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SLEVY až %50
Do práce na kole: letos padaly rekordy

Úkol splněn. Jedenáct naleštěných historických parních 
stříkaček se v sobotu 15. června z celé republiky sjelo  
k otrokovickému Společenskému domu, kde se konal již 
sedmý celorepublikový sraz a soutěž těchto strojů. Pořada-
telem akce byl Sbor dobrovolných hasičů Kvítkovice, kteří 
přijeli se svou krásnou funkční parní stříkačkou z roku 1907 
(na snímku). Letošní ročník srazu byl však zcela výjimečný. 
Kvítkovičtí hasiči zde oslavili 125. výročí založení svého 
sboru. Zpestřením celé akce byl pokus o zápis do České kni-
hy rekordů, a to největším počtem parních stříkaček v pro-
vozu v jednom okamžiku. A vyšlo to. Všech jedenáct strojů 
hasiči za pár minut doslova rozžhavili a na několik minut se 
celý park zahalil do hustého kouře. Po této disciplíně pak 
čekalo na parní stříkačky i hasiče ještě několik dalších sou-
těžních kol: srážení terčů proudem vody, plnění sudu a kdo 
dál. Toho využila drtivá většina všech přítomných diváků,  
kteří se v parném dni přišli do proudu chladné vody alespoň 
na chvíli ochladit. Kromě této podívané čekal na přítomné 
i bohatý doprovodný hasičský program s celou řadou uká-
zek a soutěží.
 (šar), foto: Šárka ŠARMANOVÁ

Na srazu parních stříkaček padl rekord
Neuvěřitelných 246  týmů, 
což představuje 941 lidí z růz-
ných firem a institucí z Otro-
kovic, Zlína a okolí. Přesně 
tolik se jich přihlásilo do le-
tošního šestého ročníku soutě-
že Do práce na kole 2019. 

Jenom za Otrokovice to 
bylo celkem 486  soutěžících, 
což je o 146 lidí více než loni. 
A právě Otrokovice se letos 
zhostily vyhlašování vítězů 
soutěže.

Všichni přihlášení účastníci 
společně ujeli neuvěřitelných 
199 214 km na kole nebo na 
koloběžce. Pěšky či v poklusu 
zvládli ujít nebo uběhnout cel-
kem 12 313 km. 

„Už jsme jely s mamkou 
i vloni a řekly jsme si, že to 
znovu zkusíme. Jsme spíše 
rekreační cyklistky, ale baví 
nás to,“ sdělila jedna z účast-
nic akce Marta Žůrková. Ta 
společně se svou maminkou 
najezdila do práce celkem 288 
kilometrů.

Hlavním cílem soutěže je 
hravou formou přivést obyva-
tele měst k využívání šetrných 
způsobů dopravy a ulevit ži-
votnímu prostředí. 

Tématem letošního ročníku 

byl „Homo cykliens“, tedy 
upozornění na to, že právě 
více cyklistů může ulevit uli-
cím od přetížené automobilo-
vé dopravy. 

A nešlo tu jenom o kolo.  
Spousta lidí nasedla také 
na koloběžku nebo prostě 
do práce běhala či šla pěšky. 
A bylo jedno, zda je světlo, 
tma, krásně nebo prší. Lidé 
doslova bořili své osobní re-
kordy.

Například Hana Zbranková 
najela do práce a zpět neuvě-
řitelných 1 602,3 kilometru. 
Za to si odnesla hlavní cenu  
v kategorii Výkonnost. „Loni 
se mi podařilo najet třináct set 
kilometrů. A letos jsem si řek-

la, že zkusím pokořit hranici 
patnácti set kilometrů. A do-
konce se mi to podařilo ještě 
překonat,“ reagovala krátce 
po svém vyhlášení zkušená 
cyklistka. 

Celkem se rozdělovaly ceny 
v pěti kategoriích, a to Pravi-
delnost, Výkonnost, Běhej do 
práce 2019, Kreativita a Do 
školy na kole.

Z  hlavní ceny v kategorii 
Pravidelnost, a to dvou ko-
loběžek, se těšil tým Výhledy 
Napa z firmy Fatra, a. s. 

První místo v kategorii Kre-
ativita získala Stanislava Ko-
vářová za komiks 2019  Slun-
ce, seno a kolo.

Do školy na kole se letos 
zapojilo 6 středních a 1 vyso-
ká škola v rámci celé ČR. Nej-
výkonnějšími běžci  se stali 
Jakub Macek a Anna Šuterová  
z Gymnázia Lesní čtvrť, Zlín.

V kategorii Běhej do práce 
2019 se nejlépe umístila Lucie 
Zborovančíková Nováková  
z týmu Výhledy Napa z Fatry 
Napajedla. Jenom za květen 
naběhala 224,2 km.

 Jana VYBÍRALOVÁ, 
�koordinátorka�DPNK�2019�

� za�Zlín,�Otrokovice�a�okolí

VážeNí�čteNáři,
tak�tu�máme�opět�konec�školního�roku.�Ze�svého�dětství�si�pamatuji,�že�červen�byl�mezi�školáky�všeo-
becně�oblíbený�měsíc.�tempo�výuky�–�v�průběhu�roku�občas�dosti�zběsilé�–�se�poznenáhlu�zvolňovalo�
a�uvolněnější�byli�již�i�unavení�kantoři.�Koncem�měsíce,�kdy�se��uzavírala�klasifikace,�přicházely�na�
pořad�dne�různé�roztodivné�a�mezi�dětmi�většinou�oblíbené�aktivity,�jako�byly�úklidy�školních�kabine-
tů�a�dalších�prostor,�branná�cvičení,�návštěvy�školních�koncertů�a�filmových�představení,�a�samozřej-
mě�také�školní�výlety.�to�vše�se�neslo�ve�zvláštní�atmosféře�všeobecného�očekávání�nadcházejících�
prázdnin.�PRáZDNiNY!�Kdo�by�to�slovo�nemiloval?�těšili�jsme�se�na�to,�co�všechno�prožijeme,�kam�
se�podíváme,�jaká�dobrodružství�nás�čekají.�těšení�a�očekávání�byla�veliká�a�nutno�říci,�že�realita�za�
nimi�někdy�trochu�zaostávala.�inu,�je�to�stejné�jako�s�každým�těšením,�třeba�na�vánoční�dárky�–�často�
bývá�ono�těšení�lepší�než�sama�skutečnost.�Známe�to�asi�každý.�těšení�se�je�prostorem�fantazie,�ve�
kterém�je�vše�dovoleno.�A�červen�v�mých�vzpomínkách�je�časem�těšení.�trochu�se�mi�po�tom�školním�
červnu�stýská,�protože�zjišťuji,�že�čím�jsem�starší,�tím�obtížněji�se�na�něco�těším.�O�to�více�přeji�našim�
školákům,�aby�si�užili�své�plánované�aktivity�o�prázdninách.�Pedagogům�našich�škol�přeji�načerpání�
sil�do�dalšího�školního�roku,�protože�nejen�změny�ve�školství,�které�nás�čekají,�zejména�v�souvislosti�
s�financováním�regionálního�školství,�narůstající�přebujelou�administrativou�na�školách,�legislativ-
ními�novinkami,�ale�také��spolupráce�se�zřizovatelem�na�společném�projektu�Místního�akčního�plá-
nování�ve�vzdělávání�bude�neméně�důležitou�složkou�v�jejich�pedagogickém�procesu�a�za�to�předem�
všem�děkuji.�Pedagogům�našeho�DDM�Sluníčko�naopak�děkuji�za�to,�že�se�o�prázdninách�budou�
věnovat�našim�dětem�a�společně�si�užijí�léta,�sluníčka�a�vodních�hrátek�na�plánovaných�táborech.��
Krásné�prázdniny�všem!� Barbora Šopíková,
� vedoucí�Odboru�školství�a�kultury�MěÚ�Otrokovice

od 265 Kč / měsíc

Rychlý a
spolehlivý internet

www.sit21.cz
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	 Interval	40	minut,	palubní	lístek	50	Kč,	děti	do	6	let	zdarma.	Prodej	v	přístavišti	od	9	hodin	do	vyprodání.	Lístky	lze	zakoupit	pouze	v	den	plavby.

ČAS PLAVBY (pro	oba	dny	stejný)	9.30 | 10.10 | 10.50 | 11.30 | 12.10 | přestávka | 13.40 | 14.20 | 15.00 | 15.40 | 16.20

 OKRUŽNÍ JÍZDY VÝLETNÍ LODÍ MORAVA – sobota 19. 7., neděle 20. 7. | 9.00–17.00 hod.

PARK PřED SPOLEČENSKÝM DOMEM 
– hLAVNÍ PóDiUM
	18.00–19.00		 DLOUhÝ PROCES
	19.30–20.30	 APPLES
	21.00–22.30	 DAViD KRAUS & BAND
� /moderuje�Dalibor�Dědek

PARK PřED POLiKLiNiKOU
21.30–23.00	 Letní	kino:	ŽENY V BěhU
	 	 ČR	2019,	komedie,	nevhodné	pro	děti	do	12	let

PARK PřED SPOLEČENSKÝM DOMEM 
– hLAVNÍ PóDiUM
10.00–12.00	 Dh BOJNiCKÁ KAPELA
---
16.00–17.00	 KOUZELNiCE RADANA
  pohádková	show
17.30–18.30	 JAKUB ONDRA
	19.00–20.00	 ARRhYThMiA
	20.45–22.00	 PETR KOLÁř S KAPELOU 
	22.45–24.00	 WORLD ROXETTE TRiBUTE BAND 
  - ThE ROCKSET

KVÍTKOViCE NÁVES – MALÁ SCéNA
	10.00–10.50	 LA BAiLA
	 	 Klaun	na	žebříku
11.00–12.15	 Dh SADOVANKA 
	 	 s	lidovým	vypravěčem
---
Folk / blues / country paráda
	15.00–15.50	 DěVČiCE
	16.10–17.10	 JAMTOUR
	17.30–18.30	 BRONTOSAUři REViVAL 
 
10.00–18.00	 možnost	prohlídky	minimuzea	
	 	 hasičské	techniky
� � /�moderuje�Lenka�Navrátilová

REKREAČNÍ OBLAST ŠTěRKOViŠTě
09.00–18.00	 Závody desetimístných DRAČÍCh LODÍ

PřÍSTAViŠTě 
09.00–17.00	 Okružní jízdy výletní lodí Morava
	 	 Po	celé	dopoledne	na	lodi	živá	akustická	hudba	
	 	 –	skupina	KLiKA NJ BLUES

PARK VEDLE SPOLEČENSKéhO DOMU
	15.00–19.00	 OBRAZY * PLASTiKY * SOChY V PARKU 
	 	 Společná	outdoorová	výstava
			 	 spolku	Rozumění	a	HOSTŮ
17.00–18.00	 Ukázkové pálení keramiky Raku
  
PARK PřED POLiKLiNiKOU
21.30–23.00	 Letní	kino:	DVě NEVěSTY A JEDNA SVATBA
	 	 ČR	2018,	komedie,	nevhodné	pro	děti	do	12	let

PřÍSTAViŠTě 
	09.00–17.00	 Okružní jízdy výletní lodí Morava  
	 	 Po	celé	dopoledne	na	lodi	živá	akustická	hudba	
	 	 –	skupina	JAZZBOOK

10.00–17.00	 Kyvadlová doprava – vláček Moravský drak 
	 	 Spol.	dům	–	přístaviště	–	jez	Bělov,	1	jízdné	30	Kč,	
	 	 celý	okruh	50	Kč,	děti	do	6	let	zdarma

REKREAČNÍ OBLAST ŠTěRKOViŠTě
09.00–12.00	 Závody desetimístných DRAČÍCh LODÍ

MODELÁřSKé LETiŠTě BěLOV
	10.00–14.00	 Tradiční přehlídka leteckých modelů

PARK PřED SPOLEČENSKÝM DOMEM 
– hLAVNÍ PóDiUM
15.00–16.00	 MAXPARÁDA
	 	 dětská	animační	show
16.30–18.00	 TěŽKEJ POKONDR

ZměNa�programu�vyhraZeNa!�
více�info�na�www.otrokovickaBeseda.cz



Otrokovice letos získaly páté 
místo v kategorii měst nad  
15 000 obyvatel v krajské 
soutěži „O keramickou popel-
nici“. Cenu převzali zástup-
ci města v úterý 21. května 
v prostorách zámku v Napa-
jedlech. 

Soutěž již potřinácté zorga-
nizoval Zlínský kraj ve spo-
lupráci s Autorizovanou 
obalovou společností EKO-
-KOM v rámci aktivit zamě-
řených na podporu tříděného 
odpadu v regionu.

Hlavním kritériem pro hod-
nocení bylo množství vytří-
děných odpadů na jednoho 
obyvatele a počet tříděných 
komodit na území jednotli-
vých obcí a měst.

 Zohledněny byly navíc 
i hustota sběrné sítě nebo sběr 
kovových odpadů. Samotné 
hodnocení pak bylo provede-
no na základě údajů poskyto-
vaných obcemi do systému 
EKO-KOM v rámci jejich 
pravidelného vykazování 
za stanovené období.

V kategorii měst nad 15 000 

obyvatel, kde soutěžily i Ot-
rokovice, vítězná trofej na-
konec putovala do Uherské-
ho Hradiště, na druhé příčce 
skončilo Valašské Meziříčí, 
třetí byl Uherský Brod.

 „Na území města se aktu-
álně nachází téměř devět set 
odpadových nádob na více 
než dvě stě dvaceti stano-
vištích na využitelné odpa-
dy. Tato stanoviště neustále 
rozšiřujeme, jen za loňský 
rok přibylo deset kontejne-
rů. Snažíme se, aby lidé měli 
kontejnery v co nejbližší do-
cházkové vzdálenosti,“ sdě-
lil Vladimír Plšek, jednatel 
Technických služeb Otroko-
vice.

Na jednoho obyvatele Zlín-
ského kraje připadlo za loň-
ský rok 22,2 kg vytříděné-
ho papíru, 12,5 kg plastů, 
12,2 kg skla a 0,3 kg nápo-
jových kartonů. Celkově se 
jedná o více než 47 kg v pře-
počtu na jednoho obyvatele 
kraje, což je meziroční nárůst 
o další kilogram oproti roku 
2017.  (ste)
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Pochod mažoretek si nenechaly ujít stovky diváků

Krásná podívaná. Stovky�mažoretek�z�celé�Moravy�a�Slezska�prošly�poslední�květnovou�neděli�
ulicí�Mladých�stavbařů.�Pochodové�defilé�i�příjemné�počasí�přilákalo�již�tradičně�celou�řadu�di-
váků,�kteří�nešetřili�potleskem�ani�obdivnými�pohledy.�Právě�v�tento�den�se�uskutečnilo�Mistrovství�
Moravy�a�Slezska�mažoretek�a�twirlignu.�Po�defilé�měli�diváci�možnost�zhlédnout�také�pódiové�for-
mace,�které�se�uskutečnily�ve�sportovní�hale�střední�průmyslové�školy�na�Štěrkovišti.�Porotu�čekal�
těžký�úkol�–�vybrat�ty�nejlepší�z�nejlepších,�kteří�budou�bojovat�na�mistrovství�čR�o�další��postup�na�
mistrovství�evropy.�� (šar), foto: Martina FOJtÍkOVÁ

Přehlednější a především bez-
pečnější. Taková by nyní měla 
být křižovatka na silnici I/55 
na sjezdu do Otrokovic směrem 
od Tlumačova. Právě v tomto 
místě se na konci května stala 
vážná dopravní nehoda linkové-
ho autobusu č. 55 s malým nákla-
ďákem. Při nehodě byli zraněni 
čtyři lidé, z toho jeden těžce.

Nehoda se stala 29. května, 
krátce po poledni. Dodávka je-
doucí od Otrokovic na Tlumačov 
narazila do boku autobusu, kte-
rý vyjížděl z vedlejší silnice od 
Štěrkoviště a odbočoval vlevo 
směrem do Otrokovic. 

Na místě zasahovali zdravot-
níci, policie i hasiči. V autobusu 
jelo v tu dobu několik lidí. Tři  
byli lehce zraněni.

 Mnohem hůř byl však na tom 
řidič dodávky. Toho museli ha-
siči ze zdemolovaného vozu do-
slova vystříhat pomocí speciální 
techniky. „Samotný proces vy-
proštění byl velmi komplikova-
ný a muž byl po celou dobu  pod 
dohledem lékaře a záchranářů,“ 
připomněla mluvčí zlínských 

krajských hasičů Lucie Javoří-
ková. 

Křižovatkou v současné době 
vede objízdná trasa v souvislosti 
s rekonstrukcí mostu v ulici Nad-
jezd. V místě je tak zvýšený pro-
voz nejenom osobních či náklad-
ních aut, ale také vozů MHD.  

Přestože město Otrokovice 

není správcem silnice, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
ČR, iniciovalo vedení radni-
ce 31. května schůzku  všech 
dotčených orgánů, aby se  
v křižovatce zvýšila bezpečnost  
a mohlo se tak předejít dalším 
podobným nebezpečným stře-
tům. Zástupci ŘSD, policie 

a zástupci města Otrokovice 
s místostarostou Ondřejem Wilc-
zynskim se osobně přišli podívat 
k místu a dohodli se na dalších 
opatřeních. 

Jedno z těch prvních uskuteč-
nil správce silnice již dva dny 
po nehodě, kdy provedl ořez 
zeleně v rozhledovém poli kři-
žovatky. „V dalších dnech byla 
realizována další opatření, která 
povedou ke zvýšení bezpečnos-
ti v blízkosti křižovatky. Šlo  
o doplnění zákazu předjíždění 
či reflexního podkladu přechod-
ného dopravního značení,“ vy-
jmenovala mluvčí otrokovické 
radnice Romana Stehlíková.

Zvýšený dohled na dodržová-
ní pravidel silničního provozu 
bude mít v tomto úseku také po-
licie.  Ta okolnosti celé nehody 
i to, kdo je viníkem, ještě stále 
prošetřuje. „Vzhledem k závaž-
nosti nehody provádíme celou 
řadu šetření a také čekáme na 
výsledky dopravních expertiz,“ 
sdělila mluvčí zlínské policie 
Monika Kozumplíková.
 ŠÁRkA ŠARMANOVÁ

V zatáčce se  po nehodě autobusu změnilo značení

Boční náraz.�řidič�náklaďáku�narazil�do�boku�jedoucího�vozu�
MHD.�V�něm�cestovalo�několik�lidí.�� Foto: HZS ZK

Do zlínského Památníku To-
máše Bati se na konci květ-
na vrátil letoun Junkers F13, 
ve kterém v roce 1932 tragicky 
zahynul v Otrokovicích zakla-
datel obuvnického impéria To-
máš Baťa. Nejde však o skuteč-
ný letoun, ale velmi zdařilou 
repliku, kterou pro obnovený 
památník vyrobila olomoucká 
firma TechProAviation. 

Maketa byla postavena  tak-
řka podle původního stroje. 
Rozpětí křídel má téměř osm-
náct metrů, na délku má deset 
a půl metru a váží přes tunu. 

Oproti originálu je maketa jiná 
v tom, že nemá motor a inte-
riér pro pasažéry. Letoun má 
rovněž zkrácená křídla, pro-
tože by se jinak do památní-
ku nevešel. Výroba makety 
trvala takřka rok a přišla na  
6 milionů korun. 

Na obnově Památníku se po-
dílelo nejenom samotné město 
Zlín a řada sponzorů, ale ne-
malou částkou přispělo také 
město Otrokovice, které díky 
Tomáši Baťovi zažilo ve třicá-
tých letech 20. století nebývale 
velký rozmach. Čtyřnásobně 

zde vzrostl počet obyvatel. To-
máš Baťa zahynul před sedm-
aosmdesáti lety, 12. července 
1932. V tento den startoval  le-
toun do švýcarského Möhlinu  
z firemního letiště v Otro-
kovicích. Let byl kvůli mlze  
o 1 hodinu odložen. Ale Baťa 
trval na odletu. Krátce před  
6. hodinou ráno letadlo odstar-
tovalo a krátce nato se s ním  
i s pilotem Jindřichem Brouč-
kem zřítilo do areálu jeho 
firmy na Bahňáku. Tuto tra-
gickou událost dnes na místě 
připomíná pomníček.   (šar)

Památník ve Zlíně má maketu letounu, v němž zahynul Baťa

Město získalo cenu za třídění odpadu

Pokladny městského úřadu 
jsou od června sestěhovány 
do jedné budovy. Stalo se tak 
v souvislosti s technickými 
změnami na Městském úřadu 
Otrokovice. 

„Doposud byly na úřadě 
pokladny na dvou místech. 
Jedna byla umístěna v budo-
vě s číslem 1 a druhá v bu-
dově s číslem 2. Od června 
jsou tedy obě dvě pokladny 
přestěhovány do společných 
prostor v přízemí budovy  
č. 2 v místech, kde se nachá-
zí odbor evidenčně-správní 
a dopravně-správní. I nadále 
budou pokladny obsluhovat 
dvě pracovnice a úřední hodi-
ny zůstanou zachovány v pů-
vodním rozsahu,“ uvedl ve-
doucí ekonomického odboru 
Jaroslav Dokoupil, pod který 
pokladna spadá. 

Jak dále ještě vedoucí odbo-
ru doplnil, klientů se změna 
nedotkne a služby budou po-
skytovány ve stejném stan-
dardu jako doposud.  (ste)

Pokladny města 
se sestěhovaly

Zvládnout fiktivní požár základ-
ní a mateřské školy. To byl úkol 
prověřovacího cvičení, kterého 
se zúčastnili nejenom profesio-
nální, ale také dobrovolní hasiči 
Otrokovic, Kvítkovic a Tlu-
mačova. Samotného cvičení se 
také zúčastnili i žáci obou škol. 

Celé cvičení muselo vypadat 
jako skutečný zásah. Po vyhlá-
šení požárního poplachu vyjely 
čtyři hasičské vozy s komplet-
ními posádkami od zbrojnice 
v Tlumačově. Dopravu museli 
řídit policisté na koních. Úkol 
pro záchranáře zněl jasně. Pro-
zkoumat prostor školy tak, aby 

bylo jisté, že byli evakuováni 
všichni žáci a pracovníci. Dále 
museli vyhledat ohnisko požá-
ru, provést všechny potřebné 
úkony k „uhašení“ a nakonec 
provést odvětrání reálně zakou-
řených prostor pomocí přetlako-
vého ventilátoru.

„Přestože v horkém letním 
počasí není práce v komplet-
ních zásahových oblecích a na-
víc s dýchací technikou vůbec 
jednoduchá, zúčastnění členové 
našich jednotek obstáli na vý-
bornou,“ pochválil vedoucí od-
dělení krizového řízení  MěÚ 
Petr Zakopal.  (šar)

Fiktivní požár školy prověřil hasiče



OtrOkOvické
nOviny4

VÝZVA NA PRONÁJEM 
MĚSTSKÉ  SPORTOVNÍ HALY

Město Otrokovice vyzývá zájemce o pronájem Městské spor-
tovní haly ve školním roce 2019/2020, aby své žádosti o její 
využití zasílali v termínu do 31. července 2019 správci haly,  
tj. společnosti TEHOS s. r. o. Žádosti o pronájem školních tělo-
cvičen ve školním roce 2019/2020 prosím zasílejte v termínu do  
31. srpna 2019 přímo ředitelkám škol.

Zajímá vás počet aut ve městě, 
jak jsou využívány jednotlivé 
druhy dopravy, nehodovost, 
stav dopravního systému 
ve městě nebo dopravní zá-
těže v Otrokovicích? Přijďte 
ve čtvrtek 27. června v 16 ho-
din do obřadní síně Městského 
úřadu Otrokovice. Na pořadu 
bude projednání analytické 
části plánu mobility.

Otrokovice si loni na podzim 
nechaly zpracovat strategic-
ký dokument „Plán udržitelné 
městské mobility města Otro-
kovic“. Důvodem je účinně-
ji řešit problémy související 
s dopravou ve městě. 

Zároveň byly spuštěny  stránky  
www.mobilita-otrokovice.cz, 
kde se mohou obyvatelé Otro-
kovic dozvědět více informací 
a zároveň se zapojit do pláno-

vání. Plán udržitelné městské 
mobility města Otrokovice 
bude zahrnovat všechny způ-
soby a formy dopravy v celém 
území, včetně dopravy veřejné 
a soukromé, osobní a náklad-
ní, motorizované i nemotori-
zované, pohybu a parkování. 
V současné době zpracovatel 
ukončil sběr dat a může uza-
vřít analytickou část doku-
mentu.  

Na začátku setkání budou 
občané seznámeni s výsledky 
analýz. Navazovat bude disku-
se o rozvoji dopravy ve městě. 
Na tuto část bude navazovat 
návrh proveditelných opatření, 
který zapracuje i připomínky 
občanů.

Na veřejné setkání je zván 
každý, komu není budoucnost 
Otrokovic lhostejná.  (ste)

Osvěžit se v horkých letních 
dnech mohou již od 4. června  
lidé na otrokovickém koupališti. 
Toho hned využila celá řada lidí. 
Za prvních  čtrnáct dní, co bylo 
koupaliště v provozu, tam zaví-
talo bezmála 9 500 lidí.    

 Letošní koupací sezona zača-
la přece jenom s malým zpoždě-
ním. „Obvykle otevíráme koupa-
liště na přelomu května a června. 
Loni to bylo 27. května. Letos 
bylo v Otrokovicích počasí ta-
kové, že ještě v pátek 31. května 
ráno lidem v bytech hřály radiá-
tory. S ohledem na teploty jsme 
se pak po konzultaci s vedením 
města rozhodli sezonu posu-
nout,“ vysvětlil Tomáš Morys, 
jednatel městské společnosti TE-
HOS, která koupaliště spravuje.

Vzhledem k náhlé a prudké 

změně počasí bylo nakonec kou-
paliště otevřeno 4. června. 

„Kvůli bezpečnosti návštěv-
níků brouzdališť bylo nově pro-
vedeno jejich oplocení, což ale 
zároveň znamená, že brouzdališ-
tě budou veřejnosti přístupná jen 
v provozní době. Brouzdaliště 
a tobogan budou během letních 
prázdnin přístupny veřejnosti 
tradičně za příznivého počasí 
v době od 9 do 17.30 hodin,“ 
upřesil dále Tomáš Morys.

Tropické teploty, které udeři-
ly už začátkem června, přilákaly   
na koupaliště tisíce návštěvníků. 
Zatím největší nápor zažilo v po-
lovině června, kdy přišlo přes 
1 500 lidí.  

  „V souvislosti s rekonstrukcí 
ulice Nadjezd pak upozorňujeme 
návštěvníky na možné kompli-

kace při příjezdu k rekreačním 
zařízením a u Rekreační oblasti 
Štěrkoviště na omezené kapacit-
ní možnosti parkování vozidel,“ 
upozornil ještě jednatel společ-
nosti TEHOS.

Městské koupaliště disponuje 
jak velkým bazénem, tak i brou-
zdalištěm. Oba dva bazény jsou 
vyhřívány, takže v době provozu 
areálu dosahuje teplota vody až 
28 °C. Pro děti je k dispozici pís-
koviště s atrakcemi, skluzavkou, 
prolézačkami a houpačkami. 
Zdarma je možné půjčit si nafu-
kovací rukávky a kruhy pro malé 
děti a za malý poplatek lehátka.

Aktuální ceník vstupného 
najdete na webových stránkách 
www.tehosotrokovice.cz.

Velké sportovní vyžití nabízí 
také Rekreační oblast Štěrkoviš-
tě. Ta bude až do začátku prázd-
nin zdarma. 
                 Tomáš MORYS,
                 jednatel TEHOS

Jedenáct sportovců, tři uměl-
ci a jeden vědec. To je počet 
mladých lidí, kteří zareagovali 
na výzvu a mezi něž radnice 
rozdělila celkem sto tisíc ko-
run. 

Město Otrokovice každo-
ročně vyčleňuje finanční pro-
středky pro talentované děti 
a mládež. Částku rozdělila 
městská rada  na doporučení 
komise pro vyhodnocování 
grantů na letošní rok mezi pat-
náct mladých talentů. 

Stejně jako v předchozích 
letech dominují v Otrokovi-
cích talenti především v oblasti 
sportu. Finanční podpora byla 
přidělena hráčům hokeje, há-
zené, atletiky, fotbalu, in-line 

rychlobruslení a tenisu. Část 
peněz poputuje také na aero-
bik, šachy a ve třech přípa-
dech podpoří hudební odvětví. 
V jednom případě obdrží grant 
i vědec v oboru chemie.

Finanční prostředky obdrže-
la například i devatenáctiletá 
Barbora Karlíková, která je 
mistryní ČR 2019 v aerobi-
ku v kategorii jednotlivkyň 
a mistryní ČR 2018 v kategorii 
jednotlivkyň a trojic. Tato ta-
lentovaná závodnice se účastní 
se mezinárodních soutěží, Po-
háru federací ČR a SR. „Město 
Otrokovice finančně podpořilo 
Báru již několikrát. Díky gran-
tům se tak může účastnit ná-
kladných zahraničních soutěží, 

například v Londýně, Bulhar-
sku nebo Portugalsku. Peníze 
i letos použijeme na nákup 
sportovního vybavení a na za-
hraniční závody,“ uvedla s po-
děkováním městu maminka 
sportovkyně Petra Karlíková.

Granty jsou určeny obča-
nům města do 23 let, kteří jsou 
vynikajícími žáky nebo stu-
denty základní školy, základní 
umělecké školy, střední školy, 
konzervatoře, vyšší odborné 
školy nebo vysoké školy nebo 
jsou vynikajícími sportovci či 
umělci a prokazují předpokla-
dy k dosažení výjimečných 
studijních, vědeckých, spor-
tovních nebo uměleckých vý-
sledků.  (ste)

Sezona koupání se rozjela naplno Tématem veřejného setkání je doprava

Otevírací doba 
koupaliště denně:

Od 4. do 15. června  2019:                                   
10.00–18.00 hodin

16. června–15. srpna 2019:                                   
10.00 – 19.00 hodin

Od 16. srpna do  konce 
sezony: 
10.00–18.00 hodin

Památku Valčíka přijela uctít i jeho neteř

Město finančně podpořilo výjimečné mladé talenty

Poděkování. Otrokovice si každoročně připomínají památ-
ku Josefa Valčíka, Marie Hrdličkové a Františka Hložka. I le-
tos pozvání na pietní akt přijala neteř Josefa Valčíka paní Vlasta 
Tkadlecová (vlevo). Vzpomínková akce se uskutečnila v pondělí  
17. června, u památníků těchto hrdinů. „Nepřipomínáme si jen pa-
mátku vojáka Josefa Valčíka, ale také památku dvou otrokovických 
občanů – učitelky Marie Hrdličkové a četnického strážmistra Fran-
tiška Hložka, kteří byli popraveni ve dnech nacistického běsnění ná-
sledujícího po atentátu na Reinharda Heydricha,“ uvedla starostka 
města Hana Večerková (vpravo). Josef Valčík byl československý 
voják, příslušník protinacistického odboje, který během okupace 
spolupracoval s Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem. Ti provedli 
atentát na Reinharda Heydricha.  Marie Hrdličková byla učitelkou  
v pokusné škole měšťanské v Otrokovicích – dnes ZŠ Mánesova. 
František Hložek byl popraven z důvodu příbuzenského vztahu k jed-
nomu z parašutistů vyslaného z Anglie.  (red), foto: Ivo NOVOTNÝ

Práce na rekonstrukci mostu 
v ulici Nadjezd probíhají po-
dle schváleného časového har-
monogramu. Takový je závěr 
mimořádného kontrolního dne, 
který se uskutečnil ve čtvrtek 
13. června. Rekonstrukce mos-
tu byla zahájena v druhé polo-
vině února  a v říjnu by měl být 
na mostu obnoven provoz.

„Zatím se nám daří dodržo-
vat časový plán. Harmonogram 
je opravdu našlapaný, nejsou 
tam prodlevy a musíme spolé-
hat na dobré počasí a budeme 
doufat, že zejména v měsících 
září a říjnu nás počasí nezkla-
me,“ uvedl Erik Štábl z odboru 

rozvoje města, který společně 
se zástupci zhotovitelské spo-
lečnosti Eurovia provedl vede-
ní města stavbou. „Zaměstnan-
ci pracují o víkendech, během 
státních svátků a děláme všech-
no pro to, aby se doba stavby 
neprodloužila,“ ubezpečil ře-
ditel závodu Michal Friedlaen-
der. 

Během příštích dnů firma 
dokončí práce v poli na trati 
i sanace a následně osadí zá-
bradlí. „Jakmile dokončíme 
jednu stranu mostu, práce se 
přesunou na druhou část, kde 
bude most z obou stran něja-
kou dobu nepřístupný,“  dopl-

nil dále stavbyvedoucí Bohdan 
Petura s tím, že již zanedlouho 
skončí  práce, které bylo ne-
zbytné realizovat při výluko-
vém režimu na trati. „Po od-
krytí říms se ukázalo, že most 
byl opravdu ve špatném stavu 
a s opravami se začalo v tu 
pravou chvíli,“ uvedl závěrem 
Michal Friedlaender.

Stavba je spolufinancována 
z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Rozhod-
nutí o poskytnutí finančních 
prostředků obdrželo město 
v květnu roku 2018. Příspěvek 
byl stanoven v maximální výši 
téměř 118 milionů korun.  (ste)

Nadjezd: práce pokračují podle plánu!

OPRAVY A ŠITÍ ODĚVŮ 

Alžběta Koniorová 

Tel. 608 252 498 

e-mail: siti-odevu-otrokovice@email.cz 

Příjemné osvěžení. Oba dva bazény na koupališti jsou po celou 
dobu provozu vyhřívané.  Ilustrační foto: archiv
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Na rok 1997 nevzpomíná rád asi nikdo z Otrokovic. 
A osudový byl i pro tehdy třináctiletého Davida Paláta. 
Jeho cesta na kole skončila těžkou nehodou. David při ní 
přišel o nohu. „Vyrovnat se s tím bylo těžké. Prakticky 
jsem přišel o dětství. Do té doby jsem byl zvyklý přijít ze 
školy, hodit batoh na zem a jít hrát fotbal. V Otrokovicích 
asi ani nebyl v tu dobu strom, na který jsem nevylezl. A to 
se ze dne na den změnilo,“ zavzpomínal na nepříjemné 
okamžiky svého života otrokovický rodák David Palát. 
O několik málo let později však stanul na ledě, v týmu 
sledge hokejistů ze Zlína a dnes je rovněž v reprezentaci 
České republiky, která bojovala o bronz na Mistrovství 
světa (MS) v para hokeji v Ostravě. Bohužel, cenný kov 
z toho nakonec nebyl, ale na druhou stranu spousta krás-
ných zážitků, kdy celému týmu tleskala vestoje vyprodaná 
hala. „To, co tam vzniklo, bylo neskutečné. Hrát před to-
lika fanoušky je opravdu něco nepopsatelného,“ zavzpo-
mínal David Palát v rozhovoru pro Otrokovické 
noviny. 

Když se teď na to podíváte s odstupem 
času, stále vás hodně bolí, že jste nezískali 
medaili?
Ze začátku nás to hrozně mrzelo. Ale teď už 
to tak nebolí a myslím si, že to vlastně až tak 
podstatné nebylo. To, co bylo skutečně výji-
mečné, byla atmosféra a diváci, kteří nás nezatra-
tili ani potom, co jsme dostali od Američanů deset gólů. 
Pořád nám fandili a pomáhali nám. A to bylo neskutečné 
a neopakovatelné.

Co vás na celém světovém šampionátu překvapilo 
nebo naopak bylo něco, co vás zklamalo?
To, co mě zklamalo, byl přístup korejského týmu. V utká-
ní před zápasem o třetí místo totiž nepostavili své nejlep-
ší hráče a nechali je odpočívat. Takový postup mi přišel 
z jejich strany poněkud nesportovní. My jsme to sice taky 
mohli udělat, ale nedovolili jsme si to ani vůči divákům. 
No a co mě překvapilo? Určitě práce organizátora, fa-
noušci a hlavně ta celá atmosféra i to, že nám přijela fandit 
spousta našich známých i kamarádů. A to mě moc potě-
šilo.

Takže se kvůli tomu vypravoval i speciální autobus?
Až tak ne, ale vím, že přímo z Otrokovic přijela vlakem 
poměrně početná výprava se vším, co k tomu patří. (smích)

Za těch čtrnáct let, co hrajete sledge hokej, zažil jste 
někdy podobnou atmosféru, jaká panovala na MS? 

Já to sama sledovala v televizi a skutečně to byl velký 
zážitek.
Před deseti lety, kdy bylo také MS v Ostravě, se nám 
podařilo postoupit na olympiádu do Vancouveru. A tam 
jsme také zažili vyprodaný stadion, ale ta atmosféra, kte-
rou jsme zažili letos v Ostravě, se rozhodně s tou u nás 
nedá srovnat. 

Kolika olympiád jste tedy měl možnost se už zúčast-
nit?
Byly celkem tři. V roce 2010 to byl Vancouver, o čtyři 
roky později v Soči a loni v Pchjongjangu. Tam jsme 
skončili šestí.

Takže na svou medaili zatím ještě čekáte?
Z těchto velkých akcí se nám zatím nepodařilo medaili 
přivézt, kromě mistrovství Evropy ve Švédsku, kdy jsme 
si přivezli stříbro. Ale snad se jednou dočkám. (úsměv)

Nicméně pět let po sobě se vám podařilo se zlín-
ským týmem vyhrát titul mistrů České republi-

ky. A to není zrovna málo.
To je pravda, ale ten letošní byl pro mě ve Zlí-
ně poslední.

Tak tomu teď nerozumím.
Rozhodl jsem se ve Zlíně skončit a využít na-
bídky k hostování v Olomouci. Za zlínský tým 

jsem hrál čtrnáct let a prostě jsem se rozhodl, že 
to zkusím i jinde.

Pokud bychom se vrátili k vašemu začátku v para 
hokeji. Jak jste se k tomu vůbec dostal?
Může za to můj bratr, který mi řekl, že jeho kolega z práce 
končí se sledge hokejem a zda bych to nechtěl zkusit. Já 
jsem vždy tíhl ke sportu, takže jsem na to kývl a bylo to.

Dříve jste hokej nikdy nehrál?
Ne. Byl jsem spíše fanoušek, ale aktivně jsem jej začal hrát 
až v tu dobu, kdy jsem nastoupil ve Zlíně ke sledge hoke-
jistům. Nicméně dodnes je pro mě sport číslo jedna fotbal.

A hraje se někde v České republice para fotbal?
Zatím ne, ale vím, že se tu něco takového už chystá. Takže 
ještě uvidíme.

Dočetla jsem se, že sledge hokej se nehraje na profe-
sionální úrovni, ale na poloprofesionální, což je navíc 
novinka letošní sezony. Vy sám chodíte i do práce. Jak 
se tedy dá skloubit tento dvojí svět?
Musel jsem se u nás ve firmě domluvit, že budu dělat jen 
na dohodu. Jinak bych to nebyl schopen zvládat. V době, 
kdy jsme trénovali na mistrovství, jsem tři dny jezdil tré-

novat do Nymburku, dva dny jsem byl v práci. A když 
něco „hořelo“, musel jsem jet i o víkendu. A to už bylo 
skutečně hodně náročné. 

Takže hokej musí být pro vás i srdeční záležitost, že 
jste se mu takto oddal?
Svým způsobem ano.
 Jak to vlastně chodí v cizině u jiných týmů? Tam se 
para hokej také hraje na poloprofesionální úrovni?
Tam jsou o krok dál. Mají profesionální týmy, tím pádem 
i hráči mají takové podmínky, že se hokeji mohou věnovat 
na sto procent, což se samozřejmě mnohdy odráží i na vý-
sledku. Já bych byl rád, aby se to i u nás jednou změnilo 
a my hráli také za stejných podmínek. 

Kde je tedy podle vás chyba?
Všechno je to o penězích a sponzorech.  Ale já doufám, že 
je to jen otázka času, kdy se to zlomí. 

Asi to bude znít divně, ale mně přijde sledge hokej 
takový uhlazenější a přátelštější. Jsou mezi týmy ně-
kdy vůbec vidět bitky?
Tak i to k tomu patří, obzvláště s klubem z Německa. Ti 
jsou hodně draví. Ale trenér to nerad vidí, jelikož je nás 
málo a zbytečně nás to oslabuje. 

A co dopingové aféry, objevují se i u para hokeje?
Pamatuji si, že už pár případů bylo. Naposledy neprošel 
testy na MS italský hráč. Takže v tomto směru podstupu-
jeme úplně stejné kontroly a testy jako profesionální ho-
kejisté.

Váš dres nese číslo 77.  Má to nějaký význam, nebo 
to byla náhoda?
Byla to vlastně tak trochu náhoda. Předtím jsem hrál 
s třináctkou, což ale byla také náhoda. Ale od jisté doby 
jsem pověrčivý na toto číslo, protože mně bylo právě tři-
náct, kdy se mi stala nehoda. A když mi můj spoluhráč 
nabídl, že by chtěl hrát právě s třináctkou a zda si s ním 
čísla nevyměním, kývl jsem na to. 

Spousta týmů má před zápasem bojový pokřik 
nebo rituál. Má váš tým také něco podobného?
Máme. Ještě před prvním buly se sjedeme ke střídačce 
s celým týmem a máme takový pokřik: „U střídačky dítě 
stálo, z plna hrdla se ptalo: Kdo vyhraje? Češi, Češi! 

Jak je na tom sledge hokej, co se týče nových posil?
Za dobu, co hraji, se moc nových hráčů bohužel neobje-
vilo. Uvidíme, zda se situace zlepší teď, po MS. 

Jsou nějaká kritéria pro případné zájemce?
Nejsou. Prostě, kdo chce, ať přijde a zkusí to. Ale je 
nutné počítat s tím, že je to skutečná dřina a je potřeba 
opravdu makat. 

Mně to nedá, ale chci se na to zeptat. Co má společ-
ného David Palát a hráč NHL Ondřej Palát?
Jen to jméno. Já se s ním osobně jednou setkal na kávě, 
od té doby si občas napíšeme, ale to je asi tak vše.
 Šárka ŠARMANOVÁ
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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 

 

DavDDavid Palát: Věřím, že jednou bude i český para hokej na profi úrovni

Z mistrovství. Davidu�Palátovi�(v�bílém)�i�jeho�týmu�utekla�na�mistrovství�světa�v�Ostravě�vytoužená�medaile�
doslova�jenom�o�fous.�  Foto: archiv Davida PALÁTA
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Stovky dětí se 8. června přišly pobavit na Den pro 
děti a dospělé, který pro ně tradičně uspořádali členo-
vé ČSZ Radovánky. Děti procházely celkem patnácti 
pohádkami a na každém stanovišti plnily úkoly. Na 
všechny účastníky čekala odměna. Honza rozdával ko-
láče, princezna sladkosti, královna a ostatní pohádkové 
postavy dárečky.

Díky hasičům si mohly děti vyzkoušet stříkat velký-
mi hadicemi. Za odměnu děti dostávaly pexeso. U stán-
ku Českého červeného kříže si mohli všichni vyzkoušet, 
jak postupovat při záchraně života. Děti se  také mohly 
vyskákat na nafukovacím hradě, pozorovat výcvik psů 
či se svézt na koníčkovi. V cíli bylo pro všechny při-
praveno občerstvení v podobě špekáčku, který si mohl 
opéct, ale také sladká omeleta. Některé děti se váhavě 
rozhodovaly, jestli si dají omeletu s marmeládou, nebo  
s čokoládou.  Celkem prošlo startem 410 dětí a 1 700 do-
spělých. Děkujeme za podporu městu a všem sponzorům, 
kteří nám umožnili, aby každé dítě dostalo občerstvení  
a dárky zdarma.  Za výbor ČSZ
 Jarmila ŠeDIVÁ

Pekelná trojka. Cestou�mohly�děti� potkat�nejednu�
pohádkovou�postavu.�� Foto: ČsZ RADOVÁNkY

Na přelomu dubna a května jsme se 
za SPŠ Otrokovice zúčastnily mezi-
národního setkání v rámci programu 
Erasmus+ v Portugalsku. 

Společně se studenty a učiteli ze 
sedmi partnerských zemí jsme byly 
součástí projektu Teaching for to-
morrow: Flipped learning, což je 
projekt o převrácené metodě výuky. 
Žáci dostanou potřebné materiály, 
které by měli zhlédnout či splnit 

před danou hodinou. V hodině pak 
probíhá výuka formou her a aktivit. 

Naším stanovištěm byla základ-
ní  škola ve Vialonga, kde jsme se 
zúčastnily mnoha aktivit. Ochutnaly  
jsme i tradiční portugalské pokrmy, 
ale protože to nebylo jen o zábavě, 
měly jsme i vyučovací hodiny a vý-
uku v různých předmětech – anglič-
tina, zeměpis, fyzika a kulturologie. 
Tyto hodiny byly připraveny formou 

hry. Nezapomněly jsme navštívit ani 
Lisabon, Oceanario de Lisboa a také 
nejzápadnější bod Evropy Cabo da 
Roca. Největším přínosem pro nás 
bylo zjistit, jak funguje portugal-
ská škola v každodenním životě, 
jak probíhá výuka pomocí nových 
metod či jak si umíme poradit v růz-
ných situacích.
 Studentky 3. ročníku aplikované 
 chemie SPŠ Otrokovice

Studentky SPŠ vyrazily do Portugalska v rámci programu erasmus

vstup
volný

vstup
volný

HISTORIE ČTENÁ RÝČEM SMÍCH NENÍ HŘÍCH
Klub přátel historie města Otrokovice  
s podporou města Otrokovice připravil 
výstavu věnovanou pravěku regionu Otro-
kovicka, zdokumentovaného na archeolo-
gických nálezech z Otrokovic a jejich blíz-
kého okolí. Na výstavě jsou rovněž poprvé 
veřejně prezentovány nálezy z nejnovějších 
záchranných archeologických výzkumů 
spojených s výstavbou dálnice D55.

Výstava kresleného i psaného humoru ze sbírek 
zlínského autora a lidového kreslíře Pavla Šma-
kala z Klečůvky. Můžeme společně nahlédnout 
do výběru prací jeho 55leté rozmanité činnosti. 
Výstava je svým záběrem a pestrostí vhodná 
pro všechny generace, a to včetně dětí. Vernisáž 
s hudebním programem v pondělí 1. 7. 2019 od 
18 hodin za přítomnosti autora. Výstava potrvá 
do konce srpna.

foyer
kinosálu 

Městská
galerie

výstava

potrvá 

do

17. 8.

výstava
vernisáž

pondělí

1. 7.
18 hod.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN: 4. 8. Náměstí 2019 – STROMY + KARBURÁTOR BLUES BAND, 18. 8. Náměstí 2019 – HLUCHÝ DOVRAT + MERS, 
24. 8. Srpnová noc Štěrkoviště – PREMIER + RIPTETO + disco

PROGRAM | červenec 2019

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
více info na www.otrokovickabeseda.cz

O 18 MĚSÍCŮ POZDĚJI + SUNDAY SESSION

NÁMĚSTÍ 2019 letní koncerty regionálních kapel vždy v neděli od 17 do 19.30 hod.
neděle

7. 7.
17 hod.

START 4. ROČNÍkU lETNÍHO CYklU kONCERTŮ NA NÁMĚSTÍ PŘED BESEDOU - DvOJPROGRAM!

Další pohodové odpoledne na náměstí před Besedou, tentokrát se známými zlín-
skými kapelami. O 18 MĚSÍCŮ POZDĚJI je parta ostřílených muzikantů v čele 
s Alešem „Šamanem“ Maděrou, hrající převážně vlastní tvorbu, ale také oblíbené 
písně Rolling Stones, Lennyho Kravitze či Sheryl Crow. Na zlínské hudební scéně 
působí „Osmnáctka“ více než 25 let. 

Skupina SUNDAY SESSION byla založena poměrně nedávno, v roce 2016. Jde  
o multižánrové seskupení, v jehož repertoáru najdeme známé hity napříč hudeb-
ním spektrem, to vše v zajímavých funky, fusion či rockových úpravách. Na kon-
certech Sunday Session zní skladby Beatles, Erica Claptona, Queen, LP, Daftpunku, 
Janis Joplin a dalších.

Den na Radovánkách se vydařil
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Krásné druhé místo si přivezl 
fotoklub Beseda Otrokovice 
ze soutěže Moravskoslezského 
mapového okruhu (MSMO). 
Největší úspěch měly snímky 
Zdeňka Knapíka a Petry To-
maštíkové.

Moravskoslezský mapo-
vý okruh byla jedna z těch 
menších fotografických sou-

těží. Celkem se ho zúčastnilo  
11 fotoklubů a všechny dohro-
mady přispěly celkem 165 sou-
těžními snímky. 

Tradiční vyhlášení měl ten-
tokrát na starosti znojemský 
fotoklub a celá akce se v přátel-
ské atmosféře odehrála na hra-
dě Bítov v sobotu 25. května.  
V  jednotlivcích „urval“ otroko-
vický fotoklub první a třetí mís-
to. Konkrétně vítěznou se stala 
fotografie od Zdeňka Knapíka. 
Další v pořadí už tradičně nej-
úspěšnější soutěžící v klubu je 
Petra Tomaštíková, která svým 
třetím místem nadále potvrzuje 
vysoký standard ve své tvorbě. 

Díky těmto oceněným, ale 
i nemalému podílu dalších čle-
nů zúčastněných v soutěži se 
v celkovém pořadí klubů umís-
til Fotoklub Beseda Otrokovice 
na úžasném 2. místě.

Principem mapových okru-
hů je poskládat patnáct nejza-
jímavějších fotografií od jed-
notlivých členů klubu. Ty se 
pak odešlou jinému fotoklubu 
na hodnocení. V každém mapo-
vém okruhu je přibližně 15 fo-
toklubů napříč republikou, které 
si vzájemně přeposílají fotogra-
fie a bodují je.  Karel ŠeVČíK,

 člen fotoklubu 
 Beseda Otrokovice

Pro vás, o nás. Takový byl název 
výstavy, na které prezentovali 
své práce členové spolku Rozu-
mění v polském městě Slezská 
Středa.

Všechno to začalo před dvě-
ma roky, kdy naše bývalá sta-
rostka paní Radka Matuszková 
nám pomohla navázat kontakt 
s Grzegorzem Borowským, 
ředitelem Muzea Regionalne-
ho ve Slezské Středě. Do roka 
jsme uspořádali výstavu polské 
výtvarnice Malgorzaty Bo-
gucké v Městské galerii v Ot-
rokovicích. Zahajovali jsme  
ji 16. dubna 2018 a pak se 
po řadě jednání mezi uvedeným 
muzeem, spolkem Rozumění,  
otrokovickým odborem školství 
a kultury, Otrokovickou BESE-
DOU, překladateli ze Z studia, 
tiskárnou HART PRESS a na-
šimi členy začal rýsovat scénář 
výstavy otrokovických výtvar-
níků v Polsku.

V pátek 17. května 2019 vy-
razila dodávka plná exponá-
tů a postupně i tři osobní auta 
s členy Rozumění. Po čtyřech 
hodinách jízdy nás čekala milá 
společnost z muzea, ředitel pan 
Borowski a jeho žena Terezka.

Polská specialita polév-
ka žurek již bublala na plotně 
a po krátkém občerstvení jsme 
začali instalovat. Ještě večer 
proběhla návštěva ateliéru sym-
patické Malgorzaty Bogucké, 
který přímo dýchal atmosférou 
tvůrčího malování, výrobou ke-
ramiky a přátelstvím. 

Ráno 18. května jsme doděla-
li instalaci a vyjeli za Slezskou 
Středu do ateliéru Eugenius-

ze Józefowskieho, výtvarníka 
a pedagoga. Jeho domek nás 
ohromil množstvím prací, kte-
ré tam má nejen pověšené, ale 
i perfektně archivované. Vůbec 
pořádek u výtvarníka zní trochu 
jako protimluv a tady byl oprav-
du dokonalý. 

V ten samý den ráno vyjížděl 
z Otrokovic autobus s necelou 
padesátkou zájemců, kteří si 
cestou prohlédli centrum Wroc-
lavi a v 16 hodin se již zúčast-
nili vernisáže naší výstavy pří-
mo ve Slezské Středě (Šrodzie 
Šlaskiej) v Regionálním muzeu. 

Po hudebním vstupu a nezbyt-
ných projevech byla losována 
tombola, věc na českých ver-
nisážích nevídaná. Vystavující 
autor dodá exponát nebo i více, 
lidé si zakoupí losy, díla se vy-
losují a předají výhercům. Výtě-
žek pak dostane autor výstavy, 
který má vždy s přípravou ex-

pozice nějaká vydání. My jsme 
částku  předali  polské straně, 
jako výraz poděkování za vše-
strannou péči o nás.

Autobus navečer odjel domů 
a v městečku začal večer mu-
zeí, kde jsme navštívili koncert 
polské lidové hudby, prošli ně-
kolik hospůdek, které pulzovaly 
sobotní zábavou, a pak už šli 
spát. Ráno snídaně, kafe v ate-
liéru Malgorzaty, velké loučení 
a domů. Ale tím naše spolupráce 
nekončí a již dnes zraje několik 
projektů na jejím pokračování. 
Zrodilo se přátelství.

Poděkování patří městu Ot-
rokovice, konkrétně odboru 
školství a kultury, Otrokovické 
BESEDĚ a všem členům Rozu-
mění, kteří přiložili ruce k dílu 
a také lidem, kteří vážili dlouhou 
cestu nejen na naši vernisáž.
 Jiří HOLuB,
 předseda spolku Rozumění

Spolek Rozumění se představil v Polsku

Návštěva z domova.�Na�vernisáž�dorazila�asi�padesátka� lidí�
také�z�Otrokovic.� Foto: archiv ROZuMěNÍ

Kdo v těchto dnech prochází po otrokovic-
kém náměstí, nemohl přehlédnout, že na sta-
rém kostelíčku svatého Michaela archanděla 
se opravuje střecha. Opravena bude i střecha 
věže, včetně takzvané „makovice“, která je na 
věži a do které jsou při opravách chrámu tra-
dičně ukládány písemnosti v upomínku. 

Proto máme výjimečnou příležitost seznámit 
se s poselstvím, které se ve věži kostela sv. 
Michaela ukrývalo od jeho poslední opravy v 
roce 1967. A poselství je to vskutku zajímavé. 
Stojí za to se nad ním zamyslet.  
Z originálu přepsal Petr KLOKOČKA,

 kronikář města

V makovici kostela se našlo poselství z roku 1967

 30. května Léta Páně 1967

Pozdravení, Pokoj a po-
žehnání od našeho 
Pravěčného Pána Vám 

všem, kdož toto psaní po čase 
naleznou a čísti jej budou.

Na jaře r. 1967 přikroči-
li jsme my, katoličtí občané 
Otrokovští, k opravě střechy 
na farním chrámu sv. Michala 
Archanděla v Otrokovicích. 
Přes sto let stará stavba, 
včetně střechy, byla naposled 
opravena jen částečně v r. 
1936. Časem zchátrala tak, že 
bylo už nebezpečí částečného 
rozpadu dřeva, hlavně na věži 
kostela. Tu také jsme napřed 
opravili tím způsobem, že far-
níci dobrovolnou pomocí ro-
zebrali staré trámoví. 

Řemeslníci vyspravili, co 
se dalo a co bylo velmi špat-
né, nahradili novým dřevem. 
Použili jsme ze starého dřeva 
vše, co se použít dalo, protože 

v naší době jsou všechny věci, 
potřebné ku stavbě, velmi dra-
hé a není jich dostatek, všeho 
i dřeva. Takovým způsobem 
opravíme i střechu na lodi 
kostela.

 Po druhé světové válce, 
asi r. 1953, ztratili jsme vše-
chen těžce nastřádaný kapi-
tál, který jsme měli uložen 
v hotovosti na stavbu nového 
kostela. Bylo to 1,000.000 Kč. 
Mimo tyto peníze přišli jsme 
i o přichystaných 600 q vápna 
a přes 200 m3 štěrkopísku, ně-
kolik tisíc cihel a dřeva. 

V této době, co píši tyto 
řádky, nemáme ani svého 
duchovního správce, dojíž-
dí k nám duchovní správce 
z obce Pohořelic. O všechno 
jsme přišli, vše jsme ztratili. 

V takových nepříjemných 
časech opravujeme tedy náš 
farní kostel. Úhradu nákladů 
na opravu provádíme z dob-
rovolných sbírek, jež konáme 

v kostele. Máme též v úmy-
slu odvodnění zvlhlých zdí 
a úpravu zdí z venkovní části. 

V naší době není v naší 
obci, ani v okolí, žádný sa-
mostatně pracující řemeslník, 
rolník nebo jiný samostatný 
podnikatel. Všechnu půdu rol-
níkům a živnosti řemeslníků 
i obchodníků vzal stát, tj. rep. 
československá do své pravo-
moci. 

Poměry mravní i společné-
ho soužití velmi utrpěly a roz-
volněly. A přece opravujeme 
chrám Boží.

 Až Vy se jednou budete 
rozhodovat o stavbě nového 
kostela, postavte jej krásný, 
aby odpovídal plně svému 
poslání a účelu, jako chrám 
Boží. Nám se to nepodařilo. 
Vzpomeňte si na nás a po-
modlete se za nás.

Přejeme Vám od Všemo-
houcího všechno dobré a lepší 
časy. 

Otrokovičtí fotografové opět úspěšní

pohled do minulosti. Sní-
mek Petry Tomaštíkové sbírá 
jedno ocenění za druhým.  
 Foto: P. TOMAŠTíKOVÁ

Pocta paní Kramářové: busta

stále usměvavá. Přesně�takto�dodnes�vzpomíná�řada�lidí,�zná-
mých� i� bývalých� kolegů,� na� paní� Věru� Kramářovou.� Na� ženu,�
která se nesmazatelně�vepsala�do�historie�Otrokovic.�Na�dámu,�
jež��byla�celý�život�vlídná�ke�všem�lidem�okolo,�na�optimistickou�
a�usměvavou�paní,�která�svou�energii�a�elán�předávala�druhým�
lidem.�Této významné ženě byla ve čtvrtek 13. června odhalena 
busta u budovy Gymnázia Otrokovice. Její autorkou je sochař-
ka Eva Vavrečková (na snímku vlevo).� „Na� všech� fotografi-
ích,� které� jsem�měla� k�dispozici,� se� paní�Kramářová�usmívala.� 
A� proto� i� tato� busta� se� usmívá,“� vysvětlila� sochařka.� Ještě�
před� � odhalením� busty,� kterého� se� zhostila� sama� autorka,� ale�
také�starostka�města�Hana�Večerková�a�manžel�paní�Kramářo-
vé� (na� snímku� vpravo),� zavzpomínali� na� paní�Kramářovou� její�
známí,�bývalí� kolegové�či� žáci.�Někteří� se� slzami�v�očích.�Paní�
Kramářová�působila�pětatřicet�let�jako�profesorka�otrokovického�
gymnázia.�Během�té�doby,�ale�i�po�odchodu�do�důchodu�byla�stále�
velmi�aktivní.�Založila�recitační�kroužek,�později�nazvaný�divadlo�
VARiACe.�Vyučovala v kurzech angličtinu, v letech 1994–1998 
byla zastupitelkou Otrokovic, pracovala jako členka kulturní 
a školské komise a byla členkou Klubu přátel historie města Otro-
kovice. Paní Kramářová se také významným způsobem podílela 
na kronice města. V roce 2001 byla�první�občankou,�která�získala�
titul Osobnost města Otrokovice. Za svou všestrannou kulturní 
a osvětovou činnost byla v roce 2014 jmenována čestnou občan-
kou města Otrokovice.  (šar), foto: Šárka ŠARMANOVÁ
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Maltézská pomoc, o. p. s., hledá dobrovolní-
ky pro návštěvy a popovídání s lidmi v jejich 
domovech nebo v domovech pro seniory. Mů-
žete dělat např. společníka na procházce lidem 
na vozíčku a umožnit jim tak dostat se do kon-
taktu s okolím. Stejně tak si povídat s osamě-
lými lidmi a zpříjemnit jejich den. Vzájemně 
tak spolu navážete přátelský vztah a můžete 
prožít příjemně strávené společné chvíle. Dob-
rovolnictví se dá vykonávat v každém věku. 
Bližší informace naleznete na stránkách www.
maltezskapomoc.cz nebo kontaktujte koordi-
nátorku dobrovolníků Mgr. Romanu Rocho-
vanskou, tel. 737 589 644, e-mail: otrokovi-
ce@maltezskapomoc.cz nebo osobně v úterý  
15–17 hodin v kanceláři Maltézské pomoci, nám.  
3. května 166 (budova fary), Otrokovice.  
 (red)

Krásnou částku 21 805 korun 
se podařilo vybrat v sobotu 
8. června na již 8. ročníku open 
air handicap festivalu JEDEN 
DEN, pořádaném otrokovic-
kou pobočkou NADĚJE. Akce 
se konala pod záštitou starost-
ky Otrokovic Hany Večerkové 
a finančně ji podpořilo město 
Otrokovice.

Přestože nás před zahájením 
festivalu postrašila zatažená 
obloha a mírný déšť, počasí se 
nakonec umoudřilo, a tak si 
všech 385 návštěvníků mohlo 
užívat krásné odpoledne v  pří-
jemném prostředí otrokovic-
kého Lanáčku a vychutnat si  
i pestrý program. Na festivalu 
si přišly na své i děti, na které 
zde kromě atrakcí čekaly nej-
různější aktivity, soutěže i za-
sloužené odměny.

Festivalovým dnem provázel 
skvělý moderátor Martin Re-

zek. Bohatý program zahájila 
kapela Hluchý Dovrat, která si 
získala diváky svým pestrým 
multižánrovým repertoárem. 

Na ni navázala kapela Hudba 
Fryšták, která patří mezi pra-
videlné účastníky našeho fes-
tivalu. Nechyběla ani kapela 

z Gymnázia Otrokovice, která 
svými známými hity rozezpí-
vala, ale i roztancovala nejed-
noho diváka. 

Také letos nás navštívila 
skupina Rytmus pro život, kte-
rá přizvala do svého vystoupe-
ní diváky  a společně si všichni 
zabubnovali. Návštěvníky roz-
pohybovala půvabná tanečnice 
Marie Vaněčková z tanečního 
centra OrianaDance Zlín, která 
strhla diváky svými barevný-
mi kostýmy, bezprostředností 
a optimismem. Krásou, barva-
mi a emocemi bylo protkané 
i taneční vystoupení skupiny 
MAAT z Valašské Polanky.

 Velký úspěch sklidila ta-
neční skupina PULS Chlastáš 
z Brna, která divákům před-
vedla, jak si spolu rozumí ta-
neční umění a pořádná dávka 
humoru. Hudební nováčky 
na festivalu reprezentovala ka-

pela MERS ze Zlína a kapela 
Mayham & Eggs z Brna, která 
příjemně zakončila festivalový 
den.

Bavili se všichni, lidé zdra-
ví i lidé, kteří žijí s nějakým 
handicapem. A to je přesně ten 
důvod, proč akci pořádáme, 
protože hlavním smyslem festi-
valu je spojit na jeden den svět 
lidí zdravých se světem handi-
capovaných, a to jak na pódiu, 
tak mezi diváky.

Děkujeme městu Otrokovice 
i všem partnerům, díky nimž 
jsme mohli akci uspořádat. 
Děkujeme všem návštěvníkům 
festivalu, kteří se přišli pobavit 
a zároveň podpořit dobrou věc. 
Výtěžek ze vstupného poputuje 
na renovaci vybavení chráně-
ného bydlení NADĚJE v Otro-
kovicích.

 Kristina DAňKOVÁ,
 projektový manažer Naděje

Festival Jeden den pro NADĚJI vynesl bezmála 22 tisíc korun

Den plný zábavy. Během festivalu se na pódiu předvedla řada 
skvělých umělců i hudebních kapel.  Foto: Naděje Otrokovice

Dvacet let svého fungování si v tom-
to roce připomíná Charitní i Nový 
domov, které spadají pod Charitu 
Otrokovice. V obou službách si tak 
po celý rok toto významné výročí 
připomínají akcemi, které jsou za-
měřěné na všechny věkové katego-
rie. 

Jedna z těch největších oslav se 
konala ve středu 29. května v Cha-
ritním domově, kdy se v jeho prosto-
rách sešli současní i minulí zaměst-
nanci, aby spolu s klienty zařízení 
oslavili toto krásné výročí. 

„Naše pozvání přijali první dva 
ředitelé Charity Otrokovice, kteří 
se na jejím rozvoji velkou měrou 
podíleli a dodnes na ně zaměstnan-
ci vzpomínají. Potkali se také lidé, 
kteří se mnoho let neviděli a měli ze 
setkání obrovskou radost,“ podotkl 
ředitel Charity Otrokovice Peter Ku-
bala. 

Součástí slavnostního odpoledne 
bylo také ocenění dobrých duší do-
mova, které v něm pracují od samé-
ho začátku. „Je to Marta Žaloudková 
a Jaroslav Kořenek, kteří jsou sku-
tečně lidmi na správném místě. Jsou 
připraveni pomáhat nejen v práci, ale 
i mimo ni, za což jim toto ocenění 
právem patří,“ vysvětlila vedoucí za-

řízení Veronika Cívelová. Vrcholem 
dne bylo slavnostní otevření zahrady 
v atriu Charitního domova, v níž se 
budou odehrávat důležité akce ce-
lého zařízení. Navíc zde obyvatelé 
pěstují bylinky, rajčata a papriky. 
„Kromě zahrádky se mohou obyva-
telé těšit také na motýlí dům, do ně-
hož vysadíme motýly, jejichž hou-
senky si v domově hýčkáme a kteří 
by se k nám díky tomuto zázemí 
měli vracet,“ těší se Cívelová.

Své dvacetiny jak se patří oslavili 
i ve službě Nový domov. Zařízení 

slouží jako azylový dům pro ženy 
a rodiny s dětmi. A právě jim byl 
věnován den plný zábavy, atrakcí  
i her. Součástí celé oslavy se pak 
stala výtvarná soutěž žáků Základní 
školy Trávníky Otrokovice, do níž 
se zapojili svým hlasováním všichni 
návštěvníci dětského dne. Na stup-
ních vítězů nakonec stanuli celkem 
čtyři výtvarníci, a to Barbora Buko-
vá a Adam Halas, Tereza Zálešáková 
a Adéla Babíčková. 

 Veronika SLAMĚNOVÁ,
 sociální pracovnice

Denní stacionář v Senioru Otrokovice funguje již 
sedm let. Poskytuje služby zejména handicapo-
vaným seniorům, kteří žijí ve vlastní domácnosti 
nebo se svými blízkými. Služba je řešením a po-
mocí pro ty, kteří denně pečují o nemocného člena 
rodiny. Umožní jim docházet do zaměstnání, pří-
padně získat čas i pro své osobní potřeby. 

V denním stacionáři si klienti osvojují nové 
schopnosti a dovednosti, získávají kontakt se 
svými vrstevníky a smysluplně tráví volný čas. 
Zřízeny máme prostory nejen pro aktivní činnosti, 
ale i pro potřebný odpočinek. „Oblíbené jsou pro-
cházky s doprovodem po blízkém okolí, ale taky 
posezení v atriu budovy, což je vnitřní otevřený 
prostor s osázenou zahradou, kde se nachází vy-
výšené truhlíky s ideálním přístupem pro senio-
ry,“ vysvětlila sociální pracovnice Senioru Petra 
Suchánková. Při některých aktivitách, jako pohy-
bová cvičení nebo kulturní akce, se klienti denní-
ho stacionáře připojují ke stálým uživatelům.

Jednou z výhod stacionáře je malý počet kli-
entů. Menší skupinky do maximálního počtu pěti 
osob umožňují udržet osobní přístup ke každému 
seniorovi. 

Stacionář je otevřený ve všední dny pondělí až 
pátek od 7 do 15.30 hodin. Senioři mají možnost 
výběru, které dny budou stacionář navštěvovat. 
„Co se týká přepravy seniorů, dle domluvy s ro-
dinami klientů je zajišťuje rodina nebo pracovníci 
SENIORu Otrokovice. Rádi uvítáme další klienty 
této zajímavé služby,“ dodala Petra Suchánková.

 Romana MOTALOVÁ,
 SENIOR Otrokovice

Maltézská pomoc hledá 
dobrovolníky

Oslavy 20 let Charitního i Nového domova byly plné dárků a úsměvůŽivot v denním stacionáři

Malé cvičení.�Klientka�denního�stacionáře�Se-
nioru�Otrokovice�paní�Šibravová�při�aktivizační�
činnosti.�� Foto: archiv sENIORu

Pro radost. V�nové�zahradě�pěstují�obyvatelé�domova�ve�vyvýšených�truh-
lících�bylinky�i�zeleninu. Foto: Šárka ŠARMANOVÁ

senior otrokovice, p. o.
 k. Čapka 1615, otrokovice

HLEDÁ KOLEGY/NĚ

•pečovatele/-ky
•kuchaře
•pomocnou sílu do kuchyně
více na: www.senior-otrokovice.cz
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SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice
Vyplatíme vám

až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Odvoz ZDARMA

Protokol o ekologické 
likvidaci

email: marek.dynka@seznam.cz

• předprodej a rezer-
vace vstupenek na 

kulturní akce 
otrokovické Besedy  
i jiných pořadatelů

Tel.: 571 118 103
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Děkujeme všem, kteří se přišli 
rozloučit s milovanými rodiči 
Františkem a Miloslavou 
OHNOuTKOVÝMI. Dcera 
Věra s rodinou

Dne 28. června 
se dožívá úcty-
hodných 105 
let paní Helena 
SCHÁDKOVÁ. 
Milá teto, přeje-

me Ti všichni hlavně hodně 
zdraví, dobrou mysl, smysl 
pro humor, který máš dopo-
sud, a hodně spokojenosti 
a radosti ze všeho. Všechno 
nejlepší! Rodiny Mazůrko-
va, Bakajova, Baumbachova, 
Holečkova a Hradilova

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 6. dubna uply-
nulo dlouhých 31 let, co nás navždy opustil náš 
drahý tatínek a dědeček, pan František SPuRNÝ. 
Kdo jste ho znali, věnujte prosím s námi tichou 
vzpomínku. Syn Milan s rodinou, dcera Dana

Dne 2. května jsme si připomněli 7. výročí, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan Jan BLATA, 7. března by se dožil 90 let. 
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Jana s ro-
dinou.

Dne 2. května jsme si připomněli 14. výročí úmrtí 
naší maminky, babičky a prababičky, paní Marie 
DuJKOVé. Za tichou vzpomínku děkují rodiny 
Chrástkova a Sýkorova.

Dne 6. května uplynulo 20 let od úmrtí pana  
Vladimíra GABRIeLA. Děkujeme za tichou 
vzpomínku. Manželka Jarmila, rodina Gabrielova 
a rodina Odstrčilova.

Dne 21. května uplynul rok, co nás opustila paní 
Věra SLOPOVSKÁ. Za tichou vzpomínku děkují 
dcera a synové s rodinami.

Dne 29. května uplynulo 20 let od úmrtí pana 
Zbyňka ŠVARCe. Stále vzpomíná dcera Simona 
a syn Zbyněk s rodinami.

Kdo žil v srdcích, nezemřel, jen odešel do stínu. V mě-
síci červnu si připomínáme nedožité 73. narozeniny 
a 3. výročí úmrtí paní Naděždy PeRÚTKOVé. 
Za tichou vzpomínku děkují dcery Marcela a Markéta 
s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 
Dne 3. června by se dožila 67 let a 17. červ-
na vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní Heleny  
JAVOříKOVé. S láskou vzpomínají manžel 
a dcera s vnučkou.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku ti dát a navždy vzpo-
mínat. Dne 4. června jsme vzpomenuli 10 let, co 
nás opustil pan Josef KOTÁSeK. Vzpomínají ma-
minka, děti a bratr s rodinou.

Dne 5. června uplynul 1. smutný rok od úmrtí naší 
milované manželky, maminky a babičky, paní 
Jany DOHNALOVé. S láskou vzpomíná manžel 
a synové s rodinami.

Dne 6. června by se dožil 100 let náš otec Josef ČeJKA z Po-
hořelic, bývalý zaměstnanec tehdejšího podniku n. p. Barum 
Otrokovice a dne 11. června by se dožila 99 let jeho manželka 
a naše matka Viktorie ČeJKOVÁ. Stále vzpomínají syn Josef 
s rodinou.

Dne 8. června uplynulo 5 let, co nás opustil pan 
Zdenek FuňKA. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka s rodinou.

Dne 9. června by se dožila 90 let naše maminka 
a babička, paní Bohuslava PIKOVÁ. V červenci 
vzpomeneme 15 let od jejího odchodu. S láskou 
vzpomínají dcera Jaroslava a syn Pavel s rodinami.

Dne 10. června by oslavila 100 let naše maminka, 
babička a prababička, paní Věra LISOVÁ. S lás-
kou vzpomíná dcera Marta s rodinou.

Dne 15. června jsme si připomněli nedoži-
tých 100 let našeho tatínka, dědečka, pana  
Aloise DOHNALA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. Stále vzpomínají dcery Ludmila, Marie  
a Anna s rodinami.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je náš čas, jak 
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Kdo Tě 
poznal, ten měl Tě rád, uměl jsi pohladit, potěšit, 
rozesmát. Dne 16. června uplynul 1. smutný rok, 
kdy nás navždy opustil pan Jiří SOBOTKA. S lás-

kou vzpomínají dcery Iva a Kateřina s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál. Dne 18. června jsme vzpomně-
li 4. výročí úmrtí pana Tomáše ŽeLeZNíKA. 
S láskou vzpomíná manželka a děti s vnoučaty. 
Ke vzpomínce se připojují spolupracovníci z firmy 
TESTA PLUS Otrokovice, kde dlouhá léta pracoval.

Dne 18. června uplynulo 8 smutných let ode dne, 
kdy nás navždy opustil pan Zdeněk HRBÁČeK. 
Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a syn 
s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jen zdání, v srdci stále zů-
stává bolest a vzpomínání. Dne 19. června uplynul 
1. rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček Zdeněk TOMAŠTíK. S láskou 
a úctou vzpomíná manželka Zdeňka, syn Martin 
a dcera Ivana s rodinami. Děkujeme všem, kteří jste ho měli rádi 
a vzpomenete s námi.

Dne 22. června uplyne 14 let od úmrtí naší dcery 
Markéty VAVRuŠOVé. Dne 23. června by se 
dožila 42 let. Vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.

Dne 22. června jsme si připomněli první smutné 
výročí úmrtí pana Radka DuDY. Vzpomínají ko-
legové z Otrokovické BESEDY. 

Kdo je měl rád, vzpomene, kdo je mi-
loval, nezapomene. Dne 24. června 
uplyne již 24 let, kdy nás navždy opus-
tila paní Věra BíNOVÁ. Dne 12. čer-
vence tomu bude 22 let od úmrtí pana  
Jaroslava BíNY. S úctou a láskou 

vzpomínají dcera Jaroslava s rodinou, snacha Dagmar, vnoučata 
a pravnoučata. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 27. června uplyne 2. smutný rok, kdy nás na-
vždy opustila naše maminka, babička a prababič-
ka, paní Zdenka JuRÁKOVÁ. Za tichou vzpo-
mínku děkuje dcera s celou rodinou.

Dne 30. června uplyne 1. rok, kdy nás navždy 
opustil pan Jan KALÁČeK. S láskou vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 3. července uplynou čtyři smutné roky, co 
nám odešel pan Josef KOSTKA. Stále vzpomíná 
maminka, sestra, synovec. Za tichou vzpomínku 
děkujeme.

Dne 8. července uplyne 6 let od úmrtí naší ma-
minky, paní Věry TALAFOVé. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 
Vzpomínají syn a dcera s rodinami.

9OtrOkOvické
nOviny

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.

BLAHOPŘÁNÍ

Technické služby 
Otrokovice s. r. o., 

K. Čapka 1256, Otrokovice 

PřIJMOu 
do pracovního poměru 

pracovníka:

Vedoucího údržby 
veřejné zeleně

Náplň práce:
organizování a řízení prací 
při údržbě a správě veřejné 
zeleně města a zahradnictví.
Požadovaná kvalifikace:
- SŠ nebo VŠ vzdělání pří-
slušného směru
- schopnost řízení kolektivu 
dvaceti pracovníků
- řidičský průkaz skupiny 
„B“.

Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalo-
vé, tel.: 577 922 329, mobil:  
603 159 744, e-mailem – 
mzdy@tsotrokovice.cz  nebo 
osobně v sídle společnosti  
v době od 6 do 14 hodin. 
Osobní schůzku je nutné si 
vždy předem sjednat telefo-
nicky.

PODěkOVÁNÍ

INZERcE

Dovolená na Bítově. Chata 
Horka,  3 pokoje včetně výba-
vy. Tel.: 775 916 165

Koupím Baťův 1/4domek,  
1/2domek nebo i celý. 
Tel.: 735 984 181.

PRŮkAZOVÉ 
FOtO 

Otrokovická 
BEsEDA:  

Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 
9–11,13–15, 

ČT 9–11 hod.

sPOLEČENskÁ kRONIkA
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

Ariston, Destila, Viadrus, Karma, 
Thermona, Immergas, Viessmann

Tel. 777 052 866
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Zpestřit žákům pobyt ve ško-
le, ale především v nich pro-
budit pocit sounáležitosti 
a kolektivního ducha.  To je 
také cíl Barevného týdne, kte-
rý proběhl na Základní škole 
T. G. Masaryka 20.–24. květ-
na. 

Akci každoročně pořádá 
školní žákovský parlament 
složený z žáků 3.–9. ročníků. 

Na každý den v týdnu je 
určena barva, do které mohou 
žáci ladit své oblečení, a je 
pak jen na nich a jejich kreati-
vitě, jak se úkolu zhostí. 

Většina žáků se letos zamě-
řila hlavně na části oblečení, 
k vidění ale byla i spousta ba-
revných doplňků a dokonce 
barevné vlasy. 

Jsme rádi, že se do Barev-
ného týdne opět, jako každý 
rok, zapojil velký počet žáků 
a že stále přicházejí s novými 
nápady, jak barvy prezentovat 
v co nejoriginálnějším prove-
dení.  

 Igor ŠTeFANKO,
 ZŠ T. G. M.

Na týden od 13. do 18. května 
se již dlouho těšila skupina pa-
desáti chlapců a děvčat osmého 
a devátého ročníku ZŠ T. G. 
Masaryka. V těchto dnech je 
totiž čekal jazykově-vzdělávací 
a historicko-poznávací zájezd 
do Anglie s názvem S Harry Po-
tterem do Bradavic – s výletem 
do Brightonu. 

Po rozloučení s rodiči u školy 
se autobus s dětmi vydal přes 
celé Česko do Německa a přes 
Belgii až do francouzského pří-
stavu Calais, kde jsme tunelem 
projeli pod kanálem La Manche 
do Anglie. 

První den patřil prohlídce 
Warner Bros. Studia, kde jsme 

mohli vidět kulisy z natáčení 
filmu, ukázky kostýmů a filmo-
vé efekty. Pak jsme se přemístili 
městskou dopravou k Bucking-
hamskému paláci a prohlédli si 
okolí. 

Večer již všichni s radostí 
i mírnými obavami očekávali se-
známení s anglickými rodinami 
a těšili se na ubytování a kon-

verzaci v anglickém jazyce. Vše 
proběhlo hladce a ráno si všichni 
sdělovali své dojmy a zážitky.

 V úterý jsme vyrazili na ce-
lodenní výlet do Oxfordu, kde 
jsme si prohlédli univerzitní 
areál a studentské koleje. Ná-
sledující den jsme opět věno-
vali Londýnu. Největší dojem 
na všechny udělal hrad Tower of 
London s korunovačními kleno-
ty a blízký Tower Bridge. 

Poslední den našeho zájezdu 
byl věnován prohlídce lázeňské-
ho přístavního města Brighton. 
V podmořském akváriu jsme se 
obdivovali kráse mořských živo-
čichů a poté následovala prohlíd-
ka sídla krále Jiřího IV. Royal 
Pavilion. Ve večerních hodinách 
jsme se unavení usadili do auto-
busu a vydali se k domovu. 

Všem žákům a žákyním bych 
chtěla poděkovat za vzorné cho-
vání a dochvilnost během celého 
zájezdu a poděkování patří i je-
jich rodičům za to, že svým dě-
tem dopřáli zažít nové zkušenos-
ti a získat nové poznatky o cizí 
zemi a kultuře.
 Pavlína HeReNTINOVÁ,
  ZŠ T. G. M.

Jak jsme poznávali Anglii

Za Harrym.�Jedna�ze�zastávek�patřila�Warner�Bros.�Studiu,�které�
natočilo�sérii�příběhů�o�Harrym�Potterovi.� �Foto: ZŠ t. G. M

Kdybychom se ohlédli za ce-
lým školním rokem, trvalo by 
docela dlouho, než bychom 
vyjmenovali, co všechno jsme 
si letos užili. Ale naposledy 
jsme zařizovali čtvrté akvár-
ko.

Ve vestibulu naší školy stojí 
tři veliká akvária s rybičkami, 
na které se chodíme dívat. 
Kdo prochází školou, neodolá 
a alespoň na chvilku se za-
staví. V akváriu vás upoutají 
hejna malých rybiček. A když 
přistoupíte blíže ke sklu, při-
plují se podívat, jestli jim ne-
nesete něco dobrého. 

S velkými školáky, tedy 

s těmi druhostupňovými, obý-
vají pavilon C dvě velké ryby. 
Jsou to oceláti. Najdete tam 
také několik sumečků, kterým 
v zimě dělají společnost ba-
revní karasové. Ti jsou během 
teplejších měsíců venku v ryb-
níčku školní zahrady. 

Ve vstupu do prostředního 
pavilonu je akvárium, kde se 
prohánějí neonky, parmičky, 
kančíci a další rybky, jejichž 
názvy se nedají ani vyslovit.

Rybičky pozorujeme, obdi-
vujeme a krmíme. Také jsme 
si je ve školní družině zkusili 
i namalovat. Vytvořili jsme ta-
kové čtvrté akvárko. Na naše 
dílo se přišla podívat i paní 
Halasová ze SRPŠ. Právě díky 
sdružení rodičů a přátel školy 
a sponzorskému daru firmy 
Barum se podařilo akvária 
vybudovat a vybavit. Teď už 
zbývá je udržovat. 

O rybičky pečuje pan škol-
ník, který o nich ví spoustu 
informací a vždy nám ochotně 
odpovídá na všechny otázky. 
Zároveň je také rybím ochrán-
cem.  Některé děti se totiž 
snaží rybičkám přilepšovat 
kousky svačiny nebo mlékem 
a ovocem. Tyhle děti asi nevě-
dí, že tím rybkám ubližují. 

Akvária se stala krásnou 
součástí školy a my jsme rádi, 
že je tu máme.
 Irena MALíKOVÁ,
 vychovatelka 
 a děti ze ŠD ZŠ Trávníky

„Zájezd do Anglie se mi 
ohromně líbil. Nemůžu říct, 
co se mi líbilo nejvíc. Největší 
radost mi udělal Tower Bridge, 
u kterého jsem se málem roz-
brečela, protože to byla moje 
vysněná památka, kterou jsem 
chtěla vidět.“  Eliška Kolářová

„Zájezd jsme si moc užily, 
dozvěděly jsme se mnoho zají-
mavých a užitečných informací 
od paní průvodkyně. Určitě by-
chom se tam rády vrátily.“
 Tereza Koblihová 
 Hana Kozlová

K letošní školní akademii se nejvíce hodí 
přídavné jméno bouřlivá. Bouřlivá byla 
debata ohledně jejího tématu, bouřlivá 
byla příprava, bouřlivá byla energie sála-
jící do publika, bouřlivá byla atmosféra 
v sále a bouřlivý byl zejména její závěr, 
kdy se na pódiu objevili nejen – jako tra-
dičně – naši učitelé, ale i  naše paní sekre-
tářky, žáci a jejich rodiče, kteří si s nám 
společně střihli závěrečný tanec. A přesně 
tak jsme to chtěli, protože ústředním mo-
ttem akademie bylo JSME TÝM. 

Všichni se nabitému sálu Otrokovické 
BESEDY předvedli s obrovskou chu-
tí. Věřili jsme si, každý je totiž důležitý 
a platný. A já jsem přesvědčena, že to bylo 
vidět na každém vystoupení, cítit z každé-
ho nádechu a slyšet z každého tónu hlasu. 
Mnozí byli nervózní, ale tým se umí po-
držet. Nejen na akademii, ale i jindy, kdy-
koliv v průběhu školního roku, který nám 
opět jaksi rychle utekl. A my jsme si škol-

ní rok 2018/19 opět vychutnali – pořádali 
jsme okrskové kolo recitační soutěže, me-
ziškolní setkání při Dětském vědeckém 
kongresu i Mistrovství ČR ve florbalu.

 Daří se nám ve znalostních soutěžích, 
opět jsme reprezentovali na Globe Games, 
nadále úspěšně sportujeme, třeba na Od-
znaku všestrannosti olympijských vítězů 
nebo na Atletickém poháru, ve škole pilně 
pracuje školní parlament, mnoho akcí po-
řádá školní družina. Prostě se nenudíme.

 Ale blíží se prázdniny a k nim zdravá 
trocha nudy rozhodně patří – přeju vám 
tedy všechno, co kdo má v létě rád, i tu 
nudu a lenošení, ale zejména kamará-
dy a dobrodružství, odřená kolena, pusu 
od jahod, azurové nebe, vanilkovou zmrz-
linu, koupání v rybníce nebo v moři. Krás-
né prázdniny.... 
  za všechny z Mánesky

 Marcela JAVOříKOVÁ, 
 ředitelka ZŠ Mánesova

Pohromadě.�Na�školní�akademii�vystoupili�všichni�zaměstnanci�školy,�včetně�ro-
dičů�dětí.�� Foto: ZŠ MÁNEsOVA

Na Mánesce jsme tým...Barevný týden 
plný nápadů

Zpestření. U�akvária�se�za-
staví�nejeden�žák.�
 Foto: ZŠ trávníky

Čtvrté akvárium jako malované

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nákup a prodej hutních materiálů 

divize HESCO Otrokovice (areál TOMA) 
 

Hledá pracovníky na pozici 
- Skladník/jeřábník/řidič VZV (zaškolíme) 
1směnný provoz, benefity, mzda 21000-25000Kč 
Kontakt: Zuzana Hamšíková, mob. 602 523 586 

Email: hamsikova@hesco.cz 
 

Nákup a prodej hutních materiálů
divize hESCO Otrokovice (areál TOMA)

HLedá	PRacOvníKy	na	POzIcI
Skladník/ jeřábník/ řidič VZV (zaškolíme)

jednosměnný	provoz,	benefity,	
mzda	21 000–25 000Kč

Kontakt: zuzana	Hamšíková,	mob.	602 523 586  
		e-mail:	hamsikova@hesco.cz
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 724 11 88 58
náměstí 3. května 35 CAIROO VIP

oční optika

SLEVY
až %50

%50
%50

obruby
skla

sluneční
brýle

Obhájit z loňského roku  
2 stříbrné medaile a dvě bron-
zové. To byl cíl zrakově po-
stižených kuželkářů, kteří se  
28. května vypravili na Mistrov-
ství Evropy do chorvatského Za-
grebu. A výsledek byl více než 
překvapivý. Česká reprezentace, 
v níž jsou otrokovičtí kuželkáři, 
přivezla 1 zlatou, 1 stříbrnou 
a 3 bronzové medaile.

Samotnému evropskému 
klání předcházel 40. ročník 
mistrovství ČR, které se usku-
tečnilo v polovině května v Ot-
rokovicích. Tam místní tým 
ukázal skvělou formu a skončil 
na prvním místě. 

O čtrnáct dní později sedmi-
členná sestava, z toho pět hráčů, 

vyrazila na mistrovství Evropy 
do Zagrebu. Celkem se zde před-
stavilo devět zemí. Chorvatsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, 
Maďarsko, Slovensko, Němec-
ko, Polsko a Česká republika. 
Tu v kategorii B1 reprezentova-
la Daniela Hladíková, v katego-
rii B2 Anna Paulusová a Michal 
Zeman a v kategorii B3 Ivana 
Vlachová a Karel Pařil. 

Daniela se s výsledkem 571 
poražených kolků v kvalifi-
kaci probojovala do finále na  
3. místě, kde potom obhájila tře-
tí místo. Celkem získala 2 bron-
zové medaile za finále a celkový 
výsledek (1 110).

V kategorii B2 se Anička 
Paulusová dostala do finále na  

6. místě. Zde si chtěla trochu 
napravit reputaci. A tak se roz-
hodla, že bude hrát tréninkově, 
žádné nervy, žádné křeče. A to 
se  podepsalo i na výsledku - 
bronzová medaile.  

Michalovi se už tak nedařilo. 
Na ME byl podruhé, takže ještě  
sbírá zkušenosti. S výkonem 637 
poražených kuželek skončil na  
13. místě. 

Tandem B2 Paulusová – 
Zeman bylo pro silné nervy. 
Po prvním kole totiž vedli, ale 
Rumunsko dorovnalo a vyhrá-
lo o kolek 206:205. Nastal tzv. 
rozhoz, ten dopadl špatně pro 
Česko. Konečný výsledek  10:6 
znamenal, že loňský bronz ne-
bude obhájen.

Jako poslední nastupovala 
kategorie B3, kde byl Karel 
Pařil. Hned v kvalifikaci se 
umístil na 2. místě za domácím 
Vedranem Dumenšičem, a to 
o 1 kolek. Do nedělního finále 
postupovalo 12 hráčů. Karel 
hrál v poslední čtveřici a musel 
stále počítat. V konečném sou-
čtu zvítězil Karel Pařil a získal  
tak za finále stříbrnou medaili 
a za celkový součet 1 473 po-
ražených kuželek zaslouženou 
zlatou medaili. 

Karle, před tvou hrou klobouk 
dolů. Hrál s rozvahou a vědo-
mím, že ví, co dělá.

          Marie GuTOVÁ,
 podavač a vše co bylo třeba

Zlaté Me zrakově postižených kuželkářů

Medailová výprava. i�když�jeli�v�malém�počtu,�přivezli�nespo-
čet�cenných�kovů.  Foto: archiv M. GutOVÁ

Otrokovičtí Tomíci i letos sbírají jeden 
úspěch za druhým. Sezona turistických 
závodů pro nás začala v dubnu mistrov-
stvím Zlínského kraje v Březolupech. 
Zde jsme posbírali neskutečných dva-
cet medailí napříč všemi kategoriemi 
(9x zlato, 5x stříbro, 6x bronz). Do dal-
ší série závodů – Českého poháru, se 
pak kvalifikovalo rekordních pětadva-
cet závodníků. 

Hned v prvním kole Českého poháru 
naši borci, tentokrát v konkurenci zá-
vodníků z celé republiky, opět zazářili. 
Dokladem toho je zisk dvou medailí.

 Největší radost nám přineslo vítěz-
ství Patrika Matuly v kategorii starších 
žáků, stříbro pak přidal náš nejzkuše-
nější borec a největší favorit Martin 
Janeček, letos poprvé startující v elitní 
mužské kategorii. 

Výbornými výkony se blýskli i dal-
ší naši závodníci: Vojtěch Čambala –  
6. místo, Lukáš Fabrika – 9. místo (oba  
soutěžili v kategorii mladších žáků), 
Vojtěch Čambala st. – 7. místo (muži 
B). Všichni tito závodníci si svými vý-

kony vybojovali postup na mistrovství 
republiky.

O týden později, na dalším závo-
du, se dalším skvělým výkonem opět 
blýskl Lukáš Fabrika, který obsadil  
6. místo, 7. místo z předchozího zá-
vodu zopakoval Vojtěch Čambala st. 
Řady našich postupujících ještě rozší-
řili Honza Čambala – 10. místo (mladší 
dorostenci) a Marek Vacl – 14. místo 
(mladší žáci). Celkově tedy na mist-
rovství republiky postoupilo 7 našich 
závodníků. Tento šampionát proběhne 
v sobotu 22. června, o jeho výsledcích 
vás budeme informovat. Držte nám 
palce!

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kdo se na přípravě našich závod-
níků podílejí i všem, kdo nás v této naší 
činnosti jakkoli podporují. Poděkování 
obou našich oddílů TOM 1419 a TOM 
1412 Otrokovice patří i městu Otroko-
vice za finanční podporu, které si velmi 
vážíme.
 Jan ŽALČíK,
  TOM 1419 Otrokovice

Tomíci i letos sklízejí medailové úspěchy

se zápalem. Již�XVi.�ročník�turnaje�smíšených�družstev�ve�vo-
lejbale�se�odehrál�první�červnovou�sobotu�na�kurtech�domácího�
oddílu�Jiskry�Otrokovice.�Šlo�o�volejbalový�turnaj�smíšených�druž-
stev�již�neregistrovaných�hráček�a�hráčů.�Letos�se�přihlásilo�šest�
družstev�ze�zlínského�regionu.�Počasí�přálo,�a�tak�volejbalové�sou-
boje�byly�plné�nasazení�a�bojovnosti�o�každý�míč.�Po�odehrání�dvou�
skupin,�kde�se�utkal�každý�s�každým,�postoupily�první��dva�týmy� 
z�každé�skupiny�do�boje�o�vítězství.�Nejvíce�se�dařilo�týmu�endemiti�
Zlín,� který�porazil� tým�Zafira�Zlín.�Souboj�o� třetí�místo�vyhrála�
Napajedla�s�loňským�finalistou�Fryštáčkem.��Děkuji�všem�účastní-
kům�turnaje�a�městu�Otrokovice�za�jeho�podporu�a�zdárný�průběh.�
 Foto, text: Bohumil BLAHuŠ, volejbalový�oddíl�tJ�Jiskra�

Volejbalový turnaj vyhrál Zlín

FC ViKTORiA OTROKOViCE ZVE NA OSLAVY 
90 LET 

OD ZAhÁJENÍ SPORTOVNÍ ČiNNOSTi KLUBU
21.–23. června, hřiště v areálu v Kvítkovicích 

hlavní� zápas� mezi� muži� a� FC� viktoria� otrokovice� a� účast-
níkem� první� ligy� SK� Sigmou� olomouc� se� uskuteční� v� pá-
tek� 21.� června� v� 17.30� hodin.� Další� zápasy� proběhnou� 
v�sobotu�a�v�neděli.�� � všichni�jste�srdečně�zváni
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Otrokovičtí veslaři se letos už po-
třetí vypravili na Brněnskou pře-
hradu, kde se  konalo mistrovství 
oblasti Morava za účasti všech 
moravských klubů a také veslařů 
ze Slovenska. Tyto závody jsou 
nejen mistrovstvím oblasti Mora-
va, ale jsou  pro mladší kategorie 
nominací na nadcházející mist-
rovství ČR. 

Veslaři se mohou pochlubit 
šesti mistry Moravy, úspěšnými 
nominacemi, ale také spoustou 
medailí.

Nejúspěšnějšími jsou doros-
tenci Jiří Ingr, Matyáš Súkup, kdy 
na skifech vyhrál Jiří Ingr, Maty-
áš Súkup získal stříbro a mistry 
Moravy se stali také na dvojskifu 
a osmě společně s Olomoucí.

Dvojnásobnými mistryněmi 
jsou také dorostenky Erika Za-
vadilová a Kristýna Bartuňková 
na čtyřce párové i nepárové. 

První místa a titul mistra Mo-
ravy získali Valentýna Solařová 
na dvojskifu žen a Radim Hladík 
na dvojskifu mužů.

Druhá místa vybojovali čtyř-
ka žaček ml. Polešovská Sára, 
Zouharová Julie, Posltová Amá-
lie, Nováková Lenka, korm. 
Jan Gajdůšek, dále junioři K. 
Zpěvák, O. Smolinka, skif žen  
V. Solařová, skif mužů R. Hla-
dík. 

Bronz získali K. Rulfo-
vá na skifu a čtyřce st. ža-
ček společně s Brnem, čtyřka 
žáků st. O. Kühr, J. Smolinka,  

J. Gajdošík, M. Polášek, korm. 
J. Gajdůšek, dvojskif juniorů  
K. Zpěvák, O. Smolinka.

V Brně se ve druhé polovi-
ně května konala Mezinárodní 
regata také za účasti Rakouska, 
Slovenska, Litvy, Maďarska. 
Dorostenci Ingr a Súkup vy-
hráli dvojskif dorostenců,  Ingr 
dojel na třetím místě na skifu.  
Bartuňková a Zavadilová  vyhrá-
ly osmu dorostenek  a dojely na 
3. místě na čtyřce. Junioři Zpěvák 
a Smolinka vyhráli osmu a vybo-
jovali 2. místo na čtyřce.

Přelom května a června byl 
ve znamení dvou významných 
závodů. Prvním byl závod olym-
pijských nadějí CEFTA, který je 
utkáním dorosteneckých repre-
zentací ČR, Slovenska, Polska, 
Maďarska, Rakouska a Srb-
ska. Náš oddíl reprezentovali  
Ingr a Súkup, kteří vybojovali zla-
to a přispěli k celkovému vítězství 
naší reprezentace. Primátorky 
jsou tradiční závod osem a skifů.  
Ingr a Súkup startovali v mo-
ravském společenství a ve finále 
porazili všechny dorostenecké 
osmy a zajistili si tak fantastické 
vítězství. Ve skifu žen se podařilo 
Solařové probojovat do finále A, 
kde v napínavém souboji získala 
5. místo. Prokázala tak, že patří 
mezi seniorskou špičku.  

 Markéta SOLAřOVÁ,
  trenérka veslařů

Pivní Andel

Z  PIVNÍHO  SORTIMENTU
PRO KAŽDÉHO PIVAŘE

TO NEJLEPŠÍ
  Široký výběr sudových a lahvových piv 
z českých i zahraničních pivovarů

  Možnost zapůjčení výčepního zařízení
  Pivní speciály z vybraných minipivovarů
  Dárkové pivní balíčky a multipacky
  Nabídka pivní kosmetiky a suvenýrů

•  OTROKOVICE tř. Tomáše Bati 377, Tel: 577 924 041
(V Otrokovicích je Pivní Anděl součástí prodejny ENAPO) • ZLÍN Kútiky 626, Tel: 724 412 922

Veslaři mají šest mistrů Moravy

Úspěšní. Matyáš Súkup (vlevo) a Jiří Ingr (vpravo) pod vedením tre-
nérky Zuzany Atarsia (uprostřed) získali celou řadu cenných medailí. 
 Foto: archiv oddílu

OTROKOVICE
+420 601 601 802
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Skvělým výsledkem se mohou 
pochlubit čeští sportovní střel-
ci, v jejichž týmu nechyběl ani 
otrokovický rodák Jiří Gach. 
Ti na 47. Mistrovství Evropy 
ve střelecké brokové disciplíně 
univerzální trap získali bronzo-
vé medaile.

Evropský šampionát se ko-
nal od 31. května do 2. června 
ve slovinském Mariboru. Čes-
kou republiku reprezentoval 
tým ve složení Jiří Gach, Ra-

dek Kozák a Oldřich Vaňhara. 
Vítězem se stala Itálie s ná-
střelem 578 terčů, druhá byla 
Velká Británie s nástřelem 574 
terčů a třetí skončila Česká re-
publika s nástřelem 572 terčů. 

Výtečného výsledku v indi-
viduálním hodnocení dosáhl 
Radek Kozák, který s nástřelem 
194 terčů z 200 možných po-
stoupil do rozstřelu o třetí mís-
to. Zde však s 25 trefenými ter-
či uspěl střelec Velké Británie, 

český reprezentant s trefenými 
24 terči tak skončil na skvělém  
4. místě. Jiří Gach byl se 191 
terči na děleném 12. místě, 
Oldřich Vaňhara se 187 terči 
na děleném 40. místě.

Mistrem Evropy pro rok 
2019 se stal Edward Ling 
z Velké Británie s nástřelem 
196 terčů, bronzový medailista 
z olympijských her v Rio  de 
Janieru z roku 2016.        

 ASAT

Brokoví střelci přivezli z mistrovství evropy bronz

TJ JISKRA OTROKOVICE
ODDÍL POLNÍCH KUŠÍ

si Vás dovoluje pozvat na Světový pohár
ve střelbě z polní kuše

BOHEMIA CUP 2019
jedná se již o 21. ročník soutěže, konané ve dnech

19. až 21. července na stadionu TJ Jiskra Otrokovice
začátek soutěže je každý den v 9:00 hod., předpokládaný konec je asi v 15:00 hod.

Soutěž se uskuteční za dotací Zlínského kraje a města Otrokovice.
Sponzorské dary poskytly společnosti TEAZ s. r. o. a VPRINT s. r. o.

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

Naplno.  Již potřinácté se 8. června roztočila kolečka bruslí, odrá-
žedel a koloběžek na tradičním Otrokovickém in-line poháru, který 
pořádal Speedskating club Otrokovice (SSCO). Letos se do soutě-
že přihlásilo celkem 183 závodníků z různých věkových kategorií  
a z nejrůznějších koutů České i Slovenské republiky. K vidění byli 
nejenom ti nejmenší závodníci, kteří se teprve učí, ale i skuteční 
profesionálové. A zde opět nebylo nouze také o rekordy. Jen pro 
představu, 100m trať zvládnout za 10 vteřin, to už je výkon.
 (šar), foto: Šárka ŠARMANOVÁ

In–line pohár: soutěžili i ti nejmenší
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