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Město je v čerpání dotací úspěšné
Přes 207 milionů korun se podařilo získat Otrokovicím ze
státních a evropských fondů
v uplynulých čtyřech letech.
V průběhu tohoto volebního
období se finanční prostředky
využily na rekonstrukce a zateplování městských budov,
na sociální a školské projekty nebo například na budoucí
rekonstrukci mostu. Některé
z nich teprve čekají na samotnou realizaci nebo právě probíhají.
V začátku volebního období
2015–2018 byly žádosti o dotace ze státních či evropských
fondů skromnější, protože
nový systém žádostí a přidělování dotací se rozbíhal docela
pomalu. Toho město využilo
ke splacení dluhů, které byly
vytvořeny díky velkým investicím z minulého volebního
období. V roce 2017 se ale
městská pokladna vzpamatovala do té míry, že bylo možné
uvolnit v rozpočtu prostředky
na zaplacení spoluúčasti města
pro případné projekty dotované fondy bez zásadního navýšení dluhu města.
Z dotací nebyly financovány
pouze investiční akce, ačkoliv
v přehledu přiznaných peněz
z fondů dominují. V roce 2016
se podařilo získat pro Sbor
dobrovolných hasičů Otrokovice hasičské vozidlo a započít
sociální projekt Partnerství pro
duševně nemocné na Otroko-

vicku, který přetrvává dodnes.
Rok na to se podařilo rozjet
sociální projekt Pilotní ověření
sociálního bydlení a školský
projekt Místní akční plánování ve školství. Více než půl
milionu korun město obdrželo
na realizaci nového územního
plánu.
V oblasti získávání dotací
byl v Otrokovicích nejúspěšnějším obdobím rok 2018.
Díky fondům se daří zateplovat budovy ve vlastnictví
města – Dům dětí a mládeže
Sluníčko, nový kabát letos dostala i Otrokovická BESEDA,
dům s pečovatelskou službou
na Trávníkách, Nový domov
pro matky s dětmi a kompletní
rekonstrukcí prošla i Městská
sportovní hala. Nejvýznamnější částka ve výši téměř sto
dvacet milionů korun byla
schválena ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na rekonstrukci mostu v ulici Nadjezd.
„Samotná realizace se uskuteční v závislosti na opravách
silnic a mostů na území města,
které momentálně probíhají. Je
nutné zajistit průjezdnost městem a případné objížďky. Dále
závisí na možnostech výluk
na železniční trati. Předpokládané dokončení rekonstrukce
je podzim příštího roku,“ řekl
vedoucí odboru rozvoje města
František Žák.
Velmi významným projek-

tem je také projekt Informační
a komunikační systém, který
zlepší systém sledování hospodaření města, jeho příspěvkových organizací a obchodních
společností. V neposlední řadě
tento projekt přispěje ke zvýšení komfortu občanů ve vztahu
s úřadem při vyřizování běžných agend prostřednictvím
tzv. portálu občana.
V letošním roce nepřišla
zkrátka ani oblast školství.
Přes třináct milionů korun poputuje na úpravu a modernizaci učeben ZŠ T. G. M., v ZŠ
Trávníky jsou to bezbariérové
přístupy a všechny otrokovické základní školy dosáhnou
na projekt Přírodovědné vzdělávání bez hranic.
„Čerpání
dotací
závisí na několika okolnostech.
V první řadě musíme sledovat, jaký druh dotací z jakých
fondů je vypsán (tedy můžeme o ně zažádat) a rovněž je
nutné vyhodnotit, zda máme
dostatek finančních prostředků
na dofinancování samotného
projektu. V neposlední řadě
je nutné se zamyslet, zda jsou
případné projekty smysluplné a budou v praxi využitelné
a nevyhodíme spoustu peněz
jen proto, abychom mohli říct,
že čerpáme peníze ze státních
či evropských fondů,“ uvedl
otrokovický starosta Jaroslav
Budek.
 Pokračování na straně 3

Brouzdej
internetem
21. století

Hasiči si připomněli Josefa Hiánka

úvodní slovo
Vážení spoluobčané, milí Otrokovičané,
s neustále vzrůstajícím životním tempem se kupí nároky na nás všechny. Každý z nás musí
s rozmyslem zvažovat, která povinnost či úkol dostanou přednost nebo zůstanou upozaděny či
snad dokonce nevyřešeny. Ve dnech 5. a 6. října se konají volby do zastupitelstev obcí. V Otrokovicích kandiduje celkem devět politických uskupení, což je celkem dvě stě sedm občanů
našeho města, kteří mají chuť a sílu obhajovat naše zájmy v následujících čtyřech letech. Prosíme Vás, ukrojte ze svého času pár minut a běžte do volebních místností zvolit ty, o kterých
si myslíte, že budou těmi nejvhodnějšími pro výkon funkce zastupitelů našeho města. Nenechte
svou neúčastí rozhodovat ostatní o tom, kdo bude zvolen a jakým směrem se budou Otrokovice
dát rozvíjet. Každý hlas má svůj smysl.
Děkujeme Vám a přejeme příjemný začátek podzimního období.



Mgr. Jaroslav Budek, starosta
Mgr. Jiří Veselý, místostarosta

Pocta kamarádovi. Pátý ročník soutěže historických va-

hadlových stříkaček se 1. září konal na kvítkovické návsi. Jde
o nejstarší soutěž tohoto typu v okrese, která je zároveň druhým
rokem pořádána jako memoriál kvítkovického dobrovolného
hasiče Josefa Hiánka. Muž byl nestorem sbírky historických
reálií, které hasiči pečlivě opatrují. V samotné soutěži šlo
o rychlost, přesnost, délku dostřiku. Utkalo se šest družstev.
Vítězství patřilo Pohořelicím, Kvítkovice mají třetí příčku.
Na horním snímku družstvo z Újezdu u Vizovic, na dolním
domácí Kvítkovice.

(ano), snímky: Anna Novotná

Inzerce
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Naučím tě číst, psát i počítat... V Základní škole T. G. Masaryka přivítaly pedagožky šestačtyřicet nových žáků.

Sto sedmapadesát žáků nastoupilo 3. září do prvních tříd otrokovických základních škol.
Stejně jako v uplynulých letech
předstoupili před prvňáčky první školní den ředitelky, třídní
učitelé a učitelky v doprovodu
představitelů města, aby je přivítali v novém prostředí.
„Pro všechny prvňáčky jsme
připravili malou pozornost.
Každý dostal batoh, pastelky,
skicák, reflexní předmět a knihu Baťovídky,“ sdělila vedoucí
odboru školství a kultury Barbora Šopíková. 
(red)

KOHO AKTUÁLNĚ
HLEDÁME?

V doprovodu deváťáka. Jedenapadesát prvňáčků Základní
školy Trávníky doprovodili do tříd žáci z devátého ročníku.

Snímky: Anna Novotná

Do školních lavic usedlo 3. září více než sto padesát prvňáčků

• DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
• DĚLNÍK SKLADU

Kde se můžete s našimi výrobky potkat?

Aktuální možnosti pracovního uplatnění v naší společnosti naleznete na www.fatra.cz/kariera.
Inzerce

Začneme písničkou. Krásně sehraní byli hned první den prvňáčci v ZŠ Mánesova. V připomínce na počasí za okny si zazpívali
písničku Prší, prší, jen se leje. Do školy nastoupilo šedesát dětí.

Ačkoliv si to často ani neuvědomujete, naše výrobky vstupují do
každodenního života nás všech – když stavíme, nakupujeme, bydlíme,
jdeme do školy, trávíme spolu volný čas. Své produkty dodáváme do
celé řady oborů, např. do stavebnictví, potravinářství, zdravotnictví,
galanterie, elektroprůmyslu. Ze 75 % směřuje výroba za hranice
ČR do více než 50 zemí světa.

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

až 4 000 Kč pro
4člennou rodinu třeba
na sportovní aktivity
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září

Zdraví

Program
slev
a výhod

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu
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Začátek modernizace trati Otrokovice – Vizovice je plánován na rok 2020
Přibližně pětadvacetikilometrový úsek železniční trati mezi
Otrokovicemi a Vizovicemi
projde v následujících letech
významnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů je její technicky
a morálně zastaralý stav. Poslední rozsáhlá rekonstrukce,
která umožnila zvýšit traťovou rychlost až na 60 kilometrů za hodinu, byla provedena
v letech 1962–1963. Součástí
opravy byla i výměna některých mostních objektů.
Stavba „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ bude navazovat na již
modernizovaný II. traťový že-

lezniční koridor. V lednu 2015
byla zpracovaná studie proveditelnosti předložena Centrální
komisi Ministerstva dopravy,
která ji 17. února 2015 schválila. „Ministerstvo schválilo variantu, ve které se jedná o plné
zdvoukolejnění trati v úseku
železniční stanice Otrokovice
– železniční stanice Zlín střed.
Z pohledu dopravní technologie se jedná o variantu optimální, která umožňuje konstrukci
všech požadovaných tras a je
i z pohledu provozu stabilní a dostatečně robustní vůči
provozním nepravidelnostem.
Zároveň bude traťová rych-

aktuálně z města

lost zvýšena až na 100 km/h,“
uvedl Martin Hryzbil ze Správy železniční dopravní cesty.
Dále doplnil informace, že
železniční stanice Otrokovice
bude po přestavbě disponovat
plnou peronizací s mimoúrovňovým přístupem. Na základě
posouzení návrhu řešení stanice je možné konstatovat, že
v budoucnu umožní kapacitně
zvládnout předpokládaný rozsah osobní i nákladní dopravy.
„V současné době intenzivně
pracujeme na přípravě stavby
spočívající v zajištění nezbytných podkladů pro vydání
územního rozhodnutí. Také

jsme zahájili majetkoprávní
přípravu stavby a rozbíhají se
práce na zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení. Samotnou realizaci
stavby předpokládám v letech
2020–2024,“ sdělil Hryzbil.
Během stavby mají být vybudovány tři mimoúrovňové
křižovatky.
Mimoúrovňové
křížení železniční trati a silnice
I/55 Otrokovice bude řešeno
výstavbou tunelu.
Investorem stavby je Správa
železniční dopravní cesty, město Otrokovice je pouze účastníkem řízení. „Přesto, že jsme
pouze v roli účastníka řízení,

snažíme se v maximální míře
prosadit oprávněné požadavky
města, potažmo jeho obyvatel
tak, aby stavba samotná i její
provádění měly minimální vliv
na život obyvatel v Otrokovicích. Zkapacitnění železniční
trati Otrokovice – Vizovice vítáme s ohledem na menší hluk,
prašnost, posílení železniční
dopravy na úkor automobilové a zjednodušení dopravních
toků v kvítkovické křižovatce
svedením vlakových souprav
do tunelu,“ uvedl starosta Jaroslav Budek.
 Romana Stehlíková,

mluvčí města

Festival dechových a folklorních hudeb zavítal na náměstí 3. května

Pozor na spekulanty s výkupy pozemků

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) upozornilo město
Otrokovice na osoby, které oslovují vlastníky pozemků pod
silnicemi a nabízejí jim jejich spekulativní odkoupení. Doporučujeme vlastníkům těchto pozemků, kteří uvažují o prodeji,
aby se přednostně obrátili na ŘSZK, případně na Zlínský kraj.
Zlínský kraj má ve správě majetku silnice II. a III. třídy. Tyto
silnice se z důvodu v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání dosud nacházejí i na pozemcích v soukromém
vlastnictví. „V posledních letech se mimo jiné i ve Zlínském
kraji vyskytlo několik osob, které vlastním jménem nebo i pod
hlavičkou obchodních společností oslovují vlastníky pozemků
pod silnicemi a nabízejí jim spekulativní odkoupení, a to zpravidla i za cenu mnohem nižší, než za kterou vykupuje pozemky Zlínský kraj. Tyto subjekty pak následně nabízejí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu Zlínskému kraji,“
uvádí v korespondenci městu ředitel ŘZSK Bronislav Malý.
Chraňte své zájmy a nestaňte se obětí spekulantů. 
(ste)

Charita sv. Anežky zve na den otevřených dveří

Také letos otevře Charita sv. Anežky Otrokovice dveře veřejnosti, a to 11. října od 9 do 15 hodin. Rádi přivítají každého, kdo
má zájem o činnost organizace zaměřené na pomoc seniorům,
rodinám s dětmi, lidem bez domova a lidem ve finanční nouzi,
na adresách Na Uličce 1617, Moravní 936 a Hlavní 1299. (red)

Lidé trpící duševními onemocněními mohou
navštěvovat skupinové terapie

Od října nabízí sociální služba Horizont Otrokovice možnost
zúčastnit se skupinové terapie. Skupinu povede psycholožka
Mgr. Hana Šretrová a je určena lidem se schizofrenií, bipolární poruchou a chronickými depresemi v kompenzovaném
stavu. Tato služba je poskytována zájemcům zcela zdarma.
Probíhat bude dvakrát měsíčně, a to vždy ve čtvrtek v Horizontu Otrokovice, ul. Osvobození 1388 (na poliklinice v přízemí
za rentgenem) od 11. října. Zájemci se mohou hlásit do 30. září
na telefonních číslech: 777 721 137, 777 721 356, případně
na e-mailu: horizont@cspzlin.cz Město Otrokovice podporuje
tuto službu prostřednictvím svého dotačního systému.  (ste)

Sezona na městských plovárnách byla rekordní

Městské koupaliště letos přivítalo první návštěvníky již
27. května. Celkem si přišlo během léta užít koupání téměř
čtyřiačtyřicet tisíc lidí, což je v porovnání s loňským rokem
o téměř deset tisíc více a zároveň nejvíce v novodobé historii
koupaliště. Na vstupném bylo letos vybráno zhruba 1,1 milionu
korun. Hezké počasí umožnilo koupání celkem v sedmasedmdesáti dnech. Sezona byla ukončena 2. září. V Rekreační oblasti
Štěrkoviště si od 29. června do 2. září přišlo užívat toboganu,
dětského brouzdaliště a vody téměř jednatřicet tisíc návštěvníků. Tržby ze vstupného tam přesáhly půl milionu korun
a byly v novodobé historii rekordní. Vysoká návštěvnost klade
vysoké nároky na technologie úpravy vody a organizační zajištění provozu. „V tomto směru patří velké poděkování za dobře
odvedenou práci zaměstnancům společnosti TEHOS, kteří se
na zajištění provozu podíleli, zejména pak Josefu Prudkému –
správci koupaliště, a dále Jindřichu Přikrylovi – správci ROŠ,“
uvedl jednatel společnosti TEHOS Tomáš Morys. 
(red)

aktuálně z města

Živé náměstí. Tradiční festival dechových a folklorních hudeb FEDO Zlín se během letošního
19. ročníku rozšířil do dalších měst. Díky tomu si mohli atmosféru mezinárodního hudebního festivalu užít poslední srpnový den také návštěvníci otrokovického náměstí 3. května. Kulturní zážitek
hojnému publiku nabídl polský soubor Zespół Tańca Ludowego Kościelec a rakouská dechová hudba
Stadtkapelle Leibnitz. 
(ano), foto: Anna Novotná

Otrokovice mají bronzového Odpadového Oskara
Otrokovice patří mezi obce
Zlínského kraje s jedním z nejnižších množství směsného
komunálního odpadu na obyvatele a rok. Představitelé nejúspěšnějších obcí a měst v sídle Zlínského kraje převzali Odpadového Oskara, a to za přítomnosti organizátora soutěže
Milana Havla z organizace Ar-

nika a radní Zlínského kraje
pro životní prostředí a zemědělství Margity Balaštíkové.
Mezi obcemi nad pět tisíc obyvatel mají Otrokovice bronz se 147,7 kilogramu
směsného odpadu na osobu
a rok. Nejlepší je Štítná nad
Vláří-Popov s 36 kilogramy
směsného odpadu na osobu

a rok, která soutěžila v kategorii 1 001 ž 5 000 obyvatel.
Organizátoři pro kvalifikaci
do soutěže zvolili limit ve výši
150 kilogramů vyhozeného
směsného odpadu na osobu
a rok. Jedná se o hodnotu, které
se daří dosahovat v sousedních
státech (Německo, Rakousko).

(red)

Město je v čerpání dotací úspěšné
Dokončení ze strany 1
Doplnil, že ve volebním období
2010–2014 mělo město štěstí,
že byly vypsány dotace na tvrdé projekty, jako je například
budování cyklostezek, chodníků, budování nových sportovišť
a další.
„Využili jsme jich velké množství, vybudovala se
spousta nového, zároveň to
s sebou přineslo velké zadluže-

ní městské pokladny. Celkem
se nám podařilo získat přes 195
milionů korun. Ačkoliv jsme
se začátkem nového volebního období 2015–2018 zaměřili
na splácení dluhu, splatilo se
celkem více než 100 milionů
korun, přesto jsme nyní v získávání
dotací
úspěšnější.
Z fondů se nám podařilo získat
více než 207 milionů. V tomto
období byly vypsány dotace

spíše na měkké projekty, tedy
na sociální či školské. V roce
2017 a 2018 jsme ale byli velmi úspěšní v získávání dotací
i na investiční akce a finanční
prostředky jsme využili zejména na udržování stávajících
městských budov,“ zhodnotil
starosta Otrokovic dvě uplynulá volební období.
 Romana Stehlíková,

mluvčí města

V Otrokovicích bude možné potkat policisty na koních
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje informovalo starostu Otrokovic Jaroslava Budka
o přesunutí oddělení služební
hipologie z Pozlovic na Luhačovicku do Zemského hřebčince v Tlumačově. Ke změně
dojde 1. října.
„V souvislosti s přesunem

služebních stájí do Tlumačova budou v parcích a ulicích
Otrokovic a okolí vidět policisté na koních. Toto opatření
tak přispěje k zlepšení kvality
poskytovaných služeb Policie
České republiky a k dalšímu
zvyšování bezpečnosti občanů
našeho města a přilehlého oko-

lí. Dle slov náměstka ředitele
Krajského ředitelství policie
Zlínského kraje bude jízdní policie úzce spolupracovat s vedením města a městskou policií
a bude se především věnovat
dohledu nad veřejným pořádkem,“ sdělil starosta města Jaroslav Budek. 
(ste)
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1) Při jízdě z Otrokovic do Zlína mimo obec na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích
vyznačených na vozovce v jednom směru:

a) se jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních
pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování
b) se jezdí v kterémkoliv jízdním pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z
jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu,
musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento
pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého
krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při
souběžné jízdě
c) se jezdí v levém jízdním pruhu. V ostatních jízdních
pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování
2) Pokud od 1. 10. 2018 není dálnice nebo silnice pro
motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy
volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni
vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd
vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet
na krajnici nebo na střední dělicí pás:
a) jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který
je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem
b) jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který
je nejvíce vpravo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem
c) tento prostor se vždy vytváří na krajnici
3) Mlhová světla se užívají takto:
a) zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení
nebo hustého deště užít vždy. Přední světla do mlhy smí
řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště
b) zadní i přední světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy
c) zadní i přední světla do mlhy musí řidič užít, pokud
nerozezná ostatní vozidla na vzdálenost 20 metrů v obci
a 50 metrů mimo obec
Odpovědi najdete na str.7

Inzerce

V rámci Mezinárodního dne seniorù
vás srdeènì zveme na
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
VE WELLNESS
Sportovní areál Baťov
Erbenova 1891, Otrokovice, za budovou SENIORu B
v pondìlí 1. 10. 2018 od 8 do 12 hodin.
V tento den bude pro seniory nad 60 let možnost
objednávky na využití wellness centra dne 5. 10. 2018
zdarma, popø. je možné se objednat
i na tel.: 606 094 605.
Tìšíme se na vás!

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
autovraku NA MÍSTĚ

Za kompletní
kompletní nebo
nebo téměř
téměř kompletní
kompletní
Kč
autovrak
autovrak vyplatíme
vyplatíme500
až až 1500
Kč

Kč

1500

Autovrakoviště Třebětice

Tel: 777 550 621, 608 749 219

Z jednání Rady města Otrokovice (RMO)
Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.

Z jednání Rady města
Otrokovice 15. 8. 2018

Radní na dalším ze svých jednání projednali 53 bodů programu,
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Uzavření kupní smlouvy na prodej 36 kusů sloupů trakčního vedení umístěných na pozemcích
města Otrokovice v k. ú. a obci
Otrokovice kupujícímu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice,
s. r. o., jako investoru stavby „Prodloužení trolejbusové trati v Otrokovicích“, za cenu 536 720 Kč
stanovenou znaleckým posudkem
• Uzavření dodatku č. 2 smlouvy
o spolupráci při zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů
se společností ASEKOL a. s.
• Vyjádření města ke zjišťovacímu řízení záměru „MITAS
Otrokovice – Rozšíření výrobní
kapacity“ dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, předloženém Ministerstvem životního
prostředí, ve znění, že město Otrokovice posuzování dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění, doporučuje, aby v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí byl zvýšený důraz
kladen na oblast vyhodnocení
vlivu na zatížení navazující obytné zástavby a Rekreační oblasti
Štěrkoviště hlukem a zápachem
se zřetelem na skutečnost, že již
v současné době se jedná o průmyslově velmi zatíženou lokalitu
• Stanovisko města k veřejnému
projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Oldřichovice,
ve znění, že město Otrokovice neMěsto Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem prostor sloužících
k podnikání
nacházejících se v přízemí budovy č. p. 1793,
nám. 3. května, Otrokovice,
nacházející se na pozemku parc.
č. st. 3156/2 v k. ú. Otrokovice,
o celkové výměře 64,61 m2. Prostory jsou zkolaudovány k účelu
nepotravinářské prodejny a naposledy sloužily k účelu nájmu jako
prodejna textilní galanterie. Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení za následujících podmínek: 1. doba nájmu: nejdříve od
15. 11. 2018 na dobu neurčitou
2. nájemné: a) minimálně
800 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby
spojené s užíváním prostor
3. účastník výběrového řízení
ve své žádosti uvede:
Inzerce

bezpečný dopravní prostor

PLYNOSERVIS-TOPENÍ

Zdeněk Srnec, Otrokovice.
Montáže plynu, plynových
spotřebičů, topení. Servis
Destila, Thermona, Viadrus,
topidla
Karma,
ohřívače
vody Mora, Ariston, Enbra.
Tel. 604 988 815.

uplatňuje k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 Územního
plánu Oldřichovice žádné připomínky
• Jménem zadavatele rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ZŠ T. G.
M. – modernizace učeben pro 56
žáků – 1. etapa – jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
účastníka zadávacího řízení SMO
a. s. a uzavření Smlouvy o dílo
mezi městem Otrokovice a SMO
a. s., na modernizaci učeben pro
56 žáků v ZŠ T. G. M. Otrokovice.

Radní na dalším ze svých jednání projednali 53 bodů programu,
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Prominutí registračních poplatků pro nové klienty Městské knihovny Otrokovice, kteří
se registrují v rámci akce Týden
knihoven ve dnech 1.–5. 10. 2018
a prominutí pokut za upomínky
u výpůjček, které budou vráceny
Městské knihovně Otrokovice
ve dnech 1.–5. 10. 2018
• Uzavření nájemní smlouvy
na městský byt ve znění vzorové smlouvy dle usnesení
č. RMO/716/12/17 se stávajícím
nájemcem dle přílohy k tomuto usnesení, uzavření nájemní
smlouvy na městský byt v rámci
projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích“
ve znění vzorové smlouvy dle
usnesení č. RMO/716/12/17 s žadatelem dle přílohy tohoto usnesení, uzavření nových nájemních

smluv na městské byty ve znění
vzorové smlouvy dle usnesení č.
RMO/716/12/17 se stávajícími
nájemci (prodloužení nájmů) dle
přílohy tohoto usnesení, uzavření
dodatků k nájemním smlouvám
na městské byty ve znění vzorového dodatku nájemních smluv
dle usnesení č. RMO/716/12/17 se
stávajícími nájemci (prodloužení
nájmů) dle přílohy tohoto usnesení, uzavření dodatků k nájemním smlouvám na městské byty
v rámci projektu „Pilotní ověření
sociálního bydlení v Otrokovicích“ ve znění vzorového dodatku nájemních smluv dle usnesení
č. RMO/716/12/17 se stávajícími
nájemci (prodloužení nájmů) dle
přílohy tohoto usnesení
• Zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) na části pozemku města Otrokovice parc.
č. 425/1 zahrada v k. ú. a obci Otrokovice ve prospěch obchodní
společnosti Continental Barum
s. r. o., pro účely provozování,
opravy, udržování a úpravy požárního vodovodního potrubí v délce
174 m, za cenu 120 Kč za každý
započatý běžný metr vedení + příslušná sazba DPH s podmínkou,
že oprávněný Continental Barum
s. r. o. uhradí veškeré náklady
související se zřízením věcného
břemene (služebnosti) např. vklad
do katastru nemovitostí
• Stanovisko města k veřejnému projednání návrhu Změny č.
1 Územního plánu Tlumačov,
ve znění, že město Otrokovice neuplatňuje k veřejnému projednání
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Tlumačov žádné připomínky.

Jiří Veselý,

místostarosta

a) navrhovanou výši nájemného
za m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem zřízeným
a založeným organizacím a společnostem
4. vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti
ve vztahu ke správě sociálního
zabezpečení, finančnímu úřadu,
zdravotní pojišťovně a celnímu
úřadu
5. další podmínky nájmu nebytových prostor: nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí
pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh
na služby. Tato kauce bude použita v případě, že nájemce nebude platit řádně nájem a služby

s nájmem spojené a při ukončení
nájemního vztahu, po vyrovnání
všech závazků, bude tato kauce,
případně její úměrná část pronajímatelem vrácena nájemci
6. uzávěrka výběrového řízení:
2. 10. 2018 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje
na neveřejné schůzi Rada města
Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem
dohodnout na tel.: 577 680 175,
případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková na tel.:
577 680 176. Nabídky předají
zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května
1793“ na adresu: Městský úřad
Otrokovice, náměstí 3. května
1340, 765 23 Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Z jednání Rady města
Otrokovice 5. 9. 2018

Informace k volbám
5. a 6. října 2018
www.otrokovice.cz
z nabídky volby,
referendum, sčítání
nebo na telefonním čísle 577 680 230.

Otrokovické
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Vedení města aktivně řeší situaci s lidmi bez domova
Počet lidí bez domova se v Otrokovicích sice nezvyšuje, ale
tito lidé prošli za poslední roky
generační obměnou. Jejich chování je jiné, jsou agresivnější
a začali se zabydlovat v centru
města. Vedení města podniká
aktivní kroky, aby obyvatelé
a návštěvníci nebyli s touto
skutečností konfrontováni. Legislativa ale k radikálním řešením není vůbec nakloněna.
Lidé bez domova nejčastěji pobývají ve stínu stromů
na náměstí před Otrokovickou
BESEDOU, v parku před Společenským domem a v okolí
Štěrkoviště. Často jsou vulgární, bez ostychu močí na veřejnosti a zabírají místa na lavičkách a na místech, kde by si
mohly hrát děti a dospělí relaxovat. Přítomnost bezdomovců
v těchto aktivitách lidem brání.
V uplynulých měsících se vedení radnice několikrát sešlo společně s městskou policií, s pracovníky sociálního odboru,
technickými službami a hledali
účinná řešení, jak omezit pobyt
lidí bez přístřeší na veřejných
prostranstvích města. Zatím se

podařilo přijmout několik opatření, která mohou pomoci nepříjemnou situaci zmírnit.
• Aby vedení radnice zabránilo
nárůstu počtu lidí bez domova
v Otrokovicích, zejména těch,
kteří se začali shromažďovat
v budově vedle hypermarketu
Kaufland, byli lidé neoprávněně obývající tento objekt vyzváni, aby opustili toto místo.
Na podnět vedení města majitel
objektu zajistil zatlučení oken
a dveří, aby se zabránilo dalšímu neoprávněnému užívání
soukromého bytového domu.
V současné době je objekt neobydlen.
• Město Otrokovice vyzvalo
pronajímatele obchodů na Bahňáku, aby nedocházelo k výdeji alkoholu lidem bez domova
za poukázky dávek pomoci
v hmotné nouzi. Cílem města
je, aby se lidé, pobírající dávky
pomoci v hmotné nouzi, nedostávali snadným způsobem
k alkoholickým nápojům.
Slýcháme o případech, kdy
i někteří běžní lidé směňují
poukázky s příjemci sociálních
dávek za peníze, a to velmi ne-

výhodně. Dovolujeme si proto
upozornit veřejnost, že taková
lichvářská směna poukázek
za peníze podporuje skutečnost,
že vyplácené dávky neplní svůj
účel. V důsledku obdobného
jednání může docházet ke zvýšení počtu podnapilých osob,
včetně osob bez domova, které
konzumují alkohol na veřejném
prostranství, především v centru města.
• Skupinka bezdomovců se utábořila na území dostihové dráhy v katastru obce Tlumačov
a prostor zaneřádila odpadky.
Městská policie Otrokovice
nemá na území obce Tlumačov
kompetence zasahovat, nicméně město v součinnosti s technickými službami zajistilo úklid
pozemku s tím, že sociální pracovníci budou místo monitorovat, aby nedocházelo k opětovnému podobnému jednání.
• Další problém se město snažilo vyřešit v Rekreační oblasti
Štěrkoviště. V malém bazénku, sloužícím zejména dětem,
lidé bez přístřeší ve večerních
hodinách vykonávali osobní
hygienu. Město prostřednic-

Zápach v Otrokovicích je o poznání mírnější
Sezona letních úmorných veder
se chýlí ke konci. V loňském
roce bylo toto období pro Otrokovičany vysvobozením z vlny
zápachu, která se linula městem, zejména na Bahňáku. Letošní rok je, co se týká zápachu,
výrazně lepší. Ačkoliv město
má jen velmi malé kompetence v přímém konání nápravy,
učinilo celou řadu menších či
větších kroků k tomu, aby se
situace zlepšila a obyvatelé
Otrokovic se zase mohli nadechnout.
Na vysvětlenou: město může
konat tím, že bude Krajskému
úřadu Zlínského kraje, jakožto
kompetentnímu orgánu, poskytovat co nejvíce podkladů a bude s pracovníky kraje
úzce spolupracovat. Pojďme
se ohlédnout za uplynulým obdobím a jednotlivými uskutečněnými úkony, které výrazně
pomohly k eliminaci zápachu
v Otrokovicích.
Petiční výbor ve složení
Jaroslav Budek, Jiří Veselý
a Jaroslav Bořuta podal v roce
2017 na Krajský úřad Zlínského kraje petici s žádostí o řešení zápachu v Otrokovicích.
Díky petici s více než dvěma tisíci a sedmi sty podpisy obyvatel našeho města krajský úřad
přislíbil, že nechá provést identifikaci zdrojů zápachu a nechá
přezkoumat integrované povolení pro společnost MAT s. r.
o. – zařízení na zpracování vedlejších živočišných produktů.

„Pár měsíců nato byla vydána
změna tohoto integrovaného
povolení, jejímž hlavním cílem
bylo zajištění podmínek provozu tak, aby bylo dosaženo
maximálního snížení emisí pachových látek ze zařízení. Byla
stanovena opatření jak organizační, tak technická, včetně
termínů pro jejich realizaci,“
uvedla vedoucí odboru životního prostředí Anna Pšejová.
Doplnila, že v současné době
jsou podmínky průběžně plněny. Konkrétně lze vyjmenovat
např. výměnu zastaralého chladicího zařízení, výstavbu objektu pro manipulaci a skladování masokostní moučky před
expedicí, modernizaci stávající
technologie vaření vstupní suroviny nebo modernizaci půdního biologického filtru.
V průběhu ledna 2018 byly
vytvořeny nové formuláře
pro hlášení zápachu na webových stránkách města tak, aby
byly uživatelsky přívětivější. Současně Městská policie
Otrokovice dostala za úkol
prostřednictvím strážníků taktéž systematicky monitorovat
zápach ve městě. Vyplněné
formuláře od občanů a strážníků slouží jako podklad pro
podněty městského úřadu vůči
orgánům státní správy (Česká
inspekce životního prostředí,
krajská hygienická stanice,
Krajský úřad Zlínského kraje),
které jako jediné jsou oprávněny k provedení kontrol.

Na začátku roku 2018 se
uskutečnilo několik intenzivních jednání mezi vedením
radnice a krajským úřadem,
na jejichž základě byly dohodnuty podmínky k uskutečnění
monitoringu ovzduší. Identifikace zdrojů zápachu na území
města bude probíhat až do podzimu letošního roku a výstupem bude identifikace provozů,
které zápach způsobují, tj. přiřazení konkrétních pachových
látek jednotlivým zdrojům.
Výsledky monitoringu budou
použity jako podklad pro vydávání nových integrovaných
a dalších povolení a případně
zpřísnění současných povolení,
a to krajským úřadem.
Vedení města vnímá, že systematická a dlouhotrvající snaha radnice vedla k výrazném
zlepšení situace, ale zároveň je
si vědomo, že je třeba i nadále spolupracovat při sledování
dodržování podmínek provozu
tak, aby vynaložené úsilí přineslo kýžený výsledek. Pro případ, že by se situace v budoucnu opět zhoršila, byly dopředu
zváženy veškeré další právní
kroky, které byly konzultovány
s předními odborníky na životní prostředí z Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
Vedení radnice koná, je aktivní a stejně jako obyvatelé
našeho města, pevně věří, že
nás zápach nebude v budoucnu
zase obtěžovat.
 Jaroslav Budek, starosta

Studio Městské televize Otrokovice
nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských
i firemních akcí, dokumentů a propagačních filmů.
e-mail: redakce@televizeotrokovice.cz

tvím městské společnosti TEHOS pronajalo agenturu, která
v době od 20 do 6 hodin místo
hlídala. Do budoucna plánuje
kompletní oplocení pozemku,
aby byl přístup těmto lidem
znemožněn.
• Strážníci městské policie objíždějí či obcházejí v častějších intervalech dotčená místa
a kontrolují, zda lidé pobývající
na veřejných prostranstvích
neporušují vyhlášku města či
jiným způsobem nepohoršují
okolí, v terénu rovněž působí
sociální pracovníci městského
úřadu i terénní pracovníci neziskových organizací. „Velkým
problémem je skutečnost, že
nemáme žádné zákonné možnosti vykázat tyto osoby z veřejných a pro lidi atraktivních
lokalit, pokud neporušují vyhlášku či zákon nebo pokud si
oficiálně nestěžují minimálně
tři občané, kteří jsou ochotni
svědčit. Nicméně se snažíme jejich protiprávní jednání
a buzení veřejného pohoršení
minimalizovat. Buďte prosím
trpěliví, a pokud budete svědky
jakéhokoliv protiprávního jed-

nání, oznamte to na bezplatnou
linku 156,“ vyzval veřejnost
velitel Městské policie Otrokovice Tomáš Gromus.
• Radnice najala bezpečnostní agenturu, jejíž zaměstnanci
dohlížejí v parku před Společenským domem dvanáct hodin
denně na dodržování veřejného
pořádku. Svou práci vykonávají
v součinnosti s městskou policií
a Policií ČR.
Problém s bezdomovci velmi citlivě vnímáme, a proto
jsme přijali celou řadu mimořádných opatření pro ochranu
území našeho města. Již v tuto
chvíli můžeme říct, že v parku
před Společenským domem se
situace výrazně zlepšila. Jak už
zaznělo, nemáme oporu v legislativě, abychom dostali lidi bez
domova z veřejných prostranství. Budeme jim ale v rámci
zákona znepříjemňovat pobyt
v těchto frekventovaných lokalitách. Spojili jsme se i s okolními městy, abychom si nechali
poradit a zdá se, že všichni
máme stejný problém, na který
neznáme jednoznačné řešení.
 Jaroslav Budek, starosta

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem prostor
sloužících k podnikání
Restaurace
U Kalíška u areálu Rekreační oblasti Štěrkoviště umístěné v objektu č. p. 1922, který je součástí pozemku parc.
č. 2691/1 v k. ú. Otrokovice,
o celkové výměře 234,5 m2
a dále související části pozemků parc. č. 3363, č. 3366/1, vše
nacházející se v k. ú. Otrokovice, včetně zpevněných venkovních ploch na nich umístěných a funkčně souvisejících
se stavebním objektem o celkové výměře 709,10 m2, z toho
přilehlý pozemek o výměře
395,1 m2, taneční kolo o výměře 314 m2. Uvedené prostory
jsou kolaudovány jako restaurace (pivnice). Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od ledna 2019 na dobu neurčitou
2. nájemné: a) za stavební
objekt: za období od 1. 5. do
30. 9. minimálně 200 Kč/m2/
období (bez DPH), za období
od 1. 10. do 30. 4. minimálně
100 Kč/m2/období (bez DPH)
b) za přilehlý pozemek, taneční kolo minimálně 30 Kč/m2/
rok (bez DPH)
c) bude hrazeno měsíčně předem
d) nezahrnuje zálohy na služby
spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/období dle bodu 2
písm. a) a účel nájmu
b) navrhovanou výši nájemního
za m2/rok dle bodu 2 písm. b)
c) předpokládaný termín zahájení užívání prostor

d) doloží kopii živnostenského
oprávnění nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku,
e) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu
k městu Otrokovice a městem
zřízeným organizacím.
4. Vítěz výběrového řízení
před podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě
sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu
nebytových prostor: nájemce před podepsáním nájemní
smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního
nájemného a záloh na služby.
Kauce bude použita v případě,
že nájemce nebude platit řádně
nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního
vztahu, po vyrovnání všech
závazků, bude tato kauce, případně její úměrná část pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 30. 11. 2018 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje
na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice.
Prohlídku předmětných prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 577 680 175,
případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková na tel.:
577 680 176. Nabídky předají
zájemci osobně nebo poštou
v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení restaurace U Kalíška“ na adresu:
Městský úřad Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 23
Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou
z nabídek.
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říjen
do 14. 10., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
ANTONÍN VOJTEK – Kraj pod Pálavou
Do krajiny rodného kraje se zamiloval a zůstal jí věrný celý život. Prošel se bažinou, pohladil traviny, odpočíval na břehu řeky Dyje.
1.–31. 10., foyer kinosálu, vernisáž 1. 10. v 18 hod.,
vstup volný
KDE DOMOV MŮJ
Spolek Rozumění připravil ke 100. výročí vzniku
Československé republiky kolekci historických map
českých zemí od 15. století do roku 1957. Vernisáž
uvádí předseda Klubu přátel historie města Otrokovice Petr Klokočka.

Inzerce

neděle 7. 10., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
ŽADOVJÁCI
Nový cyklus tanečních odpolední Naše muzika otevře
vynikající dechová hudba z Žádovic u Kyjova. Kapela vznikla v roce 1955 a od té doby se za notovými
pulty vystřídala řada skvělých muzikantů i zpěváků.
sobota 13. 10., 9–13 hod., velký sál, foyer, vstupné 50
Kč, děti vstup zdarma
MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ
VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA
Jedinečná akce, spojená s koupí a prodejem brouků,
motýlů, strašilek, pavouků a plazů z celého světa. Pro
děti připraveno malování nejrůznějších hmyzích motivů na obličej.
16. 10.–11. 11., Městská galerie Otrokovice, vernisáž
16. 10. v 17 hod., vstup volný
ŽIVOT NA PŘELOMU EPOCH
Klub přátel historie města Otrokovice pořádá při
příležitosti 100. výročí vzniku samostatné československé státnosti výstavu přibližující všední život
v přelomovém roce 1918 i sled událostí, které vedly
ke vzniku republiky. Výstava se koná pod záštitou
starosty města Otrokovice.

Celý říjen, všední dny 15–17
hodin, svátky, víkendy,
prázdniny 10–17 hodin,
dopravní hřiště
Dopravní hřiště
pro veřejnost
Více na www.ddmslunicko.cz
Vstup zdarma
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz
Každé pondělí až čtvrtek v
měsíci 15–18 hodin
Centrum volného času Baťov
Otevřená herna pro rodiče
s dětmi – začínáme od 8. 10.
Volná hra v herně. Za děti
v herně zodpovídají rodiče.
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz
14. 10., 15–16.30 hodin
start u Moravní lávky
Uspávání broučků
Přijďte nám pomoct uložit
broučky k zimnímu spánku… nebude chybět táborák,
výtvarná dílnička a broučkova polévka. Špekáčky a jiné
dobroty na opékání s sebou.

Inzerce

pátek 19. 10., 19 hod., velký sál + kinosál, vstupné
v předprodeji 350 Kč, v den akce 390 Kč
SLZA – Holomráz Tour 2018
Debutový singl Lhůta záruční z podzimu 2014 se
záhy stal hitem. Od té doby skupina získala řadu ocenění, vyprodukovala další úspěšné singly a vydala
dvě desky – Katarzi (2015) a Holomráz (2017). Ke
druhému titulu rozjela SLZA velkolepé turné, jehož
součástí je i Otrokovická BESEDA. Po koncertě následuje autogramiáda a speciální afterparty.
neděle 21. 10. v 15 hod., velký sál, vstupné 140 Kč,
děti do 1 roku zdarma. Předprodej www.ticket-art.cz
nebo v TIC
ČIPERKOVÉ V OTROKOVICÍCH
ČIPERKOVÉ zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Na vystoupeních po celé republice
učí malé diváky říkanky a tanečky. Přijďte i vy se svými dětmi prožít pěkné odpoledne. Po vystoupení bude
možné s Čiperky dovádět, popř. udělat společné foto.
Info také na FB „Čiperkové v Otrokovicích 2018“.
Akci pořádá Pavla Škorníková.
pondělí 22. 10., 19 hod., velký sál, vstupné 340, 310,
280 Kč
VINETŮŮŮ!
Divadelní komedie Roberta Bellana, autora her Rychlé šípy a Normální debil. Na motivy knih Karla Maye
a slavných filmů Haralda Reinla. Hrají členové divadla Pecka. Režie: R. Bellan.
čtvrtek 25. 10., 17.00 hod., velký sál, vstup volný
SLAVNOSTNÍ VEČER ke dni vzniku
samostatného čs. státu
V rámci večera se zajímavým kulturním programem bude udělena Cena města Otrokovice,
tituly Osobnost města Otrokovice a Čestné občanství města Otrokovice. V dopoledních hodinách proběhne sázení stromů republiky na Baťově
a v Kvítkovicích a od 16 hodin se uskuteční pietní
KLADENÍ VĚNCŮ k pomníku obětem 1. světové
války na náměstí 3. května a v Kvítkovicích.
Připravujeme na listopad:
3. 11. STETSON & BOURBON, 4. 11. DH Fryštácká Javořina, 10.–11. 11. Astro festival zdraví, 16.
11. Lampionový průvod a ohňostroj, 18. 11. Hobby
burza, 20. 11. Hana Zagorová & Petr Rezek, 24. 11.
Zimní bazárek, 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu

V případě nepřízně počasí se
akce nekoná.
Cena: děti 20, dospělí 30 Kč
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz
30. 10., 9–17 hodin
Centrum volného času Baťov
Den otevřených dveří
v Centru
Přijďte se k nám zabavit
o podzimních prázdninách.
Bude pro vás připraveno:
výtvarné tvoření, tělocvična,
herna pro rodiče s dětmi…
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz
30. 10., 10–12 a 14–17 hodin
dopravní hřiště
Podzimní prázdniny na
dopraváčku
Těšit se můžete na šlapací
auta, jízdní kola, koloběžky
a spoustu dalšího. Při nepřízni počasí se akce nekoná.
Vstup zdarma.
Bližší informace na www.
ddmslunicko.cz
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz

Kino
čtvrtek 4. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2018, 101 min., titulky, mládeži do 15 let nepřístupno
PREDÁTOR: EVOLUCE 3D – akční, dobrodružný, sci-fi, thriller
Elitní skupina vojáků provádí tajnou operaci na místě, kde havarovala loď Predátora. Velitel část vybavení odnese, Predátor ovšem začíná chybějící část
vybavení hledat.
pátek 5. 10., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2018, 77 min., přístupné bez omezení
Bio senior: CHATA NA PRODEJ – komedie, drama
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají
využití. Před předáním chaty novému majiteli se však
matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu.
čtvrtek 11. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2018, 100 min., dabing, nevhodné pro děti
a mládež do 12 let
VENOM 3D – akční, sci-fi, thriller
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel.
neděle 14. 10., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Rusko 2018, 75 min., dabing, přístupno bez omezení
PRINCEZNA A DRÁČEK – animovaný
Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do
říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních
stvoření.
čtvrtek 18. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2018, 110 min., titulky, přístupné bez omezení
TICHO PŘED BOUŘÍ – drama, thriller
Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. Ticho
Bakerova života rozčísne jako blesk bývalá žena Karen. A přinese bouři.
Připravujeme kino na listopad: Hudební film: Bohemian Rhapsody, Grinch, Gordon a Paddy, Ten, kdo
tě miloval, Vdovy, Čertí brko, Louskáček a čtyři říše
Zájezdy
sobota 13. 10., cena zájezdu 400 Kč
VEĹKÝ MEDER – Nástupní místa 5.15 Zlín ABS,
5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům a 5.40 Otrokovice náměstí u BESEDY.
Rezervace a platba v TIC osobně nebo na telefonním
čísle 571 118 103.

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám.
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.otrokovickabeseda.cz, kontakt: predprodej@otrokovickabeseda.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru je otevřen
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., www.tic-otrokovice.cz. Městská galerie je otevřena
ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

Louka byla plná uměleckých děl i diváků

Odpoledne s Rozuměním. Poslední srpnový den se louka ve Žlutavě změnila v přehlídku děl
otrokovického Rozumění a spřátelených spolků. Počasí na rozdíl od loňska vyšlo na jedničku. Návštěvníci si tak mohli užít příjemnou procházku mezi uměleckými díly. (ano), foto: Anna Novotná
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kalendář významných akcí
čtvrtek 25. 10., 17.00 hod., velký sál, vstup volný
SLAVNOSTNÍ VEČER ke dni vzniku samostatného čs. státu
Více k slavnostnímu dni a večeru najdete na str. 6.

Týden knihoven v městské knihovně
V prvním říjnovém týdnu proběhne již 22. ročník celorepublikové akce Týden knihoven,
do které se i letos zapojili pracovníci Odboru školství a kultury MěÚ Otrokovice a jeho
oddělení městské knihovny.
Od 1. do 5. října je připravena
nejen pro klienty knihovny, ale
i pro širokou veřejnost řada

akcí. Jednou z nich je vyhlášení
amnestie neboli prominutí registračních poplatků pro nově
se registrující čtenáře knihovny
a prominutí upomínek, které
byly již v minulosti vygenerovány. Pro žáky základních
škol jsou připraveny dvě besedy, které se vážou také ke 100.
výročí vzniku Československa.

Cestovatel Radek Čížek zprostředkuje veřejnosti zážitky
z cesty po Gruzii. Z tradičních
akcí nebude chybět oblíbená
Burza knih a slavnostní pasování žáků druhých tříd městských
základních škol na čtenáře.
Mgr. Radka Jarková,

vedoucí oddělení městské

knihovny MěÚ Otrokovice

V Otrokovicích oslaví senioři svůj den

Varhanní koncert
Ondřeje Muchy

se uskuteční pod dohledem
odborného garanta BESIPU
a součástí přednášek budou
naučná edukativní videa a herecké scénky profesionálních
herců, které budou zajímavou
a zábavnou formou ilustrovat
reálné scénky s dopravní tematikou. Do publika budou
rozdána hlasovací zařízení za
účelem zapojení obecenstva do
děje. Přednášky by měly vtipnou a nenásilnou formou motivovat seniory k obezřetnějšímu
chování v silničním provozu.
Návštěvníci kurzu obdrží po
přednášce věcné dary.
V pondělí 15. října se uskuteční v prostorách městského
úřadu bezplatná individuální
advokátní a právní poradna pro
seniory pořádaná ve spolupráci
s Iuridicum Remedium, z. s.,

kde budou mít senioři možnost
bezplatně vyhledat právní pomoc v oblasti exekucí, dluhové problematiky, uzavřených
smluv s poskytovateli energií,
řešení problémů s bydlením
apod.
Také Otrokovická BESEDA
připravila pro seniory za snížené vstupné 60 korun český
film Chata na prodej s hvězdným obsazením v čele s Ivanou
Chýlkovou, Terezou Voříškovou a dalšími známými herci,
který bude promítán v pátek
5. října v 10 hodin.
Město je zřizovatelem tří
klubů důchodců (Trávníky,
Baťov, Kvítkovice), v nichž je
zaregistrováno cca 307 členů.
Kluby vyvíjejí bohatou činnost, např. kulturní a zájmové
akce. 
(ste)

Inzerce

Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den
seniorů. Den seniorů je oslavou
všeho dobrého, co společnosti přináší starší lidé a zároveň
poukazuje na problémy, se kterými se musí potkávat. Město
Otrokovice každoročně v měsíci říjnu pořádá u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů
akce určené pro otrokovické
seniory nad 60 let. V letošním
roce bude v pondělí 1. října
seniorům v rámci dne otevřených dveří zpřístupněný areál
wellness ve Sportovním areálu
Baťov. V tento den bude pro
seniory možnost objednat se
zdarma na dvě procedury ve
wellness centru dne 5. října.
Dne 8. října proběhne v obřadní síni města Otrokovice
akce Senior bez nehod. Akce

ZVE V NEDĚLI 30. záŘÍ NA

MICHALSKÉ POUŤOVÉ HODY
SPECIALITY Z VYHLÁŠENÉ DOMÁCÍ KUCHYNĚ

ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍCH PLOCH

» Hloubkové čištění fasád/impregnace
» Čištění a renovace zámkové dlažby
» Odstraňování graffiti/antigraffiti nátěr
» Čištění a renovace veškerých venkovních ploch: chodníky,
schody, zdivo, cesty, kámen, beton, dlažby, dřevo, omítky, cihly...
Kontakt: 733 327 003, cisteniploch.zt@seznam.cz

Bezpečný dopravní prostor: správné
odpovědi
na otázky z kvízu ze str. 4


1) Při jízdě z Otrokovic do Zlína mimo obec na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na
vozovce v jednom směru: Správně a) zákon č. 361/2000 Sb.
§ 12 odst. 1. Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo
více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru
jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích
se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení
nebo odbočování.
2) Pokud od 1. 10. 2018 není dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná
z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel,
jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom
smějí vjet na krajnici nebo na střední dělicí pás:
Správně a) zákon č. 361/2000 Sb. ve znění od 1. 10. 2018 § 41
odst. 8. Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony
stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel
s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo
na střední dělicí pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva
jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do
tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní
jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící
k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu
na pozemních komunikacích.
3) Mlhová světla se užívají takto: Správně a) zákon č. 361/2000
Sb. § 32 odst. 2. Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je
jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.
Odst. 4: Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení
nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy,
sněžení nebo hustého deště užít vždy.
(dop)

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli,
Broetje, Buderus, Ariston, Destila
Tel. 777 052 866
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Inzerce

Inzerce

V neděli dne 7. října od 17 hodin se koná v kostele sv. Vojtěcha varhanní koncert. V programu zazní evropská hudba 17.
a 18. století od skladatelů:
Louis-Nicolas
Clérambault,
Matthias van den Gheyn, Domenico Zipoli, Georg Muffat,
Johann Sebastian Bach. Účinkuje Ondřej Mucha – varhany
(www.ondrejmucha.cz). Vstupné dobrovolné. Srdečně zve
farní společenství u kostela sv.
Vojtěcha.  Josef Zelinka,

farář

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY

Inzerce

pondělí 5. listopadu v 18 hodin (vernisáž) , Otrokovická Beseda
12. Otrokovický salon
Tradiční výstava členů spolku Rozumění a jejich hostů. Součástí bude jako již
několik let i křest městského kalendáře.

Inzerce

neděle 30. 9. 2018, 10–18 hodin, park před Společenským
domem, vstup volný
MICHALSKÁ POUŤ
10–12 Dechová hudba VLČNOVJANKA
14–15 PEJSKOVÁNÍ JE…ŠTĚSTÍČKO – fóry a písničky pro
malé človíčky
15.30–16.30 F-DUR JAZZ BAND
17–18 TEAM REVIVAL Martin (SK)

ODVOZ ZDARMA – cena dohodou
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Partnerství pro duševně nemocné – spolupráce s výsledky

Na konci srpna skončila realizace projektu Partnerství pro
duševně nemocné na Otrokovicku. Zapojení měst a obcí
z Otrokovicka, neziskových
organizací, psychiatrů a lidí
se zkušeností s duševním onemocněním vyústilo ve vytvoření sítě spolupracujících subjektů. Společnými silami teď
pracují na dílčích opatřeních,
která pomohou řešit situaci lidí
s duševním onemocněním a jejich rodin, zejména v návaznosti na reformu psychiatrické
péče. Téma osob s duševním
onemocněním (ODO) a jejich
rodin bylo v minulosti opomíjeno. To bylo dáno zejména
stigmatizací, která duševní
onemocnění provází. ODO
a jejich rodiny na veřejnosti
neprezentovaly své potřeby,
a to ani v rámci komunitního plánování sociálních služeb, které má na Otrokovicku

dlouhou tradici. Téměř každý
člověk se však setkal s duševním onemocněním u sebe nebo
u svých blízkých. Příběhy lidí,
kteří si vzali život, se dotýkají
nejednoho pracovního kolektivu, obce nebo rodiny.
V současné době stát, neziskové organizace a psychiatrické nemocnice pracují
na reformě, která mj. spočívá
ve vytvoření sítě ambulantních
a terénních zdravotně-sociálních služeb, které převezmou
péči o lidi s těžkým duševním
onemocněním přímo v městech a obcích. Znamená to,
že takovou síť služeb je třeba
připravit a je třeba připravit
podmínky pro její fungování.
To se týká všech obcí v celé
České republice. Součinnost
měst a obcí, jejich zaměstnanců a politického vedení je nezbytná. „Díky projektu jsme
získali prostředky na vzdělává-

ní sociálních pracovníků města
Otrokovice a města Napajedla
u renomovaných organizací.
Přínosem byl také přenos dobré
praxe z Nizozemska, kde jsou
z hlediska provázanosti služeb
pracujících s lidmi s duševním
onemocněním velmi dobří,“
řekla vedoucí sociálního odboru Květoslava Horáková.
Do projektu byli zapojeni také lidé, kteří sami prožili
nebo prožívají duševní onemocnění. Při plánování projektu vycházel realizační tým
z principů komunitního plánování, ze kterých vyplývá,
že jestliže chceme, aby naše
návrhy a opatření byly opravdu užitečné, musíme se v prvé
řadě zeptat těch, kterých se
to týká. V tomto případě lidí
s duševním onemocněním.

Do projektu se aktivně zapojili
zkušenostní experti z Otrokovic i jiných obcí, kteří s dalšími zapojenými odborníky
sdíleli svůj náhled na současný
stav sítě služeb a mohli přímo
ovlivnit plánovaná zlepšení.
To, co je třeba řešit na Otrokovicku, je zejména poskytování zdravotně-sociální
péče. „V regionu bude působit terénní služba navázaná
na budoucí zlínské centrum
duševního zdraví. Psychiatrická sestra a sociální pracovník
či pracovnice, v případě potřeby i lékař, budou navštěvovat
lidi s duševním onemocněním
a podporovat je v jejich přirozeném prostředí,“ uvedla
Horáková. Dodala, že hodně
záleží na nastavení podpory
ze strany státu pro vznik a pro-

dopis zastupitele
na radnici a plní jejich požadavky v honbě za co největšími zisky. Nejvýraznější je to u hnutí,
do kterého z ČSSD přešel starosta
a slíbil podporu tohoto skladu,
jak sám přiznal. Vedení firmy
teď hrdě podporuje jeho hnutí.
Je k pláči číst předvolební sliby
jednotlivých stran, které tady toto
volební období vládly, a srovnat
to s rozhodováním a hlavně nicneděláním v posledních čtyřech letech (Nezávislí, ANO, část ČSSD
věrná starostovi a KSČM). Tyto
strany měly čtyři roky možnost
změnit město k lepšímu, ale dělaly pravý opak. Zamlčování informací, nepravdy, lži a naprostá
neschopnost řešit problémy města jsem sledoval čtyři roky jako
opoziční zastupitel, člen finančního výboru a komise životního
prostředí. Město řízené naprosto
nehospodárně socialistickým způsobem, hlavně aby se nepřetrhaly
penězovody vysávající městskou
pokladnu. Dále fungovaly „ka-

marádšofty“, dobře placená místa
v městských organizacích a především dobře zaplacené nicnedělání v dozorčích radách pro loajální zastupitele zvedající ruku pro
cokoli. Stačí se podívat na politické přeběhlíky, starosta z ČSSD
do ANO, místostarosta z ANO
do své VIZE 21 a s nimi přebíhající věrní zastupitelé. Hlavně zůstat
u koryta, jedno za jakou „partaj“.
Přitom by se z tohoto upadajícího
města dalo s týmem pracovitých
neúplatných lidí udělat moderní,
čisté, bezpečné a velmi bohaté
město, příjemné pro jeho obyvatele. Většinu investic zaplatit
z dotací, dobrého hospodaření
a hlavně přinutit firmy působící
ve městě se na všem finančně podílet. Ne jako doposud, že si firmy
za pár zlaťáků koupí hlasy několika radních. Snad se to někdy podaří s pomocí rozumných občanů,
kteří přijdou k volbám. 

Filip Šimek,

opoziční zastupitel

stupci společnosti Trelleborg (mj.
Ing. Josef Křemeček, MBA, – ředitel, Ing. Irena Pilátová – ekolog).
Na jednání 29. srpna 2018 společnost Trelleborg akceptovala
naše požadavky a zavázala se, že
do další dokumentace potřebné
pro územní řízení a stavební povolení bude doplněna technologie
neutralizace zápachu pomocí gelových produktů, která bude nainstalována do 3 výduchů z lisovny
nové výrobní haly OTR3. Tímto
by mělo být zamezeno pachovým
emisím z nově instalované technologie.
Nad rámec toho společnost
Trelleborg deklarovala akceptovat náš návrh, aby se dobrovolně
zapojila do provedení náhradní
výsadby zeleně v oblasti pásu

mezi vodní plochou Štěrkoviště
a výrobními halami společnosti (na pozemcích TOMA a. s.)
za účelem optického odclonění rekreačního areálu v budoucím období, kdy současně vzrostlé stromy budou muset být vykáceny.
Velmi si ceníme věcného
a vstřícného přítupu pana ředitele
Ing. J. Křemečka, MBA.
Byl položen dobrý základ k zapojení společnosti do programu
Plán eliminace zápachu v Otrokovicích. Systematická jednání
se společnostmi emitujícími pachové látky založená na znalosti
problematiky je cesta, jak učinit
Otrokovice přátelštější ke svým
občanům. Děkujeme.
Ing. Jaroslav Bořuta, CSc.,

předseda spolku

z redakční pošty

Blýská se na lepší časy!
Blýská se na lepší časy! Požadavky našeho spolku na přijetí
kompenzačních opatření proti gumárenskému zápachu byly firmou
Trelleborg Wheel Systems Czech
Republic a. s. (Mitas) akceptovány.
Náš spolek Za lepší životní
prostředí v Otrokovicích inicioval
v letošním roce přijetí programu
Plán eliminace zápachu v Otrokovicích, který představuje konečně
systematický přístup ke komplexnímu řešení problematiky.
Do řešení jsme se aktivně zapojili. V nedávné době jsme zaslali
na Ministerstvo životního prostředí ČR stanovisko k záměru Rozšíření výrobních kapacit společnosti Trelleborg, V návaznosti na to
jsme opakovaně jednali se zá-

voz center duševního zdraví.
Velkým a dlouhodobým úkolem, který si vzali za svůj
všichni zapojení partneři projektu, je destigmatizace osob
s duševním onemocněním.
Je třeba informovat veřejnost
o tom, že nemoc si nevybírá,
že lidé s duševním onemocněním jsou mnohem častěji oběti
trestné činnosti než pachateli,
přestože v senzacechtivých
médiích to vypadá jinak. Je
třeba společnost naučit, že vyhledat odbornou pomoc včas
je lepší než skrývání problémů. Je tak možné předejít celé
řadě problémů, zmírnit průběh
nemoci a snad také zachránit
životy rodinných příslušníků,
přátel a kolegů, kteří už nevědí,
jak dál. Registrační číslo projektu - CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_
023/0001185

Josef Zdražil,

projektový manažer

reakce na dopis zastupitele

Poslední divadelní představení, dílo zkázy bude dokonáno?
Čeká nás poslední zastupitelstvo
dne 20. září, na kterém se připravuje prodej městských pozemků
zatím blokujících dostavbu obřího skladu pneumatik směrem
do Kvítkovic.
Čtyři roky hrálo vedení města
toto divadlo plné lží, zatajování
informací a podrazů na občany. Tyto pozemky jsou radními
pronajaty majiteli skladu a nyní
se chystá jejich prodej, aby obří
stavba mohla být dokončena
i přes odpor občanů. Sliby o nových kamionech na CNG, vysázené zeleni (dávno uschla) a dalších opatřeních zůstaly jen sliby.
Každý den nám pět metrů pod
okny projíždí několik set náklaďáků obsluhujících sklad. Budit
se v neděli brzy ráno jejich rachotem bych nikomu nepřál. Ale co
na tom, vedení města je to jedno
a těch pár ekoteroristů, jak nás nazývají, nikdo nevyslyší. Je do očí
bijící, jak velké firmy podporují
strany, jež poslední roky vládnou

noviny

Ad Poslední divadelní...

Na příspěvek pana Šimka, opozičního zastupitele,
tentokrát opravdu nebudu reagovat. Je to změť lží
a osobního napadání a snaha získat za každou cenu
laciné body pro blížící se komunální volby. Tiskový zákon nám stanovuje povinnost zveřejňovat
příspěvky zastupitelů, což je správné a souhlasím
s tím. Toto je však, pane Šimku, hodně za hranou.

Mgr. Jaroslav Budek, starosta města

dopis zastupitele

Vše je o lidech a jejich přístupu…
Čtyři roky uběhly jak voda a je čas krátkého bilancování. Volební období 2014–2018 se pomalu chýlí
ke konci. V době, kdy tento článek budete číst, již
bude volební kampaň pro další léta v plném proudu.
Zda se nám podaří uspět, je otázkou. Já doufám, že
ano.
Za dobu svého působení v Zastupitelstvu města
Otrokovice jsem měl možnost poznat, jak celý systém veřejné správy funguje. Poznal jsem řadu lidí,
kteří se stali mými přáteli. Poznal jsem ale i lidi,
kteří mě osobně zklamali. Ale tak to v životě prostě
chodí.
Rád bych veřejně touto cestou poděkoval panu
starostovi Jaroslavu Budkovi za vše, co jsem se
od něj mohl naučit. K jeho postoji při řešení nelehkých situací a zejména k odvaze něco změnit! Je pro
mě osobně velkým vzorem a ukázkou toho, jak se
má práce v roli starosty vykonávat. Dále pak tajemnici úřadu města Otrokovice paní Radaně Zenáhlíkové, která mi byla vždy oporou při řadě jednání,
zejména v problematice zřízení lékařské pohotovostní služby. V neposlední řadě bych rád poděkoval Michalu Tichému a Ivo Kramářovi, se kterými
jsem měl možnost se radit o důležitých věcech týkajících se chodu města a kteří se stali mými osobními
přáteli. Je dobře, že město Otrokovice má mezi svými zástupci i tyto osobnosti, které svým příkladným
jednáním posouvají město kupředu.
Milí spoluobčané, měl bych na vás jednu osobní
prosbu. Ve dnech 5.–6. října 2018 proběhnou komunální volby do Zastupitelstva města Otrokovice. Pokud chcete cokoliv změnit, je třeba, abyste obětovali
chvilku svého osobního času a vyrazili k volebním
urnám. Každý váš hlas se počítá. Každý z vás svým
hlasováním může nasměrovat chod našeho města.
Děkuji za vaši přízeň a přeji vám vše dobré do dalších let.

Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D.,

zastupitel města Otrokovice
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Utichlo srdce, zůstává jen žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál. Dne 7. září uplynuly 4 roky, co nás
navždy opustila paní Miroslava MALÚŠKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci
trvá a nedá zapomenout. Dne 8. září jsme si připomněli 5. výročí úmrtí pana Jaroslava ZIMÁKA.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Nezemřel, spí, má-li sen, zdá se mu o těch, které
miloval a kteří milovali jeho. Dne 8. září uplynul
1 rok, co nás opustil pan Zdeněk PŘIKRYL.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Zdeněk, vnučka Michaela, vnuk Zdeněk s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Dne 9. září uplynulo již 29 let, co nás navždy opustila ve věku 49 let naše drahá maminka a babička,
paní Zdeňka Blatová. S láskou a úctou vzpomíná dcera Jana s rodinou.
Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen
vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá. Dne 11. září jsme si připomněli 25 let od úmrtí pana Rudolfa NOVÁKA. Děkujeme za tichou
vzpomínku. Dcery Vlasta a Lidka s rodinami
Vzpomínka u příležitosti nedožitých 80 let
(narozena 11. září 1938) paní Ludmily STUŠOVÉ-Podařilové. Vzpomeňte všichni, kdo jste ji
znali a měli rádi. Dcera Magda a syn Milan s rodinou, rodina Podařilova, bratr Milan a sestra Marie
Dne 13. září jsme si připomněli smutné 9. výročí
dne, kdy nás navždy opustil pan Jan VESELÝ.
S láskou v srdci vzpomínají synové Miroslav, Jan
a Milan s rodinami a ostatní příbuzní.
Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala cestička jen. Kytičku květů Ti můžeme dát
a se slzami v očích vzpomínat. Dne 13. září uplynuly 2 roky, co nás opustila dcera, maminka, babička,
paní Světlana ŘEPKOVÁ. Vzpomíná maminka
Zdenka, dcera Lucie s manželem, Barborka, syn
Matyáš a Honzík, bratr Stanislav s rodinou.
Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život i
nás. Dne 14. září by se dožila 90 let naše maminka,
babička a prababička, paní Zdenka JURÁKOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera s celou rodinou.
Čas ubíhá a vzpomínky žijí s námi dál. Dne
14. září jsme si připomenuli nedožitých 80 let pana
Eduarda KLIMKA. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn s rodinami.
Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář. Však
v srdcích nám Tě zanechal, dál s námi zůstáváš. Dne 16. září uplynulo 10 let, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička, paní
Marie CHYTILOVÁ. Stále vzpomínají s láskou
dcery Dana, Soňa, Jana, Jarmila s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Dne 19. září by se dožila 98 let naše
maminka, paní Marie DOHNALOVÁ
a dne 29. září uplyne 26 let od úmrtí našeho tatínka, pana Aloise DOHNALA.
S láskou vzpomínají dcery Ludmila,
Marie a Anna s rodinami.
Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život
i nás. Dne 20. září uplynul šestý smutný rok, kdy
nás navždy opustila paní Ivana PLANÁ. S láskou
vzpomíná milující rodina. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 20. září uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a přítel, pan Jaroslav
WILLERT. S láskou a úctou vzpomínají dcera Ilona a syn Jaroslav s rodinami a přítelkyně
Ludmila.
Dne 22. září uplyne již 34 let, kdy nás navždy ve
svých 18 letech opustil tragickou smrtí náš syn, pan
Jiří KRČMÁŘ. Chybíš nám a v našich srdcích stále žiješ, jsi milován. Vzpomíná otec a sestra Iveta.
Dne 2. října je tomu 10 bolestných let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, manželka,
babička, paní Marta KRČMÁŘOVÁ. V našich srdcích jsi milována. Kdo jste ji znali, věnujte jí vzpomínku. Manžel a dcera Iveta a vnučky s rodinou
Dne 23. září uplynou 3 smutné roky od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, pana Vladimíra
BRICHTY. S láskou vzpomíná manželka a synové
Vladimír a Tomáš s rodinami.
Dne 25. září vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní
Františky ZBRANKOVÉ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manžel
s rodinou.
Dne 26. září uplynou 4 roky od úmrtí pana
Radomíra ŠIŠKY. S láskou a úctou vzpomíná
rodina.

Dne 27. září uplyne 40 let od úmrtí pana
Michala ŠIMKOVIČE. S láskou vzpomínají
manželka Marie a dcery s rodinami.
Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 28. září
uplyne 11 let, kdy nás navždy opustil pan
Jan KOVAŘČÍK. S láskou vzpomíná celá rodina.
Dne 29. září vzpomeneme 6. výročí úmrtí našeho
milého manžela, tatínka, dědečka, pana Jaromíra
TRUNKÁTA. S láskou vzpomíná manželka Jana,
dcera Alena, Jitka a syn Roman s rodinami.
Osud Ti nedopřál s námi dále být, ale v našich
srdcích budeš stále žít. Dne 30. září tomu budou
2 roky od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Vladimíra LUKEŠE. S láskou
vzpomínají manželka Mária, syn Vladislav, dcera
Monika, vnoučata Ladík, Míša a Erik.
Dne 4. října uplyne 10 let, co nás navždy opustila
paní Ludmila ŘEZNÍČKOVÁ. S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Dne 4. října si připomeneme 6. výročí úmrtí našeho syna Martina SKOPALA. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte prosím s námi. Milující rodiče, děti
a celá rodina
Dne 5. října si připomeneme 10. výročí úmrtí pana
Rostislava MATĚJÍČKA. Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál. Dne 8. října si připomeneme
5. výročí úmrtí pana Petra MAHDALÍČKA.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v našich srdcích žijí dál. Dne 15. října uplyne
21 smutných let, kdy nás po tragické události navždy opustila naše milovaná dcera, sestra, slečna
Marcela SEKULOVÁ. S láskou a úctou stále
vzpomínají rodiče a bratr s rodinou. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

Děkuji všem, kteří se přišli
rozloučit s mojí zesnulou
manželkou, paní
Věrou DUDEŠKOVOU.
Manžel František a dcera
Zuzana s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ

Alena a Antonín
HOFBAUEROVI
oslaví 28. září 55. výročí
svatby. Do dalších let hlavně
hodně zdraví jim přejí Roman, Libor s rodinou, Alenka
s rodinou a vnuci Andrejka,
Tomáš, Lukáš, Romanka,
Anetka, Renatka, Lucinka,
Eliška a Antonín.

Technické služby
Otrokovice s. r. o.,
K. Čapka 1256,
Otrokovice, přijmou
do pracovního poměru
pracovníky na následující
pracovní pozice
– nástup dle dohody:
• elektrikáře pro údržbu
veřejného osvětlení
Požadavkem je vyučení
a praxe v oboru, řidičský
průkaz skupiny „B“, odborná
způsobilost v elektrotechnice
podle vyhl. č. 50/1978.
• závozníka na svoz
komunálního odpadu
Požadavkem je dobrý
fyzický stav.
• řidiče silničních
motorových vozidel sk. C
Požadavkem je profesní
průkaz.
Zájemci o pracovní místo se
mohou hlásit u p. Zapletalové
telefonicky – číslo telefonu
577 922 329, 603 159 744,
e-mailem:
mzdy@tsotrokovice.cz nebo
osobně v sídle společnosti
v době od 6.00 do 14.00.
Osobní schůzku je nutné si
vždy předem sjednat telefonicky.

INZERCE
Koupím staré hračky z Fatry

Napajedla, kus za 500–2000
Kč. Koupím i jiné staré věci
a hračky. Volejte 607 666 636
– po domluvě přijedu.

Koupím garáž u Moravy,

nebo spodní garáž na Štěrkovišti. Nabídněte, tel.: 732 253 966.
Společenská kronika: základní cena za zveřejnění je
200 (a více, dle délky textu)
Kč vč. DPH/osoba. Podklady
a platby přijímá TIC, Po–Pá
8–12, 13–18 hod., So 8–12
hod., tel.: 571 118 103.

Inzerce

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 14. srpna by se
dožila 100 let paní Jenovéfa Skopalíková.
S láskou vzpomíná syn Alois s rodinou.

poděkovÁNÍ
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Člověk si musí najít svou cestu.
Jestli ji opravdu hledá, najde ji
velmi brzy. Potom se jí ale už
musí držet, nebo zabloudí.

T. G. M.
V dějinách společnosti i v životě jednotlivce najdeme mezníky, které jsou natolik významné, že si zaslouží krátké
zastavení a malé bilancování.
K takovým jistě patří 30. výročí otevření školní budovy T. G.
Masaryka v ulici J. Žižky v Otrokovicích. 1. září roku 1988 se
slavnostně otevřely dveře zbrusu nové, moderní školy. Všechny přítomné přivítala tehdejší
ředitelka školy PaedDr. Věra
Aujeská, která svoji funkci
ukončila v červenci 2007. Po ní
nastupuje od srpna 2007 nová
ředitelka školy Mgr. Marta Zakopalová.
ZŠ T. G. Masaryka je v současnosti vzdělávacím centrem
pro 450 dětí z Otrokovic a okolí, pedagogických pracovníků
zde působí 47.
Jsme škola zaměřená na celkový rozvoj osobnosti dítěte
formou praktických činností – výtvarných, hudebních,
sportovních, jazykových, informativních a práci s PC.
Naší snahou je především individuální přístup ke každému
z žáků a co nejlepší uplatnění
v reálném životě. Paleta našeho
školního života je velmi pestrá,
o čemž svědčí velké množ-

ství projektů, akcí, kroužků
a aktivit, jež žákům nabízíme.
Můžete se o tom přesvědčit
na našich webových stránkách
www.zsotrtgm.cz.
To, jaká je škola, záleží především na tom, jací jsou v ní
učitelé – jak formují postoj dětí
k učení, k životu, jak u nich
vytvářejí základy celoživotní
hodnotové orientace, jak napomáhají rozvoji osobnosti žáka.
Za tím vším je obrovské množství obětavé a nezištné práce
všech pracovníků školy. V současné době, když nás navštíví
po několika letech bývalý absolvent, je vždy velmi udiven
proměnou, kterou škola během
posledních let prošla. Stále modernizujeme, vylepšujeme, sledujeme nové trendy a způsoby
výuky.
Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu –
„Škola brána života“. Naším
cílem není vytvořit z dítěte neschopného encyklopedického
génia, nýbrž slušného člověka,
který se za pomoci osvojených
znalostí, schopností a dovedností dokáže prosadit v reálném životě.
Velkou devízou školy je
skvěle sehraný kolektiv pedagogických, nepedagogických
a správních zaměstnanců, kteří
společně pracují v přátelské atmosféře. Každého z nás vždy
velmi potěší, když se do školy

„A hybaj ven!“

přijde podívat bývalý absolvent se slovy: „Strávil jsem zde
krásné roky života. Moc se mi
tady líbilo.“ Věříme, že tato
slova budeme i v budoucnu
slýchat stále častěji.
Smysl každé práce se pozná
podle toho, jak jsou její výsledky posuzovány a přijímány.
A právě učitelská a vychovatelská práce je specifická tím,
že většinou až čas ukáže, jak
se nám naše práce podařila.
Domnívám se, že naše škola se
může ohlédnout zpět s hrdostí.
U příležitosti 30. výročí otevření nové budovy ZŠ T. G.
Masaryka škola pořádá řadu
akcí – slavnostní akademii,
dny otevřených dveří, výstavu
výtvarných prací žáků, vydává
almanach, organizuje setkání
bývalých a současných pedagogických pracovníků.
Třicet let v životě člověka
není mnoho a v životě školy
je to jen malý krůček. Chtěla
bych touto cestou poděkovat
a vyslovit uznání všem, kteří
na škole během let působili.
Bývalým i současným žákům
přejeme, aby se jim v životě
splnila všechna jejich přání
a aby se i po letech do „své“
školy rádi vraceli.
Ať se nám tedy naše práce daří a do další třicítky vše
nej….
Mgr. Marta Zakopalová,

ředitelka ZŠ T. G. M.
Webové stránky Otrokovické BESEDY: www.otrokovickabeseda.cz

Do vzdělávání na Otrokovicku poputuje
více než deset milionů korun
Začátkem září odstartoval
projekt
Místní akční plánování ve vzdělávání
na Otrokovicku II.
Jedná se o projekt
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy podporující rozvoj žáků
a pedagogů v základních školách. Na projekt, který potrvá
čtyři roky, získala otrokovická
radnice z programu Operační
program Výzkum, vývoj, vzdělávání více než deset milionů
korun.
„Tento
projekt
plynule navazuje na Místní akční
plánování ve vzdělávání na
Otrokovicku I., ve kterém jsme
se snažili během dvou let pojmenovat úskalí, se kterými se
potýká školství v našem regionu. Nyní budeme pokračovat
v započaté práci a zároveň konkrétně řešit a implementovat
pojmenované problémy,“ vysvětlila vedoucí Odboru školství a kultury Městského úřadu
Otrokovice Barbora Šopíková.
Dále zdůraznila, že do projektu jsou zapojeny všechny
základní a mateřské školy z Ot-

rokovic, DDM Sluníčko a ZŠ Komenského
a zároveň školy spadající do působnosti Otrokovic jako obce s rozšířenou působností.
Místní akční plánování ve vzdělávání
na Otrokovicku II. zahrnuje například podporu jazykové výuky na školách prostřednictvím
rodilých mluvčích, prevenci
rizikového chování, rozvoj
kreativity u žáků a pedagogů
nebo realizaci Dětského vědeckého kongresu. Zároveň
budou z projektu hrazeny mzdy
realizačního odborného týmu,
odborní konzultanti v pracovních skupinách či vzdělávání
pedagogů.
„Těší mě, že děti v Otrokovicích mohou mít na základních
školách nástavbu k výuce cizího jazyka – rodilého mluvčího.
Není to na školách obvyklé.
Domnívám se, že kontakt s rodilým mluvčím naučí děti kvalitnější výslovnosti a připraví je
lépe na reálné situace v životě,“
uvedla spokojená maminka jedenáctiletého Filipa Renáta
Staňková.
(ste)

galanterie Žalčíková
• prodej a opravy oděvů
• sběrna oprav obuvi
• prodej galanterního zboží a vlny

od 1. října 2018 otevřena

na adrese nám. 3. května 1342 (vedle Městské galerie)

Hledejme své kořeny, poznávejme sami sebe

Inzerce

A próč? Protože: „Kdo má
všech pět pohromadě, kope raději na zahradě.“
Od jara 2018 probíhá na ZŠ
Mánesova projekt rekonstrukce
školní zahrady. Už máme nové
vyvýšené záhonky, kompostér
a bylinkovou spirálu. Dokon-

čujeme stezku bosou nohou,
amfiteátr a zpevněnou plochu
s posezením u ohniště. Na závěr ještě vysadíme nové
stromky a trvalky. Slavnostní
otevření zahrady plánujeme
v listopadu. Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového
programu Zelené oázy, který
vyhlašují Nadace Partnerství
a společnost MOL Česká republika. Děkujeme všem, kteří
přiložili ruku k dílu :-)
Ivana Řezníčková,
Eva Štouračová,

ZŠ Mánesova

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

PRŮKAZOVÉ
FOTO
Otrokovická
BESEDA:
Po, St 8–11, 13–16, Út,
Pá 9–11,13–15,
ČT 9–11 hod.

Celoroční projekt ZŠ Trávníky
Otrokovice se ponese v historickém duchu. Důvod je jasný.
100. výročí vzniku našeho státu si zaslouží nejen připomenutí významné události, ale také
zopakování některých důležitých období spojených se státotvorným procesem. Vždyť demokracie, ve které teď žijeme,
nepřišla jen tak. Mnoho hrdinů
a významných osobností nám
umožnilo, abychom dnes mohli
žít v klidu a dostatku.
Symbolem letošního školního roku bude náš národní strom
– lípa. Odedávna ji lidé uctívali
pro její sílu a dlouhověkost, vážili si jí pro její léčivé účinky
a věřili v její magické schopnosti. Spolu s vílou Lipuškou
nás bude provázet nejdůležitějšími etapami naší historie.
Září bude ve znamení sportu.
Zavzpomínáme na významné
sportovce a sportovní úspěchy, připomeneme si sokolské
hnutí a uctíme i našeho kolegu
Mgr. Jiřího Ševčíka tradičním
memoriálem. Od sportu se přeneseme v říjnu k symbolům české státnosti, zapátráme v životních osudech T. G. Masaryka
a zasoutěžíme si ve znalostech
z naší historie. Nezapomeneme na významné české vědce,
vynálezce a nositele Nobelovy

ceny. Ti nás budou provázet
celým listopadem. Prvorepublikové tradice, zvyky a obyčeje
spojené s kouzlem Vánoc přijdou na řadu v prosinci a budou se prolínat i lednem, kdy
chceme vyzkoušet tradiční pokrmy a nápoje. Únor bude plný
známých osobností ze světa
kultury a podnikání. Zaměříme
se na náš region – nezapomeneme na Tomáše Baťu, Jiřího
Hanzelku a Miroslava Zikmunda, Františka Bartoše, Hermínu
Týrlovou, Karla Zemana a další, kteří působili v našem okolí.
Sto let uplynulo také od vydání knihy Eduarda Štorcha
Lovci mamutů. Ta bude symbolem měsíce knihy. Architektura, hudba a malířství přijdou
na řadu v jarních měsících.

Otrokovice důkladně prozkoumáme v květnu se vším pěkným i nepěkným, co k nim patří. Nezapomeneme na památky
UNESCO a kulturní dědictví
naší země. Letní atmosféru
spojenou s filmovými festivaly
navodíme v posledním školním
měsíci.
Vlnami historie se necháme
unášet také v našem tradičním
projektu Máme nové kamarády. Deváťáci se budou starat
o nejmenší spolužáky z prvních tříd. Už od prvních okamžiků vstupu do budovy školy
jim pomáhali zbavit se pocitů
obav a nervozity. Ujali se jich
a provedli je poprvé školou.
Rozpaky velice brzy pominuly,
když je přivítala usměvavá paní
ředitelka a tajuplný kouzelník.
A ty dárky, které dostali od zástupců města! Příjemná a uvolněná atmosféra se přenesla
i na druhý školní den, který
tradičně strávili se svými deváťáky. Napětí na obou stranách
pominulo. Obavy opadly, děti
vypadaly spokojeně a cítily se
v bezpečí. Teď už nezbývá než
se těšit, co pěkného nám přinesou následující školní dny.
Popřejme si navzájem radostný a pohodový školní rok.
Mgr. Marie Heryánová,

učitelka ZŠ Trávníky

Inzerce

Třicítka velmi úspěšných a krásných let
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Tenista Stanislav Nebojsa je mistrem České republiky

Deblový mistr. Stanislav Nebojsa.  Foto: archiv S. Nebojsy

Bikeři předvedou efektní sjezdy
Sportovní tým Bikecore OE připravil
i na letošek divácky atraktivní závody
ve sjezdu kol na tratích nad areálem kynologického klubu za Moravou. Start
závodu je v sobotu 20. října v 11 hodin.
Tréninky se konají v pátek 19. října od 12
do 18 a v sobotu od 8 do 10 hodin. Předpokládaná účast je kolem sto dvaceti jezdců z Česka a Slovenska.
Závod bylo možné uspořádat díky pod-

poře města Otrokovice – letos prvně přebral záštitu nad závodem starosta města
Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek, a dále
Lesů ČR a firmy ELGAS Zlín. Závod se
jede jako velké finále seriálu WBS, kterého je součastí od svého vzniku. Minulý rok získal otrokovický závod ocenění
za nejlepší závod sezony v seriálu WBS.

Radim Matyák,

Bikecore OE

Aktivní senioři v sokolovně

(Přerov) a Vencl (Mokrá).
„Byl to obrovský boj a strašné
nervy. I trochu se štěstím jsme
vyhráli nejtěsnějším poměrem.
Zvládnutá koncovka nám dost
pomohla do dalších zápasů,“
zhodnotil výhru 7:5, 4:6 a 11:9
Nebojsa. V dalším kole přišla
hladká výhra dvakrát 6:2 nad
Vachtlem (Kladno) a Zelinkou
(Aritma Praha).
V semifinále porazili druhý
nasazený domácí pár Michnev,
Kracík 6:3, 6:7 a 10:8. V utkání
prohrávali už 6:8 v tiebreaku,
ale pak šňůrou čtyř míčů zařídili senzační postup do finá-

le. V něm zdolali dvakrát 6:4
po fantastickém výkonu i první
nasazený pár Bolardt a Konečný (oba Agrofert Prostějov).
Nutno poznamenat, že Michnev a Konečný se nyní pohybují v šesté stovce světového
žebříčku ATP. Ale před dvěma
lety byl Konečný 285. hráčem
světa a Michnev před rokem
dokonce 229. „Jsou to oba
challangeroví hráči. Pro mě je
zážitkem si proti nim zahrát
a porazit je na mistrovství republiky je prostě zlatý sen,“
uzavřel devětatřicetiletý trenér
a hráč Jiskry Otrokovice. (sne)

Jiskra Handball Cup: stříbro pro domácí
Od pátku 31. srpna do neděle 2. září
se konal ve sportovní hale na Štěrkovišti další ročník tradičního a velmi
oblíbeného turnaje Jiskra handball
Cup, kterého se zúčastnilo po třech
družstvech z České a Slovenské
republiky. Poprvé se na turnaji zúčastnila družstva Tatranu Bohunice
a DHC Plzeň. Kromě ich přijala naše
pozvání družstva ze Slovenska, která
již patří k inventáři této akce. Jednalo
se o Sportu Hlohovec, Inter Bratislava a Ferplast Nesvady.
Diváci mohli vidět celou řadu
pěkných utkání. Z vítězství se nakonec radoval nováček nejvyšší soutěže MOL ligy DHC Plzeň, který zde
testoval formu před novou sezonou
a do hry zapojil šestnáct hráček. Všemi utkáními prošel bez zaváhání.
Na druhém místě skončilo domácí
družstvo a třetí místo obsadila děvčata z Hlohovce. Čtvrté místo patří Inte-

ru Bratislava jen kvůli horšímu skóre.
Pátá jsou děvčata z Tatranu Bohunice
díky vítězství nad Nesvady. Nejlepší
hráčkou se stala Lucia Tomašechová
z Interu Bratislava, brankářkou domácí Barbora Kryšková a střelecky
se nejčastěji prosadila Veronika Stará
z Bohunic. Turnaj byl velmi dobrou
herní prověrkou pro všechny týmy.
Naše děvčata narazila hned v úvodu
na vítěze celého turnaje. Vzhledem
k tomu, že to byl jejich první zápas
v letošní sezoně, podlehla výrazným
rozdílem. Pak se však zlepšovala zápas od zápasu a druhé místo jim jistě
patří právem.
Přijďte podpořit naše hráčky
v utkáních 1. ligy. První domácí zápas se koná v neděli 21. října v 15 hodin ve sportovní hale na Štěrkovišti.
Soupeřem nám bude družstvo Sokola
Vršovice.
Zbyšek Cileček,
místopředseda klubu házené TJ Jiskra

KURZ
V letošním roce jsme více rozšířili pohybové aktivity pro seniory. Od ledna se
úspěšně rozjelo cvičení na židlích, které
navštěvují ženy i muži, kteří už si netroufnou na náročnější formy cvičení, ale
spíše vyhledávají pravidelnou rehabilitaci
ve skupině. Je až dojemné, jak se v průběhu života mění role – z dřívějších aktivních cvičitelek jsou cvičenky a rády se
podřídí vedení mladších. I v novém školním roce bude cvičení pravidelně pokračovat v úterky s posunutým časem od 14.30
hodin, aby všichni stihli i polední siestu.
Letos jsme také uspořádali dvě dopoledne Cvičení pro seniory, na která byla
pozvána i široká veřejnost. Na účastníky
čekal bohatý program, nechybělo malé
občerstvení s posezením. Vstup na obě
akce byl zdarma. První únorové dopoledne bylo věnováno cvičení na velkých míčích, na trampolínkách, které využíváme
jako balanční podložky – tedy neskáčeme na nich – dále SM-systému – cvičení
s lany podle MUDr. Smíška a novince –
cvičení na houpacích prknech (woudink).
Premiéra se vydařila, zájem byl velký
a také jsme se mohli následně vidět ve vysílání Městské televize Otrokovice. Druhé
setkání s pohybem se uskutečnilo 12. dubna. Zájemců bylo i přes pěkné počasí ještě
více – počet se blížil k padesátce – a program byl opět pestrý. Úvodní rozcvičení
a zahřátí proběhlo na velkých míčích, vyvrcholilo bubnováním paličkami do svého

míče i k sousedovi, vše ve svižném tempu.
Novinkou tohoto dopoledne se staly vibrační kruhy – smovey, se kterými rozhýbete celé tělo, uvedete do činnosti hluboký
stabilizační systém, zapojíte i mozek při
koordinačním cvičení a na závěr se můžete namasírovat a poslat do těla léčivé
vibrace, které vzniknou pohybem ocelových kuliček uvnitř kruhů. Pěkné počasí
nám nahrálo, protože trénink a následná
vyjížďka na koloběžkách se vydařily. Tentokrát jsme měli i významnou návštěvu.
Na naši akci se přijela podívat radní Zlínského kraje pro sociální oblast Michaela
Blahová. Zaměřila se hlavně na cvičení se
smovey – Zlínský kraj nám totiž schválil
dotaci na toto náčiní. Opět nás těšil zájem
a spokojenost účastníků.
Určitě budeme v těchto akcích pokračovat. Tímto vás zveme na třetí dopoledne pro seniory, které se uskuteční
4. října od 9 do 13 hodin opět v naší sokolovně. Program bude opět pestrý – SM-systém, smovey, woudink, koloběžky,
také máme nový stůl na stolní tenis. Určitě
si vyberete. Přijďte se s námi hýbat, najít si
nové přátele, nový smysl života. Vstup je
opět zdarma a moc se na vás těšíme. Bližší informace na tel.: 724 348 747, na FB:
www.facebook.cz/sokolovnaotrokovice,
na webu: www.sokolovnaotrokovice.cz
Ing. Zdenka Kymlová,

Magda Vaclová,

oddíl SPV TJ Jiskra

PROČ I V DNEŠNÍ DOBĚ
MILIÓNY LIDÍ PŘIJÍMAJÍ
K Ř E S ŤA N S T V Í?

Zahájení kurzu ve čtvrtek 4.října od 18 hodin,
salónek Sportovního Centra Otrokovice,
(J. Jabůrkové 1819, vedle finančního úřadu)
Následná setkání, každý další čtvrtek v 18 hodin na stejném místě

K U R Z J E N A B Í Z E N B E Z P L AT N Ě
TENTO KURZ VÁM NABÍZÍ:
• BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ - tj. můžete jen sedět a poslouchat a nebo klást otázky k danému tématu
• PŘEHLEDNÝ OBRAZ - o základních hodnotách křesťanství
• PRAKTICKOU APLIKACI - získané informace můžete využít při řešení každodenních situací
• VIDEO PROJEKCE - každé setkání je doplněno ilustračním videem.

PŘIHLÁŠENÍ, PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A DOTAZY NA:

www.krestane-otrokovice.cz / info@krestane-otrokovice.cz / +420 602 196 696

Inzerce

Senzační mistrovský titul
ve čtyřhře vybojoval otrokovický tenista Stanislav Nebojsa
na republikovém šampionátu mužů v Ostravě. Jedná se
o jeho největší úspěch v kariéře
a oddílu TJ Jiskra v historii.
Na antukovém šampionátu
hrálo šestnáct nejlepších párů
v republice. Nebojsa s deblovým partnerem Michalem
Bíškem z pražského klubu Topolka byli 4. nasazeným párem
a na úvod turnaje měli velmi
těžký los, když dostali vítěze
dvou předchozích prestižních
turnajů kat. A, dvojici Jermář

Otrokovické

12

noviny

Zápis: jazykové kurzy A, N, Š, I, F, R
pro dospělé, mládež a děti od 3 let

ecreznI

Veslaři mají juniorského mistra světa!

Star Rally měla poprvé zázemí v Otrokovicích

to patřila mezi hlavní favority
i na juniorském mistrovství
světa. Svou roli závodníci potvrdili a suverénním výkonem
start – cíl si zaslouženě dojeli
pro mistrovský titul. Otrokovičtí veslaři tak mají po Valentýně Solařové dalšího juniorského mistra světa!
O prvním víkendu v září se
Radimovi a jeho posádce podařilo navázat na juniorské úspěchy a na Mistrovství Evropy
seniorů do třiadvaceti let získali ještě jako bonus i bronzové
medaile!

Po prázdninové pauze na začátku srpna začala také další
část přípravy veslařů. Zúčastnili se letního soustředění, závodů v Třeboni, Břeclavi a v září
mistrovství ČR ve sprintu
a mistrovství družstev. Na konci září, 29. září se budou konat
již tradiční sprinty pořádané
oddílem TJ Jiskra na Štěrkovišti.
Velký dík patří městu Otrokovice za jeho podporu veslařskému oddílu.

Zuzana Atarsia,

veslařský oddíl TJ Jiskra

Neodmyslitelnou součástí Barum Czech Rally Zlín je také
závod vozů Star Rally Historic. Letos poprvé našla zázemí v Otrokovicích. Zatímco
novodobé závodní vozy mohli
diváci obdivovat v areálu Con-

tinental Barum, hned přes cestu
v areálu Zlin Aircraft byla k vidění vozidla o poznání starší.
Na pozadí hangáru pamatujícího baťovskou éru vypadala
působivě. 
(ano)

Foto: Anna Novotná
Inzerce

Radim Hladík, veslař TJ Jiskra
Otrokovice (na snímku druhý
zprava), se stal v polovině srpna mistrem světa ve veslování
na čtyřce párové.
Mistrovství světa se letos
konalo v Račicích na kanále,
který otrokovičtí veslaři dobře
znají. Radim od jarních závodů
předváděl vyrovnané výkony,
kterými se nominoval do reprezentační posádky čtyřky párové juniorů. V květnu tato posádka předvedla skvělý výkon
na mistrovství Evropy juniorů,
kde získala zlaté medaile. Pro-

