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  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ, 

když jsem byl vyzván, abych napsal vzpomínku na 15 let od povodní v Otrokovicích, napadlo mě, 
jestli se vůbec chce připomínat katastrofa, která stovkám rodin zničila domovy a převrátila životy 
naruby. Kdy jsme si skutečně uvědomili, co to znamená bojovat o holý život a sáhnout si na dno. 
Kdy jsme byli svědky nezájmu těch, kterých se to bezprostředně netýkalo, a stejně tak ohromné vlny 
solidarity od lidí blízkých i vzdálených a neznámých. Tehdy se zkrátka naplno projevilo všechno, 
co bylo dosud skryté, jak v tom špatném, tak i v tom nejlepším slova smyslu.

Dá se vzpomínat na ty nejdramatičtější chvíle, které jsme v červenci 1997 společně prožívali, 
a vybavovat si to těžko popsatelné vypětí, únavu, vyčerpanost, stres a obavy, co ještě přijde…Dá 
se vzpomínat na úzkost, kterou prožívali všichni obyvatelé zničeného Bahňáku, na strach, jestli se 
podaří zajistit lidem bydlení a dětem možnost školního vyučování, než skončí prázdniny.

Pro mnoho lidí byla tato povodeň velkou zátěží psychickou, se kterou se museli dlouho a složitě 
vyrovnávat.

Je to tak zásadní mezník v historii našeho města, že na něj nelze zapomenout. 
Ale mě osobně v souvislosti se vzpomínkami na tehdejší povodně naštěstí napadají spíše ty pozi-

tivní věci: To, jak jsme k sobě měli blízko a jak jsme dokázali napřít síly k obrodě města. 
V čínštině existuje jeden znak, který se vyskytuje jak ve slově „krize“, tak ve slovech „šance“ 

či „přelomový moment“. Já osobně teď s odstupem času cítím radost, že jsme tu spoušť, která nás 
postihla, dokázali využít jako příležitost k novému začátku, k radikální obnově města, díky které se 
z Otrokovic stalo, jsem o tom přesvědčen, dobré a pohodové místo pro život. 

 Mvdr. stanislav MIŠÁK, hejtman Zlínského kraje, v letech 1994–2006 starosta Otrokovic

děti poznávaly svět handicapovaných

Praktická   ukázka. Jaké to je být odkázaný na invalidní vozík 
či na slepeckou hůl a pomoc ostatních, a jakými hrami se mohou 
bavit handicapovaní? Na vlastní kůži si to mohli vyzkoušet žáci 
5.- 7. tříd ZŠ T. G. M. Už podruhé přijeli do školy lidé z Centra 
aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Uni-
verzity Palackého v Olomouci, aby seznámili žáky i pedagogy 
s aktivitami, které jsou prvotně určené pro tělesně postižené a fy-
zicky znevýhodněné žáky. (ano), foto: Anna novotnÁ

22. června 2012
číslo 6 - ročník 22
zdarma - neprodejné

Otrokovické letní 
slavnosti: koncerty  
a zábava
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otrokovice a Zlín má spojit cyklostezka 
Bez rizika sražení autem a také 
bez špinavých nohavic chtějí 
jezdit cyklisté mezi Otrokovi-
cemi a Zlínem. Jejich přání se 
může splnit v roce 2014, kdy 
by už měla obě města spojo-
vat cyklostezka. Města chtějí 
využít vyhlášené výzvy Regi-
onálního operačního programu 
Střední Morava a žádají o do-
taci na stavbu této strategické 
a dlouho očekávané trasy. 

Z výzvy zaměřené na bez-
motorovou dopravu budou 

podporovány projekty zamě-
řené na výstavbu regionálně 
významných stezek anebo 
projekty zajišťující propoje-
ní na již existující páteřní síť. 
Cílem je kromě zatraktivnění 
trasy jak pro cyklisty, případ-
ně in-line bruslaře také jejich 
odklonění od silničního provo-
zu na silnici I/49 mezi oběma 
městy. Také mají přivést ná-
vštěvníky na další místní cy-
klostezky navázané na páteřní 
trasu.

 „Ještě na začátku roku jsme 
plánovali stavět cyklostezku 
na Zlín zejména kvůli finanč-
ní náročnosti ve třech fázích. 
Poté, co byla vyhlášena výzva, 
jsme situaci přehodnotili a roz-
hodli se požádat o dotaci a vý-
stavbu urychlit. Koncem květ-
na jsme podali žádost, a pokud 
uspějeme, mohli by cyklisté 
využívat novou trasu již v se-
zoně 2014,“ uvedl starosta Ot-
rokovic Jaroslav Budek. 
 Pokračování na straně 3

Při příležitosti uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi městem Otrokovice a súdánskou ves-
ničkou Wad Ben Naga přivítalo vedení města Otrokovice ředitelku základní školy v Súdánu paní 
Thuiru Salih Mohamed Adam společně s honorárním konzulem Súdánské republiky v ČR Petrem 
Pelikánem a vedoucím oddělení pravěku a starověku Středního východu a Afriky Náprstkova mu-
zea asijských, afrických a amerických kultur Pavlem Onderkou. Více informací o návštěvě ze Súdá-
nu si přečtete v příštím vydání Otrokovických novin.  (red)

Město hostí návštěvu z Afriky i honorárního konzula

s námi ušetříte,  tel. 800 201 203



Kapely Žlutý pes, Kabát 
revival nebo Premier, 
Pivoparáda, letní kino, 
Hospoda Jiřího Pomeje. 
Doslova jedním velkým 
kulturním stánkem se 
stane od 20. do 22. čer-
vence město Otrokovi-
ce. Na různých místech 
města se tou dobou také 
odehrají koncerty a jiné 
kulturní a zábavné akce 
při 1. ročníku Otrokovic-
kých letních slavností. 

„V parku před Spole-
čenským domem Baťov, 
na Štěrkovišti, v Kvít-
kovicích je připraven 
rozmanitý program, také 
rybářskou základnou bu-
dou znít tóny reggae fes-
tivalu v čele s Michalem 
Šebsem, finalistou Česko 
Slovenské Super-star. 
Chystá se vystoupení 
kapel, jako je Žlutý pes, 
Premier, Street 69, Ka-
bát revival, Jonah  Hex 

a dalších, například pořad 
Hospoda Jiřího Pomeje 
a festiválek Pivoparáda, 
kde své speciality nabíd-
ne 12 pivovarů,“ přiblížil 
dramaturg Otrokovické 
BESEDY Josef Huslík. 

Kromě hudebních 
produkcí si zábavu 
užijí dospělí i děti při  
aquaerobicu s Evou Urba-
novou a jiných atrakcích. 

Součástí Otrokovic-
kých letních slavností je 
i sochařské sympozium, 
během kterého budou 
moci lidé přímo sledovat 
práci řezbářů. Plastiky, 
které vzniknou během 
řezbářského sympozia 
rukama místních umělců, 
najdou své místo na růz-
ných prostranstvích v Ot-
rokovicích. Pro sochy 
zajistilo město už na jaře 
šest vyzrálých dubových 
kmenů. 

 Anna novotnÁ

2 OtrOkOvické
nOviny

Kaplanova 1763
(smìr Chropynì)
tel.: 774 866 315
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Era hypotéka
Nejlepší klíč 
k vašemu bydlení
S Era hypotékou získáte prostředky na koupi 
či rekonstrukci vlastního bydlení, když úspory nestačí. 

•  Rychlé a jednoduché vyřízení s minimem dokladů
•  Možnost sjednání mimořádných splátek
•  Zjednodušené financování hypotéky od jiných bank
•  Zajistíme až 100% financování

Finanční centrum ZLín

Soudní 5259,  Zlín 
tel.: 577 051 011-013 

fc.zlin@postovnisporitelna.cz

ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
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otrokovické letní slavnosti přinesou Pivoparádu i Žlutého psa
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Café Naděje 
Bezbariérová  nekuřácká kavárna v budově 
SENIORU C blízko Společenského domu 
na Baťově — dětský koutek, pravidel-
ný program, internet, možnost pořádání 
oslav, prostor pro firemní jednání. Jsme 
na Facebooku, na e-mailu k.frascaova@
nadeje.cz, tel. 775 889 692. 

Café Naděje - tréninková kavárna, 
kde obsluhují zdravotně postižení.



OtrOkOvické
nOviny

do školky byli přijati téměř všichni zájemci
Sto dvaaosmdesát dětí bylo přijato do Mateřské školy Otrokovi-
ce. Až na několik výjimek mohla školka vyhovět všem rodičům, 
kteří podali žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Mezi nepřijatými dětmi byly například ty, jejichž rodič pobírá 
rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte nebo je na rodičov-
ské dovolené s druhým dítětem. Naopak přijaty byly všechny děti 
pracujících rodičů nebo rodičů, kteří nastupují do práce.  (ano)
   
otrokovický sokol pojede na slet do Prahy
Česká suita a Mezi hvězdami, to jsou skladby, kterými se před-
staví otrokovické sokolky a sokolové na XV. Všesokolském sletu 
v Praze, konaném ve dnech 30. 6 . – 7. 7.   Jednadvacet cvičících 
žen ve věku 20 až 85 let vystoupí ve skladbě Česká suita. Zajíma-
vostí je, že některé z žen jsou účastnice sletu v roce 1948. Skladba 
Mezi hvězdami je naopak určena mladým. Osm dětí ve věku 6 až 
18 let pojede do Prahy pod dohledem dvou vedoucích. Účast TJ 
Sokol Otrokovice na XV. Všesokolském sletu podporuje i otro-
kovická radnice, která pro tyto účely poskytla ze záštity starosty 
Mgr. Jaroslava Budka dar 20 tisíc korun.      (kru)

Bluepoint s jízdními řády je k mání na nádraží
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice rozšířila v květnu 2012 
nabídku služby blueinfo o další bod na zastávce Otrokovice-že-
lezniční stanice. Cílem služby je bezplatně zasílat do mobilních 
telefonů cestujících mobilní JAVA aplikaci obsahující komplet-
ní jízdní řády. Pokud se osoba s mobilním telefonem pohybuje 
v blízkosti (cca do 50 metrů) tohoto místa a má na svém mo-
bilu zapnutou funkci bluetooth a na chvilku (do jedné minuty) 
se v tomto prostoru zastaví, dostane na displej mobilu hlášku 
s nabídkou souboru jízdních řádů DSZO. Má možnost přenos 
souboru přijmout, nebo odmítnout. Pokud cestující zvolí mož-
nost přijmout, do mobilního telefonu se během několika vteřin či 
desítek vteřin přenese zcela zdarma bezdrátově aktuální soubor 
s kompletem jízdních řádů DSZO. Zařízení samo rozpozná, jestli 
už nejnovější verze jízdních řádů nebyla dříve do mobilu instalo-
vána a v takovém případě už znovu stažení nenabízí.  (red)

Město nechce zvyšovat daň z nemovitostí
K důležitému jednání zasedli koncem května zástupci koaličních 
stran v Otrokovicích. Hlavním bodem jejich setkání byl další po-
stup ve věci možného zvyšování daně z nemovitostí. Obec má 
zákonnou možnost výběru daně z nemovitostí ovlivnit, jednak 
stanovováním koeficientů, které následně vstupují do výpočtu 
daně z nemovitostí, případně stanovením osvobození od daně 
z nemovitostí za podmínek daných zákonem. Protože případná 
změna koeficientu je legislativně náročný proces, muselo by, 
v případě účinnosti od 1. ledna 2013, o jeho změně rozhodnout 
městské zastupitelstvo již v červnu 2012. Přesto, že názor na pro-
blematiku nebyl jednotný, shodly se strany na postupu, který bu-
dou preferovat, tedy zachovat stávající výši.  (red)

náves v Kvítkovicích změní do roka podobu
Kvítkovická náves vždy sloužila a slouží k odpočinku i setká-
vání lidí. S tímto východiskem pracuje město Otrokovice, které 
by chtělo zvelebit centrum této místní části, jehož dominantou 
je kaple sv. Anny. „Naší snahou je rovnoměrný rozvoj města 
ve všech jeho částech. V Kvítkovicích sice vznikla nová zástav-
ba, chybí zde však místa pro setkávání lidí a na tom chceme 
zapracovat,“ přiblížil starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Aby 
bylo místo skutečně funkční i esteticky přitažlivé, jednali o bu-
doucí podobě návsi kromě pracovníků Městského úřadu Otro-
kovice odpovědných za budoucí realizaci také architektka Kate-
řina Tuzarová a zástupce občanů a místních umělců. Provedené 
změny mají respektovat stávající využití a nenarušit klidovou 
a pietní část v popředí kaple a blízkosti památníků. Rozvinout 
by se měla především zatravněná lokalita za kaplí, kde se již 
nyní příležitostně konají akce jako nedávné stavění a kácení 
máje. Náves má získat novou podobu v příštím roce. Ještě letos 
se místní mohou těšit na rekonstruovaná dětská hřiště.  (ano)       

Jeden z nových busů má jezdit jen v otrokovicích
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice (DSZO) má šest nových 
nízkopodlažních autobusů. „Podmínkou získání čtyřicetiprocent-
ní dotace na nákup nových autobusů z Regionálního operačního 
programu Střední Morava bylo mimo jiné nasazení vozů na kon-
krétní linky. Podle podmínek dotace bude jeden nový dvanác-
timetrový klimatizovaný autobus Citelis jezdit téměř výhradně 
na autobusové lince v Otrokovicích,“ upřesnil předseda rady jed-
natelů DSZO Jiří Ondráš. DSZO nakoupila šest nových autobusů 
v celkové hodnotě asi 28 milionů korun. V horkých dnech pozna-
jí cestující nové autobusy podle nainstalované klimatizace.  (ano)

AKtuÁlně Z MěstA

více AKtuAlIt nA www.otroKovIce.cZ

sezona slunění a koupání je konečně tady
3

Letní radovánky začaly o uply-
nulém víkendu na otrokovickém 
Městském koupališti. Po období 
deštivého počasí znovu vykouk-
lo zpoza mraků slunce, čehož 
hned využili milovníci koupá-
ní. Městské koupaliště vstupuje 
do nové sezony s novými fil-
try na vodu a také s levnějším 
vstupným u většiny položek. 

„Otevřeno je od 15. června. 
Voda je už od prvního dne vy-
hřívaná na příjemných osma-
dvacet stupňů Celsia. Novinkou 
je kromě účinnějšího filtračního 
zařízení také beachvolejbalové 
hřiště a prostorová úprava bufe-

tu,“ přiblížil Josef Prudký, který 
je za areál Městského koupaliště 
zodpovědný.

Dalším tradičním místem 

ke koupání je areál Štěrkoviště, 
kde prošlo kompletní repasí filt-
rační zařízení brouzdaliště. 

Výše vstupného: Městské 
koupaliště: Dospělí/Děti (6–15 
let) celodenní 50 Kč/20 Kč, od-
polední (po 15. hod.) 30 Kč/ 
10 Kč, permanentka na 10 vstu-
pů 400 Kč/150 Kč, permanentka 
5 vstupů 200 Kč /75 Kč, vstupné 
na 1 hod.  (dospělí) 20 Kč, děti 
do 5 let zdarma, vstup pro osoby 
s průkazem ZTP 10 Kč. 

Rekreační oblast Štěrkoviště:  
Dospělí/ Děti (6–15 let)  celo-
denní 20 Kč/ 10 Kč, děti do 5 let 
zdarma.   (ano)
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Na dvě stovky mladých lidí 
přišlo koncem května na Nový 
stadion změřit síly v obratnosti 

a rychlosti při okresním kole 
hry Plamen mladých hasičů 
a soutěži dorostu, pořádané 

Sdružením hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska – Okresní sdruže-
ní hasičů ve Zlíně.  

Klání se účastnilo 10 druž-
stev mladších žáků od šesti 
do jedenácti let a 19 družstev 
starších žáků do patnácti let. 
Za dorost ve věku od 14 do 18 
let zápolila tři družstva do-
rostenek a deset jednotlivců 
dorostenců. Záštitu nad akcí 
převzal starosta Otrokovic 
Mgr. Jaroslav Budek. Za SDH 
Kvítkovice bojoval Tomáš 
Šůstek (na snímku). V soutěži 
skončil na 7. místě, a to poprvé 
v kategorii dorostu.  (ano)

Mladí hasiči změřili síly na otrokovickém stadionu

Rozkvetlé květiny na oknech, 
balkonech či v zahrádkách ro-
dinných domů jsou chloubou 
každého pěstitele. Také vedení 
radnice oceňuje upravenou zeleň 
a letos vyhlašuje již 10. jubilej-
ní ročník soutěže naše město 
v květech a zeleni.  Soutěž bude, 
již tradičně, rozdělena do tří ka-
tegorií:
A - květinová výzdoba oken 
a balkonů bytových domů
1. místo - poukaz na zahradnický 
materiál v hodnotě 8000 korun
2. místo - poukaz na zahradnický 
materiál v hodnotě 3500 korun

3. místo - poukaz na zahradnický 
materiál v hodnotě 2000 korun
B - květinová výzdoba a údrž-
ba zeleně rodinných domů           
(okna, balkony, předzahrádky)
1. místo - poukaz na zahradnický 
materiál v hodnotě 8000 korun
2. místo - poukaz na zahradnický 
materiál v hodnotě 3500 korun
3. místo - poukaz na zahradnický 
materiál v hodnotě 2000 korun
c - výsadba a údržba zeleně 
u podnikatelských objektů 
a institucí
1. místo - poukaz na zahradnický 
materiál v hodnotě 8000 korun

Hodnotné ceny věnovali spon-
zoři akce a město Otrokovice, 
které navíc připravilo i zajímavé 
ocenění speciálně pro 10. ročník 
soutěže.  Květinová výzdoba se 
hodnotí od 1. 6. do 31. 8. 2012 
a do soutěže budou zařazeni zá-
jemci, kteří se sami přihlásí (pí-
semně na adrese: Městský úřad, 
odbor rozvoje a správy majetku, 
nám. 3. května 1340, 765 23 Ot-
rokovice nebo e-mailem zahrad-
nickova@muotrokovice.cz), ale 
také účastníci přihlášení z pod-
nětu jiného občana nebo samotné 
komise.  (red)

10. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu 

Města otrokovice a Zlín má spojit cyklostezka
Dokončení ze strany 1
Projekt Regionální cyklostezka 
č . 471 – páteřní trasa Zlín–Ot-
rokovice, část Otrokovice řeší 
vybudování 2,853 km dlouhé-
ho úseku, který by na hranici 
katastru Otrokovic vytvořil 
podmínky pro  připojení druhé 
části cyklostezky vedené smě-
rem od Zlína a na druhém kon-
ci by zajistil napojení na cyklo-
stezku Baťův kanál, respektive 
dálkovou cyklotrasu 47 Mo-
ravská stezka. Část budovaná 
směrem na Zlín má vést po le-
vém břehu řeky Dřevnice. 

„Od Zlína je pokračování 
stavby směrem na Otrokovi-
ce od centra OBI rozděleno 
do čtyř úseků, přičemž čás-
tečně bude využito i několika 
stávajících dopravně nezatíže-
ných účelových komunikací,“ 
přiblížil primátor Zlína Miro-
slav Adámek. Letos má být 
postaven úsek 0,8 km kolem 
OC OBI na hranici katastru 
s Malenovicemi k zahrádkám 
u železniční stanice, na úsek 
by měly navázat další tři plá-
nované o celkové délce 3,4 km, 
respektive 3,7 km při započtení 

300 metrů stávajících účelo-
vých komunikací. Otrokovice 
počítají při financování cy-
klostezky s vlastními zdroji  
2 460 600 korun, předpokláda-
ná dotace ROP je 13 943 400 
korun. 

„Už aby to bylo, spojení 
pro cyklisty tu citelně chybí. 
Jezdívám z Malenovic na Štěr-
koviště, a když je jen trochu 
popršené, nedá se po polňačce 
vedoucí mezi městy absolutně 
projet,“ posteskla si například 
cyklistka Ludmila Koplíková.
 Anna novotnÁ

Informujeme občany, že z důvodu celostátního 
zavádění nového informačního systému „Cent-
rální registr vozidel“ budou v období od 2. do 4. 
července 2012 všechny přepážky evidence vo-
zidel v celé ČR uzavřeny. Doporučujeme pro-
to občanům, aby navštívili příslušný úřad před 
tímto termínem nebo později. V uvedené dny 
nebude možné na evidenci vozidel provádět 

žádné změny. Stávající systém bude z důvodu 
probíhající migrace dat do nového informační-
ho systému CRV mimo provoz.  Omlouváme se 
tímto předem občanům za způsobené kompli-
kace. Bližší informace lze získat na telefonních 
číslech 577 680 236-7. 
 Měú otrokovice, odbor  
 dopravně-správní, oddělení evidence vozidel

celostátní výluka na přepážkách evidence vozidel



Z jednání rady města otrokovice 14. 5. 2012
Rada města se na svém řádném jednání zabývala celkem 
29 body programu, ke kterým přijala usnesení. Všechna 
tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici na internetových 
stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

Radní schválili Dohodu o partnerství a spoluprá-
ci při užívání Sportovního areálu Baťov mezi městem 
Otrokovice a SK Baťov 1930 o. s. spočívající zejména 
v poskytovatelem dotace monitorovaném indikátoru 
návštěvnosti celého projektu. Rada města dále schválila 
projektový záměr Modernizace přírodovědných učeben 
otrokovických základních škol v předpokládané výši 4,5 
milionu korun s potencionálním využitím dotace z ROP 
EU Střední Morava ve výši 3,825 milionu korun. Radní 
také jmenovali projektový tým zodpovědný za realizaci 
tohoto záměru. Rada města také jmenovala projektový 
tým na zabezpečení projektového záměru Regionální 
cyklostezka č. 471 – páteřní trasa, úsek Otrokovice-Zlín. 
Radní se dále zabývali a schválili smlouvu o právu pro-
vést stavbu na dobu určitou mezi městem Otrokovice 
a investorem „Výrobního komplexu AGRO Otrokovice“ 
– společností MITAS a. s. Jedná se o dočasnou provizor-
ní staveništní komunikaci. Radní se dále zabývali zříze-
ním věcných břemen na pozemcích města a nájemními 
smlouvami na městské byty. 

Z jednání rady města otrokovice 11. 6. 2012
Při svém dalším jednání rada města projednala 44 bodů 
programu s usnesením. Ta jsou ke zhlédnutí na interne-
tových stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Do-
kumenty města. Rada města schválila jako zřizovatel ZŠ 
Trávníky, ZŠ Mánesova a ZŠ T. G. M. odpisové plány 
na rok 2012 a plán tvorby a čerpání investičních fondů 
v roce 2012. Radní poté vzali na vědomí Výroční zprávy 
Městského úřadu Otrokovice za rok 2011 i předběžný ná-
vrh organizačně technického zabezpečení Otrokovických 
letních slavností konaných v termínu 20.–22. 7. 2012. 
Radní poté schválili dotaci 10 tisíc korun na jednorázo-
vou akci OTROKOVIC – majFEST konanou v prosto-
rách rybářského areálu Štěrkoviště a 10 tisíc korun na Be-
nefiční módní přehlídku Lenky Holotíkové konanou 6. 
10. 2012  v sále Otrokovické BESEDY. Radní se poté 
zabývali a následně schválili rozdělení dotace na činnost 
pro sportovní a mládežnické kluby a organizace působící 
na území Otrokovic v celkové výši 4,275 milionu korun. 
Rada města v závěru svého jednání schválila jízdní řády 
MHD linky č. 55 pro období 1. 7.–31. 8. 2012. 
 Ing. Milan PlesAr, místostarosta města

OtrOkOvické
nOviny

Podle nařízení EU a novely zákona o ces-
tovních dokladech jsou zápisy dětí v pa-
sech rodičů platné pouze do 26. června 
2012.  Po tomto datu budou moci děti ces-
tovat již jen s vlastním cestovním dokla-
dem nebo občanským průkazem. Ten se 

nově vydává i dětem mladším 15 let a lze 
jej využít k  cestování v EU.  Skončením 
platnosti zápisu dětí v pasech rodičů ne-
končí platnost cestovních dokladů rodičů. 
Požádat o vydání cestovního dokladu lze 
na místně příslušném úřadě obce s rozší-

řenou působností dle místa trvalého po-
bytu. Zákonný zástupce dítěte předkládá 
rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
Žádost se pořizuje elektronicky včet-
ně pořízení fotografie, a je proto nutná 
i účast dítěte. Správní poplatek za vydání 

pasu je u dítěte do 15 let 100 Kč, v pří-
padě vydání občanského průkazu osobě 
mladší 15 let 50 Kč. Podrobnější infor-
mace poskytne MěÚ Otrokovice na tel. 
577 680 232-3.  Bc. Marcel neMčeK, 
 vedoucí odboru ev.-správního

Z JednÁní rAdy MěstA otroKovIce
4

Změny při cestování s dětmi platí už od 26. června

Upozorňujeme občany, kteří nezaplatili místní 
poplatek za komunální odpad na kalendářní rok 
2012 do termínu splatnosti, tj. do 30. 4. 2012, 
že mají poslední možnost zaplatit bez sankce, 
a to nejpozději do 30. 6. 2012. Po tomto termí-
nu navýšíme včas neuhrazený poplatek o 50 %, 
tzn. pokud neuhradíte poplatek ve výši 480 Kč, 
vyměříme jej platebním výměrem a navýšíme 

včas neuhrazenou částku o 240 Kč, celkem tedy 
na 720 Kč. 

Pokud však poplatník neuhradil místní popla-
tek v některém z minulých let, bude platba po-
užita na úhradu této dlužné částky. Bližší infor-
mace získáte i na tel. 577 680 221 nebo e-mailu: 
radnice@muotrokovice.cz.       

  Ilona svoZIlovÁ, odbor ekonomický

Poslední možnost zaplatit bez sankce poplatek za komunální odpad

Náklady na energie jsou vý-
znamnou položkou v rozpočtech 
města, městských společností 
a organizací, proto se otrokovic-
ká radnice zabývá možnostmi 
hledání úspor. Několikaměsíční 
prací spočívající ve shromáždění 
a nastudování smluv všech orga-
nizací a společností města i úřa-
du se radnici podařilo sjednotit 
obchodní podmínky na dodávky 
elektrické energie a tím ušetřit 
746 320 korun. 
Město Otrokovice zvažovalo 
několik variant pro dosažení 
maximální úspory v oblasti ná-
kupu elektrické energie, přičemž 
v maximální míře využívalo 
metodické podpory Energetic-
ké agentury Zlínského kraje. 
„Po zvážení všech variant, mezi 
kterými byl i samostatný a spo-
lečný nákup elektrické energie 
na komoditní burze, jsme se roz-
hodli s ohledem na novelu záko-
na o zadávání veřejných zakázek 
prodloužit smlouvy se stávající-
mi dodavateli na dodávky silové 
elektrické energie pro městský 
úřad i obchodní a příspěvkové 
organizace města do konce roku 
2013. Tím se nám podařilo do-
cílit cen srovnatelných s cenami 
obchodovanými na komoditní 
burze, což městu Otrokovice při-
náší úsporu téměř tři čtvrtě mili-
onu korun. Pro léta 2014 a 2015 
budeme chtít opět docílit výraz-
ných úspor v centrálním nákupu 
energie. Technikou pro dosažení 
tohoto cíle se budeme zabývat 
v 2. polovině roku 2013,“ infor-
moval otrokovický místostaros-
ta Milan Plesar.  Volba tohoto 

řešení je odůvodněná výhoda-
mi, které z ní plynou. „Každá 
z organizací a městských spo-
lečností bude mít levnější cenu 
než dosud. Navíc u osvědčené-
ho dodavatele elektrické ener-
gie je předpoklad, že nebudou 
vznikat technické problémy 
jako v případech, kdy je odliš-
ný distributor energie a správce 
sítě. V neposlední řadě dojde 
ke zpřehlednění a sjednocení 
všech smluv a odběrných míst. 
Nyní máme více než rok na to, 
abychom dále pracovali na pro-
cesech, které městu přinesou 
ještě výhodnější podmínky a tím 
i úspory. Otázka, zda budeme 
při obstarávání silové elektric-
ké energie v budoucnu využívat 
možnosti komoditní burzy, je 
tak stále otevřená. Bude záležet 
na aktuálním ekonomickém vý-
voji,“ objasnil Milan Plesar. 

Maximálního snížení nákladů 
je možné dosáhnout kombinací 
vhodných opatření při nákupu 
komodity i její spotřeby. „Vloni 
se nám podařilo ušetřit napří-
klad 300 tisíc korun na energi-
ích u veřejného osvětlení díky 
výměně 77 svítidel a instalaci 6 
regulátorů. Návratnost investice 
je v tomto případě rychlá, pro-
to chceme v nastaveném trendu 
pokračovat,“ řekl místostarosta 
s tím, že stále platí, že nejlev-
nější energie je ta, kterou nemu-
síme spotřebovat.  Pro zásobo-
vání energiemi a možné úspory 
nákladů je důležitý koncepční 
přístup, kvalitní příprava a rea-
lizace výběrových řízení, což je 
cílem počínání radnice.   (kru)

Město šetří statisíce na energiích
Vydáním výroční zprávy zhod-
notila činnost Městského úřadu 
Otrokovice za rok 2011 tajem-
nice Marie Malíková. Hlavním 
cílem veškerého dění na úřadě 
je především kvalitní uspoko-
jování požadavků občanů, kteří 
jsou odběrateli poskytovaných 
služeb. „Celkový obraz výroční 
zprávy je tvořen dílčími kapito-
lami o fungování jednotlivých 
útvarů. Aby kvalita služeb 
měla stále stoupající tendenci, 
pokračovali jsme v uplynulém 
roce ve zdokonalování Systému 
řízení kvality, probíhala revi-
ze řídících dokumentů a byly 
upřesňovány popisy procesů. 
S potěšením pak můžeme kon-
statovat, že kontroly, které byly 
vykonány na městském úřadě 
v roce 2011, neshledaly zásad-
ních pochybení při výkonu po-
vinností,“ přiblížila tajemnice 
MěÚ Otrokovice Marie Malí-
ková s tím, že úřad pokračoval 
v loňském roce také s úsporný-
mi opatřeními. 

„Došlo k dalšímu krácení 
prostředků rozpočtovaných 
na platy zaměstnanců a k tla-
ku na snižování jejich stavu. 
Organizačními opatřeními se 
nám podařilo rozpočet dodržet. 

Na platech včetně odvodů čini-
la úspora finančních prostřed-
ků v rozpočtu 2011 více než 4 
miliony korun, což představuje 
úsporu přibližně 10 pracov-
níků. 10,5 milionu korun, to 
je celková úspora ve výdajích 
na místní správu v roce 2011,“ 
upřesnila tajemnice. I s nižším 
průměrným stavem pracov-
níků a se sníženými výdaji se 
dařilo zvýšit výkonnost úřadu 
a poskytovat služby na vysoké 
úrovni. Proti roku 2010 bylo 
vydáno o 806 rozhodnutí více, 
což představuje nárůst o 8%. 
Počet odvolání naopak klesl, 
a to ze 121 v roce 2010 na 92 
v roce 2011, což je snížení 
téměř o 25%. „Práce našich 
zaměstnanců a kolektivů byla 
oceněna i v roce 2011. Získali 
jsme například Cenu týdeníku 
EKONOM v rámci výzkumu 
Město pro byznys Zlínského 
kraje 2011, a to Uznání za nej-
vyšší spokojenost podnikatelů 
s prací radnice v roce 2011. 
Příjemné prostředí a naše sna-
ha o dobrý vzhled města byly 
oceněny v soutěži „Nejkrás-
nější město a obec Čech a Mo-
ravy 2011“, kde jsme obsadili 
5. místo,“ zmínila některé ze 

získaných cen tajemnice MěÚ 
Otrokovice. V roce 2011 zajiš-
ťovalo chod úřadu deset odborů 
a čtyři oddělení, které se svou 
činností podílely na plnění úko-
lů samosprávy a výkonu státní 
správy. Organizační změnou 
účinnou od začátku roku 2011 
byla do městského úřadu začle-
něna také Městská knihovna, 
což zvýšilo počet míst na MěÚ 
na celkových 175. Ihned na za-
čátku roku 2012 došlo ke sníže-
ní počtu pracovních míst o 7, tj. 
ze 175 na 168. Pokud bychom 
eliminovali začlenění Městské 
knihovny do struktury MěÚ, 
tak je pro úřad schváleno cel-
kem 163 pracovních míst, což 
je méně než na konci roku 2006. 
Úsporná opatření a tlak na hos-
podárnost v čerpání prostředků 
z veřejných zdrojů tedy na úřa-
dě pokračují i v tomto roce. 

Výroční zprávu MěÚ Otroko-
vice v plném znění, která blíže 
informuje o dění na jednotlivých 
odborech a odděleních, zazna-
menává meziroční změny ve vy-
konávaných agendách, provede-
ných kontrolách i personálních 
změnách, najdete na www.ot-
rokovice.cz v sekci dokumenty 
města/zprávy a sdělení.   (kru)

Městský úřad vyhodnotil činnost za loňský rok

Radní se při jednání zabývali 39 body programu, 
k nimž přijali usnesení. Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Rada města schválila převedení finančních prostřed-
ků ve výši 500 tisíc korun z investičního fondu ZŠ 
Trávníky do rozpočtu města. Za tyto finance následně 
škola provede opravy nevyhovujícího stavu kabinetů 
pro pedagogické pracovníky školy. Rada města poté 
neschválila výjimku z obecně závazné vyhlášky města 
o veřejném pořádku týkající se pozdější doby ukonče-
ní veřejné akce HAVANA CLUB SUMMER NIGHT, 
konané dne 4. 8. v rybářském areálu na Štěrkovišti. 
Radní následně schválili dotaci 50 tisíc korun ve pro-
spěch organizace „HANDICAP(?)“ na částečné pokrytí 
nákladů v souvislosti se službou pro imobilní osoby se 
zdravotním postižením na území Otrokovic. Radní dále 
odsouhlasili aktualizovanou verzi Informační koncepce 
2011–2016 v oblasti informačních technologií. Rada 
města se poté zabývala věcnými břemeny na pozemky 
města Otrokovice a také stanoviskem města k územním 
plánům Kvasic, Napajedel a Tečovic, k nimž se z titu-
lu působnosti města radní vyjadřují. V závěru jednání 
schválila rada města stanovisko k projektové dokumen-
taci stavby soukromého investora s názvem „Lanové 
centrum Otrokovice“.  Radní také schválili zajištění do-
dávek elektrické energie pro městský úřad a organizace Z jednání rady města otrokovice 28. 5. 2012

a společnosti města pro rok 2013 prodloužením smluv 
se stávajícím dodavatelem o jeden rok a pro zabezpe-
čení dodávek elektrické energie pro léta 2014 a další 
schválili radní vypracování variantního řešení pro cent-
rální nákup silové elektrické energie. 



Nedávno otevřený Sportovní 
areál Baťov disponuje třemi 
venkovními sportovišti. Ty 
jsou pro veřejnost zpřístupněny 
zdarma v době, kdy zde nepro-
bíhá trénink organizovaných 
sportovních celků nebo škol-
ských zařízení.

Obsazenost hřišť je možné 
zjistit na nástěnkách Spor-
tovního areálu Baťov nebo 
na webových stránkách www.
arealbatov.cz, kde je možno 
provést také rezervaci sporto-
viště pro vlastní aktivity.  

Víceúčelové hřiště umož-
ňuje provozovat velkou řadu 
sportů. Je vhodné pro volejbal, 
streetball, malou kopanou, há-
zenou, tenis a ostatní míčové 
hry. Vybavení víceúčelového  
hřiště brankami, basketbalo-
vými koši a jinými herními 
prvky zaručuje jeho širokou 
variabilitu. Základní herní po-
můcky, jako jsou balony či sítě 

pro míčové hry, lze po dohodě 
zapůjčit bez poplatku u správ-
ce sportoviště. Umělé osvětlení 
pak umožňuje bezpečný pohyb 

do večerních hodin zejména 
v zimních měsících. Pro vý-
stavbu víceúčelového hřiště 
byl použit moderní umělý po-

vrch zaručující skvělý pocit ze 
hry. Povrch chrání také pohy-
bové ústrojí sportovců. Svojí 
pružností a houževnatostí mír-
ní otřesy kloubů, je šetrnější 
ke svalovému ústrojí. Umělý 
povrch je do cca 80 % výšky 
vlasu zasypán křemičitým pís-
kem.

Umělý trávník je devízou 
celého areálu a řadí hřiště mezi 
nejlepší v republice. Umělý 
travnatý povrch 4. generace 
plní veškeré nároky a poža-
davky, které se nemusí bát po-
rovnání s přírodním trávníkem. 
Má výborné hrací vlastnosti 
ve všech ročních obdobích, ja-
kož i velmi dobré chování při 
skluzu a tlumení sil i chování 
míče. Výhodou umělého po-
vrchu je jeho dlouhá životnost 
a kontrolovatelná kvalita. 

Trávník je trvale elastic-
ký, odolný proti povětrnost-
ním vlivům, voděpropustný 
a snadný na údržbu. Travnaté 
vlákno ve výši 45 mm je zasy-
páno křemičitým pískem s re-
cyklovaným granulátem frakce 
EPDM. Pro zvýšení pružnosti 
je jako podklad použita fini-

šerovaná elastická podložka 
o výšce 30 mm. Umělé osvět-
lení nad fotbalovým hřištěm 
s rozměry 105 x 68 metrů 
zajišťuje soustava 24 asyme-
trických svítidel umístěných 
na šesti sloupech rovnoměrně 
rozmístěných po obvodu hři-
ště. Fotbalové hřiště s přírod-
ní trávou momentálně není 
k dispozici. Zde je plánována 
rekonstrukce povrchu.

V areálu se konají sportov-
ní i společenské akce. Z těch 
minulých je to kromě slavnost-
ního otevření areálu třeba vá-
noční fotbálek. V červenci to 
bude například Memoriál Petra 
Vymazala či  příměstský fotba-
lový kemp pro děti.

 Využití všech venkovních 
zařízení je pro veřejnost zdar-
ma. Pouze v případě, že se 
návštěvníci rozhodnou využít 
i zázemí šaten se sprchami, 
jsou tyto zpoplatněny částkou 
200 korun. Ostatní poplatky 
za využívání hřišť platí pouze 
organizované sportovní oddíly 
a právnické osoby.

Mgr. lenka KruPKovÁ, 
 tisková mluvčí Otrokovic
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venkovní sportoviště sportovního areálu Baťov je pro veřejnost zdarma

sportovní areál na Baťově – předimenzovaná 
investice vyvolává další náklady

Dne 28. 4. 2012 proběhlo slavnostní 
otevření Veřejného sportovně spole-
čenského areálu Otrokovice Baťov. 
Dovolte, abych články oslavující tuto 
investici vyvážil také kritickým hla-
sem. Představitelé města Otrokovice 
uvedli ke zmíněné události v tisku 
a také v propagačních materiálech 
a pozvánkách údaje o financování 
a hodnotě této investice. Prohlašují, 
že byly vynaloženy prostředky ve výši 
téměř 70 milionů korun. Částku dále 
upřesňují na 68 635 278 Kč s tím, že 
52 422 134,15 Kč činily přijaté dotace 
a město vynaložilo vlastní prostředky 
ve výši 16 213 143,85 Kč. Tyto údaje 
se však nezakládají na skutečnosti. 

Čísla uváděná městem jsou zřejmě 
původní plánované údaje projektu, re-
alita je ovšem jiná. O tom se můžeme 
přesvědčit z veřejně přístupných eko-
nomických podkladů, které jsou sou-
částí materiálů přiložených ke schvalo-
vání rozpočtu města Otrokovice na rok 
2012. Jen v roce 2011 bylo ve spoji-
tosti s areálem proinvestováno celkem 
67,2 mil. Kč. Kromě výdajů na hlavní 
investici (65,3 mil. Kč) bylo totiž za-
počato s prováděním dalších investic, 
které s projektem nejen přímo souvise-
jí (nábytek wellness, kamerový systém, 
vital park, ozvučení, zavlažovací sys-
tém, oplocení), ale jsou dokonce zcela 
nezbytné pro možnost zkolaudování 
a provozování hlavní investice (např. 
parkoviště). 

Výše uvedené menší investice a dále 
ještě vnitřní vybavení areálu a rekon-
strukce travnatého hřiště tvoří v roz-
počtu města pro rok 2012 (kromě do-
platku hlavní investice 7,7 mil. Kč) 
navíc další částku 10,2 mil. Kč. Sečte-
me-li tedy skutečné výdaje roku 2011 
a výdaje schválené pro rok 2012, dosta-
neme hodnotu přesahující 85 milionů 
Kč.  A to už je oproti veřejně prezento-
vaným údajům opravdu značný rozdíl! 

Vlastní investiční výdaje města jsou 
tak dvojnásobné. Oproti proklamované 
částce 16,2 mil. Kč je to ve skutečnosti 
32,6 mil. Kč (podotýkám, že tato suma 
navíc neobsahuje úroky z úvěru, který 
si město muselo vzít, aby mohlo vý-
stavbu areálu financovat, jelikož dota-
ce obdrží až následně).

Nechci spekulovat o tom, co vede 
představitele města k podobnému za-
mlžování, ale důvod k tomu jistě mají, 
neboť u natolik rozdílných údajů se 
skutečně nemůže jednat o omyl či ne-
dopatření. Ve světle tímto způsobem 
podávaných informací představiteli 
města pak nepůsobí důvěryhodně ani 
plánovaná výše výdajů na provoz are-
álu. Tvůrci projektu původně uváděli 
částku 1,3 mil. Kč ročně. V rozpočtu 
pro rok 2012, kdy areál není ani po celé 
kalendářní období využíván, je však 
na jeho provoz již vyčleněno 2,4 mil. 
Kč. Lze se tedy důvodně obávat, že se 
provozní náklady u této částky nezasta-
ví a zanedlouho v součtu převýší hod-
notu přijaté dotace.

Můžeme se tak sice do budoucna 
těšit na to, že si budeme moci zahrát 
fotbal ve špičkově vybaveném areálu, 
ale budeme šetřit na jiných investicích, 
opravách chodníků, technických služ-
bách, opravách osvětlení a dalších. Pří-
padně nám vedení města může připra-
vit překvapení v podobě zvýšení daně 
z nemovitostí.  Prostředky na splácení 
úvěru a provoz areálu se totiž někde 
najít musí.  Jak je vidět, v Otrokovi-
cích má vidina možnosti získání dotace 
přednost před efektivním posuzováním 
investic. Není brán zřetel na velikost 
našeho města ani na to, zda je městský 
rozpočet schopen financovat provozní 
náklady, které daná investice vyvolá 
v příštích letech.
 Ing. Miroslav MAlInA, 
 zastupitel města Otrokovice
  za volební stranu Občané Oe

na multifunkčních hřištích lze hrát různé míčové hry, například no-
hejbal nebo volejbal. Půjčení základních herních pomůcek je zdarma.

Veřejný sportovně společenský areál 
Otrokovice Baťov je významnou stav-
bou financovanou z velké části Regio-
nálním operačním programem Střední 
Morava. Z tohoto titulu plynou povin-
nosti, které je příjemce dotace povi-
nen dodržovat. 

V případě prezentování realizace 
projektu je příjemce dotace povinen 
dle podmínek poskytovatele dotace 
uvádět částky, které s realizací pro-
jektu souvisejí. Proto v případě propa-
gace tohoto projektu v propagačních 
materiálech musí být uvedená čísla, 
která odpovídají skutečnému a schvá-
lenému stavu. Například vydá-li měs-
to Otrokovice informační materiál, 
který dodržuje daná pravidla a uvádí 
příslušná loga dotačního titulu, je po-
vinností také zveřejnit finance, se kte-
rými projekt počítá. V případě, že by 
byly uvedeny jinak, došlo by k poru-
šení těchto pravidel a hrozily by mož-
né postihy ve formě krácení dotace. 

V rámci projektu, na který město 
čerpalo dotaci, byla provedena de-
molice bývalé budovy, přeložky vo-
dovodu, přípojky vody, vybudována 
kanalizace a retenční nádrž, přípojka 
NN, umělé a víceúčelové hřiště, poly-
funkční objekt, provedly se zpevněné 
plochy a sadové úpravy, úpravy oplo-
cení u vstupu a instalováno venkovní 
osvětlení hřišť a areálu. Tato stavba 
stála 68 635 279,- Kč, což je částka 
vysoutěžená a schválená Regionálním 
operačním programem Střední Mora-
va. Z vlastních prostředků města bylo 
investováno 16 213 143,85 Kč, což 
nejsou původně plánovaná čísla, ale 
skutečně vynaložené náklady.

Město Otrokovice následně na své 
náklady vybudovalo další vybavení, 
které zvyšuje komfort, využitelnost 
a atraktivitu. V loňském roce tak bylo 
investováno přibližně pět milionů nad 

rámec této částky a rozpočet pro letoš-
ní rok počítá s dalšími deseti miliony, 
ze kterých bude uhrazeno oplocení 
a parkoviště, zprovoznění zavlažova-
cího systému a rekonstrukce travnaté-
ho hřiště, ozvučení i vnitřní vybavení. 
Tyto výdaje nebyly součástí projektu 
hrazeného z dotace, proto je nelze 
směšovat s údaji uváděnými v souvis-
losti s realizovaným projektem.

Sportovní areál na špičkové úrov-
ni nyní slouží široké veřejnosti, která 
může venkovní plochy využívat zcela 
zdarma a wellness centrum za popla-
tek. Otrokovice tímto získaly mul-
tifunkční, moderně vybavené místo 
pro relaxaci, sport i zábavu. Navíc 
vybudované parkoviště pro 45 vozů 
slouží i obyvatelům přilehlých domů. 
V blízkosti areálu byly za tyto peníze 
také zrekonstruovány chodníky.

Výše provozních výdajů je v po-
čátcích každého projektu vždy před-
pokládaná. Reálné číslo lze spoleh-
livě říci až po prvním roce provozu. 
Provozní výdaje byly v tomto případě 
upraveny v průběhu stavby, kdy do-
šlo například ke změně hygienických 
předpisů pro využívání bazénů a van. 
Aby byly splněny zákonné povinnos-
ti, je proto nutné počítat s vyššími 
náklady. Provozní výdaje jsou z části 
kryty také poplatky za využívání are-
álu, které hradí organizované sportov-
ní celky. 

Již v letošním roce omezilo město 
Otrokovice objem investic a v tom-
to duchu bude pokračovat i v roce 
příštím tak, aby sestavilo vyrovnaný 
rozpočet a ve stávající kvalitě udrželo 
chod města. Přitom investice do chod-
níků, osvětlení či údržby města více 
omezeny nebudou. Daň z nemovitostí 
také zůstane ve stávající výši.

             Mgr. lenka KruPKovÁ,
 tisková mluvčí Otrokovic

reakce města otrokovice na dopis 
 Ing. Miroslava Maliny
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16.–20. července a 30. července–3. srpna,  Otrokovická BESEDA
 dIvAdelní KurZ pro děti a mládež
Přihlášky a informace v předprodeji Otrokovické BESEDY.

20.–22. července, park před Společenským domem, Štěrkoviště, Kvítkovice 
otroKovIcKÉ letní slAvnostI
Koncerty Žlutý pes, Premier, Street 69, Kabát revival. Hospoda Jiřího Pomeje, 
Pivoparáda, letní kino, atrakce pro děti, řezbářské sympozium. vstup volný

23.–27. července, Otrokovická BESEDA
FotoGrAFIcKÝ KurZ pro děti a mládež
Přihlášky a informace v předprodeji Otrokovické BESEDY.

31. července a 7. srpna 2012, 18–20 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY
letní orIentÁlní tAnce 2012
Letní semináře orientálních tanců jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Pro-
cvičíme orientální prvky, krokové variace. V každém semináři výuka jednoduché 
choreografie a možnost si vyzkoušet tanec s rekvizitou. cena 150 Kč/seminář

ZÁJeZd
Připravujeme na srpen: 
18. srpna PodHÁJsKA - zájezd do termálních lázní. Odjezdy: 5.15 hodin Zlín, 
zastávka MHD Náměstí Práce, 5.20 hodin zastávka MHD U Mlýna, 5.30 hodin 
od Hotelu Baťov/Společenský dům, 5.40 hodin od Otrokovické BESEDY. Pláno-
vaný odjezd zpět v 19 hod. Vstupné si hradí každý sám.  cena zájezdu 400 Kč

KIno BesedA
Připravujeme na srpen: Filmová přehlídka: ŽeleZnÁ lAdy 27. 8., sIGnÁl 
28. 8.,  BItevní loď 29. 8., tAdy HlídÁM JÁ 30. 8., třI dny Ke svo-
Bodě 31. 8.

   ČERVENEC

Studio Městské televize Otrokovice  
nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, 
společenských i firemních akcí, dokumentárních a propagač-

ních filmů. E-mail pro nabídku a bližší informace: 
redakce@televizeotrokovice.cz

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908
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DĚTSKÝ DEN 
PLNÝ HER A PŘEKVAPENÍ 

Kdy? Sobota 23. 6. od 13 hodin 
Kde? Zahrádkářská kolonie Radovánky - z cent-
ra přes ulici Újezdy, za obchvatem u Jezírek (velký 
splav) - zahrádkářská kolonie Radovánky IV.
Na zahrádkářskou cestu do pohádky zve 

ZO ČZS Radovánky Otrokovice.

Ochotnický divadelní soubor Tyjátr působící při Otrokovické 
BESEDĚ se v květnu zúčastnil divadelního festivalu Hvozdenský 
měšec plný pohádek. Tam získal jeho principál Radek Chmela 
cenu odborné poroty za nejlepší mužský herecký výkon přehlídky 
za roli čerta Trepifajksla, později Matese v pohádkové komedii 
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, kterou divadlo Ty-
játr v současnosti hraje.  (ano), foto: ArcHIv tyJÁtru

trepifajksl se líbil i na festivalu ve Hvozdné

KREJČOVSKÉ SLUŽBY
LENKA MLČÁKOVÁ 

 lena.fashion
Přeji všem svým zákazníkům krásné a sluneč-
né prázdniny. Ještě stále přijímám nové za-
kázky a opravy, dovoluji si upozornit, že přes 
prázdniny je příjem zakázek mírně omezen.

Volejte: 603 300 555
e-mail: mlcakovalenka@seznam.cz

23. června od 17 hodin, nám. 3. května, 
při nepřízni počasí velký sál 

Otrokovické BESEDY

Koncert K evropsKému 
dni hudby

17.00 Darkil, 18.00  CHORUS, 
19.00 BLUE NIGHT. 
V průběhu programu vystoupí také 
písničkář Tom Vyoral. Občerstvení  
zajištěno. vstup volný

PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ
OTROKOVICE VELKÝ SÁL  BESEDA 

 
od 10.7.2012 ÚTERÝ 19:00  ČTVRTEK 19:00 

www.sportklubeva.estranky.cz 
 
 
 
 
 

28. června od 14 do 19 hodin

odlet nA PrÁZdnIny
Zábavné odpoledne pro děti. Velký sál 
Otrokovické BESEDY PLNÝ ATRAK-
CÍ – skákací hrady, trampolína, malování 
a velké míče. NABÍDKA KURZŮ. 
 vstupné: 30 Kč

Z redAKční PoŠty

V sobotu 12. 5. jsme se zúčastnily pořadu v Otro-
kovické BeSeDĚ, který byl pořádaný ke dni Svátku 
matek. Vyhrávala nám dechová hudba Vlčnovjan-
ka pod vedením kapelníka Pavla nevařila. Byli 
jste skvělí. Chtěli bychom poděkovat všem organi-
zátorům, dále p. starostovi Budkovi a p. hejtmanu 
Mišákovi za pěkné přání k Svátku matek. P. hejt-
man nás bavil celý večer. Byla tam skvělá atmosfé-
ra, připomínala nám naše mládí, kdy jsme chodily 
na zábavy a zpíval vždy celý sál naše krásné české 
písničky, ne jak včil samé anglicky. Při cestě domů 
jsme každá dostaly růži. Ještě jednou děkujeme 
za krásný pořad, vydržely jsme až do konce.  
 Za obyvatelky trávníků paní Martinková
PS: Panu nevařilovi, který měl narozeniny, pře-
jeme hodně štěstí a hlavně zdraví, ať se mu daří 
v kapele, ať ještě dlouho tak pěkně hrají a zpívají.
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Dne 22. června  od 17 hodin se 
koná u skautské klubovny na Ba-
ťově Skautská slavnost. Akce 
bude vyvrcholením oslav 100 let 
českého skautingu. Na slavnosti 
bude připravena prohlídka klu-
bovny a všeho, co skrývá. Do-
provodný program připravily děti 
z oddílů, nebude chybět ani osla-
va s dortem, táborák s hudbou 

a občerstvení. „Pozvání platí 
především pro současné i bývalé 
členy, rodiče, přátele a příznivce 
otrokovického skautingu. Uvidí-
me rádi všechny, kterým slovo 
skauting něco říká,“ upřesnil ve-
doucí skautského střediska Petr 
Foltýn. Více informací o činnosti 
najdete na www.SkautOtrokovi-
ce.org.  (red)

velký sál otrokovické Besedy táhne návštěvníky, uspěl i v klání stavba roku Zlínského kraje 
Počátkem prosince 2011 byl 
zprovozněn v Otrokovické 
BESEDĚ nový víceúčelový 
sál s kapacitou 500 návštěv-
níků. V prvních dnech po ote-
vření byly všechny akce bez-
nadějně vyprodané – každý se 
rád přišel podívat na novotou 
vonící  svatyni kultury.

A jak to vypadá dnes, půl 
roku po otevření? „Dle pečlivě 
vedené statistiky je návštěv-
nost sálu stále velmi dobrá. 
Sál je využíván ke kulturním 

akcím, tanečním kurzům po-
řádaným Otrokovickou BE-
SEDOU,  k představením pro 
děti o víkendech nebo v dopo-
ledních hodinách, k promítání 
dětských filmů při mezinárod-
ním festivalu filmů pro děti 
a mládež Zlín Film Fest. Je 
také často pronajímán ke ško-
lením, schůzím, prezentacím, 
školním akademiím, plesům 
a večírkům, případně k akcím 
města anebo Zlínského kraje,“ 
přiblížil ředitel Otrokovické 

BESEDY Marek Obdržálek.
Za prvních pět měsíců le-
tošního roku navštívilo sál   
24 914 posluchačů, což je 71 
procent z hodnoty monitoro-
vacího indikátoru udržitelnos-
ti projektu, kterým se sleduje 
dle podmínek poskytnuté do-
tace roční návštěvnost sálu.  
„Než začnou prázdniny, ješ-
tě bychom vás rádi  pozvali  
na koncert k Evropskému dni 
hudby 23. června, v tentýž 
den pořádáme zájezd do ter-

málních lázní Podhájska.  
Ve čtvrtek 28. června se koná 
ve velkém sále zábavné odpo-
ledne pro děti s názvem  Odlet 
na prázdniny,“ doplnil ředi-
tel otrokovického kulturního 
domu.

Velký sál Otrokovické BE-
SEDY získal kromě už trvalé 
přízně návštěvníků v květnu 
také ocenění v soutěži Stavba 
roku Zlínského kraje, kde se 
může pyšnit Cenou novinářů 
udělovanou Syndikátem novi-

nářů Zlínského kraje. Prestiž-
ní  soutěže se účastnilo jeden-
apadesát staveb. 

Celkové náklady na rea-
lizaci rekonstrukce velkého 
sálu Otrokovické BESEDY 
byly 39 milionů korun. Z této 
částky bylo 16 milionů korun 
získáno z Evropské unie pro-
střednictvím Regionálního 
operačního programu Střední 
Morava a 23 milionů korun 
vynaložilo město Otrokovice 
z vlastních zdrojů.  (ano)

slavnost připomene století skautingu
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co všechno lze stvořit 
z hlíny. Celý školní rok se 
snažili vdechnout keramické 
hlíně ducha. Že se to členům 
kurzu keramiky pro dospě-
lé v Otrokovické BESEDĚ 
podařilo, se mohou lidé pře-
svědčit ve foyer otrokovic-
kého kulturního domu. Tam 
je až do konce června k vi-
dění přehlídka uměleckých 
prací nazvaná IV. Otroko-
vický keramický salon. Ex-
pozice je přístupná ve vše-
dní dny vždy od 8 do 18 
hodin, o víkendech během 
kulturních pořadů.  (ano), 

  foto: Anna novotnÁ

Dne 16. května 2012 se v no-
vém sále Otrokovické BESEDY 
uskutečnil 4. ročník charita-
tivního koncertu pro Sdružení 
Šance na podporu onkologicky 
a hematologicky nemocných 
dětí. Patronem projektu „Děti 
dětem“ byl opět starosta Ot-
rokovic Mgr. Jaroslav Budek. 
V programu vystoupil komor-
ní orchestr ZUŠ pod vedením 
Ireny Pařenicové a také děv-
čata vedená Hanou Geržovou. 
Zatančily děti ze ZŠ speciální 
a ZŠ praktické vedené Mgr. An-
nou Černou a Mgr. Kateřinou 
Kotovou, Danou Huslíkovou 
a Lenkou Gazdovou.  Pódium 
patřilo i sboru Studánka ZŠ Má-
nesova pod vedením Mgr. An-
drey Dohnalové a folklornímu 
Dřeváčku ze ZŠ T. G. M. ve-

deného Mgr. Danou Novotnou 
a Mgr. Soňou Kubějovou. Kli-
enti Naděje Otrokovice roztles-
kali sál zumbou, připravila Iveta 
Bláhová. Z DDM Sluníčko se 
představily malé mažoretky, 
nacvičila Bc. Jiřina Kovářová, 
z odloučeného pracoviště Tlu-
mačov předvedla aerobik sku-
pina Hany Hlobilové. Diváci 
zhlédli orientální tance skupin 
ANIFÉ a SAFIRA připravené 
Lenkou Navrátilovou. Z SK 
Aerobik  Zlín zavítala děvčata 
vedená Simonou Hanákovou. 
Koncertoval i sbor Zvoneček 
ze ZŠ T. G. M. pod taktovkou 
Mgr. Hany Zvoníčkové. 

Děkujeme Mgr. Světlaně Ma-
cákové a Mgr. Marii Rakové 
ze ZUŠ Otrokovice za výrobu 
keramických dárečků pro ná-

vštěvníky, také členům Kurzu 
keramiky pro dospělé, Elišce 
Pohořalé za perníkové sluníč-
ko pro malé pacienty, vedení 
Otrokovic a pracovníkům Otro-
kovické Besedy, Zdeně Wa-
serbauerové, Mgr. Sylvě Štalma-
chové a Mgr. Lence Marčíkové 
za pomoc při organizaci, Jednotě 
Zlín za odměny pro vystupující, 
dětem, které vystoupily nebo po-
máhaly, pedagogům a vedoucím 
zájmových útvarů. Za finanční 
dar děkujeme firmám: První ot-
rokovická stavební a. s., Monte-
ma spol. s r. o., Svatební salon 
Bonetka, Autodíly Radek Horák, 
Bytové družstvo Trávníky, Půj-
čovna nářadí Vlk-Hilti servis s. 
r. o., restaurace Selská krčma, 
klenotnictví Martin Ručka, re-
staurace La Habana, veterinár-
ní klinika MVDr. Rudolf Mac, 
manželé Kohoutkovi – prodejna 
jízdních kol, i sponzorským fir-
mám, které si nepřejí být jme-
novány. Děkuji divákům, kteří 
vyjádřili podporu nemocným 
dětem. Výtěžek činil 32 266 Kč, 
poputuje k nemocné pětileté Mi-
chalce z Holešova. Dovoluji si 
Vás, vážení čtenáři, pozvat na 5. 
ročník koncertu v květnu 2013.
Mgr. Hana ZvoníčKovÁ, 
 ZŠ T. g. M., organizátorka
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PŮJČOVNA A PRODEJ

EL. RUČNÍHO NÁŘADÍ

     

       Vrtací kladiva od 200 Kč/den

      Sekací kladiva od 250 Kč/den

      Brusky a pily od 150 Kč/den

      Zahradní nářadí od 250 Kč/den

SLEVA NA VÍKEND
NEBO VÍCE DNÍ

Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 923 510

pátek 20.–neděle 22. července, park před Společenským domem, 
Štěrkoviště, Kvítkovice 
otroKovIcKÉ letní slAvnostI
Koncerty Žlutý pes, Premier, Street 69, Kabát revival. Hospoda 
Jiřího Pomeje, Pivoparáda, letní kino, atrakce pro děti, řezbářské 
sympozium. vstup volný

sobota 23. 6. od 7 hod., Rekreační oblast Štěrkoviště

tuFo-MorAvIAMAn
Mezinárodní závod v dlouhém triatlonu - plavání 3,8 km, kolo 180 km, běh 42,2 km.

sobota 14. 7. od 9 hodin, Sportovní areál Baťov, 
SK Baťov 1930 o. s. pořádá fotbalový turnaj 
MeMorIÁl PetrA vyMAZAlA 
Utkají se Vymazka tým, SK Baťov 1930 o. s, TJ Fatra Slavia Napajedla. Turnaj se 
hraje systémem každý s každým 2 x 20 minut. Občerstvení zajištěno.

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

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně

vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku nA Místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  Autovrakoviště třebětice
Za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,-
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Koncert pro sdružení Šance vynesl přes 30 tisíc
V rámci 15. ročníku 
mezinárodní výtvarné 
soutěže pro zrakově 
postižené děti Radost 
tvořit ocenil otroko-
vický starosta Jaroslav 
Budek výtvarné dílo 
Jana Balloše nazvané 
„Moje baseballka“. 

Radost tvořit je jed-
ním z doprovodných 
programů mezinárod-
ního festivalu filmů 
pro děti a mládež. Výtvarné práce se letos věnovaly tématu „Vzhů-
ru do Londýna“. Soutěže se účastnily děti slabozraké, se zbytky 
zraku, nevidomé i hluchoslepé. I přes jejich značný hendikep vy-
zařovalo z prací malých umělců nadšení a fantazie. Cílem akce 
je ukázat, co dovedou vytvořit zrakově postižené děti a seznámit 
ostatní se zvláštnostmi jejich výtvarného projevu. 

Ve středu 30. května se uskutečnila vernisáž v Academia centru 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, po níž následovalo slavnostní 
vyhlášení a ocenění v kategoriích jednotlivci, kolektivy, hlavní 
ceny a osobní ocenění. Svou osobní cenu, šek v hodnotě tři tisí-
ce korun na pořízení speciálního diktafonu pro zrakově postiže-
né, předal starosta Otrokovic Jaroslav Budek. „Otrokovice jsou 
se soutěží Radost tvořit spojeny již dlouho. S tradicí začal dřívější 
starosta Otrokovic a současný hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák, po kterém převzala žezlo Radoslava Matuszková. Za dobu 
mého působení na radnici mám tu čest předat již druhou cenu. Jako 
kantor mám k dětem vztah a velmi intenzivně vnímám náročnou 
cestu životem, na kterou jsou postaveny děti s postižením. Moc jim 
všem fandím a mám velkou radost, že mohu ocenit Honzu Balloše, 
který vytvořil krásné dílko,“ uvedl starosta.  V tradici oceňování 
a podpoře soutěže pokračuje také hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák, který předal celkem dvě osobní ceny. „Nesmírně si vá-
žím toho, že akci někdo zorganizoval, protože s dětmi to není vždy 
jednoduché a přepravit je sem a udržet je v pozornosti je nesnadný 
úkol. Radost dětí z toho, co se jim podařilo, je úžasný příklad pro 
nás. Mnohdy na něco žehráme, ale často nám nechybí nic jiného 
než trošku lepší pohled na svět,“ zmínil hejtman.  (kru)

Jan Balloš oceněn v soutěži radost tvořit
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Keramický kurz předvedl výsledky celoroční práce



Mateřská škola Otrokovice již třetím rokem zajišťuje odbornou 
praxi 30 studentkám Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s dětmi 
předškolního věku. Studenti 1x za 14 dní pracují s dětmi za od-
borného vedení zkušených učitelek MŠO. V rámci odborné praxe 
si studentky pedagogiky pro naše děti připravily rozsáhlý projekt, 
kterým je seznámily se čtyřmi živly přírody. Hravou formou 
si děti uvědomily vlastnosti ohně, vody, země i vzduchu. Kaž-
dý živel měly děti možnost poznat formou prožitkového učení. 
Do projektu byly zařazeny všechny věkové skupiny dětí v MŠ J. 
Žižky. Učitelky MŠO vedou na praxi nejen studentky UTB Zlín, 
ale i středních pedagogických škol. Vždyť cílem každé organizace 
je vychovat si budoucí odborníky a věřte, že „naše studentky“, 
které již ukončily studium, mají zájem v příštích letech pracovat 
v MŠO. Jako ředitelka MŠO bych ráda poděkovala všem učitel-
kám, které kvalifikovaně a obětavě odbornou praxi studentek ve-
dou.  Bc. Magda ZycHÁčKovÁ, 
 ředitelka Mateřské školy Otrokovice, příspěvkové organizace
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Hřbitovní kostel sv. Jiljí v Po-
hořelicích se dočká své obnovy. 
Komise státní památkové péče 
správního obvodu Otrokovicka 
schválila sanaci vlhkosti zdiva 
této kulturní památky a dopo-
ručila ministerstvu kultury pro 
tento účel poskytnutí plné výše 
příspěvku a to 99 tisíc korun.

Hřbitovní kostel sv. Jiljí 
v Pohořelicích datovaný do  
druhé poloviny 18. století je 
jednolodní sakrální stavbou 
s půlkruhovým závěrem kněži-
ště a čtyřbokou věží nad průče-
lím. Jeho výjimečnost spočívá 
především ve vysokém stupni 
dochování stavu v podstatě 
z doby svého vzniku. „V in-
teriéru je zachována například 
původní kamenná dlažba, roko-
kový štukový oltář s plastikami 
Nejsvětější Trojice a adorují-
cích andělů oltářním obrazem 
sv. Jiljí, nebo rokoková nástěn-
ná malba na klenbě presbytáře 
s výjevem ze života poustevní-
ka sv. Jiljí,“ přiblížil pracovník 
památkové péče MěÚ Otroko-
vice Petr Klokočka.

Obnova památky je nutná 
kvůli dlouhodobému masiv-
nímu zvlhání zdiva způsobe-
nému umístěním ve svažitém 
nezpevněném terénu, navíc 
na rozhraní dvou geologických 

vrstev s rozdílnými vsakovací-
mi schopnostmi. Fasádní omít-
ky jsou masivně degradované 
po celém obvodu kostela. Za-
vlhání a následné promrzání 
nevytápěné stavby působí také 
rozsáhlá poškození na kame-
nických prvcích či v interiéru 
kostela.

Město Otrokovice jako 
obec s rozšířenou působností 
vykonává a organizuje státní 
památkovou péči pro aglome-
raci více než 35 tisíc obyvatel 
včetně území obcí Bělov, Ha-
lenkovice, Komárov, Napaje-
dla, Oldřichovice, Pohořelice, 
Spytihněv, Tlumačov a Žluta-
va. „Vzhledem k rozlehlému 
území máme zájem na zvýšení 
objemu finančních prostředků 
ve prospěch obnovy a údržby 
památek. Z tohoto důvodu se 
Otrokovice v roce 2008 za-
pojily do dotačního programu 
Ministerstva kultury ČR s ná-
zvem Podpora obnovy kultur-
ních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností. 
Od té doby jsme takto získali 
sumu více než půl milionu ko-
run, která nám pomáhá zachovat 
odkaz našich předků a uchovat 
kulturní dědictví i pro budoucí 
generace,“ přiblížil otrokovický 
místostarosta a předseda Ko-

mise státní památkové péče pro 
území Otrokovicka Milan Plesar 
s tím, že v letošním roce minis-
terstvo kultury přidělilo Otroko-
vicku kvótu 99 tisíc korun.

Kvóta přidělovaná obcím 
s rozšířenou působností je 
stanovována ministerstvem 
kultury na základě celkové-
ho objemu financí určených 
na program v daném roce, počtu 
kulturních památek ve správním 
obvodu a jejich stavebně tech-
nickém stavu. Nesrovnalosti 
vedoucí k markantnímu snížení 
výsledné částky pro Otrokovic-
ko v roce 2011 způsobila chyba 
Národního památkového ústavu 
Kroměříž.  „Po zjištění tohoto 
stavu jsme se obrátili na Národ-
ní památkový ústav Kroměříž, 
který svou chybu uznal a ve víře 
zjednání nápravy kontaktoval 
ministerstvo kultury, kam jsme 
se obrátili i my s požadavkem 
o přidělení odpovídající výše 
dotací pro Otrokovicko, které 
počítá s 19 kulturními památ-
kami. Přesto, že chyba byla 
uznána a řešena, očekávali jsme 
v letošním roce vyšší přidělenou 
kvótu. I nadále hodláme pokra-
čovat v podpoře obnovy všech 
kulturních památek Otrokovic-
ka, které o ni požádají,“ dokon-
čil Milan Plesar.  (kru)

Efektivní, kvalitní a dostupné 
sociální služby poskytované 
osobám v nepříznivé životní 
situaci s cílem zabránění jejich 
sociálnímu vyloučení a podpo-
rující co nejvyšší kvalitu života. 
Takový je záměr již druhého Ko-
munitního plánu sociálních slu-
žeb na Otrokovicku (KPSS) pro 
roky 2013 až 2015, který plynu-
le navazuje na aktuální plán pro 
období 2008 až 2012. 

„Tento strategický dokument 
na roky 2013 až 2015 se stá-

vá mapou pro další směrování 
a rozvoj v oblasti plánování soci-
álních a dalších služeb pro oby-
vatele našeho regionu. Komunit-
ní plán sociálních služeb na léta 
2008 až 2012 potvrdil, že jsme 
schopni společně hledat a nalé-
zat odpovědi na aktuální výzvy. 
Zabezpečování těchto služeb je 
jednou z velmi důležitých po-
vinností obcí,“ uvedl starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek s tím, 
že tento region je jedním z mála, 
kde se politická podpora sociál-

ních služeb projevuje významně 
i při jejich realizaci. 

KPSS vznikl v rámci projek-
tu Podpora trvalé udržitelnosti, 
dostupnosti a zkvalitňování so-
ciálních služeb na Otrokovicku, 
který realizuje město společně 
se svými partnery a který byl 
financován z Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. „Na Otrokovicku 
se komunitně plánují nejen soci-

ální služby, ale i služby, projekty 
a potřeby související, jako na-
příklad bezbariérovost, tlačítka 
tísňového volání či dobrovolnic-
ké služby. Za dobu fungování 
KPSS bylo realizováno celkem 
35 projektových záměrů. Do no-
vého plánovacího období 2013 
– 2015 se posouvá realizace 11 
projektových záměrů, ke kterým 
přibývají nové,“ informovala ve-
doucí oddělení sociálních služeb 
MěÚ Otrokovice Alena Havlí-
ková. Realizace projektových 

záměrů závisí na jejich zařazení 
do krajského plánu a získání po-
třebných dotací. Po zkušenosti 
ze začátku letošního roku chce 
být město Otrokovice připrave-
no na případný propad dotací 
z veřejných rozpočtů, a proto pro 
příští rok tvoří i tzv. krizový plán 
služeb, které musejí být zacho-
vány za každou cenu.

KPSS, který je v souladu 
s vizí a cíli sociálních služeb 
Zlínského kraje, pohlíží v bu-
doucnosti až do roku 2020. (red)

Talentovaná mládež se v Otrokovicích 
těší vydatné podpoře města. Také letos 
radnice rozdělila 50 tisíc korun, které 
pomohou rozvinout nadání hned u sed-
mi žadatelů.

Celkem osm zájemců zareagovalo 
na vyhlášenou výzvu a požádalo o pod-
poru v oblasti sportu. Odborná komise 
pro vyhodnocování grantů z nich vybra-
la sedm, u kterých doporučila přidělení 
finanční podpory. Při hodnocení komise 
posuzovala význam činnosti žadatele, 
jeho dosažené úspěchy i granty poskyt-

nuté v uplynulých letech. Částkou dva-
cet tisíc korun bude podpořen sportovní 
projekt zaměřený na atletiku. Zbylých 
třicet tisíc korun si rovným dílem roz-
dělí šest žadatelek na sportovní projekty 
spojené s aerobikem.

Vedení otrokovické radnice by v příš-
tích letech mezi zájemci o grant uvítalo 
také jiné než sportovní projekty. „Grant 
je určen občanům města do věku 26 let, 
kteří vynikají nejen ve sportovní, ale 
i vědecké a umělecké činnosti nebo do-
sahují výjimečných studijních výsledků. 

Chtěli bychom proto vyzvat všechny 
tyto potenciální příjemce, aby využili 
výzvy pro následující rok,“ vybídl sta-
rosta Otrokovic Jaroslav Budek.     

Výzva na grant je vyhlášena jednou 
do roka. Příjemce může grant využít 
na úhradu výdajů souvisejících se stu-
dijní, vědeckou, uměleckou nebo spor-
tovní činností zaměřenou na rozšíření 
znalostí nebo související s uměleckou 
nebo sportovní činností příjemce grantu 
zaměřenou na zvýšení jeho uměleckých 
či sportovních schopností.  (kru)

radnice rozdělila 50 tisíc na granty talentované mládeži

Zachováme památky otrokovicka i pro další generaceMŠo učí nejen děti, ale i studenty

strážci zákona nabádají obyvatele otrokovic k opatrnosti

Město zpracovává nový Komunitní plán sociálních služeb 

Nespouštějte své osobní věci ze zřetele, 
nikdy nevíte, kdo a kde číhá na příle-
žitost vám je sebrat. Upozorňují na to 
strážci zákona s tím, že se v poslední 
době na Otrokovicku tato trestná činnost 
rozmohla.  

„Lidé by si měli dávat pozor na svá 
osobní zavazadla, kabelky, batohy, taš-
ky a podobně. Je vhodné, aby je měli 
pod kontrolou u sebe a neodkládali je 
mimo svůj dozor, například při nakupo-
vání do nákupního košíku,“ upozornil 

zástupce velitele otrokovické městské 
policie Karel Koňařík. Obezřetnost je 
podle něj potřeba při návštěvě míst, kde 
je větší koncentrace osob - především 
v nákupních centrech, při návštěvách 
restaurací, kulturních akcí, poutí. Cenné 
věci by neměly zůstávat bez kontroly ani 
ve vozidlech. „Pozor je potřeba si dávat 
trvale. Máme informace od Policie ČR, 
že došlo k více případům zneužití karty. 
Pokud dojde ke ztrátě či krádeži karty, je 
potřeba ihned informovat peněžní ústav, 

nechat kartu zablokovat a ohlásit věc Po-
licii ČR,“ poznamenal Karel Koňařík.

 Právě proto, že se množí krádeže 
a zneužívání platebních karet, radí zá-
stupce velitele otrokovických strážníků 
nepsat PIN kód na kartu ani na papírky 
v peněžence a rozhodně jej neukládat 
do paměti mobilního telefonu. Záhodno 
je také nenosit u sebe na jednom místě 
veškeré doklady, peníze, klíče, platební 
karty a také pokud možno u sebe nenosit 
větší finanční hotovost.  (ano)

Novou směrnicí o zadávání veřejných 
zakázek se od července bude řídit město 
Otrokovice. Směrnice reflektuje na nove-
lu zákona o veřejných zakázkách, která je 
v platnosti od dubna 2012.
Dokument stanovuje závazný postup 
města jako zadavatele při zadávání ve-
řejných zakázek, upravuje příslušnost 
orgánů města, organizačních jednotek 
městského úřadu, členů orgánů a zaměst-
nanců města k úkonům zadavatele při za-
dávání veřejných zakázek podle zákona.

„Vydaná směrnice stanovuje postup 
při zadávání veřejných zakázek. Po-
stihuje oblast plánování, uveřejňování 
i jejich evidenci. Rozepisuje nadlimitní 
i podlimitní veřejné zakázky. Zvláštní 
pozornost je zaměřena na veřejné zakáz-
ky malého rozsahu, které město realizuje 
nejčastěji. V tomto ohledu je směrnice 
více podrobná, celý systém lépe propra-
covaný a přísnější, než požaduje zákon. 
Nová směrnice dbá ještě více na nutnost 
dodržování zásady transparentnosti, rov-
ného zacházení a zákazu diskriminace,“ 
přiblížil starosta Otrokovic Jaroslav Bu-
dek.  (kru)

nová směrnice pro 
veřejné zakázky



ZA AnAtoleM crlíKeM

Po přečtení parte stručně oznamu-
jícího, že nás opustil v 89 letech 
pan Anatol Crlík, mi samovolně 
proběhlo hlavou: „Jednou skautem, 

navždy skautem“. Bratr Anatol totiž patřil mezi 
první hochy, kteří vstoupili do 1. oddílu Junáku 
v roce 1934, který založil v Otrokovicích bratr Jo-
sef Šivel. Navzdory tomu, že Anatol ukončil ak-
tivní skautování mnoho skautských generací před 
tou naší, byl s námi v neustálém kontaktu téměř až 
do svého skonu. Rok co rok, vždy v lednu, se dob-
rovolně hlásil se zaplacením příspěvků a zajímal, 
se, co nového se děje. Živě si vybavuji moment, 

jak jednou v zimě, kdy Anatol měl téměř 80 let, 
u nás doma ráno zazvonil. Přijel zasněženými Ot-
rokovicemi na kole a hlásil, že mi veze skautský 
klobouk, který někdo vyhodil do kontejneru. „Jak 
to jen mohl někdo udělat,“ nechápavě dodával. 
Klobouk mám doma na stěně, a když ho míjím, 
vidím před sebou  Anatola.

V letošním roce vrcholí oslavy spojené se 100. 
výročím založení českého skautingu. Otrokovický 
skauting  má za sebou 78 let života. Je to také díky 
takovým „železným“ skautům jako Anatol. Jsem 
přesvědčen, Anatole, že svoji „nováčkovskou 
zkoušku“ máš ve skautském nebi úspěšně za se-
bou. Nazdar. Jaroslav BořutA, 
exčlen a vedoucí 3. odd. Junáku v Otrokovicích

Co krásnějšího může být, než 
jeden pro druhého žít. Co krás-
nějšího snad, než jeden druhé-
ho mít rád.

Dnes,  22. června, uplyne 55 
let, které společně prožili man-
želé Miroslav a svatoslava 
BrAvencovI z Otrokovic.  
Přejeme jim ještě hodně krás-
ných chvil mezi námi.
 Dcera a syn s rodinami.

Krásných kvě-
tů plnou náruč 
k narozeninám 
Ti chceme dát, 
hodně zdra-
ví, štěstí, lásky 

k tomu přát.  Dne 7. 7. oslaví 
70 let paní Miroslava trun-
KÁtovÁ. Vše nejlepší přeje 
dcera Miroslava, vnučka Mo-
nika s rodinou, vnuk Jiří a Da-
vid a pravnučka Adélka.
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V letošním roce vzpomeneme na smutné dny, kdy 
nás opustili naši blízcí, ale ve vzpomínce zůstávají. 

Marie KreMZovÁ 20. června 1992

Marie MAcHovÁ 7. listopadu 1982

František MAcH 3. září 1972

Za tichou vzpomínku děkuje Jarmila Kremzová.

Dne  22.  června uplyne 17 smutných let, kdy mne  
opustil můj drahý syn Bohdan toMÁneK. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku. S láskou maminka.

Dne 23. června by se dožila 35 let naše dce-
ra Markéta vAvruŠovÁ. Dne 22. červ-
na si připomeneme smutných 7 let od její smrti. 
S láskou vzpomínají rodiče a bratři s rodinami.

Dne 24. června vzpomeneme smutné osmé vý-
ročí úmrtí našeho tatínka a manžela Ing. Petra 
vyMAZAlA. S láskou vzpomínají dcera Mi-
chaela, manželka Kateřina a ostatní příbuzenstvo.

S láskou vzpomínáme nedožitých 40 let našeho syna 
Ing. Petra vyMAZAlA a 8 let, co od nás navždy ode-
šel. Velmi nám chybíš. Rodiče, sestra s rodinou a babička.

„S úctou a kamarádskou láskou vzpomínáme na skvělého spolu-
hráče, vynikajícího kamaráda a jednoho z nás Ing. Petra vyMA-
ZAlA. Petře, nikdy nezapomeneme!“ členové SK Baťov 1930 o.s.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná ve svém životě, 
velká ve své lásce a dobrotě. Dne 25. června uplyne 
10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše mamin-
ka, babička, prababička a teta, paní ludmila KrAM-
PolovÁ. Za všechny, kteří jste ji znali, vzpomínají 
syn Antonín a dcery Ludmila a Zdeňka s rodinami.

Dne 26. června uplynou 3 roky od úmrtí pana 
Bohumila odloŽIlíKA. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka Zdeňka a synové.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zů-
stala cestička jen. Dne 26. června si připomeneme 
4. výročí úmrtí pana Josefa BělíKA. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná man-
želka Ivana, syn Radovan a dcera Ivana s rodinami.

Dne 27. června by se dožil 55 let pan vladimír 
čelecHovsKÝ.  Děkujeme všem, kteří  11. 
května přišli v tak hojném počtu vyprovodit naše-
ho drahého na poslední cestě, odkud není návratu. 
Kdo v srdcích žije, neumírá. Nezapomene rodina.

Dne 27. června uplyne již 20 let, co nás opustila milo-
vaná babička a maminka, paní Žofie ZlÁMAlovÁ. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana, vnoučata Jan 
a Žaneta a sestra Anna. Díky za to, že jsi žila jen pro nás.

Dne 2. května jsme vzpomněli 7. výročí úmr-
tí naší milé maminky, babičky a prababič-
ky, paní Marie duJKovÉ. Za tichou vzpo-
mínku děkují dcery Marie a Jana s rodinou.

Dne 4. června uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil  
manžel, syn, tatínek a dědeček, pan stanislav čer-
vInKA. S láskou stále vzpomínají manželka Helena, 
dcera Pavlína s rodinou, syn Stanislav s přítelkyní, ma-
minka Oldřiška, bratr Jan s rodinou a ostatní příbuzní.

Odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 6. června 
jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí mého manžela, tatín-
ka a dědečka, pana luďka AndreJevA. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomín-
ku. Děkuje manželka Marie a dcera Alena s rodinou.

Dne 7. června by se dožila 60 let paní Jarosla-
va sMětÁKovÁ. Kdo jste ji znali, vzpomeň-
te s námi. Vzpomínají přítel Josef, děti Olga, 
Petr a Ivana s rodinami, sourozenci s rodinami.

Dne 13. června by se pan Ing. Antonín PodHornÝ 
dožil 70 let. Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jana, synové 
Michal a Martin s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 23. července by se paní Jiřina GABrHelíKo-
vÁ dožila 80 let a již 15 let uplynulo od smutného dne 
13. června, kdy dotlouklo srdce naší manželky, mamin-
ky a babičky. S láskou vzpomínáme a děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi. Manžel a děti s rodinami.

Den 16. června v roce 2000 byl pro nás všechny velmi 
smutný, když jsme se dozvěděli, že nás navždy opustil 
náš děda, pan Miroslav MAcHÁčeK – odešel, ale 
zanechal nám hodně ze svého bohatého života – naučil 
nás připravovat novinářské články a fotit (byl novinář 
a fotoreportér), také plavat - potápět - organ. NEMO 
a hlavně nás seznamoval s přírodou, velký rybář a u myslivců 
na Skalce. Proto vzpomínáme s láskou na vše, co bylo pro nás kluky 
tak zajímavé! Dědovi děkují za vše Jan a Jakub Hniličkovi s rodiči 
a babičkou Evžou. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali! Děkujeme!

Dne 16. června by se dožil 40 let pan 
 Jaroslav sKoPAl. S láskou vzpo-

mínají rodiče a bratr Martin s rodinou.

Stromy rostou, růže stále voní, kdo tě měl rád, 
ten porozumí… Dne 17. června uplynulo 6 let, 
co navždy odešel pan Alois MIKulA. S lás-
kou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Dne 18. června uplynuly 3 roky od  
úmrtí mého manžela vladimíra PřI-
KrylA. Vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 18. června jsme si připomněli 1. smutné výro-
čí od úmrtí pana Zdeňka HrBÁčKA. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří jej mi-
lovali. Dne 21. června vzpomeneme nedožitých 75 let 
pana Jana KovArčíKA. Zároveň to letos bude 5 let, 
co nás navždy opustil. S láskou vzpomíná celá rodina.

sPolečensKÁ KronIKA

InZerce

BlAHoPřÁní

Pedikúra a modeláž nehtů v novém prostředí na poliklinice v 6. 
patře. Objednávky na tel. čísle 720 416 256 nebo 775 966 715. Těší 
se na Vás Lenka Borovcová. Více informací na www.studio-lena.
mypage.cz

nabídka zaměstnání. Požadujeme: pracovníka/ci do skladu elek-
tromateriálu (předpoklady: práce na počítači, fyzická zdatnost, zku-
šenosti s elektromateriálem, osobní bezúhonnost, jednání se zákazní-
ky). Nabízíme: stálý pracovní poměr, Po-Pá 7.00 až 16.00, (zkušební 
lhůta 3 měsíce, nástupní plat 12 000 Kč, po zapracování přehodnocení 
mzdy a stravenky). ELMO obchod Zlín, s. r. o., Kvítkovická 1527, 
763 61 Napajedla. Lubomír ŠENKYŘÍK, mobil 602 466 110.

Avon centrum 
Otrokovice-střed
nám. 3. května 35

1. patro nad květinářstvím 
Jasmín

poblíž nového kostela
• přímý prodej výrobků na místě 

bez objednání - skladem ihned 
k odběru

• pravidelné slevové doprodeje
• katal. objednávání, vzorky 

zdarma k vyzkoušení
• možnost registrace nových 

členů - distributorů
• zboží zn. Avon, Dedra, Orifla-

me, Fm group a další kosmet. 
značky

• rozšířeno o prodej výrobků 
a doplňků na nehtovou modeláž

otevírací doba po-pá 9-17 hodin 
(příp. individuálně i mimo otevír. 

dobu v sobotu a neděli)

tel.: 605 375 505 
www.kamelie.mimishop.cz
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Také sportovce či zájemce 
o sport rádi uvítají v tréninkové 
kavárně Café Naděje. „Dne 22. 
června pořádáme od 16 hodin 
povídání o fotbale s Jakubem 
Jugasem, stříbrným medailistou 
z ME Evropy hráčů do 19 let 
a s jeho otcem,“ zve zástupky-
ně ředitele otrokovické Naděje 
Kristina Frascaová.  (ano)

naděje zve na besedu 
s mladým fotbalistou
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Žáci ZŠ Mánesova měli Pohodové odpoledne 
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Na páté jarní Setkání lodních mode-
lářů v krásném areálu DDM Sluníčko 
Otrokovice na Štěrkovišti se začali 
účastníci sjíždět již v pátek 11. květ-
na odpoledne. První nedočkavci hned 
využili krásného počasí a vodní hladi-
nu  rozvířily různé typy modelů. Toto 
dění přilákalo mnoho diváků, kteří 
mohli zhlédnout a vyzkoušet, jak se 
takový model motorové lodě nebo 
plachetnice ovládá přímo na hladině.

Na své si přišli také milovníci 
hydroplánů. Teplý večer vylákal mo-
deláře s krásně osvětlenými modely 
k večerním jízdám, které se protáhly 
do nočních hodin. Od sobotního rána 
se začali sjíždět další modeláři a hned 
nastalo další lodní hemžení na vodní 
hladině, opět vzlétlo několik hyd-
roplánů, bylo k vidění obouživelné 
vozidlo i krásný plně funkční model 
ponorky. Bohužel již kolem poledne 

přišly přeháňky a citelně se ochladi-
lo. Ale ani tato nepohoda neodradila 
další modeláře, kteří přijeli a přivezli  
modely, se kterými předváděli jízdy 
dlouho do noci. Krásné nedělní ranní 
počasí dlouho nevydrželo a opět se 
obloha zatáhla, a tak modeláři  využi-
li poslední možnost předvést modely 
četným divákům, které ani nepříznivé 
počasí neodradilo od této podívané. 

Sjelo se celkem 35 modelářů, kte-
ří předvedli 66 modelů. Model klub 
Otrokovice děkuje městu Otrokovice, 
sponzorům, pořadatelům, děvčatům, 
která se starala o občerstvení, a všem 
modelářům, kteří předvedli své mo-
dely. Velký dík patří DDM Sluníč-
ko Otrokovice za poskytnutí zázemí 
v areálu na Štěrkovišti, bez kterého 
by nebylo možno akci uskutečnit. 
Na další setkání lodních modelářů se 
těšíme 7.9. –9.9. Zdeněk sIrnÝ

Jak spojit příjemné s užitečným? Příjemný je pro nás čas strávený 
nad knihami.  Už dva roky chodíme společně každý měsíc do měst-
ské knihovny a čteme rádi. Užitečné je, že jsme tím, že čteme, ně-
komu pomohli. A to díky projektu Čtení pomáhá, do kterého jsme 
se zapojili na začátku školního roku. Je to docela jednoduché – za-
registrujete se na internetu, vyberete si knihu ze seznamu, přečtete 
ji a správně odpovíte na otázky v testu. Tím získáte kredit 50 Kč, 
který můžete poslat na některý z charitativních projektů. Proč jsme 
se, tak jako stovky dalších čtenářů, do projektu zapojili? Protože čte-
ním pomáháme sobě – zlepšujeme si svoji češtinu, moc se zlepšu-
je naše čtení, které potřebujeme na každém kroku, stávají se z nás 
chytřejší děti. Taky za každou odeslanou padesátikorunu dostáváme 
zápis a pochvalu do žákovské knížky. Stejně důležité je to, že jsme se 
seznámili se slovem charita. Už víme, že pomáhat potřebným je nor-
mální. Dobrý pocit máme z toho, že jsme prostřednictvím  projektu 
Čtení pomáhá pomohli dětem, lidem i zvířátkům, kteří to potřebova-
li. Přispěli jsme částkou 5 500 Kč. Padesátikoruny posílaly i děti, kte-
rým čtení moc nejde, a nepatří proto k jejich oblíbeným činnostem, 
děti, které navštěvují dyslektický kroužek. Projekt Čtení pomáhá po-
kračuje dál, pokračovat budou v příštím školním roce i naše návštěvy 
knihovny. A my budeme dále číst a taky pomáhat. Podle názorů dětí 
třídy III. A napsala   Mgr. Marcela vruBelovÁ, 
 třídní učitelka, ZŠ Trávníky

Ve středu 30. května se žáci 
atletického klubu „SVIŠTI“ při 
ZŠP a ZŠP Otrokovice zúčastni-
li XVII. ročníku REGIONÁLNÍ 
SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY, 
kterou pro handicapované spor-
tovce uspořádala Fakulta těles-
né kultury Univerzity Palacké-
ho v Olomouci ve spolupráci 
s městem a krajem Olomouc. 
Tato akce je sice označena 
jako regionální, ale fakticky 
jde o akci celorepublikového 
rozsahu. Účast atletů na RO má 
na naší škole dlouholetou tradi-
ci.  Mezi  žáky  je akce velmi 
oblíbená a očekávaná. Vždyť 
konečně, po celoročním trénin-
ku a snažení, mohou sportovci 
změřit své síly s ostatními.

Ve vybraných atletických 
disciplínách reprezentovalo 
školu  8  závodníků ze ZŠS. 
Zápolení probíhalo na atletic-
kém stadionu TJ Lokomotiva 
Olomouc, kde vládla pohodo-
vá atmosféra a sportovní duch. 
A jak se závodníkům nakonec 
dařilo? Jednoduše skvěle! Padla 
spousta osobních rekordů a vy-
nikajících výkonů. Sportovci 

se vrátili obtěžkáni medailemi. 
Získali jsme 17 medailí, z toho 
8 zlatých, 3 stříbrné a 6 bron-
zových. Naši sportovci Vanesa 
Soukupová, Lukáš Michalík, 
Michal Novotný, Adam Videc-
ký, Lukáš Videcký, Tonda Ja-
nošek, Tomáš Stodůlka a Marek 
Bělíček podali výborné výkony 
a patří jim veliký dík.

V rámci doprovodného pro-
gramu prezentovala na olympi-
ádě svoji činnost i Policie ČR. 
Představila speciální vozidlo 
a policisté ze Skupiny základ-
ních kynologických činností 
Olomouc předvedli ukázku se 
psy. Prezentace vzbudila veli-
ký zájem. Sportovci atletického 
klubu Svišti děkují všem, kteří 
se podíleli na jejich přípravě 
a podpoře, a to zejména ředi-
telství ZŠP a ZŠS Otrokovice, 
trenéru z řad rodičů panu Petru 
Videckému a hlavnímu spon-
zoru Barum Continental s. r. o. 
bez jejich finanční a materiální 
pomoci bychom se her nemohli 
zúčastnit – DĚKUJEME!
   Mgr. K. KotovÁ, 
 Bc. X. MIKolÁŠovÁ

Na úterý 22. května připravily 
vychovatelky školní družiny 
v areálu Sluníčka na Štěrkoviš-
ti již tradiční a všemi oblíbené 
„Pohodové odpoledne“ pro děti 
a jejich rodiče. Sešlo se nás 
opravdu hodně, se 134 dětmi 
přišli i jejich rodiče, prarodiče, 
sourozenci (ty jsme už raději 
nepočítali).

Po první společné hře „mříž-

ce“ jsme po skupinkách plnili 
různé úkoly. Nejatraktivnější 
byl asi skákací hrad, kde jsme 
si zařádili a ještě dostali zmrzli-
nu, při dalších už jsme prolézali 
tunelem, poslepu trhali bonbo-
ny z trička, skákali s balonkem 
mezi koleny, přenášeli lentilky 
brčkem. Za splněné úkoly jsme 
dostali kamion plný překvapení. 
A už tu byl čas na opékání špe-

káčků. Tady nás trochu postra-
šila bouřka s deštěm, který však 
naštěstí skončil dřív, než jsme si 
pozapínali knoflíky na pláštěn-
ce. Na závěr jsme vyzkoušeli 
naše dovednosti při atrakcích, 
které pro nás tradičně nachystal 
pan Váňa. Domů se nám moc 
nechtělo, toto společné odpole-
dne se nám moc líbilo. A líbilo 
se i rodičům, z nichž většina 
děkovala paním vychovatelkám 
za perfektně připravený pro-
gram. Děkujeme všem spříz-
něným dospělým a deváťákům 
Pavlíně Hradilíkové, Aničce 
Zítové, Lucce Koválové, Katce 
a Davidovi Kopeckým za po-
moc při organizaci. Posíláme 
velké poděkování vedení Sluníč-
ka za zapůjčení areálu, sdružení 
rodičů při naší škole za finanční 
podporu a všem rodičům, kteří 
naši akci sponzorsky podpořili.
         Jarmila HrABInovÁ,
  vedoucí vychovatelka 
 ZŠ Mánesova

Studijní vzdělávací zájezd žáků 
8. a 9. tříd ze ZŠ T. G. Masary-
ka se konal ve dnech 10. –11. 5. 
Sraz byl brzy ráno, všichni žáci 
se dostavili včas a mohli jsme 
vyrazit vstříc zážitkům.

V 11.30 jsme přijeli do met-
ropole Malopolského vojvodství 
a třetího největšího polského 
města Krakova. Prohlédli jsme 
si hradní návrší Wavel s kated-
rálou, ukázali si typické znaky 
stavebních slohů a seznámili se 
s historií města. Při rozchodu 
na Hlavním náměstí jsme si za-
koupili upomínkové předměty.
Večer jsme byli ubytováni v mo-
telu Gorsko ve Věličce ve  2- až 
4- lůžkových pokojích se sociál-
ním zařízením. Druhý den ráno 

byla snídaně formou švédského 
stolu a dopoledne prohlídka krá-
lovských solných dolů ve Vělič-
ce, památce UNESCO. Všechny 
zaujala solná jezera a sochařská 
výzdoba ze soli v kaplích. Odpo-
ledne jsme si prohlédli koncent-
rační tábor Osvětim I – kmenový 
tábor a Osvětim II – Březinka. 
Vyslechli jsme komentář prů-
vodkyně, která nás seznámila 
s životem v táboře. Žáci klad-
li zajímavé dotazy a sledovali 
výklad zaujatě.  V 17 hodin 
byl odjezd zpět do ČR. Příjezd 
ke škole byl ve 20.30.  Program 
celého zájezdu se nám líbil 
a vrátili jsme se poučeni o nové 
poznatky a zkušenosti. 

Žáci 9. ročníku ZŠ t. G. M.

studijní vzdělávací zájezd do Polska

v otrokovicích

setkání lodních modelářů na Štěrkovišti

čtu, čteš, čteme… a zároveň pomáháme

sportovci AK „svIŠtI“ zažili medailové žně

Dne 26. května se v Kvítkovi-
cích již potřetí uskutečnilo ká-
cení máje v parku, kde se tato 
tradice přestěhovala z prostor 
hasičské zbrojnice. Akce se 
uskutečnila za pěkného, slunné-
ho počasí za přítomnosti desítek 
diváků a pana Milana Plesara, 
místostarosty Otrokovic. Scénka 
v podání dobrovolných hasičů 
z Kvítkovic úspěšně navodila 
atmosféru. Po ukončení akce 
pokračovala dětským odpole-
dnem a přátelským posezením 
v prostorách zbrojnice, kde byly 
připraveny soutěže a hry pro děti 
s hasičskou tematikou. Hrát-
ky s vodou se výborně hodily 
ke krásnému počasí. Dobrou 
atmosféru nenarušil ani ostrý vý-
jezd jednotky SDH Kvítkovice 
k požáru do Napajedel. Návštěv-
níci a především děti měli, mimo 
hry a jinou zábavu, také příleži-
tost vidět hasiče v akci. Věříme, 
že se všem účastníkům tato akce 
líbila a doufáme, že se s nimi 
potkáme například 30. června 
na zábavě pořádané naším sbo-
rem na parku v Kvítkovicích. 
 Martin HolčíK

obnovené tradice 
v Kvítkovicích

Rychlostí poplašné zprávy se 
šíří po naší škole dlouho oče-
kávané informace o tom, že se 
konečně naše škola zařadí k mo-
dernímu proudu skříňkařů. O co 
jde? Od září budou smět žáci II. 
stupně využívat krásné barevné 
skříňky na chodbách 1. a 2. pa-
tra. Skříňky budou dětem slou-
žit k ukládání osobních věcí, 
pomůcek do výtvarné výchovy 
i úborů do tělocviku. Žákům tím 
ovšem přibude starost o klíček 
od skříněk. Stávající šatny pak 
budou využívat pouze k od-
kládání svrchních oděvů a bot. 
Doufejme, že tato novinka splní 
to, co od ní všichni očekávají.  
 K. sKocHovÁ, ZŠ T. g. M.

Žákům se splní sen 
o lepších skříňkách



SK Baťov 1930 o. s. organi-
zuje „Den pro rodinu“ aneb 
přijďte se spolu s námi pobavit 
a prožít příjemný den - 30. 6. 
od 14 hodin na travnatém hři-
šti Sportovního areálu Baťov 
budou atrakce a soutěže pro 
děti, skákací hrad, trampolína, 
ukázky dobrovolných hasičů 
i první pomoci. V podvečer 
grilované speciality, alko i ne-
alko občerstvení, drobný kul-
turní program. Vstup zdarma, 
přičemž výtěžek z dobrovol-
ných příspěvků bude věno-
ván prostřednictvím Zdenky 
Wasserbauerové ve prospěch 
Sdružení Šance pomáhající on-
kohematologicky nemocným 
dětem.   tomáš HrABec, 
 předseda SK Baťov 1930, o. s.
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na Memoriálu M. Herdovej se otrokovické školy neztratily

Žactvo a dorost otrokovických 
veslařů bojovaly v květnu na zá-
vodech v Piešťanech a v Ho-
doníně. V Piešťanech bojovali 
žáci hlavně s vlnami a se soupeři 
z Maďarska, což bylo někdy nad 
jejich síly. Zato v Hodoníně zá-
vody na řece Moravě probíhaly 
za krásného slunečného počasí 
a naši  veslaři dosáhli řady úspě-
chů. Překvapili ti nejmladší – ví-
tězně projeli cílem mladší žáci 
na čtyřce Hladík R., Nájemník 
V., Kočař R., Židlík F. s kormi-
delnicí Šarovou S., a  získali i ví-
tězství na dvojskifu. Na 1. místě 
dojely i mladší žačky  Omelková 
L. na skifu a Husková K. se Sko-
palíkovou L. na dvojskifu.

V kategorii staršího žactva  
vybojovaly  1. místo Solařová V. 
na skifu 13letých a Gajdůšková 
B. na skifu 14letých, spolu zvítě-
zily na dvojskifu. Stejně úspěšní 
byli starší žáci, kteří v sestavě 
Skalník P., Novotný F., zvítězili 
na dvojskifu a společně se  Ša-
mánkem J., Nájemníkem V. zví-
tězili na čtyřce – na kormidle jel 
Janda R.

Dorostenci Svízela M. a So-
lař J. absolvovali o týden dřív 
závody na mezinárodní regatě 
v Brně, kdy za silné mezinárodní 
účasti obsadili 3.místo na párové 
čtyřce. Na dvojskifu pak vyhráli 
finále B a současně dojeli jako 
třetí česká posádka. Protože se 
nominovali v obou posádkách 
na závody olympijských nadějí 
CEFTA, mohli si vybrat, kterou 
disciplínu pojedou. Rozhodli 
se, že vsadí na větší disciplí-
nu a společně s veslaři z Děčí-
na a Lysé nad Labem zabojují 
na čtyřce párové. V Hodoníně 
kromě 2. místa na skifu a dvoj-
skifu zvítězili v závodě osmives-
lic ve společné posádce několika 
klubů, se kterou startovali také 3. 
června na Primátorkách.

Úspěšní byli v Hodoníně i ju-
nioři Ševčík J. a Svoboda T., 
kteří zvítězili v závodě dvoj-
skifů a na párové čtyřce. Schá-
zeli zde naši nejlepší junioři  
Omelka M. a Vodinský J., kteří 
po startu a mezinárodní regatě 
v Mnichově  startovali v Brně 
na mezinárodní regatě společně 
se závodníky z Prahy za českou 

reprezentační posádku na čtyř-
ce bez kormidelníka – obsadili 
2. místo o 0,3 vteřiny za lodí 
Rakouska. Otrokovičtí veslaři 
měli zastoupení i v jedné z nej-
vyšších soutěží – v polovině 
dubna startoval Čabla P. spo-
lečně s hodonínským Viktorou 
M. na olympijské dodatečné 
kvalifikaci v Luzernu v dvojski-
fu lehké váhy. Vybojovat účast 
na olympiádě se v této disciplíně 
pokoušelo ještě 16 posádek z ce-
lého světa a naši závodníci, kteří 
byli v této disciplíně nejmladší, 
na tuto konkurenci ještě nestačili 
– skončili na 12. místě.

První červnovou neděli se ko-
naly v Praze závody osmiveslic 
Primátorky. Naši mladí veslaři 
startovali v závodech žactva, 
dorostenců a juniorů, kde spojili  
síly s dalšími závodníky z mo-
ravských klubů.  Do  finálových 
jízd se probojovali Otrokovič-
tí ve čtyřech závodech. Hned 
v první jízdě byla úspěšná osmi-
veslice starších žáků složená ze 
4 závodníků z Otrokovic a ze 4 
z Olomouce, která v premiéře 
tohoto závodu zvítězila. Za Ot-
rokovice startovali P. Skalník, 
F. Novotný, J.  Šamánek  a V. 
Nájemník, kormidloval R. Hú-
sek. Další vítězství vybojovala 
osma dorostenců složená z mo-
ravských závodníků – Otrokovi-
ce reprezentovali M. Svízela a J. 
Solař,  obtížnou zatáčku úspěšně 
projel kormidelník R. Janda. 
Třetí osmiveslicí ve finále byla 
posádka juniorů složená z otro-
kovických závodníků a závodní-
ků Bohemians Praha. Za Otroko-
vice startovali Martin Omelka, J. 
Vodinský, J. Ševčík a T. Svobo-
da. Posádka obsadila ve finále 4. 
místo.  Na  4. místě v nejstarším 
veslařském závodě Jarním sku-
lérském Röslera Ořovského do-
jel i náš skifař P. Čabla, což lze 
pokládat rovněž za velký úspěch.

Veslaře v červnu čekají mis-
trovská klání.  Po Primátorkách 
to je Mistrovství Moravy a sou-
časně Mistrovství Evropy junio-
rů, pak soutěž dorostenců CEF-
TA v Račicích a mistrovství ČR 
žactva, dorostu a seniorů do 23 
let. Jiří KuBíčeK, 

 oddíl veslování
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Každoročně  se na konci škol-
ního roku v partnerském městě 
Dubnici nad Váhom  zúčastňují 
otrokovické základní školy me-
zinárodních atletických závodů,  
Memoriálu Marty Herdovej. 
I na letošní  již 9. ročník, který 
se konal 6. 6., vypravilo město 
Otrokovice autobus závodníků, 
který v konkurenci 13 škol re-
prezentoval nejenom svoji zá-
kladní školu, ale i naše město. 

Vzhledem ke kapacitě au-
tobusu nemohla každá škola 
obsadit všechny čtyři věkové 
kategorie, které se do celkového 
pořadí škol započítávaly. I tak 
jsme měli možnost promluvit 
alespoň do individuálního po-
řadí v jednotlivých atletických 
disciplíách. Z nejhodnotnějších 

výsledků:  Mladší žáci: běh 
60 m 3. místo Kryštof Kašpá-
rek  8,42 s a 5. místo Pavel Ba-
lusek 8,75 s, oba ZŠ Mánesova. 
600 m 5. místo Dušan Zentrich 
1:53,22 min. a 6. místo Pat-
rik Šiška 1:54,02 min., oba ZŠ 
Mánesova. Hod kriketem  6. 
místo Lukáš Vodák, ZŠ Máne-
sova 50,54 m. Štafeta 4x60 m  3. 
místo ZŠ Mánesova ve slože-
ní:  Kašpárek, Zentrich, Skyba 
a Vodák 34,94 s. 

Mladší žačky: běh 60 m 2. 
místo  Kateřina Baranová, 8,76 
s a finále běh 2. místo Tereza 
Šuranová 9,29 s, obě ZŠ TGM. 
600 m 3. místo Michala Brixo-
vá, ZŠ TGM 2:01,39 min. Skok 
daleký 3. místo K. Baranová, ZŠ 
TGM  387 cm. Hod kriketovým 

míčkem, 1. místo Barbora Hus-
ková, ZŠ Mánesova,  46,41 m 
os. rekord. Štafeta 4x60 m 1. 
místo ZŠ TGM 35,34 s.  

starší žáci: 300 m 2. místo. 
Lukáš Mazurek ZŠ TGM 40,59 
s a 3. místo Tomáš Laga ZŠ Má-
nesova  41,04 s, dálka 5. místo. 
Tomáš Kazík ZŠ Mánesova  
483 cm. Vrh koulí 5. místo Jan 
Šamánek ZŠ Trávníky 11,17 m.

starší žačky: 60 m finále 
běh, 2. místo Tereza Oubělická 

8,81 s a 3. místo Barbara Havlí-
ková 8,82 s, obě ZŠ Mánesova. 
Skok daleký 3. místo Tereza Di-
vílková, ZŠ Mánesova  413 cm. 
Vrh koulí 3. místo Tereza Di-
vílková ZŠ Mánesova 8,49 m, 
4. místo Vendula Mrázková 
8,48 m, 5. místo Tereza Janoští-
ková  8,35  m,  obě ZŠ TGM. 
Běh 800m 3. místo Kristýna 
Mráčková, ZŠ TGM 2:49,43 
min. Štafeta 4x60 m 5. místo ZŠ 
Mánesova ve složení: Havlíko-
vá, Oubělická, Divílková, Patí-
ková 35,03 s.  

celkové pořadí škol:  6. ZŠ 
Mánesova 117 b., 7. ZŠ TGM 
76 b. a 13. ZŠ Trávníky 22 bodů. 
Závodníkům děkuji za vzornou 
reprezentaci své školy i města. 
 vlastimil BuKovJAn

Domácí volejbalový oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádal 9. června 
už 10. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. „Schází-
me se i v zimě na halových turnajích. Dneska ale máme možnost 
zahrát si na nově zrakonstruovaném hřišti,“ uvedl organizátor tur-
naje Bohumil Blahuš. O prvenství bojovalo 8 družstev, přičemž 
týmy byly složené vždy ze dvou žen a čtyř mužů. Umístila se 
v pořadí: 1. TJ Jiskra Otrokovice - Staříci, 2. Zdráfšul Zlín, 3. Na-
pajedla, 4. Fryštáček, 5. TJ Jiskra Otrokovice - Mladší B, 6. GMG 
Zlín, 7. TJ Jiskra Otrokovice-Mladší A, 8. Pozdní sběr Radějov. 
Nejlepší smečař: Pavel Chmela - TJ Jiskra Otrokovice - Staříci, 
nejlepší nahrávačka: Veronika Horáková- Zdráfšul Zlín, Nejlepší 
blokař: Josef Látal - TJ Jiskra Otrokovice - Mladší B.

Rekonstrukce areálu házené a volejbalu na Trávníkách stála 7 
milionů korun. Město Otrokovice poskytlo na rekonstrukci dotaci  
1 milion, Zlínský kraj 0,5 milionu korun.  (ano)

volejbalisté vyzkoušeli při turnaji opravené hřiště 
Aerobik, street dance, moderní 
gymnastika i ukázky bojových 
umění byly k vidění na Mezi-
národní přehlídce pohybových 
skladeb „Otrokovice 2012“ 
ve sportovní hale na Štěrkoviš-
ti. Přes 500 účastníků předvedlo 
skladby s různým zaměřením. 
Přehlídky se mohl zúčastnit 
každý bez ohledu na členství 
v klubech či organizacích. Pouze 
věk dělil účinkující do katego-
rií - do 11 a od 12 let.  Za ori-
ginalitu ocenila porota DDM 
Sluníčko Otrokovice – AT Tlu-
mačov. Cenu ředitele TJ Jiskra 
Otrokovice Zdeňka Jandy získal 
TEAM AEROBIK Napajedla. 
Cenu Centra volného času Dub-
nica nad Váhom udělila jeho 
ředitelka Alena Porubčanová 
týmu BEA Osíčko. Cenu poroty 
předal starosta Otrokovic Jaro-
slav Budek DDM Sluníčko Ot-
rokovice – AT Tlumačov.    Or-
ganizátoři TJ Jiskra Otrokovice, 
odbor SPV a TJ Sokol Otrokovi-
ce připravili účastníkům pamětní 
medaile a drobné ceny. Vítězové 
získali poháry a sladkou odměnu 
v podobě obřích koláčů.  (red)

Hala ožila pohybem veslaři bojovali se soupeři i s vlnami 

rodinný den s sK Baťov 
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velmi vydařené jaro otrokovické atletiky

STAVEBNINY 
   OTROKOVICE

Mobil: 777 805 068, tel./fax: 577 663 519 

PRODEJNA: Tř. T. Bati č.p. 1691 (areál Toma, budova 59.)

10° Radegas
t

    11° Kozel U Kalíška
Štěrkoviště, Otrokovice 

Velká zahradní restaurace

Otevřeno denně
10-22 hodin, 

Pátek a sobota 10-23 hodin

hGYROSh 
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Inzerce

Ve dnech 26.–28. května 2012 
reprezentovali mladší žáci a star-
ší přípravka FC VIKTORIA OT-
ROKOVICE Českou republiku, 
Zlínský kraj a město Otrokovice 
na mezinárodním fotbalovém 
turnaji ve Francii. Turnaj se 
konal ve městě Thuir. Patronát 
nad touto akcí drží dlouhodobě 
legendární Zinedine Zidane, kte-
rý zde také před lety jako junior 
hrál. Této vyhlášené fotbalové 
akce se zúčastnili mladí fotba-
listé z Francie, České republiky, 
Bulharska, Švýcarska, Španěl-
ska, Alžíru a Madagaskaru.

Naši dlouhou a náročnou 
cestu autobusem jsme zahájili 
ve středu 23. května v podvečer-
ních hodinách. Zájezdu se s na-
ším oddílem zúčastnil také tým 
starších žáků Kunovic. První 
dlouhou přestávku jsme trávili 
ve francouzském přímořském le-
tovisku Antibes, kde jsme navští-
vili mořský svět, který byl díky 
živé show delfínů a kosatek pro 
děti doslova okouzlující. Dále se 
naše cesta ubírala do španělské 
Barcelony, kde jsme navštívili 
slavný fotbalový stánek klubu 
FC Barcelona – NOU CAMP. 
Součástí prohlídky byla síň slá-
vy včetně nejslavnějších trofejí, 
vnitřní prostory stadionu – šatny 
a rehabilitační centrum, modli-
tebna a také prostory komentá-
torských stanovišť a další zají-
mavá místa. Poté jsme konečně 
dorazili do cílového města Thuir. 
V sobotu dopoledne byl celý tur-
naj oficiálně zahájen slavnost-
ním průvodem ve městě. 

Fotbalisté Viktorie Otrokovi-
ce hráli v kategorii mladší žáci 
– U13 a kategorii starší příprav-
ka – U11. Další kategorie byly 
U15 a U17. Celkově se turnaje 
zúčastnilo více než 42 týmů, což 
je skutečně důkazem velikosti 
a kvality této akce.

Mladší žáci Viktorie skončili 
v základní skupině na 3. mís-
tě a získali 7 bodů, za 2 výhry 
a remízu. Ze základní skupi-
ny postoupili do vyřazovacích 
bojů s názvem Evropská liga, 
kde obsadili výborné druhé 
místo.  V celkovém pořadí se 
tudíž umístili na 10. místě, což 
je vzhledem k obrovské konku-
renci 20 týmů výborný výsledek.

Starší přípravka Viktorie 
skončila v základní skupině na 3. 
místě se ziskem 8 bodů, za dvě 
výhry a dvě remízy. Ze základní 
skupiny kluci postoupili taktéž 
do vyřazovacích bojů s názvem 
Evropská liga, kde obsadili skvě-
lé druhé místo.  V celkovém po-
řadí se tedy umístili na 6. místě. 
Také tady je nutno konstatovat, 
že tato pozice je opravdu velmi 
dobrá v rámci silné konkurence 
14 ostatních týmů. 

Z celkového pohledu měl tur-
naj skutečně vysokou úroveň jak 
po stránce sportovní, tak orga-
nizační.  Vzhledem k tomu mu-
síme každopádně vyzdvihnout 
a ocenit výkony našich mladých 
otrokovických fotbalistů. Za-
nechali na turnaji velmi dobrý 
sportovní dojem a sklidili velké 
sympatie za vzájemné povzbu-
zování.  Všichni hráči si zaslouží 
velkou pochvalu za bojovnost 
a příkladnou reprezentaci. Zá-
věrem můžeme zhodnotit zájezd 
jako velmi povedený a věříme, 
že všichni naši mladí fotbalisté 
si z něho odnesli velmi hezké 
zážitky a vzpomínky.  Zároveň 
chceme velmi poděkovat všem 
sponzorům, tzn. Zlínskému kra-
ji, starostovi města Otrokovice 
Mgr. Jaroslavu Budkovi za zá-
štitu a klubu FC VIKTORIA 
Otrokovice, kteří umožnili mla-
dým fotbalistům zúčastnit se této 
krásné akce. tomáš stÝsKAl, 
sekretář FC Viktoria otrokovice

Atleti z DDM Sluníčko měli vel-
ký úspěch na květnových kraj-
ských závodech ve Valašském 
Meziříčí. Závodů se zúčastnilo 
přes 120 dětí z 6 atletických 
klubů. Z našich atletů se nejlépe 
umístili: Marián Pražák - 3. mís-
to – překážky; Adam Sychra – 2. 
místo – hod raketkou a celkově 
3. místo v trojboji; Jonáš Kravá-
ček – 1. místo – skok do dálky, 
3. místo – překážky a celkově 2. 
místo v trojboji. Z nejmenších 
atletů nejvíce zazářil Alexan-
dr Pujin: 3. místo za slalom, 3. 
místo skok z místa do dálky a 2. 
místo hod míčkem, čímž si vy-
bojoval celkově 1. místo v troj-
boji. Z dívek tentokrát na stupně 
vítězů dosáhla jen Adéla Savaro-
vá za 1. místo ve skoku do dálky. 

Všechny tyto úspěchy atleti 
z DDM Sluníčko završili skvě-
lými výkony ve smíšených šta-
fetách. Starší přípravka závodila 
ve složení Horová, Savarová, 
Pšenčík, Pražák. Umístili se 
na krásném 2. místě. Velkou ra-
dost všem udělali chlapci a dív-
ky z mladší přípravky ve složení 
Pujinová, Horáková, Sychra, 
Kraváček. Společně štafetu běže-
li úplně poprvé a získali 1. místo.  

Červnové kolo krajských zá-
vodů uspořádal atletický oddíl 
TJ Jiskra Otrokovice ve spolu-
práci s DDM Sluníčko. Závodů 
se zúčastnilo na 120 dětí ze Zlín-
ského kraje. Z DDM Sluníčko se 
umístili Petr Pšenčík – 3. místo 
– skok do dálky a 3. místo v troj-
boji; Michal Bujdák – 1. místo – 
sprint a 1. místo – skok do dálky; 
Jonáš Kraváček – 2. místo – skok 
do dálky a 3. místo - trojboj; Sa-
varová Adéla – 3. místo – sprint 
a 4. místo – trojboj. Nejmenší 
atleti také bodovali: Perničková 
Veronika – 2. místo – hod míč-
kem; Bačík Daniel – 2. místo – 
skok do dálky; Patrik Matula 3. 
místo – slalom; Jan Hyneček – 3. 

místo – dálka a 3. místo – trojboj.
I tentokrát měly naše štafety 

úspěch: starší přípravka ve slo-
žení Savarová, Horová, Pšenčík, 
Kraváček získala 4. místo. Šta-
feta mladší přípravky ve složení 
Večeřová, Pujinová, Klvaň, Buj-
dák obsadila 1. místo.      

Skvěle se ale vedlo i starším 
atletům. Počátkem jara nastou-
pily otrokovické starší žačky 
do soutěže družstev organizo-
vané Jihomoravským atletickým 
svazem. Cílem bylo udržet se 
v kvalitní soutěži i zlepšovat in-
dividuální výkonnost. Výsledky 
předčily očekávání. Celkové 4. 
místo mezi družstvy, která dis-
ponují svazovými sportovkami, 
dílčí 2. místo ve druhém kole, 
spousta vynikajících umístě-
ní v jednotlivých disciplínách 
a výrazné vylepšení individuál-
ní výkonnosti závodnic. Oště-
pařky Barbara Havlíková a Iva 
Patíková, kladivářky a diskařky 
Vanesa Nádeníčková a Tereza 
Čapková, sprinterky a skokanky 
Baranová, Ludvíková a Oubě-
lická a překážkářky a běžkyně 
Vyčánková, Pompová, Totková 
a Bartošíková předváděly hod-
notné výkony a zařadily se mezi 
nejlepší ve svých disciplínách 
v tabulkách ČR.

Družstvo žen vstoupilo kon-
cem května do své druhé sezony 

v I. lize. Vzhledem k omezeným 
financím byl kádr doplněn jen 
minimálně a další příležitost do-
staly vlastní odchovankyně. Vý-
sledkem je neočekávané 5. místo 
v polovině soutěže, výborné vý-
kony v individuálních startech 
a téměř dvacet umístění mezi 
prvními třemi. Cenné je, že mezi 
opory z řad zkušených závod-
nic, jako je Jenyšová, Prudká, 
Pupíková a Valová se zařadily 
věkem ještě juniorky Drápalová, 
Šilhová, Natálie Nádeníčková 
a Kristina Havlíková. Překvape-
ním soutěže jsou výkony doros-
tenky Pavly Janečkové. Objev 
podzimního Poháru rozhlasu za-
ujal již v halové sezoně. Tvrdou 
jarní přípravu Pavla hned v prv-
ním kole proměnila ve vítězství 
na 400  m v oddílovém rekor-
du, který na druhém kole ještě 
vylepšila na výborných 58,40. 
Tímto časem se zařadila mezi 
kandidátky medaile na MČR, 
které proběhne koncem června 
v Praze. Čerstvým úspěchem je 
bronz za skok o tyči Kateřiny 
Valové z mistrovství ČR ve Vy-
škově. Lze si jen přát, aby svým 
příkladem závodnice přitáhly 
další talentované dívky, které by 
mohly reprezentovat náš oddíl 
a město Otrokovice. 

 eva PŠenčíKovÁ, 
 Aleš PrudKÝ

Mladí fotbalisté Fc vIKtorIA otrokovice 
úspěšně reprezentovali na turnaji ve Francii

Mladí atleti z DDM Sluníčko s trenérkou evou Pšenčíkovou 
ve Valašském Meziříčí.  Foto: archiv evy PŠenčíKovÉ

TOPíTe dOma PlYnem? 

POUŽíváTe elekTřInU? 

USPOřTe aŽ 
33% nákladŮ

Příklad: v Rd jsou roční náklady 
26 000 kč za plyn a 12 000 kč 

za elektřinu, celkem cca 38 000 kč           
Po optimalizaci pouze 30 000 

kč/rok 

zajistíme optimální 
variantu i vám

 Informujte se na 
tel. 800 201 203             

 email: jiri.remes@optimal-energy.cz 

Tylova 1248, Otrokovice

úspora 8 000 kč/rok 
tj. cca 21%

otrokovičtí atleti zvou na v.I.P. desetiboj, který se koná 14. 7. na novém stadionu na Štěr-
kovišti. Prezentace od 8, start od 9 hodin. od 13.30 dětský víceboj pro děti 4 až 15 let.
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