
Vážení spoluobčané, 
skončilo období prázdnin a dovolených, znavené léto sužované chladem a plískanicemi s odevzda-
ným očekáváním vyhlíží na startovní čáře nedočkavě přešlapující podzim. Mám toto období rád, 
ponouká k pozastavení a zamyšlení nad vykonaným a vybízí k dalšímu směřování.  Je to  období 
vhodné pro rozhodování, je to období jako stvořené pro volbu věcí příštích.

Ve dnech 10. a 11. října se otevřou volební místnosti a společně budeme moci využít svého práva 
rozhodnout svým hlasováním o dalším směřování našeho města. V letošních komunálních volbách 
kandiduje celkem devět stran a volebních uskupení. Je to o tři méně než v minulém volebním období. 
budeme volit osobnosti, zastupitele, kteří dostanou naši důvěru a budou se brát za nás, občany ot-
rokovic. Velmi bych si přál, abychom v co největší míře využili tohoto svého práva, a když ne všich-
ni, pak alespoň velká většina oprávněných voličů. Vždyť komunální volby jsou tématem, které se nás 
bezprostředně dotýká, denně jsme přímo konfrontováni s výsledky našeho volebního rozhodování. 
Je to o našem městě, ve kterém žijeme, o tom, co nám život v něm komplikuje a co naopak usnadňuje 
a přináší radost. Mohu odpovědně říci, že v končícím volebním období, ale i v těch minulých velká 
většina námi volených zastupitelů pracovala ve prospěch otrokovic a patří jim za to dík. pevně 
věřím, že budeme mít i v těchto volbách šťastnou ruku a zvolíme si takové osobnosti, které budou 
úspěšně pokračovat v rozdělaném díle.  Mgr. Jaroslav Budek, starosta otrokovic
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Experimentárium nabízí hravou vědu

Návštěva prezidenta 
v Otrokovicích

  úvodní slovo

všechny školy mají nové přírodovědné 
učebny, ZŠ Trávníky je nově zateplená

Hokus pokus. První školní den bylo slavnostně otevřeno 
Experimentárium Střední průmyslové školy Otrokovice. Ško-
la tímto krokem pokračuje v realizaci projektu Centra vzdě-
lávání – Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro 
moderní výuku žáků SŠ a ZŠ ve Zlínském kraji. Experimen-
táriu bude sloužit celá budova složená z osmi expozic s inter-
aktivními exponáty a učebními pomůckami včetně elektrono-
vého mikroskopu nebo 3D tiskárny. Otevření Experimentária 
bylo stylové: v pokusu, který se jmenuje Hořící ruce. Každou 
exkurzi žáků budou provázet školení herci poukazující na za-
jímavosti vědy.  
 (ano), foto: Anna novoTná  více na straně 10

Žáci všech tří otrokovických zá-
kladních škol mohou s novým 
školním rokem usednout do la-
vic v nových učebnách pro vý-
uku fyziky, chemie, matematiky, 
přírodopisu a zeměpisu. Velkým 
krokem ke zlepšení prostředí je 
také zateplení a rekonstrukce 
školního hřiště ZŠ Trávníky.

Město Otrokovice bylo úspěš-
né při získávání dotace z Regi-
onálního operačního programu 
Střední Morava, která pokryje 
více než 6,6 milionu z celko-
vých nákladů projektu ve výši 
8,4 milionu korun na nové vy-
bavení učeben. Žáci ZŠ T. G. 
Masaryka, Trávníky i Máneso-
va tak mají k dispozici moderní 
techniku, která jde v přírodověd-
ných oborech velmi dobře využít 
spolu s interaktivními programy 
i praktickými pokusy. Projekt 
„Modernizace přírodovědných 
učeben otrokovických ZŠ“ se 
týkal celkem třinácti učeben 
a třech přípraven. Jde o učebny 
fyziky a chemie včetně jejich 
laboratoří, dále o učebny příro-
dopisu, zeměpisu, matematiky 
a k nim patřících přípraven. Vět-
šina učeben bude vybavena no-
vým ozvučením a zatemněním. 
Některé jsou vybaveny novými 
multimediálními katedrami, de-
monstračními stoly, interaktiv-
ními tabulemi, žákovskými lavi-
cemi a dataprojektory. Pořízeny 

budou také nové tablety, GPS 
přístroje či digestoře. 

Nové učebny si pochvalují 
například šesťáci ze ZŠ TGM. 
Učebna fyziky a chemie oproti 
loňsku prokoukla. „Taková by 
měla být každá třída,“ míní Si-
mona Sklenářová z 6. B. „Mož-
ná nás to učení bude víc bavit,“  
přidala se její spolusedící Klára 
Růžičková. Ve třídě jsou nové 
lavice, interaktivní tabule, skří-
ně, elektrické rozvody, hlasovací 
zařízení, zatemnění či vizualizér. 
Učebny přírodopisu a zeměpisu 
zase například zdobí katedry.

Ke zlepšení tepelně izolačních 
vlastností a v neposlední řadě 
i vzhledu přispělo zateplení ZŠ 
Trávníky. Investice si vyžádala 
16 milionů korun: téměř 10 mi-
lionů korun z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, dalších 
585 tisíc korun ze Státního fondu 
životního prostředí.  

Areál školy byl postaven 
v roce 1973 a tvoří jej tři pavi-
lony pro výuku, jeden určený 
pro kuchyni s jídelnou, tělocvič-
nu, družinu a tři třídy Mateřské 
školy Otrokovice. „Objekt je 
z hlediska stavebních konstrukcí 
v dobrém stavu, avšak původní 
materiály již nevyhovují součas-
ným požadavkům na tepelnou 
ochranu budov. ZŠ Trávníky je 
škola pavilonového typu, kde 
dochází k velkým tepelným ztrá-

tám a přesto, že v minulosti byla 
vyměněna původní okna za nová 
plastová, byly vynakládány vy-
soké finanční prostředky na její 
vytopení. Proto město přistou-
pilo ke kompletnímu zateplení, 
aby se dosáhlo maximální mož-
né úspory. S novým pláštěm ško-
la získá také atraktivnější vzhled. 
I toto může napomoci žákům, 
aby se do školy těšili a chodi-
li sem rádi. Kromě výborného 
školního klimatu tak budou žáci 
obklopeni také příjemným pro-
středím,“ komentoval starosta 
Jaroslav Budek. „Zateplením 
ZŠ Trávníky přidáváme další 
kamínek do mozaiky kvalitní-
ho a dobře fungujícího školství. 
Vloni jsme za pomoci dotací 
zateplili ZŠ T. G. M. a nyní se 
zateplení dočká ZŠ Trávníky. 
Kromě toho navazujeme na zvy-
šování kvality vybavení škol, 
a tak po zřízení specializovaných 
jazykových a IT učeben usedli 
žáci v září také do nových la-
vic v učebnách přírodovědných 
předmětů. Realizovat tak velké 
množství investic se nám poda-
řilo díky úspěšnému získávání 
dotací ať už z evropských, nebo 
státních fondů. Jen v roce 2013 
se nám podařilo získat akceptaci 
dotací v sumě 51,3 milionu ko-
run,“ doplnil místostarosta Milan 
Plesar.   

  Pokračování na straně 5
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kuchařky ZŠ mánesova si vyvařily stříbro

do základních škol nastoupí 193 prvňáčků, zaplnila se i školka

Prosíme rozměr alespoň 14 x 6 cm a modře podbarvené, aby si čtenáři ihned všimli. 

 
  MĚSTO OTROKOVICE 

 
přijme na dohodu o provedení práce 

 
kronikářku/kronikáře 

 
Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách města  

 www.otrokovice.cz  v sekci úřední deska-volná pracovní místa. 
 

Písemné přihlášky je možné podávat do 15. 10. 2014 
na adresu Městský úřad Otrokovice, oddělení kanceláře tajemníka, 

nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 

Dne 15. května byla zahájena a nyní už 
je dokončena stavba cyklostezky podél 
Baťova kanálu – Otrokovice–Bělov–
Kvasice.   Díky tomu jsou propojeny 
stávající cyklostezky Kroměříž–Kva-
sice a Otrokovice–Napajedla. Nová 
trasa měří 4,5 kilometru. Cyklostez-

ka začíná v katastru Otrokovic. Nově 
zbudovanou lávkou kříží tok Mojeny, 
pak je vedena po levém břehu Moravy 
až do Kvasic. Cyklostezka je součástí 
značené cyklotrasy  C 47 – Moravské 
cyklostezky. Slavnostně otevřena bude  
26. září. (red)

ZŠ mánesova. Velký nárůst žáků zaznamenala v po-
rovnání s minulým rokem ZŠ Mánesova, kam nastoupi-
lo do čtyř tříd celkem 94 žáků oproti loňským 63. Děti 
pozdravil v první školní den starosta Jaroslav budek. 

ZŠ Trávníky. Do ZŠ Trávníky přišlo v první školní den 48 žáků, což je o třináct méně než loni. nástup 
do školy prvňákům v ZŠ Trávníky zpříjemnil otrokovický místostarosta Milan plesar a také klokánek Ríša 
spolu s kouzelníkem Šeklinem. Radnice dětem i jejich rodičům věnovala v souvislosti s prvním školním dnem 
ve všech ZŠ hned několik drobných dárečků – batůžek s pastelkami, skicákem a reflexním zvířátkem. 

ZŠ T. G. masaryka. ZŠ T. G. M. přivítala letos 51 prv-
ňáčků oproti loňským 69. Děti navštívil hejtman stanislav 
Mišák, členka rady města libuše Škrabolová a vedoucí 
odboru školství a kultury barbora Šopíková.

mateřská škola otrokovice. první zkušenosti s „jesličkami“ a se školkou mělo v otrokovicích 166 dětí. 
Mateřské škole otrokovice bylo pro školní rok 2014/2015 doručeno 180 žádostí o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání. Dostalo se tak téměř na všechny děti z otrokovic, nebylo přijato pouze jedno, nejmladší věkem.  
pondělí 1. září si hrály a švitořily i děti v MŠ J. žižky. 

Druhé nejlepší v republice jsou kuchař-
ky z jídelny Základní školy Mánesova 
v Otrokovicích. Tak rozhodli hodnotící 
komisaři v celostátní soutěži O nejlepší 
školní oběd. Porotě zachutnalo menu 
složené z polévky – mrkvovo-zázvoro-
vého krému s pažitkou, hlavního cho-
du – pošírovaného filetu Mahi Mahi 
na smetanovém špenátu s cizrnou a opé-
kaným bramborem a dezertu – bulguru 
s tvarohovým krémem a malinami.

„Chtěly jsme uvařit jídlo moderní 
a zdravé, které by vyhovovalo požadav-
kům zdravé výživy a zároveň chutnalo 
dětem. Menu, které jsme do jídelníč-
ku zařadily nově, jsme vařili dvakrát 
a strávníkům chutnalo. Zejména ti star-
ší si jej pochvalovali,“ přiblížila vedou-
cí školní jídelny ZŠ Mánesova Anna 
Vičánková. Tříčlenný tým kromě ní 
tvořily ještě Anna Bittnerová a Lenka 
Hastíková. 

Hodnotícím komisařům představily 
menu, které lákalo na pohled a zároveň 
v něm nechyběla zdravá ryba, zeleni-
na, luštěniny, ale i sladká zdravá tečka 
na závěr.  (vac), foto: ZŠ mánesovaMedailové menu z Mánesky.
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cyklostezka do kvasic se otevírá koncem září



Technické služby opravily 1300 m2 chodníků
Technické služby Otrokovice (TSO) opravily v první polovině roku více než 1300 m2 chodníků. Opravy 
a rekonstrukce si vyžádaly téměř 1,3 milionu korun.  Opravy se soustředily zejména do částí Střed a Trávní-
ky, ve druhé polovině roku na Baťov a Štěrkoviště. Aktuálně probíhá třeba rekonstrukce chodníku v ul. Ty-
lova a tř. Spojenců. Práce lze rozdělit do tří kategorií. „Při kompletní rekonstrukci dochází k odstranění sta-
rého chodníku a vybudování nového. Kompletní rekonstrukce povrchu zahrnuje odstranění starého povrchu 
chodníku a zhotovení nového s částečnou nebo úplnou výměnou podkladních vrstev a při běžných opravách 
je poškozený chodník uveden do původního stavu,“ uvedl ředitel TSO Vladimír Plšek.  Opravovaly se i sil-
nice: běžné vysprávky živičnou směsí, plošné opravy pokládkou živičného koberce, i vysprávky živičnou 
emulzí. Celkem tak bylo opraveno 776 m2 silnic. Na silnicích byla obnovena také větší část vodorovného 
dopravního značení v křižovatkách včetně silničních přechodů o celkové ploše 573 m2. Vyměněno nebo 
opraveno bylo 35 dopravních značek a 5 kanalizačních vpustí. Práce budou pokračovat i nadále. (vac)

mezinárodní den seniorů oslaví přednáškami, divadlem i ve wellness
První říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Už tradičně připravuje pestrý program SENIOR Otrokovice, 
Sociální odbor MěÚ Otrokovice a městská společnost TEHOS. „V rámci oslav Mezinárodního dne seniorů, 
který připadá na 1. října, se v SENIORu Otrokovice uskuteční pro uživatele našich služeb řada zajímavých 
akcí. Vyvrcholením je slavnostní ukončení projektu Bohatství vzpomínek, které se i pro širokou veřejnost 
koná 30. října od 15 hodin ve společenském sále budovy C (tř. Spojenců 1840). Součástí programu je remi-
niscenční divadlo na téma Když jsem se vdávala, když jsem se ženil… a výstava svatební retro módy. Všichni 
jste srdečně zváni, po skončení programu je možná prohlídka domova pro seniory,“ zve ředitelka SENIORu 
Otrokovice Ivana Vardanová. Na seniory čeká také přednáška členky Červeného kříže Lenky Barto-
níkové o první pomoci aneb jak se zachovat v případě úrazu či ohrožení života. O bezpečí seniorů  
a podvodném jednání, které v současné době policisté ve Zlínském kraji řeší, povypráví koordinátor-
ka prevence Policie ČR Jitka Lysáčková. Radka Jarková z Městské knihovny připravila besedu s ná-
zvem Fenomén stáří. Zapojena bude rovněž Česká obchodní inspekce, která si připravila přednášku 
o aktuální problematice v oblasti ochrany spotřebitelů zejména seniorského věku týkající se zdánlivě 
výhodných akcí, kulturních nabídek nebo zájezdů s prezentací a možností nákupu výrobků. Přímo  
1. října od 8 do 12 hodin se koná den otevřených dveří ve wellness Sportovního areálu Baťov. V tento den 
bude pro seniory nad 60 let možnost objednávky na využití wellness centra dne 7. října 2014 zdarma. Návště-
vu bude možné si domluvit na místě, popřípadě je možné se objednat i na telefonu 606 094 605.   (ano)

charita hledá dobrovolníky při mimořádných událostech
Charita sv. Anežky je připravena zapojit se a pomoci v případě mimořádných událostí (povodeň, větrné smrš-
tě, dopravní nehody, výbuch plynu, teroristický útok a jiné). Pomáhá zejména v obcích s rozšířenou působností 
Otrokovic, dle potřeby i jinde. „Během mimořádných událostí poskytneme sociální šetření, fyzickou, materiál-
ní a duchovní pomoc, odborné poradenství, zprostředkování kontaktů a další. Jste také vy ochotni pomoci, jste 
schopni operativně přispěchat na pomoc v případě potřeby a pohybovat se v místě události? Pokud ano, pak 
se staňte dobrovolníkem v „aktivní záloze“. Registrujte se na www.otrokovice.charita.cz v sekci Mimořádné 
události. Děkujeme za vaši ochotu,“ uvedl za Charitu sv. Anežky zástupce ředitele Jiří Vlček.  (red)
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Koalice, která vede město od října 
2010 (ČSSD, Nový impuls, Ne-
závislí), se v koaliční smlouvě 
podepsané 24. října 2010 dohodla 
na řadě společných priorit. Jak se 
jim dařilo deklaraci naplnit, hod-
notí redakce bod po bodu (psáno 
kurzívou): 
Základní teze pro programové 
prohlášení RMO:
 rekonstrukce velkého více-
účelového sálu v otrokovické 
BEsEdě – prostor nad prodej-
nou BillA (s využitím dotace 
z roP Eu). Tento bod se podaři-
lo splnit. Velký sál slouží od pro-
since 2011. 
 vybudování víceúčelového 
sportovně společenského areálu 
na Bahňáku (s využitím dotace 
z roP Eu) Tento bod se poda-
řilo splnit. sportovní areál baťov 
slouží veřejnosti od dubna 2012. 
 dokončení systému protipo-
vodňových opatření výstavbou 
poldru v povodí vodoteče Hra-
bůvka. Tento bod se koalici nepo-
dařilo splnit.  
 dokončení  sítě  cyklostezek  
pro průjezd městem. Tento bod 
se podařilo splnit, město je prů-
jezdné po cyklostezkách.
 Příprava území  v lokalitě ko-
lem městského koupaliště pro 
budoucí využití k rekreačním 
účelům a  volnočasovým akti-
vitám občanů. Tento bod se po-
dařilo splnit. původní záměr pro 
výstavbu domů neměl podporu jak 
radních, tak zastupitelů. naopak 
podpořena byla výstavba zázemí 
pro lanové centrum.
 Zvýšení kapacity mateřské 
školy otrokovice otevřením 

nové třídy pro předškolní děti. 
Tento bod se podařilo splnit. Ko-
alice otevřela ne jen jednu, ale 
od října 2011 hned tři nové tří-
dy v pastelkové školce na Tráv-
níkách. 
 Zvýšení počtu parkovacích 
míst ve městě. Tento bod se po-
dařilo splnit. parkovací místa 
postupně přibyla ve všech čás-
tech města. 
 Aktivně  se angažovat v do-
budování jv části obchvatu 
města formou úzké spolupráce  
a komunikace s Ředitelstvím 
silnic a dálnic Čr; toto opatření 
současně výrazně sníží následky 
přívalových dešťů v místní části 
kvítkovice. Tento bod se koa-
lici podařil naplnit vrchovatě. 
otrokovická koalice byla slyšet 

i v praze a byla motorem desítek 
jednání na nejvyšší ministerské 
úrovni. I díky zvýšenému úsilí 
otrokovické radnice je v návrhu 
státního rozpočtu na dokonče-
ní výkupů pozemků a příprav 
stavby JV obchvatu města 35 
milionů korun a na výstavbu 
samotnou má stát v letech 2015 
a 2016 připraveno 1,1 miliardy 
korun. 
 realizace projektu pro zlepše-
ní dopravní obslužnosti v kvít-
kovicích. Tento bod se podařilo 
splnit. na náves a na hřbitov za-
jíždí pravidelně autobus MHD, 
vybudován je i přístřešek zastávky 
na návsi.
 v souvislosti s  novou zástav-
bou zřízení odpočinkové zóny 
v kvítkovicích.  Tento bod se 

koalici podařilo naplnit. V le-
tech 2012 a 2013 byla v Kvít-
kovicích v lokalitě pod Dubem 
a v blízkosti domu s pečovatel-
skou službou nivy vybudována 
a zrekonstruována dvě dětská 
hřiště. 
 Podpora  vybudování ob-
chodního centra na Bahňáku 
respekt. na Štěrkovišti. Koa-
lice za tímto bodem šla velmi 
intenzivně, jednala s investory 
a snažila se nabídnout přívětivé 
prostředí pro budoucího inves-
tora supermarketu. bohužel se 
vznikem jiných center na území 
města se snížil zájem develope-
rů o investici na baťově. super-
market dodnes na baťově nesto-
jí, na stavebním úřadě však leží 
dokumentace jednoho investora 

k jeho realizaci. Třeba bude úspěš-
ný. 
 úprava interiéru otrokovické 
BEsEdy formou vybudování 
městského informačního centra 
a jeho propojení s televizním 
studiem Televize otrokovice 
a s redakcí otrokovických no-
vin. Tento bod se podařilo splnit 
počátkem roku 2014. součástí 
úprav je i nová Městská kavárna.
 Změna systému financování 
sportu ve městě a podpora vzni-
ku městského fotbalového klubu 
s důrazem na podporu mládeže. 
V roce 2013 byl zaveden systém 
detailnějších kritérií odrážejících 
komplexně náročnost sportovní 
činnosti u žadatelů o dotace města. 
Rozdělování dotací je tak transpa-
rentnější. Městský fotbalový klub 
v otrokovicích i přes viditelnou 
snahu koalice i Zlínského kraje ne-
vznikl. Důvodem bylo nesouhlasné 
vyjádření zástupců jednoho z míst-
ních fotbalových klubů. 
 Podpora řešení nového vjez-
du do průmyslového areálu 
TomA, a. s. s cílem minimaliza-
ce dopadů dopravního zatížení 
v obydlených částech města. spl-
nění tohoto bodu je na spadnutí. 
Kamiony by novým vjezdem měly 
začít jezdit do konce roku.
 Zvýšení  informovanosti  oby-
vatel města při mimořádných 
událostech formou zavedení  
systému krizových sms pro 
všechny občany města, kteří o to 
požádají.   Tento bod se podaři-
lo splnit, navíc funguje i systém 
informačních sms, které zpravují 
o přerušení dodávek energií a po-
dobně.  (red)

sliby se mají plnit. nakolik se to dařilo koalici vládnoucí v letech 2010–2014?

pastelková školka je i po třech letech provozu stále plně obsazená, nová místa pro děti byla potřebná.

Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly a velmi rychle 
se přiblížil závěr tohoto voleb-
ního období. Máme před sebou 
významný úkol, objektivně zhod-
notit vše, co se podařilo udělat, 
na čem ještě v těchto dnech pracu-
jeme a se kterými ze stanovených 
úkolů počítáme do dalších let.

Redakce Otrokovických novin 
ve stručnosti hodnotila úspěšnost 
plnění našich slibů zanesených 
v námi všemi podepsané koaliční 
smlouvě z roku 2010. Nám tedy 
zbývá zhodnotit spíše to, díky 
čemu jsme dosáhli tohoto výsled-
ku. Již na začátku jsme radikálně 
změnili zavedený systém práce. 
Místo čekání na rychlé výzvy 
a možnosti dotací jsme začali 
zpracovávat projekty, které byly 
pro město potřebné a které jsme 
chtěli realizovat. Měli jsme tak 
možnost pružně a rychle reago-
vat, když samotné výzvy přišly. 
Část projektů jsme také financo-
vali z vlastních zdrojů rozpočtu 
města. Za období 2010–2014 
jsme realizovali investice a mo-
dernizace za více než 350 milionů 
korun, na které se nám podařilo 
získat spolufinancování více než 
200 milionů korun prostřednic-
tvím dotací – nejčastěji z Regi-
onálního operačního programu 
Střední Morava a Státního fondu 
dopravní infrastruktury.      

Považujeme za nutné také zmí-
nit, že jsme vždy dávali přednost 
projektům, u kterých byla mož-

nost získání dotace. Díky tomu 
se podařilo realizovat i finančně 
náročné projekty, které by s vlast-
ním financováním nebyly možné. 
I přes zvýšený objem investic, 
který výrazně převyšuje všech-
na předchozí volební období, 
jsme nezadlužovali město nový-
mi úvěry a drželi hospodaření 
rozpočtu města v dobré kondici. 
Velmi nám v tom pomohla námi 
vymyšlená a schválená směrnice 
o zadávání veřejných zakázek, 
kde jsme šli nad rámec zákona 
a upravovali nakládání s veřej-
nými penězi od 100 tisíc korun 
do zákonné výše 2 milionů korun. 
Tímto se nám podařilo za dva 
a půl roku ušetřit na výběrových 
řízeních na 15 milionů korun. 
Úspěšné výsledky přineslo také 
zavedení centrálního nakupování 
mnoha komodit, kdy úřad, měst-
ské společnosti i organizace šetří 
miliony korun ročně. Postupnými 
kroky tak pracujeme na rovno-
měrném rozvoji Otrokovic a hod-
láme v tom, posilněni Vaší důvě-
rou, pokračovat i nadále. Naším 
společným zájmem je postupně 
přidávat další kamínky do mozai-
ky města prostoupeného zelení, 
ve kterém žijí slušní a pracovití 
lidé, kteří zde chtějí pracovat, ba-
vit se, užívat zaslouženého odpo-
činku, ale i vychovávat své děti. 
 Za vedení města Otrokovice 
 Mgr. Jaroslav Budek, 
 ing. milan PlEsAr, 
 ing. jiří ondráŠ  

vyjádření představitelů koalice
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FALEŠNÍ HRÁČI
Můj poslední příspěvek o „zlatých padá-
cích“ u některých z vás vyvolal pozitivní re-
akce. Jde vidět, že jsem zřejmě ťal do živého. 
Mnozí jste mě během uplynulých týdnů po-
tkali, zastavili a diskutovali. někteří se ptali 
na můj postoj k otázce hazardu v otrokovi-
cích. Využívám této možnosti dané mi záko-
nem, což dříve nebylo možné, a zveřejňuji 
v městském magazínu svůj pohled na postoj 
současné koalice ve vedení města týkající 
se hazardu. Do konce roku 2010 na rad-
nici hazard nikoho nezajímal, radní vesele 
schvalovali nájemní smlouvy umožňující 
instalovat hazard. V tom roce přišla jedna 
z nových stran, o které s oblibou říkám, že 
poručí větru a dešti. přišla s návrhem na re-
gulaci hazardu a na radnici se to začalo ře-
šit, a to na jednání městského zastupitelstva 
15. 12. 2011.

Tam byla schválena vyhláška města 
v poměru 11:12 zakazující hazard ve městě  
s 3 letou „inkubační“ lhůtou danou záko-
nem. Já jsem byl tehdy a jsem i dnes pro re-
gulaci hazardu. nikoliv pro lidem asi dobře 
znějící, ale v praxi obtížně realizovatelný 
plošný zákaz hazardu. Místo toho, abychom 
ve městě i s občany otevřeli na toto téma 
diskusi, kde bychom pojmenovali všechny 
dopady a možnosti řešení, schválila těsná 
většina zastupitelů populisticky zákaz ha-
zardu. Říkal jsem si tehdy škoda, ale co se 
dá dělat, žijeme v demokracii. Zajímalo mě 
a stále zajímá, kde se najdou chybějící pení-
ze (17–18 milionů korun), o které městský 
rozpočet přijde tímto rozhodnutím? nikdo 
mi neodpověděl. Jaké je však další pokra-
čování? případem obce Chrastava zru-
šil Ústavní soud čR zákonné ustanovení, 
o které byla opřena městská vyhláška, která 
byla tehdy schválena zejména hlasy čssD 
a nezávislých. Velmi dobře si pamatuji, jak 
na veřejném jednání byly desítky lidí i pod-
nikatelů a jak předsedající pan starosta 
města srdceryvně prohlašoval, jak automaty 
ničí lidské životy, likvidují celé rodiny, jak 
celý hazardní byznys dokáže manipulovat 
lidmi a z úst jeho stranických kolegů padala 
slova o korupci a podobně. promiňte, ale 
do těchto zařízení je dovolen vstup osobám 
starším 18 let, každý z nás má odpovědnost 
za sebe a svoji rodinu!  pak nastalo obdo-
bí, kdy tito lidé chodili po městě a chlubili 
se, jak zakázali hazard a jak otrokovice 
postupně od hazardu zcela vyčistí. Jaksi 
zapomněli dodat, kde vezmou miliony, kte-
ré jim do té doby nevadily v rozpočtu a nyní 
budou citelně chybět. při zkušenostech, kdy 
tito lidé či jejich strana vládne městu léta, 
by to asi vyřešili vzetím dalšího úvěru, což 
bude naprosto skvělý dárek novému zastupi-
telstvu.  ale najednou na jednání městského 
zastupitelstva dne 19. 9. 2013 přišel potichu 
a nečekaně návrh pana starosty na zmírnění 
městské vyhlášky o hazardu, která hazardní 
automaty a videoloterijní terminály na úze-
mí města jimi dříve schválenou vyhláškou 
zakazovala a najednou je měla opět povolit. 
ale ne všechny, jen některé, že by regulace? 
Copak předkladatele vedlo k tomuto kroku? 
a tak se ptám, tyto automaty a videoloterij-
ní terminály už neničí celé rodiny a lidské 
životy? Tyhle automaty a VlT už nebudou 
produkovat gamblery? Dříve vyřčená slova 
o korupčním prostředí snad není ani potře-
ba rozvíjet. Kdo tady hraje falešnou hru? 
přiznám se, že mě toto hodně nadzvedlo. ale 
někteří jdou ještě dál, mají odvahu veřejně 
hlásat a sdělovat nám v rámci předvolební 
kampaně z velkoplošných plakátů, jak chtějí 
město bez hazardu! To se nestydíte? pane 
starosto, tak to máte krátkou paměť. Jako 
tehdejší neuvolněný místostarosta a člen 
rady města do roku 2010 jste hlasoval pro 
umožnění hazardu v městských nemovitos-
tech (všichni si to mohou ověřit ze zázna-
mů rad města)! Dle veřejného záznamu 
z jednání rady města 5. 9. 2011 jste navrhl 

a prosadil 5% úlevu nájemníkům, kteří měli 
v nemovitostech města umístěn hazard (opět 
možno dohledat ze záznamu z jednání rady 
města)! byl jste také předkladatelem návrhu 
obecně závazné vyhlášky, která měla umož-
nit dočasnou výjimku ze zákazu hazardu 
na území města,  to bylo 19. 9. 2013. na-
štěstí při jednání ZMo se našli rozumní lidé, 
kteří svým hlasováním zablokovali navržené 
řešení. pro dokreslení tehdy hlasovalo pro 
tento návrh v podobě výjimky ze zákazu ha-
zardu 11 zastupitelů, a to předkladatel Ja-
roslav budek, dále libuše Škrabolová, Jar-
mila Šedivá, Ivo Kramář, Radoslav ženatík, 
Jiří Šedivý, Karel Kukuliš, Marta Zakopalo-
vá, Jiří ondráš, Marie Zachová a Miroslav 
Malina. proti předloženému návrhu jsem 
hlasoval já, Václav Ransdorf, Milan plesar, 
Romana bujáčková, Jiří Holub, Jaroslav 
Tkadlec, Vlastimír Hrubčík. při hlasování 
se zdrželi Vlastimil bukovjan, Milan berčík 
a Jaromír Hanák. Takto jsem si to pozna-
menal. návrh tedy nebyl schválen a hazard 
postupně ve městě končí tím, že ministerstvo 
financí ruší dříve vydané licence a povolení 
hazardním firmám. Cítil jsem za důležité se 
ozvat, když se z obyvatel města snaží někdo 
dělat hlupáky.  přeji všem občanům příjem-
ný zbytek léta.  Alexander GALIA,

 člen Zastupitelstva města otrokovice

ZLAté pAdÁky?
…poHLEd Z dRuHé stRANy
čtenáři otrokovických novin si v minulém 
čísle mohli přečíst článek zastupitele města 
alexandra Galii o tom, jak se rozhazují ve-
řejné peníze, jak jsou ředitelům obchodních 
společností zvyšovány jejich platy a schva-
lují se zlaté padáky. nedá mi to, abych ne-
reagoval na snůšku polopravd a lží, kterými 
čtenáře autor článku zahrnul. otázka zní 
proč? odpověď je nasnadě, blíží se komu-
nální volby a je třeba pošpinit a pomluvit ty 
ostatní. že je to bezdůvodné, na tom přece 
nezáleží, hlavně že se já ukážu v hezkém 
světle. Zkusme vynechat mediálně, možná 
i bulvárně lákavou terminologii pisatele 
článku, pomiňme jeho osobní důvody pro 
nečekanou aktivitu v samém závěru čtyřleté-
ho volebního období a podívejme se na ob-
sah článku věcně a konkrétně. 

problematika parkování u polikliniky 
byla velmi dlouho projednávána a nebyl 
na ni jednotný názor. parkoviště začali vyu-
žívat občané přilehlého sídliště k dlouhodo-
bému parkování a jak lékaři, tak i pacienti 
neměli už od brzkého rána kde zaparkovat, 
protože parkovací místa blokovala již par-
kující vozidla z předešlého dne. proto bylo 
rozhodnuto zavést systém časově omezené-
ho parkování prostřednictvím parkovacího 
kotouče, a to jen v době od 6.00 do 15.00 
hodin. lékařům je umožněna výjimka z to-
hoto systému, ale nemají zajištěno parková-
ní na úkor těch, kteří polikliniku navštěvují. 
pokud místo k parkování není, tak musejí 
hledat místo pro své vozidlo v okolí poli-
kliniky stejně jako všichni ostatní. Je velmi 
snadné a jednoduché něco kritizovat, ale 
přijít s nápadem a řešením a vzít za své roz-
hodnutí zodpovědnost, to už tak jednoduché 
není. parkoviště u polikliniky má sloužit 
především pacientům a lékařům – na tom se 
snad rozumně uvažující lidé shodnou. Kaž-
dé řešení má své problémy, ale my jsme zvo-
lili to, které nejvíce odpovídá této prioritě. 

K navýšení mezd ředitelů obchodních 
společností bylo přistoupeno po několika 
letech proto, aby mzdy byly srovnány s výší 
mezd ředitelů základních škol a vedoucích 
odborných útvarů městského úřadu. brali 
totiž méně. a na rozdíl od nich navíc ředi-
telé, dnes jednatelé společností, ručí celým 
svým osobním majetkem za hospodaření 
dané společnosti. a nikdo je jejich odpo-
vědnosti nezbaví. Rovněž obhospodařují 
městský majetek v hodnotě několika stovek 
milionů korun, který jim byl svěřen do péče. 

Mimo otrokovickou beseDu, která je do-
tována městem otrokovice (jedná se o pod-
poru rozvoje kulturních aktivit města), jsou 
jednatelé placeni ne z peněz našich společ-
ných, jak je chybně uváděno, ale z hospo-
dářského výsledku jimi řízených společností, 
který zahrnuje rovněž nemalé finanční pří-
jmy z obchodních aktivit těchto společností. 
a navýšení nebylo v takové výši, jak uvádí 
pisatel článku. Úprava jen dorovnává mzdy 
ředitelů se mzdami ostatních srovnatelných 
pozic. Mzda ředitelů obchodních společ-
ností zůstávala po dobu minimálně pěti let 
bez pohybu – bylo by tedy přesnější mluvit 
o dorovnání mezd, nikoliv o jejich navýšení.

Zlaté padáky, jak je autor článku nazývá, 
nejsou zlatými padáky v tom smyslu, jak je 
známe z jiných případů. nabytím účinnosti 
nového zákona o obchodních korporacích 
k 1. 1. 2014 a následnými změnami došlo 
k tomu, že dnes nejsou jednatelé zaměstnan-
ci obchodních společností, jak tomu býva-
lo dříve. Mají uzavřeny smlouvy o výkonu 
funkce bez pracovněprávního vztahu. už se 
na ně nevztahují podmínky zákoníku práce 
a v případě jejich odvolání přicházejí o prá-
ci ze dne na den. Tedy ne jako kterýkoliv jiný 
zaměstnanec, který když obdrží výpověď, tak 
mu běží po jednom měsíci dvouměsíční vý-
povědní lhůta a dle zákoníku práce má dále 
ještě právo na tříměsíční odstupné. autor 
článku uvádí, že mají jednatelé právo podle 
zákona na tříměsíční odstupné. ne, není to 
pravda a svědčí to o jeho nedostatečné zna-
losti zákona. Ve smlouvách o výkonu funkce 
je také další ujednání, že v případě odchodu 
z funkce ze strany samotného jednatele mu 
náleží pouze tříměsíční násobek jeho pla-
tu a v případě, že je odvolán za porušení 
smlouvy, mu nenáleží odměna žádná. Toto 
už autor článku neuvádí, informace, kterou 
podává, je tedy neúplná a zavádějící. Důvod 
je zřejmý, čtenář nemusí být informován 
pravdivě, sdělíme mu jen to, co se hodí nám. 
Takže tzv. zlaté padáky zajišťují jednatelům 
společností pouze stejné podmínky, jaké 
mají všichni ostatní zaměstnanci dle záko-
níku práce. Jednatel není majitel společnos-
ti, jen ji řídí a hospodaří s jejím majetkem. 
neměl by tedy mít stejná práva jako ostatní 
pracovníci? Domníváme se, že je to logické. 

Závěrem jen řeknu, že je mi z toho všeho 
smutno. Místo toho, abychom se věnovali 
své práci a společně spravovali město ku 
prospěchu jeho občanů, vysvětlujeme a od-
rážíme nesmyslné a lživé útoky na ty, kteří 
pro město něco dělají. a proč? blíží se pře-
ce volby, tak proč nepoštvat občany města 
a čtenáře proti tomu, kdo pracuje a kdo pra-
covat chce. a dále snad jen to, že jen málo-
kdy mediální přestřelky vedou k pozitivním 
výsledkům. samozřejmě jsou kauzy, na kte-
ré by média měla upozornit a trvat na jejich 
nápravě. obsah článku pana a. Galii dle 
našeho názoru do této kategorie nepatří. ale 
patrně se za čtyři roky opět můžeme „těšit“ 
na články podobného typu. proč? odpověď 
necháme na vnímavém čtenáři.  

 Ing. Jiří oNdRÁŠ, 
 zastupitel města otrokovice

REAkcE stARosty
Další „příspěvek“ p. Galii má přispět opět 
k podpoření jeho předvolebních ambicí. 
Ve svých tvrzeních si vybírá jen to, co se 
mu hodí. článek poslal hodinu a půl před 
redakční uzávěrkou, aby byla co nejmenší 
možnost, že na něj bude někdo reagovat. 
evidentně a zcela oprávněně se toho obává. 
Je to snaha pomluvit a pošpinit své kolegy 
v zastupitelstvu, prostě udělat vše pro to, aby 
v blížících se volbách za každou cenu uspěl.

Výsledkem jeho posledního příspěvku 
o údajných zlatých padácích byla negativ-
ní reakce jednoho z občanů našeho města, 
kterou mi zaslal prostřednictvím mailu. 
po vysvětlení celé situace mi poděkoval 
za informace a omluvil se. bližší vysvětlení 

si můžete přečíst v odpovědi pana ondráše.
Již na začátku tohoto volebního období 

jsem jako starosta jasně deklaroval nulovou 
toleranci hazardu. Důvodem byly osobní 
zkušenosti a zjištění, že hrací automaty roč-
ně způsobí obrovský počet osobních ban-
krotů, sebevražd a váže se na ně velký ob-
jem trestné činnosti. Tento názor zastávám 
stále a je neměnný. situace kolem hazardu 
se vyvíjela následovně. Když v září 2011 
parlament čR novelizoval zákon o loteriích 
a jiných podobných hrách, výslovně obcím 
umožnil regulovat nebo i úplně zakázat 
na vlastním území provozování některých 
loterií a jiných podobných her. V zastupi-
telstvu jsme na to pružně reagovali a v pro-
sinci schválili obecně závaznou vyhlášku, 
která stanovovala úplný zákaz provozování 
zákonem vymezených loterií a jiných po-
dobných her na celém území města, a to 
i s vědomím ekonomických důsledků, tedy 
postupného snižování příjmů města ze zá-
konných odvodů z povolených her, jak bu-
dou tato povolení postupně zanikat. V lednu 
2012 vstoupila vyhláška v účinnost a nebylo 
možné nově povolit žádnou ze zakázaných 
her. Zákon ale stanovoval ochrannou lhůtu 
pro zakázané hry, které byly povoleny před 
1. 1. 2012, tedy na ty se zákaz stanovený 
obcí až do 31. 12. 2014 nemohl vztahovat. 
V tom duchu jsme jednali i s provozovateli 
zařízení na území města. Tolerovali jsme vý-
jimku stanovenou zákonem, ale současně je 
upozorňovali, že od 1. 1. 2015 zakázané hry 
z města zmizí zcela. 

V dubnu 2013 Ústavní soud vyhlásil ná-
lez, kterým zrušil ono ochranné přechod-
né ustanovení novely loterijního zákona, 
a plošný zákaz tak mohl platit i na zaříze-
ní povolená před 1. 1. 2012. Když jsme se 
na radnici podrobně seznámili s nálezem 
soudu a vzhledem k tomu, že zastupitelstvo 
se koná jednou za dva měsíce, byl nový ma-
teriál zastupitelstvu předložen 19. 9. 2013. 
V něm jsme skutečně nenavrhovali oka-
mžitý zákaz provozování videoloterijních 
terminálů, které ještě měly platné licence. 
Chtěli jsme se zachovat čestně a ve smy-
slu našich předchozích jednání s provo-
zovateli o zákonné výjimce do konce roku 
2014 jsme chtěli dodržet slovo, které jsme 
provozovatelům dali. Tato varianta nebyla 
zastupitelstvem schválena, a tak plošný zá-
kaz začal platit okamžitě. postupně Minis-
terstvo financí rozesílá provozovatelům po-
kyn k ukončení provozu heren. některé však 
ještě přetrvávají, protože se proti tomuto 
rozhodnutí odvolávají. existence hazardu 
tak v otrokovicích končí a já jsem tomu rád. 

Dále ve svém článku p. Galia uvádí, že 
na otázku, kde se najdou chybějící peníze 
z hazardu, mu nebylo odpovězeno. neříká 
pravdu, protože mu bylo odpovězeno ně-
kolikrát a vždy stejně. uměli jsme sestavit 
rozpočet před hazardem, budeme ho umět 
sestavit i po hazardu. Dobří hospodáři na-
leznou peníze na správné věci i jinak. polož-
me si ale otázku. Kolik musí občan v herně 
prohrát, aby si provozovatel přišel „na své“ 
a město pak obdrželo „desátek“ ve výši zmi-
ňovaných 19 milionů korun ročně. Je to více 
než 300 milionů prosázených korun. Tato 
suma by mohla být utracena u místních ob-
chodníků, v místních obchodech a službách, 
což by ekonomiku města jistě popohnalo 
kupředu. 

Informace o vzetí úvěru města jsou taktéž 
zavádějící, protože o jeho přijetí či nepřijetí 
není rozhodnuto, jsou učiněny pouze kroky 
k tomu, aby v případě potřeby již noví za-
stupitelé mohli rozhodnout o jeho přijetí. 
případná potřeba přijetí úvěru nesouvisí se 
snížením příjmů z hazardu, ale se zvýšením 
objemu významných investičních akcí měs-
ta.   pane Galio, ptám se Vás, CuI bono? 
Komu slouží Vaše články? občan otrokovic 
si odpoví sám. Mgr. Jaroslav BudEk,

 starosta města otrokovice

Z rEdAkČní PoŠTy
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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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dokončení ze strany 1
Vylepšení se přes prázd-

niny dočkalo i hřiště ZŠ 
Trávníky. Během prázdnin 
prošlo kompletní rekon-
strukcí víceúčelové hřiště 
pro míčové sporty. Rekon-
strukce vyšla na 1,5 milionu 
korun. Finální vrstvou hřiš-
tě je umělý trávník tvořený 
směsí gumového granulátu, 
gumové drásaniny, kame-
niva a polyuretanového 
pojiva. Nechybějí mobilní 
sloupky na sítě, basketbalo-
vý koš a nezbytné oplocení. 
Ve volné travnaté ploše za 

hřištěm vznikl betonový vr-
hačský kruh. 

O prázdninách nezaháleli 
ani na Baťově. „Věřím, že se 
nám podaří do konce roku 
naplnit naši vizi, co se týká 
šatních skříněk. Velmi se 
těším, až se nám podaří do-
končit elektronizaci školy, 
jako například elektronické 
žákovské knížky, elektro-
nické třídní knihy a další 
možnosti, které nám sou-
časné moderní technologie 
umožňují,“ dodal ředitel ZŠ 
Mánesova Vratislav Podzi-
mek.  Anna novoTná

všechny školy mají nové přírodovědné učebny, ZŠ Trávníky...

dotace výrazně pomohly. Školáci budou mít větší komfort, ochrání se i životní prostředí. na  snímku vlevo zateplování ZŠ Trávníky 
(30. července), vpravo nově vybavená třída v ZŠ T. G. M. (5. září).  snímky: Anna novoTná

Zlepšení tepelně izolačních vlastností ZŠ Trávníky
Termín fyzické realizace: 1. 7. 2014–30. 9. 2014
Investor: město Otrokovice
Celkové náklady projektu: 15 926 862 Kč
Dotace OPŽP: 9 954 152 Kč
Dotace SFŽP: 585 538 Kč

modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ
Termín realizace: 07/2014–06/2015 (zkušební provoz 09/2014– 
06/2015)
Investor: město Otrokovice
Zhotovitel: Moderní škola, s. r. o.
Celkové náklady projektu: 8 407 026 Kč
Město Otrokovice: 1 741 139,01 Kč
Dotace ROP Střední Morava: 6 665 886,99 Kč

Základní informace o projektech:

Školní hřiště Základní školy T. G. m.
březen–listopad
ve dnech školního vyučování 15.00–20.00 
hodin 
mimo dny školního vyučování 
10.00–20. 00 hodin
prosinec – únor je hřiště uzavřeno. 
Školní hřiště Základní školy Trávníky
březen–listopad
ve dnech školního vyučování 15.30–19.00 
hodin
mimo dny školního vyučování 

10.00–19.00 hodin
prosinec – únor je hřiště uzavřeno. 
Školní hřiště Základní školy mánesova 
duben–říjen
ve dnech školního vyučování 15.00–21.00 
hodin
mimo dny školního vyučování 8.00–21.00 
hodin
listopad–březen 
ve dnech školního vyučování 15.00–18.00 
hodin
mimo dny šk. vyučování 8.00–18.00 hodin

Školní hřiště pro veřejnost zdarma
Rozšiřovat možnosti trávení 
volného času bez nutnosti 
platit drahé poplatky za mo-
derní a kvalitní sportoviště. 
Tak smýšlí otrokovičtí radní, 
kteří schválili nové provoz-
ní řády školních hřišť platné 
od 1. září. Veřejnost může 
využívat hřiště zdarma.

Všechna školní hřiště 
prošla v posledních letech 

rozsáhlými rekonstrukcemi, 
díky kterým získala nové, 
kvalitní povrchy z moder-
ních materiálů. Každé hřiště 
tak má například moderní bě-
žeckou dráhu z odpruženého 
tartanu či víceúčelové hřiště 
pro různé druhy zejména mí-
čových sportů. Do obnovy 
školních hřišť bylo v posled-
ních letech investováno při-

bližně deset milionů korun. 
Po dobu letošních prázdnin 
prošlo druhou, předposled-
ní fází rekonstrukce za 1,5 
milionu korun hřiště u ZŠ 
Trávníky. Například loni 
byla třetí, závěrečnou eta-
pou dokončena rekonstrukce 
školního hřiště ZŠ T. G. Ma-
saryka, která v souhrnu vyšla 
na 3 miliony korun.  (vac)

rŮZnÝmi HlAsy, jEdním srdcEm: koncert na podporu misií se koná 19. října 
v 17 hod. v kostele sv. Vojtěcha. Pořádá vokální sdružení Magna Mysteria, hostem je sbor 
Bratříčci. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

pohádková zahrad-
ní slavnost v pátek  
26. září na zahradě 
Domu naděje, ul. 
Wolkerova. pohádko-
vý program, kouzelník, 
živá hudba. program 
je zdarma. srdečně 
zvou pořadatelé.

Hřiště slouží veřejnosti v době:

oTrokovické noviny Periodický 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. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 10. den v měsíci. 
Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice, tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. redakční rada: Ing. Milan Plesar (předseda), Mgr. Jaroslav Budek, Mgr. Lenka Vaculová, 
Mgr. Marta Zakopalová, 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, Michal Kratochvíl, Martina Fojtíková. Tisk: Hart press, spol. s r. o., distribuce: Česká pošta, s. p.,  
nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín hledá dobrovolníky pro klienty SENI-
ORU, NADĚJE, ŠLIKRU a Charity sv. Anežky Otrokovice. Více infor-
mací získáte u koordinátorky dobrovolníků ve středu 1. října mezi 13. a 17. 
hodinou v SENIORu C v Otrokovicích.  Více na www.adrazlin.cz. (pp)
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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

11. 10., 10–18 hod.
den s deskovými hrami
DDM Trávníky 
Hraní deskových her pro malé 
i velké. Přezůvky s sebou.
Cena: 20 Kč

19. 10., 15.30–17 hod.
u moravní lávky
uspávání broučků
Přijďte pomoct splnit brouč-
kům nejrůznější úkoly, aby se 
mohli uložit k zimnímu spán-
ku. Špekáčky s sebou.
Cena: dospělí 30, děti 20 Kč

27. 10., 8–18 hod.
strašidelný rej
DDM Trávníky
Celodenní halloweenský pro-
gram pro žáky od 1. třídy. Hry, 
soutěže, tvoření, strašidelný 
průvod. Akce na přihlášku.
Cena: 90 Kč
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středa 1. října, 18 hod., foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
vErnisáŽ – vÝsTAvA  okruh hradišťské umprumky
Jeden z nejstarších spolků profesionálních výtvarných umělců v našem regionu, Sdru-
žení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy – Unie výtvarných umělců 
ČR, se představí malou ukázkou prací svých členů. Vystavena budou díla malířská  
v různých technikách, umělecké fotografie a několik prostorových sochařských objek-
tů. Výstava potrvá do 31. 10. 

pátek 3. října, 20 hod., velký sál, vstupné 230 Kč v předprodeji, 260 Kč na místě
vlAdimír miŠík A skuPinA ETc...
Koncert legendy českého rocku ke čtyřicátému výročí existence kapely ETC… (ke 
vstupence v předprodeji obdržíte poukaz na jednu kávu v Městské kavárně zdarma).

sobota 4. října v 19 hod., velký sál, vstupné 250 a 220 Kč
Pražské divadlo uvádí francouzskou komedii
HErci jsou unAvEni
Vynikající komedie plná francouzského šarmu. 
Hrají: S. Skopal, V. Vydra/J. Čenský, S. Postlerová/V. Křížová, N. Konvalinková/J. 
Boušková a další

sobota 11. října, 19 hod., velký sál, vstupné 200 a 180 Kč
TrAvEsTi skuPinA scrEAmErs
Nový podzimní program oblíbeného souboru.

neděle 12. října, 14–18 hod., velký sál, vstupné 90 Kč, cyklus Naše muzika
driETomAnkA
Další z populárních tanečních odpolední pro příznivce dechovky, tentokráte se zná-
mou kapelou ze Slovenska.

pátek 17. října, 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč, cyklus Doteky paní Hudby
koncert k roku české hudby
klAvírní duo – rEnATA BiAlAsová A milAn BiAlAs
Součástí koncertu – kromě uvedených výtečných brněnských pianistů – bude také 
vzpomínka na významné osobnosti otrokovické kultury Valeše Lisu, Františka Omel-
ku a Františka Lýska. více na straně 8.

pondělí 20. října, 18 hod., Městská galerie, vstup volný
vErnisáŽ – vÝsTAvA slovensko – naša zem
Fotoklub BESEDA představuje fotografie členů spřáteleného fotoklubu z Ružombe-
roku Ivana Kenéze, Igora Čombora a Ĺubomíra Schmida. Výstava potrvá do 9. 11. 

čtvrtek 23. října, 17 hod., velký sál, vstup volný
slAvnosTní vEČEr
ke dni vzniku samostatného čs. státu
V rámci večera se zajímavým kulturním programem bude udělena Cena města 
Otrokovice a Čestné občanství města Otrokovice. (Od 16 hodin se uskuteční pi-
etní KLADENÍ VĚNCŮ k pomníku obětem 1. světové války na náměstí 3. května  
a v Kvítkovicích).

sobota 25. října, 19.30 hod., velký sál, vstupné 150 Kč v předprodeji, 180 Kč v den 
koncertu
sTETson And BourBon
Tradiční mezinárodní přehlídka jižanského rocku včetně možnosti degustace neméně 
tradičních a mezinárodních nápojů. 
KULISZ TRIO (Polsko), ASPHALT HORSEMEN (Maďarsko) a legenda GENE-
RÁL LEE (ČR).

neděle 26. října, 15.30 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
Divadlo Tyjátr uvádí poslední otrokovické představení úspěšné pohádky:
k. m. walló – PrincEZnA sE ZlATou HvěZdou nA ČElE
Divadlo TYJÁTR Otrokovice a taneční skupina ANIFE ve velké výpravné pohádce 
o lásce princezny Lady a prince Radovana, o zlobě krále Kazisvěta.

na listopad připravujeme:
2. 11. Loutkové divadlo Povidlo, 3. 11. Otrokovický výtvarný salón, 8. 11. Frkobraní 
a Xavier Baumaxa, 14. 11. Country bál, 16. 11. Lampionový průvod a ohňostroj,  
23. 11. Dechová hudba Valaška – Naše muzika, 25. 11. Belfianto – Doteky paní Hud-
by, 28. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 29. 11. nová premiéra divadla Tyjátr.

sobota 11. 10.
BurČákovÝ PocHod
nástupní místa: 7.00 Otrokovice hotel Baťov – Společenský dům; 7.15 Otrokovická 
BESEDA.
Cena zájezdu 250 Kč. Bližší informace v předprodeji tel. 571 118 103.

sobota 18. 10. 
moŠóň
zájezd do termálních lázní, nástupní místa: 5.15 Zlín ABS; 5.20 Malenovice U Mlýna; 
5.30 Otrokovice hotel Baťov – Společenský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA.
Cena zájezdu 400 Kč. Vstupné do lázní si hradí každý sám, bližší informace v před-
prodeji tel. 571 118 103.

Připravujeme další zájezdy: 
15. 11. 2014 Veľký Meder/Györ, 13. 12. 2014 Vánoční Vídeň.

úterý 7. 10., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč
USA, 2010 – 128 min., dabing, přístupno 
TŘi dny kE svoBodě
Krimi, drama 
Život se zdá být pro Johna Brennana perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara za-
tčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala. John se snaží udržet rodinu pohromadě 
a usilovně pátrá po každém dostupném důkazu, že je jeho žena nevinná. 

úterý 14. 10., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč
Velká Británie, 2012 – 106 min., dabing, přístupno 
sEdm PsycHoPATŮ
Krimi, komedie 
Scenárista Marty se snaží dokončit svůj scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne 
hledat u svých kamarádů: poněkud výstředního a většinou nezaměstnaného herce Billy-
ho a nábožensky založeného Hanse. 

úterý 21. 10., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč
Velká Británie, 2012 – 90 min., dabing, přístupno 
královskÝ víkEnd
Životopisný, komedie 
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi přijíždí na 
státní návštěvu král a královna Anglie. Poprvé se střetávají upjaté společenské konvence 
Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni. 

čtvrtek 2. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA, 2014 – 94 min., titulky, přístupno od 12 let
lEPŠí TEď nEŽ nikdy
Komedie, drama, romantický 
Existuje milion důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea, a to je přesně 
to, co se mu líbí. Když se u jeho dveří objeví syn Luke a požádá ho, aby se postaral  
o jeho devítiletou dceru, obrátí mu to život naruby. 

čtvrtek 9. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč
USA, 2014 – 90 min., titulky, přístupno
v oku TornádA
Akční, thriller, katastrofický 
Během dne je město Silverton zpustošeno nebývalým náporem tornád. Většina lidí 
hledá bezpečný úkryt, zatímco jiní utíkají k větrnému víru a sledují, jak blízko k tor-
nádu se dostane lovec tornád, aby pořídil snímek, který se podaří jen jednou za život. 

neděle 12. 10., 15 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
Německo, 2014 – min., dabing, přístupno
7 TrPAslíkŮ 3d
Animovaný, rodinný 
7 trpaslíků, 18. narozeniny, 2 draci, polibek nebo 100 let spánku ... a pohádka může 
začít... Princezna Rose je na oslavě svých 18. narozenin zakleta zlou čarodějnicí do 
ledového spánku. A s ní i celý zámek. Jen trpaslíci vědí, jak ji probudit... 

čtvrtek 16. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA, 2014 – min., titulky, přístupno od 15 let
ZmiZElá
Drama, triller 
Amy zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž, byl po sérii důkazů obviněn  
z vraždy své ženy. Prohlašuje, že nic nespáchal, Amyini přátelé a zápisky v jejím dení-
ku tvrdí opak. Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A pokud je Nick nevinný, kde je Amy?

čtvrtek 23. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Francie, 2014 – 97 min., titulky, přístupno od 12 let 
co jsmE komu udělAli
Komedie 
Claude a Marie jsou silně věřící katolíci a mají čtyři dcery. Přes jejich konzervativ-
ní metody výchovy museli spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich 
představ. První dcera si totiž vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává za Číňana. 

čtvrtek 30. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA, 2014 – min., titulky, přístupno od 12 let
drákulA: nEZnámá lEGEndA
Fantasy, drama, akční 
Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké a svůj lid před tu-
reckými nájezdníky. 

pátek 10. 10., 10 hod., kinosál, vstupné 50 Kč
Česko, 2013 – 133 min., přístupno
BABovŘEsky 
Komedie 
Letní komedie Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která  
s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které zamotají hlavu jejím obyvatelům. 

v lisToPAdu v nAŠEm kině uvidíTE: Andělé všedního dne, Škatuláci,  
Magické stříbro, Interstellar, Equalizer, Falešní poldové, Babovřesky 2. 

řÍJEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická 
BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.bese-
daotrokovice.cz, kontakt: predprodej@beseda.
otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v 
městském infocentru je otevřen Po–Pá  8–12, 
13–18 hod., So 8–12 hod. Městská galerie je 
otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí. 

kinokavárna

kino

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.
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Zájezdy

Bio senior



Spolek Rozumění spolu s měs-
tem Otrokovice a Otrokovickou  
BESEDOU vás zvou na výstavu 
významného českého řezbáře, so-
chaře, restaurátora a výtvarného 
pedagoga Jiřího Netíka. Jiří Netík, 
narozen  9. 8. 1953,  žije v Brně 
a provozuje galerii ve Slavonicích. 
Pracuje zejména s dřevem, které 
někdy kombinuje s kovem, sklem 
nebo nalezenými objekty. Velká 
část  dřevěných soch je odlévána 
do bronzu. Jeho tvorba odráží úctu 
a respekt ke světu a údělu člověka 
podobně jako v dílech středově-
kých a barokních mistrů, vlastní 
produkce je však významně sou-
časná a realistická.

Jiří Netík působil jako profesi-
onální hudebník v zahraničí, ale 
od roku 1985 se věnuje sochařství 
a restaurátorství. Působil i jako 
pedagog, externě spolupracoval 
s Fakultou architektury VUT 
v Brně, od roku 1996 vyučoval 
na VOŠ uměleckých řemesel 
v Brně a na psychosomatické kli-
nice v Insy v Německu. Každo-
ročně pořádá ve Slavonicích kurzy 
sochařství a řezbářství přístupné 
všem zájemcům. Pracuje a vysta-
vuje společně se svou ženou Mar-
tinou.
Některé významné realizace:
- bronzová busta Jana Palacha 
ve foyer VUT v Brně (1989)
- socha Morava – dar města Brna 
českému prezidentovi Václavu 
Havlovi (1995)
- návrh a realizace kolekce lovec-
kých zbraní pro firmu Zbrojovka 
Brno (1997)

- 25 figur v nadživotní velikosti 
– betlém pro chrám sv. Václava 
v Břeclavi (1997–98)
- betlém v soukromé sbírce kar-
dinála J. Meisnera v Kolíně nad 
Rýnem (2005)
- socha sv. Václav – dar Jihomo-
ravského kraje papeži Benedikto-
vi XVI. při jeho návštěvě v Brně 
2009
- reliéf Betlém – osobní dar pape-
ži Benediktovi XVI. při audienci 
ve Vatikáně  (2011)
Betlém vystavený v římském Pan-
theonu byl loni vystaven v Notre 
Dame v Paříži v čase adventním 
i o Vánocích, kde jej zhlédlo 3,5 
milionu lidí.

Jiří Netík má za sebou dlouhou 
řadu výstav v České republice, 
na Slovensku, v Rakousku, Itálii, 
Švýcarsku, Finsku, Francii a dal-
ších zemích.

Vernisáž je v pondělí 29. 9. v 18 
hodin v Městské galerii. Ve stejný 
den v 19 hodin se koná beseda 
s autorem. Výstava je otevřena 
denně od 14 do 18 hodin kromě 
pondělí až do 28. 10.

 jiří HoluB, Rozumění

OtrOkOvické
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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 
 

ČTyŘi Plus jEdnA 
pět divadelních představení, cena 920 Kč
4. 10. 2014 E. Assous: Herci jsou unaveni 

(s. skopal/V. Vydra, J. čenský/M. Zahálka,  
n. Konvalinková/J. boušková)

29. 11. 2014 
C. Goldoni: Poprask v laguně (divadlo Tyjátr)

5. 2. 2015  
T. Thomas: Mandarínkový pokoj (Maroš Kramár)

20. 3. 2015 É. Pataki: Edith a Marlene 
(muzikál, H. Vaňková, I. lebedová)

12. 5. 2015 J. C. Islert: Teď ne! (M. Dlouhý)

Bližší informace www.besedaotrokovice.cz, 
tel: 571 118 103, e-mail: predprodej@beseda.

otrokovice.cz
sledujte aktuální měsíční program, 

data představení mohou být posunuta!

 divAdElní PŘEdPlATné 
v otrokovické BEsEdě 2014/15

neděle 28. září
park před Společenským domem

MICHALSKÁ POUŤ
10.00–12.00 dechová hudba VACENOVJÁCI

12.00–14.00 technická přestávka 
14.00–15.00 dětské divadlo

15.30–16.30 IMORTELA  – regionální metalová lahůdka
17.00–18.30 KATAPULT – legenda českého rocku

středa 24. září od 14 hodin
náměstí 3. května před Otrokovickou BESEDOU

Setkání s prezidentem ČR 
Milošem Zemanem

Město Otrokovice a Kancelář prezidenta ČR vás srdečně zvou na veřejné set- 
kání s prezidentem ČR Milošem Zemanem. Pan prezident bude besedovat  

s občany města a předá Otrokovicím prezidentskou stuhu. V případě nevlídné-
ho počasí se akce uskuteční ve velkém sále Otrokovické BESEDY.
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městská galerie představí významného řezbáře

Městská knihovna Otrokovice 
připravila v rámci 18. ročníku 
Týdne knihoven (6.–10. října 
2014) následující akce:
• 6.–8. října se koná v obřadní 
síni městského úřadu tradiční 
burza knih. Občané mohou ode-
vzdávat knihy přímo v knihovně, 
a to čtrnáct dní před zahájením 
akce. Upozorňujeme, že nepro-
dané svazky se nevracejí.
• 7. října v 16.00 hod. se uskuteč-
ní v obřadní síni beseda se spi-
sovatelem historických románů 
Vlastimilem Vondruškou.

• 9. října ve 14.00 hod. se mo-
hou zájemci o literaturu setkat 
v prostorách pobočky Městské 
knihovny na Baťově s mladým 
spisovatelem, otrokovickým ro-
dákem Lukášem Pazderou.
• 7. a 10. října budou žáci 2. roč-
níků všech tří základních měst-
ských škol slavnostně pasováni 
na čtenáře Městské knihovny.
• 16. října v 9.00 hod. se v Měst-
ské knihovně bude konat cesto-
vatelská beseda nazvaná Barev-
ná Keňa, na které se již tradičně 
setkají otrokovičtí turisté, kni-

hovníci a cestovatelka paní Mi-
loslava Abrlová, která povypráví 
nejen o krásách Afriky.
• Roční registrační poplatek 
zdarma získají noví uživatelé 
knihovny, kteří se do knihov-
ny přihlásí během konání akce 
(6.–10. října).
• Všem klientům, kteří „zapo-
mněli“ vrátit zapůjčené doku-
menty, bude udělena amnestie 
na sankční poplatky z prodlení.
 mgr. radka jArková, 
 referent oŠK, 
 oddělení Městské knihovny

Týden knihoven: jaký bude v otrokovicích?

koncert se vzpomínkou na osobnosti
Již velmi dlouho se v našich zemích slaví v roce, 
jehož poslední číslicí je čtyřka, takzvaný Rok čes-
ké hudby jako připomínka důležitých hudebních 
výročí (B. Smetana *1824; L. Janáček *1854; A. 
Dvořák †1904). Symbolicky jsou s čtyřkou na kon-
ci letopočtu spjaty i tři osobnosti otrokovické kultu-
ry, které se výrazným způsobem zapsaly do místní 
kulturní historie. 

První z nich byl Valeš Lísa (v březnu uplynulo 
75 let od jeho úmrtí). Janáčkův žák, řídící učitel 
v Otrokovicích, všestranná renesanční osobnost, 
ale hlavně hudebník snad na 200 %. Inspirován 
svým učitelem, sbíral v okolí lidové písně, které 
vydal ve sbírce Slovácké a lidové písně z Uhersko-
hradišťska – v jeho sbírce je i velmi známá píseň 
Když jsem šel z Hradišťa, zapsaná v Halenkovi-
cích. 

V den, kdy zemřel A. Dvořák (2. 5. 1904),  
se narodil sbormistr, hudební pedagog a vědec 
prof. PhDr. František Lýsek, DrSc., který pro-
žil jako odborný učitel sedm let v Otrokovicích 
na pokusné – experimentální škole (1938–1945), 
kde kromě běžné výuky počtů, kreslení a hudeb-
ní výchovy provedl také výzkumy hudebnosti 
a zpěvnosti dětí a mládeže a hlavně založil Dětský 
sbor z Baťova. Na školu nastoupil 1. 12. 1938 a již 
následujícího roku proslavili zpěváčci svou obec 
ve Velkém kině ve Zlíně a brzy i díky rozhlasu 
a gramofonové desce Supraphon jako „Dětský sbor 
z Baťova“. Po dobu svého působení na Baťově (bylo 
to převážně v těžké době války) František Lýsek 
se svými zpěváčky podněcoval a rozvíjel hudební 
kulturu obce. Jednou ze skladeb, které Lýskův ot-
rokovický sbor pravidelně zpíval, byla znělka Čes-
kým vískám, jejíž text je dílem kolegy ve škole, vy-
nikajícího metodika češtiny a spisovatele Františka 

Omelky (narodil se rovněž v roce 1904, 19. srpna). 
Oba jmenovaní spolu i později udržovali přátelské 
styky – dokladem je fotografie ze setkání r. 1947 
v brněnském studiu rozhlasu během natáčení Lýs-
kova Brněnského dětského sboru. 

máme mimořádnou příležitost připomenout 
si tyto tři osobnosti v rámci koncertu, který  
17. října pořádá otrokovická BEsEdA pod zá-
štitou Lýskova nadačního fondu v Brně; 1994 ho 
k odkazu sbormistrova díla založili absolventi jeho 
dětských sborů – proslulých Jistebnických zpěváč-
ků (1929–1938), Dětského sboru z Baťova (1938–
1945) a Brněnského dětského sboru (1945–1977). 
Kromě medailonů zmíněné trojice se na koncertu 
v další části představí také spolupracovníci Lýsko-
va nadačního fondu, vynikající klavírní duo Milan 
a Renata Bialasovi, jejichž interpretace děl českých 
i světových tvůrců bude skvostným vyvrcholením 
tohoto koncertu.

 doc. Phdr. květuše lEPilová, csc. 
 (redakčně upraveno)

František lýsek a František omelka v rozhlaso-
vém studiu brno,  1947. 
  Foto: archiv k. lEPilové
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Záznam z jednání rady 
města otrokovice 20. 8. 
Při jednání rady města bylo 
projednáno 48 bodů, k nimž 
radní přijali usnesení. Všech-
na jsou veřejnosti k dispozici 
na internetových stránkách 
města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Radní se v úvodu svého 
jednání seznámili s odvede-
nou prací Technických slu-
žeb Otrokovice i provozem 
Sportovního areálu Baťov, 
vše za dobu 2. čtvrtletí 2014. 
Rada města se dále seznámila 
s celou problematikou občan-
ského sdružení DOMINO cz 
a schválila pokračování ná-
jemní smlouvy s tímto mateř-
ským centrem v prostorách ZŠ 
Trávníky do konce roku 2014 
s tím, že po vyřízení administ-
rativních náležitostí ve vztahu 
ke krajské hygieně bude pro-
dloužena nájemní smlouva 
tomuto centru v uvedených 
prostorách na delší dobu. 
Rada města schválila také 
návštěvní řády jednotlivých 
školních hřišť u základních 
škol i dotaci 9 000 korun Čes-
kému svazu včelařů na úhra-
du nákladů souvisejících s ná-
kupem cukru na zazimování 
včelstev. Dotaci obdržel také 

Klub výsadkových veteránů 
Zlín a to ve výši 5 000 korun 
a také Radioklub Otrokovice 
OK2KGE ve výši 3 500 ko-
run. Dotaci z rozpočtu města 
získaly taky obecně prospěš-
ná společnost ADRA 40 000 
korun a organizace Maltézská 
pomoc ve výši 30 000 korun. 
Naopak radní neschválili 
poskytnutí dotace Asociaci 
nestátních neziskových orga-
nizací Zlínského kraje se síd-
lem ve Vsetíně. Rada města 
následně schválila smlouvu 
o dotaci na individuální pro-
jekt Vjezdu do průmyslového 
areálu TOMA křížením se že-
lezniční tratí mezi městem Ot-
rokovice a Regionální Radou 
regionu soudržnosti Střední 
Morava (ROP EU) ve výši 
53 500 000 korun. Tato do-
tace poslouží městu k finan-
cování celé investice nového 
vjezdu, který se nyní buduje. 
Ve zbytku jednání se radní 
zabývali výběrovými řízeními 
na pronájem nebytových pro-
stor ve vlastnictví města, věc-
nými břemeny na pozemcích 
města i nájemními smlouvami 
na městské byty. 
 ing. milan PlEsAr,
 místostarosta města 
 otrokovice

Asi chtěl získat lepší výhled. Takový nález se jenom tak 
nepovede. Při sběru hub v okolí Otrokovic našel Otrokovičan 
Josef Družbík „mláďátko“ hřibu smrkového rostoucíhna dru-
hém. Celková výška dvojhřibu je 13,5 centimetru.  
 (ano), foto:Anna novoTná

Hříbek vyrostl „na patro“

Poslední víkend prázdnin se opět potkali mode-
láři na základně DDM Sluníčko na Štěrkoviš-
ti.  Předvedli hlavně lodní modely, a to ve dne  
i v nočních hodinách. „Již v pátek odpoledne se 
začalo jezdit a létat. Kamarádů přibývalo a byl 
vidět větší počet  hydroplánů než na jarních lo-
dičkách. S nastávajícím večerem se také začala 

rozsvěcovat světla jak na lodích, tak na letadlech 
a oblohu i vodu Štěrkoviště obklopila atmosféra 
pohody a barevné nádhery večera. Sobota byla 
trošku podmračená, a přesto nádherná. Neděle 
byla ve znamení stejně příjemného počasí,“ po-
psal za Model klub Otrokovice Karel Galatík. 
Akce se zúčastnilo celkem 59 modelářů se 124 
modely, z toho 79 lodí, 25 letadel, 12 modelů 
aut a vojenské techniky, buldozeru a 3 coptery.
Modeláři byli celkem z 19 klubů a míst repub-
liky, nejdále z Náchoda. „Musím poděkovat 
místnímu svazu rybářů za jeho pochopení při 
provozu modelů se spalovacími motory. Taková 
dobrá spolupráce není opravdu všude obvyklá,“ 
pochválil Galatík.  (red)
 Foto: model klub otrokovice

Je tomu již 15 let, co jsme slav-
nostně otevírali dvě nové služ-
by Charity sv. Anežky Otroko-
vice – Nový domov a Charitní 
domov Otrokovice. Patnáct let 
uběhlo jako voda a toto výročí 
nám dává nejen důvod k osla-
vě, ale také možnost ohlédnout 
se a zhodnotit výsledek dlouho-
dobého úsilí a snahy o kvalitní 
služby. Podíváme-li se zpět, 
můžeme říci, že za námi zůstal 
velký kus práce.

Dne 9. listopadu 1999 
MVDr. Stanislav Mišák slav-
nostně otevřel náš Azylový dům 
pro matky s dětmi v tísni, poz-
ději přejmenovaný na Nový do-
mov. Čas ukázal, že zřídit toto, 
byť malé, zařízení bylo velmi 
moudré a potřebné rozhodnutí. 
Během uplynulých 15 let došlo 
v Novém domově k několika 
změnám, mj. k tomu, že od 1. 
1. 2013 mohou služby Nového 
domova využívat i otcové s dět-
mi a přijímány jsou také ženy 
bez dětí. V budoucnu plánuje-
me také poskytovat naše služby 
celým rodinám s dětmi.

Za 15 let využilo domova 
175 matek s 321 dětmi, 2 ot-
cové se 2 dětmi a 11 žen bez 
dětí z Otrokovicka, ale také 
z jiných regionů. Počet zájemců 

ovšem daleko převyšuje naše 
možnosti. Do tíživé situace se 
dnes dostává velký počet ma-
tek (ale i otců) s dětmi zejména 
v důsledku špatné finanční si-
tuace, vyhrocených rodinných 
a partnerských vztahů a roz-
máhajícího se domácího násilí. 
Cílem pro nás je, aby uživatelé 
našli klid a podporu, a měli tak 
možnost nabrat sílu a nabýt víru 
v další život. Krok za krokem se 
snaží řešit své problémy a pře-
bírat zodpovědnost při řešení 
svých obtížných situací. Staví-
me na jejich silných stránkách 
a pokoušíme se spoluvytvářet 
rodinné ovzduší, podporujeme 
je v udržování rodinných va-
zeb. Učíme naše uživatele vní-
mat, že využití azylového byd-
lení je jen na přechodnou dobu, 
ale že není žádnou ostudou. 
Do svízelné situace se v životě 
může dostat každý z nás. Tako-
vý je už život…

Charitní domov Otrokovice 
je služba určená pro seniory 
a poskytuje dvě služby, a to 
domov pro seniory a odlehčo-
vací službu. Posláním domova 
pro seniory je poskytnout svým 
obyvatelům podporu, pomoc 
a laskavou péči v prostředí, 
které se co nejvíce přibližuje 

původnímu domovu, aby zde 
důstojně a bez pocitu osamě-
ní prožili svůj podzim života. 
Naproti tomu posláním odleh-
čovací služby je poskytnout 
podporu a pomoc seniorům, 
o něž běžně pečují jiné osoby, 
které potřebují určitý čas k od-
dechu nebo k vyřízení nutných 
záležitostí. Za období patnácti 
let fungování obou služeb se 
nám, doufáme, daří poskytovat 
službu na vysoké úrovni. Na-
ším cílem je především vytvá-
řet příjemné prostředí pro naše 
obyvatele a lidským přístupem 
jim poskytovat pomoc a pod-
poru, kterou potřebují. Děku-
jeme všem, kteří se podíleli 
na otevření a realizaci těchto 
služeb – všem zaměstnancům 
i dobrovolníkům, dárcům, měs-
tu Otrokovice i dalším obcím 
a řadě dalších, bez kterých by 
oba domovy vůbec nemohly 
fungovat. 

Chcete-li si obě služby pro-
hlédnout, můžete nás navští-
vit na dnu otevřených dveří 
ve čtvrtek 9. října od 8 do 16 
hodin.  
mgr. veronika HAlAsová, 
dis.,  nový domov otrokovice
 mgr. veronika cívElová, 
 Charitní domov

15 let slouží seniorům i matkám s dětmi v tísni 

Městská televize Otrokovice 
archiv vysílání: www.televizeotrokovice.cz

modeláři provětrali na Štěrkovišti lodě i letadla

Město Otrokovice vyhlašuje vÝBěrové Ří-
ZEní nA PronájEm ProsTor slou-
ŽícícH k Podnikání rEsTAurAcE 
„u kAlíŠkA“ v areálu Rekreační oblasti Štěrko-
viště umístěné v objektu bez č. p./č. e., na stavební 
parcele č. 2691/1 v k. ú. Otrokovice, o celkové vý-
měře    221,45 m2 a dále související části pozemků 
parc. č. 3363, č. 3366/1 vše nacházející se v k. ú. 
Otrokovice včetně zpevněných venkovních ploch 
na nich umístěných a funkčně souvisejících se 
stavebním objektem o celkové výměře 722,15 m2, 
z toho přilehlý pozemek o výměře 395,1 m2, taneč-
ní kolo o výměře 314 m2 a sklad 13,05 m2. Uve-
dené prostory jsou kolaudovány jako restaurace 
(pivnice). Město Otrokovice vyhlašuje výběrové 
řízení za následujících podmínek: 1. doba nájmu: 
nejdříve od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) za stavební objekt minimálně 500 
Kč/m2/rok (bez DPH)
b) za přilehlý pozemek, taneční kolo a sklad mini-
málně 30 Kč/m2/rok (bez DPH)
c) bude hrazeno měsíčně předem
d) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním 
prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uve-
de: a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok 
a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo ko-
pii výpisu z obchodního rejstříku.
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy 
doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřa-

du, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné 
prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otro-
kovice a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:  
a) v pronajímaných nebytových prostorech nebu-
dou umisťovány a provozovány výherní hrací pří-
stroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná 
obdobná technická zařízení umožňující interaktiv-
ní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu záko-
na č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního ná-
jemného a záloh na služby. Tato kauce bude použi-
ta v případě, že nájemce nebude platit řádně nájem 
a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemní-
ho vztahu, po vyrovnání všech závazků, bude tato 
kauce, případně její úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 29. 10. 2014 
v 10.00 hod. Výběrové řízení vyhodnocuje na ne-
veřejné 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 poskytne Eva Kadlečíko-
vá  na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené obálce s označe-
ním: „Výběrové řízení restaurace U Kalíška“ 
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.

V srpnovém čísle na str. 8 
bylo v článku Vzpomínky 
patří k životu chybně uve-

deno příjmení ředitele školy. 
Správně zní BiŠoF. Za chy-
bu se omlouváme.  Redakce

oprava

Z jednání rady města otrokovice



Dne 2. září oslavila paní  
Alžběta GErycHová 
80 let. K tomuto životní-
mu jubileu srdečně gra-
tulujeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví a po-
hody. Přejí dcera Jiřina 
a syn Vojtěch s rodinami.

čas letí jako bláznivý. V le-
tošním roce se dožívají 80 let 
manželé Eduard a Božena 
noHálovi. Současně osla-
ví 61 let společného života. 
Hodně zdraví a osobního štěs-
tí do dalších let přeje rodina.

čas, ten plyne 
jako voda, ne-
zůstane chvíli 
stát, ani se nám 
věřit nechce, že 
už budeš mít let  
pětasedmdesát. Dne 12. 
září oslavila význam-
né životní jubileum paní  
josefa BúBElová. Pevné 
zdraví do dalších let přeje man-
žel Alexander, synové Petr a Pa-
vel s rodinami.

Dnes, 19. září, se 
dožívá pan 
František 
sTAněk 90 let. 
Všechno nejlep-
ší, hodně zdraví 

a spokojenosti do dalších let 
přeje manželka, syn s manžel-
kou, vnučky a vnuci, pravnuč-
ka a pravnuci.

Dne 12. října 
se dožívá paní 
Zdeňka 
d o B E Š o v á 
krásných 89 let. 
Do dalších let jí 
přejí hodně zdraví, štěstí a lás-
ky dcera Marie a syn Bedřich 
s rodinami.

9
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Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život i nás. 
Dne 20. září uplyne druhý smutný rok, kdy nás navždy 
opustila paní ivana PlAná. S láskou vzpomíná milující 
rodina. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 22. září uplyne již 30 let, kdy 
nás navždy opustil ve věku 18 let pan  
jiří krČmáŘ. V našich srdcích stále 
žiješ a jsi milován i za tvůj mladý život. 
Vzpomeňte s námi s tichou vzpomín-
kou, kdo jste ho znali. Děkuje tatínek 

a sestry s rodinou. Dne 2. října uplyne již 6 let, co jsme se navždy 
rozloučili s naší drahou maminkou, manželkou a babičkou, paní  
martou krČmáŘovou. V našich srdcích žiješ a jsi stále milová-
na s úctou a láskou k Tobě. Vzpomeňte s námi tichou vzpomínkou, 
kdo jste ji znali a měli rádi. Děkuje všem manžel, dcery Iveta, Pavla 
a rodina.

Rodiče nikdy neumírají. Rodiče jenom 
spí, aby se probouzeli ve vzpomínkách 
svých dětí. Dne 23. září uplyne 1. smut-
ný rok, co nás navždy opustila naše 
maminka, babička a prababička, paní  

Helena vAculíková a 3. října vzpomeneme 13 smutných roků co 
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan stanislav  
vAculík. S láskou vzpomíná rodina a děkujeme za tichou vzpomínku.

I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi. Dne 
26. září uplyne první smutný rok, co nás opustil tatínek, 
dědeček a přítel, pan Jaroslav willErT. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Ilona a syn Jaroslav s rodinami a pří-
telkyně Lída. 

Dne 28. září by se dožil 85 let pan ing. Blahoslav  
HrBáČ. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manžel-
ka a děti s rodinami.
 

Dne 29. září uplyne 2. výročí úmrtí pana jaromíra 
TrunkáTA.  S láskou vzpomíná celá rodina. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 5. října uplynou 2 smutné roky, co nás navždy opus-
til pan František kElnAr. V našich srdcích ale žije 
dál. Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, ti-
chou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn a dcery 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, rozesmát. Dne 
8. října uplyne rok, co nás navždy opustil manžel, otec, 
syn, bratr a strýc, pan Petr mAHdAlíČEk. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpo-

mínku děkují manželka, děti, rodiče a sestra s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. Dne 10. října uplyne smut-
ných 12 let, co nás navždy opustila naše milá teta, paní 
marie komAnková. Za tichou vzpomínku děkuje 
neteř Olga s rodinou.

Před 14 lety nás opustila naše drahá maminka, paní  
Josefka věrná a od úmrtí našeho tatínka, pana Aloise 
věrnéHo, uplynulo 35 let. Vždy na ně budeme s lás-
kou vzpomínat. Dcery Milena a Vlasta s rodinami a vnuk 
Milan s rodinou.

Krátký byl život Tvůj, však bolest dlouhá, zůsta-
ne navždy vzpomínka pouhá. Dne 15. října uply-
ne 17 smutných let, co po tragické nehodě opusti-
la tenhle svět naše milovaná dcera, sestra, slečna  
marcela sEkulová. S láskou v srdci vzpomínají rodi-
če a bratr s rodinou. Děkujeme všem, kteří jí věnují tichou 
vzpomínku.

čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska 
a vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 18. srpna uplynulo 10 let, co nás na-
vždy opustil náš milý tatínek a dědeček, 
pan josef komAnEk a 8. října to bude 
již 11 let, co dotlouklo srdce naší drahé 

maminky a babičky, paní marie komAnkové.  S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Olga a syn Jaromír s rodinami.

Dne 7. září by se dožila 90 let paní Jarmila  
Bánovská. S láskou vzpomínají syn Mirek a dcera 
Olga s rodinami.

I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi. 
Dne 8. září jsme si připomněli 1. výročí úmrtí pana  
jaroslava ZimákA. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou manželka, dcera 
a syn s rodinami

čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale lás-
ka a vzpomínky v srdcích žijí dál. Dne 
9. září jsme si připomněli 20. výro-
čí úmrtí pana Bedřicha cHyTilA 
a 11. září uplynulo 7 let od úmrtí paní  
Anny cHyTilové. Za tichou vzpomínku děkují dcera 
a syn s rodinami.

čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen  
vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá. 
Dne 11. září jsme si připomněli 21. výročí úmrtí pana  
rudolfa novákA. Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Dcery Vlasta a Lidka s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Dne 11. září jsme si připomněli 2. výročí od úmrtí pana 
Jaroslava novoTnéHo. S úctou a láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro 
nás žil. Dne 11. září jsme si připomněli 70 nedožitých 
let pana jiřího ŠEBEsTy. S láskou vzpomíná manželka 
Anna, děti Monika, Eva a Igor s rodinami.

Dne 12. září uplynulo 25 let, kdy nás na-
vždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan  
václav ZAPlETAl. S úctou a láskou vzpomínají man-
želka, dcera a synové s rodinami.

Dne 12. září by se dožila 100 let paní  
Emílie kArkoŠková. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku  
děkují dcery  a syn s rodinami. 

už nic Ti nemůžeme dát, jen svíčku rozsvítit,  
kytičku položit a tiše vzpomínat. Dne 13. září jsme si 
připomněli 5. výročí, kdy nás navždy opustila paní  
ludmila PEjŠová. S bolestí v srdci vzpomínají dcera 
Ludmila, syn Milan a Oldřich.

Dne 13. září jsme si připomněli smutné 5. výročí ode 
dne, kdy nás navždy opustil pan jan vEsElÝ. S láskou 
v srdci vzpomínají manželka Ludmila, synové Miroslav, 
Jan a Milan s rodinami a ostatní příbuzní.

ptáme se zas a znova, když přicházíme k Tvému hro-
bu, proč Tvé srdce muselo přestat bít, vždyť mělo ještě 
pro koho žít. Dne 16. září uplynulo 6 let, kdy nás na-
vždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní  
marie cHyTilová. S láskou a úctou vzpomínají dcery 
Dana, Soňa, Jana, Jarmila s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dnes, 19. září, by se dožila 94 let naše ma-
minka, paní marie doHnAlová a dne 
29. září uplyne 22 let od úmrtí našeho ta-
tínka, pana Aloise doHnAlA. S láskou 
vzpomínají dcery Ludmila, Marie a Anna 
s rodinami.

Dnes, 19. září, by se dožil 70 let pan vladislav  
mATulík. Vzpomínají manželka Anna a dcery  
Marcela a Ivona s rodinami.

Smutný pro nás zůstává den 19. září, kdy vzpomínáme 
25. výročí umrtí našeho drahého tatínka, pana Jaroslava 
HorČici. Vzpomínají manželka s dcerami a rodinou.

sPolEČEnská kronikA BlAHoPŘání

společenská kronika: cena 
za zveřejnění je 120 Kč vč. 
DPH/osoba. Podklady a platby 
přijímá Městské infocentrum, 
Otrokovická BESEDA.

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. 

koupím v otrokovicích 
menší byt (1+kk, 1+1). 
Tel.: 737 631 736.

Hledám ke koupi byt 2–3+1 
nebo dům v Otrokovicích  
a okolí do 10 kilometrů. 
Tel.: 732 535 575.

PlynosErvis-ToPEní 
Otrokovice. Montáž a opravy 
plynu, plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, Ther-
mona, Viadrus, Karma, Ariston, 
John Wood. Tel. 604 988 815.

olmAn sErvicE s. r. o. 
přijme brigádníky na úklidové 
práce v Otrokovicích na zkrá-
cený úvazek. Pracovní doba 
6–11.30 hod. Mzda 60 Kč na 
hodinu. Volejte 731 648 099.

Pronajmu garáž, elektřina 
a montážní jáma k dispozi-
ci. U kravína, Smetanova ul.,  
Otrokovice. Tel. 724 776 992.

Nově v Otrokovicích:  
Antikvariát u Brouků 

na Prioru – Baťov, 1.patro 
otevřeno: 

Po–Pá: 8.30–17.00  
so: 8.30–12.00 

Tel. 608 252 592 
www.antikvariat-zlin.cz

přijďte si pohladit duši v této uspě-
chané době. Těšíme se na vás.
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Město Otrokovice, jako jed-
no z mála měst v ČR, má pro 
nejmenší děti zachovány „jes-
ličky“. Pro tyto děti je v MŠ 
Otrokovice připraveno od-
dělení pro děti od 1 do 3 let. 
Oddělení, které je součástí 
MŠ již 7 let, se nachází v ul. 
Zahradní v klidné části města. 
V měsíci dubnu proběhl, stej-
ně jako v celé MŠ, zápis dětí. 
Ten potvrdil, že o toto odděle-
ní je stále velký zájem a není 
ani možné uspokojit všechny 
žadatele.

Děti mohou docházet jak 
na celoměsíční, tak i na zkrá-
cenou docházku – na 46 hodin 
měsíčně. Kapacita oddělení je 
20 dětí, o které se stará zku-
šený personál, a to 2 zdravotní 
sestry a 1 pečovatelka.

Naše péče o děti není zamě-
řena na pouhé uspokojování 
fyzických potřeb, ale děti se 
rozvíjí ve všech oblastech po-
dobně, jako je tomu v mateřské 
škole, pouze s přihlédnutím 
k jejich věku. Ke všem dětem 
přistupujeme individuálně  
a  pomáháme jim s postupnou 
adaptací. Ve třídě panuje pří-
jemná, klidná a radostná atmo-
sféra, která dětem poskytuje 
pocit jistoty a bezpečí.

Materiální podmínky nám 
umožňují vytvářet pro děti 
podnětné prostředí napomá-
hající k rozvoji dětí. Máme 

dostatečné množství smyslu-
plných, rozvíjejících, estetic-
kých a bezpečných hraček. 
Pomůcky a materiály, se kte-
rými s dětmi pracujeme, plně 
odpovídají rozvoji a potře-
bám dětí této věkové skupiny. 
A protože s dětmi pracujeme 
podle výchovně vzdělávacího 
projektu, jsou plně připrave-
ny na bezproblémový přechod 
do mateřské školy.

Jedinečným specifikem, se 
kterým se nikde jinde v České 
republice nesetkáte, je celo-
roční spánek dětí na nevytá-
pěných terasách, které zároveň 
slouží i ke hře v období nepříz-
nivého počasí. Samozřejmostí 

je maximální využívání zahra-
dy, která prošla rekonstrukcí 
a byla doplněna vhodnými 
hracími prvky. K dalším bo-
nusům patří možnost inhalací, 
které pomáhají při doléčování 
po prodělaném onemocnění 
dýchacích cest. Novinkou jsou 
zvlhčovače vzduchu, které 
umožňují i aplikaci aromatera-
pie. Ty budeme využívat hlav-
ně v zimních měsících. 

Naším přáním je, abychom 
i v budoucnu byli schopni vy-
hovět rodičům dětí této věko-
vé skupiny.
 Bc. silvie sTAňková, 
 vedoucí sestra oddělení pro 
 děti od 1 do 3 let  

jesle? v otrokovicích ano

Střední průmyslová škola  Ot-
rokovice otevřela 1. září  Ex-
perimentárium – instituci, kde 
si mohou školáci a studenti vy-
zkoušet vědu hravou formou. 
„Bez využití moderních techno-
logií bychom žili stále v době 
kamenné. V Experimentáriu se 
děti budou učit prostřednictvím 
prožitků, přesně ve stylu prin-
cipů Jana Amose Komenského. 
Autoři expozic kladou při pří-
pravě výukového prostředí důraz 
na přímou zkušenost žáků, uplat-
nění v praxi podle zásad názor-
nosti, aktivnosti, systematičnosti 
a soustavnosti,“ vysvětlil ředitel 
Střední průmyslové školy Otro-
kovice Libor Basel.

Expozice jsou zaměřeny 
na fyziku, chemii, biologii a do-
hromady dávají ucelený kom-
plet. „Jsme chemickou průmys-
lovkou, která má jedny z nejlépe 
vybavených laboratoří v celém 
kraji, a právě ty využijeme v od-
borné práci s dětmi. Biologickou 
expozici jsme se snažili zaměřit 
na člověka a jeho smysly, po-
rovnání se strojem, zajímavé 
oblasti ze světa kriminalistiky, 
forenzní techniky, otisky prstů 
a další. S tím souvisí fyzikální 
expozice věnované mechanice 
a jednoduchým strojům, využití 
energií, elektřiny a magnetismu. 
V další expozici, která jediná je 
více demonstrační částí, najdou 
žáci obráběcí stroje. Smyslem 
je zajímavým způsobem uká-
zat základní principy obrábění 
a probudit kladný vztah k tech-
nice. V poslední expozici chce-

me ukázat moderní technologie 
v domácnosti, se kterými žáci 
přicházejí běžně do styku,“ po-
kračoval ředitel s tím, že prak-
ticky největší investicí byl elek-
tronový mikroskop s rozlišením 
100 000x, který slouží všem 
expozicím. 

„Pomocí mikroskopu může-
me zkoumat v rámci biologie 
lidské vlasy a jiné biologické 
vzorky, ale dokážeme ho pou-
žít například i ve strojařině při 
zkoumání vlastností materiálů 
a demonstrovat, že i miniatur-
ní trhlina může mít fatální dů-
sledky. Při využívání tak velké 
investice chceme úzce spolu-
pracovat s vysokými školami 
a regionálními firmami,“ dodal 
Basel. 

Autodráhy a funkční model 
železnice pomůžou zábavnou 
formou měřit rychlost a zrychle-
ní nebo demonstrovat odstředi-
vou sílu. Model železnice ukáže 
logistické systémy. Součástí 
Experimentária je i 3D tiskárna, 
skener a řezací plotter. V 3D 
kině se budou žákům promítat 
vědeckopopulární filmy i pořá-
dat přednášky. Projekt přináší 
i kroužky, kde si žáci pod vede-
ním učitelů budou moci vyrobit 
modely aut, letadel a dokonce 
i funkční model kabrioletu, který 
bude homologovaný a schopný 
vyjet na silnici s vlastní SPZ. 
SPŠ chce ve spolupráci se sil-
nými partnery vzdělávat žáky 
v perspektivních přírodověd-
ných a technických oborech  
a k ještě užeji spolupracovat 

s okolními základními školami. 
„Naše vzdělávací nabídka je po-
měrně ustálená, a také proto jsme 
na rozdíl od některých jiných 
škol v tomto roce nezaznamena-
li nijak dramatický pokles žáků. 
I tak jsme stanovili naše priority 
nabídky vzdělávání především 
pro oblasti chemického a strojí-
renského průmyslu. Chemický 
průmysl tvoří 37 % celkového 
průmyslu Zlínského kraje. Naše 
škola nabízí jako jedna z mála 
v ČR ucelený systém středního 
vzdělávání v oblasti chemie,“ 
podotkl Basel. SPŠ vyučuje čtyř-
letý maturitní obor aplikovaná 
chemie a tříletý učební obor che-
mik (gumař-plastikář). 

Při výuce škola velmi úzce 
spolupracuje s gumárenskými 
a plastikářskými firmami, které 
zaručují žákům přístup k nejmo-
dernějším poznatkům a techno-
logiím. „V rámci strojírenského 
směru nabízíme čtyřletý matu-
ritní obor dopravní prostředky 
a systémy, při jehož tvorbě jsme 
spolupracovali zejména s firmou 
continental Barum. Nabízíme 
také tříleté učební obory auto-
mechanik, autokarosář a auto-
elektrikář. řadíme zde i obor 
instalatér, který sice není strojí-
renským oborem, ale koncepčně 
je zde zařazen,“ doplnil ředitel 
školy s tím, že velkou výhodou 
chemického i strojírenského 
směru je nabídka dvouletého 
maturitního nástavbového stu-
dia provozní chemie a provozní 
technika pro absolventy učeb-
ních oborů.  (red)

novinka ve střední průmyslové škole otrokovice: Experimentárium

nemáte čas? spěcháte? pracujete na směny? 
Jedete na chatu? a máte hlad? pak je tu pro Vás 
jídlo v krABiČcE s sEBou!!!

(bez polévky, včetně krabičky, jednotná cena 58 kč)
Objednávejte telefonicky (577 932 226, 775 117 175) nebo 

osobně v restauraci. Jídlo bude každý den jiné a pouze s sebou, 
bez rozvozu. Váha masa 100 g v syrovém stavu.

Časové rozmezí výdeje 10.30–14.00 hod. nebo dle domluvy. 
přejeme dobrou chuť.  radniční restaurace otrokovice
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ NA

MICHALSKÉ POUŤOVÉ HODY
SPECIALITY Z KACHNY A HUSY

LAHODNý DýňOVý KrÉM
A DALŠÍ SPECIALITY Z VYHLÁŠENÉ DOMÁCÍ KUCHYNĚ

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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Nám. 3. května 1791 (budova MÚ), Otrokovice 
Tel: 777 832 792  |  www.maximum-agentura.cz

Zápis do kurzů pro dospělé, mládež a děti od 3 let.
UČÍME JAZYKY S LÁSKOU
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Když v únoru 1974 dovolil 
správce nové sportovní haly 
na Štěrkovišti Petr Gybas Josefu 
Verbíkovi s Pavlem Malendou 
a Frantovi Zálešákovi s Jardou 
Konečným posilovat s vlastními 
činkami v tepelném kanále spor-
tovní haly a používat vybavení 
posilovny v hale, žádný z nich 
nevěděl, že zakládají sportovní 
klub. Postupně se přidávali dal-
ší nadšenci pro posilování. V té 
době byl velmi populární rakous-
ký kulturista Arnold Schwarze-
negger, a tak jsme si v prosinci 
1974 dali název Arnold club 
Otrokovice. Během dalších tří 
let přišli další zájemci, většinou 
zaměstnanci Rudého října Otro-
kovice, a tak jsme fungovali jako 
odborářská tělovýchova. V pro-
sinci 1980 jsme uspořádali první 
ročník Vánoční ceny, kterou až 
na rok 1997 pořádáme každý 
rok. Koncem osmdesátých let 
jsme založili oddíl dorostu, kde 
byly většinou děti členů klubu, 
nebo bydlely na Štěrkovišti. V té 
době klub vedli Josef Verbík, 
Franta Zálešák a Václav Zlámal. 

V roce 1990 skončila záštita 
odborů a nové vedení učiliště, 
kterému sportovní hala patřila, 
nám stanovilo nájem 26 000 Kč 
za rok. Vzápětí Josef Vrbík za-
kládá vlastní fitko. V listopadu 
1990 jsme založili občanské 
sdružení a stali se členy ČSTV 
a Svazu kulturistiky. Předsedou 
klubu byl zvolen Josef Štolfa, 
tajemníkem Jirka Janík a hospo-
dářem Franta Zálešák. Již na jaře 
1991 se naši členové zúčastnili 

prvních závodů Svazu kulturis-
tiky. V roce 1992 jsme pořádali 
Mistrovství Moravy mladšího 
dorostu v kulturistice, kde náš 
dorostenec Michal Tobola zís-
kal stříbrnou medaili. V letech 
1994 a 1997 jsme pořádali mis-
trovství jižní Moravy staršího 
dorostu, kdy v roce 1997 vy-
hrála naše dorostenka Daniela 
Fukalová zlato. V květnu 1994 
jsme od učiliště dostali výpověď 
ze sportovní haly a nový azyl 
jsme získali v suterénu ubytovny 
Oáza. Po úpravách prostor jsme 
se v létě přestěhovali. Vydrželi 
jsme zde jen do povodně 1997, 
kdy suterén byl totálně zaplaven, 
a to nejen vodou, ale i bahnem. 
Až v srpnu téhož roku jsme 

mohli postupně vytahovat činky 
a posilovací stroje z nánosů bah-
na. Velkou zásluhu na tom měli 
zvláště Jirka Dočkal, Franta Ko-
vál a Petr ředina. Nové prostory 
jsme získali v ubytovně, která 
patřila učilišti a byla rovněž za-
topená. Po vyčištění a vylíčení 
jsme se koncem října do nových 
prostor nastěhovali. Na jaře 2002 
jsme od vedení učiliště opět do-
stali výpověď. Po dlouhém hle-
dání jsme našli azyl v budově 
Jiskry Otrokovice, kde nám ře-
ditel Ing. Janda vyšel maximálně 
vstříc a kde zůstáváme dodnes. 

Od roku 1999 dostáváme 
od města Otrokovice finanč-
ní dotace, které nám pomáhají 
zvládnout chod klubu bez pro-

blémů. V současné době pracuje 
vedení klubu v tomto složení: 
předseda Jaromír Langhammer, 
tajemník František Kovál a hos-
podář Jaroslav Zimák. Účetnic-
tví provádí členka klubu Šárka 
Havlíková. Od roku 2007 máme 
internetové stránky, které spra-
vuje člen klubu Jirka Urban. 
Letos při Otrokovických letních 
slavnostech jsme se zúčastnili 
závodů dračích lodí, kdy jsme 
získali na 200 m třetí místo 
a na 100 m druhé místo ve stej-
ném čase jako vítěz. 
klubové rekordy v silových 
disciplínách: tlak vleže Petr ře-
dina 185 kg, dřep za hlavou Jirka 
Dočkal 217,5 kg a v mrtvém tahu 
rovněž Jirka Dočkal 240 kg.

úspěchy členů klubu na sou-
těžích: 
kulturistika: 
Daniela Fukalová: dorostenec-
ká mistryně ČR 1997, 98, 99; ju-
niorská mistryně ČR 1998, 99. 
Lenka Nešporová: druhé místo 
mistrovství ČR žen 2001; sed-
mé místo mistrovství Evropy 
2001.
Petra Hánová: juniorská mist-
ryně ČR 2006, 2007; juniorská 
mistryně Evropy 2005; mist-
rovství světa juniorů třetí místo 
2006 a 2008, druhé místo 2007; 
vítězka ankety Sportovec Otro-
kovic 2005 a 2007
Jaroslav Zimák: mistrovství ČR 
mužů druhé místo 2001, 2002, 
třetí místo 1999; mistr Moravy 
mužů 2000, 2001, 2002.
František Zálešák: mistr Česko-
slovenska veteránů 1991; mistr 
ČR veteránů 1994, 1996, 2007; 
mistrovství ČR mužů: druhé 
místo 1996.
silový trojboj: 
Václav Zlámal: mistr jižní Mo-
ravy mužů 1992, 1993; mistr 
Moravy veteránů 1993; druhé 
místo mistrovství ČR veteránů 
1992, 93, 94.
Atletika: 
Jiří Urban: mnohonásobný mis-
tr ČR veteránů v bězích na 60 m, 
100 m a 200 m a ve skoku da-
lekém, jak venku, tak i v hale; 
mnohonásobný finalista mist-
rovství Evropy a světa veterá-
nů v bězích na 60, 100 a 200 m 
a skoku dalekém.
 František ZálEŠák, 
 arnold club otrokovice
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Jezdecký klub Zlín se sídlem 
v Otrokovicích uspořádal 
ve spolupráci s obcí Tečovice 
ve dnech 2. a 3. srpna 6. roč-
ník parkurových jezdeckých 
závodů O putovní pohár sta-
rosty obce Tečovice. Závodů 
se zúčastnilo po oba dny 34 
jezdeckých stájí, 78 jezdců 
a 84 koní. Zajímavé je, že se 
závodů zúčastnilo 70 žen a je-
nom 8 mužů. V sobotu mohli 
startovat i začínající jezdci 

a koně bez jezdecké licence. 
V neděli pak byly závody 
oficiální. Během závodů byly 
uspořádány soutěže od 60 
do 120 cm výšky. Na těchto 
závodech startovala poprvé 
naše členka Michaela Bla-
hušová z Otrokovic na koni 
Lemont (na snímku). V první 
soutěži se umístila na 5. mís-
tě, kdy absolvovala parkur 
bez trestných bodů. Ve druhé 
soutěži se neumístila, protože 
měla jedno shození. Naši čle-
nové se po oba dny podíleli 
na přípravě a průběhu těchto 
jezdeckých závodů.  Putovní 
pohár vyhrála Michaela Foj-
tová na koni Langar z jez-
decké stáje Michala Fojty ze 
Cvrčovic – Zdounky.  
 Petr HirkA, 
 Jezdecký klub Zlín

siláci z otrokovic: Arnold club slaví čtyřicetiny

80 let veslování v otrokovicích
v sobotu 18. října proběhne oslava výročí 80 let trvání veslařského oddílu v otrokovicích.  
veslaři  na toto setkání zvou všechny veslaře,  kteří  v otrokovicích působili.  setkání se 
uskuteční od 19 hod. ve velkém sále otrokovické BEsEdy. 
bližší  informace poskytne Jiří Kubíček, tel. 602 416 172, e-mail: abuk.jiri@seznam.cz

Premiéra pro michaelu Blahušovou

Jako součást oslav se uskuteční v sobotu  
4. října na Štěrkovišti tradiční veslařské závo-
dy OTROKOVICKÉ SPRINTY, kterých se 
zúčastní závodníci z českých a slovenských 
klubů. Závody  budou  zahájeny v 10.00 hod. 
a budou probíhat po celý den až do 17.00 hod. 

Startovat budou všechny věkové kategorie od 
11letých žáků  až po veterány a na startu bude 
celá řada mistrů České republiky.  Na tyto zá-
vody zveme všechny příznivce veslařského 
sportu, který dlouhodobě patří v Otrokovicích  
mezi nejlepší.

v házenkářských turnajích obstály mladší žačky i ženy

Arnold club. Horní řada zleva: Tomáš babulík, Vlastimil babulík, Jaromír langhammer, petr 
Michálek, Jiří urban, pavel nešpor, Jan Jaroš. prostřední řada zleva: Tomáš Zaoral, adam Hubík, 
Martin petr, František Zálešák, Jaroslav Zimák, Klára Zaoralová, Renata Koválová, lenka nešpo-
rová. Dolní řada zleva: Radim bobalík, Radek Zálešák, František Zaoral, Martin Kotrba, Zdeněk 
stoklásek, Radek petr, Rostislav Dočkal.  Foto: archiv Arnold clubu

Ve dnech 22.–24. srpna  se  nové 
družstvo mladších žaček, složené 
převážně z hráček ročníku 2003, 
doplněné hráčkami ročníku 2004 
zúčastnilo svého prvního turnaje 
Holiday Cup Zlín 2014. Oporou 
v týmu jim byly zkušené hráčky 
ročníku 2002 Kateřina Šedivá 
a Eliška Blahušová. Vzhledem 
k tomu, že se turnaje nemohla 
zúčastnit otrokovická brankářka 
Adéla Tisovská, přijala pozvá-
ní brankářská jednička z Litovle 
Klára Habermannová. Svoji pre-
miéru v mladších žačkách mělo 
i trenérské duo Ivana Blachutová 
a Hana Hrubčíková. Trenérky 
s napětím očekávaly, jak jejich 
svěřenkyně zúročí vše, co se nau-
čily na letním soustředění v Kos-
telci na Hané.

Turnaje se zúčastnilo celkem 
12 družstev z České a Slovenské 
republiky rozdělených na skupi-
ny A a B. Otrokovičankám bylo 

soupeřem družstvo Partyzánské, 
Stupavy, Nitry, Zlína A a Brati-
slavy.  Ve své základní skupině  
nestačily pouze na družstvo Zlína 
A, které bylo složeno z hráček 
ročníku 2002. Jako třetí ze sku-
piny postoupila Nitra. Už postup 
mezi 6 nejlepších týmů turnaje 
bylo „malé“ vítězství. V utkáních 
s týmy ze skupiny B zaváhaly  
dívky pouze s Bytčou,  vítězem 
celého turnaje.  Vítězstvím nad  
družstvem z Trenčína a násled-
ným bojem o medaile s Lesa-
nou Zubří, ve kterém vítězily, si 
po zásluze odvezly bronz.

O týden později se utkaly 
ženské týmy na třídenním Jiskra 
Hanball Cupu 2014 v Otrokovi-
cích. I díky účasti a vyrovnanosti 
sedmi družstev z České republi-
ky, Slovenska a Rakouska měla 
soutěž velmi dobrou úroveň, 
o pořadí se rozhodovalo až v zá-
věru turnaje. První místo obsadila 

děvčata z Bratislavy, která v šesti 
zápasech ztratila pouhé 2 body, 
právě v souboji s domácími hráč-
kami. Stříbro získalo interligové 
družstvo Sokol Písek. Na třetím 
místě skončil rakouský Union St. 
Pölten, který překvapil velmi dob-
rým výkonem. Házenkářky Otro-
kovic se musely spokojit s bram-
borovou medailí. „Po nepříliš 
úspěšném vstupu do turnaje, kdy 
jsme v pátek porazili HK Trenčín 
a potom prohráli se slovenským 
ŠŠK Nesvady, jsme v sobotu po-
dali daleko lepší výkon. Vítěze 
turnaje Inter Bratislava jsme cel-
kem v pohodě připravili o jediné 
dva body a s interligovým Pískem 
jsme remizovali. V neděli však 
našemu kolektivu již chyběly 
síly,“ zhodnotil vedoucí družstva 
žen oddílu házené Zbyšek Cile-
ček. Jiskra Handball Cup se konal 
pod záštitou starosty Mgr. Jaro-
slava Budka.  (red)

v sokolovně chystají odpoledne pro zdraví
Propagace zdravého, aktivního 
životního stylu je smyslem ce-
loevropské aktivity Move week. 
Zapojil se do něj i oddíl SPV 
TJ Jiskra Otrokovice, a to akcí 
Nedělní odpoledne pro zdraví 
s Mgr. Lenkou Fasnerovou v 
neděli 5. října. Lenka Fasnero-
vá je absolventkou fyzioterapie 
a fakulty sportovních studií MU 
Brno, za sebou má 15 let praxe 
v oboru. Cvičí se v sokolovně. 
Program: 14.00–15.00 Cvičení 
na velkých míčích s flexi-ba-

rem pro kondici a zdravá záda, 
15.30–16.30  Hooping – tanec 
a cvičení s velkou obručí, pozi-
tivně působí na držení těla, doko-
nale posiluje střed těla, minimál-
ně zatěžuje klouby, 17.00–18.00 
SM Systém: cvičení s elastickým 
dlouhým lanem, kompenzace, 
regenerace páteře a velkých 
kloubů. Po 18.00 hod. možnost 
diskuse, posezení s možností ma-
lého občerstvení. Info o vstup-
ném a další podrobnosti na www.
sokolovnaotrokovice.cz.  (ano)



Reprezentační trenér ČR Pa-
vel Vrba spolu s koučem ju-
niorských reprezentací Pav-
lem Hoftychem navštívili 
Sportovní areál Baťov, kde se 
zúčastnili premiérového mo-
delového tréninku na přírod-
ním trávníku. Možnost zahrát 
si na novém moderním hřišti 
měl jako první výběr mladších 
žáků Zlínského kraje v rámci 
projektu Každý může být re-
prezentantem.

Fotbalové žactvo šéftrenér 
Vrba povzbudil k další práci: 
„Pokud fotbal chcete dělat na-
plno, tak všem přeju, ať vám 
to vyjde. A jednou se třeba 
oblečete do opravdového re-
prezentačního dresu větší ve-
likosti,“ povzbudil malé hrá-
če. Dodal také, že na novém 
hřišti mají ideální podmínky. 
„Je úžasné, když se peníze in-
vestují do smysluplných věcí, 
které pomůžou děti vytáhnout 
od televize a počítačů,“ zmínil 
Vrba. 

Dosud se ve Sportovním 
areálu Baťov využívalo pro 
tréninky i zápasy hřiště s umě-
lým povrchem nejmodernější 
generace. U travnatého hřiště 
se po vysazení trávníku če-
kalo, až díky pečlivé údržbě, 
pravidelnému zavlažování, 
prořezávání, vyčesávání a do-
hnojování doroste v kvalitní 

pažit. Teď už povrch poskytu-
je optimální herní podmínky. 
Přírodní podklad současně 
nezatěžuje pohybový aparát 
a zejména mládeži slouží pro 
získání správných návyků 
při práci s balonem. Vyso-
kou kvalitu trávníku zajišťuje 
po celý rok programovatelný 
systém zavlažování. Jedineč-
nost umělým venkovním hra-
cím plochám dodává fakt, že 
jsou veřejnosti přístupné zdar-
ma, což je unikátní v celém 
regionu a výjimečné i v celé 
České republice. Tento fakt 
neplatí pro organizované 
sportovní celky, které se řídí 
platným ceníkem.

Sportovní areál Baťov je 
se svým moderním zázemím 
nejkvalitnějším sportovištěm 
svého druhu v kraji a k nej-
lepším se řadí v rámci celé 
republiky. Kromě tří venkov-
ních hřišť nabízí také wellness 
centrum s možností masáží, 
sauny, vířivých a hydroma-
sážních van.  (red) 

OtrOkOvické
nOviny12
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ZAKÁZKOVÉ 
KREJČOVSTVÍ ZLÍN

 Tel:  606 816 777
  725 124 306
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vrba a Hoftych dorazili 
do otrokovic na otevření 
nového travnatého hřiště

smůla na Barumce: příliš lehká posádka

VEDOUCÍ VÝROBY • MISTR VÝROBY • SPECIALISTA VÝROBY
 Nabízíme:
• Příležitost pracovat pro největšího evropského  
 zpracovatele  žlutého fosforu s možností práce 
 v dceřiné společnosti v Německu
• Mzdové ohodnocení 20 000 Kč – 40 000 Kč
• Profesní a kariérní růst
• Firemní vzdělávání - Fosfa Univerzita, fi remní školka,  
 fi remní ubytování a stravování
• 5 týdnů dovolené

 Požadujeme:
• ÚSO/SŠ/VŠ vzdělání
• Týmovou spolupráci
• Částečnou znalost NJ nebo AJ nebo RJ 
 (pro vyšší platové zařazení podmínkou)
• Tělesnou zdatnost a manuální zručnost
• Znalost práce na počítači
• Práci na směny s možností 
 částečného působení v Německu 

Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové spolupracovníky na tyto pozice:

www.fosfa.cz
Seznam všech aktuálně volných pozic a jejich podrobný popis naleznete 
na www.fosfa.cz/prace. Těšíme se na Vás jako nové členy Fosfa týmu.

Částečnou znalost NJ nebo AJ nebo RJ 
 (pro vyšší platové zařazení podmínkou)

Tělesnou zdatnost a manuální zručnost

 Německu 

www.fosfa.cz

Celoprázdninový turnaj opět 
umožnil sportovat a změřit 
síly více než stovce zájemců, 
kteří se, rozděleni do deseti 
týmů, dvakrát týdně proháněli 
po hřišti Sportovního areálu 
Baťov. To vše pod taktovkou 
zapálených členů SK Baťov 

1930. „Stupňuje se kvalita 
družstev i tlak na organizaci, 
ale výsledek stojí za to. Jsem 
rád, že se nám opět podařilo 
díky vedení klubu zajistit hrací 
plochu, a více než stovka zku-
šených i příležitostných hráčů 
se tak mohla o prázdninách 

pustit do sportování. Pochvala 
od zúčastněných na závěr pak 
určitě motivuje k organizaci 
dalšího ročníku,“ pochvaloval 
si letošní pokračování turnaje 
jeden z organizátorů Marek 
Houser. 

Baťovskou letní ligu letos 
v konkurenci týmů z Otro-
kovic, Zlína, Napajedel a do-
konce i Kroměříže výsledkově 
ovládlo mladé otrokovické 
družstvo Queens Park Papučá-
ři.  (hou)

Baťovská letní liga se ujala, letos se hrála už potřetí

při kláních baťovské letní ligy v malé kopané mohli diváci díky rozdělení hřiště na dvě 
hrací plochy sledovat vždy dva zápasy najednou.  Foto: Anna novoTná

Shodit nějaké to 
kilo by se hodilo 
kdekomu, při Ba-
rum Czech Rally 
2014 ale museli 
Pavel Valoušek 
a Martina Šleho-
ferová své štíhlé 
postavy pěkně pro-
klínat. V průběhu 
druhého dne rallye byli totiž vyloučeni pro příliš leh-
kou váhu vozu s posádkou. Limit je 1 360 kilogramů, 
jejich soutěžní Fabia S 2000 měla jen 1 351 kilo. Auto 
sice dovažoval tým palivem, v době vážení ale byli 
pod limitem. A to znamenalo konec dobře našlápnu-
tému závodu.  (ano), foto: martina FojTíková

Otrokovice-Kvítkovice, Nivy 1587 °  www.pivnikram.cz °  info@pivnikram.cz °  733 643 304

lahvové pivo °  sudové pivo
pivní speciály °  dárková balení
dárkové poukazy °  5L soudky

pivní kosmetika
pronájem výcepu
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  nám. 3. května 1877, Otrokovice, 765 02, telefon: + 420/573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz  
  !!Srdečně Vás zveme na návštěvu k nám do hotelu, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy!!

OREA HOTEL ATRIUM 
„Vy oslavujete, my se staráme.“

Plánujete uspořádat svatební hostinu nebo oslavu  
narozenin a nevíte kde? Jsme tu pro Vás…

Nabízíme:
- pořádání rodinných akcí - až 80 osob
- možnost blokace hotelu pro velké akce
- klimatizované prostory
- letní zahrádku s grilem
- taneční zábavu až do rána
-  novomanželské apartmá ZDARMA
- ubytování za speciální ceny


