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Lidé mohou hlásit závady přes aplikaci

Barvy podzimu. Záplava barev i nádherná opojná vůně, 
kterou nelze napodobit ani těmi nejdražšími parfémy. Přes-
ně takový nevšední zážitek nabídla první zářijový víkend 
Otrokovická BESEDA, kde se konala první výstava řeza-
ných květin. Návštěvníci měli možnost spatřit nádherné 
květinové vazby z lilií, mečíků, chryzantém či jiřin. „Cel-
kem jsme tu měli na dvanáct set lodyh lilií nejrůznějších 
odrůd od orientálních přes asijské až po plnokvěté. V boha-
tém zastoupení tu byly další oblíbené květiny, jakými jsou 
mečíky, kterých jsme na výstavu přivezli kolem jedenácti 
set kusů, opět nejrůznějších barev i odrůd,“ vyjmenoval je-
den z organizátorů akce Miloslav Klimek z otrokovického 
Českého zahrádkářského svazu. Naaranžovat takovou zá-
plavu květin nebylo vůbec jednoduché. „Strávili jsme na 
tím více než deset hodin, abychom vše stihli do doby, než 
přijde první návštěvník,“ pousmál se Klimek. Výstavu si 
nakonec přišla prohlédnout tisícovka lidí. Ti se kromě kvě-
tin mohli dozvědět něco zajímavého o jejich pěstování či 
křížení. Leckterý návštěvník tak zjistil, že pěstovat napří-
klad gladioly není vůbec jednoduchá záležitost. Poslední 
výstavní den si mohl každý zájemce za zvýhodněnou cenu 
některou z vazeb koupit na doma a nadále se tak kochat 
jejich krásou. (šar), foto: Martina FOJTÍKOVÁ

BESEDU provoněly tisíce květin
Rozbité chodníky, nepořádek 
v ulicích, nefungující pouliční 
osvětlení nebo poškozený maje-
tek města. Tyto i další problémy 
a závady či nedostatky mohou 
lidé od září hlásit v nové apli-
kaci města Otrokovice. Radnice 
tak vyšla vstříc lidem, kterým 
není lhostejné prostředí, v němž 
žijí.

Webová aplikace „Hlášení 
závad“ umožňuje obyvatelům 
rychle a jednoduše upozornit 
na určitý problém v jejich okolí. 
Už za první tři dny, co byla tato 
aplikace spuštěna, upozornily 
bezmála dvě desítky všímavých 
občanů na určité závady.

 „Šlo zejména o problém  
s pouličním osvětlením, doprav-
ním značením, o přerostlé keře 
či trávu, v jednom případě nás 
také lidé upozornili na autovrak  
a pár hlášení se týkalo rozbitých 

chodníků,“ vyjmenovala mluv-
čí otrokovické radnice Romana 
Stehlíková.

Díky tomuto systému mohou 
příslušné odbory na nahlášené 
závady včas reagovat a problém 
vyřešit. „Hlášení prosím vyu-
žívejte jen na závady a návrhy 
technického charakteru. Problé-
my související s dodržováním 
pořádku a podobné hlaste přímo 
na městskou policii,“ podotkla 
dále starostka Otrokovic Hana 
Večerková s tím, že budou zru-
šena veškerá hlášení obsahující 
hanlivé výrazy a na neustále se 
opakující podněty, na které již 
byla zaslána ze strany města od-
pověď, nebude brán zřetel.

„V zájmu co nejefektivnější-
ho řešení nahlášených problé-
mů vás prosíme o přesnou spe-
cifikaci požadavku. Současně 
upozorňujeme, že tato aplikace 

neslouží k oznamování zápachu 
ve městě. K tomuto účelu je 
na webových stránkách města 
určen samostatný formulář,“ 
upřesnila  ještě starostka.

Formulář pro hlášení závad 
lze nalézt jedna na webu města 
www.otrokovice.cz  v záložce 
„Hlášení závad“, která se nachá-
zí v pravé části přímo na první 
stránce. Nebo si jej můžete zob-
razit pomocí QR kódu zde: 

  
 Romana 
STEHLÍKOVÁ, 
� mluvčí�města
 Šárka ŠARMANOVÁ

Vážení�čtenáři,
psal�se�rok�1960,�kdy�se�dvě�tehdejší�obce�Kvítkovice�a�Otrokovice�sloučily�v�jednu.�O�čtyři�roky�poz-
ději,�přesně�16.�června�1964,�získaly�Otrokovice�statut�města.�Letos�si�tak�připomínáme�již�pětapade-
sáté�výročí�tohoto�významného�počinu.�„V�závěru�funkčního�období�místního�národního�výboru�zvo-
leného�v�roce�1960�se�rozvinula�jednání�směřující�k�tomuto�aktu.�Rada�Místního�národního�výboru�
Otrokovice-Kvítkovice�podala�na�základě�usnesení�v�březnu�1964�žádost�Okresnímu�národnímu�vý-
boru�v�Gottwaldově�o�provedení�změny�názvu�na�Městský�národní�výbor�Otrokovice.�Rada�okresního�
národního�výboru�tuto�žádost�15.�dubna�1964�doporučila�a�Otrokovice�tak�byly�zařazeny�k�ostatním�
městům�gottwaldovského�okresu,�jimž�pak�rada�jihomoravského�krajského�národního�výboru�v�Brně�
usnesením�ze�dne�16.�června�1964�udělila�statut�městského�národního�výboru,“�píše�se�v�otrokovické�
kronice.��Od�té�doby�se�mnohé�změnilo.�například�ještě�v�šedesátých�letech,�po�sloučení�obou�obcí,�
měly�Otrokovice�něco�málo�přes�deset�tisíc�obyvatel,�dnes�zde�žije�necelých�osmnáct�tisíc�lidí.�Už�
v�té�době�bylo��město��druhé�největší�v� tehdejším�okrese�Gottwaldov�a�tuto�pozici�si�drží�dodnes.� 
K�průmyslové�expanzi�a�k�více�než�zdvojnásobení�obyvatelstva�došlo�v�70.–80.�letech�v�době�rozma-
chu�dnešního�podniku�Continental�Barum,�jenž�tvoří�spolu�s�několika�dalšími�–�Moravan�aj.�–�průmy-
slovou�základnu�města.�A�i�když�jsou�Otrokovice�stále�průmyslovým�městem,�mohou�se�i�přesto�pyšnit�
čistotou�a�zelení.�Město��rovněž�nabízí�svým�obyvatelům�bohatou�infrastrukturu,�působí�zde�celá�řada�
spolků�a�organizací,�které�se�věnují�volnočasovým�aktivitám�dětí�i�mládeže.�navíc�je�jen�krůček�od�
nádherných�chřibských�lesů,�které�nabízejí�nejenom�sportovní�vyžití,�ale�také�rekreační�odpočinek.�
 Redakce

  úVODNÍ SLOVO

Otrokovice
nám. 3. května 35

SLEVY
oční
optika

SLEVY až %50
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Otrokovičané se konečně do-
čkají. Po takřka osmi měsících 
by se měl obnovit provoz na 
rekonstruovaném mostu v ulici 
Nadjezd.
 Z posledního kontrolního dne 
na stavbě vyplynulo, že ne-
došlo k žádnému zásadnímu 
zpoždění podle schváleného 
harmonogramu prací. Pokud 

to počasí dovolí, budou moct 
řidiči vjet na opravený most  
v druhé polovině října.

Stavební firma tam v sou-
časné době dokončuje rekon-
strukční práce. „K postupu 
prací a k předpokládanému ter-
mínu dokončení mohu sdělit, 
že termín dokončení stavby po-
dle uzavřené smlouvy o dílo by 

měl být splněn. V tuto chvíli je 
zpracován podrobný harmono-
gram prací pro dokončení stav-
by k termínu podle smlouvy, 
tedy k 21. říjnu 2019, a nejsou 
zjevné překážky, které by sig-
nalizovaly nutnost prodloužení 
lhůty,“ uvedl vedoucí odboru 
rozvoje města František Žák.
� Pokračování�na�str.�3

Provoz�v�ulici�Nadjezd�by�mohl�být�obnoven�již�v�říjnu
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Do lavic tří otrokovických základních škol usedlo 155 prvňáčků

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani 
záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112. 

bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 
kvalifikovaných lékařů 

Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí  
od 1. července do 30. září

Lékař na telefonu 24/7

Pracoviště Zlín
Vavrečkova 7074 - budova 13 B
tel: 585 238 466
Po: 08:00 - 17:00 
Út: 08:00 - 15:30 
St: 08:00 - 17:00 
Čt: 08:00 - 15:30 
Pá: 08:00 - 12:00

OTROKOVICE
+420 601 601 802
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Hrdý školák. na�ZŠ�Mánesova�se�již�stalo�tradičním�zvykem�pasovat�nově�příchozí�prvňáčky�oficiál-
ně�na�školáky.�Konkrétně�na�tuto�školu�letos�nastoupilo�do�prvních�tříd�46�dětí.

Nechyběly dárky. nejenom� samotná� škola,� ale� také� město�
chtělo�první�školní�den�dětem�co�nejvíce�zpříjemnit.�A�tak�všichni�
prvňáčci�ze�všech�tří�základních�škol�dostali�také�drobné�dárky�
od�města.�„Každý�dostal�batoh,�pastelky,�barvy,�štětce,�skicák,�
reflexní�předmět,�pexeso�města�Otrokovice�a�knihu�Baťovídky,“�
sdělila�Barbora�Šopíková,�vedoucí�odboru�školství�a�kultury.

Se zaujetím.�Děti�přivítali�nejenom�jejich�učitelé�a�ředitelky,�ale�ve�školách�se�také�objevili�představitelé�
města.�například�na�ZŠ�trávníky�(na�snímku)�přišla�prvňáčky�pozdravit�starostka�města�Hana�Večerková.
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Senioři mohou využít wellness zdarma
již dvacet let si svět 1. října připomíná Mezinárodní den senio-
rů a nejinak je tomu i v Otrokovicích. Město při této příležitosti 
každým rokem v říjnu pořádá akce určené pro otrokovické se-
niory nad 60 let. Například letos bude v pondělí 30. září od 8 do 
12 hodin seniorům v rámci dne otevřených dveří zpřístupněný 
areál wellness ve Sportovním areálu Baťov (Erbenova 1891, 
Otrokovice, za budovou SENiORu B). V tento den budou mít 
senioři možnost objednat se zdarma na procedury ve wellness 
centru na termín 4. října 2019. Objednat se mohou také na  
tel.: 731 155 640.  (red)

Město má nový plán rozvoje sociálních služeb 
Veřejným setkáním 2. října v 16 hodin v kinosále Otroko-
vické BESEDy vrcholí dvouletý projekt plánování rozvoje 
sociálních služeb. Za účasti poskytovatelů sociálních služeb  
a zástupců města Otrokovice bude představen nový Komunitní 
plán sociálních služeb na Otrokovicku. Všichni občané jsou sr-
dečně zváni. Na setkání budou prezentovány výsledky dvoule-
té práce členů projektového týmu. Projekt nachází odpovědi na 
otázky týkající se řešení oblasti sociálních služeb pro seniory, 
lidi se zdravotním postižením nebo rodiny s dětmi.  (ste)

Darujte nepotřebné kolo dětem v Gambii
Lidé se mohou opět po roce zapojit do charitativní sbírky Kola 
pro Afriku. Ta letos proběhne v rámci Dne bez aut, který se 
uskuteční 22. září v parku před Městskou poliklinikou, a to od 
15 do 18 hodin. Návštěvníci se mají opět na co těšit.  „Vystoupí 
také klaun Brdík, můžete se těšit na bublinovou show, kytaru, 
kejkle či žonglování,“ popsala pracovnice DDM Sluníčko jana 
Bárová, který toto zábavné odpoledne pořádá. Během odpoled-
ne mohou lidé nosit nepotřebná a nepojízdná kola, která popu-
tují do Afriky.  (šar)
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Sotva se začalo s její stavbou, už 
se stala trnem v oku některých 
místních obyvatel. Řeč je o vý-
stavbě cyklostezky v ulicích Ob-
chodní a jiráskova, která umožní 
cyklistům bezpečný průjezd síd-
lištěm a bude mít napojení na pá-
teřní stezku pro chodce a cyklis-
ty Otrokovice–Zlín podél řeky 
Dřevnice. Ačkoliv s sebou stav-
ba přináší celou řadu benefitů, je 
nutné vykácet několik stromů. 
To se nelíbí místním občanům.

Doposud bylo během výstav-
by první etapy pokáceno pět 
stromů. K zemi šla například tře-
šeň, která byla podměrečná, což 
znamená, že jde o strom s obvo-
dem kmene menším než 80 cm 
ve 130 cm výšky a nepodléhá 
povolení životního prostředí. 
„Dále byla v trase cyklostezky 
a budoucího stromořadí sku-
pinka smrků, z nichž jeden byl 
podměrečný a dva podléhají 
povolení ke kácení. Také jsme 
byli nuceni pokácet lípu, pod-
měrečnou, kterou jsme se snažili 
zachránit, ale byla rostená nad 
terénem, musela se tedy vykácet. 
Naopak se nám podařilo obejít 
a zachránit jeden javor,“ detail-
ně popsala aktuální situaci Alena 
Lacigová z odboru rozvoje měs-
ta. Zdůraznila ale, že v projektu 
je podél ulice jiráskova uložena 
za tyto stromy náhradní výsadba 
dvanácti javorů.

V příštím roce naváže na prv-
ní etapu cyklostezky její druhá 
část. V této etapě výstavby je 
plánováno kácení pěti stromů 
a nahradí je třináct nových stro-
mů. V rámci přípravných prací 
se pokácí tři javory. A právě tyto 

stromy nejvíce trápí obyvatele 
z okolních domů. Podle Lacigo-
vé však jiná cesta není. „V prů-
běhu projektové přípravy stavby 
jsme hledali možná řešení, jak 
stromy ušetřit. Bohužel to ne-
bylo z důvodu nedostatku místa 
možné. V případě, že bychom 
cyklostezkou stromy „obtekli“, 
narušil by se kořenový systém 
a stejně by bylo nutné do dvou 
až tří let stromy pokácet,“ vy-
světlovala dále pracovnice odbo-
ru rozvoje. 

jednou z možností bylo také 
část cyklostezky přesunout 
na druhou stranu. To by však 
znamenalo zrušit velkou část 
parkoviště. „To by jistě vyvolalo 
protesty u jiné části obyvatel,“ 
poznamenala Lacigová. 

Podle ní tak nebylo mož-
né projekt vypracovat tak, aby 
v centru města  nedošlo ke káce-

ní. „Každý strom v trase cyklo-
stezky byl důkladně posuzován. 
Část trasy cyklostezky vedené 
k ulici Nábřeží jsme stočili tak, 
abychom zachovali tři stromy 
a za nimi pokračujeme v liniové 
výsadbě. V trase vedené stře-
dem sídliště jsme stezku umístili 
s ohledem na zachování celého 
stromořadí, vyhneme se káce-
ní a tím neubereme ve středu 
sídliště stín. Celkové množství 
náhradní výsadby je dvacet pět 
stromů,“ vypočítala dále  Alena 
Lacigová. 

Místní obyvatelé si také stě-
žují, že trasa povede přes dět-
ské pískoviště. Toto pískoviště 
však už neodpovídá současným 
standardům a bezpečnostním 
normám. Nicméně místní o něj 
nepřijdou. Naopak. Otrokovická 
radnice plánuje v blízkosti domu 
výstavbu nového dětského hřiš-

tě, a to včetně nového pískoviš-
tě. Kromě toho získají obyvatelé 
dotčených domů v ulici jirásko-
va nové chodníky, bezbariérové 
přístupy do vchodů, nové plochy 
pro kontejnerová stání odclo-
něná zástěnami a komfortnější 
přístup z parkoviště ke každému 
vchodu.

„Zavděčit se úplně všem není 
možné. Stále vzrůstající hustota 
automobilové dopravy ve měs-
tě volá po bezpečných stezkách 
chodce i cyklisty. V letošním 
roce se nám podařilo získat fi-
nanční prostředky z integrova-
ného regionálního operačního 
programu, tak jsme nyní v rámci 
již dlouho schválené cyklokon-
cepce přistoupili k budování dal-
ší části cyklostezky,“ řekla sta-
rostka města Hana Večerková. 
Na závěr dodala, že obyvatelé 
byli o plánech výstavby předem 
informováni standardní cestou. 

Stavba byla řádně schválena 
a projednána v rámci aktualizace 
cyklokoncepce  zahrnující mimo 
jiné cyklostezku středem sídliště 
Střed předloženou k připomín-
kování v komisích místních čás-
tí. Cyklostezka byla v souladu 
s právními předpisy speciálním 
stavebním úřadem řádně po-
volena. Nad rámec zákonných 
povinností byli obyvatelé infor-
mováni prostřednictvím tiskové 
zprávy na webových stránkách 
města, Facebooku města, Otro-
kovických novin a do každého 
vchodu byla vylepena informace 
a k případným dotazům uvedena 
kontaktní osoba.
 Romana STEHLÍKOVÁ,
� mluvčí�města

Stavba cyklostezky budí kvůli kácení stromů vášně

Dokončení�ze�strany�1
Provoz na nadjezdu však ne-
bude moct být ještě před úpl-
ným dokončením stavby ob-
noven, a to ani v omezeném 
rozsahu. 

„O tento stav jsme usilovali, 
především kvůli MHD, nic-
méně s průběžným postupem 
prací byly zjišťovány určité 
odchylky reálného stavu dosa-
vadních konstrukcí od očeká-
vaného. To zapříčinilo potřebu 
upravit určité technologické 
postupy provádění a úpravu 
návaznosti jednotlivých pra-
cí,“ vysvětlil  vedoucí odboru 
rozvoje města František Žák.  

Aby bylo možné zahájit na 
mostu provoz, je nezbytně nut-
né  pro to vytvořit  bezpečnost-
ní podmínky. „Toto ve svém 
důsledku neumožňuje silniční 
provoz na mostu před úplným 
dokončením. Je to jistě pro 
motoristy nemilé, nicméně 
není možné slevit z kvality 
prováděné stavby a z bezpeč-
nosti provozu,“ doplnil Žák.

Podle zástupce zhotovitele  
Vítězslava Volného jsou děl-
níci na stavbě každý den, včet-
ně víkendů, aby se vše stihlo  
v termínu. „V současné době 
se na mostě provádí izolace tá-
hel, betonáž příčníků, izolace 

přechodové desky, reinjektáž, 
předepnutí táhel a sanace. Do 
původního mostu rovněž hod-
ně zatékalo, takže i tento pro-
blém jsme vyřešili,“ vysvětlil 
na kontrolním dnu Vítězslav 
Volný s tím, že zrekonstruo-
vaný most by pak měl sloužit 
další desítky let. „Nicméně je 
potřeba si uvědomit, že nový 
most z toho již neuděláme,“ 
poznamenal ještě. 

Stavba je spolufinancována 
z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Příspě-
vek byl stanoven v maximální 
výši, a to bezmála 118 milionů 
korun.  (ste)

Provoz�v�ulici�Nadjezd�by�se�mohl�obnovit�již�v�říjnu

Budoucí cyklostezka. nový�úsek�cyklostezky�povede�také��mezi�
činžovními�domy�v�Jiráskově�ulici.��Foto: Šárka ŠARMANOVÁ 

Zrekonstruovaný most by měl bez problémů sloužit další desítky let. Foto:�Šárka�ŠARMANOVÁ

Ještě do konce měsíce října  
mají obyvatelé Otrokovic na 
to, aby zaplatili poplatek za 
psa. Tato povinnost se však 
týká pouze  poplatku, jehož 
celková výše u poplatníka je 
na kalendářní rok více než 
400 Kč, a je tudíž  splatný 
ve dvou stejných splátkách. 
„Znovu upozorňujeme, že 
jsme v letošním roce do do-
mácností nerozesílali poštov-
ní poukázky na úhradu míst-
ních poplatků,“ připomněla 
mluvčí otrokovické radnice 
Romana Stehlíková. 

Lidé mohou poplatek uhra-
dit hned několika způsoby:
• platbou v hotovosti nebo 
platební kartou v pokladnách 
městského úřadu
• bezhotovostním převodem 
na účet města u KB a. s., 
č. ú. 19-0000122921/0100 
s variabilním symbolem (sdě-
lí správce poplatku, není to 
rodné číslo)
• u České pošty, poštovní pou-
kázka je k dispozici k osobní-
mu vyzvednutí na městském 
úřadu, odbor ekonomický, 
odd. správy místních poplat-
ků.  

Pro další informace, včetně 
sdělení variabilního symbo-
lu, se mohou lidé obrátit na 
pracovníky odboru ekono-
mického městského úřadu, 
konkrétně na oddělení sprá-
vy místních poplatků, tel.: 
577 680 221, či e-mailem na: 
chmelova@muotrokovice.cz
� (šar)

Ještě�měsíc�lze�
zaplatit�za�psy�
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Městská televize Otrokovice 
k poslednímu září skončí. Roz-
hodli o tom otrokovičtí radní. 
Nicméně obyvatelé města o za-
jímavé reportáže nepřijdou. 
Od října je bude možné sledo-
vat prostřednictvím televizního 
kanálu TVS. 

Hlavním důvodem zrušení 
otrokovické televize byly vy-
soké náklady na její provoz. 
Aby byla část reportáží z měs-
ta zachována, uzavřela radnice 
smlouvu s dodavatelskou spo-
lečností TVS. Ta bude vysílat 
z Otrokovic průměrně dvě re-
portáže týdně. 

Regionální televize TVS má 
pokrytí pro celý Zlínský kraj, 
část Moravskoslezského a Jiho-
moravského kraje. Dostupná je 
jak digitální, tak kabelovou ces-
tou nebo satelitním příjmem. 

Každá natočená reportáž 
bude zařazena do pořadu Deník 
TVS obvykle následující pra-
covní den a zprávy tedy budou 
zveřejněny aktuálně. Diváci 
mohou zhlédnout Deník TVS 
od pondělí do pátku premié-
rově vždy v 17 hodin a potom 
každou celou hodinu. „Vedle 
vysílání zpráv v Deníku na-
jdou občané souhrnně reportáže 

z Otrokovic i na naší interne-
tové televizi itvs24.cz v sekci 
Regiony – Otrokovice,“ uved-
la šéfredaktorka TVS Zuzana 
Gregůrková.

Zpravodajství bude ke zhléd-
nutí také na městském Face-
booku, webových stránkách 
města a internetové televize.

„Jsme rádi, že se podařilo 
obnovit spolupráci mezi naší 
stanicí a městem Otrokovice. 
Věřím, že i zbytek našeho zpra-
vodajského obsahu bude pro 
diváky z Otrokovic zajímavý 
a přehled událostí, které ma-
pujeme na území celé jihový-

chodní Moravy, jim bude blíz-
ký a užitečný. Mám na mysli 
především Sportovní magazín 
TVS, Tipy na výlety nebo Mo-
zaiky, ale i další pořady, které 
se postupně v našem programu 
budou objevovat,“ uvedl ředitel 
TVS Jan Dudek.
Otrokovice budou s novou te-
levizí spolupracovat nejprve tři 
zkušební měsíce, tedy do konce 
letošního roku. Pokud se vysí-
lání zpravodajství touto cestou 
osvědčí, bude spolupráce uza-
vřena i na následující období. 
 Romana�StehlíkOVÁ,
 mluvčí města

Reportáže�z�Otrokovic�budou�od�října�na�tVS

Znáte ve svém okolí učitele či učitelku nebo 
pracovníka, který se dlouhodobě věnuje volno-
časovým aktivitám dětí? Myslíte si, že by jeho 
práce měla být oceněna? Pak se můžete zapojit 
do nominace na toto prestižní ocenění, které 
bude předávat město Otrokovice příští rok na 
jaře. 
Nominovat� pedagoga� roku� je� možné�

v�těchto�kategoriích:
a) Ocenění ředitele pro pedagogického pra-
covníka (návrhy podává pouze ředitel/ka školy 
nebo školského zařízení)
b) Ocenění pro pedagogického pracovníka 
do 33 let (návrhy podává pouze ředitel/ka školy 
nebo školského zařízení)
c) Ocenění rady města (návrhy podává pouze 
ředitel/ka školy nebo školského zařízení, také 
jiný navrhovatel)
V� případě� nominace� na� volnočasového�

pracovníka�dětí�a�mládeže�do�18�let�se�za�vol-
nočasovou�aktivitu�považuje:
a) výchova dětí a mládeže mimo rodinu a mimo 
školní vzdělávání, směřující k nabytí nových 
poznatků a zkušeností, případně ke zdokonalení 
již získaných dovedností a schopností, k osvo-
jení a rozvoji pozitivních osobních vlastností 
a společenských postojů 
b) činnost zaměřená k účelnému využívání vol-
ného času dětí a mládeže
Důležité kritérium rovněž je, aby se volnoča-
sový pracovník této činnosti věnoval nejméně 
sedm let.

Nominační formulář je k dispozici na webo-
vých stránkách města.  

Uzávěrka návrhů 30.� září� 2019, rozhoduje 
razítko na podatelně MěÚ Otrokovice.   (red)

Nominujte�nejlepší�učitele�i�volnočasové�pracovníky�roku
každý�podaný�návrh�musí�obsahovat:
•  jméno, příjmení a titul navrhovaného kandi-

dáta, datum narození, doručovací adresu byd-
liště včetně PSČ, telefonický, případně e-mai-
lový kontakt 

• stručný profesní životopis navrhovaného kan-
didáta 
•  podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze 

strany navrhovatele 
•         název a adresu školy nebo školského zařízení, 

ve kterém kandidát působí  
• přesné označení a podpis navrhovatele, popř. 
navrhovatelů
• poučení o zpracování osobních údajů
•  souhlas se zpracováním osobních údajů navr-

hovaného kandidáta.
Zdůvodnění návrhu je jeho stěžejní součástí  
a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu, 
zejména proto, že je hlavním vodítkem při vý-
běru z případného většího množství navržených 
kandidátů. V případě pedagoga je nutné uvést 
konkrétní údaje o pedagogické činnosti navrže-
ného kandidáta dle oblasti jeho pedagogického 
působení, o jeho dalších aktivitách v oblasti 
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přínosu 
ke zvyšování prestiže pedagogické práce na ve-
řejnosti, přínosu k prezentaci nebo propagaci 
města apod. 

Adresa� pro� zasílání� návrhů:� Městský úřad 
Otrokovice, odbor školství a kultury, nám.  
3. května 1340, 765 23 Otrokovice. 

kontaktní�osoby: Mgr. Barbora Šopíková, tel. 
577 680 103, e-mail: sopikova@muotrokovi-
ce.cz nebo Lenka Kučerová, tel. 577 680 436,  
e-mail: kucerova@muotrokovice.cz 

Více než sedmi stovkám ot-
rokovických řidičů končí v 
letošním roce platnost řidič-
ského průkazu. O nový si 
však doposud požádala sotva 
hrstka lidí. Přitom o výměnu 
je nutné si požádat alespoň tři 
měsíce před koncem platnosti 
tohoto průkazu.

„Doporučujeme proto všem  
řidičům, aby si zkontrolova-
li platnost svých řidičských 
průkazů. Zejména se to týká 
těch občanů, kterým byl ten-
to doklad vydán v roce 2009 
s dobou platnosti na deset 
let,“ vyzvala mluvčí otroko-
vické radnice Romana Steh-
líková. 

K výměně je nutné předlo-
žit platný doklad totožnosti 
a stávající řidičský průkaz. 
Při podání žádosti už žadatel 
nemusí předkládat papírovou 
fotografii. Výměnu dokladu 
je možné provést i zpětně. 
I v takovém případě je výmě-
na ve standardní lhůtě zdar-
ma. 

Pokud řidič využije vy-
dání v expresním termínu 
do 5 pracovních dnů, zaplatí 
správní poplatek 700 korun. 
V případě, že řidiči usednou 
za volant s propadlým řidič-
ským průkazem, riskují po-
kutu až 2 500 korun.

 Výměnu řidičského prů-
kazu je možné provést na ja-
kémkoli úřadě s rozšířenou 
působností. Jen v Otrokovi-
cích tuto možnost využívá asi 
20 procent motoristů.  (šar)

Stovkám�lidí�
končí�řidičáky

Místo pomníku jenom kusy 
rozkopaných žulových desek.  
To zbylo z památného místa, 
které se nachází v areálu Tomy 
a má připomínat tragické úmrtí 
zakladatele obuvnického im-
péria Tomáše Baťu.  Pomník 

někdo doslova rozbil na kusy. 
A bohužel se to nestalo popr-
vé.

Tomáš Baťa se v roce 1932 
zřítil ve svém letounu piloto-
vaném Jindřichem Broučkem 
pár desítek metrů od místa, 

kde se nyní nachází i pomník. 
Z něj však zůstaly kusy roz-
bitých kamenných desek. „Je 
to nepochopitelné a neetické. 
Mrzí nás, že se stále objevují 
lidé, kteří si neuvědomují, kdo 
to byl Tomáš Baťa a jaký od-
kaz tu po sobě zanechal. Do-
dnes z něj doslova žije celá 
řada lidí. A ve světě asi není 
známější české jméno než To-
máš Baťa,“ podotkl ředitel Na-
dace Tomáše Bati Pavel Velev. 
Pomník však byl poničen již 
podruhé. „Poprvé se tak stalo, 
když jsme si připomněli osm-
desáté výročí úmrtí Bati, což 
bylo v roce 2012. A o sedm let 
později se to stalo znovu. Těž-
ko říci, zda za to může ten stej-
ný člověk,“ konstatoval Velev.

Pomník sice stojí v areálu, 
který je obehnaný plotem, ale 
lidé si do něj během let nadě-

lali tolik děr, že se stal prak-
ticky volně průchozí. „V první 
řadě je potřeba si uvědomit, že 
areál Toma není hermeticky 
uzavřený prostor. Navíc i kdy-
bychom udělali plot nový, lidé 
by do něj znovu udělali díry,“ 
konstatoval vedoucí odboru 
správy majetku společnosti 
Toma Jan Řehořek. 

Celý památník se tak musí 
vyrobit znovu. A to bude stát 
nemalé peníze. Sponzorský 
dar nabídla najenom samotná 
Nadace Tomáše Bati, ale také 
například hokejový klub PSG 
Berani Zlín. „Nový pomník 
by měl být hotový na přelomu 
září či října. Bude vyztuženěj-
ší, takže by měl být i odolnější. 
Také si jej necháme pojistit,“ 
doplnil Řehořek s tím, že kro-
mě toho Toma jedná i o jeho 
dalším zabezpečení.� (šar)

Neznámý�vandal�rozkopal�pomník�tomáše�Bati�v�areálu�toma

Přibližně milion a osm set tisíc 
korun z evropských dotací do-
plní asi dvěstětisícový finanční 
příspěvek z rozpočtu města, 
aby mohli žáci všech tří základ-
ních škol využívat kvalitnější 
počítačovou techniku.

Novinka spočívá v zakoupe-
ní mobiliáře, digitální techniky 
a aplikací pro tři otrokovické 
základní školy. 

Pro žáky ZŠ T. G. Masaryka, 
ZŠ Trávníky a ZŠ Mánesova  
to bude znamenat především 
zatraktivnění a modernizaci vý-
uky přírodovědných předmětů. 
Velký plus této moderní techni-
ky spočívá také v tom, že bude 
zajištěna kontinuita a rozšíření 
výuky vybraných předmětů bez 
papírových učebnic, pouze s ta-
bletem. 

„Nová technika bude faktic-
ky sloužit k výuce všech před-
mětů. V současné době je bez 
moderních technologií výuka 
téměř nemožná. Je nutné jít 
s dobou a naučit žáky využívat 
počítače a tablety i ke smyslu-
plnějším věcem, než jsou jen 
hry a zábava. Zkrátka moderní 
technologie se staly nedílnou 
součástí života současné gene-

race,“ vysvětlila ředitelka ZŠ 
T. G. Masaryka Marta Zakopa-
lová.

Projektový záměr navazuje 
na Strategický rámec, kon-
krétně u ZŠ Mánesova na pro-
jekt: Přírodovědné vzdělávání 
bez hranic na otrokovických 
ZŠ, u ZŠ Trávníky na projek-
ty: Revitalizace prostor školy 
za účelem zkvalitnění klíčo-
vých kompetencí v ZŠ Trávní-
ky a Obnova IT vybavení školy 
a u ZŠ TGM na projekt: Moder-
nizace odborných učeben na ZŠ 
T. G. M.  (ste)

Název�projektu:   
Přírodovědné vzdělávání bez 
hranic na otrokovických ZŠ

Číslo�projektu:   
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0
008203

Realizace�projektu:��
1. 3. 2018–30. 9. 2019

Náklady�celkem:�1 990 378 Kč

Dotace� MMR� (IROP,I-
PRÚ): 1 791 340,20 Kč

Vlastní�zdroje�města: 
199.037,80 Kč

Na kusy. Těžko říci, co vedlo vandala k tomuto neetickému  
a hanebnému činu.  Foto:�archiv�toma

Školy�mají�novou�digitální�techniku
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„Vlastně jsem si tak splnila svůj dětský 
sen,“  říká nová ředitelka ZŠ Trávníky 
Eva Horňáková. Už jako malá holka 
totiž toužila po tom stát se učitelkou. 
A není divu. Sama totiž pochází z uči-
telské rodiny. „Pokaždé, když mamin-
ka opravovala sešity, jsem se jí dívala 
pod ruce a sama jsem si pak často hrá-
vala na školu,“ svěřila se Eva Horňá-
ková. O pár let později se z ní skuteč-
ně stala kantorka a nakonec zakotvila 
v otrokovické ZŠ Trávníky, kde dva-
náct let zastávala funkci zástupkyně 
ředitelky. Od srpna se však stala novou 
ředitelkou školy.   
Zahájila�jste�svůj�první�školní�rok�

v�roli�nové�ředitelky.�Jaký�z�něj�máte�
dojem?
První dojmy se mísí s tím, že se nám 
bohužel opozdily některé plánova-
né stavební práce, takže některé věci 
se dodělávají ještě v tuto dobu. Jinak 
můžu říct, že dojmy z prvního dne 
mám krásné. Děti byly skvělé, jen mě 
mrzí, že školní prostředí pro ně nebylo 
zcela stoprocentně připravené tak, jak 
bychom si přáli.
Jaké�rekonstrukce�se�na�škole�pro-

váděly?
Na prvním stupni se nám podařilo zre-
konstruovat dětské hřiště pro školní 
družinu, včetně nových herních prvků. 
A na druhém stupni máme nově vyba-
veny tři učebny, a to školní kuchyňku, 
místnost pro pěstitelství a jazykovou 
laboratoř. Dále se zrekonstruoval ka-
binet matematiky a staví se dva výta-
hy, abychom měli plně bezbariérovou 
školu.
takže� jste�nyní�připraveni�přijímat�
i�tělesně�postižené�žáky?
Samozřejmě. Také se nám během kaž-
dého školního roku objeví žák, který 
má například nohu v sádře a pohybuje 
se o berlích. A vzhledem k tomu, že 
máme školu na patra, byla každá ta-
ková situace složitá nejenom pro 
daného žáka, ale také pro nás. 
Snažili jsme se to řešit tím, 
že po dobu jeho omezení 
byla třída v jedné učebně, 
nestěhovala se, ale tím pá-
dem neměli ani ostatní žáci 
možnost navštěvovat odbor-
né učebny. A tento problém 
nám nyní odpadá a naši žáci se 
teď dostanou skutečně do všech tříd. 
První� školní� den� je� největší� udá-

lostí�zejména�pro�prvňáčky.�Jak�jste�
je�u�vás�přivítali?
Naše nejmladší žáčky jsme přivíta-
li tradičně ve společenské místnosti, 
kde na ně čekal kouzelník Šeklin. Je to 
vlastně bývalý žák naší školy, který kaž-
dým rokem vítá nové prvňáčky, což je 
pro ně určitě příjemné zpestření jejich 
nástupu do školy. No a samozřejmě 
ve třídách jsem je přivítala já společně 
s třídními učitelkami a také se zástupci 
radnice.
Jak� vzpomínáte� na� svůj� první�

školní�den?
(smích) Abych pravdu řekla, tak já si 
na svůj nástup do první třídy moc ne-
pamatuji, spíše si pamatuji, jaké byly 
první školní dny mých mladších sou-
rozenců. Ale na co si dobře pamatuji, 
to byla má první paní učitelka. Měla 
hrozně dlouhé vlasy spletené do copu, 
které jsem obdivovala, protože já je 
měla tehdy nakrátko. (smích)
Chodila�jste�ráda�do�školy?

Pocházím z učitelské rodiny. Mamin-
ka i dědeček byli učitelé. Doma jsem 

si hrozně ráda hrávala na školu a ma-
mince jsem vždy nakukovala pod ruce, 
když opravovala sešity. Takže já jsem 
do školy chodila opravdu ráda. Asi to 
bylo i tím, že jsem nemívala nikde žád-
né problémy.  
takže� vaše� povolání� je� tak� svým�

způsobem�splněným�dětským�snem?
Vlastně ano. Když jsem chodila 
do školky, chtěla jsem být učitelkou 
v mateřské škole, když jsem byla 
na základní škole, chtěla jsem učit tam 
a na gymnáziu zase vítězila střední 
škola. Nakonec jsem zakotvila na zá-
kladní škole a myslím, že to tak už zů-
stane. (úsměv) 

který�byl�váš�nejoblíbenější�
předmět�a�který�jste�naopak�
neměla�ráda?
Asi se budete divit, ale já 
jsem od malička milovala 
matematiku. Ve třídě na zá-
kladce jsme takové byly dvě 

a naše oblíbená paní učitelka 
nám přezdívala „kalkulinky“ 

(smích). No a když jsem šla studovat 
vysokou školu, věděla jsem, že chci 
učit matematiku. Dlouho jsem se pak 
rozhodovala, co bych si k ní přibrala. 
A vyhrála to chemie. Ale neučím už 
ani jedno. (smích) 
A�co�vám�naopak�nešlo?

Tak to byly cizí jazyky. A abych se při-
znala, tak dodnes s nimi bojuji. I když 
se v zahraničí domluvím, není to pro 
mě jednoduché. Ale snažím se stále 
zlepšovat.
Máte� nyní� jako� ředitelka� ještě� čas�
stoupnout�si�k�tabuli�a�vyučovat?
Naštěstí ano, protože to mám moc ráda. 
Pro mě je to doslova útěk od každoden-
ních ředitelských problémů. A když 
jsem ve třídě mezi dětmi, tak si to 
opravdu užívám a navíc si krásně vy-
čistím hlavu.  
které�máte�ročníky�a�které�před-

měty�nyní�vyučujete?
V současné době jsou to ti nejstarší 
žáci, tedy deváťáci, a vyučuji finanční 
gramotnost a informatiku.
to�už�jsou�doslova�puberťáci.�Jak�

s�nimi�vycházíte?
Myslím si, že dobře. Má zkušenost je 
totiž taková, že pokud s nimi jedná-

te jako rovný s rovným a už ne jako 
s malým dítětem, lépe na vše reagují 
a ochotněji spolupracují. Naopak, s pří-
stupem „já jsem učitel a ty mě budeš 
poslouchat“ to nejde. Chce to opravdu 
férový a otevřený přístup, který má ale 
také svá pevně stanovená pravidla.
Jaké� jsou� podle� vás� dnešní� děti?�

V� čem� jsou� jiné,� než� byla� generace�
jejich�rodičů?
Dnešní děti jsou mnohem zvídavější. 
A teď to nemyslím jenom z hlediska 
učiva, ale všeobecně. Moc dobře vědí, 
jaká mají práva a od nás očekávají jed-
nání na rovinu a vysvětlování, proč co 
děláme a k čemu je to dobré. Suché pří-
kazy a memorování opravdu v dnešní 
době už moc nefungují. 
Zklamalo� vás� něco� v� chování� ně-

kterých�žáků,�například�větší�agresi-
vita�vůči�ostatním�spolužákům�nebo�
pedagogům?
Bohužel, agresivita se objevuje asi 
všude. I když já osobně jsem se s ní 
ve svých hodinách nikdy nesetkala. Co 
však nemám ráda, tak to je takové to 
„křiváctví“. Opravdu neuznávám, že 
se někdo nedokáže přiznat k tomu, že 
něco provedl a postavit se k takovému 
problému čelem. A naši žáci to vědí. 
Proto se taky stává, že sami přijdou 
a ke svému průšvihu se přiznají.
A� je� něco,� co� vás� stále� dokáže�

u�dětí�příjemně�překvapit?
Tak to jsou určitě žáci, kteří dosáh-
nou nějakého úspěchu. Někdy je to  
i  v oblasti, kde bych to vůbec nečeka-
la. Mnozí žáci, kterým učení moc ne-

jde, podávají skvělé výkony ve sportu, 
daří se jim v praktických nebo umělec-
kých činnostech a baví je to. Nejhorší 
je žák, kterého nebaví vůbec nic.  
Jak� se� dnes� spolupracuje� školám�

s� rodiči?� Přece� jen,� řada� z� nich� je�
zaměstnaná� až� do� večera� a� nemají�
na�své�děti�už�tolik�času.
To je různorodé. S některými rodiči je 
spolupráce nadstandardní a vycházejí 
škole velice vstříc. A pak jsou takoví, 
kteří například řeší existenční problé-
my a nemají skutečně vůbec na nic ji-
ného čas, což se bohužel výrazně pode-
pisuje na jejich dětech.
Co� byste� takovým� rodičům� pora-

dila?
Snažit se zorganizovat si práci i čas 
tak, aby si našli aspoň chvíli na spolu-
práci se školou a na své děti.
Myslíte�si,�že�je�v�dnešní�době�dů-

ležité,�aby�si�rodiče�našli�čas�na�učení�
s�dětmi?�tím�samozřejmě�nemyslím�
prvňáky.
Určitě by největší část práce měla být 
na škole. Co však považuji za nejdůle-
žitější na prvním stupni, je to, aby se 
dítě naučilo dobře číst. Protože od toho 
se pak odvíjí úspěch ve všech ostatních 
předmětech. Pokud má dítě problém se 
čtením, tak má velmi často problémy 
v ostatních předmětech. Takže na prv-
ním místě je čtení, a pokud to dítěti 
nejde, měli by s ním doma rodiče číst 
nejen v 1. třídě. Pak jsou tu písemné 
domácí úkoly, které se zadávají tak, 
aby to dítě moc nezatížilo, ale zároveň 
si procvičilo probíranou látku. A i zde 
mohou hodně pomoci rodiče – zeptat 
se, jestli nějaký úkol mají a dohléd-
nout, aby jej dítě vypracovalo. Na dru-
hém stupni už to bývá horší, protože 
kvůli náročnosti učiva už rodiče mnoh-
dy nejsou schopni dítěti pomoci. My-
slím si, že ideální je, když se rodiče 
doma dítěte zeptají, co bylo ve škole, 
jestli je vše v pořádku, jaké má třeba 
kamarády. Prostě projevit zájem o to, 
co se ve škole děje, aby dítě vědělo, že 
se má na koho obrátit v případě potře-
by.
hodně� ředitelů� škol� si� stěžu-

je� na� nedostatek� pedagogů.� Jak� je�
na�tom�trávnická�škola?
V letošním školním roce máme všech-
ny pozice obsazeny kvalifikovanými 
pedagogy, ale s čím se potýkáme, tak 
to je nedostatek správních zaměstnan-
ců, což jsou zejména uklízečky a  ku-
chařky.
Mám�na�vás�úplně�poslední�dotaz.�

Co�pro�vás�znamená�být�pedagogem?
Učitelství je každodenní kontakt s dět-
mi a objevování toho dobrého, co 
v nich je. Protože v každém dítěti je 
toho spousta. A pak se snažit to nejlep-
ší v něm dál rozvíjet.  
� Šárka�ŠARMANOVÁ

když�jsem�ve�třídě�mezi�dětmi,�tak�si�to�opravdu�užívám

Na hodině. na�každou�hodinu,�kterou�eva�Horňáková�vyučuje,�se�prý�doslova�
těší�a�užívá�si�to.�� Foto: archiv zŠ TRÁVNÍKy

Mgr. Eva Horňáková

Věk: příští měsíc oslavím kulaté jubileum :)
Pochází z: města Zlína
Vystudovala: Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně a následně 
Masarykovu univerzitu v Brně. Další doplňující studium ab-
solvovala na Mendelově univerzitě v Brně

   V Otrokovicích učí: 21 let
Na ZŠ Trávníky působí: 13 let, z toho 11 let jako zástupkyně ředitelky, od srpna 
2019 jako ředitelka ZŠ Trávníky
Oblíbené činnosti a koníčky: zahrádka (pěstuji zeleninu i kytičky), v létě turis-
tika, jízda na kole a plavání, nejraději v moři, v zimě pak lyžování, a to běžecké i 
sjezdové
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vstup

volný

vstupné

90 Kč

vstupné

90 Kč

690 Kč
590 Kč
490 Kč

vstup

volný

vstupné

130 Kč

vstupné

50 Kč
děti zdarma

cena

400 Kč
vstup

volný

cena

400 Kč vstup

volný

vstup

volný

FRANTIŠEK KVĚTOŇ - OBRAZY / 
EVŽEN JECHO - PLASTIKY

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

VÝSTAVA ANEŽKY UNGEROVÉ, 
OBčANKY OTROKOVIC  

PETER NAGY 60 - CZ/SK TOUR

GALIčKA 

MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ 
VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA  

VEľKÝ MEDER 
JAK SE VAŘILO V PRŮBĚHU STALETÍ

BURčÁKOVÝ POCHOD
SLAVNOSTNÍ VEčER KE DNI VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO čS. STÁTU

PODZIMNÍ  BAZÁREK NA SPRÁVNÉ ADRESE

Společná výstava zlínského malíře a grafika, 
Františka Květoně a otrokovického sochaře, 
grafika, architekta i spisovatele, Evžena Jecha. 
Vernisáž 23. září a potrvá do 20. října 2019.

CziDivadlo Praha uvádí veselou pohádku pl-
nou vtipných situací, převleků, písniček, bo-
hatých kostýmů a rekvizit, která nás zároveň 
přinutí k zamyšlení. Pro děti od 3 do 11 let, 
ale i pro jejich doprovod.

Zvířata a příroda jsou malována na kanavu 
abstraktnějším způsobem, kde autorka ne-
chává prostor na domýšlení, zároveň jsou 
ale skloubena s romantickou přírodou hýřící 
barvami. 

Speciální česko-slovenské turné k letošnímu 
kulatému jubileu Petera Nagye spolu se skupi-
nou INDIGO. Jedinečná možnost zažít nově se-
stavený koncertní program, který je průřezem 
tvorby tohoto zpěváka, skladatele a textaře. 

Nový cyklus tanečních odpolední Naše muzi-
ka otevře Galička, dechová hudba z malebné 
podhorské vesničky Veřovice. Její repertoár 
vychází ze současné nabídky moravských au-
torů, ale i české klasiky či skladeb moderních. 

Jedinečná akce, spojená s koupí a prodejem 
brouků, motýlů, strašilek, pavouků a plazů  
z celého světa. Pro děti připraveno malování 
nejrůznějších hmyzích motivů na obličej.

Nástupní místa 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice  
U Mlýna, 5:30 Otrokovice Společenský dům  
a 5.40 Otrokovice náměstí u BESEDY. Rezervace 
míst a platba v TIC osobně nebo na telefonním 
čísle 571 118 103.

Vystavené exponáty zavedou zájemce nejen do 
kuchyní našich babiček, ale představí například  
i zlomky nádobí středověké kuchyně. Na vernisáži 
bude možné ochutnat jídla připravená podle stře-
dověkých receptur. 

Putování Milotice - Mutěnice. Nástupní místa  
7.00 Otrokovice Společenský dům, 7.15 MHD za-
stávka u Besedy a 7.30 Napajedla Fatra. Rezervace 
míst a platba v TIC osobně nebo na telefonním 
čísle 571 118 103.

Speciální slavnostní koncert Filharmonie Bo-
huslava Martinů pod vedením dirigenta Rober-
ta Jindry. Zazní vybrané skladby Bedřicha Sme-
tany a Antonína Dvořáka. Upozornění: Nutná 
rezervace míst na webu OB, popř. v TIC.

Bazárek pro všechny, kdo chtějí výhodně nakou-
pit či prodat dětské oblečení. Rezervace stolů  
(á 50 Kč) u paní Kozlové v Turistickém informač-
ním centru Otrokovice, tel.: 571 118 103. Vstup 
na akci je zdarma.

Divadelní spolek Tyjátr Otrokovice uvádí reprízu 
úspěšné francouzské komedie, která nabízí řadu 
vtipných situací, dialogů a záměn. „Vždy jde hlav-
ně o to, že někdy nestačí podat si inzerát, nebo 
přijít na tu správnou adresu...“

Městská
galerie

Městská
galerie

velký sál

velký sál

foyer
kinosálu

velký sál
velký sál

ZÁJEZD

ZÁJEZD

velký sál

velký sál velký sál

výstava
potrvá 

do

20. 10.

neděle

13. 10.
10 hod.

1. 10.
-31. 10.

středa

16. 10.
19 hod.

neděle

6. 10.
14-18 hod.

sobota

19. 10.
9-13 hod.

sobota

12. 10.
5.15 hod.

VERNISÁŽ 

pondělí

21. 10.
17 hod.

sobota

12. 10.
7 hod.

pátek

25. 10.
18 hod.

sobota

12. 10.
9-13 hod.

sobota

26. 10.
19 hod.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD: 2. 11. Stetson & Bourbon - XIII. ročník, 10. 11. DH Skoroňáci, 14. 11. Písně Karla Kryla - koncert skupiny Hladolet, 
16. 11. Lampionový průvod a ohňostroj, 18. 11. Audience - divadelní představení, 23. - 24. 11. Astro festival zdraví + Kreativ, 29. 11. Rozsvícení vánočního stromu 

říjen 2019

Dan Čagánek 
pořádá akci:

Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádají
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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 
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Plán�akcí�na�říjen�

Dopravní� hřiště� pro� veřej-
nost
Čas: všední dny 15–17 hod., 
svátky, víkendy, prázdniny 
10–17 hod.
Bližší informace najde-
te na www.ddmslunicko.cz 
Vstup zdarma
Kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz

Otevřená� herna� pro� rodiče�
s�dětmi�
Centrum volného času Baťov
začínáme v úterý 1. října 
Otevřeno každé pondělí až 
čtvrtek v měsíci 15–18 hod.
Volná hra v herně. Za děti 
v herně zodpovídají rodiče.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

20.�10.�Uspávání�broučků
Čas: 15– 16.30 hodin 
start u Moravní lávky
Vstup: děti 20 Kč, dospělí 30 
Kč
Přijďte nám pomoct uložit 
broučky k zimnímu spánku…
nebude chybět táborák, vý-
tvarná dílnička a broučkova 
polévka. Špekáčky a jiné dob-
roty na opékání s sebou. V pří-
padě nepřízně počasí se akce 
nekoná.
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz

30.�10.�Den�otevřených�dveří�
na�Centru
Centrum volného času Baťov, 
Čas: 9–17 hodin
Přijďte se k nám zabavit o pod-
zimních prázdninách….
Bude pro vás připraveno: vý-
tvarné tvoření, tělocvična, her-
na pro rodiče s dětmi…
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

30.� 10.� Podzimní� prázdniny�
na�dopraváčku
dopravní hřiště
Čas: 10–12 hod. a 13–17 hod. 
pro veřejnost
Těšit se můžete na šlapací 
auta, koloběžky, malování 
na obličej a spoustu dalšího. 
Od 15.30 hodin možnost opé-
kání vlastních uzenin. Při ne-
přízni počasí se akce nekoná. 
Vstup zdarma. 
Kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz

Výtvarná� soutěž� –� téma�
BARVY�PODZIMU
Výtvarné zpracování (kresba, 
malba, práce s přírodními ma-
teriály atd.) podzimu a zimní 
krajiny. Použít můžete formát 
A4, A5 max A3. Označené 
výkresy (jméno autora, věk, 
název MŠ nebo ZŠ, bydliš-
tě, kontakt) můžete odevzdat 
na kterémkoliv středisku 
DDM Sluníčko do 25. října.

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

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

Tel. 777 052 866

Koncert Dana Bárty, který se 
měl konat 24. září v sále Otro-
kovické BESEDY, byl na po-
slední chvíli zrušen. 

Důvodem je vážné onemoc-
nění  jednoho z členů kapely. 
Nicméně fanoušci se nemusejí 
obávat, že by o vystoupení  to-
hoto skvělého muzikanta přišli. 
Management kapely se s ve-
dením Otrokovické BESEDY 

dohodl již na novém termínu, 
který je nyní stanoven na čtvr-
tek 19. března 2020. 

„Všechny zakoupené vstu-
penky zůstávají tedy v platnos-
ti. Ti, kteří chtějí lístky vrátit, 
mohou se obrátit na Turistické 
a informační centrum, které se 
nachází v přízemí Otrokovické 
BESEDY,“ vzkázal dále jed-
natel Otrokovické BESEDY 

Filip Pastuszek. Turistické a in-
formační centrum je otevřeno 
v pracovní dny od 8 do 18 ho-
din, v sobotu od 8 do 12 hodin.
 (šar)

Vzkaz�od�Dana�Bárty:

„Moc se omlouvám všem 
fanouškům a pořadate-
lům. Náš kmenový hráč 
a spoluautor mnoha pís-
ní, kytarista Miroslav 
Chyška, je bohužel vážně 
nemocný a momentálně 
mimo možnost s námi 
odjet první část turné. Je 
to pitomé, vím, přišlo to 
ve velmi nevhodný čas. 
Naše kapela, náš zvuk, 
tvar a spoluhraní jsou 
postavené na individua-
litách a já myslím, že to 
tak má být, i když to ne-
bylo lehké rozhodnutí. Je 
nám to všem líto. Věříme 
pevně, že nás pochopíte 
a budeme se všichni spolu 
s vámi v míru těšit na co 
nejbližší příště. Nezlobte 
se. Díky. Dan.“

koncert�Dana�Bárty�je�posunut�na�březen

S kapelou. Kytarista Miroslav Chyška (vpravo nahoře) vážně 
onemocněl. Kapela tak musela zrušit první část svého plánované-
ho koncertního turné.  Foto:�archiv
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Burza knih, besedy s osobnost-
mi, pasování žáků na čtenáře, 
odpuštěné poplatky za kni-
hy, které čtenáři nevrátili včas 
do knihovny. To je výčet něko-
lika událostí, které se uskuteční 
v rámci celorepublikové akce 
Týden knihoven. Třiadvacátý 
ročník se uskuteční od 30. září 
do 4. října.

Ještě do 27. září mohou lidé 
přinést knihy, které již nechtějí, 
do připravované burzy. „Knihy 
lze bezplatně nosit do hlavní půj-
čovny Městské knihovny, kte-
rá je umístěna přímo v prvním 
patře Městského úřadu Otroko-

vice,“ vyzvala vedoucí knihov-
ny Radka Jarková. Samotná 
burza se pak uskuteční 30. září 
a ve středu 2. října od 10 do 17 
hodin. „Knihy budou k dostání 
za manipulační poplatek 10 ko-
run za kus,“ vyzdvihla symbolic-
kou částku Radka Jarková.

K třicátému výročí sametové 
revoluce přijde v úterý 1. října 
v 15 hodin do Městské knihov-
ny na pobočku Baťov besedovat 
spisovatel, malíř a sochař Jaro-
slav Kovanda. 

Zajímavé besedování s regio-
nálním spisovatelem, novinářem 
a folkloristou Jiřím Jilíkem se 

uskuteční ve čtvrtek 3. října ve 
čtyři hodiny odpoledne v obřad-
ní síni Městského úřadu Otro-
kovice. Autor knihy Žítkovské 
čarování povypráví pravdivý 
příběh o žítkovských bohyních. 
Obě zmíněné akce jsou pro ve-
řejnost zdarma.

Neodmyslitelnou součástí 
Týdne knihoven bývá pasování 
žáků 2. tříd otrokovických zá-
kladních škol na čtenáře. Starost-
ka města v roli královny každého 
osobně pasuje a předá kartičku 
do Městské knihovny a drobnou 
pozornost od města.

Další z výčtu akcí je vyhlá-
šení tzv. amnestie neboli pro-
minutí registračních poplatků 
pro nově se registrující čtenáře.  
V rámci Týdne knihoven budou 
také prominuty upomínky, které 
dostali v uplynulé době ti čtená-
ři, kteří nevrátili knihy včas.

„Týden knihoven je mimo-
řádnou příležitostí, jak upozornit 
na úlohu a přínos knihoven pro 
rozvoj kultury, osvěty a na pod-
poru celoživotního vzdělávání. 
Nejenom tuto, ale i celou řadu 
akcí pořádáme každoročně   
a  snažíme se dětem i celé veřej-
nosti nabídnout zajímavé bese-
dy,“ shrnula vedoucí knihovny. 
 (ste)

týden�knihoven�opět�láká�na�zajímavé�akce�i�besedy

Malí čtenáři. Otrokovická�knihova�pořádá�po�celý�rok�spoustu�
zajímavých�akcí�a�besed.  Foto:�archiv�redakce

PRŮKAzOVÉ FOTO 
Otrokovická BESEDA:  

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

ČT 9–11 hod.
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Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádají
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V minulém vydání Otrokovických 
novin jsme vás začali seznamo-
vat s výsledky práce členů komise 
místních částí. Ty vznikly v Otro-
kovicích před dvěma lety proto, aby 
jejich členové mohli přenášet pod-
něty z dané místní části Radě města 
Otrokovice (RMO).

Ve městě aktuálně fungují čtyři 
komise, a to pro části Bahňák, Kvít-

kovice a Letiště, Trávníky a Předná-
draží a Střed a Újezdy. Své úspěchy 
a případně i neúspěchy zde prezen-
tovaly první dvě zmíněné komise. 

Nyní je řada na Trávníkách, kde 
je předsedou komise Lukáš Cmaj-
dálka. V příštím, říjnovém čísle, se 
seznámíte s prací poslední místní 
komise, která má na starosti Střed 
a Újezdy.  (šar)

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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Sídliště Trávníky s počtem obyvatel přes 4 200 
lidí je co do počtu jedna z největších místních 
částí města Otrokovice a od toho se odvíjí i po-
čet připomínek a podnětů pro RMO. 

Naše komise se vždy  snaží upozorňovat 
i na malé nedostatky v daných lokalitách, které 
se mnohdy neúmyslně přehlíží. Jde např. o pod-
něty na  špatnou  část kvality chodníku, nefunkč-
nost osvětlení, výměnu nevyhovujících laviček, 
doplnění košů pro chovatele psů, přerostlá ze-
leň, která omezuje bezpečnost chodců a rozhled 
řidičů v dopravě a mnohé další drobnosti dané 
lokality.

Z větších projektů jsme na žádost RMO hod-
notili stav dětských hřišť. Vyjadřovali jsme se 
k revitalizaci prostoru u bývalého tržiště v ulici 
Havlíčkova a k současné podobě nového parku 
na Trávníkách. Členové byli i pozváni na pre-
zentaci Územní studie – Otrokovice, lokalita 
za sídlištěm Trávníky. 

Na podnět naší komise probíhalo hodnocení 

stavů chodníků ve všech částech města, které 
bude následně sloužit k postupné jejich obno-
vě podle daného harmonogramu zpracovaného 
odborem rozvoje města.

Pokud má komise více podnětů a poznatků, 
které spadají do kompetence určitého odboru 
nebo příspěvkové organizace města Otrokovice, 
tak  může požádat o účast  na schůzi osoby z da-
ného  odboru. Pozvání k nám na jednání přijal 
vedoucí odboru rozvoje města pan Ing. Franti-
šek  Žák a zástupce velitele MP Otrokovice pan 
Karel Koňařík. Následně s nimi probíhala dis-
kuze nad dotazy a jejich řešení.

Při přenášení podnětu z naší komise na měst-
skou radu se ne vždy daří plně všem věcem 
vyhovět, ale snažíme se najít daný kompromis, 
jak daný problém vyřešit anebo upravit, aby se 
následně všem obyvatelům našeho města spoko-
jeně a krásně žilo. 

 Ing.�lukáš�Cmajdálka
předseda místní části Trávníky a Přednádraží

Upozorňujeme�i�na�malé�nedostatky

Svou�místní�komisi�má�i�sídliště�trávníky
Je vám více než 15 let? Máte 
hodinu týdně volnou? Chcete ji 
věnovat potřebným? 

Dobrovolnické centrum 
ADRA Zlín hledá dobrovol-
níky, kteří budou navštěvovat 
seniory, děti nebo lidi se zdra-
votním postižením. Zájemci 
o dobrovolnictví v Otrokovi-
cích se mohou přijít zaregistro-
vat ve středu 9. října od 13 do 
17 hodin v SENIORu C.

„Dobrovolníci docházejí 
do daného zařízení zpravidla 
jednou týdně na hodinu a jejich 
hlavním úkolem je zpříjemnit 
volný čas klientů. Povídají si 
s nimi, předčítají knihy, do-
provází je na procházky, hrají 
si s dětmi nebo jim pomáhají 
s učením,“ přiblížila náplň čin-
nosti Pavlína Pejlová z Adry.

Všichni dobrovolníci se mo-
hou zapojit v organizaci podle 
svého výběru. Například v Ot-
rokovicích je to SENIOR, NA-
DĚJE, Charita Otrokovice nebo 
ŠLIKR.

Dobrovolníkem se může stát 
každý člověk, který je starší 
patnácti let a má absolvované  
úvodní setkání a školení. Bu-
doucí dobrovolník potom do-
loží výpis z trestního rejstříku 
a potvrzení o zdravotní způso-
bilosti. 

„Dobrovolnictví je přínosem 
zejména pro klienty, ale dobro-
volníci také získávají například 
nové zkušenosti a přátele a pře-
devším příjemně a užitečně trá-
ví svůj volný čas,“ dodala dále 
Pejlová. Zájemci o dobrovol-
nictví se mohou přihlásit i kdy-
koli v průběhu roku.

ADRA má v Česku 15 dob-
rovolnických center, která do-
hromady ročně vysílají více než 
1 500 dobrovolníků na pomoc 
potřebným. Centrum ve Zlíně 
funguje již 11 let. Na Zlínsku 
by tato činnost nebyla možná 
bez podpory města Otrokovice, 
Zlínského kraje.  

Další informace naleznete na  
www.adra.cz. (red)

hledají�se�„kamarádi“�dobrovolníci

Stejně jako v posledních letech i letos 
bude možné 16. října v Otrokovicích po-
tkat dobrovolníky, kteří budou nabízet 
bílé pastelky. V tento den se bude konat 
veřejná sbírka Bílá pastelka, která má po-
moci slabozrakým a nevidomým lidem. 
Do ulic vyrazí stovky dobrovolníků s ka-
sičkami. Za drobnou částku si od nich lze 
koupit bílou pastelku. Příspěvky dárců 
putují například na výcvik vodicích psů, 
navigační centrum pro nevidomé, výuku 
práce s náročnými kompenzačními po-
můckami, vydávání časopisů v Braillově 
písmu či zvukové podobě a další speciál-
ní služby pro zrakově postižené.�� (red)

Za necelý měsíc vypukne již 
pátý ročník dobročinného Ka-
belkového veletrhu. Tuto ob-
líbenou akci pořádá Naděje, 
pobočka Otrokovice, spolu se 
Zlínským deníkem. 

„Veletrh můžete podpořit 
nejen nákupem, ale také věno-
váním tašek, které už nenosíte 
a které by mohly ještě dělat 
radost další majitelce či maji-
teli. Přinést je můžete na kte-
rékoli z našich sběrných míst 
nejen v Otrokovicích, ale také 
v Napajedlích, a to do 7. října,“ 
upřesnila dále Kateřina Mičá-
ková z pořádající otrokovické 
pobočky Naděje.

Přijít si vybrat novou kabel-
ku a podpořit tak dobrou věc 
budou moci lidé ve čtvrtek 17. 
října od 15 do 18 hodin v pro-
storách Otrokovické BESEDY.  
„Akce je určena nejen dámám, 
ale také dětem a pánům, kteří 
si jistě najdou v široké nabídce 
to své,“ pozvala Kateřina Mi-
čáková.

Například jenom loni si moh-
li zájemci vybírat z tisícovky 
kabelek nejrůznějších tvarů, 
velikostí i barev. Mezi nimi 
byly nejenom použité kousky, 

ale také úplně nové a ručně 
vyráběné. Ceny se pohybovaly 
od desítek až po stovky korun. 
Nakonec se jenom v Otrokovi-
cích podařilo vybrat více než 
dvacet tisíc korun. 

Každým rokem se výtě-
žek z prodeje kabelek věnuje 
na charitativní účely. Ten letoš-
ní bude sloužit k pořízení vyba-
vení denního stacionáře Naděje 
v Otrokovicích.  (šar)

Máte-li podnět či chcete něco sdělit komisi, zašlete to prosím na e-mail: komise-travniky@otrokovice.cz 

Veletrh�kabelek�odstartuje�již�popáté

SeZNAM�SBěRNýCh�
MíSt�V�OtROkOVICíCh

Naděje,�pobočka�Otrokovice
Wolkerova 1274
Můj�voňavý�krámek
tř. Spojenců 1247
turistické�a�informační
centrum
nám. 3. května 1302
krejčovství�Marie�Žalčíkové
nám. 3. května 1342

Sportovní�centrum�Otroko-
vice
J. Jabůrkové 1819
Andělský�obchod
Havlíčkova 1603
Papučárna�Otrokovice
Hlavní 1157

Na dobrou věc. Loni�se�podařilo�v�Otrokovicích�prodat�kabelky�
za�více�než�dvacet�tisíc�korun.�� Foto: archiv redakce

Sbírka� pro� nevidomé�
po�roce�opět�v�ulicích

VeDeNí�OtROkOVICké�RADNICe�
VYSlYŠí�VeřeJNOSt

Přijďte debatovat o problémech, které vás trápí ve městě, s vedením města i členy komise míst-
ní části Baťov, Stará Kolonie. Setkání se uskuteční ve�čtvrtek 26.�září�v�17�hodin

 ve�společenské�místnosti  SeNIORU�C

„Na tuto besedu jsou zváni všichni obyvatelé Otrokovic, především z Baťova. Jelikož má město 
zřízeny čtyři komise pro místní části, v následujícím období plánujeme besedy v dalších třech 
částech našeho města. Na těchto setkáních chceme diskutovat o problémech, představit aktuální 
projekty a vyslechnout si připomínky a podněty,“ pozvala starostka města Hana Večerková.



Velké poděkování mamin-
ce, babičce, prababičce, paní 
Marii� PetROVé z Otro-
kovic za péči, starostlivost  
a lásku, kterou celý život 
věnuje svým blízkým. Dne  
14. září 2019 již podeváté 
oslavila naše bábinka své 
kulatiny. K tomuto požehna-
nému věku přejí vše nejlep-
ší a pevné zdraví do dalších 
let děti Pavel a Irena, vnuci 
Patrik, Hana, Honza, Pepa a 
ostatní příbuzenstvo. Velkou 
sladkou pusu posílají pravnu-
ci Kuba, Vratík, Eliška, Va-
šík a Emička.

Dne 24. srpna uplynulo již 15 let, co nás navždy 
opustil pan Oldřich� OUBělICký. S láskou 
vzpomíná celá rodina.

S maminkou jste, tatínku, tvořili výjimečný pár, 
kterých mnoho není – špatného slova nikdy u vás 
nebylo slyšet, byli jste propojeni láskou až do své-
ho úmrtí. Láska, která se nikdy nevytratila a já byla 
pyšná na své milující rodiče. Dne 27. srpna by se 
náš tatínek Bohumil�kleMeNt dožil 90 let. Píši 
náš, protože i Drahoš Tě měl moc rád a tatínku Ti říkal s patřič-
nou pýchou. Den po Tvých narozeninách jsi nás navždy opustil. 
Letos je to 16 let. Nejenže vzpomínáme, ale také děkujeme za kaž-
dý den prožitý s Tebou. S obrovskou úctou a láskou dcera Soňa  
s manželem Drahomírem.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta  
a vzpomínky v srdcích žijí dál. Dne 30. srpna uply-
nul 9. rok, kdy nás navždy opustila paní Jindřiška� 
hONSOVÁ. Děkujeme všem za tichou vzpomín-
ku na naši maminku. Dcery Iva a Hanka s rodinami 
a manžel Slávek

Utichlo srdce, zůstává jen žal, ten, kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál. Dne 7. září uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustila paní Miroslava�MAlÚŠkOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

Osud Ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srd-
cích budeš stále žít. Dne 7. září uplynulo 1. výro-
čí, kdy nás navždy opustil milující manžel, tatínek  
a dědeček, pan Josef�PlUhAř. S láskou vzpomí-
ná manželka Olga a celá rodina.

Osud Ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srd-
cích budeš stále žít. Dne 8. září uplynuly 2 roky, 
co nás opustil pan Zdeněk�PřIkRYl. S láskou 
vzpomínají manželka Marie, syn Zdeněk, vnučka 
Michaela, vnuk Zdeněk s rodinami, tchyně Marie  
a rodina. Děkujeme za vzpomínku.

Dne 9. září uplynulo již 30 let, co nás navždy opus-
tila ve věku 49 let naše drahá maminka a babička, 
paní Zdeňka�BlAtOVÁ. S láskou a úctou vzpo-
míná dcera Jana s rodinou.

Čas strašně letí, to nejdražší nám vzal, zármutek, 
bolest a láska však zůstávají dál. Dne 9. září uply-
nul předlouhý a bolestný rok, co nám navždy ode-
šel náš milovaný syn Jan�hUBÁČek. S láskou 
vzpomínají rodiče a bráška.

Dne 13. září jsme si připomněli smutné 10. výro-
čí dne, kdy nás navždy opustil pan Jan�VeSelý.  
S láskou v srdci vzpomínají synové Miroslav, Jan 
a Milan s rodinami a ostatní příbuzní.

Léta plynou, bolest však trvá a nedá zapomenout. 
Stále v srdcích Tě máme a se slzami v očích vzpomí-
náme. Dne 13. září jsme si připomenuli 10. výročí 
úmrtí paní ludmily�PeJŠOVé. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Ludmila, syn Milan, syn Oldřich.

Jak tiše žila, tak tiše odešla – skromná ve svém 
životě, velká ve své lásce a dobrotě. Dne 13. září 
uplynuly 3 roky, co nás opustila dcera, maminka, 
babička Světlana�řePkOVÁ. Vzpomíná mamin-
ka Zdenka, dcera Lucie s manželem, Barborka, syn 
Matyáš a Honzík.

Dne 16. září uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil 
náš syn, pan Radek�VAVRUŠA a 18. září by se 
dožil 48 let. S láskou stále vzpomínají syn, man-
želka, rodiče a bratr s rodinou.

Dne 19. září by se dožila 99 let naše 
maminka, paní Marie�DOhNAlOVÁ�
a dne 29. září uplyne 27 let od úmrtí na-
šeho tatínka, pana Aloise�DOhNAlA. 
S láskou vzpomínají dcery Ludmila, 
Marie a Anna s rodinami.

Dne 19. září uplynulo 30 let od úmr-
tí pana Jaroslava� hORČICI a dne  
14. září 5 let od úmrtí paní emílie�
hORČICOVé. S láskou a úctou vzpo-
mínají dcery Alena a Jarmila s rodina-
mi. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život  
i nás. Dnes, 20. září, uplynul sedmý smutný rok, 
kdy nás navždy opustila paní Ivana�PlANÁ. S lás-
kou vzpomíná milující rodina. Děkujeme všem za 
tichou vzpomínku.

Dne 23. září uplyne 1 rok, co odešel od všech, které 
měl rád, pan Josef�MAtYÁk. Za tichou vzpomín-
ku děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 25. září vzpomeneme 6. výročí úmrtí paní 
Františky�ZBRANkOVé. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manžel 
s rodinou.

Dne 26. září uplyne 5. rok od úmrtí pana Radomíra�
ŠIŠkY. S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 26. září uplyne dlouhých 6 let, co nás opustil 
pan Jaroslav�WIlleRt. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají dcera Ilo-
na a syn Jaroslav s rodinami a přítelkyně Ludmila.

Dne 29. září uplyne 7 let, co nás opustil pan  
Jaromír�tRUNkÁt. S láskou vzpomíná zarmou-
cená rodina.

Osud Ti nedopřál s námi dále být, ale v našich srd-
cích budeš stále žít. Dne 30. září uplynou 3 roky 
od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dě-
dečka, pana Vladimíra�lUkeŠe. S láskou vzpo-
mínají manželka Mária, syn Vladislav s rodinou, 
dcera Monika, vnoučata Ladík, Mija a Erik.

Dne 30. září uplyne 1. smutný rok od úmrtí naší 
nejskvělejší a nejobětavější maminky na světě, paní  
Jindry�ReIteROVé, která odešla tak nečekaně 
brzy. S bolestí v srdci na ni vzpomínají každý den 
její syn Roman, dcera Jindra, její matka a zároveň 
babička Božena. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte společně s námi.

Dne 4. října si připomeneme 7. výročí úmrtí naše-
ho syna Martina�SkOPAlA. Kdo jste jej znali, 
vzpomeňte prosím s námi. Milující rodiče, synové 
Jonáš a Jeremiáš a celá rodina

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který 
jsi pro nás žil. Dne 8. října si připomeneme 6. vý-
ročí úmrtí pana Petra�MAhDAlíČkA. S láskou 
vzpomíná celá rodina.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích 
budeš stále žít. Dne 15. října vzpomeneme 22. vý-
ročí, kdy po tragické nehodě zemřela naše milo-
vaná dcera, sestra, slečna Marcela�SekUlOVÁ. 
S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče a bratr  
s rodinou. Všem, kteří na ni vzpomenete, upřímně 

děkujeme.
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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.

SPOLEčENSKÁ KRONiKA

VÍKENDOVÝ  KURS 
HORMONÁLNÍ JÓGY 

 V OTROKOVICÍCH

www.ckzdravi.cz
mobil: 721 529 745

26.–27.10. 2019

technické�služby�
Otrokovice�s.�r.�o.,�

k.�Čapka�1256,�Otrokovice 
PřIJMOU�

do pracovního poměru pracov-
níky – nástup�dle�dohody�– na 
následující pracovní pozice:
• dělník�pro�údržbu�veřejné�
zeleně
Požadavkem je dobrý fyzický 
stav
• zedník
Požadavkem je vyučení  
v oboru a řidičský průkaz 
skupiny „B“
• pracovnici�na�úklid�pietní�
síně�a�hřbitova�v�Otrokovi-
cích-kvítkovicích�(zkrácený 
úvazek, vhodné i pro důchod-
ce).
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapleta-
lové, tel.: 577 922 329, mo-
bil: 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.

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.

BLAHOPŘÁNÍ

iNzERcE

• Předprodej a rezervace  
vstupenek na kulturní akce 
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Máme-li si vybrat povolání, 
které se k nám hodí, je důleži-
té vidět, zažít, zkusit si.  Aby-
chom to žákům v naší škole 
umožnili, zapojili jsme se 
do projektu společnosti VISC 
s. r. o. (více na https://zlinsky.
visc.cz/). VISC žákům v rám-
ci kariérového poradenství 
nabízí nejen zamyšlení nad 
profesními zájmy, schopnost-
mi a předpoklady pro studi-
um, ale také informace o trhu 
práce, pracovních pozicích, 
firmách v regionu, jejich vý-
robních programech.

 Kromě toho mají žáci pří-
ležitost zkusit si přímo v pro-
cesu objevit to výjimečné, 
zdravé a silné v nich, aby pak 
měli větší šanci najít si vhod-
né povolání, zaměstnání, ale 
i pozici ve firemní struktuře. 
Exkurze, jež VISC pořádá pro 
žáky, které určité povolání či 
firma zajímá, probíhají do fi-
rem a institucí v nejrůznějších 
oblastech – od strojírenství 
přes zdravotnictví, sociální 
oblast po ekonomickou, zahr-
nují i právnická povolání či 
práce v zemědělství.

Pro toto řešení jsme se 
ve škole rozhodli z několika 
důvodů. Prvním z nich je sys-
témovost, která spočívá v mo-
tivaci žáků, v sebepoznání 
(obrázkový i slovní dotazník 
zájmů) a zejména v možnosti 
poznat povolání přímo ve fi-
remní praxi. VISC při hledání 
vhodného povolání propojuje 
ZŠ, SŠ, zajímavé a technolo-
gicky vyspělé firmy v regionu, 
pedagogy i  rodiče. Prostřed-
nictvím tohoto chceme vést 
žáky k samostatnosti, vnitřní 
motivaci, odpovědnosti za své 
rozhodnutí, kreativitě atd.

 Cesta k volbě dalšího vzdě-

lávání po základní škole začí-
ná hned na prvním stupni, pro-
to ve spolupráci s VISCem s. 
r. o. budeme od října letošního 
školního roku v naší škole rea-
lizovat pro žáky 4. a 5. ročníku 
Technický kroužek. 

Výuka bude probíhat v mo-
bilní učebně – kamionu, kde 
se žáci hravou a zajímavou 
formou mohou seznámit se zá-
kladními principy hydrauliky, 
pneumatiky a elektroniky. 

Kroužek povede odbor-
ník z praxe, který má s těmi-
to technologiemi dlouholeté 
zkušenosti. Cílem je ukázat 
žákům, že technika je hravá, 
zajímavá, atraktivní a zvlád-
nutelná, že se znalostmi z obo-
ru se v budoucnu určitě uplat-
ní. 

 Na to budou navazovat 
projektové dny – vedle pneu-
matiky a hydrauliky se mohou 
další žáci naší školy interak-
tivně seznámit s tím, co je to 
„chytrá“ továrna a jak fungu-
je, co jsou to kolaborativní ro-
boty a jak je lze programovat 
(ve společnosti BD SENSORS 
s. r. o.). V RayService a. s. 
Staré Město uvidí, jak se pra-
cuje s 3D tiskárnou, 3D ske-
nerem, interaktivním prknem 
pro výrobu kabeláže, mohou si 
zkusit osadit desku plošných 
spojů a oživit ji apod. 

Nabyté dovednosti mohou 
zúročit i přímo v naší ško-
le, protože 3D tiskárna nově 
obohatila vybavení školního 
klubu. 

Věříme, že každá aktivita, 
která žákům pomůže nasměro-
vat budoucí profesní cestu, má 
obrovský smysl.
� Sylva�ŠtěPItOVÁ,
� �Marcela�JAVOříkOVÁ,
 ZŠ Mánesova

kariérové�poradenství�na�Mánesce

Šikovné děti z kroužku aerobi-
ku, který již několik let pracuje 
na Základní škole Trávníky, čeká 
v tomto školním roce poslední 
soutěžní sezona. Žáci v loňském 
roce reprezentovali svou základ-
ní školu na mnoha soutěžích 
po celé České republice. Díky 
Aerobic tour, Mia festivalu nebo 
Česko se hýbe navštívili města 
jako Hodonín, Brno, Pardubice, 
a  dokonce i Prahu.

První rok již děti patřily 
do nejstarší věkové kategorie, 
což byla pro ně i jejich trené-
ra obrovská výzva. A obstály 
opravdu se ctí.

Zpočátku si musely vystačit  
pouze s bramborovou medailí, 
ale pilný trénink brzy přinesl 
ovoce a postupně čtvrtá místa vy-
střídaly medaile. První stříbrná 
medaile z Aerobic tour v Uher-

ské Brodě, pak následovala do-
konce příčka nejvyšší a zlatá me-
daile z Aerobic tour v Uherském 
Ostrohu. Tato umístění dostala 
děvčata za choreografii Olympij-
ský sen, inspirovanou úspěchy 
Emila Zátopka, až do nejlepší 
výkonnostní skupiny na velké 
finále Aerobic tour v Brně. Vel-
ká konkurence a skvělé výkony, 
toto vše je v Brně čekalo. Nako-
nec se tým ze ZŠ Trávníky nedal 
a vybojoval skvělé druhé místo. 
Na první rok v nejstarší kategorii 
je to vynikající výsledek.

Dalším důležitým úspěchem, 
i když bohužel ne medailovým, 
bylo 4. místo z republikového 
finále soutěže Česko se hýbe, 
kam se choreografie probojova-
la z postupového kola v Brně. 
Ne každý měl tedy možnost 
se zúčastnit a v konkurenci 

týmů z celé České republiky je  
4. místo neskutečným úspěchem. 
Opomenout nelze ani soutěž Per-
níková kopretina v Pardubicích, 
kde tým získal stříbrnou medaili.

Letos budou všichni z krouž-
ku aerobiku žáky devátého roč-
níku a my se s nimi na konci 
června rozloučíme. Jejich cesty 
se rozejdou na různé střední ško-
ly a možná je osloví aerobik ně-
kde v okolí. S jejich odchodem 
však ve škole skončí i úspěšný 
tým Aerobic Trávníky Otrokovi-
ce. Poslední rok je proto velkou 
motivací pro děti i trenéra vložit 
do práce co nejvíce a předvést to 
nejlepší, co se naučily. A že toho 
za těch pět let nebylo málo. 

Teď už nezbývá než se těšit, 
čím nás letos překvapí.
 Martin�hlOŽek,
 ZŠ Trávníky

Aerobic�tým�má�před�sebou�poslední�rok

Deváťačky.�žačky�ze�ZŠ�trávníky�za�pět�let�posbíraly�nejednu�medaili.�� Foto:�archiv�ZŠ�trávníky

Přes sedm a tři čtvrtě milionu 
korun bylo během prázdnin 
investováno do Základní ško-
ly Trávníky. Škola se může 
pochlubit novou jazykovou 
laboratoří, zmodernizovanou 
školní žákovskou kuchyňkou, 
učebnou pro praktickou výuku 
pěstitelství nebo zrekonstruo-
vanými prostory jak pro žáky, 
tak pro učitele. Na realizaci 
projektu jsou poskytnuty fi-
nanční prostředky z Evropské 
unie a z rozpočtu města Otro-
kovice.

Projekt je zaměřen na zvý-
šení klíčových kompetencí 
žáků Základní školy Trávníky 
Otrokovice v oblasti jazyko-
vého vzdělávání a řemeslných 
dovedností. Nově zbudované 
a zrekonstruované prosto-
ry přispějí ke zvýšení zájmu 
o studium jazyků a praktic-
kých řemeslných předmětů. 
„Výuku praktických činnos-
tí považujeme v naší škole 

za velmi důležitou, protože 
při těchto aktivitách zažíva-
jí úspěch i žáci, kteří raději 
pracují manuálně než inte-
lektuálně. Výsledky své prá-
ce zde vidí ihned, výrobky 
či výpěstky si mohou odnést 
domů a pochlubit se jimi svým 
blízkým. Proto u nás výuka 
pěstitelství a dílen probíhala 
i v období, kdy na mnoha ško-
lách docházelo k rušení těchto 
prostor,“ uvedla ředitelka ško-
ly Eva Horňáková.

Jazyková laboratoř obsahu-
je žákovská místa se sluchátky 
napojená na učitelské pracovi-
ště. Spolu s výukou s rodilým 
mluvčím v 5. až 9. ročníku tak 
dojde ke zkvalitnění výuky ze-
jména anglického jazyka. Ja-
zykovou laboratoř však bude 
možno využívat i pro výuku 
ostatních cizích jazyků.

Kompletně rekonstruovaná 
školní kuchyňka je vybavena 
novými žákovskými pracovi-

šti, digitálními technologiemi 
a pomůckami, které odpoví-
dají požadavkům moderní vý-
uky. 

Všechny zrekonstruované 
učebny jsou uzpůsobeny pro 
výuku zdravotně znevýhod-
něných žáků včetně těch imo-
bilních. Zároveň se výstavbou 
dvou výtahů a rekonstrukcí 
sociálního zařízení pro dívky 
i chlapce vyřešila i důležitá 
oblast bezbariérovosti školy.

 Nové prostory budou slou-
žit nejenom škole samotné, 
ale také dalším čtyřem part-
nerským školám. Mimo jiné 
dojde i k modernizaci školní 
sítě, protože konektivita školy 
bude splňovat nejmodernější 
bezpečnostní požadavky. 

„Ráda bych poděkovala zři-
zovateli – městu Otrokovice, 
že celou tuto rozsáhlou rekon-
strukci připravil a spolufinan-
coval. Žáci se díky ní budou 
moci na výuku odborných 
předmětů více těšit, bude je 
víc bavit a věřím, že při výuce 
jazyků budou dosahovat i lep-
ších výsledků,“ uzavřela ředi-
telka školy.  (ste)

Nové chodníky, odpočinko-
vá zóna, nové herní prvky  
i rozšíření bezbariérové ram-
py. Takové změny čekaly 
první zářijový školní den na 
všechny děti i zaměstnance 
Základní školy T. G. Masa-
ryka. Během letních prázdnin  
tam došlo ke kompletní revi-
talizaci prostoru před školou. 
Stavební práce  přišly otro-
kovickou radnici na bezmála 
jeden a půl milionu korun. 

 Kromě kompletní revitali-
zace přístupových ploch před 
hlavním vstupem do školy 
bylo nutné vybourat původ-
ní zpevněné plochy, mobili-

ář a provét s tím související 
úpravy. Byla upravena místa, 
která se napojují na chodník, 
a na hlavním prostranství 
před školou jsou položeny 
nové dlažby. Původní ven-
kovní schodiště bylo vybou-
ráno a zcela nově vystavěno, 
a to včetně rozšíření bezbari-
érové rampy.

Na tyto práce naváže do-
dávka mobiliáře, například 
lavičky, odpočinkové zóny 
a následně pak sadové úpra-
vy. V poslední fázi revitali-
zace budou doplněny hrací 
prvky a bude pomalováno 
asfaltové hřiště.  (ste)

Před�školou�je�nové�prostranství

In
z

e
r

c
e

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

ZŠ�trávníky�se�může�pyšnit�novou�jazykovou�laboratoří
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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

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

Základy zůstaly stejné a pevné. 
Florbalisté Panthers Otrokovice 
vstoupili do nové sezony znovu 
s Michalem Kvapilem ve funkci 
hlavního trenéra a firmou Hu-Fa 
Dental a. s. v pozici generálního 
sponzora, tým opět povede s ka-
pitánskou páskou obránce Mi-
chal Nagy. Klub nově podpoří 
místní stavební společnost PSG. 
Mužstvo pak před devátou sezo-
nou v nejvyšší domácí soutěži 
prošlo razantní proměnou.

„Chceme tým omladit,“ vy-
světlil předseda klubu Karel Ťo-
pek odchod pětice útočníků To-
máš Sovják, Lukáš Uhrinovský, 
Martin Nagy, Marek Zapletal 
a Martin Rožnovják.

Mužstvo se chce v superlize 
prezentovat modernějším flor-

balem než doteď. „Chceme hrát 
aktivně, aby se to líbilo lidem. 
V Otrokovicích se vždycky sáze-
lo na dobrou obranu, vyčkávalo 
se. Chceme být odvážnější hlav-
ně vepředu a dávat více branek,“ 
plánuje trenér Kvapil.

Se změnou herního stylu mají 
pomoct také posily včetně čers-
tvého juniorského mistra světa 
Petra Koláčného. „Panteři pro 
mě byli jasnou volbou, protože 
jsem šel studovat na Univerzi-
tu Tomáše Bati,“ řekl Koláčný, 
který zamířil k Panterům z týmu 
Bulldogs Brno.

Z Ostravy získaly Otrokovice 
produktivního univerzála Filipa 
Hrabala, jehož pomohl přivést 
ofenzivní lídr mužstva Lukáš Pe-
šat. „Je tady perspektivní tým se 

spoustou šikovných a mladých 
hráčů, kteří, pokud budou chtít, 
tak časem celý klub potáhnou,“ 
věří Hrabal.

Místo v kádru Panterů si vy-
bojovali také další čtyři mladí 
útočníci. Po Ladislavu Gálovi se 
stal druhým slovenským repre-
zentantem v otrokovickém týmu 
Peter Nehila, který má zkušenos-
ti z Tatranu Střešovice. Družstvo 
ještě doplnili Štěpán Kostolány, 
Martin Ďuriška a Vlastimil Čer-
venka.

Cílem Panterů je jako vždy 
postup do play-off, kde by ale 
chtěli vylepšit nelichotivou bi-
lanci z předchozích sezon, kdy 
ve čtvrtfinále prohrávali 0:4 
na zápasy. „Pro některé hráče 
je čtvrtfinále splněný cíl a pak 
už nejdou přes hranu. Hráči ale 
musí jít do play-off s tím, že se 
můžou dostat do superfinále. To 
mi tady u některých chybělo,“ 
nabídl trenér Kvapil další důvo-
dy pro obměnu mužstva.

Jeho hráči se v rámci přípra-
vy na sezonu předvedli v roli 
instruktorů na tradičním kem-
pu, který klub pořádá pro mladé 
hráče ve druhé půlce prázdnin. 
I letos se ho zúčastnilo kolem 
šedesáti zájemců, v drtivé vět-
šině členů mládežnických týmů 
klubu. Ti nejmenší dosáhli ještě 
před prázdninami významného 
úspěchu na prestižním turnaji 
Open Games v Brně, kde vyhráli 
kategorii přípravek.  (pan)

Otrokovičtí�Panteři�omladili�tým,�chtějí�uspět�v�play-off

Superfinále.�to�je�cíl�otrokovických�Panthers.�ti�do�nové�sezony�
nastoupili�se�šesti�novými�hráči.�Vedení�týmu�si�od�toho�slibuje�neje-
nom�lepší�podívanou,�ale�i��vysněnou�medaili.�� Foto: archiv

Přijďte v sobotu 2. listopadu 2019 rozběhat vaši firmu,  
instituci, oddíl, rodinu a přátele na

XX. ročníku 

• 1/2maraton jednotlivců, štafetový závod týmů 
  a smíšených družstev mládeže 
• maraton a půl jednotlivců a dvojic 
• běžecký závod žactva, dorostu a přípravek 
• začátek závodu postupně od 8.00 hodin
• start a cíl u Městské sportovní haly
• pořádá Tj jiska Otrokovice, oddíl atletiky

Záštitu� nad� maratonem� a� půl� převzala� starostka� Otrokovic�
Hana�Večerková� a� nad� 1/2�maratonem� oba�místostarostové�
města�Petr�Ťopek�a�Ondřej�Wilczynski�.
 www.pul-maraton.cz
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MEMORiÁLU MUDr. JOSEFA PODMOLÍKA 
V 1/2MARATONU

UTKáNí HáZENKáŘSKýcH LEgEND

V sobotu 12. října se v Městské sportovní hale 
uskuteční házenkářský zápas mezi týmy bývalých 

hráček otrokovické TJ Jiskra a Iskry Partizánske 

Akce začíná ve 14 hodin utkáním malých házenkářek  
z obou měst propojených partnerstvím na základě baťovské 

tradice
Zveme fanoušky ke sledování zápasu děvčat, jež se spolu utká-
valy v nejvyšší soutěži ještě v době československé federální ligy
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ZASTAVTE SE U NÁS

tel.: 605 000 821

(mezi prodejnami Lidl a Kaufland)

v Otrokovicích, tř. Osvobození 1033

pondělí–pátek
8.00–12.00

13.00–17.00

MPL Trading, spol. s r.o.  Tomáše Bati 1707, 765 02 Otrokovice  

tel.: 577 663 664, e-mail: otrokovice@mpl.cz 

mobil: 603 509 132, e-mail: richard.kaspar@mpl.cz

plastové - hliníkové

OKNA - DVEŘE

• parapety

žaluzie• 

sítě• 

• 5 let záruka 

+ pozáruční servis

• německé profily

  VEKA TROCAL  a  

www.mpl.cz

včetně kompletní montáže

-58%až

Čtvrtý ročník oblíbeného turnaje Jiskra 
Junior Handball Cup 2019 přilákal 23.–25. 
srpna do Otrokovic házenkářská družstva  
z České i Slovenské republiky. Na domá-
cí půdě se také představily mladší i starší 
dorostenky TJ Jiskra Otrokovice, které  
předvedly skvělé výkony. Turnaj byl pořá-
dán za finančního přispění města Otroko-
vic a Zlínského kraje. 

V kategorii mladších dorostenek pro-
bíhaly boje o body na Městské sportovní 
hale  mezi devíti družstvy. Mladší doros-
tenky našly  přemožitelky pouze ve dvou 
utkáních, což ale stačilo na krásné druhé 
místo a zisk stříbrných medailí. Děvčata 
ukázala velmi pěknou házenou a  v obran-
né fázi bylo vidět velké zlepšení. To je jistě 
pro svěřenkyně trenéra Štefana Boršického 
velmi dobrý impulz do nadcházející sezo-
ny. V této kategorii zvítězila děvčata ze 
Slavie Praha a bronzové medaile si odvez-
la děvčata ze Stupavy. Nejlepší hráčkou 
se stala Karolína Ratajová z Poruby. Cenu 
pro nejlepší brankařku si odvezla Veronika 
Papajová ze Stupavy a nejlepší střelkyní se 
stala domácí hráčka Tereza Karlíková.

V kategorii starších dorostenek bojo-
valo o vítězství ve sportovní hale na Štěr-
kovišti devět družstev z ČR a SR. Našim 
děvčatům se podařilo zvítězit ve třech 
utkáních z osmi, čímž obsadily sedmé 
místo. To se dá, vzhledem k početnímu 
stavu tohoto družstva, považovat za slušný 
výsledek. Vítězem se v této kategorii stalo 
družstvo Házená Jindřichův Hradec. O je-
jich vítězství rozhodl hlavně velmi dobrý 
výkon v zápase proti favorizované Slavii 
Praha. Na třetím místě skončilo družstvo 
SHK Kunovice. Nejlepší hráčkou se stala 

Lucie Fleková z Kunovic. Cenu pro nej-
lepší brankářku si odvezla Karolína Devá-
tá z ostravské Poruby a nejlepší střelkyní 
se stala Laura Holincová z Bytče.

Ceny pro vítězky přišla předat starostka 
Otrokovic Hana Večerková, které tímto 
mnohokrát děkujeme. Velké díky pat-
ří všem, kteří se na organizaci této velmi 
zdařilé akce podíleli. Dále také městu 
Otrokovice a Zlínskému kraji za finanční 
podporu. Petra�kARlíkOVÁ,
 vedoucí družstva

Stříbrné. (dole zleva) Šarmanová Anita, 
Karlíková Tereza, Nesvadbová Hana, Šká-
chová Valerie. (zleva nahoře) Horáková 
Simona, Šenkeříková Sára, Janevská Alž-
běta, Pohunková Viktorie, Juříková Diana, 
chybí Tisovská Adéla.  
 Foto:�Petra�kARlíkOVÁ

Mladší�dorostenky�skončily�stříbrné
Místo napínavého zápasu zklamání. 
Takto hodnotí tým SK Baťov 1930 z. s. 
derby, které se 28. srpna odehrálo mezi 
jejich dorostenci a soupeři z FC Vikto-
ria Otrokovice. Hosté totiž přišli s pou-
hými deseti hráči. A o výsledku zápasu 
tak bylo prakticky předem rozhodnuto.

V Otrokovicích nemáme mnoho 
sportů, kde by se v podobném místním 
derby mohla utkat mužstva z opačných 
stran města. A jak to u podobných der-
by bývá, jsou tyto zápasy vždy řádně 
nahecované a napínavé, zkrátka oko-
řeněné spoustou emocí navíc oproti 
ostatním „běžným“ zápasům, vždyť 
kdo by pro danou sezonu nechtěl být 
„králem města“. Bohužel se asi stovka 
diváků, kteří si i přes nepřízeň počasí 
našli cestu na Baťov, ničeho z toho ne-
dočkala. Hosté nastoupili s pouhými 
10 hráči a celý zápas tím prakticky zne-
hodnotili...

Očekáváný scénář se začal naplňo-
vat hned od samého počátku, hrálo se 
v podstatě jen na jednu branku a čekalo 
se, kdy to tam začne „padat“. Čekání 
ukončil baťovský snajpr Adam Bršli-
ca již po 8 minutách, když využil akci 
důrazného Jirky Štefky. Vzápětí přidal 
druhý gól Jirkův mladší bratr Ondra 
a na tribunách se začalo spekulovat, 
jakým výsledkem to dnes asi skončí. 
Baťovští však po této brance polevili 
a uchýlili se spíše jen ke střelám z dál-
ky, pohříchu však drtivá většina z nich 
končila v ochranné síti za brankou či 
vedle ní... 

A tak se skóre měnilo těsně před po-
ločasem, kdy se podruhé prosadil jed-
nou z těch přesnějších střel  opět Adam 

Bršlica a gól do šatny přidal Martin 
Štach. 

Druhý poločas začal Baťov přece jen 
lépe, kluci začali více běhat a nabízet 
se, z čehož rezultovaly další a další 
šance, a i když domácí hráči zpřesnili 
mušku a stále častěji se trefovali mezi 
tyče, naráželi na výborného gólmana 
Viktorky Licova, jemuž může trenér 
hostí Ivan Bořuta poděkovat za to, že 
se celkové skóre nestalo dvouciferným, 
ale zastavilo se na čísle 8 – a to ještě 
s přispěním dvou smolných vlastních 
gólů hostujícího obránce.

Z tohoto zápasu však dorostenci SK 
Baťov i přes vysoké vítězství nemoh-
li mít žádnou velkou radost, protože 
to není to, o čem by fotbal měl být – 
o dramatickém a vyhecovaném boji 
dvou týmů usilujících o zisk tří bodů. 
Zápas, ve kterém se jedno mužstvo 
celý zápas brání a k soupeřově brance 
se dostane s bídou jednou za poločas, je 
ztrátou času pro všechny aktéry, včetně 
zklamaných a rozladěných diváků, ať 
už přišli fandit té či oné straně.

Nicméně soutěž pokračuje dál a již 
tuto středu budou mít dorostenci SKB 
možnost zahrát si zase pořádný zápas, 
když v dohrávce prvního odloženého 
kola přivítají silný tým Strání, jenž je 
aktuálně v tabulce na 3. místě dva body 
před nimi. Dorost Viktorky pak v so-
botu přivítá sdružený celek Brumova 
a Valašských Klobouků, přejme jim, 
aby se tentokrát sešli v plném počtu 
a mohli tak v plné síle zabojovat o další 
mistrovské body.
� ladislav�BRŠlICA,�
� člen�VV�SK�Baťov�1930�z.�s.

Vítěz�byl�jasný�prakticky�už�před�zápasem

Ahoj všichni běžci profíci i hobíci,
přijďte v sobotu  26. říjnA 2019 

nA přespolní běh otrokovické svAhy 2019

Chystáme pro Vás hlavní závod na 10 km a 5 km. Obě 
tratě vedeme terénem kopce Tresný. Start se usku-
teční na atletickém stadionu TJ Jiskra Otrokovice.

Parametry tratí:
• 10 km (250 metrů převýšení, příměstský lesní terén)
• 5 km (110 metrů převýšení, příměstský lesní terén)
• 1 000 m (0 metrů převýšení, asfalt, park)
• 400 m (0 metrů převýšení, tartan, zdarma)

Online registrace probíhají až do 21. 10. 2019 na www. otrokovicke-svahy.wz.cz                 
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