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Vážení čtenáři,
v řadě „osmičkových“ výročí, která si tento rok připomínáme, je asi tím nejvýznamnějším  
100. výročí vzniku samostatné československé státnosti. nicméně československo, jehož vznik osla-
vujeme, již od roku 1993 neexistuje. Společné soužití čechů a Slováků v jediném státě trvalo, kromě 
malé přestávky v době druhé světové války, celých 74 let. Avšak od zmíněného roku se oba národy 
rozhodly jít každý cestou vlastní samostatné státnosti, přestože na obou stranách nových státních 
hranic bylo tehdy mnoho těch, kteří si přáli zachování společného státu. nutně se tedy nabízí trochu 
kacířská otázka – co vlastně slavíme? Vždyť dnešními pojmy by leckdo mohl říci, že českosloven-
sko byl vlastně „neúspěšný projekt“. Z mnoha možných odpovědí si dovolím vybrat jedinou, která 
možná nebude v rámci probíhajících oslav tou nejfrekventovanější, která však mně osobně připadá 
nejdůležitější. Společný stát, který čechům pomohl vymanit se z nerovnoprávného postavení v rám-
ci Rakouska-Uherska a pro Slováky představoval důležitý krok k dovršení jejich národně emanci-
pačního procesu, zůstane totiž již navždy politickým, kulturním a národním dědictvím obou těchto 
národů. A je to bezpochyby právě toto společné dědictví, které je důvodem současných mimořádně 
dobrých vzájemných vztahů, jež tyto národy spolu mají. někomu se to snad může zdát málo. Ale 
stačí jen jediný pohled do současného světa, abychom zjistili, že takto dobré, vskutku bratrské mezi-
národní vztahy jsou něčím naprosto výjimečným, co na světě možná ani nemá obdoby. A to je něco, 
nač stojí za to s vděčností vzpomenout, co stojí za to oslavit. 
 Petr KloKočKa, kronikář města Otrokovice

  úvodní slovo

Brouzdej 
internetem 
21. století

Konečně� se� obyvatelé� Otro-
kovic� i�okolních�obcí�dočkali.�
Za�necelé�tři�roky�budou�moci�
řidiči�objet�Otrokovice�po�do-
končeném� úseku� dálnice� D55�
obepínající� město.� Ve� středu�
3.� října� v� pravé� poledne� byla�
slavnostně� zahájena� stavba� ji-
hovýchodního� obchvatu� měs-
ta,�která�navazuje�na�již�hotvou�
severovýchodní�část.�
Dostavba� obchvatu� vázla�

kvůli� vyvlastnění� posledních�
pozemků.�Silničáři�se�nemohli�
s� jejich�majiteli� dohodnout�na�
ceně.�Nakonec�se�to�podařilo.
„Jsem� velmi� rád,� že� se� Ot-

rokovice�konečně,�po�opravdu�

dlouhé�době,�přidají�k�městům�
a�obcím,�ve�kterých�již�tranzit-
ní�doprava�neprojíždí�zastavě-
nou�částí,�ale� je�vyvedena�po-
mocí� obchvatů� mimo,“� uvedl�
starosta� Otrokovic� Jaroslav�
Budek.�Osobně�je�nejvíce�zvě-
dav�na�konkrétní�data,�o�kolik�
procent�poklesne�dopravní�za-
tížení� na� průjezdních� úsecích�
silnic� první� třídy� v� Otrokovi-
cích.� „Současná� hustota� pro-
vozu�je�tak�velká,�že�prakticky�
neumožňuje� žádné� další� zlep-
šení� podmínek� pro� účastníky�
provozu,“�podotkl�dále�starosta�
Otrokovic.
Stávající� dopravní� zátěž�

na�silnici�I/55�dlouhodobě�pa-
tří�k�největší�na�české�komuni-
kační�síti.�Dostavbou�obchvatu�
bude�dosaženo�vyloučení�tran-
zitní� dopravy� z� průjezdního�
úseku� města� Otrokovice,� což�
povede�k�podstatnému�omeze-
ní�exhalací� a�hluku�z�dopravy�
a� tedy� k� výraznému� zlepšení�
životního�prostředí�ve�městě.�
Silnice�I/55�vede�náměstím,�

přičemž�po�obou�stranách�jsou�
umístěny� obchody,� instituce,�
bytové�domy.�Poklesem�inten-
zity� provozu� bude�možné� obě�
strany�náměstí�lépe�a�intenziv-
něji�propojit.

 Pokračování na str. 3

otrokovice se dočkaly: začala stavba  
jihovýchodní části obchvatu dálnice d55

První v republice. Obyvatelé� SENIORu� Otrokovice�
dostali�na�konci�září�krásný�dárek.�Jako�první�v�republice�
mohli� vyzkoušet� speciálně�upravené� elektrokolo,� které� je�
dopraví� nejenom� po�městě,� ale� i� do� jeho� blízkého� okolí.�
Novou� elektrorikšu� pořídil� SENIOR� za� 150� tisíc� korun,�
které�se�vybraly�díky�sponzorům,�včetně�města�Otrokovi-
ce,�i�dalším�lidem.�Do�projektu�jsou�zapojeni�také�studenti�
Gymnázia�Otrokovice,�kteří�se�dobrovolně�zavázali,�že�bu-
dou�zastávat� funkci� řidičů.�Díky� tomu�se�mohou�učit�ko-
munikovat�také�se�staršími�lidmi�a�navazovat�s�nimi�vztah.�
„A�to�je�věc,�která�jim�velice�chybí.�Věřím,�že�to�studenty�
posune�dál,“�doufá�ředitel�gymnázia�Ivo�Kramář.�
 (šar), foto: anna novotná

Rikša vrátila imobilním vítr do vlasů

Komunální� volby�v�Otrokovi-
cích�vyhrálo�hnutí�ANO�2011.�
Po�sečtení�všech�hlasů�získalo�
27,26� %� platných� hlasů,� což�
znamená,� že� do� třiadvaceti-
členného�zastupitelstva�usedne�
celkem�sedm�představitelů�této�
strany.� Ve� volbách� do� Senátu�
zvítězil� Patrik� Kunčar� (KDU-
-ČSL).
K� volebním� urnám� v� Otro-

kovicích� přišlo� 5� 501� lidí,� z�
celkových� 14� 688� voličů,� což�

odpovídá� 37,45� %� � účasti.�
Ve� Zlínském� kraji� přišlo� dát�
svůj�hlas�49,77��%��voličů,�re-
publikový� průměr� byl� 47,34��
procenta.�
Konkrétně� v� Otrokovicích�

odevzdali�lidé�celkem�155�251�
platných� hlasů.� Hnutí� ANO�
2011� získalo� 31� 426� hlasů.�
S�18�491��hlasy�skončil�na�dru-
hém� místě� Nový� Impuls� pro�
Otrokovice� (16,04� %),� který�
v� zastupitelstvu� � obsadí� čtyři�

místa.�Na�třetím�místě�skončili�
NEZÁVISLÍ�s�10,88� �%�hlasů�
a� třemi�posty�v�zastupitelstvu,�
stejně� jako�VIZE�21�s�podpo-
rou�SPD�(10,35�%).�
Po� dvou� místech� získali�

Občané� OE� s� podporou� Pirá-
tů� (9,9�%),� a� také� KDU-ČSL�
(9,43� %).� Jednoho� zástupce�
v� otrokovickém� zastupitelstvu�
bude�mít�také�ČSSD�(6,86��%)�
a�ODS�(5,36�%).� 

 Pokračování na str. 5

volby v otrokovicích vyhrálo hnutí ano 2011

Od�října�nastala�změna�v�per-
sonálním� složení� redakce� Ot-
rokovických� novin.� Po� sedmi�
letech�opouští�na�vlastní�žádost�
práci� redaktorky� Anna� No-
votná,� která� obdržela� profesní�
nabídku� z� Brna.� „Na� tomto�
místě� bych� jí� rád� poděkoval�
za� precizně� odvedenou� práci,�
kterou� po� celou� dobu� pro-
střednictvím� vydávání� Otro-
kovických� novin� odváděla,“�
sdělil� jednatel� Otrokovické�

BESEDY� Filip� Pastuszek.�
Její� nástupkyní� je� Šárka� Šar-
manová,� která� má� zkušenosti� 
s�činností�ve�Zlínském�deníku,�
na� serveru� Zlin.cz� a� v� kraj-
ském�periodiku�Okno�do�kraje.�
„Jsem� přesvědčen,� že� právě�
díky� jejím� zkušenostem� bude�
více� než� adekvátní� nástupky-
ní�za�Annu�Novotnou.�Na�její�
nové� pracovní� pozici� jí� přeji�
mnoho� pracovních� úspěchů,“�
uzavřel�jednatel.�� (red)

otrokovické noviny mají novou šéfredaktorku
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Jde to i bez aut. otrokovice se zapojily do Evropského týdne mobility
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Kdo jsem? DDM Sluníčko připravil po celý ev-
ropský týden mobility bohatý program pro děti  
i dospělé. nechybělo malování na obličej.

v sedlech. Mladé jezdkyně z Ranče tlumačov přijely do Otrokovic ukázat, co všechno svedou jejich koně, které 
využívá pro hipoterapii také Jezdecký klub DDM Sluníčko.

Ranní energie. Cestou do práce čekalo na cyklisty překvapení v podobě ranní snídaně, a to jak v altánu u splavu na tráv-
níkách, tak na točně MHD na Štěrkovišti. V nabídce byl chléb s pomazánkou, koláče a samozřejmě káva.

na koloběžce. Lidé mohli vyzkoušet 
nejenom koloběžku, ale i další druhy 
sportu – v sokolovně, při cvičení se 
Sportklubem eva či DDM Sluníčko.

Chytré hraní. Děti měly možnost si 
pohrát na interaktivní výstavě her a sta-
vebnic v Otrokovické BeSeDě. 

Bezpečně ve městě. Pamatovalo se na seniory, kte-
ří se při besedě na dopravním hřišti mohli od odbor-
níků dozvědět, jak se bezpečně pohybovat po městě.

I brzdit se musí umět. Malí bruslaři pod vedením lektorů tréno-
vali nejenom jízdu na in-line bruslích, ale také bezpečné zabrždění.

Akcemi,�které�mají�poukázat�i�na�alter-
nativní�způsob�přepravy�po�městě,�oži-
lo�od�16.�do�22.�září�město�Otrokovice.�
to�se�tradičně�zapojilo�do�Evropského�
týdne� mobility� a� pořádalo� jej� společ-
ně�s�Domem�dětí�a�mládeže�Sluníčko.�

A�to,�že�se�lze�přepravovat�jinak�než�au-
tem,�si�na�vlastní�kůži�vyzkoušela�celá�
řada�obyvatel�města�i�jeho�návštěvníci.�
Každý�rok�se�kampaň�zaměřuje�na�jed-
no� téma.�Letos� to� byla�multimodalita,�
která� kombinuje� různé� druhy� dopra-

vy.V�rámci�kampaně�se�našel�také�čas�
na� dobročinnost.�Lidé� opět�mohli� při-
nést�stará�a�nepotřebná�kola�do�sbírky�
Kola�pro�Afriku.�Nakonec�se�podařilo�
nashromáždit� celkem� sedmdesát� kusů�
bicyklů.�� (šar)



Zasílání informací o zápachu má smysl
Výskyt� obtěžujícího� zápachu� v� letošním� roce� oproti� loňsku�
zcela� jednoznačně� poklesl.� Společné� úsilí� obyvatel� a� měs-
ta,� petice� i� průběžné� reklamování� pachových� epizod� u� kom-
petentních� úřadů� nesou� ovoce.� I� na� podzim,� kdy� se� provoz�
společnosti� mAt� začal� připomínat� častěji,� město� odeslalo�
podnět� doložený� informacemi� od� občanů� i� úředními� zá-
znamy� městské� policie� České� inspekci� životního� prostře-
dí� (ČIŽP)� i�Krajskému�úřadu�Zlínského� kraje� (KÚZK).�Dne� 
21.�září�ČIŽP�provedla�další�kontrolu�zařízení�mAt�a�informo-
vala�město�dopisem�s�tím,�že�při�kontrole�byly�zjištěny�nedo-
statky,�o�kterých�bude�informovat�KÚZK�s�cílem�změnit�povo-
lení,�které�stanovuje�podmínky�provozu�zařízení.�Výsledkem�
změny�tohoto�povolení�mohou�být�konkrétní�podmínky,�jejichž�
dodržením�dojde�k�eliminaci�zápachu.�město�se�o�získání�bliž-
ších�informací�obrátí�neprodleně�na�KÚZK.�„Děkujeme�všem,�
kteří�i�přes�opakované�zpochybňování�vytrvali�a�zasíláním�in-
formací�o�výskytu�zápachu�pomáhají�situaci�zlepšovat.�Věřte,�
má�to�smysl!“�uvedl�dosavadní�města�Jaroslav�Budek.�� (ste)

Počet lidí bez domova se v ulicích snížil
Díky�usilovné�práci�sociálních�pracovníků�otrokovického�úřa-
du�a�terénních�pracovníků�Azylového�domu�Samaritán�se�daří��
v�Otrokovicích� redukovat� počet� lidí� bez� domova.�Během� tří�
týdnů�se�podařilo�najít�ubytování,�případně�zajistit�práci,�zhru-
ba�polovině�bezdomovců.�V�současné�době�je�ve�městě�přibliž-
ně�dvacítka�lidí,�kteří�nemají�střechu�nad�hlavou�a�zároveň�jsou�
bez�práce,�případně�bez�jiného�příjmu.�Počet�osob�pobývajících�
přímo�v�centru�města� se�podařilo� redukovat�na�6–7� lidí,�při-
čemž�i�s�nimi�probíhá�intenzivní�sociální�práce.�Pro�srovnání,�
Odbor�sociálních�věcí��magistrátu�města�Zlín�aktuálně�eviduje��
šedesát�zjevných�bezdomovců�žijících�venku�na�území�města�
Zlín.�Situace�v�Otrokovicích�nijak�nevybočuje�z�celostátního�
kontextu�ani�počtem�bezdomovců,�ani�systémem�práce�s�nimi�
či�poskytovanými�službami.�� (red)

autoškoly mají svého ombudsmana
Dostali�jste�se�do�sporu�s�autoškolou,�zkušebním�komisařem,�
úředníkem� v� autoškolství� nebo� zaměstnavatelem� v� dopravě?��
Od�konce� září� se�můžete� bezplatně� obrátit� na� autoškolského�
ombudsmana.� Jeho� pomoc� mohou� vyhledat� jak� nespokojení�
žáci� autoškol,� tak� sami� jejich� provozovatelé� i� zkušební� ko-
misaři.� Například� žák� autoškoly� najde� na�webových� stránkách�
všechny�podstatné�informace�k�výběru�kvalitní�autoškoly,�k�prů-
běhu�celého�výcviku�a�také�detailní�informace�o�správném�prů-
běhu�závěrečných�zkoušek.�Na�ombudsmana�se�může�obrátit�
v�případě,�že�zjistí�jakékoliv�porušení�zákona.�Učitel�autoškoly�
může�podat�podnět�na�zajímavý�či�přínosný�návrh�změny�legis-
lativy�nebo�pouze�položit�dotaz�v�poradně,�ale�také�se�obrátit�
o�pomoc�tehdy,�pokud�ho�nadřízený�nutí� jednat�v�rozporu�se�
zákonem.�Více�na�www.autoskolsky-ombudsman.cz� (šar)

Zlínský kraj ocenil otrokovickou knihovnici
Celkem� čtyři� knihovny� a� pět� knihovnic� si� na� konci� září� od-
nesly� ocenění� za� přínos� k� rozvoji�moderních� knihovnických�
služeb,� za�podporu� čtenářství� a� za�další�mimořádné�kulturně�
společenské�aktivity.�tuto�akci� již�pošesté�uspořádal�Zlínský�
kraj� a�Krajská�knihovna�Františka�Bartoše�ve�Zlíně.�Komise�
vybírala�celkem�z�devětadvaceti�nominací.�mimořádné�osobní�
ocenění� člena�Rady�Zlínského�kraje�miroslava�Kašného�pak�
získala�marie�Škrabalová�z�městské�knihovny�Otrokovice-Ba-
ťov,�a�to�za�dlouholetou�obětavou�práci�v�knihovně,�za�aktivní�
přístup�k�obnovení�činnosti�knihovny�v�době�povodní�a�za�pře-
měnu�knihovny�v�komunitní�centrum�Otrokovic.� �(red)

do otrokovic přijede protidrogový vlak
Šest�stříbrných�vagonů�a�v�nich�příběh,�jak�snadné�je�propad-
nout�drogám�a�jak�těžké�je�se�závislosti�zbavit,�bude�stát�24.�říj-
na�od�8�hodin�ve�vlakové�stanici�Otrokovice.�Cílem�programu�
je�prostřednictvím�zapojení�lidských�smyslů�zapůsobit�na�ná-
vštěvníka�a�inspirovat�jej�k�pozitivním�životním�volbám.�Jsou�
zde�představeny�mechanismy,�kterými�drogová�závislost�vzni-
ká,�až�do�důsledků,�které�závislé�jedince�čekají.�Díky�zapojení�
lidí�do�reálného�příběhu�dokáže�program�zaujmout�a�dát�pro-
stor� k� přemýšlení� nad�nebezpečím�drog.�Dopolední� program�
je�určen�pro�objednané�školní�skupinky,�primárně�pro�ZŠ�a�SŠ�
z�města�Otrokovice,� ale� i� pro� školy� z�ORP�Otrokovice.�Od-
poledne�je�určené�široké�veřejnosti�od�15.30�do�18.00�hodin.�
Prohlídka�trvá�cca�90�minut,�vstup�je�zdarma.�Sponzorem�akce�
je�Continental�Barum,trelleborg�a�ČEZ.� (ste)
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víCE na www.otRoKovICE.CZ

michalská pouť pobavila dospělé i ty nejmenší

s teamem. Pestrý den plný zábavy i ponaučení. taková byla Michalská pouť, kterou poslední 
zářijovou neděli uspořádalo město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSeDOU. Program nabídl 
jak spoustu her a zábavy pro nejmenší návštěvníky, tak i vystoupení včetně slovenské kapely teAM 
ReViVAL Martin, která roztančila nejednoho posluchače.  (šar), foto: martina FoJtíKová

dokončení ze strany 1
„Je� na�místě� poděkovat� všem,�
kteří�se�o�přípravu�a�věřme�i�o�
zdárnou�realizaci�otrokovického�
obchvatu�zasloužili.�Hlavní� roli�
hraje� náš� stát� prostřednictvím�
resortu�dopravy�a�státního�pod-
niku�Ředitelství�silnic�a�dálnic�
ČR,� avšak� i� místní� samosprá-
vy�mají� svou� nezanedbatelnou�
roli.� V� Otrokovicicích� byly�
všechny�dosavadní�samosprávy�
aktivní,�iniciativní�a�na�výsled-
ku� mají� svůj� podíl,“� podotkl�
otrokovický� místostarosta� Jiří�

Veselý.� Jako� konkrétní� příkla-
dy�iniciativy�samosprávy�Otro-

kovic� uvedl� dlouhodobé� úsilí,�
korunované� úspěchem,� osvo-
bodit� dosavadní� část� obchvatu�

od� dálničních� poplatků.� „tím�
se� část� lokální� dopravy� mezi�
Otrokovicemi� a�Zlínem�mohla�
přesunout�na�dálnici�a�odlehčit�
centru�města.�Aktivní�jsme�byli�
rovněž� v� oblasti� majetkopráv-
ního� vypořádání,� nutného� pro�
vydání� stavebního� povolení,“�
dodal�Veselý.
Severovýchodní� část� ob-

chvatu� byla� otevřena� v� roce�
2006.� Jihovýchodní� úsek� se�
tedy� začal� stavět� po� dvanácti�
letech� a� stát� má� 709� milionů�
korun.�� �(ste)

otrokovice se dočkaly: začala stavba další části obchvatu

Zajímavé� přednášky,� relaxace�
ve� wellness� centru,� filmová�
představení� i� spoustu�další� zá-
bavy.�to�vše�si�mohli�užít�star-
ší� lidé�v� rámci�mezinárodního�
dne�seniorů�i�celého�října.�Ale�
nezapomnělo� se� i� na� ostatní�
obyvatele� napříč� generacemi.�
Pro�všechny�měla�dveře�doko-
řán�otevřena�městská�knihovna�
Otrokovice.�A�dokonce�i�pro�ty,�
co�zapomněli�vrátit�knihu.�
Senioři� mohli� svůj� svátek�

oslavit� například� relaxační�
procedurou� ve� wellness� cent-
ru� Sportovního� areálu� Baťov,�
strávit� příjemné� chvíle� v� kině�
Otrokovické� BESEDY,� ale�
také� se� dozvědět� z� úst� těch�
nejpovolanějších� něco� o� obe-
zřetnějším�chování�v�silničním�
provozu.�Stejně�tak�mohli�vyu-
žít�bezplatnou�právní�poradnu,�
kde� jim� odborníci� odpověděli�
na� otázky� týkající� se� exekucí,�
problémů� s� bydlením� i� uzaví-
ráním� smluv� s� poskytovateli�
energií.�
A�pestrý�byl� i�týden�kniho-

ven,� který� zahájila� oblíbená�
burza� knih.� „Celkem� sto� osm-

desát� osm� titulů� našlo� nové�
majitele� a� knihovna� téměř�
o� dvě� tisícovky� vylepšila� svůj�
rozpočet,“�poznamenala�mluv-
čí�otrokovické�radnice�Romana�
Stehlíková.

� Do� vývoje� starého� Zlína�
od�minulosti� až� po� současnost�
zasvětil� všechny� poslucha-
če� Jindřich� František� Bobák�
a�něco�o� legionářích�se�mohly�
dozvědět� děti� z� úst� Františka�
trávníčka.� Na� cestu� po� ta-
jemné� � Gruzii� na� kole� zavedl�
všechny�své�posluchače�cesto-
vatel�Radomír�Čížek.�
Závěr� týdne� knihoven� pat-

řil� oblíbenému� pasování� žáků�
druhých� tříd� všech� tří� měst-
ských� základních� škol� na� čte-
náře.�Celkem�sto�třicet�šest�dětí�
obdrželo� kromě� čtenářského�
průkazu�i�sladkost�a�motivační�
knížečku�ke�čtení�Borůvkovník�
veliký.�
Knihovna� myslela� také�

na� zapomnětlivé� čtenáře.� Kdo�
v�rámci�týdne�knihoven�přišel�
vrátit�knihu,�kterou�si�v�minu-
losti� půjčil,� ale� už� ji� nevrátil,�
tomu�byla�odpuštěna�pokuta.
�A�naopak�knihovna�mohla�při-
vítat�i�nové�čtenáře.�tři�desítky�
návštěvníků� využily� možnost�
registrace�zdarma.�
 Šárka ŠaRmanová 
Foto: Romana stEhlíKová

Říjen je ve znamení seniorů i knihoven

Do role čtenářů pasoval školá-
ky starosta Jaroslav Budek.

Zajímavost: 
výstavba� druhé� části� ob-
chvatu� se� nese� ve� zna-
mení� trojek.� Stavba� byla�
zahájena� třetího� října,�
má�tři�etapy�a�měla�by�tr-
vat�necelé� tři� roky.�Nový�
úsek� bude� měřit� přes� tři�
kilometry.



Z jednání dosavadní Rady 
města otrokovice
26. 9. 2018
Radní�projednali�čtyřicet�bodů�
programu,�k�nimž�přijali�usne-
sení.
Rmo schválila:
•�Ve� funkci� zřizovatele�SENI-
ORu� Otrokovice,� příspěvkové�
organizace,� pořízení� investič-
ního� majetku� z� investičního�
fondu� organizace,� provedení�
kabeláže� a� doplnění� kompo-
nentů�elektrické�požární�signa-
lizace�v�ceně�do�250�000��korun�
s� DPH� a� pořízení� průmyslové�
sušičky�v�ceně�do�100�000��ko-
run�s�DPH
•� Poskytnutí� finančního� daru�
ve�výši�3�000��korun�a�uzavření�
darovací� smlouvy� mezi� měs-
tem� Otrokovice� a� organizací�
Linka�bezpečí�z.�s.
•� Ceník�wellness� centra� Spor-
tovního� areálu� Baťov� (SAB)�
a�provozní�řád�wellness�centra�
SAB
•�Návštěvní� řád�městské�spor-
tovní�haly,�provozní�řád�měst-

ské�sportovní�haly�a�harmono-
gram�využití�městské�sportovní�
haly�pro�sezonu�2018/19
•�Uzavření�smlouvy�o�výpůjčce�
nebytových� prostor� (výmění-
ková� stanice)� v� objektu�měst-
ské�sportovní�haly,�č.�p.�1584,�
která�je�součástí�pozemku�parc.�
č.�2716�v�k.�ú.�a�obci�Otroko-
vice,�mezi�městem�Otrokovice�
a�vypůjčitelem�tEHOS�s.�r.�o.
•�Plán�inventur�na�rok�2018

Z jednání dosavadní-
ho Zastupitelstva města  
otrokovice
20. 9. 2018
Zastupitelé� projednali� devate-
náct� bodů� programu,� k� nimž�
přijali�usnesení.
Zmo schválilo:
•� Vydání� obecně� závazné� vy-
hlášky� města� Otrokovice� č.�
1/2018,�kterou�se�mění�obecně�
závazná� vyhláška�města�Otro-
kovice�o�místních�poplatcích
•�Aktualizaci�koncepce�rozvoje�
cyklodopravy� na� území� měs-
ta� Otrokovice� v� předloženém�

znění,�jako�součást�strategické-
ho�plánu�města
•� Poskytnutí� finančního� daru�
ve�výši� 50�000�� korun�na� spo-
lufinancování�a�koordinaci�roz-
vojového�projektu�ve�Wad�Ben�
Naga�v� roce�2018� z� rozpočto-
vých� prostředků� –� rozvojová�
zahraniční� pomoc� a� uzavření�
darovací� smlouvy� s� koordiná-
torem�pomoci
•� Prodej� osobního� automobilu� 
Fabia� Combi,� rok� uvedení�
do� provozu� 2003,� barva� šedá,�
pastelová� metalíza,� kupující-
mu�za�kupní�cenu�37�000��ko-
run,� která� bude� uhrazena� před�
podpisem�kupní�smlouvy,�a�ná-
sledné� vyřazení� automobilu�
z�majetku�města
•� Změnu� termínu� uzavření�
směnné� smlouvy� mezi� měs-
tem� Otrokovice� a� REAL-
SANt� s.� r.� o.,� v� usnesení� 
č.� ZmO/156/0616� v� bodě�
2� b)� takto:� původní� termín� 
31.� 12.� 2018,� nový� termín� 
31.�12.�2021.��� Jiří vEsElý, 
 dosavadní místostarosta

OtrOkOvické
nOviny

Z jednání Rady a Zastupitelstva města otrokovice
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 
1) v období od 1. listopadu do 31. března lze užít osobní 
automobil k jízdě v provozu na pozemních komunikacích 
za podmínky použití zimních pneumatik: 
a)�zimní�pneumatiky�na�všech�kolech�musí�mít�hloubku�dezénu�
hlavních�dezénových�drážek�nebo�zářezů�nejméně�4�mm

b)�zimní�pneumatiky�na�všech�kolech�musí�mít�hloubku�dezé-
nu� hlavních� dezénových� drážek� nebo� zářezů� nejméně� 4�mm�
a�na�pozemní�komunikaci�se�musí�nacházet�souvislá�vrstva�sně-
hu,�led�nebo�námraza,�nebo�se�vzhledem�k�povětrnostním�pod-
mínkám�dá�předpokládat,�že�se�na�pozemní�komunikaci�během�
jízdy�může�vyskytovat�souvislá�vrstva�sněhu,�led�nebo�námraza

c)�zimní�pneumatiky�na�všech�kolech�musí�mít�hloubku�dezé-
nu� hlavních� dezénových� drážek� nebo� zářezů� nejméně� 2�mm�
a�na�pozemní�komunikaci�se�musí�nacházet�souvislá�vrstva�sně-
hu,�led�nebo�námraza,�nebo�se�vzhledem�k�povětrnostním�pod-
mínkám�dá�předpokládat,�že�se�na�pozemní�komunikaci�během�
jízdy�může�vyskytovat�souvislá�vrstva�sněhu,�led�nebo�námraza

2) Značka č. P 6 „stůj, dej přednost v jízdě!“
a)�značka�přikazuje�řidiči�zastavit�vozidlo�na�takovém�místě,�od-
kud�má�do�křižovatky�náležitý�rozhled,�a�dát�přednost�v�jízdě.�
Je-li�hranice�křižovatky�vyznačena�vodorovnou�značkou�„Příč-
ná�čára�souvislá“�nebo�„Příčná�čára�s�nápisem�StOP“,�musíme�
zastavit�vozidlo�na�takovém�místě,�odkud�máme�do�křižovatky�
náležitý�rozhled.�Je-li�to�nutné,�tuto�příčnou�čáru�můžeme�přejet.�

b)�značka�přikazuje�řidiči�zastavit�vozidlo�na�takovém�místě,�od-
kud�má�do�křižovatky�náležitý�rozhled,�a�dát�přednost�v�jízdě.�
Je-li�hranice�křižovatky�vyznačena�vodorovnou�značkou�„Příčná�
čára�souvislá“�nebo�„Příčná�čára�s�nápisem�StOP“,�musíme�za-
stavit�vozidlo�před�čárou,�kterou�nesmíme�přejet�

c)�značka�přikazuje�řidiči�zastavit�vozidlo�na�takovém�místě,�od-
kud�má�do�křižovatky�náležitý�rozhled,�a�dát�přednost�v�jízdě.�
Je-li�hranice�křižovatky�vyznačena�vodorovnou�značkou�„Příč-
ná�čára� souvislá“,�musíme�vozidlo�zastavit�na� takovém�místě,�
odkud�máme�do�křižovatky�náležitý�rozhled.�Je-li�to�nutné,�tuto�
příčnou�čáru�můžeme�přejet.�Pokud�je�hranice�křižovatky�vyzna-
čena�značkou�„Příčná�čára�s�nápisem�StOP“,�pak�tato�vodorov-
ná�značka�vyznačuje�místo,�kde�je�řidič�povinen�zastavit�vozidlo

3) Povinná výbava pro osobní automobil se změnila. mezi 
nejvýznamnější změny patří:
a)�povinnost�dovybavit�vozidlo�hasicím�přístrojem,�prodloužení�
doby�použitelnosti�lékárničky�na�10�let,�vypuštění�pojistek�a�žá-
rovek�z�povinné�výbavy

b)� vypuštění� výstražného� trojúhelníku,� náhradního� kola� a� pří-
slušenství�nutného�k�jeho�výměně,�pojistek�a�žárovek�z�povinné�
výbavy

c)�vozidlo�nemusí�mít�náhradní�kolo�a�příslušenství�nutné�k�jeho�
výměně,� pokud� všechna� kola� mají� pneumatiky� zvláštní� kon-
strukce�umožňující�nouzové�dojetí�po�defektu�s�indikací�defektu�
v�kterékoliv�z�pneumatik�nebo�je�vybaveno�prostředky�pro�bez-
demontážní�opravu�poškozené�pneumatiky�umožňující�nouzové�
dojetí�nebo�má�smlouvu,�která�zajistí�opravu�poškozené�pneu-
matiky�nepřetržitě�na�celém�území�České�republiky;�vypuštění�
pojistek�a�žárovek�z�povinné�výbavy;�jednotlivé�druhy�zdravot-
nických�potřeb�v�lékárničce�již�není�nutno�obměňovat�dle�doby�
použitelnosti�� odpovědi najdete na str. 7
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město otrokovice vyhlašuje
výBěRové ŘíZEní 
na PRonáJEm PRostoR 
sloužíCíCh K Pod-
nIKání REstauRaCE 
„u KalíŠKa“ u� areálu�Re-
kreační� oblasti� Štěrkoviště�
umístěné�v�objektu�č.�p.�1922,�
který� je� součástí� pozemku�
parc.�č.�2691/1�v�k.�ú.�Otroko-
vice,� o� celkové� výměře� 234,5�
m2�a� dále� související� části� po-
zemků�parc.�č.�3363,�č.�3366/1,�
vše� nacházející� se� v� k.� ú.�
Otrokovice,� včetně�
zpevněných�venkov-
ních�ploch�na� nich�
u m í s t ě n ý c h�
a� funkčně� sou-
visejících� se� sta-
vebním� objektem�
o� celkové� výměře�
709,10�m2,�z�toho�při-
lehlý�pozemek�o�výměře� 
395,1�m2,�taneční�kolo�o�výmě-
ře� 314� m2.� Uvedené� prostory�
jsou�kolaudovány� jako� restau-
race� (pivnice).�město�Otroko-
vice�vyhlašuje�výběrové�řízení�
za� následujících� podmínek:� 
1.�doba�nájmu:�nejdříve�od�led-
na�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,�taneč-
ní� kolo� minimálně� 30� Kč/m2/
rok�(bez�DPH)
c)� bude� hrazeno�měsíčně� pře-
dem
d)�nezahrnuje�zálohy�na�služby�
spojené�s�užíváním�prostor.
3.�Účastník�výběrového�řízení�
ve�své�žádosti�uvede:
a)� navrhovanou� výši� nájem-
ného� za� m2/období� dle� bodu� 
2�písm.�a)�a�účel�nájmu

b)�navrhovanou�výši�ná-
jemného�za�m2/rok�dle�
bodu�2�písm.�b)�
c)� předpokládaný�
termín� zahájení�
užívání�prostor
d)�doloží�kopii�živ-
nostenského� opráv-

nění�nebo�kopii�výpisu�
z�obchodního�rejstříku,

e)� doloží� čestné� prohláše-
ní� o� bezdlužnosti� ve� vztahu�
k�městu�Otrokovice�a�městem�
zřízeným�organizacím.
4.� Vítěz� výběrového� řízení�
před� podpisem� smlouvy� do-
loží� originál� potvrzení� o� bez-
dlužnosti� ve�vztahu�ke� správě�
sociálního� zabezpečení,� fi-
nančnímu�úřadu,�zdravotní�po-
jišťovně�a�celnímu�úřadu.�
5. Další� podmínky� nájmu�

nebytových� prostor:� nájem-
ce� před� podepsáním� nájemní�
smlouvy� uhradí� pronajímate-
li� kauci� ve� výši� tříměsíčního�
nájemného� a� záloh� na� služby.�
Kauce�bude�použita�v�případě,�
že�nájemce�nebude�platit�řádně�
nájem�a�služby�s�nájmem�spo-
jené�a�při�ukončení�nájemního�
vztahu,� po� vyrovnání� všech�
závazků,�bude� tato�kauce,�pří-
padně�její�úměrná�část�pronají-
matelem�vrácena�nájemci.
6.� Uzávěrka� výběrového� říze-
ní:�30. 11. 2018 v 10.00 hod.
Výběrové� řízení� vyhodnocuje�
na�neveřejné�schůzi�Rada�měs-
ta�Otrokovice.�
Prohlídku�předmětných�prostor�
je� nutné� předem� dohodnout�
na�tel.:�577�680�175,��případně�
602�788�515�(p.�Dohnal).�
Bližší� informace� poskyt-
ne� Eva� Kadlečíková� na� 
tel.:�577�680�176.�
Nabídky� předají� zájemci�
osobně� nebo� poštou� v� zale-
pené� 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 ne-
vybrat žádnou z nabídek.

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.

Otrokovice� nechaly� zpracovat�
strategický� dokument� „Plán�
udržitelné� městské� mobility�
města�Otrokovic“,� jehož� hlav-
ním�cílem�je�účinněji�řešit�pro-
blémy� související� s� dopravou�
ve�městě.�
Zároveň�byly�spuštěny�strán-

ky� www.mobilita-otrokovice.
cz,� kde� se� mohou� lidé� dozvě-
dět�více�informací�a�zároveň�se�
sami�zapojit��do�plánování.

Plán�udržitelné�městské�mo-
bility� města� Otrokovice� bude�
zahrnovat� všechny� způsoby�
a�formy�dopravy�v�celém�úze-
mí� včetně� dopravy� veřejné�
a�soukromé,�osobní�a�nákladní,�
motorizované� i� nemotorizova-
né,�pohybu�a�parkování.�
„Důvodem,� proč� jsme� ne-

chali�vypracovat�plán�udržitel-
né�městské�mobility,�je�zajistit�
zlepšení�kvality�života�ve�měs-

tě,� a� to� formou�opatření,� která�
spočívají� ve� změně� nabídky�
dopravních� možností.� tato�
opatření�by�měla�vést�ke�zlep-
šení� bezpečnosti� dopravy,� sní-
žení�znečištění�ovzduší,�hluku,�
spotřeby�energií,�zlepšení�účin-
nosti� přepravy� osob� a� zboží,�
přispět� k� posílení� atraktivity�
a�kvality�městského�prostředí,“�
vysvětlil� otrokovický� starosta�
Jaroslav�Budek.  (ste)

na zlepšení dopravy se mohou podílet i obyvatelé města
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mEtIKA,� mASÁŽE� LÁ-
VOVÝmI� KAmENY,�
mOŽNOSt� ZAKOUPENÍ�
DÁRKOVÝCH� POUKA-
ZŮ.�Na�Vaši�návštěvu�se�těší�
Věra�Černá,�Obchodní�1317,�
Otrokovice.� Objednávky� na�
telefonním�čísle�606�129�185.
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Přehled výsledků voleb do Zastupitelstva města otrokovice (zdroj: čsú)

Jmenný seznam zvolených zastupitelů Zmo  (zdroj: čsú)

čís-
lo 

 Kandidát za volební stranu  Jméno zastupitele  věk  hlasů  Pořadí

1 vIZE 21 s podporou sPd veselý Jiří, mgr.  43     873  1
1 vIZE 21 s podporou sPd očadlík martin, mgr.  44     690  2
1 vIZE 21 s podporou sPd Zlatuška Petr  46     609  3
2 Kdu-čsl Podzimek vratislav, mgr.  65     654   1
2 Kdu-čsl černošek Pavel, mgr.  45     650  2
3 nEZávIslí Kramář Ivo, mgr.  56     925  1
3 nEZávIslí Zakopalová marta, mgr.  52     776  2
3 nEZávIslí skoch Jan, Bc.  61     719  3
4 ano 2011 Budek Jaroslav, mgr.  65  1 725  1
4 ano 2011 wilczynski ondřej, Ing., Ph.d.  39  1 634  2
4 ano 2011 večerková hana, Bc., dis.  49  1 588  3
4 ano 2011 drábek michal, Ing.  50  1 539  4
4 ano 2011 lanšperková marta, Bc.  39  1 487  5
4 ano 2011 mlčák oldřich  47  1 426  6
4 ano 2011 schmidt miroslav, Bc.  33  1 359  7
5 čssd novák Zdeněk  61     527  1
7 nový Impuls pro otrokovice Bukovjan vlastimil, mgr.  57  1 162  1
7 nový Impuls pro otrokovice Pšenčíková Eva, Bc.  40     995  2
7 nový Impuls pro otrokovice Plesar milan, Ing.  37     976  3
7 nový Impuls pro otrokovice herentinová Pavlína, mgr.  52     914  4
8 ods daníčková helena, Ing.  54     364  1
9 občané oE s podporou Pirátů Beznoska Pavel, Ing.  40     748  1
9 občané oE s podporou Pirátů Ťopek Petr, Ing.  52     661  2

dokončení ze strany 1
Komunisté� získali� ve� volbách�
3,88��%�hlasů,�což�znamená,�že�
své�zastoupení�v�otrokovickém�
městském� zastupitelstvu� mít�

nebudou.�Obyvatelé�Otrokovic�
kromě� městských� zastupitelů�
volili� také� nového� senátora.��
Ze� sedmi� kandidátů� nakonec�
poslali� voliči� do� druhého� kola�

Patrika� Kunčara� (KDU-ČSL)�
a� Libora� Lukáše� (Soukrom-
níci).� Novým� senátorem� se�
nakonec� stal� Patrik� Kunčar,�
který� ve� druhém� kole� � získal�

v� celém� volebním� obvodu� 
11� 117� hlasů,� v� Otrokovicích� 
1�294�hlasů.�Druhé�kolo�senát-
ních�voleb�se�potýkalo�s�velmi�
nízkou� účastí.� Odevzdat� svůj�

hlas�přišlo�v�Otrokovicích�pou-
hých�12,64�%�voličů,�což�před-
stavuje� 1� 855� obyvatel� z� cel-
kem�14�679�voličů�v�seznamu.�

 Šárka ŠaRmanová

vítězem voleb v otrokovicích se stalo hnutí ano 2011, novým senátorem je Patrik Kunčar

čís-
lo 

 název volební strany Počet 
hlasů 
absolutní 

Počet 
hlasů v %

Počet 
kandidátů 

Přepočtený 
základ dle po-
čtu kandidátů 

Přepočte-
né % plat-
ných hlasů

P o č e t 
m a n -
dátů 

 1 vIZE 21 s podporou sPd  11 937   10,36  23 115 251,00   10,35  3

 2 Křesťanská a demokratic-
ká unie-čs. strana lidová

 10 871     9,43  23 115 251,00     9,43  2

 3 nEZávIslí  12 544   10,88  23 115 251,00   10,88  3
 4 ano 2011  31 426   27,27  23 115 251,00   27,26  7
 5 česká strana sociálně 

demokratická
   7 912     6,87  23 115 251,00     6,86  1

 6 Komunistická strana čech 
a moravy

   4 477     3,88  23 115 251,00     3,88  0

 7 nový Impuls 
pro Otrokovice 

 18 491   16,04  23 115 251,00   16,04  4

 8 občanská demokratická 
strana 

   6 179     5,36  23 115 251,00    5,36  1

 9 občané oE s podporou 
Pirátů

 11 414     9,90  23 115 251,00    9,90  2



do�11.�11.,�městská�galerie�Otrokovice,�vstup�volný
žIvot na PŘElomu EPoCh
Výstava� přibližuje� návštěvníkům� všední� život�
v�přelomovém�roce�1918�i�sled�událostí,�které�vedly�
ke�vzniku�Československé�republiky.�Výstava�potr-
vá�do�11.�listopadu.

neděle�4.�11.,�14–18�hod.,�velký�sál,�vstupné�130�Kč
FRYŠtáCKá JavoŘIna
Podzimní�část�cyklu�Naše�muzika�pokračuje�kon-
certem� dechové� hudby� Fryštácká� Javořina,� která�
svým�repertoárem�zasahuje�do�všech�koutů�mora-
vy,�nezapomíná�na�autorská�díla�výrazných�muzi-
kantských�jmen,�jako�byli�S.�Pěnčík,�B.�Smišovský,� 
V.�maňas,�F.�mikulecký,�ale�ani�na�autory,�kteří�slá-
vu�české�a�moravské�dechovky�vyzvedli�na�výsluní. 

sobota� 10.� 11.� a� neděle� 11.� 11.,� 9–17� hodin,� 
všechny�prostory�BESEDY
Dan�Čagánek�pořádá:
astRo – FEstIval ZdRaví
Akce�zaměřená�na�zdravý�životní�styl,�alternativní�
medicínu� a� astrologii.� Na� programu:� alternativní�
medicína,�porady�s�věštci,�astrology,�numerology,�
odblokování,�výklady�z�ruky�a�karet,�měření�aury,�
automatická�kresba�atd.�

pondělí�12.�11.–9.�12.,�vernisáž�12.�11.�v�18�hod.,�
městská�galerie,�vstup�volný
RIChaRd ZahRadníčEK – stREEt
Výstava�kroměřížského�fotografa.�

neděle�18.�11.,�od�8�do�13�hod.,�vstupné�30�Kč,�děti�
do�6�let�zdarma�
Dan�Čagánek�pořádá:
hoBBY BuRZa 
Setkání�sběratelů�ze�všech�oborů.�Výměna,�prodej�
a� koupě� papírových� platidel,� poštovních� známek,�
pohlednic,� mincí,� starožitností,� hraček,� odznaků,�
minerálů,�fotografií�atd.�Abecedně�shrnuto�–�na�své�
si�přijdou�milovníci�aforismů�i�žvýkačkových�oba-
lů.

úterý�20.�11.,�v�19�hodin,�velký�sál,�
vstupné�690,�590,�490�Kč�–�vYPRodáno!
hana ZaGoRová a PEtR REZEK
Jedna� z� největších� hvězd� české� populární� hudby,�
devítinásobná�zlatá�slavice�Hana�Zagorová,�vystou-
pí�se�svým�dlouholetým�kolegou�Petrem�Rezkem.�
Na�koncertě�plném�hitů�je�bude�doprovázet�skupina�
Boom!�Band�Jiřího�Dvořáka.�

sobota�24.�11.,�9–13�hod.,�velký�sál,�vstup�volný
ZImní BaZáREK
Bazárek�pro�všechny,�kdo�chtějí�výhodně�nakoupit�
či� prodat� dětské� oblečení,� včetně� potřeb� a� doplň-
ků�pro�zimní�radovánky�a�sporty.�Rezervace�stolů� 
á�50�Kč�v�turistickém�informačním�centru�Otroko-
vice,�tel.:�571�118�103.�

neděle�25.�11.,�v�15�hod.,�velký�sál,�vstupné�90�Kč
maGIC souKuP�–�kouzelnická�show�pro�děti
Interaktivní�kouzelnické�představení�Ondřeje�Sou-
kupa.�Zábavnou�formou�a�zapojením�dětí�v�sále�za-
ujme�a�vtáhne�všechny�malé�i�velké�diváky�do�světa�
kouzel�a�iluzí.�

Připravujeme na prosinec
8.�12.�Koledy�tří�národů,�10.�12.�Screamers�–�Naše�
Vánoce,� 11.� 12.� Partička,� 16.� 12.� DH� Legrúti,� 
27.�12.�Vysoká�hra�–�vánočně�silvestrovské�divadlo

KIno

čtvrtek�1.�11.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�130�Kč
Velká�Británie,� Francie,� USA� 2018,� 88�min.,� da-
bing,�přístupno�bez�omezení
JohnnY EnGlIsh Znovu ZasahuJE
akční, dobrodružný, komedie
Johnnyho� Englishe� (Rowan�Atkinson),� penziono-
vaného�tajného�agenta,�který�se�na�stará�kolena�stal�
učitelem,�by�do�služeb�vlasti�za�normálních�okol-
ností�nepovolal�ani�ten�největší�šílenec.�

pátek�2.�11.,�10�hod.,�kinosál,�vstupné�60�Kč
Česko�2018,�92�min.,�nevhodné�pro�děti�a�mládež�
do�12�let
Bio senior:�úsměvY smutnýCh mužŮ
drama, komedie
Film� přiblíží� příběhy� úspěšných� chlapů,� kteří� se�
přes�dno� lahve�dostali� na� samotné�dno�života.�Ze�
závislosti�ale�cesta�ven�již�nevede,�jediná�šance�je�
nahradit�alkohol�něčím�jiným.�

neděle�4.�11.,�15�hod.,�kinosál,�vstupné�150�Kč
USA�2018,�90�min.,�dabing,�mládeži�přístupno
lousKáčEK a čtYŘI ŘíŠE 3d
dobrodružný, rodinný, fantasy
Vše,� co� si� Clara� přeje,� je� jedinečný� klíč,� který�
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Kongresové� a� kulturní� centrum� Otrokovická� BESEDA� –� Otrokovická� BESEDA,� s.� r.� o.,� nám.�
3.� května� 1302,� 765� 02� Otrokovice,� www.otrokovickabeseda.cz,� kontakt:� predprodej@otro-
kovickabeseda.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.
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pátek�30.�11.,�od�16.30�hod.,�náměstí�3.�května,�
bar�I.�patro,�vstup�volný
RoZsvíCEní vánočního stRomu  
a vánočního osvětlEní města
tradiční�akce�na�náměstí�3.�května.�V�první�čás-
ti�vystoupí�žesťový�kvintet�a�žáci�otrokovických�
škol.�Ve�druhé�části�bude�hrát�a�bavit�kapela�Pod-
jezd.�A�po�celé�odpoledne,�od�15�do�19�hodin,�bu-
dou�v�Otrokovické�BESEDĚ�vánoční�dílny,�které�
zajišťuje�DDm�Sluníčko.

 

 
 
 

Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

odemkne� krabičku� uchovávající� nesmírně� cenný� dar�
od� její� zesnulé� matky.� Zlatá� nit,� která� se� jí� objevila�
na�každoročním�vánočním�večírku�jejího�kmotra�Dro-
sselmeyera,�ji�dovede�k�vytouženému�klíči.�

čtvrtek�8.�11.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč
Česko�2018,�90�min.,�přístupno�bez�omezení
tEn, Kdo tě mIloval –�komedie, rodinný, krimi
Kpt.�Kalina�(Pavel�Řezníček),�policista,�milující�man-
žel�a�skvělý�otec,�se�stane�obětí�autonehody.�Z�pozice�
ducha�sleduje�vyšetřování�vlastního�úmrtí.�Dochází�při�
něm�k�mnoha�humorným�a�nečekaným�situacím,�pro-
tože�ho�vede�více�jeho�rodina�než�členové�policejního�
sboru�.�.�.�Postupně�se�začínají�objevovat�drobné�indi-
cie,�že�všechno�nemuselo�být�tak,�jak�se�zdálo.
 
čtvrtek�15.�11.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč
USA�2018,�120�min.,�titulky,�nevhodné�pro�děti�a�mlá-
dež�do�12�let
dívKa v Pavoučí sítI – krimi, drama, thriller
Časopis�milénium�má�nové�majitele�a�jeho�kritici�tvrdí,�
že�mikael�Blomkvist�je�vyhořelý�a�že�uvažuje�o�změně�
zaměstnání.� Pozdě� v� noci� Blomkvistovi� zavolá� pro-
fesor�Frans�Balder�a� tvrdí�mu,�že�pro�něj�má�důleži-
té�informace�o�americké�zpravodajské�službě�a�že�byl�
v�kontaktu�s�výbornou�mladou�hackerkou,�která�se�po-
dobá�někomu,�koho�Blomkvist�velice�dobře�zná.�
mikael�Blomkvist�doufá�v�exkluzivní�reportáž,�kterou�
on�i�milénium�tak�zoufale�potřebují.�Lisbeth�Salande-
rová�má� jako�obvykle� své�vlastní�plány.�Ale�nadešel�
čas,�aby�se�jejich�cesty�ještě�jednou�zkřížily.
 
čtvrtek�22.�11.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč
USA�2018,�121�min.,�titulky,�nevhodné�pro�děti�a�mlá-
dež�do�12�let
útoK Z hluBIn�–�akční, thriller
Ledové�vody�Severního�oceánu�jsou�místem,�kde�stu-
dená�válka�mezi�Západem�a�Ruskem�nikdy�neskončila.�
mimo�dosah�lidských�očí�tu�probíhají�nebezpečné�hry,�
provokace�a�dokazování�síly.�Nejmodernější�nukleár-
ní� ponorky� na� obou� stranách�mají� nepřítele� odstrašit�
od�útoku,�jež�by�měl�za�následek�stejně�strašlivou�od-
vetu.�Hry� ale� skončily!�Ruská�ponorka�pod�hladinou�
pošle�bez�varování�svého�soka�na�dno.�

pátek�23.�11.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč,�stolová�
úprava
Velká�Británie,�USA�2018,�134�min.,�titulky,�nevhodné�
pro�děti�a�mládež�do�12�let
BohEmIan RhaPsodY – životopisný, drama, 
hudební
Jediné,�co�je�pozoruhodnější�než�jejich�muzika,�je�jeho�
příběh.� BOHEmIAN�RHAPSODY� popisuje� hudební�
dráhu� i� nekontrolovatelnou� životní� spirálu� zpěváka�
Freddie� mercuryho� od� založení� legendární� skupiny�
QUEEN�až�po�památný�koncert�Live�Aid�v�roce�1985.

čtvrtek�29.�11.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč
USA�2018,�120�min.,�titulky,�mládeži�do�15�let�nepří-
stupno
CREEd II.�–�drama, sportovní
Adonis�Creed� (michael�B.� Jordan)� je� šampion� lehké�
váhy,�dostál�odkazu�svého�otce�a�žije�spokojený�rodin-
ný�život.�Jenže�ve�chvíli,�kdy�se�objeví�vyzyvatel�v�po-
době�syna�Ivana�Draga,�který� je�zodpovědný�za�smrt�
Creedova�otce,�musí�jít�vše�stranou.�

Připravujeme kino na prosinec
Grinch,�Vdovy,�miss�Hanoy�–�bio�senior,�Čertí�brko,�
Spider-man:�Paralelní�světy,��Holmes�a�Watson

čtvrtek�16.�11.,�17�hod.,�náměstí�3.�května,�
vstup�volný
lamPIonový PRŮvod a ohŇostRoJ
V�předvečer�Dne�boje�za�svobodu�a�demokracii�
vystoupí�před�Otrokovickou�BESEDOU�napaje-
delská�kapela�AVENtIS.�Účastníci�s�lampiony�
se�shromáždí�v�16.30�hod.�v�parku�před�měst-
skou�poliklinikou,�odkud�se�společně�přesunou�
na�náměstí�3.�května.�Poté�oblohu��rozzáří�za�do-
provodu�hudby�nádherný�ohňostroj.�Akce�se�po-
řádá�ve�spolupráci�s�DDm�Sluníčko.
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sobota� 3.� 11.� v� 19� hod.,� velký� sál,� vstupné�
v�předprodeji�220�Kč,�v�den�akce�270�Kč
Komunikační�agentura�KABOO�ve�spolupráci�s�
Otrokovickou�BESEDOU�uvádí:
stEtson and BouRBon 
festival blues a jižanského rocku
XII.�ročník�mezinárodního�festivalu�blues�a�ji-
žanského� rocku.� Hlavní� hvězdou� bude� slavná�
americká�skupina�SKINNY�mOLLY.�Na�hlav-
ní� scéně� dále� vystoupí� skvělá� polská� kapela�
HIGHWAY,�tuzemský�král�foukací�harmoniky�
CHARLIE�SLAVÍK�se�svou�REVUE�a�ambici-
ózní�slovenský�bluesman�tONY�BIGmOUtH�
PEARSON,�vítěz�slovenského�kola�Blues�Cha-
llenge� 2018.� � Součástí� večera� bude� i� výstava�
„ČESKÉ�StOPY�NA�ROUtE�66“.�Festival�se�
koná�pod�záštitou�starosty�města�Otrokovice�Ja-
roslava�Budka� a� je� spolufinancován�Zlínským�
krajem.�Projekt�byl�finančně�podpořen�také�Na-
dací�Synot.
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pondělí�5.�listopadu�v�18�hodin�(vernisáž),�Otrokovická�BESEDA
12. otRoKovICKý salÓn
tradiční� výstava� členů� spolku� Rozumění.� Součástí� vernisáže�
bude�již�tradičně�křest�městského�kalendáře�na�rok�2019.�

čtvrtek�16.�11.,�17�hod.,�náměstí�3.�května,�vstup�zdarma 
lamPIonový PRŮvod a ohŇostRoJ 
Účastníci� s� lampiony� se� shromáždí� v� 16.30� hod.� v� parku� před�
městskou�poliklinikou�Otrokovice.�
Více�k�programu�najdete�na�str.�6

pátek�30.�11.,�od�16.30�hod.,�náměstí�3.�května�+�bar�I.�patro,�vstup�volný
RoZsvíCEní vánočního stRomu a vánočního 
osvětlEní města
tradiční�akce�na�náměstí�3.�května.�V�první�části�vystoupí�žesťový�kvintet�a�žáci�
otrokovických�škol.�Ve�druhé�části�bude�hrát�a�bavit�kapela�Podjezd.�A�po�celé�
odpoledne,�od�15�do�19�hodin,�budou�v�prostorách�Otrokovické�BESEDY�vánoční�
dílny,�které�zajišťuje�DDm�Sluníčko.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

1) v období od 1. listopa-
du do 31. března lze užít 
osobní automobil k jízdě 
v provozu na pozemních 
komunikacích za podmín-
ky použití zimních pneu-
matik: Správně�b)�
zákon�č.�341/2000�Sb.�§�40a

(1)�V�období�od�1.�listopadu�
do�31.�března,�pokud�
a)� se� na� pozemní� komuni-
kaci�nachází�souvislá�vrstva�
sněhu,� led� nebo� námraza,�
nebo 
b)� lze� vzhledem� k� povětr-
nostním� podmínkám� před-
pokládat,� že� se� na� pozemní�
komunikaci� během� jízdy�
může� vyskytovat� souvislá�
vrstva� sněhu,� led� nebo� ná-
mraza,� lze� užít� motorové�
vozidlo�kategorie�m�nebo�N�
k�jízdě�v�provozu�na�pozem-
ních� komunikacích� pouze�
za� podmínky� použití� zim-
ních�pneumatik,�a�to�u�moto-
rových�vozidel�s�maximální�
přípustnou�hmotností�nepře-
vyšující� 3� 500�kg� na� všech�
kolech� a� u� motorových� vo-
zidel� s� maximální� přípust-
nou� hmotností� převyšující�
3� 500�kg� na� všech� kolech�
hnacích� náprav� s� trvalým�
přenosem�hnací�síly.�
Zimní� pneumatiky� podle�
věty� prvé� musí� mít� hloub-
ku� dezénu� hlavních� dezé-
nových� drážek� nebo� zářezů�
nejméně� 4�mm� a� u� motoro-
vých� vozidel� o� maximální�
přípustné� hmotnosti� pře-
vyšující� 3� 500�kg� nejméně�
6�mm.�
(2)� Ustanovení� odstavce� 
1�se�nepoužije�pro�náhradní�
pneumatiku� použitou� v� pří-
padě�nouzového�dojetí.
Vyhláška� č.� 341/2014� Sb.,�
příloha�č.�12�F�bod�13
Druhem� dezénu� pneuma-

tiky� se� rozumí� dezén� letní�
a� dezén� zimní,� u� něhož� je�
na� bočnici� pneumatiky� vy-
značeno� označení� m+S,�
m.S,�m/S�nebo�mS;�za�zim-
ní� dezén� se� považuje� též�
speciální� dezén,� u� něhož� je�
na� bočnici� pneumatiky� vy-
značeno� označení� Et,� mL,�
mPt�nebo�POR

2) Značka č. P 6 „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“ Správně�c),
vyhláška�č.�294/2015�Sb.�

Značka č. P 6� „Stůj,� dej�
přednost� v� jízdě!“� Značka�
přikazuje� řidiči� zastavit� vo-
zidlo�na�takovém�místě,�od-
kud�má�do�křižovatky�nále-
žitý� rozhled,� a� dát� přednost�
v� jízdě.� Značku� lze� použít�
i� uvnitř� větší� nebo� složi-
tější� křižovatky. Značka� se�
používá� také� před� železnič-
ním�přejezdem�v�kombinaci�
s� výstražným� křížem� v� pří-
padě,� kdy� je� nutno� přikázat�
řidiči�zastavení�vozidla.�

Značka č. v 5 „Příčná�čára�
souvislá“� vyznačuje� hranici�
křižovatky.�Lze�ji�použít�pro�
vyznačení� místa� pro� zasta-
vení�vozidla�v�prostoru�kři-
žovatky.

Značka č. v 6b�„Příčná�čára�
souvislá� � s� nápisem�StOP“�
vyznačuje� hranici� křižovat-
ky.�Značka�vyznačuje�místo,�
kde�je�řidič�povinen�zastavit�
vozidlo� na� příkaz� značky�
„Stůj,�dej�přednost�v�jízdě!“.

3) Povinná výbava pro osob-
ní automobil se změnila. 
mezi nejvýznamnější změny 
patří:�Správně�c),�povinná�vý-
bava�je�uvedena�ve�vyhlášce�č.�
341/2014�Sb.,�příloze�č.�12�B�
 (dop)

Celý� listopad,� všední� dny� 
15–17�hodin,�svátky,�víkendy,�
prázdniny� 10–17� hodin,� ote-
vřeno�dle�přízně�počasí
dopravní hřiště 
pro veřejnost
Více�na�www.ddmslunicko.cz�
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz

měÚ�Otrokovice,�dle�otevíra-
cích�hodin�úřadu,�pro�veřejnost
výstava fotek z akcí Evrop-
ského týdne mobility
Přijďte�si�prohlédnout�fotogra-
fie�z�Evropského�týdne�mobi-
lity.
Kontakt:�
dolinova@ddmslunicko.cz�

Každé� pondělí� až� čtvrtek� 
v�měsíci� od� 15� do� 18� hodin,� 
pro�veřejnost
Centrum�volného�času�Baťov
otevřená herna pro rodiče 
s dětmi –� volná� hra� v� herně.�
Za� děti� zodpovídají� rodiče.�
Kontakt:�
kozeluhova@ddmslunicko.cz

2.–3.�11.�2018�od�17�hodin
DDm�středisko�trávníky�
Podzimní nocování
Určeno�pro�děti�od�7�let.�No-
cování� plné� překvapení,� sou-
těží,�zábavy.��Konec�v�sobotu�
v�17�hodin.
Přihlášky�do�31.�10.�2018.�
Cena:�320�Kč
Kontakt:�
barova@ddmslunicko.cz�

16.�11.,�v�16.30�hodin
park�u�polikliniky
lampionový průvod
Určeno�pro�širokou�veřejnost.
Přijďte�strávit�podvečer�s�lam-
piony.
Kontakt:�
barova@ddmslunicko.cz

19.�11.,�17–19�hodin
středisko�trávníky,�
tvoření pro dospělé – drát-
kování
Výroba� drátkované� dekorace.�
V� ceně� použitý� materiál,� ná-
vody,�lektorné.�
Na� akci� je� třeba� se� přihlásit�
nejpozději�do�16.�11.�2018.
Cena�120�Kč
Kontakt:�
barova@ddmslunicko.cz

odvoZ ZdaRma – CEna dohodou
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

Broetje, Buderus, Ariston, Destila 
Tel. 777 052 866

měli jsme co ukázat. Více než dvě stovky výtvarníků, včetně členů otrokovického spolku Rozu-
mění, se prezentovaly na  Mezinárodním festivalu současného umění v Průmyslovém paláci v Praze. 
Mezi tisíci výtvarnými díly se otrokovický spolek v žádném případě neztratil. Během festivalu jejich 
stánek navštívila celá řada lidí.    Jiří holuB, foto: Kamil KoláčEK

otrokovičtí výtvarníci sklízeli obdiv na festivalu v Praze
Bezpečný dopravní prostor: správné 
odpovědi na otázky z kvízu ze str. 4 
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
zVE O VÍKENDU 9.–11. LISTOPADU NA

MARTINSKÉ HODY
speciality z vyhlášené domácí kuchyně

Hasiči Kvítkovice 
zvou na

 KroužeK Hasičů
Každý čtvrtek hřiště  

za ZŠ Trávníky 

Děti narozené 2008 a mladší 

16–17.30 hodin 

Ročníky 2007 a starší 

17.30–19 hodin
Děti by měly přijít ve sportov-
ním oblečení a obuvi, s sebou 

náhradní oblečení a obuv. 

Budeme stříkat vodou. 

V případě dotazů volejte 
604 626 016.

tJ JIsKRa otRoKovICE, oddíl sPv, PoŘádá

hallowEnsKý KaRnEval 
s dIsKotéKou

KdY: 2.�listopadu
KdE:�SOKOLOVNA�OtROKOVICE

ZačátEK:�17�hodin
Soutěž�o�nejkrásnější�vyřezanou�přinesenou�dýni
těší�se�na�vás�cvičitelky�z�tJ�Jiskra�Otrokovice
Více�informací�na�www.sokolovnaotrokovice.cz�
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Šest� pracovníků,� kteří� působí�
v� sociálních� službách,� oce-
nil� na� konci� září�Zlínský� kraj.�

mezi� nimi� byly� také� dvě� so-
ciální� pracovnice� z� Otrokovic�
Klára�Jašková�a�Jitka�Švajdová.�

Oběma� oceněným� poděko-
val�a�osobně�pogratuloval�také�
starosta� Otrokovic� Jaroslav�
Budek.�„Děkuji�oběma�pracov-
nicím� za� jejich� dlouhodobou�
práci�v�sociální�oblasti�a�za�to,�
že� tímto� způsobem� prezentují�
Otrokovice.� Přeji� jim� mnoho�
energie�a� trpělivosti�v� této�ná-
ročné� práci,� nechť� se� jim� daří�
a�mají�stále�chuť�do�práce,�kte-
rá� je� na� nich� očividná,“� uvedl�
starosta.
� Klára� Jašková,� sociální� pra-
covnice� SENIORu� C,� p.� o.,�
Otrokovice� získala� ocenění�
za� vložení� velkého� potenciálu�
do� své� profese,� čas� a� energii�
věnovanou�nad�rámec�běžných�
povinností,� za� optimismus,�

empatii,� umění� lidem� naslou-
chat�a�být�jim�oporou�a�za�ne-
konfliktní�a�vstřícné�jednání�se�
svým�okolím.�„Na�mém�oceně-
ní�má� velký� podíl� celý� kolek-
tiv� kolegů,� bez� nichž� bych� se�
nemohla� rozvíjet.� Slova� díků�
patří� také� paní� vedoucí� Věře�
Berkové,� která� mě� nominova-
la� a� do� návrhu� skvěle� popsala�
mou�práci.�Už�toto�pro�mě�byla�
velká� odměna.� to,� že� dosta-
nu� ocenění,� jsem� neočekávala�
a�byla�jsem�velmi�překvapena,“�
řekla�paní�Jašková.
Jitka�Švajdová,�sociální�pra-

covnice�působící�v�Charitě�sv.�
Anežky� Otrokovice,� převzala�
cenu� za� vedení� komplikova-
né� a� odborně� náročné� sociální�

služby� Dluhové� poradenství�
Samaritán,� za� hledání� efektiv-
ních�řešení,�jak�klientům�pomo-
ci,�za�prezentaci�tématu�formou�
publikování� článků,� realizaci�
besed� a� seminářů.� � „Ocenění�
mě�utvrzuje�v�tom,�že�má�prá-
ce� má� smysl� a� pomáhá.� Je� to� 
každodenní�boj�za�spravedlnost�
a�i�sebemenší�úspěch�je�krokem�
kupředu,“�dodala�Švajdová.
Komise�složená�ze�zástupců�

Zlínského�kraje,�poskytovatelů�
sociálních� služeb� i� Asociace�
poskytovatelů� soc.� služeb� ČR�
vybírala�celkem�ze�23�nomina-
cí.� Nakonec� vybrala� šest� lidí,�
pět�z�nich�získalo�od�Zlínského�
kraje�dar�15�000�korun.��

 Romana stEhlíKová 

dvě sociální pracovnice z otrokovic získaly prestižní ocenění

dobrá práce. Oceněné pracovnice Klára Jašková (vlevo)  
a Jitka Švajdová (vpravo). Foto: michal KRatoChvíl

NÁBYTEK

tø. Tomáše Bati 1620

Otrokovice - Ba�ov (u OD PRIOR)

tel.: 577 925 170

VEŠKERÉHO NÁBYTKU

A SKLADOVÝCH ZÁSOB
Z DÙVODU ZRUŠENÍ PROVOZOVNY

SLEVA

NA VŠE

VÝPRODEJ

30-80%

Už�od�školního�roku�2014/2015��
slouží� žákům� ZŠ� mánesova,�
ZŠ� t.� G.� m� a� ZŠ� trávníky�
zmodernizované� přírodovědné�
učebny.� Finance� na� vylepšení�
podmínek� pro� učení� poskytla�
i�Evropská�unie.�
„Zmodernizované� přírodo-

vědné�učebny�–�učebna�fyziky�
a� chemie,� učebna� přírodopisu�
a� zeměpisu,� chemická� labora-

toř� nám� slouží� již� pátým� ro-
kem,“� poznamenala� ředitelka�
Základní�školy�t.�G.�m.�marta�
Zakopalová.�
Za� tu� dobu� lavicemi� těch-

to� učeben� prošel� velký� počet�
žáků.�ti�měli�spolu�s�vyučují-
cími� možnost� plně� vyzkoušet�
a� využít� všechny� jejich� výho-
dy.
� „Jednak� je� to� technické�

vybavení� tříd� v� podobě� inter-
aktivních� tabulí,� dataprojekto-
rů,� dokonalého� zatemnění� pro�
výuku� optiky,� nového� nábyt-
ku,� zpestření� výuky� frontální-
mi� i� demonstračními� pokusy�
v�chemii�a�fyzice�a�podobně,“��
vyjmenovala� ředitelka� základ-
ní�školy.�
Velký�přínos�měl�tento�pro-

jekt� pro� základní� školu� také�
v� rámci� spolupráce� s� Přírodo-
vědeckou� fakultou� Univerzity�
Palackého�v�Olomouci.�
„Nové�prostory�jsme�využi-

li� při� projektovém� vyučování�
chemie,� přírodopisu� a� země-
pisu.�Věříme,�že� i�v�získávání�
nových�znalostí�žáků�a�v�upev-

ňování�jejich�dovedností�sehrá-
la� modernizace� učeben� svoji�
roli,“� doplnila� ředitelka� školy�
marta�Zakopalová.�  (ano)

Základní informace o projektu modernizace 
přírodovědných učeben otrokovických ZŠ
termín realizace:�07/2014–06/2015�(zkušební�provoz�
09/2014–06/2015)
Investor:�město�Otrokovice
Zhotovitel:�moderní�škola,�s.�r.�o.
Celkové náklady projektu:�8�335�611�Kč
město otrokovice: 1�162�947,67�Kč
dotace RoP střední morava:�6�590�031,19�Kč

Zmodernizované přírodovědné učebny se žákům základních škol a učitelům osvědčují

Spoustu� rad� a� nápadů� přinesly� rodi-
čům�i�pedagogům�kurzy,�které�se�vě-
novaly� problematice� dětí� s� poruchou�
autistického�spektra�(PAS).�
Jedno� z� témat� bylo� věnované� pro-

blematice� „Rozvoj� čtení� a� psaní�
u�žáků�s�PAS�s�důrazem�na�čtenářskou�
gramotnost“.� tento� kurz� absolvova-
li� pedagogičtí� pracovníci� ZŠ� Otro-
kovice,� Komenského,� které� školily�
mgr.�Veronika�Pelánová�a�mgr.�Lucie�
Strapáčová.��
Obě�lektorky�poskytly�učitelům�ce-

lou� řadu� teoretických� znalostí,� které�
doplňovaly�příklady�ze�své�praxe.�Vel-

mi�inspirativní�byla�ukázka�pomůcek,�
které� byly� z� velké� části� vlastnoručně�
vytvořené.�I�pedagogové�dokázali�bě-
hem�krátké�chvíle�vymyslet�a�vyrobit�
účelné� pomůcky,� které� budou� ve� své�
výuce�dál�využívat.�
Na� konci� září� byl� další� seminář�

věnovaný� rodičům� a� tématu� „Rozvoj�
sociálních�dovedností�a�komunikace“.
Komunikace� je� hlavním� problémem�
lidí�s�PAS,�navíc�je�základem�veškeré-
ho�učení�a�sociálního�začlenění.�Lek-
torka� přiblížila� velmi� propracovaný�
výměnný� obrázkový� systém� VOKS�
i� různé� další� alternativní� a� augmen-
tativní� způsoby� komunikace.� Pomocí�
nich� mohou� děti� kompenzovat� pro-
blém�s� řečí.�Celý�výklad�byl�doplňo-
ván�ukázkami�pomůcek.�

 mgr. Zuzana FoJtíKová,�
 ZŠ Otrokovice, Komenského

učitelé i rodiče se školili, jak pracovat s autisty

Registrační číslo projektu:  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007648
Identifikace žádosti (hash): 
j2QbRP
název projektu CZ:  
Chceme�si�rozumět
Realizátor projektu:  
Základní� škola� Otrokovice,� 
Komenského
se sídlem:�Komenského�1855,�765�
02�Otrokovice
Ič:�61716413
oprávněná osoba:  
mgr.�Pavlína�Frdlíková

Kurzy přinesly spoustu rad rodičům  
i učitelům. Foto:ZŠ KomEnsKého



Dne� 16.� října� uplynuly� 2� roky� od� úmrtí� pana� 
Bohumila ElIáŠE.� S� láskou� a� úctou� vzpomíná�
družka�Zdeňka�s�rodinou.�

Dnes� 19.� října,� uplynulo� 20� let� od� úmrtí� pana� 
oldřicha vRlY.� S� úctou� a� láskou� stále� vzpo-
míná� celá� rodina.� Kdo� jste� jej� znali,� vzpomeňte� 
s�námi.�

Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je nám čas, 
jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. 
Dnes,� 19.� října,� to� bylo� 7� let,� kdy� zemřela� paní 
Renata dolEžElová.� S� láskou� vzpomíná�
manžel�Zbyněk,�syn�Zbyněk�a�celá�rodina.

Dne�20.�října�si�připomeneme�6.�výročí�úmrtí�naše-
ho�tatínka,�dědečka�a�pradědečka,�pana�Jindřicha 
JuRáKa.�S�láskou�vzpomíná�dcera�s�manželem,�
vnučky�a�pravnučky.�

Dne�24.�října�uplyne�25�let�od�úmrtí�našeho�tatínka�
a� dědečka,� pana� stanislava PIKa.� Nikdy� neza-
pomenou�dcera�Jaroslava�a�syn�Pavel�s�rodinami.�
Děkujeme�za�tichou�vzpomínku.�

Dne� 25.� října� si� připomínáme� již�
15� let� od� úmrtí� našeho� milované-
ho� tatínka,� pana� Jaroslava lIsY.�
Dne� 9.� května� uplynulo� 8� let,�
kdy� odešla� naše� drahá� maminka,�
paní� milada lIsová.� S� láskou�

vzpomínají� dcera� milada� s� manželem� a� syn� Jaroslav� 
s�rodinou.

Dne�30.�října�uplyne�10�let,�kdy�nás�navždy�opustil 
pan�Bedřich BáR.�S� láskou�vzpomíná�manželka�
Jana,�syn�Petr�a�dcera�Jana�s�rodinami.�Kdo�jste�ho�
měli�rádi,�vzpomeňte�s�námi.�

čas plyne, vzpomínka zůstává.� Dne� 1.� listopa-
du� uplyne� 12� let,� kdy� nás� navždy� opustil� pan� 
František ŠtEFEK.�S�láskou�vzpomíná�manželka�
Eva�a�děti.

Dne�6.� září�by�paní�anna mIZERová� oslavila�
78.� narozeniny.� Dne� 4.� října� uplynulo� 7� let,� kdy�
nás�navždy�opustila.�S�láskou�a�úctou�vzpomínají�
manžel,� syn� a� dcery� s� rodinami,� vnoučata� a� pra-
vnoučata.�

čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale 
láska a vzpomínky v našich srd-
cích žijí dál. Dne� 23.� září� uplynulo�
5� let,� kdy� nás� navždy� opustila� naše� 
maminka,� babička� a� prababička,� paní� 
helena vaCulíKová.�Dne�8.�října�

uplynulo� 17� let,� kdy�nás� navždy�opustil� náš� tatínek,� dědeček� 
a� pradědeček,� pan� stanislav vaCulíK.� S� láskou� a� úctou�
vzpomíná�rodina.

Dne� 5.� října� vzpomínáme� první� výročí� úmr-
tí� pana� Jindřicha vRlY.� S� láskou� vzpomínají� 
manželka,� dcera� a� synové� s� rodinou.� Za� tichou�
vzpomínku�děkujeme.�

Dne� 5.� října� jsme� vzpomenuli� třetí� výročí� úmr-
tí� mého� milovaného� tatínka,� pana� miroslava  
nohEla.�S�láskou�stále�vzpomíná�dcera�martina.�

Dne�6.� října� jsme�si�připomněli�smutné�29.�výročí�
úmrtí� našeho� drahého� manžela,� tatínka,� dědečka� 
a�pradědečka,�pana�miloslava váClavíKa.�Kdo�
jste�ho�znali,�věnujte�mu�s�námi�tichou�vzpomínku.�
S�láskou�vzpomínají�manželka�a�děti�s�rodinami.

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srd-
cích stále budeš žít.�Dne�9.�října�by�se�dožil�72�let�
náš�milovaný�syn,�bratr,�švagr,�strýc,�prastrýc,�pan�
František vlK.�S�láskou�a�úctou�vzpomínají�ma-
minka�Anna�a�sestra�Jarmila�s�rodinou.

Dne�11.� října�uplynulo�2.�výročí,�kdy�
nás� nečekaně� opustila� paní� anna 
GRuFíKová� a� 22.� srpna� uplynu-
lo� 5.� výročí� úmrtí� pana� Františka  
GRuFíKa.�S�láskou�vzpomíná�dcera�
Alena�s�rodinou.�
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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

PoděKovánísPolEčEnsKá KRonIKa

Koupím�byt,�může�být�i�v�pů-
vodním�stavu.�
tel.:�732�535�575.

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

hledám� ke� koupi� rodinný�
dům,�spěchá,�platba�v�hotovos-
ti�z�prodeje�bytu.
tel.:�737�730�312.

Děkuji� všem,� kteří� se� přišli�
dne�24.�září� rozloučit� s�mojí�
zesnulou� babičkou,� paní� 
Eugenií maCháčKovou, 
která� nás� náhle� opustila� dne�
16.�září�ve�věku�86�let.�Vnuk�
Jan� Hnilička� se� svými� syny�
Janem�a�teodorem

ortex, s. r. o.,�výrobce�zdra-
votnických� prostředků,� přijme�
šičku.�Nástupní�plat�15�000�Kč,�
po�zapracování�17–20�000�Kč.�
Více�na�tel:�737�261�442.

technické služby 
otrokovice s. r. o., 

K. čapka 1256, 
otrokovice, přijmou 

do pracovního poměru 
•�závozníka na svoz 
komunálního odpadu 
Požadavkem�je�dobrý�
fyzický�stav.�
Nástup�dle�dohody.
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� telefo-
nicky.

Po� poklesu� venkovních� teplot� zahájila�
dne�25.�září�městská�společnost�tEHOS�
topnou� sezonu.� topení� se� rozehřála�
ve�více�než�5�600�domácnostech,�v�zá-
kladních�a�mateřských�školách,�úřadech�
a�dalších�institucích.�
„V�této�souvislosti�připomínáme�odbě-
ratelům,�že�odpovědní�zástupci�jednotli-
vých�domů�mají�mož-
nost� již�pátým�rokem�
zdarma�sledovat�para-
metry�dodávky� tepel-
né� energie� do� svého�
domu� včetně� spotřeb�
tepla,� a� to� prostřednictvím� webových�
stránek�www.tehosotrokovice.cz,“�uve-
dl�tomáš�morys,�jednatel�tEHOSu.�
Vnitřní� teplotu� v� bytech� a� tedy�

i� spotřebu� tepla� totiž� určuje� koncový�
odběratel.�
„Díky� technicky� vyspělému� systé-

mu� centrálního� vytápění� v� Otrokovi-
cích� s� předávacími� stanicemi� umís-
těnými� v� jednotlivých� domech� jsme�
schopni�plnit� individuální�přání� a�po-
žadavky�odběratelů�tepla,�kteří�mohou�
např.� měnit� nastavení� doby� topení,�
stanovovat�noční�útlumy�topení,�měnit�
nastavení�tzv.�ekvitermní�křivky.�Jed-
notlivým�obyvatelům�bytů�pak� se� za-

čátkem�topné�sezony�připomínáme�po-
třebu�odvzdušnění� radiátorů,�kontrolu�
funkčnosti�termoventilů�a�termohlavic�
na� jednotlivých� radiátorech,“� připo-
mněl�odběratelům�tepla�tomáš�morys.
Na�ochlazení�zareagovala�také�tep-

lárna�Otrokovice,� která� již� také� zahá-
jila� vytápění.� Jak� uvedla� mluvčí� tep-

lárny�Jana�Burešová,�
topná� sezona� začala�
o� deset� dní� později�
než�vloni,�kdy�se�za-
čalo�topit�15.�září.�
Společnost� záso-

buje�teplem�na�devět�tisíc�domácností,�
průmyslové�podniky,� školy,�obchodní�
centra�a�další�instituce�v�Otrokovicích,�
Napajedlech�a�Zlíně-malenovicích.
Na�podzim�bývají�teploty�ještě�často�

proměnlivé,� pokud� dojde� k� vzestupu�
teplot,�je�teplárna�připravena�vytápění�
přerušit.
Podle� vyhlášky� ministerstva� prů-

myslu�a�obchodu�začíná�topná�sezona� 
1.�září�a�končí�31.�května.�
V�tomto�období�se�začíná�topit,�když�

průměrná� denní� teplota� venkovního�
vzduchu� dva� dny� po� sobě� klesne� pod�
třináct� stupňů� a� podle� vývoje� počasí�
nelze�očekávat�její�zvýšení.�  (ste)

v otrokovicích byla zahájena topná sezona
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Foto BESEDA   Tel.: 571 110 129
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Dne� 12.� října� oslavil� 90.� na-
rozeniny�pan�adolf haItZ. 
Hlavně� zdraví,� také� štěstí� 
a�spoustu�krásných�chvil�pro-
žitých�v�klidu�a�pohodě�přeje�
syn�Jiří�s�rodinou.

Dne�27.�října�se�dožívá�krás-
ných� 80� let� pan� stanislav  
BéBaR.� Hodně� zdraví� 
a� lásky� přeje� rodina� spolu� 
s�týmem�nohejbalistů.

BlahoPŘání
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

PRŮKaZové 
Foto 

otrokovická 
BEsEda:  

Po,�St�8–11,�13–16,�Út,�
Pá�9–11,13–15,�
Čt�9–11�hod.

Celkem� devět� odvážných� stu-
dentů�nastoupilo�první�zářijový�
čtvrtek� � v� 18:45� v� doprovodu�
pedagoga� do� červeného� auto-
busu� HC� třinec� a� vydalo� se�
na� cestu� plnou� dobrodružství,�
zábavy� a� nových� zážitků,� a� to�
nejprve�do�Pobaltí.�
Krátce�po�poledni�jsme�v�Lit-

vě� navštívili� Horu� křížů,� poté�
jsme�jeli�do�Lotyšska,�přesněji�
do� Rigy.� Druhý� den� jsme� na-
vštívili�překrásné��hlavní�město�
Estonska� tallinn� a� v� noci� nás�
čekal�přejezd�do�Ruska.�
� Po� zastávce� u� Ladožského�

jezera�jsme�přejeli�do�Petrohra-
du,�kde�jsme�strávili�tři�nezapo-
menutelné�dny.�Navštívili�jsme�
například� Palácové� náměstí,�
Zimní�palác,�Ermitáž�a�slavnou�
sochu�měděného�jezdce.�Vidě-
li� jsme� i� zámek� Jekatěrinburg�
s� jantarovou� komnatou� a� poté��
Petrodvorce�–�obrovské�zahra-
dy� plné� fontán� a� také� Finský�
záliv.�V�noci�jsme�se�na�vlast-
ní� pěst� vypravili� na� otevírání�

mostů�přes�řeku�Něvu,�což�byla�
mimořádná�podívaná.�
Další� den� navečer� nás� če-

kal� noční� přejezd� do�moskvy,�
kde� jsme�během�třech�dnů�na-
vštívili�Rudé� náměstí,� �Chrám�
Vasila� Blaženého,� obchodní�
dům� GUm,� Kreml,� prošli� se�
po� Arbatu.� Čekala� nás� noční�
prohlídka�moskevské�univerzi-
ty,� projížďka� místním� metrem�
a�mnoho�dalších�zážitků.�
��Při�zpáteční�cestě�jsme�na-

vštívili� Vilnius,� hlavní� město�
Litvy,� a� na� závěr� našeho� zá-
jezdu� jsme� se� stavili� v� Polsku�
na� prohlídku� Vlčího� doupě-
te.� Odtud� jsme� se� vypravili�
na� dlouhou� cestu� domů,� kam�
jsme�přijeli�o�půl�druhé�ráno.
� Chtěli� bychom� moc� podě-

kovat�naší�milé�paní�profesorce�
marušákové,� která� udržovala�
za�každé�situace�v�naší�skupin-
ce� dobrou� náladu� a� byla� nám�
velkou�oporou.
 aneta vYlímCová,
  Gymnázium Otrokovice

Ruské dobrodružství gymnazistů 

Začátek�nového�školního� roku�
na�ZŠ�tGm�byl�zahájen�stme-
lovacími�akcemi�pro�žáky�prv-
ních�a�šestých�tříd.�
Cílem� bylo� adaptovat� děti�

na� nový� vývojový� mezník� je-
jich� života� –� prvňáčky� na� ná-
stup� do� první� třídy� a� šesťáky�
na� přechod� na� druhý� stupeň�
základní�školy.
Adapťáček� určený� pro� žáky�

1.�A�a�1.�B�se�konal�již�v�prv-
ním� týdnu� nového� školního�
roku.�Děti�se�v�rámci�aktivit�se-
známily�s�kouzelnou�žabičkou,��
kreslily� nového� imaginárního�
spolužáka�či�absolvovaly�štafe-
tový�běh.�Prostřednictvím�těch-
to� a� ještě� dalších� zábavných�
činností� se� prvňáčci� vzájemně�
poznávali,�rozvíjeli�mezi�sebou�
přátelské� vztahy� a� byli� vedeni�
ke�vzájemné�spolupráci.�
Program� byl� zakončen� opé-

káním�špekáčků,�které�bylo�ur-
čeno�nejen�prvňáčkům,�ale�i�ro-
dičům� těchto� čerstvých� žáků.�

Účastníků�společného�táboráku�
bylo�opravdu�mnoho!�Děti�byly�
nadšené�a�rodiče�měli�možnost�
se�vzájemně�seznámit.
Stmelovací�program�neminul�

ani�starší�žáky,�konkrétně�šesté�
třídy.� V� průběhu� září� a� října�
se� žáci� z� 6.� ročníku� zúčastni-
li� dvoudenního� stmelovacího�
pobytu� na� táborové� základně�
DDm� Sluníčko� na� otrokovic-
kém�Štěrkovišti.�
Jelikož� program� byl� boha-

tý,�tak�o�zábavu�nebyla�nouze.�
Žáci� prostřednictvím� různých�
interaktivních� a� zábavných�
aktivit�utužovali�kolektiv,�pro-
hlubovali�již�vzniklá�přátelství,�
učili� se� řešit� konflikty� a� také�
se�více�seznámili�se�svými�no-
vými� třídními� učitelkami.� Jak�
prvňáčci,� tak� šesťáci� vstoupili�
do� nového� školního� roku� od-
počatí� a� připraveni� na� novou�
etapu�svého�života.�
 mgr. Klára sEIdlová,
 školní psycholožka ZŠ t.G.M.

Prvňáčci i šesťáci se stmelovali 

V� měsíci� září� zahájil� své� ak-
tivity� projekt� Implementace�
Krajského� akčního� plánu� roz-
voje�vzdělávání.� Jeho�hlavním�
cílem�je�zkvalitnit�poskytované�
vzdělávání�ve� školách�na�úze-
mí�Zlínského�kraje�v�oblastech�
polytechnického� vzdělávání,�
čtenářské� a� matematické� gra-
motnosti�a�v�kombinaci�s�kva-
litním� kariérovým� poraden-
stvím� zvýšit� šance� absolventů�
na�uplatnění�na�trhu�práce.�
Jedním�z�mnoha�partnerů�se�

stala� Střední� průmyslová� ško-
la� Otrokovice.� Jejím� úkolem�
v� projektu� je� vzdělávat� peda-
gogické�pracovníky�v�mŠ,�ZŠ�
a�SŠ�v�oblasti�polytechnických�
disciplín� a� realizovat� praxi�
žáků� i� volnočasové� aktivity�
v�odborných�učebnách.�
Hlavní�částí�projektu� je�vel-

mi� poutavý� program� pro� žáky�
a� žákyně�7.� tříd�všech�otroko-
vických�základních�škol.��
Děti� vytvoří� pracovní� tým,�

jehož�úkolem�bude�vývoj,�stav-

ba,� propagace� a� financování�
funkčního� modelu� minikáry.�
Realizací� tohoto� úkolu� si� žáci�
osvojí� mnoho� praktických�
činností� z� ručního� obrábění� či�
reklamního� designu,� vyzkouší�
si� práci� s� počítačem� a�moder-
ními�technologiemi�jako�řezací�
plotr,� termolis�nebo�3D�tiskár-
na.�Na�závěr�budou�uspořádány�
závody�mezi�všemi�školami.
Další� aktivitou� projektu� je�

vytvoření�smíšených�týmů�slo-
žených�ze�studentů�a�studentek�
Gymnázia� Otrokovice,� Gym-
názia� Zlín-Lesní� čtvrť� � a� SPŠ�
Otrokovice.�týmy�budou�tvořit�
výukové� pomůcky,� � například�
funkční� 3D� tiskárnu,� vzorky�
pro� práci� s� elektronovým� mi-
kroskopem nebo modely elek-
troinstalace� domu,� pro� výuku�
BESIPu�či�k�využívání�obnovi-
telných�zdrojů�energie.�Výrob-
ky� poté� obohatí� vědeckotech-

nický� park,� Experimentarium�
Otrokovice.�
Součástí� projektu� je� také�

pořízení� odborné� učebny,� za-
hrnující� digitální� planetárium�
a� sférické� kino.� Projekt� myslí�
i� na�mimoškolní� činnost,� pro-
to� budou� Experimentarium�
navštěvovat� žáci� základních�
i�středních�škol�v�rámci�volno-
časových� aktivit.� Připraveny�
pro� ně� budou� nejrůznější� pro-
gramy� na� principu� moderních�
a�žádaných�únikových�her,�tzv.�
Exit�rooms.
Závěrečným� výstupem�

projektu� budou� návrhy� sys-
témových� kroků� rozvoje� po-
lytechnického� vzdělávání�
ve� Zlínském� kraji� s� důrazem�
na� propojení� teorie� a� praxe�
a� uplatnění� absolventů� škol�
na�trhu�práce.

 Bc. Jana CEnKová, dis.
 www. zkola.cz

sPŠ otrokovice se účastní krajského projektu IKaP

Letošní�školní�rok�začal�v�pon-
dělí�3.�září�2018.�tento�den�byl�
pro�mnohé�z�nás�již�rutinní�zá-
ležitostí,� nicméně� pro� některé�
žáky�se�stal�zcela�výjimečným.�
Řeč�je�o�našich�nových�prvňáč-
cích,� kteří� zasedli� do� školních�
lavic�vůbec�poprvé.�
Hned�v�pondělí� ráno�u�hlav-

ního� vchodu� školy� na� každého�
prvňáčka�čekal�jeho�nový�velký�
kamarád.�Žáci�devátého�ročníku�
se�ujali�svých�malých�svěřenců�
a� společně� s� rodiči� je� odvedli�
do�nové� třídy,�kde�se�na�ně� již�
těšila�paní�učitelka�a�pan�učitel.�
V� prvním� zářijovém� týdnu�

se� ve� školních� lavicích� moc�
neohřáli� žáci� 6.� ročníku,� pro�

které�byl�připravený�dvoudenní�
stmelovací� kurz.� Jeho� hlavním�
cílem�bylo�vzájemné�poznávání�
jednotlivých�žáků,�posílení�přá-
telských�vztahů�ve� třídě� a� také�
seznámení� s� novými� třídními�
učitelkami.�
Pro�děti�byl�připravený�boha-

tý�program,�který�se�nesl�v�du-
chu� celoročního� školního� pro-
jektu� s� názvem� Hledejme� své�
kořeny,�poznávejme�sami�sebe.�
Druhý� týden� školního� roku�

byl� výjimečný� zase� pro� žáky�
čtvrtých�tříd.�ti�odjeli�na�školu�
v�přírodě.�
Díky�krásnému�počasí�mohli�

strávit� celý� týden� na� čerstvém�
vzduchu� v� okolí� Horní� Bečvy.�

Navštívili� nedaleký� skanzen�
v�Rožnově�pod�Radhoštěm,�vy-
šlapali� i� na� samotný� � Radhošť.�
Děti� se� vrátily� nadšené,� plné�
energie� a� nezapomenutelných�
zážitků.�
Středa� 19.� září� patřila� spor-

tu.� Svojí� návštěvou� nás� poctili�
žáci�ze�ZŠ�a�mŠ�Pavla�Demitru�
Dubnica� nad� Váhom,� kteří� se�
společně� utkali� ve� vybraných�
sportovních�disciplínách�s�naši-
mi�žáky.�
tato�sportovní�klání�proběhla�

v�rámci�již�VI.�ročníku�memori-
álu�mgr.�Jiřího�Ševčíka.�
Při�zahajovacím�ceremoniálu�

jsme� si� poslechli� českou� a� slo-
venskou� hymnu� a� poté� jsme�
všichni�společně�před�naší�ško-
lou�zasadili� lípu�přátelství� jako�
symbol�100.�výročí�vzniku�Čes-
koslovenské�republiky.�
Jsme� velice� rádi,� že� se� celá�

tato�sportovní�akce�nesla�v�du-
chu� fair� play� a� s� potěšením�
jsme� přijali� opětované� pozvání�
na�Slovensko.
Závěrem� je� možné� říci,� že�

první�měsíc� letošního� školního�
roku�se�na�ZŠ�trávníky�oprav-
du� vydařil.� Žáci� měli� možnost�
zúčastnit�se�mnoha�zajímavých�
akcí,�které�pro�ně�byly�rozhodně�
přínosným�zpestřením.
� Věříme,� že� jsme� do� nové-

ho� školního� roku� nakročili� tou�
správnou�nohou.�
Ať�je�tedy�celý�letošní�školní�

rok�stejně�vydařený!�
 Barbora PaŘíKová, 
 ZŠ trávníky Otrokovice

žáci oslavili 100. výročí vzniku republiky zasazením lípy

Gymnazisté procestovali prakticky celé Pobaltí.  Foto: archiv Go

na novém místě. žáci společně s učiteli zasadili novou lípu, 
která se stala symbolem přátelství.�� Foto: ZŠ trávníky
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Osmaosmdesát� českých� spor-
tovců� bojovalo� o� světový� titul�
na�mistrovství� světa� veteránů.�
mezi�nimi�nechyběla�ani�Zdeň-
ka�Plesarová�z�Otrokovic,�která�
i� � přes� panující� vedra� podala�
velmi�slušné�výkony.

Jihošpanělská�málaga� patři-
la�v�uplynulém�měsíci� již� třia-
dvacátému�ročníku�mistrovství�
světa�veteránů.�
Během�dvanácti�dnů�se�před-

vedlo�více�než�osm� tisíc� spor-
tovců� ze� sto� dvou� zemí� světa,�
což� bylo� nejvíce� v� historii� to-
hoto�sportovního�svátku.�
Své� zastoupení� tam� měla�

také�Česká� republika� s� přihlá-
šenými� jednadevadesáti� atle-
ty,�nakonec� jich� startovalo� jen�
osmaosmdesát.�Řada�sportovců�
si� doslova� sáhla� na� samé� dno�
sil.�
Po�celou�dobu�panovalo�tep-

lé� počasí,� s� teplotami� kolem�
třiceti� stupňů,� ale� s� vysokou�
vlhkostí� vzduchu,� která� měla�
třiadevadesát� procent.� mno-
ho� závodníků� s� nedostatečnou�
aklimatizací� nebylo� schopno�
podat�standardní�výkony.�
mezi� ně� lze� částečně� řadit�

i� Zdeňku� Plesarovou,� která� se�
jako�jediná�z�otrokovických�at-

letů�závodů�zúčastnila.�Ve�své�
hlavní� disciplíně� hodu� kladi-
vem� skončila� desátá� z� celko-
vého� počtu� pětadvaceti� soutě-
žících,�s�výkonem�32,30�metru.�
A�pouhé� tři� centimetry� jí� chy-
běly� k� tomu,� aby� postoupila�
do�finále�v�hodu�břemenem.�
Se�svým�výkonem�12,59�me-

tru�tak�obsadila�desáté�místo�ze�
čtyřiadvaceti�závodníků.�
Poslední� den� šampionátu� se�

konal�vrhačský�pětiboj,�ve�kte-
rém�podala�Zdeňka�solidní�vý-
kon�a�skončila�sedmá�z�celkem�
dvaceti�účastníků.
„Čekala� jsem� daleko� lepší�

výkony,�ale�v�daném�počasí�to�
líp�fakt�nešlo,“�zhodnotila�svůj�
výkon� závodnice� Zdeňka� Ple-
sarová.��
Už� nyní� se� mohou� spor-

tovci� připravovat� na� mis-
trovství� světa� veteránů�
v� hale,� které� � se� bude� � konat� 
v� příštím� roce� od� 24.� do� 30.�
března�v�polské�toruni.� (šar)
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Obyvatelé� Otrokovic� mohou�
znovu� navrhnout� na� ocenění�
nejlepšího� sportovce� za� rok�
2018.� Návrhy� se� podávají� na�
Odbor�školství�a�kultury�měst-
ského�úřadu�Otrokovice.��
oceňování probíhá jako kaž-
doročně v následujících kate-
goriích:
•�Nejúspěšnější�sportovec�
města�(kategorie�dospělých)

•� Nejúspěšnější� sportovec� dětí�
a�mládeže� (sportovci�do�18� let�
věku�k�31.�prosinci�daného�ka-
lendářního�roku)
•�Nejúspěšnější�sportovec�
veterán
•�Nejúspěšnější�handicapovaný�
sportovec
•�Nejúspěšnější�sportovní�
kolektiv
•�Nejúspěšnější�trenér

•� Cena� za� celoživotní� práci�
a�dlouholetý�přínos�pro�otroko-
vický�sport.
Do� hodnocení� jsou� zařaze-

ni� sportovci,� kteří� jsou� členy�
sportovní� organizace� (klubu)�
se�sídlem�v�Otrokovicích,�dále�
sportovci� s� trvalým� pobytem�
v� Otrokovicích� a� trenéři� vy-
konávající� trenérskou� činnost�
na�území�Otrokovic.�

Adresa� pro� zasílání� návr-
hů:� městský� úřad� Otrokovice,�
odbor� školství� a� kultury,� nám.� 
3.� května� 1340,� 765� 23� Otro-
kovice.
Kontaktní�osoba�pro�případ-

né�dotazy:�mgr.�Barbora�Šopí-
ková,�tel.�577�680�103,�e-mail:�
sopikova@muotrokovice.cz.
Nominační� formuláře� jsou�

k�dispozici�na�webových�strán-

kách� www.otrokovice.cz,� od-
bor� školství� a� kultury,� sekce�
formuláře,� případně� na� poda-
telně� městského� úřadu� nebo�
na�odboru�školství�a�kultury.

uzávěrka návrhů je  
30. listopadu 2018,� rozhoduje�
poštovní�podání.
 mgr. Barbora ŠoPíKová,�
 vedoucí Odboru školství  
 a kultury MěÚ Otrokovice

Znáte ve svém okolí dobrého sportovce? navrhněte ho na ocenění 

V�pořadí�již�šestnáctý�ročník�sportovní�sou-
těže�mateřských�škol�„O�pohár�starosty�měs-
ta� Otrokovice“� odstartoval� v� úterý� 18.� září�
na�školním�hřišti�ZŠ�trávníky.�
Sportovní� klání� mateřských� škol� se� sta-

lo� pro� město� již� takovou� tradicí.� Soutěž� je�
určena�pro�děti�z�mateřské�školy�Otrokovi-
ce� a� organizaci� sportovního� klání� zajišťuje�
DDm�Sluníčko�ve�spolupráci�s�Gymnáziem�
Otrokovice.�
Každá� ze� sedmi� školek�vyslala� své�druž-

stvo� čítající� tři� děvčata� a� tři� chlapce.� Cel-
kem� si� zasportovalo� více� než� čtyřicet� dětí.� 
Hlavní�rozhodčí�soutěže�byla�úspěšná�florba-
listka�Barbora�Husková,�mistryně�ČR�junio-
rek�2016/17,�mistryně�ČR�žen�2017/18,� ví-
cemistryně�ČR�juniorek�2017/18�a�držitelka�
třetího� místa� na� mistrovství� světa� juniorek�
2018.�
„Slibuji� jménem� všech� rozhodčích,� že�

na� sportovním� klání� splníme� nám� ulože-
né� úkoly� ve� vší� nestrannosti,� spravedlnosti�
a� s� úctou� k� řádům,“� zahájila� soutěž� slibem�
rozhodčích�Bára�Husková.
týmy�měřily�síly�ve�sprintu�na�třicet�me-

trů,�slalomu,�hodu�medicinbalem,�běhu�přes�
překážky,� hodu� do� dálky� a� skoku� z� místa.�
Po� usilovném� boji� se� nakonec� na� prvním�
místě�umístil�tým�Lvíčata�ze�Zahradní�1202,�
druhé�místo�si�vysloužily�Pastelky�z�Hlavní�
1160� a� na� třetí� příčce� se� umístili� tygříci� z 
J.�Jabůrkové�1389.
�„I�když�nemohou�vyhrát�všechny�děti,�vě-

řím,�že�si�dopoledne�užily.�Díky�tomu�získá-
vají�pozitivní�vztah�ke�sportu�a�pohybovým�
aktivitám,�probouzí� se�v�nich�zdravá� soutě-
živost,�ale�také�schopnost�přijmout�porážku,“�
řekl�místostarosta�města�Otrokovice�Jiří�Ve-
selý,�který�dětem�přijel�pogratulovat�a�předal�
jim�také�ceny.�  (ste)

děti z mateřských školek soutěžily o pohár starosty

Přijďte�v�sobotu�3.�listopadu�2018�rozběhat�vaši�firmu,�
instituci,�oddíl,�rodinu�a�přátele�na

XIX. ročník 
mEmoRIálu mudr. JosEFa PodmolíKa 

v 1/2maRatonu

•�1/2maraton�jednotlivců,�štafetový�závod�týmů�

��a�smíšených�družstev�mládeže

•�maraton�a�půl�jednotlivců�a�dvojic

•�trojboj�přípravek�a�běhy�mládeže�

•�začátek�závodu�postupně�od�8.00�hodin

•�start�a�cíl�u�městské�sportovní�haly

•�pořádá�tJ�Jiska�Otrokovice,�oddíl�atletiky

•�www.pul-maraton.cz

Speciální
nabídka
OBI ZLÍN

Od 1. 11. do 30. 11. 2018
ve dnech pondělí až čtvrtek
si v OBI ZLÍN můžete
vybrat jakýkoliv produkt,
který chcete o 15 % zlevnit.

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

1. – 30. 11. 2018
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line.
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otrokovičtí atleti si na ms veteránů sáhli až na dno sil

Z. Plesarová skončila v první 
desítce.  Foto: Petr GYBas

Vyběhněte v sobotu 27. října 2018 se svými dětmi,  
rodinou a přáteli na

2. ročník veřejného závodu v přespolním běhu

OTROKOVICKÉ SVAHY
• Tratě: 10 a 5 kilometrů pro dospělé, 1000 a 400 me-
tru  pro děti
• Centrum závodu: atletický stadion TJ Jiskra
• Start prvního závodu: sobota 27. října 9.30
• Pořádá: TJ Jiskra Otrokovice 
• Web: otrokovicke-svahy.wz.cz

vítězové. Odměnou pro vítěze byly medaile, pohár a další dárky. Foto: anna novotná
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Pohlednou�hru�plnou�kombina-
cí�předvedli�v�utkání�krajského�
přeboru� starší� žáci� domácího�
SK� Baťov� 1930.� ten� porazil�
FC�Viktoria�Otrokovice� vyso-
ko,�14:0.�
�mladí� fotbalisté� od� úvodních�
minut�vytvářeli�šanci�za�šancí.�
Hosté� se� i� přes� velkou� snahu�
k�brance�domácích�moc�nedo-
stávali� a� když� kluci� z� Baťova�
ve� druhém� poločase� zvýšili�
produktivitu� v� zakončení,� zro-
dil�se�dvouciferný�výsledek.

Branky domácích: Bujor 4, Kl-
vaň 3, Chytil 2, Marčík 2, Has-
tík 2 a Kopecký.

Za výsledek se rozhodně ne-
musejí stydět ani mladší žáci. 
Zápas s  FC Viktoria byl celou 
dobu vyrovnaný. Nakonec se 
štěstí přiklonilo k  Viktorce, 
když pěknou brankou po  sa-
mostatném úniku rozhodl 
utkání Sabák. 
Branky hosté: Sabák  

 Hynek BršlicA, 
 správce SAB

mladí fotbalisté sK Baťov i viktorky předvedli, že mají skvělou fyzičku

v zápalu hry. Fotbalisté SK Baťov v růžových dresech, hráči 
Viktorie v modrých.  Foto: archiv sK Baťov

Letošní� sezona� turistických�
závodů� se� pro� oba� oddíly�
tOm�1419� a�tOm�1412� nes-
la� ve� znamení� dalších� parád-
ních� výkonů� našich� závodní-
ků.�Hned� první� závod� sezony,�
dubnové�mistrovství�Zlínského�
kraje,� přinesl� zisk� rekordní-
ho�počtu�17�medailí�–�4�zlaté,� 
9�stříbrných�a�4�bronzové.��
Následovaly� dva� závody�

Českého�poháru.�Velkým�favo-
ritem�byl�martin�Janeček�(star-
ší� dorostenci),� který� v� obou�
těchto� závodech� nenašel� pře-
možitele� a� připsal� si� další� dvě�
vítězství.� V� obou� závodech�
jsme� ještě� zaznamenali� dvě 
4.�místa�zásluhou�Honzy�Čam-
baly�(starší�žáci)�a�míši�Pernič-
ky�(nejmladší�žáci).�
Poslední� závod� Českého�

poháru� byl� pro� nás� speciální,�

protože�se�naše�oddíly�zhostily�
pořadatelství.� V� Otrokovicích�
jsme�přivítali� takřka� tři�stovky�
závodníků� z� celé� republiky.�

Velké� poděkování� patří� obci�
Žlutava� za� podporu� a� pomoc�
při�hledání�vhodné�lokality�pro�
vytyčení�tratí,�městu�Otrokovi-
ce� za� finanční� podporu� a� také�
restauraci� U� Johanna� i� všem�
dobrovolníkům,� kteří� nám� po-
máhali� s� organizací� a� průbě-
hem�této�náročné�akce.
Vyvrcholením�sezony�se�sta-

lo�červnové�mistrovství�repub-
liky�v�Kralupech�nad�Vltavou,�
na�které�se�od�nás�kvalifikova-
lo�rekordních�devět�závodníků.�
Odvezli� jsme� si� stříbrnou�me-
daili� zásluhou� martina� Janeč-
ka,�jemuž�toto�umístění�stačilo�
na�celkové�prvenství�v�Českém�
poháru.�
těsně� pod� stupni� vítězů�

skončili�Kuba�Fabrika� (mladší�
žáci�–�4.�místo)�a�Vojta�Čamba-
la�(nejmladší�žáci�–�5.�místo).�

tito�tři�borci�si�svými�výko-
ny�zajistili�postup�na�podzimní�
závěrečný�závod�sezony�–�me-
zinárodní� mistrovství� ve� slo-
venské�Oščadnici.�Zde�jsme�se�
poprvé�v�historii�mohli�radovat�
z�vítězství�v�mezinárodní�kon-
kurenci.� Opět� se� o� to� postaral�
martin�Janeček.�
Další�dva�naši�borci�–�Kuba�

Fabrika� a� Vojta� Čambala,�
skončili� ve� svých� kategoriích�
shodně�na�9.�místě.
Závěrem� bych� chtěl� moc�

poděkovat�všem�klukům�i�hol-
kám,�díky�nimž�je�oba�naše�od-
díly� hodně� vidět� a� kteří� dělají�
dobrou� reklamu� celému� naše-
mu�městu.�
Díky� patří� také� všem� těm,�

kdo�nás�jakkoli�podporují.
 Jan žalčíK, 
 tOM 1419 Otrokovice

otrokovičtí tomíci v letošní sezoně triumfovali

Zlato získal Martin Janeček.

Již� 16.� ročník� turnaje� Přesná�
šipka� se� odehrál� na� začátku�
října�v�Charitním�domově�v�Ot-
rokovicích.� Jedná� se� o� tradič-
ní� akci,� při� níž� se� setkají� lidé�
z�okolních�domovů�pro�seniory,�
kteří� rádi� sportují,� soutěží,� ale�
hlavně�se�zapojují�do�společen-
ského�života.�
„Organizace� této� události�

je� pro� nás� velkým� potěšením�
a�zároveň�se�každý�rok�moc�tě-
šíme,� co� nového� nám� přinese.�
Vždy�je� to�velká�dávka�napětí,�
radosti,�smíchu�a�dobré�nálady.�
tolik� energie,� která� doslova�
sálá� ze� všech� zúčastněných,� je�
velkým� hnacím� motorem� celé�
naší� práce,“� shrnula� atmosféru�
akce�vedoucí�Charitního�domo-
va�Veronika�Civelová.
Letošního�ročníku�se�zúčast-

nilo�celkem�osm�družstev.�Sou-
těžili� nejen� uživatelé� blízkých�
domovů,� ale� také� pracovníci�
jednotlivých� organizací,� kteří�
se�utkali�mezi�sebou.�
Na� vítězných� příčkách� se�

umístila� družstva� z� Holešova,�
Napajedel�a�Charitního�domova�
Otrokovice.�
Po�ukončení�turnaje�se�všich-

ni�účastníci�odebrali�do�denní-
ho�centra,�kde�si�užili�zaslouže-
ného�občerstvení.�
Velké� poděkování� patří�

i� společnostem� Pavel� Dobrov-
ský�–�Beta,�Vest�a�Vitar,�které�
letošní�ročník�podpořily.� (red)

v Přesné šipce skončily   
otrokovice třetí


