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Festival Neznámá země bude
letos v Otrokovicích podruhé

Zařadit i letos Otrokovice do
festivalového dění se rozhodli pořadatelé akce Neznámá
země. Na půdě městského
úřadu se uskuteční besedy
s Markétou P. Marvanovou,
Adamem Záviškou, Petrem Voldánem, kávičku se čtenáři si dá
zlínský spisovatel Josef Holcman
a ředitel festivalu Miroslav Náplava. V budově radnice budou
vystaveny fotografie Petra Jana
Juračky. Všechny akce jsou
i letos zdarma.
Tradiční zlínský festival cestování,
poznávání a sbližování kultur Neznámá země se uskuteční již po dvacáté
čtvrté, loni byl poprvé v Otrokovicích.
„Jelikož si besedy našly své příznivce i v Otrokovicích, navážeme na
minulý rok a uskutečníme besedy
a výstavu i zde. Je to logický krok,
protože festival vznikl na oslavu
cestovatelů Miroslava Zikmunda
a Jiřího Hanzelky a celý archiv těchto
významných osobností byl přesunut
do Otrokovic,“ uvedl ředitel Neznámé země Miroslav Náplava.

Maruška má datum narození 1. 1. 2020

Každý ročník přináší něco nového
a zajímavého. Rok od roku roste počet akcí a míst, kde se konají besedy,
výstavy, autorská čtení, koncerty, autogramiády či projekce cestopisných
dokumentů. Hlavní zlínskou hvězdou
letošního ročníku Neznámé země
s podtitulem „Šťastná planeta“ bude
Víťa Dostál, který na kole podnikl cestu kolem světa. Cesta mu trvala tři
roky a na jejím startu jej vyprovázeli
Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka.
Zlínský program letos nabídne
například Pavla Březinu a Jana Tutoky, kteří divákům prozradí, proč
je vírníkové létání specifické a proč
se nedá s žádným jiným srovnat.
Vladimír Kroc představí postřehy
z Kolumbie, Petr Vavrouška vyvrátí
mýtus, že cestování s dětmi je vyloučeno, Ruda Švaříček zavede posluchače do Tichomoří a Jiří Plocek
zavzpomíná na Jitku Šuranskou. „Přijede ale celá řada dalších zajímavých
osobností, určitě je se na co těšit,“
dodal Náplava.
Více o programu najdete na str. 5

Romana Stehlíková,
	
tisková mluvčí města

Jak snížit riziko nakažení koronavirem
• Umývejte si pečlivě ruce mýdlem nebo používejte antibakteriální gel
		 s obsahem alkoholu
• Vyvarujte se úzkého kontaktu s osobami, které mají příznaky na		 chlazení nebo chřipky
• V případě, že je kontakt s osobami vykazujícími příznaky nachlazení
nevyhnutelný, měl by nachlazený používat roušku
• Omezte pobyt v uzavřených prostorách
• Často a intenzivně větrejte v místnostech, kde pobýváte
• Strava má být pestrá, bohatá na vitaminy
• V případě, že se necítíte dobře a projevují se známky nachlazení,
zůstaňte doma
• Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo celou paží
• V případě příznaků nemoci (náhlý začátek alespoň jednoho z následujících příznaků – kašel, teplota, dušnost) zůstaňte doma a ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa příslušné hygienické stanice a postupujte dle jejich pokynů

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k aktuální situaci mohou být avizované akce uvedené v tomto
čísle Otrokovických novin posunuty, případně zrušeny dle dalšího postupu
vlády ČR. Sledujte proto prosím webové stánky města Otrokovice, Otrokovické BESEDY i dalších organizátorů akcí, které jsou uvedeny u jednotlivých článků. Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin

Konečně holka. „Je vlastně vymodlená, protože je to první holka v rodině,“
vysvětlila maminka dvouměsíční Marie Aničky Přidalové, která se stala prvním
občánkem města Otrokovice roku 2020. Holčička přišla na svět 1. ledna, krátce po
půl šesté odpoledne. Při narození vážila necelé tři kilogramy a měřila 46 centimetrů.
Doma už na svou sestřičku čekali tři bráchové. „Kluci s Maruškou tráví čas a když
potřebuji, tak pomůžou s hlídáním,“ pochvalovala si maminka Anna. Sama Maruška
je prý velice klidné a pohodové miminko, které má rádo hudbu a také koupání. Jméno
Marie Anna vymyslel holčičce její tatínek, který se na svou první dceru neskonale
těšil. „Marie Anna je vlastně jméno jeho babičky. On sám pochází ze samých kluků,“
poznamenala ještě maminka holčičky. Po uplynutí šestinedělí se vydala za Maruškou
také starostka města Hana Večerková, která miminku předala tradiční zlatou cihličku,
povlečení na postýlku a mamince květiny. Sourozencům přivezla starostka dětskou
hru. „Děti jsou ten největší dar, jaký nám život dává. Obohatí nás, dají našemu životu
smysl a řád, přináší nám radost. Oběma rodičům gratuluji ke krásné zdravé dcerce.
Marušce přeji, aby byla zdravá, spokojená a obklopená dobrými lidmi a aby se jí na
světě líbilo,“ popřála Hana Večerková. 
(ste), foto: Šárka Šarmanová

Z města:
Město nabízí pomoc
seniorům s nákupy
str. 3

Rozhovor:
Nový jednatel Městské
polikliniky Otrokovice
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Snímky, text: Šárka šarmanová

Otrokovický fašank: tradice, která stále přetrvává

S muzikou. Kvítkovičtí hasiči pojali letošní průvod moderně. Na cestu vyrazili v doprovodu golfového

S veselou. Otrokovičtí dobrovolní hasiči procházeli především starým

vozíku, který vezl aparaturu s muzikou a také toho, koho již například bolely nohy.

centrem města. Než se vrátili zpět, čekalo je několik zastávek.

Páreček. Ženich s nevěstou patří již k tradičním masopustním
maskám. Sehnat šaty pro takovou nevěstu bývá někdy náročné.

Medvěd, nevěsta, kobyla,
policista nebo třeba kominík. To jsou tradiční masky,
které bylo také možné vidět
předposlední únorový týden
v masopustním průvodu, který uspořádali kvítkovičtí a otrokovičtí dobrovolní hasiči.
I díky nim se ve městě udržuje
tato tradice, která sahá až do
13. století. A proč se vlastně
masopust slaví?
Než dáte vale masu, je nutné se
pořádně najíst. K tomu sloužilo
v minulosti období masopustu.
Dnes sice půst už drží asi málokdo, tradice masopustu ale trvá.
A to nejenom na vesnicích, ale
také ve městech. A ani Otrokovice
nejsou výjimkou.
Otrokovické noviny

Nejmenší. Do průvodu jsou tradičně
zapojeny i děti, dokonce i v kočárku.

Masopust, neboli fašank, je
třítýdenní svátek, který začíná
na Tři krále a končí Popeleční
středou. Jde o období předcházející čtyřicetidennímu půstu
v období před Velikonocemi.
Nejoblíbenější jsou až ty nejveselejší a nejrozjařenější poslední
masopustní dny: tučný čtvrtek
(letos 20. února), taneční neděle
i pondělí (letos 23. a 24. února)
a maškarní úterý (letos 25. února).
Vzhledem k tomu, že se masopust slaví už od 13. století,
vzniklo za tu dobu nepřeberné
množství národních, krajových
a místních tradic.
Masopustní zvyky mají vždy
společný charakter. Nesou se ve
znamení dobrého jídla, pití, tance, hudby, zábavy, taškařic, masek

S rouškou i bez. Letos se mezi maskami objevilo i několik
zdravotníků a sestřiček.

a maškarních průvodů. Původně
se do masopustních masek
převlékali výhradně muži, až
o mnoho let později se k nim
přidaly také ženy. K nejčastějším
a nejstarším masopustním maskám, které jsou vidět dodnes, patří
medvěd, který měl velmi důležitou
funkci jakožto symbol plodnosti.
Dále kobyla, bába s nůší, ale
také kominík, policajt, ženich
a nevěsta, smrt, cikánka, ras,
šašek. Kromě nich bývají v průvodu často vidět masky zcela nové
a současné, které se objevují, když
lidé chtějí reagovat na nějakou
společenskou či politickou událost nebo parodovat osobnosti,
o kterých se mluví.
A co nesmělo chybět na masopustním stole? To jsou koblihy

smažené na másle, boží milosti,
klobásy, slanina a pochopitelně
místní pálenka.
Pokud nevíte, jak se počítá datum Velikonoc, Popeleční středy
a masopustu, najděte si v kalendáři první úplněk po prvním
jarním dnu (21. březen), což je
letos 10. dubna. Velikonoce pak
ten rok začínají v pátek po takto vypočteném prvním jarním
úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte takto: od pondělí
toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce, odečteme čtyřicet dní
a máme datum Popeleční středy
(letos 26. února). Masopust potom trvá ode dne svátku Tří králů
(6. ledna) až do úterý, které předchází Popeleční středě.

Šárka Šarmanová

Město nabízí pomoc seniorům s nákupy

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
již za měsíc se můžete těšit na
první letošní venkovní akci Vítání
jara, která bude tentokrát spojena
ještě s jednou, neméně významnou
událostí. V letošním roce slaví také
otrokovická římskokatolická farnost
25. výročí posvěcení kostela sv.
Vojtěcha. Z těchto důvodů jsme
se rozhodli spojit obě tyto akce
a nabídnout Vám bohatý program,
který se uskuteční o víkendu
18. a 19. dubna.
V sobotu v 10 hodin proběhne
slavnostní mše svatá s hlavním celebrujícím Mons. Vojtěchem Šímou,
dále pak od 15 hodin je možné
se zúčastnit posezení u cimbálu
v místní sokolovně. V neděli v 10.30
hodin bude sloužit slavnostní mši
svatou otec biskup. Na sobotní
program a nedělní dopolední mši
svatou jste srdečně zváni jménem
místního pana faráře P. Pavla Šupola.

Tradiční venkovní akce s názvem Vítání jara se bude konat na
náměstí 3. května. Od dopoledních
hodin lze zakoupit ve stáncích
nejrůznější sortiment. Navíc v letošním roce zde budou umístěny
prezentační stánky NNO s názvy
NADĚJE, pobočka Otrokovice
a CHARITA Otrokovice. Hlavní
program začnou v 15 hodin mažoretky z DDM Sluníčko, následovat
bude zdravice zástupce města
a pana faráře Pavla Šupola.
Dále budou vystupovat žáci
místních ZŠ a ZUŠ a od 16 hodin
bude hrát PAVEL HELAN TRIO.
V 17.30 bude slavnostně spuštěna
fontána.
Tímto bych Vás všechny rád
srdečně pozval na nedělní akci,
která je jednou z důležitých akcí
městského významu.
Chtěl bych Vás závěrem upozornit, že o případných změnách
v programu Otrokovické BESEDY na měsíc duben budete včas
informováni prostřednictvím
webových stránek a Facebooku
naší společnosti.
Přeji Vám všem krásné jarní dny.

Filip Pastuszek,

jednatel Otrokovické BESEDY

Město spustilo od 17. března krizovou linku, na
kterou se mohou senioři
a lidé se zdravotním postižením obracet s žádostí
o zajištění nezbytných nákupů potravin či léků. Jedná se
o nabídku pomoci pro osamělé seniory, kteří potřebují nakoupit či obstarat léky, aby
nemuseli chodit na místa
s velkým počtem lidí a omezilo se riziko případné nákazy.

„Pro nás je prioritou především
zdraví našich občanů, zejména seniorů, kteří patří do nejrizikovější
skupiny. V případě potřeby také
pomůžeme všem, kteří z nějakých

Kvůli koronaviru je uzavřen městský úřad i sportoviště
Kvůli koronavirové hrozbě přijalo
také město Otrokovice celou řadu
opatření. V současné době jsou
až do odvolání uzavřena veškerá
městská sportoviště, stejně tak
i budova městského úřadu.
Vedení města přijalo
toto opatření na základě usnesení vlády ČR vydaného
15. března 2020.
Nejnutnější záležitosti si mohou
občané vyřídit po
telefonickém objednání v nově stanovených dnech a hodinách.
„Upozorňujeme, že všechny online objednávky se s okamžitou
platností ruší. Pokud potřebují lidé úřad navštívit, je nutné
kontaktovat konkrétní pracoviště
a dohodnout si termín,“ uvedla
tajemnice otrokovického úřadu
Radana Zenáhlíková. Dále upozornila, že pokud lidé nemají zaplaceny poplatky za odpady, aby
vyčkali, neboť lhůta splatnosti
je až do konce května 2020.
Zenáhlíková ještě doplnila, že se
s okamžitou platností ruší také zasedání veškerých komisí a výborů.
Kromě radnice byly ve stejný
den uzavřeny všechny tělocvič-

ny základních škol, Městská
sportovní hala Otrokovice, solná
jeskyně na poliklinice a dětské
dopravní hřiště. Uzavřeno je
i wellness ve Sportovním areálu Baťov. Zákaz se vztahuje také
na venkovní hřiště školských zařízení, areál
na Trávníkách (inline ovál a hřiště)
i Sportovní areál
Baťov.
Veškerá opatření by zatím měla
trvat do 24. března
s tím, že v případě dalšího nepřiznivého vývoje kolem koronaviru není vyloučené,
že se tato omezení ještě dále
prodlouží. Aktuální informace
mohou lidé sledovat prostřednictvím webových stránek města
www.otrokovice.cz.
Určitá bezpečnostní opatření
zavedla také Dopravní společnost
Zlín-Otrokovice. Provoz na všech
linkách MHD se nyní řídí podle
jízdních řádů pro letní období. Byl
zrušen prodej jízdenek u řidičů
a používání předních dveří vozidel cestujícími, neplatí ani noční
nástup předními dveřmi.
Všechna madla a plochy, kterých se dotýkají ruce cestujících,

pracovníci úklidové čety u všech
trolejbusů a autobusů každý den
po zatažení do vozovny otírají
dezinfekčním prostředkem. Co se
týče předprodeje jízdenek, ty lze
v Otrokovicích koupit v Tylově
ulici.
Další aktuální informace,
včetně opatření, která dopravní
společnost zavádí, se mohou lidé
dozvědět na webových stránkách
www.dszo.cz. 
(šar)
Pro vyřízení neodkladných
úředních záležitostí
se mohou občané telefonicky
objednat na dny:
pondělí 14–17 hodin
středa 8–11 hodin

Kontakty na jednotlivá pracoviště a pracovníky naleznete na
webových stránkách města www.
otrokovice.cz/odbory-a-oddeleni-meu/ms-3313/p1=3313´ nebo
také zde:

okolností zůstanou bez pomoci,
například samoživitelky s malými dětmi atd.,“ sdělila starostka
Hana Večerková. Nákup za ně
vyřídí zaměstnanci města, popř.
dobrovolníci. Platba za nákup bude
vždy probíhat bezkontaktním způsobem, aby se zabránilo přímému
kontaktu při předávání potravin.
Limit na jeden nákup je omezen na
500 Kč. Linka sociálního odboru je
v provozu v pracovní dny od 8 do
15 hodin, tel.: 725 997 391.
Vedení města zároveň vyzývá
občany, aby pomohli seniorům ve
svém okolí, kteří nemohou, anebo
z obavy z nákazy nechtějí opouštět
své domovy. 
Kamil Hric,


pracovník sociálního odboru

Začíná výstavba další
etapy cyklostezky
Město Otrokovice předalo zhotovitelské firmě staveniště II.
etapy stavby „Otrokovice – páteřní cyklostezka Otrokovice –
Vizovice – napojení sídliště Střed“.
V loňském roce byla v první etapě
vybudována stezka pro pěší
a cyklisty podél ulice Jiráskovy
a Obchodní, dále úsek k ulici
Třebízského. Letos je v plánu
stezka pro pěší a cyklisty v ulici
Družstevní, úseky k ulici Nábřeží
a střed sídliště k ulici Svobodova.
Součástí stavby cyklostezky je
nové veřejné osvětlení, úpravy
s napojením na stávající chodníky,
odpočívadla a vegetační úpravy.
Během stavby dojde k vykácení čtyř javorů, počítá se
s náhradní výsadbou. Celkem
bude ve druhé etapě vysázeno
17 stromů. Výstavba cyklostezky
si také vyžádá přesun dětského pískoviště, a to do doby, než
bude vybudováno nové hřiště
u ulice Družstevní. Chodník
v místě stezky bude po dobu výstavby uzavřen, vstupy do domů
zůstanou bez omezení přístupné.
Nový úsek stezky by měl být hotový dle smlouvy do 6. září tohoto
roku. (ste)
Otrokovické noviny

Restart: motorkáři letos budou
vyjíždět od Continental Barum

Skvělá podívaná. Jízda motorkářů každoročně přiláká stovky lidí z celého
širokého okolí. 

Již po šestnácté zahájí v Otrokovicích motorkáři novou
sezonu oblíbenou akcí Motobesip – CzechBikers Restart
2020. Tato oblíbená akce by
měla startovat 18. dubna. Letošní ročník bude ve znamení
celé řady novinek.

Desítky krásných nablýskaných
mašin jsou lákadlem pro stovky
diváků, kteří si každoročně nenechávají ujít start spanilé jízdy. Ta se
ještě vloni uskutečnila za budovou
městského úřadu. Letos je tomu
jinak. Motorkáři se totiž budou
sjíždět na parkoviště u společnosti
Continental Barum, odkud úderem
poledne, po žehnání farářem, vyrazí směrem na Valašské Meziříčí.
A právě změna trasy je další
novinkou této akce. Motorkáři
pojedou po trase Otrokovice–Zlín–
Vizovice–Valašské Meziříčí, kde
jejich jízda skončí. Vracet zpět do

Foto: archiv Otrokovických novin

Otrokovic se již nebudou. Následný
doprovodný program proběhne
právě v tomto valašském městě.
Diváci, kteří přijedou z Otrokovic a blízkého okolí, i tak o nic
nepřijdou. Zábavný program bude
rovněž probíhat na parkovišti u otrokovické společnosti Continental
Barum. Svou prezentaci tam bude
mít například policie či hasiči, kteří předvedou vyprošťování lidí
z havarovaných vozidel. Chybět
nebude módní přehlídka motooblečení, stánek Českého červeného kříže nebo BESIPU. Připravena
je celá řada akcí pro děti, včetně
vystoupení kaskadéra. Lidé si budou moci zdarma také půjčit minimotorku.
Aktuální informace o akci,
včetně registrace účastníků naleznete na webových stránkách
www.czechbikers.cz. 

Šárka Šarmanová

Nová databáze ztracených i nalezených psů
Ztratil se vám pes, nebo jste naopak
nalezli zaběhnutého psa a rádi byste mu pomohli vrátit se ke své rodině? Státní veterinární správa spustila na svých internetových stránkách
novou databázi, která umožní sdílet
informace o nalezencích na jednom
místě.
Aplikace by měla z části nahradit centrální registr psů, který má
vzniknout od roku 2022. Vložení
informace o ztrátě či nálezu psa
je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je
dostupný po stisknutí nabídky „Přidat psa“. Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo
nález psa, stručný popis, číslo čipu
(nebo tetování), místo a datum ztráty/nálezu, jméno majitele resp. náOtrokovické noviny

lezce, kontakt, fotografii psa a další.
Všechny uvedené údaje mají za cíl
propojit majitele psa a případného
nálezce. „V současné době informaci o nalezeném psu zveřejňujeme
na webových stránkách města.
Nyní budeme nalezence vkládat
i do nové databáze,“ uvedl vedoucí
oddělení ochrany přírody a krajiny
Martin Batůšek.
(ste)
Databázi naleznete na webových
stránkách www. svscr.cz nebo zde:

Otrokovice testují ekologický postřik na jmelí
Jak vyzrát na zákeřné jmelí, které ničí tisíce stromů? Na tento
problém se zaměřili vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Ti vyvinuli ekologický postřik, který by
měl tuto parazitickou rostlinu
vyhubit. Jedním z měst, kde jej
v současnosti testují, jsou také Otrokovice.
„Jmelí se většinou spojuje
s vánočními svátky, kdy v nejrůznějších barevných úpravách zdobí naše byty či domy. Šíření jmelí
se však v poslední době stává
závažným problémem, který významně limituje životnost a použitelnost některých druhů dřevin
v městském prostředí a lesním
hospodářství,“ podotkl jednatel
Technických služeb Otrokovice
Vladimír Plšek.
Jmelí je z botanického hlediska
poloparazitická stálezelená rostlina, která z hostitelského stromu
získává přednostně vodu a v ní
rozpuštěné živiny. V případě silného napadení dřeviny dochází
k významnému prosychání ko-

runy, které může vést až k úhynu
celého stromu. Vědci z brněnské
Mendelovy univerzity našli způsob,
jak si se jmelím poradit. V zimním
období, kdy jsou listnaté stromy
bez listů, se na stálezelené jmelí
aplikuje vhodný růstový stimulátor, který probudí jmelí k životu. Jelikož jsou však hostitelské dřeviny
v období „zimního spánku“, jmelí
nemá dostatek vody a postupně
odumírá.
Postřik už testuje celá řada měst,
včetně Otrokovic. Technické služby
prozatím nakoupily padesát litrů
postřiku, který je nyní v testovací
fázi. „Aplikujeme jej na vybrané
silně napadené stromy v různých
částech města. Pokud se postřik
osvědčí, budeme s ním pokračovat
i v dalších letech, neboť jmelí se
v Otrokovicích skutečně významně
rozšířilo zejména na lípách, javorech a topolech, což je patrné
zejména v zimním období,“ vysvětlil dále Plšek s tím, že nákup
prostředku vyšel technické služby
na patnáct tisíc korun. 
(red)

Město se zbavuje nežádoucích hlodavců
Až do poloviny dubna bude na
území města probíhat celoplošná
jarní část deratizace zaměřená
na hubení potkanů. Společnost
SERVIS 3xD spol. s r. o., Olomouc,
kterou si najala otrokovická radnice, bude klást nástrahy chráněné
bezpečnostní složkou bitrex, která
slouží k ochraně lidí, psů i koček.
Město zajišťuje deratizaci pouze v budovách a na pozemcích,
které jsou ve vlastnictví města
Otrokovice. Deratizaci pozemků
v soukromém vlastnictví si musí
zajistit jejich majitelé na své vlastní
náklady.
„V této souvislosti upozorňujeme občany, že mohou také sami
nahlásit případná ohniska výskytu
hlodavců, včetně nor nebo uhynulých kusů, která jsou na veřejně
přístupných pozemcích města.
Zároveň vyzýváme podnikatelské subjekty, jejichž provozovny
se nachází na území města, aby se
v zájmu maximální účinnosti
prováděného deratizačního zásahu zapojily do této akce,“ vyzvala mluvčí otrokovické radnice
Romana Stehlíková.
Najatá společnost při deratizaci používá nástrahy chráněné
hořkou složkou bitrex. Použití
bezpečnostní složky slouží zejména k ochraně lidí, psů a koček
(tzv. necílových organizmů), před
požitím nástrah. Látka má velmi
silnou hořkou chuť, takže je prakticky nepoživatelná a bývá ihned

vyvržena ven. Hlodavci naopak
bitrex nevnímají.
Všechny návnady nejsou volně
přístupné. V domech jsou jako
ochrana před domácími zvířaty
umisťovány deratizační staničky
s nástrahami. Nástrahy se pokládají do kanalizace, do šachet, které jsou opatřeny těžkým víkem.
V norách na venkovních plochách
se zakopávají. Existuje tak velmi
malá pravděpodobnost, že by ji
pes pozřel nebo zakousl přiotráveného hlodavce. „Ale pokud se
tak stane, je vhodné informovat
veterinárního lékaře, který ví, jak
v tomto případě postupovat,“
informovala dále mluvčí.
Městský úřad spolupracuje
s MVDr. Rudolfem Macem,
Prostřední 417, Otrokovice, mobil:
777 133 832, který je seznámen
s použitou látkou i jejími účinky.
„Žádáme také občany, aby ve
městě neodhazovali zbytky potravin ani nekrmili toulavé kočky.
V případě chovu domácích zvířat je potřeba zabezpečit krmivo
i jeho zbytky před nežádoucími
hlodavci,“ upozornila Romana
Stehlíková s tím, že se mohou lidé
s dotazy týkajícími se deratizace
obrátit na odbor rozvoje města,
p. Marie Zahradníčková, tel.
577 680 414, e-mail: zahradnickova@muotrokovice.cz nebo
na SERVIS 3xD, tel: 585 418 391,
e-mail: servis3xd@servis3xd.cz.

(red)

PROGRAM NEZNÁMÉ ZEMĚ V OTROKOVICÍCH
Markéta Peggy Marvanová a Adam Záviška
– 8 400 km dlouhá svatební cesta
Úterý 21. dubna | 18.00 hodin OTROKOVICE, obřadní síň MÚ
American Trail Race je nejdelší
závod planety pro horská kola.
Vzít si na svatební cestu dva
měsíce volno a pořádně projet
Spojené státy, o tom mnozí jen
sní. Ale ne o způsobu, jakým
to provedli Markéta „Peggy”
Marvanová (24) a Adam Záviška (25). Celý kontinent přejeli na
horských kolech, od východu
k západu, naloženi veškerou
výbavou. Jaké je ujet na kolech
8100 kilometrů za 48 dní a 22
hodin? A jaké bylo vypořádat
se se silnými dešti, povodněmi,
bouřkami, ale i se závějemi sněhu a nelítostnými vedry? Nejen
o tom vám poutavě povypráví
tato nezdolná manželská dvojice.

Dříve, v dobách velkých expedičních objevů, kdy se teprve
objevoval tvar pevniny, byla
bílá místa na mapách označována slovy Terra incognita
– Neznámá země. Místa, kam
lidská noha dosud nevkročila.
V činnosti pořadatelů festivalu
Petra Horkého a Miroslava
Náplavy jde o to nacházet
bílá místa v našich hlavách
a odstraňovat je. Bourat hranice, které máme mezi jednotlivými národy v našich myslích.
Proto vznikl festival cestování,
poznávání a sbližování kultur
Neznámá země.

Josef HOLCMAN – Karel chodí po zemi

Petr Voldán – České stopy ve světě

Čtvrtek 23. dubna | 16.00 hodin
OTROKOVICE, Městská knihovna

Úterý 28. dubna | 18.00 hodin
OTROKOVICE, obřadní síň MÚ

Přijďte si dát lahodnou kávu se
zlínským soudcem a literátem
Josefem Holcmanem, autorem
řady úspěšných knih! Sám taky
přečte úryvky ze své knihy o významném zlínském etnografovi
a folkloristovi Karlu Pavlištíkovi,
který se stal i historicky prvním držitelem festivalové Ceny Kantuta.
V červené cestovní moka konvici
vám kávu osobně připraví ředitel festivalu Mirek Náplava, který
s ním provandroval kus světa. Přinese k ní opět někdo ze čtenářů
buchty? Necháme se překvapit!

Petr Jan Juračka – The Qualified European
Photographer
Výstava fotografií OTROKOVICE, MÚ
Petr Jan Juračka je jeden ze
současných českých předních
fotografů přírody a přírodních
věd. Jeho hlavní specialitou
jsou fotografie, které mnohdy ukazují nečekané příběhy
a fenomény, kterým se Petr věnuje. Jako přírodovědec, ale také
jako profesionální fotograf či
prostě milovník dobrodružství
a výzev procestoval s fotografickou
a filmařskou technikou kus světa.

Beseda s dlouholetým rozhlasovým zpravodajem a spolupracovníkem České televize Petrem
Voldánem vám připomene často
neznámé stopy, které zanechali naši rodáci v různých koutech
světa. Seznámíte se s Hurvínkem,
kterého profesor Skupa kdysi přivezl do Moskvy, dozvíte se o knize
s věnováním Jana Wericha překladatelce jeho her do ruštiny, ale budete moci také listovat diplomovou
prací korejské studentky na téma
Švejk. Autor devíti sérií televizních
fejetonů „Postřehy odjinud” vás ale
zavede i do Skotska, kam si pro smrt
došel husita Pavel z Kravař, oživíme
vzpomínky na triumf manželů Zá-

topkových v Helsinkách, uslyšíte
i hit skupiny Olympic v podání
vietnamské kapely z Hanoje. A pozoruhodných stop, které mapuje
publicista Petr Voldán, je mnohem
víc. Řekli byste například, že autor
architektonické tváře Zlína stavěl
vilu pro prezidentku Malty, že Čech
z Moravy vaří pivo pod Tibetem
nebo že spisovatel Mika Waltari
jezdil „škodovkou”?
A když přidáme, že vás Petr Voldán pozve i do jihokorejské kavárny
Bořka Šípka nebo do míst, kde žila
na Maltě herečka Adina Mandlová,
je to už asi dost lákadel, kvůli kterým by nebylo dobré si besedu
„České stopy ve světě” nechat ujít....

Celý program festivalu včetně aktuálních informací o případných změnách naleznete na www.neznamazeme.cz.
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MHD se rozroste o dvě nová vozidla

Nejenom po Zlíně, ale také
v Otrokovicích se již nějakou
dobu projíždí zcela nová vozidla MHD, která nyní testuje
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO). Jedná se o elektrobus a bateriový článkový trolejbus. Vozy prozatím ještě jezdí
bez cestujících, protože jsou
v testovacím režimu.

Elektrobus Škoda 34 BB je historicky první elektrobus, který se
stane součástí vozidlové základny
zdejšího dopravního podniku (již
zde nedávno fungoval po krátkou
dobu jiný elektrobus – zapůjčený,
předváděcí).
„Kupujeme první elektrobus,
abychom si důkladně ověřili ve
svém vlastním provozu jeho
vlastnosti a mohli se zodpovědně
rozhodnout, jestli by se tato vozidla mohla stát v budoucnu součástí našeho vozového parku ve
větším počtu a mohla být v naší
síti efektivně nasazována,“ vysvětlil ředitel DSZO Josef Kocháň.
V polovině letošního února se ve Zlíně objevil také nový
článkový trolejbus Škoda 35
Tr, pr vní osmnáctimetrov ý

Zatím bez cestujících. Nový článkový trolejbus má délku osmnáct metrů a ujede
až deset kilometrů mimo trolejové vedení. Foto: DSZO
trolejbus, který je vybaven
trakčními bateriemi a ujede
s jejich akumulovanou elektrickou
energií až deset kilometrů mimo
trolejové vedení. Trolejbus je
označen evidenčním číslem 414.
Obě vozidla dodala do Zlína
Škoda Electric Plzeň. Protože však
jde o prototypy vozů, je potřeba
doladit ještě celou řadu maličkostí, včetně odstranění drobných
závad, které se během testování
objevily. Kromě toho trolejbus
ještě čeká na potřebné schvá-

lení Drážním úřadem. Než se tak
stane, zatím budou obě vozidla
brázdit města bez cestujících.
U trolejbusu se předpokládají
také ověřovací jízdy s cestujícími,
než bude vozidlo schváleno pro
trvalý standardní provoz.
„Protože jsme ještě nová elektrovozidla plně nepřevzali, nezveřejňujeme o nich ani technické
podrobnosti. Učiníme tak až ve
chvíli, kdy bude přejímka vozů
úspěšně ukončena,“ dodal ředitel
DSZO.
Šárka Šarmanová

Výběrové řízení na pronájem prostor po prodejně knih
Město Otrokovice vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem
prostor sloužících k podnikání,
nacházejících se v přízemí budovy č. p. 1790, nám. 3. května,
Otrokovice, která je součástí
pozemku parc. č. st. 16/1 v k. ú.
Otrokovice, o celkové výměře
99,90 m2. Prostory naposledy sloužily k účelu nájmu jako
prodejna knih a antikvariát.
Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení za následujících
podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od května
2020 na dobu neurčitou,
2. nájemné:
a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez
DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby
spojené s užíváním prostor
3. Účastník výběrového řízení ve
své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za
m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského
oprávnění nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení
o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a také městem
zřízeným a založeným organizacím a společnostem
Otrokovické noviny

d) kontaktní údaje (zejm. doručovací adresu, telefon, e-mail)
4. Vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti
ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu
úřadu, zdravotní pojišťovně
a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
Nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního
nájemného a záloh na služby.
Kauce bude použita v případě, že
nájemce nebude platit řádně nájem a služby s nájmem spojené
a při ukončení nájemního vztahu,
po vyrovnání všech závazků, bude
tato kauce, případně její poměrná
část, pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:

13. 4. 2020 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje
výběrová komise schválená Radou města Otrokovice, výsledek
výběrového řízení schvaluje na
neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku prostor je nutné
předem dohodnout na tel.: 577
680 175, případně 602 788 515 (p.
Dohnal). Bližší informace poskytne
Eva Kadlečíková na tel.: 577 680
176.
Nabídky předají zájemci osobně
nebo poštou v zalepené obálce
s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května
1790“
na adresu:
Městský úřad Otrokovice
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat
žádnou z nabídek.

Město si připomene
narození Tomáše Bati
V pátek 3. dubna dopoledne si
Otrokovice připomenou výročí
narození Tomáše Bati staršího.
U Baťovy sochy v parku před Hotelem Baťov – Společenský dům
se uskuteční tichý pietní akt představitelů města. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou
ČR se bude tento akt konat bez
veřejnosti.
Tomáš Baťa se narodil 3. dubna
1876 ve Zlíně. Letos uplynulo 144
let od narození tohoto významného obuvníka, který formoval
tvář Otrokovic. Každý rok se vedení otrokovické radnice spolu
s občany schází u jeho sochy, aby si
připomněli, co všechno pro rozvoj
města, potažmo regionu, Tomáš
Baťa vykonal. 
(ste)

Nájemné v městských
bytech se mírně zvýší
Město Otrokovice vynakládá každoročně velké finanční prostředky
na opravy a rekonstrukce městských nemovitostí. To je jeden
z důvodů, proč bude od 1. dubna
u nebytových prostor a pozemků
uplatněno zvýšení nájemného
o meziroční inflaci 2,8 %,
u městských bytů bude navýšeno
o dalších 5 %. Navýšený příjem bude
využit na opravy a zvelebování veřejného prostranství ve městě.
Inflační doložky může město
dle uzavřených smluv uplatnit
u nájemného z městských bytů,
nebytových prostor a nájemného
a pachtovného u některých pozemků. Letos k uplatnění inflační
doložky otrokovičtí radní přistoupili. V praxi dojde ke zvýšení nájemného u pronajatých městských
nebytových prostor o míru inflace 2,8 %, u ročního nájemného
a pachtovného u pronajatých
a propachtovaných městských
pozemků o stejnou výši a u městských bytů dojde k navýšení celkem
o 7,8 % (2,8 % inflace + 5 % smluvní
navýšení).
Fakticky se nájem u městských
bytů za 1 m2 zvýší ze 45 korun na
48,50 koruny. „U komerčních pronajímatelů činí částka za pronájem 1 m2
zhruba 100 korun, čili nájem u městských bytů je o polovinu levnější,
než jsou běžné tržní ceny,“ uvedl
místostarosta Ondřej Wilczynski.
V porovnání s okolními městy je výše
nájmu v Otrokovicích na nižší hranici.
Například v Uherském Hradišti navyšují nájemné každoročně. Zlín letos
navýšil nájemné plošně až o 20 %,
Kroměříž navýšila cenu za m2 z 55
korun na 65 korun, v Hodoníně z 58
korun/m2 na 100 korun/m2.  (ste)

Mým cílem je zvýšit obsazenost polikliniky zdravotnickými službami
Sedmačtyřicetiletý Pavel Javora je již bezmála tři měsíce
novým jednatelem otrokovické
Městské polikliniky. „Zatím
jsem se ještě moc nezabydlel.
S sebou jsem si přinesl hrníček
na kávu a nějaké drobnosti
a samozřejmě také nějaké nápady a myšlenky,“ přivítal mě
ve své kanceláři, kde se odehrál
jeho první rozhovor ve funkci.

Sám jste mi tak trochu nahrál na
první otázku. Říkal jste, že kromě
toho hrníčku jste si přinesl v hlavě
nové nápady a myšlenky. Můžete
prozradit jaké?
Plány samozřejmě mám. Mou prioritou je, aby poliklinika nadále
poskytovala obyvatelům Otrokovic
ambulantní zdravotnické služby na
úrovni 21. století, respektive je oproti
dosavadnímu stavu ještě více rozšířila.
Kde jste doposud působil a jaké
máte zkušenosti s vedením takto
velké společnosti, jakou je Městská
poliklinika?
Pravdou je, že jsem doposud nikdy
ve funkci ředitele společnosti nepůsobil. Ale více než dvacet let jsem
byl v nižších a středních manažerských pozicích v soukromé sféře
v nákupu, logistice a v posledních
letech hlavně v prodeji, a to v různých společnostech, včetně těch
nadnárodních. Jednalo se téměř
bez výjimky o výrobní společnosti
hlavně v potravinářství a ve strojírenství. Získal jsem tedy hodně
zkušeností, co se týče fungování obchodních společností – Městská poliklinika Otrokovice je obchodní
společností.
Takže nemáte žádné
zkušenosti, co se týče
zdravotnictví?
Ne, nemám a nebylo
to požadováno ani
v zadání výběrového
řízení. Je mi však jasné, že je
to pro mne handicapem, snažím
se proto rychle se zorientovat
v problematice ekonomiky a řízení
zdravotnického zařízení ambulantního typu. Městská poliklinika
s. r. o. prakticky v současné době žije
z pronájmů nebytových prostor.
A vzhledem k mým dosavadním zkušenostem z předchozích zaměstnání
si myslím, že jsem schopen najít pro
polikliniku odpovídající obchodní
model, identifikovat silné a slabé
stránky této společnosti, přicházet
s odpovídajícími řešeními tak, aby
byla funkční a byla, pokud možno,
ke spokojenosti polikliniky, jejích
nájemníků i klientů. Vzhledem k různorodosti zájmů jednotlivých zain-

Nový jednatel. Pavel Javora má jasnou představu o tom, jakým směrem by se
Městská poliklinika měla dál ubírat. 
Foto: Martina Fojtíková

teresovaných stran však nebudeme
nikdy schopni najít řešení, které bude
vyhovovat úplně všem.
Co vás tedy zaujalo na možnosti
zúčastnit se výběrového řízení na
jednatele polikliniky?
V Otrokovicích nebydlím, ale mám
zde příbuzné, díky tomu ke mně doputovala informace, že město hledá
nového jednatele pro Městskou polikliniku. V té době jsem hledal nové
uplatnění na trhu práce, a protože
jsem člověkem, který má rád výzvy,
tak mě tato možnost zaujala. Vypracoval jsem tedy požadovaný záměr,
přihlásil jsem se, absolvoval výběrové
řízení a jak vidíte, tak to vyšlo. Nyní
se tedy snažím co nejlépe vyrovnat
s výzvou, jak povznést úroveň polikliniky a zajistit jí do budoucna
prosperitu a Otrokovicím odpovídající úroveň poliklinikou poskytovaných
zdravotnických služeb.
Jaký je podle vás aktuálně
nejpalčivější problém polikliniky?
Záleží na tom, z jakého
úhlu se na to podíváme.
Když jsem diskutoval
s nájemníky, abychom si
ujasnili možnosti a priority rozvoje, tak na čelném
místě bylo zmiňováno parkování, které se již aktuálně
– v režii města, jde totiž o městský
pozemek – řeší, a pokud půjde vše
podle plánu, na navýšení kapacity
přilehlého parkoviště by se mělo
začít pracovat už na konci tohoto
roku. Hned za ním byl požadavek na
zlepšení sociálního zázemí i celkově
podoby vnitřních prostor budovy,
na zvýšení bezpečnosti v budově,
která samozřejmě je a musí být volně
přístupná pro veřejnost. Byl nastolen
také požadavek na vytvoření lepšího orientačního systému polikliniky,
která sestává z několika budov, a
také byla otevřena otázka zlepšení
stravovacích možností. Z mého pohledu mě momentálně trápí odchod
významného nájemníka, kterým
byla společnost Moravia Dent. Tím

pádem máme nyní volné prostory
o velikosti cca 300 m2, což je pro
společnost, která je fakticky závislá
na příjmech z pronájmu, poměrně
zásadní problém. Takže jak vidíte,
není toho zrovna málo a je nutné
se postupně zabývat každým požadavkem a přitom udržet polikliniku
v chodu a, pokud možno, nedopustit
odchod žádných dalších nájemníků
a zároveň získávat nové.
Mohl byste říct, jaké konkrétní změny jste od vašeho nástupu
podnikl a jaké v dohledné době
chystáte?
Začali jsme se změnami, které bylo
možné zrealizovat snadno a rychle,
počínaje úklidem, odstraněním pozůstatků starého nefunkčního orientačního systému kolem polikliniky,
úpravou prostor atria. Na základě komunikace s nájemníky jsme zrychlili
internet, máme nově instalovanou
poštovní schránku, připravujeme rekonstrukci sociálních zařízení, revitalizaci vnitřních prostor nebo zlepšení
možností stravování v rámci objektu
polikliniky. Dále chystáme nové logo,
kterým budovy viditelně označíme,
připravujeme nový orientační systém, včetně webových stránek, aby
naši návštěvníci snadno našli to, co
hledají. Všechny kroky usilují o to,
abychom zkvalitňovali naše služby a stali se moderním atraktivním
zdravotnickým zařízením.
Říkal jste, že byste rád, aby se
poliklinika rozšířila o počet nabízených zdravotnických služeb.
Jaké odbornosti například na poliklinice chybí?
Řekl bych, že je jich celá řada. Rádi
bychom, aby na poliklinice byly
takové odbornosti lékařů, jako je
hematologie, alergologie a klinická
imunologie, dětská neurologie,
klinická logopedie, geriatrie nebo
revmatologie. To jsou ve velké míře
specialisté, kvůli nimž musejí lidé
z Otrokovic dojíždět do Zlína nebo
doUherského Hradiště. A pokud
bychom tyto odborníky měli i zde na

poliklinice, věřím, že lidé by to určitě
ocenili a poliklinika by tak lépe plnila
svůj účel, tedy poskytovat ambulantní zdravotní péči obyvatelům města.
Na Městské poliklinice sídlí
kromě lékařů také celá řada komerčních subjektů poskytujících
i jiné služby, např. různé obchůdky,
realitní kanceláře, kadeřnictví,
kosmetika, různé druhy cvičení,
solárium apod. Budou tyto služby
nadále zachovány pro návštěvníky
polikliniky?
V dohledné době nechceme přistupovat k žádným krokům, které
by kohokoliv z nich vyháněly. Mým
cílem je zvýšit obsazenost polikliniky zdravotnickými subjekty a lépe
regulovat, jaké komerční subjekty
s jakými poskytovanými službami
zde chceme mít.
V této souvislosti mě napadá,
jestli se do budoucna neuvažuje nad tím, zda by se nabízené
služby na poliklinice nedaly
lépe rozdělit na komerční část
a zdravotnickou?
Samozřejmě že máte pravdu, současný stav není ideální, ale na druhou
stranu realizovat takový přesun by
bylo dost náročné a i z pohledu současných nájemníků je to poměrně
složitý proces, který nelze realizovat
hned. Například už nyní víme, že
v horizontu několika let se nám zde
uvolní další prostory. Takže neříkám,
že časem nedojde k tomu, co jste
naznačila, ale určitě to nebude hned.
Zmínil jste se také, že by si nájemníci a zřejmě i návštěvníci přáli
opatření pro zvýšení bezpečnosti
v objektu polikliniky. Jakým způsobem to hodláte řešit?
Nejvhodnějším řešením se v současnosti jeví pořídit kamerový systém. Ale zatím vám víc podrobností
neřeknu, jde o prvotní myšlenku.
Nájemníci také projevili zájem
o znovuobnovení jídelny. Jak je to
moc aktuální?
Bývalá jídelna je již pro stravování
delší dobu nevyužívaná, takže z tohoto pohledu je jasné, že by zde byla
nutná větší investice, aby prostředí
odpovídalo všem moderním předpisům. Nicméně nějaká jednání už se
vedou a já osobně mám také v hlavě
myšlenku, jakým jiným způsobem by
se tyto prostory daly využít.
Mohl byste být konkrétnější?
Jednou z možných variant je, že by
se do těchto prostor přestěhovali
někteří z našich nájemníků poskytujících komerční služby, aby zde mohli
nabízet svým klientům větší komfort.
Tím by se uvolnil prostor pro další
služby, které tady nyní nemáme. Ale
v tuto chvíli jsme teprve ve fázi zvažování a vyhodnocování jednotlivých
možností. 
Šárka Šarmanová
Otrokovické noviny

PROGRAM | duben 2020
PŘEDPRODEJ: PO-PÁ 8.00-12.00, 13.00-18.00, SO 8.00-12.00
Tel.: 571 118 103, 724 411 148, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

více info na www.otrokovickabeseda.cz

! UPOZORNĚNÍ ! UVEDENÝ PROGRAM SE BUDE KONAT POUZE PŘI ODVOLÁNÍ
NOUZOVÉHO STAVU Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR

VÍTÁNÍ JARA
neděle

19. 4.

9–18 hod.

sobota

25. 4.
5.30 hod.

Tradiční venkovní akce na náměstí 3. května. Od dopoledních hodin lze zakoupit ve
stáncích nejrůznější sortiment, v 15 hodin začne hlavní program:
15.00
15.05
15.10

mažoretky DDM Sluníčko
zdravice zástupců města
a pana faráře Pavla Šupola
vystoupení žáků otrokovických
základních škol a ZUŠ

ZÁJEZD

cena
Oblíbený zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5:30 Otrokovice Společenský dům
a 5:40 MHD náměstí u BESEDY. Rezervace míst, popř. další info v TIC nebo na tel. 450 Kč
č. 571 118 103.

TERARISTICKÝ VÝMĚNNÝ DEN
25. 4. A VÝSTAVA

26. 4.
8–13 hod.

pondělí

27. 4.
19 hod.

13.–30. 4.
vstup volný

foyer kinosálu
+ bar

VZHŮRU ZA UMĚNÍM…
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice
je průřezem tvorby celého školního roku. Součástí výstavy je doprovodná kolekce prací tematicky zaměřená
k J. A. Komenskému.

Prodejní výstava terarijních a akvarijních zvířat. Na programu: výstava a prodej bezobratlých živých i preparovaných živočichů (pavouci, štíři, brouci, motýli, strašilky), obojživelníků (mloci, žáby), plazů (hadi, želvy, ještěři), rybiček, drobných savců, rostlin, krmení
pro terarijní zvířata, chovatelských potřeb, odborné literatury atd.
Hobby Otrokovice pořádá akci:

HOBBY BURZA
Setkání sběratelů všech oborů. Výměna, prodej a koupě papírových platidel, poštovních
známek, pohlednic, mincí, starožitností, hraček, odznaků, minerálů, fotografií atd. Abecedně shrnuto – na své si přijdou milovníci aforismů i žvýkačkových obalů.

POLIB TETIČKU, ANEB NIKDO
NENÍ BEZ CHYBY

Brilantně napsaná anglická komedie s Janem Čenským v hlavní roli. Nesmělý statistik
Leonard žije po rozvodu v Londýně s pubertální dcerou Didi a svérázným otcem Gusem.
Toho se marně snaží dostat do domova důchodců, nikde ho nechtějí. Nevěnuje se pouze
číslům, ale tajně píše milostný román, aby si přivydělal. Pod ženským pseudonymem zašle text atraktivní vydavatelce Harrietě, která však vydává pouze díla od žen. Ta se rozhodne s „úspěšnou autorkou“ setkat a knihu vydat. Honorář je lákavý a Leonard tedy musí
něco příhodného vymyslet. Nespoutaný děj plný převleků, svěžího humoru i nezbytného
milostného motivu se tím bravurně rozehrává...

Městská
galerie

prostory
Besedy
vstupné

40 Kč

děti do 6 let
ZDARMA

prostory
Besedy
vstupné

30 Kč

děti do 6 let
ZDARMA

velký sál
vstupné

420 Kč
390 Kč
360 Kč

VERNISÁŽ pondělí 20. 4., od 18 hod. vstup volný

VÝSTAVA ŽÁKŮ OBORU GRAFICKÝ DESIGN
Spolek Rozumění a Střední uměleckoprůmyslová škola UH vás srdečně zvou na výstavu, která
představuje výběr prací žáků z oblasti grafického
designu, volné grafiky a knižní tvorby, vytvořených
v uplynulých deseti letech. První část prezentuje

tvorbu plakátů, autorského písma, vizuálního stylu
firem atd. Druhou část tvoří ukázky volné grafiky
– litografie, linoryty a hlubotiskové techniky. Zahájení výstavy v pondělí 20. dubna v 18 hodin.
Výstava trvá do 17. května 2020

PŘIPRAVUJEME: 1. 5. MÁJOVÁ POUŤ A OTEVÍRÁNÍ BAŤOVA KANÁLU, 6. 5. CESTOPISNÁ STŘEDA S FRANTIŠKEM BRACHTLEM
- CESTA KOLEM SVĚTA BEZ DÝMKY MÍRU, 17. 5. ZLAŤULKA - TANEČNÍ ODPOLEDNE, 30. 5. FILM FEST 60 - LETNÍ KINO
Otrokovické noviny

volný

GYÖR

sobota

neděle

vstup

16.00 PAVEL HELAN TRIO - koncert
vlídného písničkáře
17.30 slavnostní spuštění fontány
Doprovodný program: atrakce pro děti,
od 15.00 do 18.00 jarní dílny DDM Sluníčko. Občerstvení zajištěno.

Hobby Otrokovice pořádá akci:

9–13 hod.

náměstí
3. května

KINO DUBEN
Bio senior: PŘÍLIŠ
NÍ ZNÁMOST
17. 4. OSOB
ko 2020,
pátek

10.00

Česko, slovens
min.
komedie, drama, 107

KINOSÁL

čtvrtek

60 Kč

30. 4.
19.00

PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

V SÍTI

KINOSÁL

Česko 2019, dokumentá
rní,
100 min.

100 Kč
NEVHODNÉ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
DO 15 LET

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN: RYCHLE A ZBĚSILE 9 | BOURÁK | SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA ÚTĚKU | PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA - bio senior
PROMÍTÁNÍ ZRUŠENÝCH FILMŮ V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Koronavirus – opatření Otrokovická BESEDA
Plán akcí na duben
19. 4. Jarní dílny při Vítání jara
náměstí 3. května Otrokovice
Od 15 hodin
výrobky za poplatek
Výtvarné dílničky s jarní tematikou při akci Vítání jara, kterou
organizuje Otrokovická BESEDA.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 75 711

Na základě vyhlášeného nouzového stavu a dalších uveřejněných
zpřísňujících opatření vládou České
republiky týkajících se nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 se s účinností od 18
hodin dne 13. března 2020 uzavřel
objekt Otrokovické BESEDY včetně
Turistického informačního centra
Otrokovice a Městské kavárny, a to
až do odvolání.
Během vyhlášeného období
týkajícího se nouzového stavu v
České republice se ruší veškerá filmová, divadelní, hudební, společenská a jiná umělecká představení. V uvedeném období se ruší
i všechny kurzy a zájezdy, které
Otrokovická BESEDA organizuje.
„Provoz Otrokovické BESEDY
bude v období vyhlášeného nouzového stavu v ČR velmi omezený,“
uvedl jednatel Otrokovické BESEDY Filip Pastuszek. Současně bude
v uvedeném období uzavřena
i Městská galerie Otrokovice.
„U zrušených akcí jednáme o přeložení termínů. Stejně tak i u filmů,
které se měly promítat ve výše uvedeném období. Ohledně možnosti
vrácení lístků vás budeme v následujících týdnech informovat,

včetně uvedení nových termínů
předmětných koncertů. Nicméně
všechny zákazníky chci ubezpečit,
že pokud jim nebudou vyhovovat
nové termíny jednotlivých akcí
pořádaných Otrokovickou BESEDOU, budou mít možnost v TIC
vrátit vstupenky a obdrží zpět
své peníze. Toto opatření se týká
i celostátních portálů Ticketportal, Ticketstream, Ticketmaster
a Ticket Art po dohodě s organizátory jednotlivých akcí. Případné
navrácení vstupenek se bude řešit
až po znovuotevření Otrokovické
BESEDY. Děkuji za pochopení,“ řekl
dále jednatel.
Příspěvky v rámci rubriky
s názvem Společenská kronika
v Otrokovických novinách bude
možné zasílat v současné době
pouze na elektronickou adresu
redakce@otrokovickenoviny.cz,
stejně tak platbu za jejich zveřejnění bude možné provést pouze převodem na účet Otrokovické
BESEDY.
Aktuální informace k provozu
a znovuotevření Otrokovické BESEDY budou vydávány prostřednictvím jejích webových stránek
a Facebooku. 
(red)

22. 4. Den Země
park u Městské polikliniky
15–18 hodin, vstup zdarma
Společně oslavíme Den Země
a užijeme si spoustu zábavy
i ponaučení. Budou připravena jednotlivá stanoviště, přírodovědné a ekologicky zaměřené aktivity, výtvarná dílnička
aj.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 711.
24.–25.4. Čarodějnické nocování
Centrum volného času
16–10 hodin
Cena: 300 Kč
Těšit se můžete na čarodějnické
úkoly, diskotéku, průvod, pasování a pálení čarodějnice
u ohně. Akce na přihlášku pro děti od 7 do 12 let.
Přihlášky
na
střediscích
DDM budeme vydávat od
7. dubna
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 964
30. 4. Pálení čarodějnic
Táborová základna Štěrkoviště
Otrokovice
16–20 hodin
Cena: 40 Kč/osoba
Těšte se na čarodějnické od-

poledne plné zábavy. Součástí akce budou kouzelné
úkoly a diskotéka. Možnost
opékání špekáčků, káva a čaj
v ceně. Nebude chybět výtvarná
dílna, čarodějnické taneční vystoupení a celou akci ukončí
tajemná ohňová show.
Kontakt:
ticha@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 962
Otevřená herna pro rodiče
s dětmi
Každé pondělí až čtvrtek v měsíci
Centrum volného času Baťov,
od 15 do 18 hodin, pro veřejnost
Volná hra dětí
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 964
Dopravní hřiště pro veřejnost
Všední dny 15–19 hodin; svátky,
víkendy, prázdniny 10–19 hodin
Dopravní hřiště bude pro veřejnost otevřeno od 1. dubna.
Bližší info na ddmslunicko.cz.
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz
tel.: 702 240 341
Volná místa na letních táborech DDM Sluníčko
Příměstské tábory:
13.–17. 7. English camp
27. –31. 7. Sportovní
27. –31. 7. Zapomenutý ostrov
3. – 7. 8. Cesta za poznáním
17. – 21. 8. Cesta kolem světa
Pobytové tábory:
4. –11. 7. Rybářský víceboj
18. – 25. 8. V zajetí Jumanji
Více informací naleznete na
www.ddmslunicko.cz
Otrokovické noviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 14. února uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustil tatínek, pan František OCELÍK
a dne 30. března vzpomeneme 2. smutný rok
od úmrtí maminky, paní Anny OCELÍKOVÉ.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 18. února uplynuly smutné 4 roky od chvíle, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Petr HAJZLER. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera s rodinou a ostatní příbuzní.
Dne 19. února uplynulo 6 let, kdy nás navždy opustil pan
Jiří ČERMÁK. S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 22. února uplynulo 5 let, co nás opustil drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan Bohuslav LAMOŠ. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkuje manželka a synové s rodinami.
Dne 1. března uplynulo 6 let od nečekaného odchodu milovaného bratra a strýce, pan Oldřicha Jiřího PROCHÁZKY,
bývalého aktivního fotbalisty TJ Jiskra Otrokovice. Za tichou vzpomínku děkujeme. S láskou a úctou stále vzpomíná sestra s rodinou.
Dne 2. března uplynulo 13 let od úmrtí pana Slavomíra
ŠENOVSKÉHO. S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn
s manželkou a jejich dcery s rodinami.

Dne 3. března uplynuly 4 roky od úmrtí našeho tatínka,
pana Antonína RUSZELÁKA. S láskou vzpomínají děti
s rodinami.
Dne 4. března uplynulo již 7 let od úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababičky, paní Marie KARLÍKOVÉ. S láskou vzpomíná syn Josef a celá rodina.
Dne 6. března uplynulo pět let od náhlého úmrtí našeho
tatínka, manžela a dědečka, pana Emila MAŘÍKA. S láskou vzpomíná manželka Božena, syn Karel a dcery Lenka
a Vendula s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
Dne 8. března by se dožil 75 let náš milovaný tatínek, dědeček, pan Jaroslav WILLERT. S láskou vzpomínají dcera
Ilona a syn Jaroslav s rodinami.

Vydali jste se cestou, jíž chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek jste nechali dokořán. Dne 9.
března jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí naší
milované maminky, babičky, paní Boženy
Vítkové. Dne 29. září vzpomeneme 4. výročí
úmrtí našeho tatínka, pana Ludvíka Vítka. S láskou vzpomíná dcera
Monika, syn Roman, vnoučata, zeť a kamarádka Hana.
Dne 10. března uplynulo 17 let od úmrtí pana Jaroslava
MACHALY, jenž skonal ve věku nedožitých 64 let. Stále
vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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Dne 11. března uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil náš
tatínek, dědeček, pradědeček, pan František HYBNER.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.
Dne 13. března uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil
pan Petr OLAH. S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek jsi
nechal dokořán. Dne 17. března jsme vzpomněli 9. výročí
úmrtí mého syna Jaroslava POKUSY. S láskou vzpomíná
maminka s vnoučaty.
Dne 18. března by se náš bratr Gustav ŘEZNÍČEK dožil
77 let. Vzpomínají na něj bratři.

Dne 18. března jsme vzpomněli 21. výročí úmrtí pana
Arnošta BRÁZDILA. Stále s láskou vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinami a pravnoučata.

Dne 19. března uplynuly dva roky od úmrtí
mé maminky, paní Marie Minaříkové a dne
13. března uplynulo již 14 let od úmrtí mého
tatínka, pana Ladislava Minaříka. S láskou
a úctou vzpomíná dcera Hana s rodinou.
Dne 20. března uplynulo 8 let od úmrtí pana Vladislava
MATULÍKA. S láskou stále vzpomínají manželka Anna
a dcery Marcela a Ivona s rodinami.
Mohli jsme blahopřát, můžeme však jen vzpomínat s láskou… Dne 21. března by se dožil 80 let pan Antonín
NOVÁK. Za tichou vzpomínku děkuje všem kamarádům
a známým rodina Novákova a Karasova.
Vzpomínky na Vás v srdcích si zachovají, kdo
Vás měli rádi, stále vzpomínají. Dne 24. března
uplyne 35 let od tragické smrti našeho drahého Petra ŠIMONÍKA. Dne 6. května si připomeneme 20. výročí úmrtí našeho drahého
Bohumila ŠIMONÍKA. Stále vzpomíná celá rodina.
Před rokem, dne 24. března, zemřela paní Irena
MIKULOVÁ a dne 17. června uplyne 14 let od
úmrtí pana Aloise MIKULY. S láskou vzpomíná dcera Irena s manželem a vnuci Jakub
a Radek s rodinami.
Dne 26. března by se dožila paní Ludmila MAHDALOVÁ
80 let a 4. dubna vzpomeneme 3. výročí úmrtí. Bratři
Vaňharovi a přátelé

Dne 27. března si připomeneme již 10 let, co nás opustila
naše maminka, babička, paní Bohumila ŘIHÁKOVÁ. S láskou vzpomínají dcery Jitka a Eliška s rodinou.
Tys odešla a nikdo už Tě nikdy nezastoupí. Dne 28. března
uplyne 10 let, co nás navždy opustila naše maminka, paní
Jaroslava BRÁZDILOVÁ. S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují dcera a syn s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 31. března uplynou 4 smutné roky od úmrtí paní
Hedviky KRÁTKÉ. Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 2. dubna uplyne smutný rok od chvíle, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan Svatopluk ČECH. Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 3. dubna by se dožila naše maminka, paní Marie
KUBIČÍKOVÁ, 90 let. Za tichou vzpomínku děkují syn Jaroslav a dcera Marie s rodinami.

Čas plyne, vzpomínka na Vás stále zůstává.
Dne 4. dubna vzpomeneme 13. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, paní Božena Martinů. Dne
19. července vzpomeneme 17. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček, pan Josef Martinů.
S láskou vzpomíná dcera Hana.

UPOZORNĚNÍ! Podklady do společenské kroniKy pro dubnové vydání Otrokovických novin je možné zaslat pouze
e-mailem: redakce@otrokovickenoviny.cz. Platba je možná pouze převodem na účet. Děkujeme za pochopení.
Společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200 (a více, dle délky textu) Kč vč. DPH/osoba.

Výběrové řízení na prodej osobního automobilu

Inzerce

Město vyhlašuje výběrové řízení
na prodej osobního automobilu
Škoda Octavia SEALHX01FM5
kombi, registr. značka 2Z8 1050
za následujících podmínek:
– zájemce uvede jméno a příjmení,
adresu trvalého bydliště, popř.
doručovací adresu a telefonický
kontakt
– minimální kupní cena 54 000 Kč,
úhrada kupní ceny: do 30 dnů po

schválení prodeje Zastupitelstvem
města Otrokovice
– předložená nabídka musí být
vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. uchazeči
– v případě nabídek se shodnou
nabídkovou cenou rozhoduje při
vyhodnocení čas podání nabídky
s tím, že dříve podaná nabídka má
přednost
– ve výběrovém řízení bude vy-

Kancelář Otrokovice-Baťov, tř. T. Bati 1556, Otrokovice 765 02

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP
www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Tel.: 774 759 574
Bezplatná linka: 800 12 12 11
Naši další pobočku najdete v Otrokovicích na Baťově
u autobusového nádraží, nad Pizzerií Vassallo, hned vedle
supermarketu BILLA, kde je možné i pohodlně zaparkovat.

brána pouze jedna nejvýhodnější
nabídka, další nabídka v pořadí nebude stanovena
– zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové řízení zrušit
– uzávěrka výběrového řízení je
23. 3. 2020 v 10 hod.
Přihlášku je nutno podat
osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce
s označením: „Výběrové řízení prodej osobního automobilu“
na adresu:
MěÚ Otrokovice, budova č. 1
odbor majetko-právní
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice
Výběrové řízení vyhodnocuje na
neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo tel.
objednání. Bližší informace podá p.
Martina Zemanová, 577 680 205,
zemanova@muotrokovice.cz.
K uvedenému záměru je možno se
vyjádřit do 15. dne ode dne vyvě-

šení tohoto oznámení na úřední
desce, a to na odboru majetko-právním Městského úřad Otrokovice, e-mail omp@muotrokovice.cz, tel. 577 680 107.
Popis vozidla
Inv. číslo:
601800711
Druh vozidla:
osobní kombi
Kategorie vozidla:
M1
Tovární značka:
Škoda
Typ:			ALH
Obchodní označení: Octavia
Palivo: NM + NM BIO 48 (nafta)
Zdvihový objem:
1 896 ccm
Barva:
zelená tmavá metalíza
Rok výroby:
2002
T. K. do: 		
25. 5. 2020
Ujeté kilometry:
123 689 km
Pořizovací cena:
581 647 Kč
Datum nákupu:
16. 12. 2002
Příslušenství: autorádio, letní pneu s elektrony, zimní pneu
s plech. disky
Zjevné závady: oděrky laku
na nárazníku, zpětném zrcátku,
promáčklé pravé zadní dveře, poškozená područka u řidiče

Inzerce
Prodám byt 3+1 v ulici Čechova.

Tel.: 602 548 575

Čchi kung pro ženy

8. 4.–15. 5. 2020

Více na: www.ckzdravi.cz
Mobil: 721 529 745
KurZ Hormonální jógy
25.–26. 4. 2020
SERVIS A MONTÁŽ
PLYNOVÝCH KOTLŮ
Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Beretta, Destila, Immergas, Thermona,
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866
Otrokovické noviny

SENIOR Otrokovice oslavil 25 let své existence galavečerem
Je tomu již pětadvacet let, co
v Otrokovicích vznikla organizace SENIOR pomáhající
lidem, kteří to nejvíce potřebují. A právě toto krásné výročí
bylo důvodem k uspořádání
galavečera, kterého se zúčastnili nejenom samotní klienti SENIORU, ale také jejich
přátelé, rodinní příslušníci
a zaměstnanci. Oslavy se uskutečnily 25. února v Otrokovické
BESEDĚ.
Plný sál, bohatý kulturní
program za účasti místních umělců, skvělé aranžmá i celkově
příjemná atmosféra. Tak lze ve
stručnosti charakterizovat galavečer SENIORu Otrokovice.
V rámci vzpomínkově, hudebně
a tanečně laděného programu
vystoupily pěvecké sbory otrokovických škol ZŠ Mánesova
a Gymnázia Otrokovice, mužský
pěvecký sbor HLAHOL, ale také

Hudba léčí. Na galavečeru nechyběla prezentace skupinové muzikoterapie, která
je mezi klienty Senioru oblíbená. 

samotní uživatelé SENIORu Otrokovice s ukázkou muzikoterapie.
Součástí programu byla i výstava
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fotografií zachycující prostředí
SENIORu Otrokovice a život jeho
uživatelů.

	


manažerka pro PR
SENIOR Otrokovice, p. o.

Lidé mohou posílat tipy na ocenění osobnosti města

Z redakční pošty
První otrokovičtí občané již přijali výzvu projektu Sázíme budoucnost, výsledkem je přes 500
nově vysazených stromů v roce
2019.
Jak již bylo uvedeno v minulém
čísle Otrokovických novin, Nadace
Partnerství iniciovala a organizuje
projekt Sázíme budoucnost. Dosud
se do projektu registrovalo téměř
9 tisíc lidí a loni bylo vysazeno
více než 560 tisíc stromů (nejvíce
v Ústeckém kraji – přes 400 tisíc).
Náš spolek na sklonku minulého roku požádal zastupitele,
aby podpořili zapojení města do
projektu. To se stalo a je dobře, že
Otrokovice nezůstávají stranou.
Členové našeho spolku Za lepší
životní prostředí v Otrokovicích výzvu přijali již v roce 2019
a aktivně se zapojili. Výsledkem
je účást členů spolku na akcích:
1. výsadba „Divoký sad“ – 441
nových stromů na soukromém
pozemku v březnu 2019
2. výsadba pětaosmdesáti stromů na soukromém pozemku
v březnu a listopadu 2019
3. výsadba Aleje komise životního prostředí ( AKŽP) v listopadu
2019 . Za každého člena komise byl
symbolicky na městském pozemku
vysazen jeden strom, celkem 10.
Členové komise budou zajišťovat
i následnou péči.
V souvislosti s výsadbou AKŽP
je nutné poděkovat za podporu městu (poskytnutí po-

Foto: SENIOR Otrokovice

Ve foyer sálu byly taktéž instalovány tzv. retro koutky navozující prostřednictvím různých rekvizit téměř dokonalou atmosféru
starých časů.
Večerem provázel moderátor
Josef Zdražil, který do atmosféry
v sále vnesl příjemného kolektivního ducha. K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika RÉVA.
Pozvání na slavnostní galavečer
přijalo mnoho vzácných hostů,
mezi kterými byli i starostka města
Otrokovice Hana Večerková, členka
Rady Zlínského kraje Michaela
Blahová, emeritní hejtman Stanislav Mišák, emeritní starosta města
Otrokovice Jaroslav Budek a emeritní ředitelka SENIORu Otrokovice
Ludmila Vabroušková.
Všem moc děkujeme za vydařený večer a těšíme se na další
společná setkání!

Petra Chmelařová,

zemku), Ovocnářské školce Arbia
v Malenovicích, která zdarma poskytla stromky a technickým službám, které rovněž zdarma zajistily další materiální zabezpečení.
V březnu tohoto roku připravujeme
výsadbu dalších 350 stromků na
soukromém pozemku.
Připojujeme se k výzvě občanů,
spolků, firem, sportovních a jiných
zájmových organizací, aby se do
projektu Sázíme budoucnost zapojili. Náš spolek bude i nadále
aktivně podporovat tento projekt
a spolupracovat s městem, které
intenzivně připravuje zapojení do
projektu.
Chtěli bychom pomoci zejména v náboru dobrovolníků. Proto
žádáme ty, kteří mají chuť přiložit
ruku k dílu či přispět jinak, aby
se ozvali na adresu spolku osotrokovice@seznam.cz. O dalším
průběhu projektu budeme informovat. Spojme své síly a udělejme
naše město ještě zelenější (zbývá
zasadit už „jen cca 17 500“ stromů).
Otrokovice jsou již tedy zaneseny na digitální mapě republiky
znázorňující realizované výsadby
viz. www.sazimebudoucnost.cz/
akce/divoky-sad nebo www.sazimebudoucnost.cz/akce/Alej-KZP
Další informace o výzvě najdete
na www.sazimebudoucnost.cz/.
S pozdravem Za lepší životní
prostředí v Otrokovicích
Ing. Jaroslav Bořuta, CSc.,
předseda spolku

Po roční odmlce se letos město opět
připravuje na udělení dvou významných ocenění, a to titul Osobnost
města Otrokovice a Ceny města Otrokovice pro rok 2020. Své návrhy
mohou městu zasílat i občané, a to
do 17. dubna.
O tom, kdo ocenění získá,
budou na základě návrhů rozhodovat otrokovičtí zastupitelé.
Návrhy na udělení titulů mohou
podávat jednotlivci, skupiny lidí
i právnické osoby. Každý z nich musí
obsahovat stručný životopis nominované osoby a odůvodnění návrhu.
Osobnost města Otrokovice pro rok
2020 se uděluje žijícím osobnostem
za významný přínos pro rozvoj města

a jeho propagaci. V roce 2018 tento
titul získala za dlouhodobou činnost
v kulturní sféře Ludmila Brázdilová
a archeolog Pavel Onderka. Cena
města Otrokovice je udělována za
mimořádný čin v různých oblastech
lidské činnosti. Tu před dvěma lety
získal student Tadeáš Herentin za
záchranu života svého učitele.
Formuláře pro podání návrhu
naleznete na www.otrokovice.cz,
další informace poskytne Hana Jiránková, email: jirankova@muotrokovice.cz.
Letošní ceny předá starostka
města Hana Večerková na slavnostním večeru 27. října v Otrokovické
BESEDĚ.
(šar)

ZŠ Otrokovice, Komenského pořádá
Zápis žáků do 1. ročníku
základní školy, základní
školy speciální
a do přípravného stupně ZŠS
Datum: středa 8. 4. 2020
Čas: 8–15 hodin
Škola vzdělává žáky s lehkým,
středně těžkým, těžkým mentálním
postižením, kombinovanými vadami a autismem
Pokud se chcete vyhnout zdlouhavému čekání, je možné si čas zápisu
předem rezervovat na tel.: 734 280 873.

Díky projektu se podařilo zajistit
důstojné životní podmínky 26 lidem

Zlepšit schopnost města pomáhat lidem v tíživé životní
situaci bylo hlavním cílem
projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích
(POSBO). Po třech letech systematické práce se podařilo
vytvořit koncepci sociálního
bydlení, celou řadu metodik
a především ubytovat 26 rodin či jednotlivců, kteří se
ocitli v bytové nouzi.

Úkolem projektu bylo otestovat
výsledky a efekty podpory bydlení
pro osoby, které jsou v tíživé životní
situaci, omezit nárůst jejich dluhů
na nájemném a vytvořit model práce, který zajistí předcházení vzniku
těchto dluhů, případně umožní řešit
jejich vznik.
„Projekt byl zaměřen na osoby
sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené, na provozovatele sociálního bydlení a dalších
služeb s tím spojených, na sociální
pracovníky a dále zaměstnance
veřejné správy, kteří se věnují dané
problematice,“ vyjmenoval metodik projektu Josef Zdražil. Součástí
projektu bylo také vzdělávání sociálních pracovníků, workshopy nebo
výměna zkušeností s dalšími obcemi,
zlepšování spolupráce s kontaktním
pracovištěm úřadu práce a s poskytovateli sociálních služeb.
Nejdůležitější aktivitou v projektu

bylo zařazení určitého počtu klientů do běžného života. „Na základě
osobního kontaktu sociálního pracovníka a klienta byla vyhodnocena podle určených kritérií bytová
nouze. Poté následovalo buď přidělení bytu, nebo nastavení jiné
formy podpory, což bylo například
dluhové poradenství. S klienty pak
byl sestaven individuální plán, který byl průběžně vyhodnocován,“
popsal postup práce Zdražil. Oproti
původnímu plánu ubytovat 20 klientů bylo z 68 žadatelů ubytováno
28 rodin či jednotlivců. Z toho přešli
3 klienti do komerčního bydlení. „Za
pomoci sociálního pracovníka natolik stabilizovali svoji situaci, že byli
schopni odejít z městského bytu do
běžného nájmu, ve kterém již není
poskytována podpora,“ uvedl metodik. Pouze dvěma klientům nebyla prodloužena nájemní smlouva
z důvodu finančních problémů
a porušování domovního řádu.
Z toho vyplývá, že 92,4 % potřebných osob se stalo úspěšnými
klienty sociálního bydlení. „Projekt
zcela naplnil očekávání. Město poskytlo bydlení osobám, které by na
běžném trhu měly obtíže bydlení získat a drtivá většina těchto osob si za
podpory sociální práce byla schopna
toto bydlení udržet, platit nájemné a
bezkonfliktně bydlet,“ uzavřel Josef
Zdražil.
Romana Stehlíková,
	
tisková mluvčí

Do sociální oblasti půjde o půl milionu korun více
O půl milionu korun byla oproti minulému roku navýšena částka na
dotace pro poskytovatele sociálních
služeb na Otrokovicku. Letos k tomuto účelu schválili členové Zastupitelstva města Otrokovice částku
ve výši 3 miliony 800 tisíc korun.
„Důvodem navýšení finančních
prostředků je skutečnost, že od roku
2013, tedy sedm let, nebyl celkový
rozpočet na finanční podporu
v sociální oblasti navyšován. Sociální služby mají rok od roku vyšší
náklady, což je dáno jak nárůstem
cen všech energií, nájemného, materiálu apod., tak zvyšováním mezd
v oboru, který byl v předchozích
letech výrazně podfinancovaný,“
vysvětlil metodik komunitního
plánování Josef Zdražil.
Dotace je určena například pro
domovy pro seniory, domovy pro
osoby se zdravotním postižením,
domovy se zvláštním režimem,

chráněné bydlení, intervenční
a kontaktní centra, azylové domy,
denní či týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství,
osobní asistence, pečovatelskou
službu, podporu samostatného
bydlení, odlehčovací služby a další.
Naopak dotace není určena pro
organizace, které jsou zařazeny do
Individuálního projektu Zlínského
kraje.
„Podpořené organizace jsou zapojené v komunitním plánování
na Otrokovicku, a tak spolupracují
s městem a obcemi v regionu na zajištění služeb lidem, kteří potřebují
péči nebo podporu. Zároveň každoročně prochází hodnocením kvality
a efektivity, proto víme, že přidělené peníze budou dobře sloužit
občanům našeho města,“ uvedla
starostka města Hana Večerková.

(red)

Otrokovice jsou šesté nejkrásnější město v republice
Že jsou v Otrokovicích pěkná místa,
vyplývá z opětovného umístění
města v soutěži, ve které rozhodují
svým hlasováním občané Česka. Již
od roku 2010 se Otrokovice umisťují v první desítce mezi přihlášenými
městy v celorepublikové soutěži
„NEJ město a obec Čech a Moravy“.
Soutěž pořádá každým rokem
celorepublikový informační portál
CZREGION. V soutěži „Nejkrásnější
město a obec Čech a Moravy 2019“
Otrokovice získaly šesté místo.

Například sousední Zlín skončil na
devátém místě, nej městem byla
vyhlášena Kadaň. „Děkuji všem
hlasujícím a také občanům našeho města, kteří udržují své okolí
v čistotě. Ačkoliv Otrokovice nemají historické budovy, náměstí či
zámecké zahrady, přesto jsou zde
krásná místa, kde můžeme trávit
volné chvilky a využívat kvalitní
služby, které město poskytuje,“
vzkázala starostka města Hana
Večerková. 
(ste)

Výběrové řízení na pronájem bufetu na Městském koupališti
Město Otrokovice vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem
prostor sloužících k podnikání
v areálu Městského koupaliště
v Otrokovicích, ulice Mánesova („bufet“), nacházejících se
v budově č. p. 1629, je součástí
pozemku parc. č. St. 3025, to vše
v k. ú. Otrokovice, obec Otrokovice, o výměře – 18,26 m2, dále pak
„ostatní příslušenství“ (sklad, sprcha, zádveří, předsíňka, WC) o výměře – 13,31 m2 nacházejících se
v téže budově, a dále části pozemku parc. č. 429/13 v k. ú. Otrokovice včetně zpevněné venkovní plochy o výměře – 20 m2
východně od správní budovy
a část pozemku parc. č. 429/10
v k. ú. Otrokovice o výměře 20 m2
západně od správní budovy. Uvedené prostory jsou kolaudovány
jako objekt pro bufet. Výše uvedené prostory a pozemky jsou
vyznačeny na grafickém plánku,
který je součástí tohoto výběrového řízení.

Město Otrokovice pronajme
uvedené prostory za následujících podmínek:
1. provozování bufetu a venkovní
zahrádky.
2. doba nájmu: po dobu letní
rekreační sezony 2020 s možností
prodloužení na letní rekreační
sezonu 2021, v návaznosti na
provozní dobu Městského koupaliště (předpokládá se zahájení
koncem května a ukončení na začátku září)
3. minimální nájemné (bez služeb): 90 000 Kč/sezona
nájemce uhradí celé nájemné za
jednu sezonu, včetně zálohy na
služby, nejpozději do 30. 6. 2020,
resp. 30. 6. 2021.
4. nájemce bude respektovat
otevírací dobu dle provozního řádu
Městského koupaliště.
5. nájemce nebude používat
skleněné obaly a skleněné nádoby.
6. pronajímatel nezajišťuje vyjádření dotčených orgánů, která jsou
nutná k předmětu podnikání.

7. zákaz prodeje alkoholických nápojů, vyjma piva.
8. zákaz prodeje tabákových výrobků.
9. účastník výběrového řízení ve
své nabídce popíše podnikatelský
záměr a způsob zajištění poskytování kvalitního občerstvení, tak,
aby byla zajištěna spokojenost
návštěvníka koupaliště. Současně
uvede návrh nájemného, seznam
nabízeného sortimentu zboží
s ceníky (pronajímatel má právo
požadovat doplnění sortimentu
zboží), doloží výpis z obchodního rejstříku, čestné prohlášení
o bezdlužnosti ve vztahu k městu
Otrokovice a městem zřízeným
a založeným organizacím
a společnostem, dále doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve
vztahu k České správě sociálního
zabezpečení, finančnímu úřadu,
zdravotní pojišťovně a celnímu
úřadu. A doloží podnikatelské
zkušenosti s provozováním obdobných zařízení (reference).

10. Uzávěrka výběrového řízení:
8. 4. 2020 v 10 hod.
11. Zadavatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit a nevybrat
žádnou z nabídek.
Výběrové řízení vyhodnocuje
výběrová komise schválená Radou města Otrokovice, výsledek
výběrového řízení schvaluje na
neveřejné schůzi Rada města Otrokovice.
Prohlídku předmětných prostor
je nutné předem dohodnout na
tel.: 577 662 310, případně 607 027
057 (Ing. Klouda). Bližší informace
poskytneme na sekretariátu jednatele tel.: 577 662 300, tehos@tehos.
otrokovice.cz.
Nabídky předají zájemci osobně
nebo poštou v zalepené obálce
s označením:
„Výběrové řízení bufet – Městské
koupaliště “
na adresu:
TEHOS, s. r. o.,
k rukám jednatele
tř. T. Bati 1255, 765 02 Otrokovice
Otrokovické noviny

Žáci poznali nejenom exotické země, ale také nové kamarády
Víte, jak se řekne v taiwanštině
„dobrý den“ nebo „děkuji“, jaké
jsou tradice a zvyky na Jakartě nebo jak rozpoznat přítomnost žraloka v moři? Žáci ze ZŠ
Trávníky už tyto znalosti mají.
A to díky třem mladým cizincům, kteří je přijeli navštívit
v rámci projektu Edison. Jeho
hlavním cílem je spojovat
mladé lidi odlišných kultur
a národností.

Yu Ching Huang (Sunny)
z Taiwanu, Dhruv Kumar z Austrálie
a Nicolas Satria Samosir z Indonésie.
To je trojice mladých studentů,
které od 24. do 28. února hostila
trávnická škola. Program, který pro
ně místní žáci připravili, byl skutečně bohatý. Po pondělním přivítání v tělocvičně studenti navštěvovali nejen hodiny angličtiny na
druhém stupni, ale zavítali také
k žákům prvního stupně, aby jim přiblížili atmosféru svých domovských
zemí. Žákům prvního stupně byli
v hodinách skvělými průvodci

Nečekaný dárek. Sunny viděla po-

druhé v životě sníh. Foto: ZŠ Trávníky

a překladateli žáci devátých ročníků.
Žáci se učili pozdravit a poděkovat v taiwanštině a mnozí byli překvapení, že jejich oblíbený Bubble Tea
pochází právě z této jihoasijské země.

ZŠ Mánesova, fakultní škola UK, zve k zápisu

V naší škole učíme v málopočetných třídách, bohatě využíváme tandemovou výuku, kdy
v jedné hodině pracují spolu dva
učitelé, pracujeme na jednotných
pravidlech školy, která podporují
bezpečné a partnerské prostředí školy, podporujeme spolupráci
mezi žáky i v rámci učitelského
sboru a otevřeně přistupujeme
k rodičům.
Dbáme na to, aby žáci dosahovali
svého maxima v různých oblastech.
Čtení vyučujeme metodou Sfumato,
do matematiky zařazujeme prvky
metodiky Hejného, angličtinu učíme od 1. třídy, od 2. třídy pracují žáci
s rodilými mluvčími, v 5. a 9. ročníku
máme posílenou výuku AJ, připravujeme žáky na Cambridgeské
zkoušky, do školy zveme zahraniční
studenty, používáme metodologii
CLIL, od 6. ročníku učíme druhý
cizí jazyk, posilujeme čtenářství
i ostatní gramotnosti – důkazem
jsou výsledky našich patnáctiletých
žáků v posledním mezinárodním
šetření PISA, ve kterém jsme mezi
333 testovanými školami získali 19.
místo v přírodovědné gramotnosti,
20. místo v matematické gramotnosti
a 27. místo ve čtenářské gramotnosti.
Podporujeme přírodovědné vzdělávání, programujeme roboty, věnujeme se geoinformatice, fenologii, měřením meteorologických
dat spolupracujeme s NASA, jsme
GLOBE STAR 2020, máme proškoleného „gloubího“ mentora,
revitalizujeme školní zahradu,
Otrokovické noviny

sportujeme ve škole i mimo ni. Ve
výuce pracujeme s ICT technikou,
už naši prvostupňáci vědí, např.
co je to QR kód, máme školní klub
a družinu s velkou nabídkou kroužků.
Spolupracujeme s odborníky,
jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
a spolupracující školou Univerzity
T. Bati, podílíme se na projektech
se SPŠ Otrokovice, díky zapojení do
vzdělávacího projektu bezplatně zajišťujeme vzdělávání našich učitelů,
proškolování interních mentorů,
vyjíždíme pro inspiraci do českých
i zahraničních škol, získáváme zkušenosti s alternativním školstvím.
Jsme škola s certifikátem Rodiče
vítáni, pravidelně pořádáme besedy
pro rodiče i „Otevřenou ředitelnu“,
společně běháme i chodíme na výlety. Chceme, aby naši žáci zažívali
a prožívali úspěch při olympiádách,
přehlídkách a soutěžích, na které je
připravujeme, legraci a zábavu na
všech našich akcích. Ve škole máme
poradenské pracoviště, nabízíme
služby školní psycholožky a speciální pedagožky. Umíme projekty, získáváme tak nejen „evropské peníze“,
ale i nové zkušenosti a dovednosti.
O dění ve škole informujeme
na webu www. zsotrman.cz/, na
Facebooku www.facebook.com/
ZSManesovaOtrokovice/, či na Instagramu www.instagram.com/
zs_manesova/.
Prostě Máneska jede. Staňte se její
součástí.  Marcela Javoříková,


ředitelka ZŠ Mánesova

Po zhlédnutí poutavé prezentace a
videa by se nejeden z nich rozjel do
Taiwanu, aby si užil slunečného počasí, surfování, potápění a spousty
gastronomických lákadel na jednom
z několika nočních tržišť v Taipei,
rodišti energické Sunny. Sunny
v pátek spolu s dětmi oslavila své
dvacáté narozeniny, ke kterým jí
žáci poblahopřáli a předali jí dort.
Originálním dárkem pro ni byl také
čerstvě napadaný sníh, který viděla
podruhé v životě.
Indonésie, která je tvořena desítkami tisíc ostrovů, byla žákům
přiblížena devatenáctiletým studentem geologie Nicolasem, který za nimi přijel z Jakarty. Poutavě
žákům povyprávěl o přírodním
bohatství země, o jejich tradicích
a zvycích. Indonéštinu si žáci vyzkoušeli na jazykolamech, které byly pro
většinu z nich velkým oříškem. Na
oplátku se Nicolas snažil naučit i pár
jazykolamů českých.
Třetí zemí, již svou perfektní angličtinou představil třetí ze studentů,
jednadvacetiletý Dhruv, byla Austrá-

lie. Dhruv děti seznámil nejen s nejznámějšími geografickými skvosty
Austrálie, jako jsou např. Velký bariérový útes anebo nejobjemnější
monolit na světě Uluru, ale provedl
je také největším městem Austrálie,
Sydney. Děti si vyslechly jeho zážitky
spojené se surfováním a dozvěděly se, jak rozpoznat blízkost žraloka
nebo jak postupovat při uštknutí
hadem.
Po vyučování studenti na oplátku poznávali krásy našeho okolí.
V pondělí vyrazili na výlet do Brna,
v úterý si prohlédli historické centrum Uherského Hradiště. Středeční
odpoledne strávili v Květné zahradě
v Kroměříži. Do hodin praktických
činností si je přizvali naši sedmáci, kterým pomáhali při přípravě
zdravých ovesných sušenek. Žáci si
tak v praxi procvičili slovní zásobu.
Páteční výuka nebyla pouze jejich
poslední výukou na škole, ale zároveň poslední štací studijního pobytu v rámci projektu Edison v České
republice.  Pavlína Šindelářová,
učitelka

Malí badatelé nahlédli do tajů přírody i techniky

Odvážní. Žáci měli možnost ukázat svým spolužákům, v čem vynikají, ale díky

Foto: ZŠ T. G. M.

tomu se mohli zdokonalit i v komunikaci.

Nahlédnout do tajů přírody, vědy
a techniky či představit spolužákům zajímavý pokus. Přesně
o tom je Dětský vědecký kongres,
který probíhá na otrokovických
základních školách. Školní kolo už
také měla například i ZŠ T. G. M.
Porota měla nelehký úkol. Vybrat
deset nejlepších, kteří postoupí do
otrokovického kola.
V letošním školním roce se představilo celkem 24 prezentací. Žáci
3. až 8. tříd si nejprve museli vybrat téma, nastudovat potřebné
informace, za pomoci učitelů – koordinátorů vytvořit prezentace
a nakonec najít odvahu stoupnout
si před diváky a vše jim představit.
Každý si připravil komentovanou
prezentaci na 10 minut. Poté následovala diskuze, v níž prezentující odpovídali na dotazy diváků. Zapojit se
mohli jak jednotlivci, tak i týmy. Sou-

částí některých projektů byly velmi
zajímavé reálné ukázky. A kdo nakonec postoupil do otrokovického kola,
které se uskuteční 30. dubna? Síly
byly velmi vyrovnané, ale nakonec
porotu nejvíc zaujaly prezentace:
Titanik, Deštné pralesy, Temperament, Želvy a šneci, Sopky a kráter,
Optické klamy, První pomoc, Kouzla
a pokusy, Dostihoví koně, Morčata.
Škola podporuje zvídavé žáky
i v jiných aktivitách. Další z nich je
například celoroční kvízová soutěž
MOZKOVNA. Každý týden čeká na
děti nový kvíz, rébus či hádanka, kterou mají za úkol do určeného dne vyluštit. Podoba kvízu se každý týden
obměňuje. Řešitelé sbírají body za
správné odpovědi. Na konci každého
pololetí jsou vyhlášeni vítězové, kteří si odnášejí zaslouženou odměnu.

Hana Úlehlová,


ZŠ T. G. M.

Soutěž Bikecore EO opět přiláká celou plejádu špičkových závodníků

Atraktivní podívaná. Bikecore OE je soutěž plná adrenalinu a skvělých sporSnímky: archiv

tovních výkonů. 



pořadatel závodů

Aktivní v každém věku: desítky seniorů z Otrokovic si užily sportovní den

Nejenom pro zdraví. Cvičení pomáhá seniorům udržet se nejenom ve fyzické
kondici, ale také v psychické pohodě. 
Foto: archiv sokolovny
Záměr věnovat se seniorům, ukázat
jim cestu ke zdravému pohybu, vytvořit přitom příjemnou a přátelskou
atmosféru. To byl cíl Sportovního
dne pro seniory, který se uskutečnil
13. února v místní sokolovně.
Sportovní den se setkal s velkým
ohlasem. Účastníků se sešlo sedmdesát, akci navštívila starostka města
Hana Večerková. Den jsme zahájili
společným tancováním – line dance. Jde o velmi příjemný taneční
směr pro každého v každém věku,
ke kterému nepotřebujete partnera. Tancuje se v řadách, každý tanec
se skládá z přesně stanovených
tanečních kroků, které se za sebou

opakují v určitých sekvencích. Při
tanci zapomenete na starosti a také
si velmi účinně procvičíte pohybovou paměť, která je nenahraditelná pro rozvoj nových spojů mezi
neurony v mozku. Je to tedy velmi
významná prevence např. Alzheimerovy choroby.
Na další cvičení se účastníci rozdělili. Jedna část cvičila na houpacích prknech – woudie – a ostatní
vyrovnávací cvičení s bloky. Cvičení
na woudie je zábavné, rozvíjí koordinaci, zlepšuje rovnováhu a má
využití jako step. Také se dá na něm
ležet „v kolébce“ nebo „na kopečku“ a účinně posilovat např. břišní

svaly. Bloky z tuhé pěny slouží
k posilování a také určují postavení
kolen a chodidel.
Další hodina byla opět společná.
Zaplněný sál čekaly „kocouří cviky“
tedy oscilačně antigravitační metoda, která má připomínat pružnost,
uvolněnost a plynulost, které vnímáme z pohybu koček a dalších kočkovitých šelem, což jim nijak nebrání
pohybovat se též velmi energicky
a podávat mimořádné fyzické výkony. Závěr patřil čínskému zdravotnímu cvičení čchi-kung. Jde o soubor
fyzických cvičení, relaxačních technik, technik práce s energií a práce
s myslí, který slouží k pěstování
a zacházení s životní energií – čchi.
Je tedy nejen fyzickým cvičením, ale
i vědomým tréninkem CNS.
Při cvičebních hodinách se vystřídaly naše instruktorky Zdenka
Kymlová, Magda Vaclová a Věra Hotařová. Organizačně se na akci podílela Alena Ježová. Rozhodně zase
akci podobného charakteru pro naše
seniory zopakujeme.
O našem oddíle se více dozvíte na:
www.facebook.com/sokolovnaotrokovice/ nebo www.facebook.com/
groups/senioriotrokovice/ a webu
www.sokolovnaotrokovice.cz

Zdenka Kymlová,

instruktorka zdravotní TV

Hodinový manžel
údržbářské práce všeho
druhu v Otrokovicích
a okolí

Inzerce

O tom, že má Bikecore OE
skvělou pověst, svědčí i počet
přihlášených závodníků. Jenom
loni se postavilo na start dvou
náročných atraktivních závodních
tratí 150 jezdců celkem v 8 kategoriích. „Tato akce byla již dvakrát oceněna jako nejlepší závod
sezony Wood Bike Series, takže
se návštěvníci mají určitě na co

Opravy: voda, elektro, malířské, natěračské, zednické, podlahářské práce.
Práce na zahradě atd.

Tel.: 733 209 024
www.hod-manzel.cz

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

Inzerce

Už za pár dnů odstartují v areálu kynologického klubu za
řekou Moravou populární závody ve sjezdu horských kol
BIKECORE OE. Diváci se opět
mohou těšit na velmi atraktivní podívanou, kdy se představí více než stovka jezdců
z Čech, Moravy a Slovenska.

Start hlavního závodu by měl být
12. dubna v 11 hodin. Tréninky
budou probíhat 11. dubna, kdy se
také uskuteční doprovodný závod
pro širokou veřejnost s názvem
Uphill ve výjezdu na žlutavský
kopec lesem po asfaltové komunikaci a závod Race of Champions
pro zvané jezdce. „Vzhledem ke
stávající situaci a jejímu vývoji
sledujte aktuální info na www.
bikecore.cz,“ poznamenal závěrem Radim Matyák.

Radim Matyák,

Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631


PLYNOSERVIS - SRNEC

Montáže, opravy kotlů Mora,
Destila, Thermona, Viadrus. Topidla Mora, Karma. Ohřívače vody
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815

• Předprodej a rezervace vstupenek na kulturní akce Otrokovické BESEDY i jiných pořadatelů

Tel.: 571 118 103

Otrokovické noviny

Inzerce

Známá. Do Otrokovic se sjede celá řada špičkových závodníků z celé ČR i Slovenska.

těšit,“ slíbil pořadatel závodů
Radim Matyák.
Stejně jako loni se i letos
mohou návštěvníci závodů
těšit na bohatý doprovodný
program. „Kromě soutěže v přezouvání plášťů bude k dispozici
Bikeškolka pro nejmenší děti s
možností zapůjčení kola i helmy
a tombola, jejíž výtěžek podpoří
hendikepované spoluobčany,“
upřesnil Matyák s tím, že závod
bylo možné uspořádat díky podpoře města Otrokovice, Lesů ČR
a dalších partnerů.

Otrokovický maraton se opět uskuteční po 23 letech

Foto: archiv pořadatelů

Bukovjanové (na snímku). 

Po třiadvacetileté odmlce se
místní atletický klub TJ Jiskra
Otrokovice rozhodl obnovit
Otrokovický maraton, který je
veden jako Mistrovství Moravy
a Slezska a také jako kvalifikace na Prague International
Marathon (PIM) – Mistrovství
České republiky.

Inzerce

Otrokovický maraton měl ve
městě tradici již od roku 1971. Po-

slední závod se konal v roce 1996,
tradici pak přerušily ničivé povodně
v roce 1997. „Rádi bychom navázali
na předchozích šestadvacet ročníků,
kdy závod probíhal v ulicích Baťova.
Běhat na původním okruhu není
v současných podmínkách možné,
a proto bude využit certifikovaný
okruh pro podzimní půlmaraton.
Na závodníky tak bude čekat necelých čtrnáct okruhů,“ vysvětlil člen
organizačního týmu Michal Petřík.

.... v roce 2020 do nových výrobních prostor přijmeme:

Tiskárna
Otrokovice
Nabízíme:
nadstandardní
platové podmínky
možnost profesního
růstu a vzdělávání
zaměstnanecké
beneﬁty
individuální přístup
k zaměstnancům
Více informací poskytne:
Ing. Monika Hotařová

• MISTR OFSETOVÉHO

TISKU
- (1 směna)
- polygraﬁcké vzdělání
podmínkou, praxe vítána

• OFSETOVÝ TISKAŘ

- (3 směny)
- polygraﬁcké vzdělání
výhodou, praxe vítána

• POMOCNÍK OFSET.
TISKAŘE
- (3 směny)
- praxe vítána

• ŘEZAČ

- (3 směny)
- praxe vítána

• SKLADNÍK + EXPEDIENT

T: +420 608 958 547,
E: hotarova@hartpress.cz

www.hartpress.cz

- (2 směny)
- znalost práce na PC,
orient. ve skl. hospodářství

Občerstvovací stanice. Závodníkům podávaly občerstvení malé, sedmileté
děti. Dnes jsou z nich dost možná sami běžci.
Závod byl historicky osmkrát
mistrovstvím ČSR a ČR, jedenkrát
mistrovstvím ČSSR, konal se
i jako mezistátní utkání Československo – Francie – Itálie
– Německá spolková republika
a byl svědkem mnoha vynikajících
výkonů. Historicky úspěšní byli také
otrokovičtí běžci: Josef Bukovjan,
Josef Podmolík, Vlastimil Bukovjan,
Petr Bukovjan, Josef Hubáček
a další.

Maraton se původně měl konat 22. března, avšak vzhledem
k nařízení vlády ČR a vyhlášení
nouzového stavu byli pořadatelé nuceni jej prozatím odložit.
„O novém termínu budeme všechny příznivce tohoto sportu včas
informovat prostřednictvím Otrokovických novin i našeho Facebooku,“ upřesnil Petřík. 

Michal Petřík,
	

TJ Jiskra Otrokovice
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Inzerce

Poznáte je? Mezi pravidelné účastníky Otrokovického maratonu patřili také bratři

č

K
150 000

ZDARMA
Akce pla

tí do 31.

3. 2020

› Ušetříte 1 500 Kč na poplatku
za uzavření smlouvy
› Výnos stavebka až 3,7 % ročně
› Státní podpora až 2 000 Kč ročně
› Další až 2 000 Kč při sjednání společně
s běžným účtem od Raiﬀeisenbank
Otrokovice, tř. Osvobození 1033
(mezi obchody Lidl a Kauﬂand)
Po–Pá: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel.: 605 000 821

Tento materiál není veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů
a úrokových sazeb vyhrazena. Bližší informace k akci najdete na www.rsts.cz.
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