
Vážení spoluobčané, 
letošní léto je v otrokovicích věnované 
procházkám za architekturou a já jsem 
za to velmi ráda. Ve městě jsem vyrůs-
tala a vnímala, že si mezi svými oby-
vateli často nese nálepku místa, které 
v oblasti architektury nemůže moc na-
bídnout. Tomu se ale nejde úplně divit 
– není plné historických památek jako 
nedaleká Kroměříž nebo olomouc ani 
nemá trochu drsný venkovský ráz jako 
třeba Velké Karlovice. na první pohled může působit spíše jako průmyslové město plné paneláků 
a nekvalitních porevolučních realizací.  Jenže to není celá pravda. otrokovice jsou totiž hlavně 
spojené s působením obuvnické firmy baťa, která zde na počátku 30. let 20. století začala bu-
dovat svou první pobočku mimo zlínské sídlo. a architektura a urbanistické uspořádání bývalé 
tovární kolonie, za nimiž stojí špičkoví architekti pracující pro firmu, jsou přesně to, čím město 
i v širším měřítku vyniká. Zkusme si tedy spolu s architekty, historiky i sociology společně projít 
tento důležitý kousek minulosti otrokovic a dozvědět se o něm něco nového. V rámci cyklu pojď 
za baťou! nás čekají ještě dvě zajímavé procházky – srpnová městská hra v dobovém oblečení se 
skupinou brno hraje na city a v polovině září vycházka zaměřená na baťovské letiště se Zdeňkem 
pokludou. snad se sejdeme v co nejhojnějším počtu! 
� Klára�Eliášová, historička architektury, autorka procházkového cyklu pojď za baťou!

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

18. července 2014
číslo 7 - ročník 24
zdarma - neprodejné
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Dort�se�stovkou�pro�Helenu�Schádkovou

oslavenkyně. K oslavě samozřejmě patří dort. Jinak ovšem 
stoletá Helena Schádková radí, že k dlouhověkosti jí napomohla 
pestrá, ale střídmá strava a dostatek spánku. Řídí se také úslo-
vím, že polévka je grunt a ráda si dá tureckou kávu s domácím 
vaječným koňakem a šlehačkou. Helena Schádková se narodila 
28. června 1914 ve Veselí nad Moravou jako nejstarší ze šesti 
sourozenců. Do Otrokovic se přestěhovala v sedmnácti letech, 
dále zde ale prožila celý život. Nyní žije v Charitním domově 
Charity sv. Anežky Otrokovice. (red),�foto:�Anna�NovotNá�

Zastupitelé na červnovém za-
sedání schválili závěrečný účet 
města za rok 2013 s výrokem 
bez výhrad. Rozsáhlý doku-
ment hodnotí hospodaření měs-
ta a jeho příspěvkových orga-
nizací, obchodních společností 
a bilanci hospodářské činnosti. 
Nedílnou součástí dokumentu 
je také zpráva nezávislého au-
ditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření a ověření účetní 
závěrky města za rok 2013 se 
závěrem, že nebyla zjištěna 
žádná skutečnost, která by ved-
la k přesvědčení, že hospodaře-
ní města není v souladu s plat-
nými hledisky hospodaření.

Hospodaření Otrokovic lze 
k 31. prosinci 2013 hodnotit 
jako příznivé. Město hospodaři-
lo s celkovými příjmy 320,030 
milionu korun, což odpovídá 
99,1 % rozpočtu. Také výdaje 
se díky důslednému dodržování 
pravidel pro čerpání rozpočtu 
udržely na 310,330 milionu ko-
run, což představuje přebytek 
8,647 milionu korun. Omezení 
investic, které přispělo k mini-
malizaci nárůstu celkových vý-
dajů, bylo částečně kompenzo-
váno větším množstvím oprav 
a udržování. Celkové skutečné 

výdaje na investice v roce 2013 
dosáhly 49,650 milionu korun. 
Ve dvanácti případech se jedna-
lo o investice nad jeden milion 
korun. Podařilo se realizovat 
také devětačtyřicet menších, 
ale neméně důležitých inves-
tic v souhrnu za 11,6 milionu 
korun. Šlo například o rekon-
strukce chodníků, cyklostezky, 
opravy se dočkala dětská hřiště, 
parkoviště, sportoviště, kluzi-
ště, zastávky MHD, byla upra-
vena zahrada mateřské školy 
a další. „V roce 2013 jsme ne-
zatížili město novými úvěry, 
naopak jsme se snažili o sni-
žování dluhu v duchu řádného 
hospodaření. Přebytek příjmů 
nad výdaji byl využit ke sníže-
ní výše čerpaných úvěrů o 9,9 
milionu korun,“ uvedl starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. 

Oblast investic patří do kom-
petence místostarosty Milana 
Plesara. „Konkrétně se nám 
aktivní prací podařilo v roce 
2013 získat kladné rozhodnu-
tí o přidělení dotací pro město 
v celkové výši 51 300 000 ko-
run. S jejich pomocí jsme proto 
vloni zateplili ZŠ T. G. M., po-
řídili novou měřicí stanici kva-
lity životního prostředí a také 

rekonstruovali staré chodníky 
a provedli bezbariérové úpra-
vy v místní části Střed. Z vlo-
ni schválených dotací v těchto 
dnech aktuálně zateplujeme ZŠ 
Trávníky, po letech očekávání 
stavíme cyklostezku Otrokovi-
ce–Zlín, budujeme v každé ze 
tří základních škol nové příro-
dovědné učebny, realizujeme 
nový vjezd do průmyslového 
areálu TOMA a do konce letoš-
ního roku zrealizujeme projekt, 
na který máme dotaci, výsadbu 
stovek stromů a nové zeleně. 
K tomu všemu jsme za vlastní 
peníze města zrekonstruovali 
a zpřístupnili veřejnosti dětské 
dopravní hřiště, opravili oce-
lové schodiště v Kvítkovicích, 
zrealizovali první etapu rekon-
strukce chodníků v parku před 
Společenským domem, vybu-
dovali cyklostezku podél sadu 
Míru na Štěrkovišti, rekonstru-
ovali a otevřeli nové Turistic-
ké informační centrum, novou 
Městskou galerii a vybudovali 
desítky nových parkovacích 
stání na Trávníkách a Baťově,“ 
přiblížil práci na městských 
investicích jejich koordinátor, 
místostarosta města Milan Ple-
sar.� (red)

Závěrečný�účet�města�za�rok�2013�je�schválen

Nabídka kurzů 
Otrokovické 
BESEDY

��úvoDNí�Slovo

Piknik a vycházka Baťovem 12. července.





Josef Valčík, jehož život byl 
po několik let spojen také s Ot-
rokovicemi, se zapsal do dějin 
národa jako důležitý člen sku-
piny, která provedla v květnu 
1942 atentát na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda 
Heydricha. U příležitosti 72. 
výročí této události si město 
Otrokovice pietním aktem při-
pomnělo také letošní nedožité 
sté narozeniny Josefa Valčíka. 

Památku československých 
hrdinů, kteří se na atentátu 
podíleli, uctila spolu s dalšími 
hosty 1. místopředsedkyně Se-
nátu PČR Alena Gajdůšková, 
hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák i starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek. Významným 
hostem byla Vlasta Tkadle-
cová z Křekova u Valašských 
Klobouk, neteř Josefa Valčíka, 
která se s přítomnými podělila 
o několik osobních vzpomínek.  

Josef Valčík (narozen 2. lis-
topadu 1914 ve Smolině u Va-
lašských Klobouk) byl jedním 
z výsadkářů, kteří provedli 
atentát na zastupujícího říšské-
ho protektora R. Heydricha. 
Po úspěšné akci 27. května 
1942 se ukryl s ostatními bo-
jovníky v kryptě chrámu sv. 
Cyrila a Metoděje, kde padl hr-
dinskou smrtí 18. června 1942.

„Já měla tehdy tři roky, bratr 
osmnáct měsíců. Josef Valčík 
byl maminčin bratr, bylo jich 
osm sourozenců. Jednou přijel 
a řekl rodině, že chce udělat 
atentát. Sourozenci nesouhlasi-
li,“ uvedla Vlasta Tkadlecová 
s tím, že touha po osvoboze-
ní  národa nakonec u Valčíka 
přece jen zvítězila. Spáchání 
atentátu pro něj přesto zname-
nalo velké dilema. Rozmlouval 
o něm prý i s knězem, který 
mu řekl, že v případě takového 

tyrana je to lepší volba než jej 
nechat žít. 

Po smrti Heydricha se ale na-
cisté krutě pomstili nejen na ro-
dinách atentátníků. „Všechno 
zjišťovali – Valčík měl i přemě-
něné jméno, v občance měl, že 
je z Hodonína. Pak ale zjistili, 
že je ze Smoliny, kde byli jeho 
rodiče a sestra, tak je sebra-
li. Pak šli k nám do Křekova. 
Na obci jim řekli, že je mamin-
ka na poli i s děckama. Starosta 
poslal jednoho kluka, který ma-
minku varoval a naváděl, aby 
utekla. Ta jen zalomila rukama 
a začala plakat. Kam uteče, 
když má dvě malé děti? Na poli 
byla i tatínkova sestřenka, které 
řekla, ať se o nás postará, dokud 
se nevrátí. Ale už se chudě-
ra nevrátila. Pak jeli zatýkat 
do Střelné, kde byla maminčina 
sestra, pak do Brumova, kde 
pracoval můj tatínek na stav-
bě,“ popisovala pamětnice. Oba 
také nacisté zatkli, stejně tak 

Valčíkova bratra z Brna. Pře-
vezli je do Prahy do Pečkova 
paláce, kde je vyslýchali a poté 
do Terezína, kde je drželi od  
20. června do 22. října. I když 
se hon na atentátníky a jejich 
příbuzné, spojence či sympati-
zanty odehrál v raném dětství 
paní Tkadlecové, poznamena-
lo ji to na celý život. O dávné 
době vypráví stále s velkým 
pohnutím. „To, co tam s nimi 
dělali, nikomu nepřeju, to byla 
hrůza. Odtud je dobytčáky od-
vezly do Mauthausenu, kde je 
24. října popravili, postříleli je 
do týla. Venku čekala rodina, 
stříleli je po jednom. Maminku 
zastřelili kolem poledne, otec 
přišel na řadu asi ve 14 hodin. 
Venku hrála hudba, aby tlumila 
výstřely. Němci je nechtěli sly-
šet,“ líčila Tkadlecová.

Němci tak pobili čtrnáct pří-
buzných, čtrnáct dětí ušetřili.  
Těhotnou Valčíkovu sestru ne-
chali v pražském zajetí porodit, 
pak teprve ji popravili. „Bra-
li jen dospělé. Některé z dětí 
dali do domova,  mě a mého 
bratra vychovala otcova mat-
ka. Do roku 1945 byly některé 
v domově v Praze-Krči za hroz-
ných podmínek. My  děti jsme 
se setkaly až v roce 1968. Dal 
nás dohromady Český svaz bo-
jovníků za svobodu,“ podotkla 
Valčíkova neteř.  

Na památku Valčíkova sta-
tečného činu mu byl odhalen 
17. listopadu 1995 v průmys-
lovém areálu TOMA, kde pra-
coval v koželužnách, pomník. 
Vlasta Tkadlecová v hovoru 
s představiteli města vyjádřila 
přání podívat do okupanty vy-
pálených Lidic. Čest památce 
padlých tam spolu s ní vzdají 
i zástupci města Otrokovice 
ještě během prázdnin.  �(ano)

Městský�úřad�zavádí�platební�terminály
Nový způsob úhrad poplatků rozšíří od srpna možnosti plateb 
klientů. Platební karty budou přijímány v pokladně v přízemí 
budovy č. 2, která má ve své blízkosti nejvíce přepážek. „Zave-
dením platebního terminálu jsme vyhověli přáním klientů úřa-
du. Umožnění tohoto způsobu plateb bude pro úřad představo-
vat roční náklady v předpokládané výši přibližně 20 tisíc korun. 
Částka se může lišit v závislosti na množství plateb, které budou 
provedeny přes platební terminál,“ přiblížila tajemnice Měst-
ského úřadu Otrokovice Radana Zenáhlíková s tím, že pokud 
bude o platby kartou zájem, bude úřad zvažovat jejich rozšíření 
i na další pokladnu. �� (red)

otrokovice�mají�nový�divadelní�sál
Otrokovický divadelní soubor Přídech - Divadlo Radima Botka, 
spojil síly se skupinou herců ze zlínské herecké VOŠ a společně 
i díky přispění města Otrokovice zakládají divadelní klub „diva-
dlo1otrokovice“. Nachází se v zadní části baru Na1 na kvítkovické 
křižovatce (bývalé casino Magicplanet). Dne 29. července otevře 
klub improvizační pořad Fór, v němž se budou prezentovat herci 
zlínské VOŠ ve všemožných zábavných situacích hraných na ná-
měty diváků. Na zahajovací večer bude vstup zdarma. Repríza Fóru 
bude 16. srpna, večeru bude předcházet odpolední program pro děti 
Show your talent. Dne 12. srpna ochotníci z bývalého Přídechu uve-
dou hru Okna (repríza 20. srpna). Na podzim přibude další premiéra 
herců z VOŠ, lze se těšit i na reprízy Homunkula a Improligy. „Spo-
lečně s hraním hostujících souborů se tedy bude divadlo takříkajíc 
s láskou podávat několikrát do měsíce. Program a bližší informace 
jsou zveřejněny na webové adrese divadlo1otrokovice.cz. Na veš-
keré akce vás srdečně zveme,“ uvedl Radim Botek.  (red)

v�Naději�vystaví�veterány�
Komu se líbí historická auta, může se na ně přijít podívat ve 
čtvrtek 24. července do otrokovické Naděje. Stroje Veterán klu-
bu Kroměříž pamatující i prvá desetiletí minulého století budou 
k vidění od 15 hodin.  (ano)

úspěšná�výprava�Fotoklubu�Beseda�otrokovice
Dne 28. června se konala v Moravské Třebové soutěž pod ná-
zvem Fotofestival Moravská Třebová. Jeho součástí je i soutěž 
Salon na šňůrách, kde porotci vyhodnocují na šňůry zavěšené 
fotografie všech účastníků festivalu. Mimo to pořadatelé pravi-
delně vyhlašují i soutěž internetovou, letos věnovanou portrétní 
fotografii. Ze členů Fotoklubu Beseda Otrokovice se na festival 
vypravili čtyři zástupci: Zdeněk a Jana Knapíkovi, Radek Bo-
řuta a Karel Ševčík. Všichni měli snímky aspoň v některé ze 
soutěží. Příjemným překvapením bylo 3. místo Jany Knapíkové 
v soutěži Salón na šňůrách.�� (red)
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AKtuálNě�Z�MěStA

vícE�AKtuAlit�NA�www.otroKovicE.cZ

Pozornému návštěvníkovi či 
chodci v Otrokovicích jistě ne-
ušly dva nové turistické panely, 
které přibyly ve čtvrti Bahňák. 
Nové panely mají být součástí 
postupně budované sítě infor-
mačních tabulí, které mají nejen 
turistům a návštěvníkům, ale 
i místním připomínat některé 
zajímavosti ze vzdálené i nedáv-
né historie města, a přispět tak 
k jeho zatraktivnění. Nové pa-
nely byly osazeny v současném 
přístavišti a u zbytků plavební 
komory starého baťovského pří-
staviště v ulici Přístavní. Oba se 

dotýkají svým obsahem vztahu 
Otrokovic k vodě a vodním ces-
tám.

Otrokovice souvisely s vodou 
od nejstarších dob, jak o tom 
svědčí samotná jejich poloha 
na soutoku řek Moravy a Dřevni-
ce. Strategická poloha v těsném 
sousedství Napajedelské brány, 
tedy prostoru, kterým protéká 
nejen řeka Morava, ale také jím 
prochází jedna z nejdůležitějších 
komunikací pravěku – Jantarová 
stezka – způsobila, že Otroko-
vice byly odpradávna důležitou 
křižovatkou cest pozemních 

i vodních. Je tedy víc než prav-
děpodobné, že v Otrokovicích 
existoval přístav již v pravěku. 
Svědčí o tom i některé archeo-
logické nálezy, které se do Otro-
kovic dostaly nejspíše právě říč-
ní dopravou. Obdobný význam 
si vodní cesta po řece Moravě 
udržela i ve středověku. V no-
vověku byl velkým zastáncem 
a propagátorem vodní dopravy 
také průmyslník Tomáš Baťa, 
který inicioval vznik plavebního 
kanálu z Rohatce do Otrokovic, 
dnes známého jako Baťův ka-
nál. Ten sice nyní slouží přede-

vším jako turistická atrakce, ale 
ve své době byl využíván hlavně 
pro nákladní dopravu – pluly 
po něm lodi dovážející lignit 
z Baťova dolu v Ratíškovicích. 

Místa pro instalaci nových 
turistických panelů, které infor-
mují o této nezanedbatelné sou-
části historie současných Otro-
kovic, nebyla vybrána náhodou. 
Panel v ulici Přístavní chce pře-
devším upozornit na existenci 
Baťova přístaviště, jehož zbytky 
se nacházejí v jeho těsné blíz-
kosti. Panel v současném přísta-
višti, využívaném dnes zejména 

turisty a sportovci, chce připo-
menout, že vodní cesta na řece 
Moravě nesloužila v minulosti 
jen k odpočinku a zábavě, ale že 
přístaviště v místech dnešních 
Otrokovic bylo regulérním a dů-
ležitým komunikačním uzlem. 
Ostatně samo dnešní přístaviště 
na tuto odvěkou funkci symbo-
licky navazuje, když jím pro-
chází také cyklostezka, která již 
dnes spojuje Otrokovice s Ve-
selím n. M. na jihu. Nejpozději 
koncem září bude tato cyklostez-
ka doplněna a propojí Otrokovi-
ce se Zlínem. Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu staví  už 
i cyklostezku do Kvasic, která 
navazuje až do Kroměříže s ter-
mínem ukončení do konce října. 
Otrokovice si tak i dnes udržují 
charakter komunikačního centra, 
jímž procházejí důležité cesty 
pozemní i vodní, a stává se tak 
branou, kterou řada návštěvníků 
vstupuje do našeho kraje. Po-
přejme jim, ať se jim u nás líbí. 
Snad k tomu přispějí i turistické 
panely s tématem otrokovického 
přístaviště.
� ing.�Petr�KloKočKA,�
 oŠK MěÚ otrokovice

Poklona�Josefu�valčíkovi:�byl�to�hrdina

Nové�turistické�panely�upozorňují�na�někdejší�přístaviště�a�plavební�komoru

Minulost�a�dnešek.�během rozmachu aktivit rodiny baťů bylo v areálu nynější ToMY přístaviště. Dosud na to upozorňoval jen 
název ulice přístavní, nyní se mohou lidé více dozvědět z informačního panelu ve staré kolonii a také v přístavišti u řeky Moravy. 
 Snímky:���Moravský�zemský�archiv�v�Brně,�Státní�okresní�archiv�Zlín;�Anna�NovotNá

Květina� pro� strýce. Vlasta 
Tkadlecová přežila řádění ge-
stapa díky tomu, že jí byly jen 
tři roky. němci dětské příbuzné 
Josefa Valčíka ušetřili. 
 Foto:�Anna�Novotná
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Vážení spoluobčané,
rád bych dnes reagoval na pří-
spěvek zastupitele pana Galii 
v rubrice „Z redakční pošty“ 
z minulého čísla Otrokovických 
novin, kde vyslovuje pochyb-
nosti nad digitalizací městského 
kina. Musím uznat, že pan zastu-
pitel je ve svých názorech konzi-
stentní. V letech nedávných byl 
významným oponentem reali-
zace kongresového sálu v Otro-
kovické BESEDě, když tvrdil, 
že si sál nenajde dostatek divá-
ků, že nesplníme požadovanou 
kvótu pro udržitelnost projektu, 
a to ve výši 34 900 návštěvníků 
ročně, že prostě v Otrokovicích 
není až takový zájem o kulturu. 
Nechť promluví statistika. V roce 
2012 navštívilo velký sál celkem  
41 140 diváků, což je 117,6 % 
požadovaného projektem. V roce 
2013 celkem 38 846 návštěvní-
ků, tedy 110,2 % a v letošním 
roce do 30. 6. celkem 22 608 
diváků, což je aktuálně 64,6  %. 
Velký sál v Otrokovické BESE-
Dě hostil několik významných 
akcí nadregionálního významu, 
kulturních pořadů, setkání ob-
čanů, a nejen z našeho města, 
a zcela zjevně se stal významnou 
součástí rozvoje kultury v Otro-
kovicích i okolí.
A nyní se vraťme k digitalizaci 
kina. Rada města dlouze zvažo-
vala, co s ním. Měli jsme dvě 

možnosti. Buďto jej ponecháme 
ve stávajícím stavu a pak vzhle-
dem k ubývajícímu zájmu divá-
ků úměrnému stále se zužující 
nabídce titulů jej nemine v krát-
ké době zánik, nebo budeme di-
gitalizovat a pokusíme se zvýšit 
atraktivitu filmových představe-
ní. Na jednání rady města pak na-
stala shoda, že Otrokovice, které 
mají více než 18 tisíc obyvatel, 
si alespoň jedno kino zaslouží. 
Argumenty pro digitalizaci byly 
rovněž opřeny o snahu zacho-
vat projekce dětských filmů při 
filmovém festivalu dětských 
filmů ve Zlíně pro naše školáky 
a nabídnout místo pro setkávání 
našich občanů s větším komfor-
tem, tedy s uváděním nejnověj-
ších, třeba i premiérových filmů. 
Jestli jsme se vydali správným 
směrem, čas to potvrdí nebo ne. 
Při srovnání diváckého zájmu 
bezprostředně před digitalizací 
a po ní (jedná se prozatím jen 
o dva měsíce), pak je aktuálně 
návštěvnost více než sedmkrát 
vyšší. Je to příslib, nicméně ne-
máme vyhráno. Objektivnější 
údaje budou k dispozici později, 
a pokud budeme úspěšní, pak se 
občané našeho města jistě dočka-
jí dokončení celkové rekonstruk-
ce kinosálu. Samozřejmě i pan 
Galia. Hezký den přeji všem. 
 Mgr.�Jaroslav�BuDEK, 
 starosta otrokovic

Z� jednání� Zastupitelstva�
města� otrokovice� 19.� 6.�
2014
Zastupitelstvo města se na svém 
jednání zabývalo celkem 31 
body program s usnesením. 
Všechna jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Zastupitelé zvolili na období 
let 2014–2018 za Otrokovice 
přísedícími Okresního sou-
du ve Zlíně stávající přísedící 
JUDr. Zdeňku Skácelovou, 
Vladimíru Urbanovou a Mi-
loslavu Valdovou. Zastupitelé 
poté projednali a schválili do-
kument Komunitní plán sociál-
ních služeb na Otrokovicku pro 
léta 2014–2015 i účetní závěrku 
města za rok 2013. Zastupitelé 
následně projednali a schválili 
směnečné ručení města Otroko-
vice za úvěr Otrokovické BE-
SEDY, s. r. o., v celkové výši 
1 760 000 korun v souvislosti 
s digitalizací kina v Otrokovic-
ké BESEDě. Zastupitelé města 
poté schválili udělení čestné-
ho občanství města Mgr. Věře 
Kramářové, pedagožce, zakla-
datelce amatérského divadla 
a dlouholeté kronikářce města 
Otrokovice. Zastupitelé města 
poté projednali a schválili roz-
dělení dotací v souhrnné výši 
téměř 6 000 000 korun na čin-
nost pro sportovní a mládežnic-
ké organizace vyvíjející činnost 
na území města Otrokovice. 
Podobně zastupitelé schválili 
poskytnutí dotací na činnost 
pro organizace působící v ob-
lasti kultury, kde se mezi žada-
tele rozdělilo na 400 000 korun. 

Ve zbytku svého jednání se 
zastupitelé zabývali prodejem 
pozemků města a věcnými bře-
meny na pozemcích města.  

Z�jednání�rady�a�zastupitelstva�města�otrokovice�
Z� jednání� rady� města�
otrokovice�11.�6.�2014
Radní na dalším ze svých 
jednání projednali 47 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. Všechna jsou veřejnosti 
k dispozici na internetových 
stránkách města www.otro-
kovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

Rada města schválila v pů-
sobnosti jediného společníka 
Otrokovické BESEDY řádnou 
účetní závěrku a hospodářský 
výsledek za rok 2013. Radní 
dále schválili bezúplatný pře-
vod zavlažovacího zařízení 
travnatého hřiště ve Spor-
tovním areálu Baťov z TJ 
Jiskra Otrokovice na město 
Otrokovice. Rada města poté 
projednala a schválila dotace  
30 000 korun Středisku rané 
péče Educo Zlín na čás-
tečné pokrytí provozních 
nákladů spojených s po-
skytováním rané péče v Otro-
kovicích v roce 2014. Radní 
dále schválili poskytnutí dota-
ce 40 000 korun pro Nemoc-
nici Milosrdných bratří Vizo-
vice na výdaje spojené s péčí 
o občany města Otrokovice 
v tomto zařízení v roce 2014. 
Radní poté doporučili zastu-
pitelům poskytnutí dotace pro 
protidrogové centrum ONYX 
Zlín ve výši 92 000 korun 
na částečné pokrytí nákladů 
spojených s poskytováním 
a realizací terénního progra-
mu v Otrokovicích v roce 
2014. Rada města se také 
zabývala žádostí a neschváli-

la výjimku z obecně závazné 
vyhlášky města Otrokovice 
o veřejném pořádku v záleži-
tosti pozdější doby ukončení 
veřejné kulturní akce – disko-
téka OPEN AIR PARTY ko-
nané dne 22. srpna 2014 v Ry-
bárně na Štěrkovišti. Rada 
města následně vyhodnotila 
výsledek výběrového řízení 
na dodavatele internetové ko-
nektivity pro úřad a městské 
společnosti a organizace. Jako 
nejvýhodnější byla vyhodno-
cena nabídka uchazeče TC 
SERVIS, s. r. o., Otrokovice. 
Rada města poté vyhodnotila 
výsledek další veřejné zakáz-
ky malého rozsahu, tentokrát 
na „Stavební úpravy a opravu 
ZTI ve 2 sociálních zařízeních 
v objektu ZŠ T.G.M.“ Jako 
nejvýhodnější byla vyhodno-
cena nabídka uchazeče První 
otrokovická stavební, a. s. 
Otrokovice. Radní se zabývali 
také vyhodnocením výsledku 
veřejné zakázky na „Opravu 
a výměnu ležatých rozvodů 
v ZT v objektu ZŠ Trávníky.“ 
Nejvýhodnější nabídku před-
ložila společnost HARKO, s. 
r. o., z Kroměříže. Ve zbytku 
svého jednání se radní zabý-
vali věcnými břemeny na po-
zemcích města i nájemními 
smlouvami na městské byty.            

Z�jednání�rady�města�ot-
rokovice�25.�6.�2014
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 27 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
Všechna jsou veřejnosti k dis-

oKéNKo�StAroSty
z jednání Rady města Otrokovice
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Z jednání Rady města 21. 10. 2013
Rada města se na svém jednání zabývala 
celkem 42 body programu, k nimž přijala 
usnesení. Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Radní schválili projektový záměr me-
zinárodního rozšíření stávajícího pro-
jektu „Zdravý pohyb do škol – turnaje“ 
s celkovými náklady 23 185 EUR s uva-
žovaným spolufinancováním Regionu 
Bílé Karpaty ve výši 19 707 EUR (85 %) 
a vlastními prostředky města Otrokovice 
ve výši 3 478 EUR (15 %). Radní dále 
schválili projektový záměr „Dny part-
nerských regionů“ s celkovými náklady 
32 800 EUR Regionu Bílé Karpaty 
ve výši 27 880 EUR (85 %) a vlastní-
mi prostředky města Otrokovice ve výši  
4 920 EUR (15 %). Radní dále vzali na vě-

domí přehled výkonu Technických služeb 
Otrokovice pro město za III. čtvrtletí 2013 
a schválili plán zimní údržby místních 
komunikací, chodníků a veřejných ploch 
v majetku města Otrokovice pro zimní 
období 2013–2014. Radní poté schválili 
jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní veřej-
nou zakázku na stavební práce „Zlepšení 
tepelně-izolačních vlastností ZŠ Trávníky 
Otrokovice, Hlavní 1160.“ Jako nejvýhod-
nější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 
POZIMOS, a. s. Radní následně schválili 
jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní veřej-
nou zakázku na stavební práce „Chodníky 
podél I/55 – 4. etapa.“ Jako nejvýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče SMO, 
a. s. Ve zbytku jednání se radní zabývali 
nájemními smlouvami na městské byty 
a nebytové prostory ve vlastnictví města.
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Upozorňujeme 
občany, že Městský 
úřad Otrokovice bude 
27. a 31. 12. 2013 z 
provozních důvodů 
uzavřen. Z provoz-
ních důvodů bude 
upravena také úřed-
ní doba pro občany 
30. 12. 2013. Infor-
mace budou upřes-
něny na vstupních 
dveřích jednotlivých 
budov. 
  Odbor provozní
 MěÚ Otrokovice

Společnost TEHOS s. r. o., která  je 
ze 100 % vlastněná městem Otro-
kovice, upravuje a dodává tepelnou 
energii pro vytápění a ohřev teplé 
vody pro více než 5,6 tisíce otroko-
vických domácností a většinu ob-
jektů občanské vybavenosti v Otro-
kovicích jako jsou školská zařízení, 
domovy pro seniory, atd. 

Topná sezona  je již v plném prou-
du. Jako novinku, kterou jako první 
v regionu v oblasti centrálních do-
dávek tepelné energie budou moci 
využívat právě naši odběratelé, jsme 
připravili možnost sledování para-
metrů předávacích stanic (tzv. vý-
měniček). Koncem letních prázdnin 
jsme odběratele oslovili s prosbou o 
vyplnění dotazníku. Těm, kteří nám 
vyplněný dotazník zaslali zpět, jsme 
pak adresovali přístupová hesla k 
aplikaci, která je přístupná na našich 
webových stránkách www.tehoso-
trokovice.cz. Pomocí této aplikace 
mohou odběratelé sledovat aktuální 
provozní stav předávací stanice ve 
svém domě, včetně spotřeb tepelné 
energie, atd. Tuto aplikaci chceme 
dále rozvíjet a rozšiřovat. Jako měst-
ská společnost, tak tímto způsobem 
chceme občanům našeho města po-
moci k úsporám finančních prostřed-
ků za účty za tepelnou energii. Často 
se totiž stává, že po zateplení nebo 
výměně oken v domě nás o této sku-
tečnosti zástupci těchto domů nein-
formují a nepožádají si o změnu na-
stavení parametrů předávací stanice. 
Dále lze měnit například nastavení 
nočních útlumů na topení, atd.

Jako městská společnost si uvědo-
mujeme, jakou odpovědnost máme 
pro obyvatele města při plnění úkolu 
dodávky tepelné energie – vždyť tep-

lo je jednou ze základních lidských 
potřeb pro život. V této souvislosti 
jsme během letního období provádě-
li práce na domovních předávacích 
stanicích  jejichž cílem je snižová-
ní energetické náročnosti (pomo-
cí výměn čerpadel za energeticky 
úspornější a účinnější), zvyšování 
spolehlivosti, bezpečnosti a komfor-
tu dodávek tepelné energie (pomocí 
výměn regulátorů  – řídících systé-
mů stanic a obměnou dalších stroj-
ních částí stanic).

A jak lze dále ušetřit tepelnou 
energii a tím i finance? Občanům 
doporučujeme, aby nenechávali svá 
okna přes den otevřená „na ventilač-
ku“, ale větrali krátce a intenzivně. 
Aby u svých správců domů vyža-
dovali hydraulické vyvážení svých 
otopných systémů uvnitř domů, 
odbornou montáž termostatických 
ventilů a správně s nimi zacházeli 
– každý Celsiův stupeň navíc totiž 
znamená přibližně 6 % energie na-
víc. Vhodné je rovněž, aby radiátor 
v místnosti nebyl zastavěn nábytkem 
a mohl tak kolem něj volně proudit 
vzduch, který se tak může snadněji 
ohřívat, a tak podobně.

Pevně věříme, že námi vytvoře-
nou aplikací a radami přispějeme 
našim odběratelům – občanům měs-
ta Otrokovice k úsporám finančních 
prostředků za dodávky tepelné ener-
gie. Zájmem městské společnosti 
TEHOS s. r. o. je, aby naši odběra-
telé byli s našimi službami po všech 
stránkách spokojeni.

 Ing. Tomáš MORys,
  ředitel společnosti TEHOS s. r. o. 

Novinky v oblasti dodávek tepelné energie

Z jednání Rady města 4. 11. 2013
Při prvním listopadovém jednání Rada 
města Otrokovice projednala 30 bodů 
s usnesením. Všechna tato usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.otroko-
vice.cz v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili zajištění akce Roz-
svícení vánočního stromu dne 29. 11. 
2013 a souhlasili s partnerstvím města 
při akci „POMÁHÁME POTŘEB-
nÝM“ konanou ve stejný den na ná-
městí 3. května. Radní se seznámili 
a následně projednali zprávu o dosa-
vadním průběhu správy a provozu 
Sportovního areálu Baťov za III. čtvrt-
letí 2013. Radní schválili jménem za-
davatele rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Úprava 
a vybavení – zastávka MHD náves, 

Otrokovice.“ Jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka uchazeče AL-
SPO s. r. o. Radní poté schválili jmé-
nem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 
„Úprava a vybavení – zastávka MHD 
ulice Moravní, Otrokovice.“ Jako nej-
výhodnější byla vyhodnocena nabídka 
uchazeče ALSPO, s. r. o. Rada města 
schválila jménem zadavatele rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější nabídky 
na podlimitní veřejnou zakázku na do-
dávky „Antivirové řešení klientských 
stanic.“ Jako nejvýhodnější byla vy-
hodnocena nabídka uchazeče Auto-
Cont CZ, a. s.  Ve zbytku jednání se 
radní zabývali pronájmy městských 
pozemků a věcnými břemeny na po-
zemcích města. Ing. Milan PlesaR, 
 místostarosta města Otrokovice 

neodkládejte výměnu řidič-
ského průkazu na poslední 
chvíli! S blížícím se koncem 
stanoveného termínu pro 
výměnu řidičských průkazů 
lze očekávat zvýšený zá-
jem řidičů a delší dobu pro 
odbavení. Řidičské průkazy 
vydávané v rozmezí od 1. 
1. 2001 do 30. 4. 2004 je 
nutno vyměnit nejpozději 
do 31. 12. 2013.  K 12. lis-
topadu výměnu řidičského 
průkazu neprovedlo 1 090 
otrokovických řidičů. Vý-
měny řidičských průkazů 
provádí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností  pří-
slušný podle místa trvalého 
pobytu držitele řidičského 
průkazu. Pro výměnu je nut-
né předložit jednu barevnou 
nebo černobílou fotografii 
průkazového formátu o roz-
měrech 3,5x4,5 cm, stávající 

řidičský průkaz a doklad to-
tožnosti. 

Žádost o vydání řidič-
ského průkazu se vyplňuje 
přímo u přepážky. Zákon-
ná lhůta pro vydání nového 
ŘP je do 20 dnů od podání 
žádosti, a jelikož se jedná 
o povinnost z platné práv-
ní úpravy, není výměna ŘP 
zpoplatněna. Pokud bude 
požadováno vydání ŘP 
(v rámci povinné výměny) 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pra-
covních dnů od podání žá-
dosti, je pro tento úkon již 
stanoven správní poplatek 
500 Kč. 

V případě, že výměnu ři-
dičského průkazu nestihnete 
provést (nemoc, pobyt v za-
hraničí), je možno řidičský 
průkaz na něhož se vztahuje 
povinnost výměny do 31. 
prosince vyměnit i po tom-

to datu. Řidičský průkaz se 
po tomto datu stal neplat-
ným, ale nedošlo k pozbytí 
řidičského oprávnění, takže 
i držitel tohoto řidičského 
průkazu je stále držitelem ři-
dičského oprávnění. Po ná-
vratu ze zahraničí s neplat-
ným řidičským průkazem je 
nutno v co nejkratší době ře-
šit vydání nového řidičského 
průkazu výměnou za neplat-
ný řidičský průkaz. Jelikož 
se po uplynutí stanoveného 
termínu již nebude jednat 
o výměnu z platné právní 
úpravy (viz § 134 zákona č. 
361/2000 Sb.), ale o vydání 
ŘP na základě neplatného 
řidičského průkazu, je tento 
úkon zpoplatněn správním 
poplatkem 50 Kč.
     Ing. Martin sTRaKa, 
 vedoucí oddělení 
 evidence řidičů

Na výměnu řidičských průkazů již moc času nezbývá!

NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 
 CZECHPOINT
 evidence obyvatel
 občanské průkazy
 cestovní doklady
 registr řidičů
 registr motorových vozidel
 matrika, ověřování podpisů

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET www.otrokovice.cz (e-objednávky) 

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

Pondělí 8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Úterý       8.00-11.30 hod 
Středa     8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Čtvrtek    neúřední den 
Pátek       8.00-11.30 hod 
 

Město Otrokovice hodlá i v roce 2014 jako 
poděkování držitelům Zlaté Janského plakety, 
Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně s trvalým 
pobytem v Otrokovicích, uhradit roční celosí-
ťovou jízdenku na MHD.  ČČK Zlín nám po-
skytuje aktuální seznam dárců, kteří darovali 
krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín 
a Uherské Hradiště.  Vyzýváme proto občany 
Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou 
držiteli Zlaté Janského plakety za 40 bezpří-
spěvkových odběrů krve či držiteli Zlatého kří-
že 1.–3. třídy a odběry byly provedeny mimo 
uvedené transfuzní stanice, aby se přihlásili 
do 30. 12. 2013 na Městském úřadu Otrokovi-
ce, Odbor školství a kultury, p. Odstrčilíkové, 
tel.: 577 680 460.  OŠK MěÚ Otrokovice

Odměna dárcům

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení 
na prodej bytové jednotky 1168/22 v ul. Bez-
ručova č. p. 1168, Otrokovice včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu id. 6858/241539 
na společných částech budovy č. p. 1168 
a příslušného spoluvlastnického podílu id. 
6858/241539 k pozemku parc. č. st. 1246 v k. 
ú. a obci Otrokovice, za cenu nejvyšší nabídky. 
Byt s původní dispozicí 2 + 1 (plocha bytu 57 
m2) upravenou tak, že z původní kuchyně vzni-
kl třetí pokoj a vybavení kuchyně bylo přesunu-
to do části chodby a zrušena spíž. Dle průkazu 
energetické náročnosti budovy je bytový dům 
hodnocen po provedení doporučených opatření 
třídou C – vyhovující.
Podmínky výběrového řízení:
- zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trva-
lého bydliště, popř. doručovací adresu a telefo-
nický kontakt,
- minimální cena 750 000 Kč,
- úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení 
prodeje ZMO,
- předložená nabídka musí být vlastnoručně po-
depsána uchazečem, popř. uchazeči,

- v případě, že má být nemovitost naby-
ta do společného jmění manželů, přihlásí se 
do výběrového řízení oba manželé společně,
- v případě nabídek se shodnou nabídkovou 
cenou rozhoduje při vyhodnocení čas podá-
ní nabídky s tím, že dříve podaná nabídka má 
přednost,
- ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jed-
na nejvýhodnější nabídka, další nabídka v pořa-
dí nebude stanovena,
-�zadavatel�si�vyhrazuje�právo�nevybrat�žád-
nou�z�nabídek�a�výběrové�řízení�zrušit,
- uzávěrka výběrového řízení:� 1.� 9.� 2014�
v�10.00�hodin. 
Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat 
osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zale-
pené obálce s označením v levém dolním rohu 
„BJ 1168/22“ na adresu: MěÚ Otrokovice, bu-
dova č. 1, nám. 3. května 1340, 765 23 Otro-
kovice. Výběrové řízení vyhodnocuje na neve-
řejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku 
je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo 
telefonickém objednání. Bližší informace podá 
Ivana Machačová, tel. 577 680 209.

pozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.
cz v sekci Dokumenty města. 

Rada města schválila po-
skytnutí dotace 15 000 korun 
paní Janě Býmové na úhradu 
nájmu, energií a služeb spoje-
ných s užíváním nebytových 
prostor Mateřského a dětské-
ho centra Klobouček v roce 
2014. Rada města poté jme-
novala s účinností od 1. září 
2014 nové zástupce do škol-
ských rad všech tří otrokovic-
kých základních škol. Radní 
poté projednali a rozdělili  
100 000 korun jako granty 
pro mimořádně talentovanou 
mládež a schválili dodatek 
smlouvy s Komerční bankou, 
na jehož základě bude mož-
né na městském úřadě platit 
platebními kartami. Radní se 
poté zabývali vyhodnocením 
výsledku výběrového řízení 
veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce „ZŠ 
Trávníky – Rekonstrukce 
školního hříště 2. etapa.“ Jako 
nejvýhodnější byla vyhodno-
cena nabídka uchazeče Sta-
voSport, s. r. o., z Fryštáku. 
V rámci vyhodnocení dalšího 
výběrového řízení, tentokrát 
na dodavatele stavebních 
prací „MŠ J. Jabůrkové – re-
konstrukce zahrady“ byla pro 
město nejvýhodnější nabídka 
uchazeče ALSPO ZLÍN, s. r. 
o. Ve zbytku svého jednání 
se radní zabývali prodejem 
městských pozemků, věcný-
mi břemeny na pozemcích 
města i nájemními smlouvami 
na nebytové prostory ve vlast-
nictví města Otrokovice.   

Z� jednání� rady� města�
otrokovice�9.�7.�2014
Radní na dalším ze svých 
jednání projednali 23 bodů 
programu, k nimž přijali 
usnesení. Všechna jsou ve-
řejnosti k dispozici na inter-
netových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Radní v úvodu jednání 
schválili kronikářský zá-
pis za rok 2013. Dále radní 
schválili poskytnutí finanč-
ního daru 15 000 korun 
Jiřímu Gachovi na úhradu 
nákladů spojených s účas-
tí na Světovém poháru ve 
sportovní střelbě – trapu 
konaného v termínu 4.–10. 
června 2014 v Mnichově. 
Radní následně projednali  
a schválili pořízení investice 
zatemnění učeben ZŠ Máne-
sova v maximální ceně do 
200 000 korun z investiční-
ho fondu školy. Radní poté 
projednali a schválili čerpání 
zálohy Otrokovické BESE-
Dě ve výši 2 736 825 korun 
na pokrytí ztráty z hospodář-
ské činnosti ve III. čtvrtletí 
2014. Ve zbytku svého jed-
nání se radní zabývali pro-
nájmy městských pozemků 
a nájemními smlouvami na 
městské byty a nebytové 
prostory ve vlastnictví města 
Otrokovice.  

 ing.�Milan�PlESAr,
 místostarosta otrokovic
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Mgr.� Barbora� šoPíKová 
má za sebou rok ve funkci ve-
doucí Odboru školství a kultury 
Městského úřadu Otrokovice.  
Do jejích kompetencí patří kul-
tura, propagace města, památ-
ková péče a právě školství.  

Během roku 2013 bylo pro-
vedeno zateplení ZŠ TGM, 
zároveň se u stejné školy in-
vestovalo do  další etapy re-
konstrukce školního hřiště 
a do konvektomatů do kuchyně 
MŠ Otrokovice. „Připomenu 
také, že do otrokovických  ZŠ se 
investovalo i v roce 2011–2012, 
kdy se modernizovalo vybavení 
otrokovických základních škol, 
a to učebny pro výuku jazyků 
a pro výuku informační tech-
niky,“ poznamenala vedoucí 
odboru.
Jaká� vylepšení� čekají� školy�
letos?�
O prázdninách se zateplí ZŠ 
Trávníky a zároveň se také in-
vestuje do další etapy rekon-
strukce školního hřiště u ZŠ 
Trávníky. MŠ J. Jabůrkové čeká 
v letošním roce rekonstrukce 
školní zahrady. Ve všech třech 
ZŠ bude investováno do moder-
nizace přírodovědných  učeben. 
V ZŠ Mánesova půjde o učeb-
nu fyziky, chemie, matematiky, 
zeměpisu. V ZŠ Trávníky se 
zmodernizují učebny přírodopi-
su, fyziky, matematiky a země-
pisu a v ZŠ T. G. Masaryka se 

vybuduje laboratoř, zmoderni-
zuje se učebna fyziky, chemie, 
přírodopisu a zeměpisu. Město 
Otrokovice v průběhu školního 
roku 2014/2015 získá od minis-
terstva školství, mládeže a tělo-
výchovy cca 16,7 milionu korun 
na projekt Zvyšování kvality 
ve vzdělávání, jehož primárním 
cílem je podpora žáků ohro-
žených školním neúspěchem 
nebo předčasným odchodem 
ze systému vzdělávání. Co se 
týká dalších oprav a udržování 
do budoucna, nastal čas inves-
tovat do ZŠ Mánesova. Razíme 
strategii všem stejně.

věčnou� bolestí� jsou� dětská�
hřiště� a� jejich� rekonstruk-
ce.� Jeden�z�podnětů�obyvatel�
upozorňuje� na� rekonstrukci�
či� spíše� nerekonstrukci� škol-
ní� zahrady� Mš� J.� Jabůrko-
vé� nebo� rekonstrukci� školní�
kuchyně.� Jedinou� změnou�
od� roku�2008� tam�prý� je�po-
kácení� stromů� na� zahradě,��
kde�měly�učitelky�s�dětmi�je-
diný�stín.�Je�tomu�tak?
To máte pravdu. Vylepšovat 
podmínky žákům, tedy rekon-
struovat hřiště, třídy, učebny, 
podporovat i nadále jejich zá-
jmové aktivity, to jsou kon-

krétní plány do budoucna. 
V letošním roce se konečně děti 
dočkají nejmodernějšího hřiště 
v celých Otrokovicích, a to prá-
vě při MŠ J. Jabůrkové. Věřím, 
že město Otrokovice bude po-
stupnými krůčky modernizovat 
všechna školní hřiště, tak jak to 
dělá odpovědně a zároveň eta-
pově doposud. Všechno nelze 
opravit najednou, i když ta po-
třeba tu je. A normy a vyhlášky 
nás straší.  Stromů na školní za-
hradě J. Jabůrkové  je poměrně 
dost a  do dnešního dne se redu-
koval počet stromů, těch, které 
byly zdravotně nebo staticky 
poškozené. Odstranila se cca 
1/3 stromů. Zůstaly tam převáž-
ně borovice, další jehličnany 
a minimum listnatých stromů, 
takže stín pro děti a paní učitel-
ky je 100  % zachován. 
Nespoléháte�se�ale�jen�na�pod-
něty�obyvatel.�odboru�pomá-
há��třeba�i�Městský�parlament�
dětí�a�mládeže.
Městský parlament dětí a mlá-
deže při DDM Sluníčko pro nás 
například mapuje dětská hřiš-
tě. Upozorňuje na nedostatky 
a pomáhá nám vytipovat, kde 
co opravit či upravit. Svou vizi 
činnosti také představil na za-
stupitelstvu města.
otrokovice�mají�být�výjimeč-
né�i�tím,�že�každá�Zš�má�své-
ho�psychologa.�Proč�se�vyplá-
cí�je�mít?

Své místo ve škole psycholog 
má a každý rok dle statistik 
a vykázané práce je to čím dál 
tím více patrné.  A proč školní 
psycholog? Výhodou je, že žá-
dost rodičů o diagnostiku dítěte 
je vyřízená rychle, nemusí čekat 
tři měsíce do pedagogicko-psy-
chologické poradny. A spousta 
dětí do ní ani nemusí, protože se 
jejich problémy dají řešit v rám-
ci možností a kompetencí školy. 
Výhodou je okamžité řešení ja-
kéhokoliv problému, na který 
se můžeme podívat ze široka 
z různých pohledů – pohled 
učitele, psychologa, rodiče. 
A hned se může s žáčkem pra-
covat. Výsledky jsou naprosto 
úžasné. Psycholog je připraven 
pomáhat při  krizové interven-
ci, řešení „bolestných“ témat 
bez čekací doby. Preventivní 
programy pro třídy probíhají 
kontinuálně, v případě výskytu 
problému se řeší ihned. Psycho-
log spolupracuje s metodičkou 
prevence, připravuje a realizu-
je preventivní programy, spo-
lupracuje s třídními učiteli při 
tvorbě a realizaci třídnických 
hodin, s třídními učiteli a vý-
chovnou poradkyní při tvorbě 
individuálních vzdělávacích 
plánů pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, účast-
ní se  zápisů dětí do 1. tříd, po-
máhá v komunikaci s rodiči.  
 Anna�NovotNá

vedoucí�odboru�školství�a�kultury:�vylepšujeme�všechno,�ale�postupně�

Na�školním�matiné. barboru Šopíkovou znají lidé i jako uva-
děčku a moderátorku kulturních a školních akcí. 

Město Otrokovice získalo z Ope-
račního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast pod-
pory Zvyšování kvality ve vzdělá-
vání finanční podporu z EU na pro-
jekt „Zvyšování kvality základního 
vzdělávání v ORP Otrokovice“ 
ve výši 16,7 milionu korun. 

„Prvotním cílem projektu je 
podpora žáků ohrožených školním 
neúspěchem nebo předčasným od-
chodem ze systému vzdělávání. 
Na základě individuálně zpracova-
ného plánu podpory pro tyto žáky 
proběhnou individuální konzultace 
s psychologem, budou stanove-
ny metodické postupy vzdělávání 
za pomoci mentora, uskuteční se 
individuální vzdělávání každého 
žáka pedagogy jednotlivých škol, 
proběhnou tripartitní schůzky s ro-
diči a další aktivity,“ uvedla ve-
doucí odboru školství Městského 
úřadu Otrokovice Barbora Šopíko-
vá s tím, že projekt běží od květ-
na 2014 a potrvá do konce června 
2015. Do projektu je zapojeno 
minimálně 286 individuálně vzdě-
laných žáků základních škol, 216 
pedagogů, vedoucích pracovníků 
a samozřejmě 10 základních škol 
otrokovického regionu.

„Dalším důležitým cílem pro-
jektu je vypracování návrhu Lo-
kální strategie rozvoje základního 
vzdělávání ve správním území 
města Otrokovice. Abychom moh-
li zpracovat strategii vzdělávání, 
je potřeba znát problémy zřizo-
vatelů jednotlivých škol, jejich 
priority a zároveň vize a priority 
jednotlivých ředitelů škol. Proto 

se v rámci projektu budeme setká-
vat na workshopech, které budeme 
organizovat. Díky zpracované stra-
tegii pak můžeme čerpat finanční 
prostředky z EU na vzdělávání 
v dalším programovacím období, 
což je jedna ze splněných podmí-
nek,“ zdůraznila vedoucí odboru 
školství. „Součástí projektu je také 
zabezpečení vzdělávání pedago-
gických pracovníků zapojených 
základních škol, zaměřené na včas-
nou identifikaci žáků ohrožených 
školním neúspěchem a na efektivní 
práci s nimi,“ doplnila Šopíková. 
Velkou výhodou projektu je, že 
je ze 100 % financován Minister-
stvem školství, mládeže a tělo-
výchovy, je plně předfinancován, 
a nezatíží tak rozpočet města.

„Ve Zlínském kraji se jedná 
o pilotní program a mne osobně 
velmi těší, že v konkurenci 205 
obcí s rozšířenou působností, pro 
které byla výzva určena, patříme 
mezi šestnáct, které podporu zís-
kaly. Ve Zlínském kraji byl projekt 
podpořen jen ve dvou případech. 
Poděkovaní patří proto všem ře-
ditelům a ředitelkám jednotlivých 
základních škol, kteří připravovali 
ve velmi krátkém předvánočním 
čase minulého roku podklady pro 
zpracování žádosti, ale také odboru 
školství a kultury, který připravil 
žádost k podání na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy,“ 
uzavřel starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek.�� (red)

Město�získalo�téměř�17�milionů�
korun�na�podporu�vzdělávání

Kvítkovičtí�hasiči�oslavili�120�let�trvání�sboru

i�počasí�se�vydařilo. Tak tahle oslava se povedla, mohli si říct kvítkovičtí hasiči. A s nimi  
i návštěvníci, kteří si na kvítkovické návsi užili pestrou sobotu 28. června, kdy sbor dobrovol-
ných hasičů slavil 120. výročí založení. Na oslavách nechyběla kultura v podobě dechovky  
i bigbítu, diváky bavili i mužoreti ze skupiny Artróza a samozřejmostí byla výstava a ukázky 
hasičské techniky včetně požárních útoků. Hasiči představili v akci například chloubu sboru, 
parní stříkačku z roku 1907 (snímek nahoře). Zvláště děti ocenily hasičský útok s proudnicí na 
lehkou pěnu (snímek dole). Oslava se konala pod záštitou hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka 
a starosty Otrokovic Mgr. Jaroslava Budka. (ano),�snímky:�Anna�NovotNá
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8. 8., 19 hod., atrium hotelu OREA Atrium Otrokovice, vstupné 80 Kč
KoNcErt�v�Atriu�AtriA  – Skladby autorů J. Dowlanda, M. Galileiho, 
L. Pihlajamaa, L. Bernátha, G. Zamboniho, C. Debussyho nesoucí finský název  
In Patches (ve skvrnách). Jindřich Macek – loutna, Jitka Baštová – akordeon.

30. 8., 9–13 hod., velký sál, vstup volný
DětSKÝ�BAZárEK – Prodej dětského oblečení. Možnost rezervace stolů  
v Turistickém informačním centru, tel: 571 118 103.

30. 8., 20–01 hod., základna svazu rybářů, Štěrkoviště, vstupné 100 Kč
KoSovci�–�roZloučENí�S�PráZDNiNAMi
Oblíbená kapela hraje k poslechu i k tanci.

KiNo�BESEDA:�filmové�léto�v�pěti�cyklech

úterý 5. 8., 10 hod., kinosál, přístupno, vstupné 100 Kč
USA/ Kanada/ Jižní Korea, 2014 – 86 min., česká verze, animovaný, dobrodruž-
ný, komedie, rodinný    
vElKá�oříšKová�louPEž�(3D)  – Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, 
rozhodnou se nerozluční přátelé krysa a veverka vyloupit obchod plný oříšků.

úterý 12. 8., 10 hod., kinosál, přístupno, vstupné 155 Kč
USA, 2014 – 86 min., česká verze, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný    
lEtADlA�2�(3D) – Světově proslulý letecký závodník Prášek je nucen zařadit 
jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje s požáry. 

úterý 19. 8., 10 hod., kinosál,  přístupno, vstupné – dospělí 125 Kč, děti 100 Kč  
USA, 2014 – 105 min., česká verze, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
JAK�vycvičit�DrAKA�2�(2D) – Repríza. Od prvního dílu uběhlo 5 let. Celá 
vesnice již přivykla drakům a ti se stali nepostradatelnou součástí jejich životů. 

úterý 5. 8., 19 hod., kinokavárna, přístupno, vstupné 80 Kč
Velká Británie, 2013 – 93 min., titulky, komedie, krimi, drama   
DoM�HEMiNgwAy – Jude Law v britské černé komedii o cestě za vlastním 
vykoupením. Law se představuje v roli, v jaké jste ho ještě nikdy neviděli. 

úterý 5. 8., 18 hod., kinosál, přístupno, vstupné 90 Kč
USA, 2014 – 105 min., titulky, fantasy, akční, mysteriózní   
vAMPirE�AcADEMy�(2D) – Dhampýrka, napůl člověk a napůl vampýr, je 
strážkyní klidných smrtelných vampýrů žijících diskrétně v našem světě, které 
ohrožují krvežízniví Strigojové. 

pondělí 11. 8. a úterý 12. 8., 18 hod., kinosál, přístupno, vstupné 90 Kč
USA, 2014 – 122 min., česká verze, akční, dobrodružný, sci-fi   
Strážci�gAlAxiE� (2D) – Akcí nabité, výpravn vesmírné dobrodružství. 
Zloděj tajemné koule se stává středem zájmu nájemných zabijáků.

středa 6. 8., 20 hod., kinosál, přístupno, vstupné 80 Kč
Česká republika, 2014 – 100 min., česká verze, komedie 
10�PrAviDEl�JAK�SBAlit�HolKu�(2D) – Marek je typický mimoň žijící 
ve vlastním vesmíru. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů. 

středa 13. 8., 20 hod., kinosál, přístupno, vstupné 100 Kč
Švédsko, 2013 – 114 min., titulky, dobrodružný, drama, komedie 
StolEtÝ�StAříK,�KtErÝ�vylEZl�Z�oKNA�A�ZMiZEl�(2D) – Vitál-
ní stařík nechce zůstat v bačkorách a vydává se na úžasný, nepředvídatelný výlet. 

čtvrtek 7. 8., 20 hod., kinosál, přístupno, vstupné 100 Kč
USA, 2014 – 114 min., titulky, akční, sci-fi 
NA�HrANě�ZítřKA�3D – Mimozemšťané útočí a zanechávají za sebou milio-
ny lidských obětí. Podplukovník Bill Cage jde na sebevražednou misi. 

čtvrtek 14. 8., 20 hod., kinosál, přístupno, vstupné 130 Kč
USA, 2014 – 132 min., česká verze, akční, sci-fi, dobrodružný, fantasy 
x–MEN:�BuDoucí�MiNuloSt�3D – Zmutovaným hrdinům X–Men hrozí 
definitivní zánik. Jejich rasa byla vždy na pokraji vyhynutí.

čtvrtek 21. 8., 19 hod., kinosál, přístupno, vstupné 150 Kč  
USA, Čína, 2014, dabing, akční, dobrodružný, sci-fi
trANSForMErS�–�ZáNiK�3D – Repríza. Akční fenomén Michael Bay na-
točil další díl akční sci-fi Transformers. 

ZáJEZDy
30. 8. 2014 DuNAJSKá�StrEDA – zájezd do termálních lázní; cena zájezdu 
400 Kč; nástupní místa: Otrokovice Hotel Baťov (Společenský dům) 5.30 hod.  
a Otrokovická BESEDA 5.40 hod. Vstupné si hradí každý sám, bližší informace 
v předprodeji vstupenek 571 118 103.

vÝStAvy
foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
v�BArvácH/FilMová�KlAPKA
Výstava ZUŠ Otrokovice – potrvá do 30. 8.

Městská galerie, vstup volný
BAŤA�A�otroKovicE
Výstava Klubu přátel historie města Otrokovice zaměřená k baťovským výročím 
tohoto roku. Výstava potrvá do 7. září. 

foyer velkého sálu Otrokovické BESEDY, vstup volný
tucEt�NEtuctovÝcH�Zátiší
Výstava černobílých fotografií Ivo Zmijarova z Val. Meziříčí – potrvá do 30. 8.

Připravujeme:��6. 9., 9–13 hod., velký sál, vstup volný – Den otevřených dveří 
(zábavné dopoledne s ukázkami činností zájmových kurzů a možností přihlášení)
14. 9., 14 hod., velký sál – Taneční odpoledne s dechovou hudbou Zlatanka (za-
hájení cyklu přátel dechovky Naše muzika), 17. 9., 19 hod., velký sál – Ondřej 
Havelka a jeho Melody Makers – dávají perly swingu, 21. 9., 15 hod., velký sál 
– Cesta do pohádky a z pohádky (hraje divadelní soubor Napajedla), 23. 9., 19 
hod., velký sál – K. Košárek – Klavírní recitál (zahájení cyklu přátel vážné hudby 
Doteky paní Hudby), 28. 9. Michalská pouť (tradiční lidová slavnost)

Připravujeme�v�kině:�4. 9. Želvy Ninja; 11. 9. Expendables 3; 14. 9. Pošťák Pat; 
18. 9. The Hundred–Foot Journey; 25. 9. Dárce; 28. 9. Tři bratři; Kinokavárna: 
9. 9. Philomena; 16. 9. 3 dny na zabití; 23. 9. Justin Bieber´s Believe

SRPEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA,  
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: 
predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Městském infocen-
tru je otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod. Městská galerie je otevřena ve 
14–18 hod. denně kromě pondělí. 
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, kte-
ré lze využít při návštěvě kina, k úhradě kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kultur-
ní pořady Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo. 

letní�filmová�dobrodružství�(cyklus�filmů�pro�mládež)

letní�akční�trháky�(cyklus�filmů�pro�dospělé)

letní�kinokavárna�(cyklus�art�filmů)

letní�komedie�(cyklus�filmů��pro�všechny)

Celý školní rok pracovali frek-
ventanti kurzu keramiky pro 
dospělé pilně na dílech, která 
byla k vidění koncem června 
v Otrokovické BESEDě. „Na 
výstavě je možné vidět jak 
výtvory zaměřené k užitku, 
tak i pro potěchu a výzdobu 
interiéru i exteriéru. Děkuji 

všem vystavujícím za jejich 
celoroční snahu a tvůrčí elán, 
kterým udávají stále novou 
tvář našemu kurzu keramiky 
pro dospělé. Těším se, že naše 
řady rozšíří další noví příznivci 
keramického řemesla,“ uvedla 
vedoucí kurzu Světlana Macá-
ková.�� (ano)

Krása�keramiky�v�otrokovické�BESEDě
Mladý člověk, studuje, sportuje, naráz přijde únava, lé-
kaři, a pak diagnóza leukemie. Ze začátku tomu nevě-
říte, bojíte se to vyslovit, pak si pomalu zvykáte a aby 
to nebylo tak snadné, dozvíte se, že po léčbě budete 
potřebovat kostní dřeň. Běžný život vidíte v nedohled-
nu. U nás je v registru každý dvě stě osmdesátý ob-
čan, v Německu každý dvacátý. Každý čtvrtý nemocný 
u nás umírá, nemá dárce, a nebýt dřeně z Německa, 
je to každý druhý. Dokažme to, co je v Německu. Co 
obnáší být v registru dárců kostní dřěně? Stačí odebrat 
malý vzorek krve a pak čekáte. Sto dvacet osob se ni-
kdy nedočká, ale ten sto dvacátý první zachrání lidský 
život. Odběr se provádí dvěma způsoby: pod narkózou 
z pánevních kostí a častěji separací kmenových buněk. 
Dárci se napíchne žíla, krev jde přes separační přístroj 
a vrací se do druhé ruky. V Otrokovicích máme hod-
ně lidí v registru. Sedm darovalo, všichni se shodli 
na hlubokém zážitku z pocitu záchrany života. A co 
to znamená pro vás, mladé lidi do 35 let, kteří chcete 
zachránit šestadvacetiletého Michala z Valašských Klo-
bouk? Stačí se přihlásit na transfuzní stanici Zlín, tel: 
577 552 322 nebo Uherské Hradiště, tel: 724 631 112. 
Zdena�wASErBAuErová, Šance olomouc, o. p. s.

Kostní�dřeň�zachraňuje�život
Provětrejte skříně a dejte možnost najít za-
líbení jiných v tom, co vám se už omrzelo. 
Podpoříte tak dobrou věc. Ve dnech 20.–21. 
září se v Otrokovicích koná Malý bazárek 
pro velká srdce, jehož výtěžek bude určen 
na úhradu polohovacího lůžka pro Charitu 
sv. Anežky. „Sbírka rozmanitých věcí se 
koná již nyní. Veškeré věci soustředí v Ma-
teřském centru Klobouček. Zájemci mohou 
věci přinést nejen tam, ale i do ZŠ TGM, 
do Bonetky a Nebíčka a dostat se do slo-
sování o ceny,“ uvedla koordinátorka akce 
Zdenka Urubová s tím, že nosit lidé mohou 
ozdobné šátky, šály, čelenky, čepice, ru-
kavice, bižu-přívěsky, náramky, náušnice, 
prstýnky, sponky, kabelky, batůžky, dětské 
knížky, omalovánky a další drobnosti. Sou-
částí akce je také tvořivá dílna Tyfloservisu 
zaměřená na Waldorfské plstění, dárci tedy 
mohou nosit i knoflíky, vlnu, látky nebo 
třeba sušené bylinky. Záštitu nad konáním 
bazárku převzal starosta Otrokovic Mgr. 
Jaroslav Budek.  (red)

Podzimní�dobročinný�bazárek�
–�věci�můžete�nosit�již�nyní

letní�filmová�školka (cyklus�filmů�pro�nejmenší)
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

kalendář významných akcí
Každý den v červenci a srpnu, 10–19 hodin, dopravní hřiště, Trávníky 

DoPrAváčEK�vloNi�A�DNES
Výstava fotografií z rekonstrukce dopravního hřiště.  vstup�volný

Sobota 2. 8. od 19.30 hod. Štěrkoviště, U Kalíška
iMortElA�MEtAlFESt
2. ročník metalového festivalu finančně podporovaného městem Otrokovice.Vystou-
pí: Panter (Třinec), tartarO:s (Krnov), OLD (Karviná) Relax (Kojetín) a pořádající 
domácí Imortela, která ze svého vystoupení pořídí videozáznam pro nové live DVD. 
Pořadatelé také chtějí v rámci festu podpořit sběrem plastových víček Adélku Petří-
kovou z Kvasic, která trpí vzácným genetickým onemocněním. Každý, kdo přímo na 
fest přinese minimálně 15 plastových víček od PET lahví, dostane drobný dárek od 
Imortely nebo rádia Rock Max.  vstup�volný�

Sobota 9. 8., 13. 9. procházky po otrokovické architektuře
PoJď�ZA�BAŤou!
9.�8., 16 hod, sraz park před Spol. domem: Zpátky do baťovského světa (hravé prove-
dení po nejvýznamnějších otrokovických stavbách baťovské architektury), 
13.� 9., 10 hod, sraz nadjezd u Continental Barum: Baťovo letiště a výroba letadel 
v Otrokovicích (vznik letiště i rozvoj baťovského podnikání).

Sobota 19. 7., od 14 hod., náves Kvítkovice
vySvěcENí�PrAPoru�SDH�KvítKovicE
Přijetí delegací partnerských měst, vysvěcení nového praporu SDH Kvítkovice,  udě-
lení pamětních medailí Krajského sdružení hasičů Zlín. Následuje hudební program 
a zasazení Stromu přátelství. Akci předchází celostátní výstava a soutěž historických 
parních a ručních hasičských stříkaček (od 9 cca do 13 hod ruční, od cca 14.30 do 
17.30 parní stříkačky).  Jezdit bude historický autobus a další technické rarity.  

Pozvánka�na�
FEDo�Zlín�2014

Od 21. do 24. srpna ožije Zlín Festiva-
lem dechových orchestrů – FEDO. Za-
hájení je 21. 8. od 18 hod. na nám. Míru,  
22. 8. se představí umělci z Tchaj-wanu, 
Litvy či Městská hudba F. Kmocha z Kolí-
na. V sobotu 23. 8. mezi 10. a 11. hodinou 
projde slavnostní průvod třídou Tomáše 
Bati, od 16.15 do 17.00 vystoupí Vojen-
ský dechový orchestr Olomouc.  (red)

Nové turistické informační 
centrum v Otrokovicích otevře-
lo své sezonní pracoviště přímo 
v přístavišti u nejfrekventova-
nější cyklostezky podél Baťova 
kanálu. Dřevěný domeček se 
všemi potřebnými informace-
mi slouží cyklistům i dalším 
návštěvníkům Otrokovic denně 
od 10.00 do 16.00 hod.

Zájemci získají v domeč-
ku turistické informace nejen 
o Otrokovicích a okolí, ale 
i z celé oblasti východní Mo-
ravy. K nabídce atraktivit, tipů 
na výlety, zážitků i zajímavých 
podívání jsou určeny nové tis-
koviny – Průvodce do kapsy ze 
Zlínska a Luhačovicka, Kro-
měřížska a Valašska. Ochotné 
pracovnice také rády poradí, 
kam zajít do nejbližší restau-

race, kde se ubytovat, odpoči-
nout si nebo se projít městem. 
Samozřejmostí je nabídka 
kulturních pořadů, společen-
ských akcí i sportovních akti-
vit. „Abychom v Otrokovicích 
nezabloudili, máme připraveny 
k prodeji cyklomapy po Otro-
kovicích a okolí. Budou-li ná-
vštěvníky bolet nohy, zjistíme 
dopravní spojení, dáme číslo 
na TAXI,“ nastínila pracov-
nice Turistického informač-
ního centra Marcela Kozlová. 
Kromě sezonního pracoviště 
v přístavišti mohou lidé i dál 
navštěvovat turistické centrum 
na náměstí v přízemí Otroko-
vické BESEDY, které je ote-
vřeno ve všední dny od 8 do 18 
hodin a v sobotu od 8 do 12 
hod.  (vac)

turistické�informační�centrum�je�i�v�přístavišti�

Nabídka�kurzů�otrokovické�BESEDy�na�školní�rok�2014/2015
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Společnost�toMA,�a.�s.�
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
Kontakt:�737�207�790
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14. května 2014 se uskutečnil 
Koncert žps – ženského pěvec-
kého sboru otrokovice otvírání 
studánek pod taktovkou nového 
šéfdirigenta pana Marka ob-
držálka. Jako bývalá zpěvanka 
bych chtěla připomenout, že ot-
rokovice jsou od válečné doby 
zpěvné a to za války byl pan prof. 
František lýsek, který vedl na 
školách dětské sbory a pak pře-
šel do brna. po válce v r. 1947 
založil smíšený sbor pan prof. 

evžen Valový do roku 1968, kde 
v r. 1969 paní prof. Marie Von-
dráčková založila žps a chci 
vzpomenout právě tyto sTu-
DánKY, které jsme mimo jiné 
sbory, kantáty zpívaly asi 12x 
se zdejším malým orchestrem z 
hudební školy a vždy to byl neza-
pomenutelný zážitek!

nesmím opomenout pana 
Jaroslava Zimáka, který při od-
chodu paní Marie Vondráčko-
vé dále vedl tento žps v letech 
1993–2013, a to úspěšně! nyní 

od roku 2014 sbor pokračuje 
žps – chvála všem, kdo ocení 
sborové zpěvy! Ještě bych chtě-
la poděkovat organizátorům, že 
právě v měsíci květnu se usku-
tečnil tento nádherný koncert  
a to, že jak paní Marie Vondráč-
ková (+ 2004), tak její dcera 
také Marie Šustková, v tomto 
měsíci slaví narozeniny 21. květ-
na,  která byla se svým synem 
Radimem přítomna.
� Eugenie�MAcHáčKová,

 obyvatelka města

Z�rEDAKčNí�Pošty
Poděkování�a�lásku�vám…

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.
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Město Otrokovice vyhlašuje výběrové říze-
ní na ProNáJEM�ProStor�Slouží-
cícH�K�PoDNiKáNí,�uMíStěNÝcH�
v� PrvNíM� PAtřE� BuDovy� č.�
P.� 1342,�NáM.� 3.�KvětNA, nacházející 
se na pozemku parc. č. st. 2554 v k. ú. Otro-
kovice o celkové výměře 21,45 m2, a to pro-
dejní prostory o výměře 12 m2 a prostory pro 
skladování o výměře 9,45 m2, vhodné k úče-
lu užívání jako kancelář, obchod s drobným 
zbožím apod., za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 15. 9. 2014 
na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 400 Kč/m2/rok 
(bez DPH),
b) bude hrazeno měsíčně předem,
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené 
s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádos-
ti uvede: a) navrhovanou výši nájemného 
za m2/rok a účel nájmu, 

b) doloží kopii živnostenského oprávnění 
nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku.
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem 
smlouvy doloží originál potvrzení o bez-
dlužnosti ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu a čestné prohlá-
šení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Ot-
rokovice a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových pro-
stor: a) v pronajímaných nebytových pro-
storech nebudou umisťovány a provozovány 
výherní hrací přístroje, interaktivní videolo-
terijní terminály a jiná obdobná technická 
zařízení umožňující interaktivní hraní her 
s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdob-
ných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní 
smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši 
tříměsíčního nájemného a záloh na služby. 

Tato kauce bude použita v případě, že ná-
jemce nebude platit řádně nájem a služby 
s nájmem spojené a při ukončení nájemního 
vztahu, po vyrovnání všech závazků, bude 
tato kauce, případně její úměrná část prona-
jímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 
13.�8.�2014�v�10.00�hod.
VŘ vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku předmětných 
prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 
577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace podá Eva Kadlečí-
ková, tel.: 577 662 317. Nabídky předají 
zájemci osobně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením: „Výběrové řízení ul. 
Tylova 950“ na adresu: TEHOS, s. r. o., 
k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  
Otrokovice. Zadavatel�si�vyhrazuje�právo�
výběrové�řízení�zrušit�a�nevybrat�žádnou�
z�nabídek.

Již počtvrté uspořádali zahrádkáři z ČZS Ra-
dovánky den pro děti pod názvem Cesta do po-
hádky. Šestnácti pohádkovými stanovišti pro-
šlo přes 400 dětí. Každé dostalo po splnění 
nenáročného úkolu sladkost, nebo malou drob-
nost. Odpoledního programu se zúčastnilo na  
2 200 návštěvníků. V cíli čekalo na děti občerstvení 
v podobě špekáčků a limonády. Dobrá  nálada dětí  
i dospělých přetrvala až do pozdního odpoledne.  

Tuto akci bychom nemohli uspořádat bez našich 
stálých sponzorů, kterým touto cestou i za děti moc 
děkujeme a doufáme, že i příští rok k nám budou 
tak štědří. Za sponzorování děkujeme těmto firmám 
a osobám: město Otrokovice a pan starosta, firmy 
AAA Auto, Řeznictví Zbořil, Pekařství Ťopek, Fo-
rizol, TSO, Fasády Zlín, hejtman MVDr. Mišák, 
poslankyně EP JUDr. O. Sehnalová, MVDr. Mac, 
členka Zastupitelstva  ZK Ing. Butnikošarovská, 
TASS design, SDH Otrokovice, ČČK Otrokovice, 
Obec Žlutava, Zemmont interiér, VOkno s. r. o., GE 
MONEY BANK, Montema, PIPELIFE Czech, s. r. 
o., Ing. E. Opravilová, RNDr. Vladimír Koníček po-
slanec parlamentu, Ing. Ivan Mařák náměstek hejt-
mana ZK, Robinco Zlín s. r. o., Hospůdka u Zlaté 
PÍPY Otr. SMART-VIEW s. r. o., STUDIO MAPLE 
Otrokovice, Ing. Jaroslav Kučera, člen rady pro ob-
last dopravy ZK, vedoucí agentury Milan Pagáč, Ing. 
Václav Ransdorf, Radka Režná drotex.cz. Také dě-
kujeme všem, kteří se na této úspěšné akci podíleli  
a těšíme se na příští, již 5. ročník. Jarmila�šEDivá

cestu�do�pohádky�našla�spousta�dětských�návštěvníků

cyKliSticKé�DESAtEro
1.�Dbejte�na�stav�kola�a�jeho�výbavu
Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené 
s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené odraz-
ky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši. 
Zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let 
věku je povinná vždy) a ochranné brýle. 
2.�Snažte�se�vidět�a�být�viděn!
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na sobě 
a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte 
vždy osvětleni vpředu i vzadu.
3.�vyhněte�se�alkoholu�
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Jíz-
dou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní.
4.�vydejte�se�jen�na�cestu,�kterou�zvládnete
Trasu, kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. 
Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily, na pro-
voz si zvykejte postupně. Nezapomínejte, že chodník je pouze pro 
chodce – s výjimkou dětských cyklistů ve věku do deseti let.
5.�Buďte�ohleduplní�a�předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. 
Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem 
vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta před vámi nemusí být 
volně průjezdná. 
6.�Komunikujte�s�okolím�
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť 
při odbočování vlevo, a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve 
potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky, koleje, příč-
né prahy či mříže kanálů a v případě potřeby se jim včas vyhýbejte, 
vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Vyvarujte se 
poslechu hudby či telefonování, protože výrazně omezují vaši soustře-
děnost a kontakt s okolím. 
7.�Jezděte�při�pravém�okraji
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpeč-
ný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Dejte si 
pozor na vozidla, která zastavila nebo zastavují, především na vystu-
pující – otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte za sebou s dosta-
tečnými rozestupy. 
8.�Dávejte�pozor�na�mrtvé�úhly
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní auto), které 
začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu 
ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla 
vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vo-
zidlo, které signalizuje, že se rozjede. 
9.�Kolo�zamykejte�s�rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře vi-
ditelném místě, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se 
hůře demontuje). 
10.�Kolizi�se�zraněním�nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, oka-
mžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (tel. 158), 
v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), kde 
v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zra-
něným.  Zdroj: Magazín Zlín 4/2014, besIp, policie čR, 
 národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

Prázdniny jsou v plném proudu a počasí přeje nejen jízdám na kole. 
Aby cesta proběhla zdárně, bez karambolů a neštěstí, chceme tím-
to desaterem připomenout, na co by cyklista neměl zapomenout. 
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla. My 
si ale dovolujeme tvrdit, že i ze sedátka jízdního kola.  Jak máte 
možnost sledovat, město Otrokovice v tomto roce rozběhlo sta-
vební práce na cyklostezce do Zlína. První cyklisté by po ní mohli 
projet už na konci prázdnin. Ale proč čekat až do konce prázdnin 
na to, abychom sedli na kolo a projeli se, když máme v Otrokovi-
cích a jeho okolí dost krásných stezek, po nichž můžeme vyrazit 
k zajímavým cílům.   Mgr.�renáta�KryStyNíKová, 
 vedoucí odboru dopravně-správního 

Vynikajícího výsledku dosáhl 
v tomto školním roce v meziná-
rodní matematické soutěži Klo-
kan v kategorii Cvrček žák III. B 
třídy Ondřej Lapčík ze Základ-
ní školy Trávníky Otrokovice. 
V matematických dovednostech 
získal maximální počet 90 bodů 
a umístil se v celostátním měřít-
ku na 1. místě. Od organizátora 
soutěže, což je Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, obdržel za 1. mís-
to diplom. Svým výkonem patří 
Ondra i k nejlepším řešitelům 
v okrese a kraji. Diplom, bla-
hopřání od organizátorů a pou-

kázku na knihu Ondrovi předala 
paní ředitelka Mgr. Jana Veče-
řová. 

Matematika patří mezi Ondro-
vy oblíbené předměty. V soutěži 

se projevila jeho velká představi-
vost, matematické nadání, rych-
lost a dobrý úsudek. Doufáme, 
že i nadále zůstane matematika 
jeho koníčkem. Ve vyučovacích 
hodinách pracuje velmi rychle 
a přesně, rád řeší různé matema-
tické úkoly a jejich výsledky si 
ukládá do svého portfolia. Mezi 
jeho další záliby patří hra na so-
pránovou zobcovou flétnu, četba 
knih a florbal. Jsme velmi rádi, 
že máme ve škole tak šikovné-
ho chlapce a přejeme mu hodně 
úspěchů i v příštích letech.   
  Mgr.� Dana� MlčáKová, 
 třídní učitelka, ZŠ Trávníky

ondřej�lapčík:�matematický�talent�ze�Zš�trávníky

Naděje, pobočka Otrokovice, 
uspořádala letos začátkem červ-
na již 3. ročník multižánrové-
ho hudebního open-handicap 
festivalu JEDEN DEN. Hlavní 
myšlenkou festivalu je propoje-
ní tvorby umělců se zdravotním 
omezením a umělců bez zdra-
votního omezení. Rádi bychom 
poděkovali všem vystupujícím 
a návštěvníkům, kteří nás pod-
pořili svou účastí. Velký dík 
patří městu Otrokovice, bez je-
hož stabilní finanční podpory by 
se festival nemohl uskutečnit. 
 Mgr.�Pavel�PoláK, 
 oblastní ředitel naDĚJe

Jiří�Konečný�–�stavební�činnost�
odborný dodavatel „Zelená úsporám“
zateplování budov, veškeré stavební 

práce, demoliční a sanační práce
mobil: 777 08 29 30
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V tomto měsíci oslaví  
65 let společného života man-
želé Františka�a�František����������
�������������StAŇKovi. 
Do dalších let jim hodně 
spokojenosti a zdraví přeje 
syn Vlastimil, vnuci, vnučky  
a pravnoučata.

9
OtrOkOvické

nOviny

Dne 22. července si připomeneme 1. smutný rok, co 
nás navždy opustil pan Jiří� SMoliNKA. S láskou 
vzpomínají manželka Eva, dcera Lenka s rodinou  
a syn Jiří.

Dne 22. července uplyne 5 let od úmrtí paní  
Elišky�PiJáčKové. S láskou a úctou vzpomíná a za 
tichou vzpomínku děkuje dcera Vladimíra s rodinou.

smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov  
zůstala cestička jen. Dne 23. července si připomene-
me 2. výročí, kdy nás navždy opustil můj manžel, pan  
Miroslav� BáBíčEK. V srdci vzpomíná manželka  
a synové s rodinami.

očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš na-
vždy. Dne 23. července by se dožila 70 let paní  
Marie�Magdaléna�rAScHMANNová. S láskou na 
ni vzpomínají děti s rodinami.

Rodiče nikdy neumírají, rodiče jenom 
spí – aby se probouzeli ve vzpomín-
kách svých dětí. Dne 24. července tomu 
bude již 20 let od chvíle, kdy odešel na 
věčný spánek náš tatínek, dědeček, pan  
ignác�KotáSEK, rodák z Otrokovic,  

a 1. listopadu již uplyne 18 let od chvíle, kdy odešla naše maminka, 
babička, paní ludmila�KotáSKová. Kdo jste je znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou dcera Ludmila s rodinou.

Dne 25. července by se dožila 41 let paní  
renata�DolEžElová. S láskou vzpomíná manžel, 
syn a celá rodina.

Dne 26. července vzpomeneme 100. výročí narození 
paní Anny�šiNArové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Dcera a syn s rodinami.

Dne 28. července uplyne 1. rok od úmrtí paní  
olgy�PruDKé. S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 28. července uplynou již 3 roky od chví-
le, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan  
Antonín� NováK. Kdo jste ho znali, věnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku spolu s námi. Děkuje  
manželka, dcera a syn s rodinami.

I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi.
Dne 29. července si připomeneme 7. výročí úmrtí 
pana Jiřího�gAcHA. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou manželka a děti 
s rodinou.

Dne 29. července uplyne 5 let, co nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, tchyně, babička a prababič-
ka, paní Božena�Míčová. S úctou a láskou v srdci  
vzpomínají děti s rodinami.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci bolest zů-
stává a vzpomínání. Dne 3. srpna uplyne 25 let, kdy 
nám odešla naše milovaná maminka, babička, paní  
Eva� ZAJíčKová. S láskou vzpomínají dcera  
Romana, synové Martin a Ivan s rodinami.

Dne 5. srpna uplyne 1. smutný rok od úmrtí pana  
Josefa�DoStálA. Stále vzpomíná s úctou a láskou 
manželka, syn a dcera s rodinami.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak 
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas, kdo Tě 
poznal, ten měl Tě rád. uměl jsi pomoci, potěšit, ro-
zesmát. Dne 29. června uplynul smutný 1. rok, co 
nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, pan  
Bedřich�MArtiNáK. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti  
s rodinami.

S úctou vzpomínáme nedožité 80. narozeniny naše-
ho tatínka vladimíra�PlšKA z Pohořelic. Za tichou 
vzpomínku děkují manželka a děti.

 
Dny, týdny, měsíce plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu 
bolestivou. Dne 1. července uplynuly 2 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan Miroslav�šAloMouN. 
Vzpomínají manželka Vendula, děti Matýsek a Terez-
ka, sestra Renata s rodinou, rodiče a babička Františka.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě  
a dobrotě. Dne 5. července jsme si připomenuli 10. vý-
ročí, co nás opustila naše milovaná maminka, babička, 
paní irena� SKoPAlová. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkuje syn Milan s rodinou a sestry Milena  
a Vlasta s rodinami.

čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky 
v srdcích žijí dál. Dne 7. července jsme si připomně-
li druhé smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan  
Bohumil�šEStáK. Za tichou vzpomínku děkují man-
želka a dcery Dagmar a Lenka s rodinami.

Dne 8. července uplynuly 2 roky, co nás navždy 
opustila naše drahá paní Světlana� NováKová,� 
roz.�MiHAlová. Všichni, kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Rodina

Dne 8. července jsme si připomněli nedožitých 70 let 
pana Jana� trKAlA. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Miluška s rodinou.

Dne 8. července uplynul rok od úmrtí naší maminky, 
paní věry� tAlAFové. Zároveň si připomeneme  
22. července nedožité 62. narozeniny. S láskou  
vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 10. července uplynul rok, co odešel od všech, kte-
ré měl rád, náš drahý pan Bohumír�šišKA. Za tichou 
vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.

odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi. 
Dne 10. července uplynulo 10 let od úmrtí pana  
ing.� oldřicha� čErNocHA. S láskou a úctou  
vzpomíná celá rodina. 

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá 
a nedá zapomenout. Dnes, 18. července, uplynuly již  
2 dlouhé roky, kdy odešel od všech, které měl rád, pan 
vladimír� MotAl. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. S láskou stále vzpomínají manželka Eva, dcera 
Markéta a nejbližší rodina.

smutný je pro nás měsíc červenec…  
Dne 20. července vzpomeneme již  
7. výročí úmrtí naší drahé maminky, paní 
Marie�HŮlové. Dne 24. července to 
budou již 2 roky, co nás navždy opustil  
i tatínek, pan lumír� HŮlA. Letos  

v únoru jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny.  
Stále vzpomínají a za vzpomínku děkují děti s rodinami.

Dne 20. července by se dožil 80 let pan  
Milan� lANgEr. Dne 9. února tomu bylo 12 let, 
kdy nás navždy opustil. Za tichou vzpomínku děku-
je manželka, dcera Dagmar, synové Roman a Milan 

 s rodinami.

stále nám velmi chybíš. Dne 21. července vzpomeneme 
nedožitých 85. narozenin milovaného manžela, otce, 
dědečka a pradědečka, pana Bohumila�HoNSE. Přá-
telé a známí, vzpomeňte s námi. S láskou stále vzpo-
mínají manželka Bohuslava a syn Bohumil s rodinou.

SPolEčENSKá�KroNiKA BlAHoPřáNí

iNZErcE

Společenská� kronika: 
cena za zveřejnění je 120 
Kč vč. DPH/osoba. Podkla-
dy a platby přijímá pracov-
nice Městského infocentra, 
Otrokovická BESEDA,  
přízemí, Po–Pá 8–12  
a 13–18 hod., So 8–12 hod.
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StuDio� JANA – KOSME-
TIKA, MASÁŽE LÁVOVÝMI 
KAMENY, PRODLUŽOVÁNÍ 
ŘAS (Magic Lashes). Na Vaši 
návštěvu se těší Věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

Seznámení. Jsem 54/181, in-
valida (chodící). Rád bych se 
seznámil s tmavovláskou nad 
40 let, které nevadí malý pej-
sek. Zlín, Vizovice a okolí. 
Společná dovolená možná. 
Tel.: 602 792 605.

otroKovicKé� NoviNy Perio-
dický tisk územního samosprávného 
celku. Měsíčník města Otrokovice. 
vydavatel:� Otrokovická BESEDA, s.  
r.  o., IČO: 255 138 85. registrace:�
1. 7. 2007 - MK ČR E 13019. Vychá-
zí každý předposlední pátek v měsíci 
v nákladu 9� 100�� ks, uzávěrka� je� 10.�
den�v�měsíci.�Distribuce do všech do-
mácností ve městě Otrokovice a na ur-
čená místa. Zdarma� –� neprodejné. 
redakce:�Otrokovická BESEDA, nám. 
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, tel.: 
571 118 104, redakce@otrokovicke-
noviny.cz. redakční�rada: Ing. Milan 
Plesar (předseda), Mgr. Jaroslav Budek, 
Mgr. Lenka Vaculová, Mgr. Marta Za-
kopalová, Marie Zachová, Ing. Anna 
Novotná. šéfredaktorka: Ing. Anna 
Novotná. inzerce:� zákl. cena: 20 Kč/
cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickenoviny.cz graf.�
úprava:�Ing. Anna Novotná tisk:�Hart 
press, spol. s r. o., Distribuce:�Česká 
pošta, s. p., �Nevyžádané�příspěvky�se�
nevracejí.

olMAN� SErvicE� s.� r.� o.�
přijme brigádníky na úklidové 
práce v Otrokovicích na zkrá-
cený úvazek.  
Volejte 731 648 099.

Secondhand�DáJA na nádra-
ží v Otrokovicích zve na letní 
výprodej,  50% sleva, od 21.7 . 
do 9. 8. (9.00–17.00).

Děkuji s velkou vděč-
ností všem, kteří osobně  
doprovodili na poslední 
cestě mého manžela, pana  

Jaromíra�PišKytlA�
a rovněž i těm, kteří laskavý-
mi a účastnými slovy v sou-
strastných listech se snažili 
zmírnit zármutek celé naší 
rodiny. Jaroslava Piškytlová

PoDěKováNí



Ve dnech 27.–29. 
června se konalo mis-
trovství ČR žactva 
a dorostu na veslař-
ském kanále v Rači-
cích. Výtečně si vedli 
otrokovičtí veslaři, 
kteří vybojovali řadu 
zlatých a stříbrných 
medailí, řadu z nich 
ve společenství s Olomoucí a Br-
nem. Nejlépe si vedli dorostenci 
Filip Novotný a Jan Šamánek, 
kteří získali 2 zlaté a 1 stříbr-
nou – zlato vybojovali na čtyřce 
s kormidelníkem a na čtyřce bez 
kormidelníka. Stříbrné medaile 
vybojovali na dvojce bez kormi-
delníka, kde je porazila s mini-
málním rozdílem representační 
dvojka z Prahy.  O další zlato se 
zasloužili starší žáci Radim Hla-
dík a Filip Machoň na dvojskifu. 
R. Hladík získal i stříbro na skifu. 
Zlato a stříbro má i dorostenka 
Valentýna Solařová – zvítězila 
na osmiveslici, stříbrnou medaili 
vybojovala na dvojskifech. Další 
stříbrnou medaili získala Lenka 
Omelková na párové čtyřce. Do 
šestičlenného finále A se ještě 
probojovali starší žáci a starší 
žačky na nepárových  čtyřkách 
a do finále B dvojskif  mladších 
žaček D. Doleželová a H. Horňá-
ková. Na  úspěších  žactva mají 
zásluhu trenérka Markéta Solařo-
vá a její mladí pomocníci Robert 
Janda, Sandra Šarová a Gábina 
Polášková, kteří se současně sta-
rají i o mladší žactvo a začínající 

veslaře. Zásluhu na vynikajících 
výsledcích dorostu má trenérka 
Zuzana Atarsia, která připravuje 
i juniory a seniory.

První polovinu sezony uzavřeli 
veslaři na mistrovství ČR juniorů 
a seniorů opět v Račicích. Zlato 
vybojovala dvojka mužů Omelka 
M., Vodinský J. v závodě SEN B 
do 23 let, další zlato vyjela doros-
tenka V. Solařová v osmiveslicích 
juniorek. Sbírku stříbrných me-
dailí doplnili: dvojskif mužů LV 
Atarsia Jakub a Atarsia Adam,  
v juniorech to byly čtyřka s kormi-
delníkem a čtyřka bez kormidelní-
ka Novotný F. a Šamánek J., kteří 
si tak doplnili zlato z dorostenec-
kého finále. Mezinárodní účast re-
prezentovali v juniorech Slovinci 
a Chorvaté, kteří patří k nejlepším 
na světě – jejich vítězné starty při-
pravily o medaile dvojskif Solař J. 
a Svízela M. a skifaře lehké váhy 
Svobodu T., kteří vybojovali mezi 
českými posádkami 2. místo. Cel-
kově úspěšné vystoupení našich 
veslařů potvrdil fakt, že do 6člen-
ných finálových závodů kategorie 
A postoupily všechny otrokovické 
posádky.    Jiří�KuBíčEK,�

 oddíl veslování TJ Jiskra
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Návštěvy a spolupráce žáků ZŠ 
TGM s Nadějí v Otrokovicích se 
pomalu stávají tradicí. I letos jsme 
strávili příjemné dopoledne plné 
her, zábavy a vzájemného pozná-
vání se s lidmi, ke kterým osud 
nebyl právě nakloněn. Je to jedi-
nečná příležitost pro děti seznámit 
se s lidmi různého postižení a zá-
roveň si uvědomit význam zdraví 
a ohrožení, které nás může kdyko-
liv potkat. Společným setkáním 
děti zbavujeme strachu a vyhýbá-
ní se abnormalitám ve společnosti. 
Učíme je úctě ke každé živé bytos-
ti a nabádáme je, aby lidi s posti-
žením brali rovnoprávně. V rámci 
jednoho workshopu připraveného 
pracovníky Naděje si děti měly 
možnost vyzkoušet manipulaci, 
ovládání a  jízdu na invalidním 
vozíku. Samy pak některé klienty 

převezly. Mnozí zhodnotili, jak 
nelehké je pro některé z nich pou-
hé přemístění se z místa na místo. 
Dále vyráběly zápichy do květiná-
čů pomocí jedné ruky, zkoušely se 
pohybovat se zavázanýma očima 
pomocí slepecké hůlky a také si 
odzkoušely zdatnosti v aktivitách, 
při kterých si měly uvědomit, jaké 
to je, pokud někdo ztratí čich nebo 
chuť. Při přesunu je občas dopro-
vázel pes jménem Olinka, který 
pomáhá klientům Naděje při ca-
nisterapii.

Nakonec bych chtěla poděkovat 
zaměstnancům i klientům Naděje, 
že nám umožňují navštívit jejich 
prostory a ukázat dětem, jaké štěs-
tí je být zdravý a že existují lidé, 
kteří tuto možnost nikdy neměli.   
Mgr.� ivana� BEZDěKová, 

 ZŠ TGM

 

žáci�Zš�tgM�sportovali�s�klienty�Naděje

Již tradičně v měsíci červnu odces-
tovali závodníci všech třech otroko-
vických ZŠ na 11. ročník Memoriálu 
M. Herdovej v atletice do družební-
ho města Dubnice n. Váhom. Svými 
výkony, které žáci našich základních 
škol předvedli, tak reprezentovali 
nejen svoji školu, ale zároveň i měs-
to Otrokovice, které zajistilo dopra-
vu společným autobusem.

Při slavnostním zahájení za zvu-
ku národních hymen nechyběli ani 
představitelé a zástupci obou part-
nerských měst Otrokovic a Dubnice 
– Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí 
odboru školství a kultury, a ředi-
telky ZŠ Mgr. Marta Zakopalová 
a Mgr. Jana Večeřová. To, že jsme 
se mezi dubnickými základními ško-
lami neztratili, dokumentují  nejhod-
notnější výsledky, kterých účastníci 
atletického memoriálu dosáhli:
Kategorie�mladší� žáci:�běh 60  m:  
2. Čamek Daniel TGM  8,15 s;  3. 
Šustek Jakub Trávníky 8,20 s. 600  m 
1. Šustek Jakub  Trávníky 1:37,69 
min. Dálka: 2. Čamek Daniel TGM 
479  cm; 3. Kober Jakub TGM 440  
cm. Výška: 1. Kober Jakub TGM 

145  cm; 3. Szczepanek Dominik 
Mánesova 145 cm. Kriket: 2. Kučera 
Aleš Trávníky 56,06 m; 3. Kovařík 
Jaroslav TGM 56,03 m.
Kategorie�mladší� žačky:� �60 m 3. 
Sekulová Lenka TGM 8,79 s. 600 m, 
2. Nemčeková Katarína Trávníky 
2:04,16 min. Dálka 3. Müllerová 
Erika TGM 407 cm. Kriket 3. Hra-
chovská Simona Mánesova 41,98 m.
Kategorie� starší� žáci:� 60 m 1. 
Kašpárek Kryštof Mánesova 7,67 s. 
Dálka 1. Kašpárek Kryštof Máneso-
va 553 cm; 3. Vodák Lukáš Máneso-
va 524  cm.
Kategorie�starší�žačky:�běh�800 m 
2. Brixová Michaela TGM 2:47,92 
min. Dálka 2. Honzíková Martina 
TGM 459  cm. Výška 2. Bartošíková 
Monika Mánesova 130 cm. Koule 2. 
Husková Barbora Mánesova 8,86 m.

Do celkového pořadí škol na me-
dailových místech se však žádná 
z otrokovických škol nevešla vzhle-
dem k systému bodování a malému 
počtu účastníků omezených kapaci-
tou autobusu.  
� vlastimil�BuKovJAN,�
 ZŠ Mánesova

v�Dubnici�se�naše�Zš�neztratily

Florbalový klub Panthers Ot-
rokovice má ve svých řadách 
třetího nejlepšího trenéra v zemi 
Daniela Foltu a také třetího 
nejlepšího brankáře v ČR Ra-
dovana Michajloviče. Ocenění 
za tato umístění jim byla pře-
dána na slavnostním večeru 
v Praze. „Umístění trenéra Dana 
Folty a brankáře Radovana Mi-
chajloviče na předních místech 
v této anketě potvrzuje jejich 
vysokou úroveň a kvalitu týmu 
otrokovických Panterů. Letoš-
ním 4. místem a účastí ve fi-
nále domácího poháru dosáhli 
historických úspěchů a mimo 
jiné v televizních přenosech 
skvěle reprezentovali město 
Otrokovice. Radnice naopak 
tento florbalový klub a zejména 

mládež v něm léta podporuje 
prostřednictvím dotace na čin-
nost, osobně se účastníme do-
mácích utkání a podporujeme 
místní sportovce. V neposlední 
řadě pomáháme taky v zajiště-
ní účasti Panterů na světovém 
prestižním turnaji Czech Open 
v Praze, který se letos koná 14. 
až 17. srpna,“ shrnul spolupráci 
města Otrokovice s florbalový-
mi Pantery místostarosta Milan 
Plesar.  

Kromě ocenění nejlepších 
florbalistů Česka sbírají otro-
kovičtí Panteři i další úspěchy, 
mezi posledními například účast 
Michala Nagye a Marka Ma-
tejčíka (nyní Vítkovice) na 6. 
akademickém Mistrovství světa 
ve florbale v Singapuru. �� (vac)

Florbaloví�Panteři�sbírají�ocenění
Ve dnech 9. až 13. června se 
ve Frýdku-Místku konal teni-
sový turnaj mladších žáků ka-
tegorie A. Otrokovický tenista 
Jan Šmédek odjížděl na turnaj 
jako čtvrtý nasazený s cílem 
dostat se nejmíň do semifi-
nále, po výborných výkonech 
ovšem celý turnaj vyhrál. Tím 
si dal krásný dárek ke svým 
12. narozeninám a navíc udě-
lal skvělou reklamu nejen te-
nisovému oddílu v Otrokovi-
cích, ale i městu Otrokovice.

Díky tomuto vítězství se 
kvalifikoval na turnaj Masters 
do Prahy, kde vítěz tohoto 
klání dostane týdenní pobyt 
na Floridě v tenisové akade-
mii. �(hb)������������������������������������

veslaři�přivezli�zlato�a�stříbro

šmédek�oslavil�
narozeniny�výhrou

Každoročně odcházejí z mateř-
ské školy děti, které po prázd-
ninách nastupují do prvního 
ročníku ZŠ. Tyto děti se loučí 
s mateřskou  školou a škola 
s nimi. Letos toto rozlouče-
ní proběhlo 17. 6. ve velkém 
sále Otrokovické BESEDY. 
Slavnostní dopoledne zahájila 
ředitelka Mateřské školy Otro-
kovice Bc. Magda Zycháčková, 
postupně pozvala na pódium 
předškoláky ze všech odlouče-
ných pracovišt' MŠO. Společně 
s vedoucí odboru školství a kul-

tury Mgr. Barborou Šopíko-
vou rozdaly všem upomínkové 
dárečky, popřály dětem, aby 
se jim ve škole líbilo, chodily 
do ní rády a dostávaly jen samé 

jedničky. Slavnostní dopoledne 
ukončily krátké kreslené pohád-
ky, které se dětem velmi líbily.  
� Božena�MAříKová,
 učitelka MŠ J. Jabůrkové

loučení�předškoláků�s�mateřskou�školou

Železný muž Petr Vabroušek nenašel přemožite-
le ani na letošním ročníku TUFO Moraviaman, 
který se konal 21. června. Právě to, že neměl  
žádného spolutahouna, podle něj zapříčinilo, že 
nepadl traťový rekord. Letošní čas má Vabroušek 
8:33:08,5, v cílové rovince běžela s vítězem dcera 
Věrka. Traťový rekord vytvořil Vabroušek v roce 
2011 časem 8:29:18. Traťový rekord ovšem le-
tos padl v ženské kategorii díky Petře Krejčové. 
Časem 9:38:51 posunula rekord Jany Candrové 
z roku 2010 o téměř 20 minut.  Závod má tradi-
ci od roku 2001. Soutěží se v plavání na 3,8 km, 
180 km v jízdě na kole a 42 km v běhu.   (ano)

Moraviaman�vabroušek�opět�nedal�soupeřům�šanci

Medailisté. Zleva: F. novotný, J. Šamánek, 
l. omelková, V. solařová, F. Machoň, R. Hla-
dík.  Foto:�Markéta�SolAřová

Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické práce, vložkování a frézování 

komínů. tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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V sobotu 26. červen-
ce od 9 hodin se již 
po šestnácté uskuteční 
populární POS V. I. 
P. víceboje. Soutěž je 
rozdělena na aktivní 
závodníky, kteří mají 
na splnění 10 respek-
tive 7 disciplín v žen-
ském podání 100/70 
minut. Amatérští spor-
tovci, kteří si budou 
chtít vyzkoušet disci-
plíny královny sportu, 
je pak budou absolvo-
vat v jednom dni. Chy-
bět nebudou víceboje 
pro žactvo a příprav-
ky a premiérově také 
běh rodičů s kočárky. 
Vstup je zdarma, ob-
čerstvení bude zajiště-
no. Mottem celé akce 
je „Najdi si svého sou-
peře, a toho poraz!“. 
Za organizační tým 
zve 
 Aleš�PruDKÝ

Pozvánka�na�
desetiboj

Sobota 23. 8. od 9 hod., ovál Trávníky
otroKovicKÝ�iN-liNE�PoHár�-�3. kolo otrokovic-
kého in-line poháru. Výdej startovních čísel je od 9 hod. První závod star-
tuje v 11 hod. Přihlášení je možné s výjimkami jen přes internet, nejpozději 
do 21. 8. na www.ssco.cz, kde jsou i podrobnější propozice k závodům.
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ZAKÁZKOVÉ 
KREJČOVSTVÍ ZLÍN

 Tel:  606 816 777
  725 124 306
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OREA Hotel Atrium: GASTRONOMICKÉ DNY
 Srdečně Vás zveme do naší hotelové restaurace COLOSSEO na ochutnávku následujících specialit: 

!!! Srdečně Vás zveme k návštěvě hotelové restaurace COLOSSEO !!! REZERVACE MÍST: tel.: + 420/ 573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz

KDY: 1. 7.–31. 8.  (každý pátek 17.00–21.00*)    

*za příznivého počasí nám. 3. května 1877, Otrokovice

Po dobu trvání obou akcí se bude náš jídelní lístek obměňovat, a tak si na své přijde každý.

nám. 3. května 1877, Otrokovice
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teplá�voda�poteče�i�v�době�odstávky

Pravidelnou� letní� odstávku�
chystá� teplárna� otrokovice�
na� začátek� srpna.� Domác-
nosti� a� další� odběratelé� ale�
bez�teplé�vody�v�létě�nezůsta-
nou.

Během týdenní odstávky se 
budou provádět revize, opra-
vy a údržba technologií, které 
celý rok fungují v nepřetrži-

tém provozu. Všechna zařízení 
musí být připravena na spoleh-
livý provoz v následující top-
né sezoně. Kontroly a opravy 
čekají kotle i oba teplárenské 
komíny. Prověří se také stav 
elektrozařízení, rozdělovačů 
páry i podzemních jímek. Po-
kračovat budou práce na gene-
rální opravě turbíny a generá-
toru za 6,5 milionu korun.  

Domácnosti ani další odbě-
ratelé teplárny ale bez teplé 
vody nezůstanou. „Díky naše-

mu záložnímu zdroji k žádné-
mu přerušení dodávek nedojde 
a zajistíme svým zákazníkům 
teplou vodu i v době letní od-
stávky,“ řekl předseda předsta-
venstva Teplárny Otrokovice 
Petr Jeník.

Odstávka začne 4. srpna 
a potrvá do 10. srpna, kdy bu-
dou technologie opět uvedeny 
do provozu. Obyvatelé v blíz-
kosti teplárny mohou tento den 
zaznamenat mírné zvýšení hlu-
ku a tmavší kouř z komína.

Talentů v různých oborech vě-
decké, tvůrčí i sportovní činnosti 
si všímá otrokovická radnice. 
Každoročně vyčleňuje částku 
pro jejich podporu. V roce 2014 
je dokonce dvojnásobná ve srov-
nání s loňskem, a to sto tisíc ko-
run. O grant se letos ucházelo 14 
žadatelů, po posouzení odbornou 
komisí je částka rozdělena mezi 
šest z nich.

Cílem je prostřednictvím fi-
nančního příspěvku usnadnit 
možnost prosadit se a zlepšit 

otrokovická�radnice�podporuje�talentovanou�mládež�
podmínky pro rozvoj osobnosti 
i nadání. Na základě vyhlášené 
výzvy mohl o grant žádat občan 
města do věku 26 let, který je 
vynikajícím studentem či žákem 
a prokazuje předpoklady k dosa-
žení výjimečných studijních, vě-
deckých, sportovních nebo umě-
leckých cílů.  Z grantu je možné 
hradit smluvené výdaje souvise-
jící s danou činností zaměřenou 
na rozšíření znalostí v různých 
oborech vzdělávání a vědy nebo 
s uměleckou či sportovní činnos-

tí příjemce grantu zaměřenou 
na zvýšení jeho schopností.

„Každým rokem žádají 
o grant ve většině případů spor-
tovci. Ostatní obory se objevují 
jen ojediněle, proto bychom rádi 
vyzvali do dalších let i ty, kteří 
vynikají v uměleckém či vědec-
kém směru,“ uvedl starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek.   Uchaze-
či, kterým byla přidělena dotace 
(jméno, obor, schválená částka, 
účel): Dominik� Szcztepanek,�
tenis, 10 000 Kč, postup do vyšší 

Před�prázdninami� si� školáci� řádně� zařádili

 

Řádění pro žáky 1. až 5. tříd ZŠ z pro-
jektu Zdravý pohyb do škol se konal dne 
18. června ve Sportovním areálu Baťov.  
„Celý projekt trvá již dva roky a dosa-
žené sportovní výkony více než dvou 
set dětí i přítomnost jejich rodičů na 
Prázdninovém řádění jen potvrzují smy-
sluplnost tohoto projektu a financí do 
něj vložených. Velký kus práce při or-
ganizaci akce odvedla Eva Pšenčíková  
s týmem jejich spolupracovníků z DDM 
Sluníčko. Během celého roku na orga-
nizaci celého projektu a jeho fungová-
ní pracují spolu s řediteli jednotlivých 
škol také Trenérská rada pod vedením 
Aleše Prudkého. Na radnici pak zbývá 
zabezpečit financování celého projektu, 
což se nám už dva roky daří a hodláme 
v tom pokračovat i v budoucnu,“ přiblí-
žil místostarosta města a člen Trenérské 
rady projektu Milan Plesar. 

Akce měla i bohatý doprovodný pro-
gram zajištěný DDM Sluníčko. Na řá-
dění byl navíc oblíbený klokan Ríša, 
koníci z ranče na Skalách a možnost 
vyzkoušet si hru softball. (red)
� Snímky:�Anna�NovotNá

 

 
 
 
 

třídy soutěže, Daniel� Picmaus,�
čtyřkolka,�10 500  Kč, závodní 
činnost v roce 2014, Bc.� Petr�
čabla, veslování, 10 500 Kč, 
účast na ME v Bělehradě a MS 
v Amsterdamu, Dominik� gá-
bor,� hudba,� zpěv,  14 000 Kč, 
rozvoj hudebního talentu pro-
střednictvím hudebních nástrojů 
a příslušenství, Barbora� Kar-
líková,� aerobik,� � 25 000 Kč, 
MS v aerobiku v Mexiku, Jan�
Svoboda,� jachting,� 30 000 Kč, 
reprezentace na MČR. 

„Peníze z grantu pomohou 
Honzovi k pořízení jachtařského 
oblečení a drobného spotřebního 
materiálu na loď.  Letos Honzík 
poprvé závodí v nejrychlejší tří-
dě, 29 E. Mistrovství ČR už se 
konalo. Na dvouposádkové lodi 
obsadil 2. místo, což je pro pat-
náctileté chlapce mezi staršími 
závodníky opravdový úspěch. 
Děkujeme proto městu Otroko-
vice za přidělení grantu. Jachting 
je sport finančně náročný, ale 
syn v něm má úspěch a repre-
zentuje město opravdu skvěle,“ 
poznamenal otec Jana Svobody 
Aleš Svoboda.  (red)

Děti�ze�školek�také�soutěžily�

Dne 12. června se kona-
lo Sportovním areálu 
Baťov sportovní klání 

mateřských škol O pohár staros-
ty města Otrokovice, kterého se 
zúčastnila družstva  předškolních 
dětí Mateřské školy Otrokovice.  
Doprovodný program zajistil 
DDM Sluníčko, s organizací po-
mohli i studenti Gymnázia Otro-
kovice.  (ano)
Snímky:�Božena�MAříKová


