
Vážení spoluobčané, milí přátelé a náVštěVníci otrokoVic,

znovu po roce přijměte srdečné pozvání k již tradičnímu letnímu festivalu, jímž je už čtvrtý ročník 
otrokovických letních slavností. Zveme vás k třídennímu reji plnému rytmů, zábavy a dobré nálady.
španělské krásky ohnivě rudého odění, pánové se širokými sombrery a zvolání caramba do rozezně-
lých strun kytarového flamenca... i to se dá čekat. a věřte tomu, že rytmy vás určitě strhnou!
park před společenským domem, rekreační areál na štěrkovišti, modelářské letiště na bělově, pří-
staviště, náměstí 3. května nebo třeba kvítkovický park u kaple sv. anny budou místy, která se na tři 
dny stanou horkým španělskem či místem k zastavení. laura a její tygři, Gipsy.cz, Heidi Janků, dra-
čí lodě, loď výletní, hasičské stříkačky, vláček moravský drak, přátelé z partnerských měst Dubnice, 
Vácu i Zawadzkie, ale také country, folk i hanácká dechovka. a letní kino nesmí chybět.
střídání žánrů, motivů, ukázky uměleckých a řemeslných činností či dovedností záchranářů. prostě 
léto a prázdniny, jak mají být. Jistě bude hodně živo a veselo v rychlém rytmu, který bude brát dech, 
ale také vybízet k osvěžení či k zakousnutí něčeho dobrého. a pak už jen sednout do stínu, poslouchat 
veselý ruch všude kolem či nechat se unést horkými tóny. 
těšme se na léto, přátelé. V otrokovicích se zase bude rozdávat dobrá nálada. Dejte vědět známým, 
přátelům, rodině, která žije mimo naše město, prostě všem. naplánujte jim výlet a společná setkání 
u nás na letních slavnostech. počítáme s vámi.   Jaroslav Budek, starosta otrokovic
 Jiří Veselý, místostarosta otrokovic

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®
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Holubova první klapka. Jitka Vršková a Jiří Holub, vý-
tvarníci otrokovického spolku Rozumění, přispěli letos svými 
uměleckými výtvory do MINISALONu – filmové klapky. Jitka 
Vršková namalovala klapku k této příležitosti již potřetí a Jiří 
Holub poprvé. Všech sto devatenáct umělecky ztvárněných 
klapek bylo vystaveno ve Zlíně. Mezinárodní festival filmů pro 
děti a mládež  se ve Zlíně konal již po pětapadesáté. Tradičně se 
festivalové akce týkají i Otrokovic – ať už jde o Kinematovlak, 
projekci filmů, den otevřených dveří v Městské televizi Otro-
kovice, setkání dětí v knihovně, tentokrát s herečkou Danou 
Morávkovou nebo předávání Ceny starosty města Otrokovice 
při výtvarné soutěži slabozrakých a nevidomých dětí Radost 
tvořit.  (ano), foto: Martina FoJtíkoVá

Filmový festival obohatili i otrokovičané
Třináctý ročník soutěže Stavba 
roku Zlínského kraje 2014 byl 
pro Otrokovice příznivý. Ze tří 
staveb, které byly přihlášeny, 
dvě získaly ocenění. V kategorii 
Cena novinářů vyhrálo Lanové 
centrum Otrokovice a v hlav-
ní kategorii Cena hejtmana 
Zlínského kraje zvítězil nový 
vjezd do průmyslového areálu 
TOMA. 

„V letošním roce bylo do sou-
těže přihlášeno dvaačtyřicet 
staveb a rok od roku mizí roz-
díly mezi kvalitou přihlášených 
staveb. Z tohoto důvodu jsme 
letos, mimo hlavní ceny, udělili 
několik čestných uznání,“ uved-
la předsedkyně hodnoticí ko-
mise, hlavní architektka města 
Zlína Dagmar Nová.

Do soutěže byly přihlášeny 

tři otrokovické stavební objek-
ty, a to Lanové centrum Otro-
kovice, které projektoval JaP 
architects, s. r. o., dodavatelem 
byla Navláčil stavební firma, 
s. r. o. Dále Vjezd do průmys-
lového areálu TOMA křížením 
s železniční tratí, jehož projek-
tantem byl IM-Projekt, inženýr-
ské a mostní konstrukce, s. r. o. 
a dodavatelem byla společnost 
EUROVIA CZ, a. s. Poslední 
soutěžní stavbou byla Regionál-
ní cyklostezka, páteřní trasa Zlín 
–Otrokovice, kterou projektoval 
Ladislav Alster a dodavatelské 
společnosti byly EUROVIA 
CZ, a. s. a STRABAG, a. s. 

„Velmi nás to těší. Spoluprá-
ce lidí, kteří na tom dělali, byla 
výborná. Samozřejmě je pří-
jemné, že novináři ocenili, jak 

Lanáček vypadá. Je to příjemný 
bonus,“ zhodnotil provozní La-
náčku Jan Páleník.

Nadšení byli také zástupci Ot-
rokovic. Nový vjezd do TOMY 
byl technicky i finančně nároč-
nou stavbou, proto ocenění při-
jali s radostí. „Ocenění dvou sta-
veb našeho města mě moc těší. 
S napětím jsem sledoval, zda se 
na stupních vítězů umístí projekt 
Vjezd do areálu TOMA, proto-
že to byla stavba velmi náročná 
zejména z hlediska vybudování 
železničního přemostění,“ po-
znamenal starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek. Doplnil, že byť 
se cyklostezka Otrokovice–Zlín 
nezískala vítězné místo, je velmi 
rád, že se tak podařilo propojit 
tato dvě města.  

 Anna noVotná

dvě čerstvé stavby roku stojí v otrokovicích

Termín realizace: 15. 6. 
2011–30. 6. 2015
Investor: město Otrokovice
Zhotovitel: sdružení EURO-
VIA CS a GJW Praha
Technický dozor a BOZP:
sdružení INFRAM/HBH – 
TOMA

Projektant a autorský do-
zor:
IM-Projekt, inženýrské
a mostní konstrukce
Cena za stavební dílo: 
102 061 351 Kč
Dotace ROP SM: 
max. 53 250 000 Kč

Regionální cyklostezka č. 471, 
páteřní trasa Zlín–otrokovice, 
část otrokovice
Náklady projektu:  17 164 570 Kč
Dotace ROP SM:   13 943 400 Kč
Město Otrokovice:   3 221 170 Kč
Termín realizace: 
 1. 2. 2012–1. 12. 2014
Projektant: Ing. Ladislav Alster
Zhotovitel: STRABAG a. s.

Vjezd do průmyslového areálu 
toMA křížením se železniční tratí

 Podrobný program 
 Otrokovických letních 
 slavností
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Radnice stále bojuje za zrušení poplatku na
tříkilometrovém úseku silnice podél otrokovic
Opětovné úsilí vynakládá otrokovická radnice, aby byl tříkilo-
metrový úsek rychlostní silnice R55 (severovýchodní obchvat) 
osvobozen od poplatku, a nebylo tak nutné pořizování dálniční 
známky. Koncem května byl odeslán dopis s žádostí ministru do-
pravy Danu Ťokovi. „V nedávné době jsme v tisku zaznamenali 
informace, že Ministerstvo dopravy uvažuje o některých úsecích 
zpoplatněných pozemních komunikací, na kterých nebude v bu-
doucnu povinná dálniční známka. V této souvislosti jsme se roz-
hodli podat ministerstvu návrh, ve kterém argumentujeme, proč 
by měl být právě otrokovický obchvat od této platební povinnosti 
osvobozen,“ říká starosta Jaroslav Budek. Velký objem dopravy 
mezi Zlínem a Otrokovicemi, která by mohla a chtěla využívat 
severovýchodní obchvat Otrokovic, jej z důvodu zpoplatnění 
nevyužívá. Tento objem dopravy se přesunuje do centra města 
a musí projet kvítkovickou křižovatkou, která je extrémně zatí-
žena a navíc je zde zakomponována železniční trať. Podle auto-
matického sčítání projíždí křižovatkou denně průměrně více než  
30 tisíc vozidel. Severovýchodní obchvat by tuto kapacitu vozidel 
bez potíží převzal.   (ste)

děti si mohou hrát na školní zahradě déle
V zahradě Mateřské školy Otrokovice v ulici Zahradní 1202  
na Baťově si mohou hrát děti déle. Zahrada je veřejnosti otevřena 
od března, od června se prodlužuje její provoz až do 19 hodin. 
„Vzhledem k tomu, že je Mateřská škola Zahradní v provozu bě-
hem celých letních prázdnin, bude i zahrada v červenci a srpnu 
přístupná rodičům s dětmi. Od září se bude otevírat pro veřejnost 
další zahrada MŠO v ulici J. Jabůrkové ve stejných provozních 
hodinách,“ informovala ředitelka mateřské školy Magda Zy-
cháčková. Zahrada je otevřena v době 16 do 19 hodin ve všední 
dny, vždy za příznivého počasí. Mateřská škola nabízí pro děti 
možnost využití sociálního zařízení. Hračky na pískoviště dětem 
přinesou rodiče. Vstup je pro děti ve věku do 7 let, pouze za do-
provodu rodičů – bez ohledu na to, zda děti navštěvují mateřskou 
školu, či nikoliv.   (red)

kluby důchodců se setkaly v otrokovické BesedĚ
Senioři ze tří klubů důchodců se ve čtvrtek 14. května sešli 
v Otrokovické BESEDĚ. Tato zábavná odpoledne, která se ko-
nají jednou v roce, se již stávají tradicí. Setkání se uskutečnilo 
za podpory města Otrokovice. Z rozpočtu města zastupitelé ka-
ždoročně na činnost klubů důchodců vyčleňují řádově statisíce 
korun. Město Otrokovice je zřizovatelem tří klubů důchodců:  
• Klub důchodců Trávníky pod vedením Jarmily Kovalové, kte-
rý byl založen v prosinci roku 1993 a má nyní 145 členů, sídlí 
v domě s pečovatelskou službou na sídlišti Trávníky. Oblíbené 
jsou například cestopisné přednášky, literární pásma, návštěvy 
divadla, ochutnávky, výstavky a cvičení paměti.  • Klub dů-
chodců Baťov pod vedením Zdenky Šicové byl založen v roce 
1983 a má v současnosti 80 členů. Sídlí v budově bývalého SE-
NIORu A v ulici Školní 1299. Věnují se zájmovým činnostem 
a koníčkům, které odpovídají jejich věku a zdravotnímu stavu, 
například cvičení jógy nebo cvičení paměti. • Klub důchodců 
Kvítkovice pod vedením Olgy Strakové byl založen v únoru 
2000 a má v současnosti 63 členů. KD Kvítkovice se nachází 
vedle mateřské školy a v blízkosti domu s pečovatelskou služ-
bou. Klub se družebně schází s dětmi z vedlejší mateřské školy. 
Členky předčítají dětem pohádky. Tento klub je nejmladší, ale 
má velmi pestrou a různorodou činnost. Velmi hrdí jsou na svo-
ji zahrádkářskou poradnu, pořádají cestopisné besedy i s pro-
mítáním, pravidelně cvičí paměť a úterky věnují posezení při 
písničce.   (ste)

Veřejné setkání na trávníkách mělo hojnou účast
Velký zájem o debatu s vedením města projevili obyvatelé Tráv-
níků. Dne 8. června se zaplnila společenská místnost v domě 
s pečovatelskou službou lidmi ochotnými diskutovat o aktuální 
situaci týkající se života na Trávníkách. Radní se na již třetím 
veřejném setkání dozvěděli, že Trávnické trápí například neutě-
šený stav chodníků, nedostatek laviček a absence odpočinkového 
koutku ve stinných prostorách. Projednávala se taky práce Měst-
ské policie Otrokovice a Technických služeb Otrokovice. Závě-
rem starosta města přijal pozvání na procházku sídlištěm, kde 
chtěli obyvatelé poukázat na konkrétní podněty a místa, která se 
na setkání probírala. „Je zřejmé, že v každé části Otrokovic trápí 
naše občany odlišné problémy. Všechny náměty, které jsme ze 
strany veřejnosti doposud získali, jsou pro nás cenné a budeme 
se jimi zabývat. Další setkání se uskuteční po letních prázdninách 
v Kvítkovicích. O konkrétním místě a čase budeme obyvatele 
včas informovat,“ uvedl starosta Jaroslav Budek.  (red)

AktuálnĚ Z MĚstA

Více AktuAlIt nA www.otRokoVIce.cZ

Dvoudenní odbornou konferen-
ci zaměřenou na podporu žáků 
ohrožených školním neúspě-
chem uspořádalo koncem květ-
na město Otrokovice. Více než 
stovka účastníků ze všech koutů 
České republiky se na ní zabýva-
la zejména tím, jak v době nedo-
statku financí ve školství zlepšit 
práci s žáky, kteří to nejvíce po-
třebují. „Chceme-li, aby školství 
drželo krok se světem a aby jeho 
kvalita rostla, musíme měnit 
způsoby práce s žáky. Proto byl 
v otrokovickém regionu, jako 
v jednom ze sedmnácti v Čes-
ké republice, pilotně realizován 
projekt zaměřený na individu-
ální podporu některým žákům,“ 
uvedla vedoucí Odboru školství 
a kultury Městského úřadu Otro-
kovice Barbora Šopíková. 

Mezi časté problémy dětí patří 
například: neschopnost porozu-
mět čtenému textu, špatná ko-
munikace s vrstevníky i s dospě-
lými, nedostatečné dovednosti 
v matematice či třeba  nedosta-
tečná schopnost řešit logické 
úlohy. Dvě stě dvaasedmdesát 
dětí z obcí s rozšířenou působ-
ností Otrokovice (ORP) proto 
získalo podporu formou doučo-
vání a konzultací. U velké větši-
ny to vedlo k zlepšení školního 
prospěchu. Mnozí pedagogové 
pracovali především na motivaci 
dětí, vedli je takovým způsobem, 
aby žáci mohli zažívat úspěch.

 Jako příležitost k výměně 
zkušeností a zároveň sbírání 
nových námětů do další práce 
ocenili konferenci ředitelé všech 

tří základních škol v Otrokovi-
cích. Ředitelka ZŠ TGM Marta 
Zakopalová například potvrdila, 
že při intenzivní a individuální 
péči mají šanci na úspěch i ti, 
kteří při běžné práci v průběhu 
školního roku nemají možnos-
ti se prosadit, mít radost ze své 
práce a dosáhnout pochvaly či 
ocenění. Ředitelka ZŠ Trávníky 
Jana Večeřová připomněla, že 
účastníci konference oceňovali 
fakt, že v otrokovických školách 
působí školní psycholožky, které 
také významně pomáhají žákům 
s individuálními vzdělávacími  
potřebami. „V neposlední řadě 
projekt přispěl ke zlepšení spo-
lupráce základních škol na úze-
mí našeho ORP a zřizovatel se 
přesvědčil o tom, že v dalším 
plánovacím období společně 
zvládneme obdobné projekty 
v oblasti školství,“ přidal další 
klad projektu ředitel ZŠ Má-
nesova Vratislav Podzimek. 
„Konferenci hodnotím jako vel-
mi promyšleně připravenou, její 
pracovní aktivity byly efektivní, 
smysluplné a pro všechny zú-
častněné přínosné,“ přidává se 
také ředitel tlumačovské základ-
ní školy Robert Podlas.

Projekt zvyšování kvality zá-
kladního vzdělávání na území 
ORP Otrokovice byl podpořen 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České re-
publiky 16,7 milionu korun 

a zahrnoval aktivity zaměřené 
na individuální podporu žáků, 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků, výměnu zkušeností 
a dobré praxe mezi školami 
a na tvorbu lokální strategie 
rozvoje základního vzdělávání. 
Realizátorem je město Otrokovi-
ce a všech deset základních škol 
regionu. „Závěrečná konference 
otrokovického projektu ukázala, 
že na úrovni území obcí s roz-
šířenou působností je možno 
realizovat sdílené aktivity mezi 
školami různých zřizovatelů, vy-
měňovat si zkušenosti a podpo-
rovat koncept vzájemného učení. 
Zapojení speciálních pedagogů 
v roli mentorů také naznačuje, 
že propojit speciální pedagogy 
s učiteli v běžných školách je 
krok správným směrem, který 
stojí za podporu. V aktuálně 
připravované výzvě na podporu 
tvorby a realizace místních akč-
ních plánů bude velká pozornost 
věnována i zasíťování zřizovate-
lů škol z různých obcí tak, aby 
vzniklé partnerství přinášelo 
smysl a užitek všem aktérům 
předškolního a základního vzdě-
lávání v určitém území,“ říká ga-
rantka specifických cílů PO3 IP2 
SC2 a SC3 Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Dana Pražáková z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy,  
která se konference také zúčast-
nila.  Anna noVotná

konference uzavřela projekt na  
podporu žáků ohrožených neúspěchem

V soutěži do práce na kole bodovaly i ženy z otrokovické radnice

Negativní zkušenost a časté 
stížnosti občanů přiměly měs-
to Otrokovice změnit dopravní 
značení u původního vjezdu 
do areálu společnosti TOMA 
nákladní bránou. Dne 13. května 
bylo nové značení nainstalováno 
pracovníky Technických služeb 
Otrokovice. Rozhodl o tom od-
bor dopravně-správní.  „Nové 
přechodné dopravní značení 
je umístněno před křižovatkou 
do ulice Nerudovy na dobu mi-

nimálně jednoho roku,“ informo-
vala vedoucí odboru dopravně-
-správního Renáta Krystyníková. 

Při otevření nového vjezdu 
do areálu TOMA byl převe-
den provoz nákladních vozidel 
na vjezd přímo ze silnice č. I/55. 
Jelikož se řidiči neorientovali 
pomocí nově stanoveného smě-
rového značení, ale řídí se po-
mocí navigace nebo zvyklostí, 
tak vjíždí do slepé ulice Nerudo-
vy, kde zjistí, že vjezd je uzavřen 

a následně musí složitě při vý-
jezdu manévrovat, čímž dochází 
ke kolizním dopravním situacím. 
Stávající dopravní značení bylo 
neúčinné, zvláště pro zahraniční 
řidiče. Proto město přistoupilo 
k návrhu změny označení uza-
vření vjezdu do TOMY tak, aby 
se těmto situacím předešlo.

Podle místních obyvatel ještě 
občas značení není respektová-
no, už jde ale jen o ojedinělé pří-
pady. (red)

dopravní značení u původního vjezdu do areálu toMA je srozumitelnější

Po celý květen jezdilo do práce na kolech či koloběžkách na sedmdesát soutěžících v devatenácti tý-
mech v Otrokovicích a ve Zlíně v rámci akce Do práce na kole 2015. Ti nejlepší byli oceněni v pátek 
5. června v Otrokovicích. Otrokovická čtyřka, sestavená z pracovnic městského úřadu, obsadila v kate-
gorii pravidelnost druhé místo. Renáta Krystyníková (druhá zleva) má navíc 1. místo v kategorii cyk-
loopatření a město Otrokovice bronz v kategorii cyklozaměstnavatel. (ano), foto: Anna noVotná

 
28. května 2015 

 
Tisková zpráva  
 
Tisková konference k projektu Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 
 
Ve dnech 28. a 29. května 2015 se v Otrokovicích uskuteční odborná konference Podpora žáků 
ohrožených školním neúspěchem. Očekává se příjezd více než sta hostů a prezentujících z celé 
České republiky. Konference se koná pod záštitou Ministersva školství mládeže a tělovýchovy, 
Zlínského kraje a starosty města Otrokovice. 
Vystoupí pedagožky, psycholožky a realizátoři projektu, aby seznámili účastníky s dobrou praxí, 
kterou získali v oblasti individuální podpory žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení 
dobré praxe mezi školami, a při tvorbě návrhu lokální strategie v oblasti základního vzdělávání. 
Hlavním tématem konference jsou způsoby práce s žáky, kteří mají potíže s prospěchem, 
chováním nebo například neumí komunikovat s vrstevníky či s dospělými. Na konferenci budou 
zástupci MŠMT prezentovat, jak se budou zkušenosti s podobnými projekty promítat do výzev 
v novém programovém období.  
Do diskusí na téma síťování škol, strategické plánování, individuální podpora žáků a vzdělávání 
pedagogických pracovníků se budou zapojovat všichni účastníci konference, a to v rámci čtyř 
workshopů, které jsou naplánovány na 29. května 2015.  
Konference se koná v rámci projektu Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP 
Otrokovice, který je financování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem prostřednictvím 
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
Hlavním výstupem projektu Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Otrokovice jsou 
podpoření žáci, kterým jejich učitelé poskytují doučování a konzultace. „Celkem bylo podpořeno 
272 žáků. Důvody školní neúspěšnosti jsou různé, proto byl u každého žáka se souhlasem rodičů 
vypracován individuální plán podpory, který byl postupně naplňován formou doučování, 
individuálních a skupinových konzultací a formou tripartitních schůzek s rodiči, protože rodinné 
zázemí je pro školní úspěšnost dětí stěžejní,“ informovala Barbora Šopíková, vedoucí odboru 
školství a kultury. 
Velká část práce realizátorů projektu se zaměřovala na změny ve školství směrem k inkluzivnímu 
vzdělávání. Z realizace projektu vyplynulo, že hlavní problémy s inkluzivním vzděláváním, se 
kterými se školy setkávají, spočívají v nedostatku financí na zaměstnávání asistentů, a dále 
souvisejí s vysokým počtem žáků ve třídě. Některé školy ještě nemají dořešenu bezbariérovost. 
V rámci diskusí byla jednoznačně vyjádřena podpora zachování ZŠ praktická a ZŠ speciální, 
protože pro děti s mentálním postižením se objektivně jedná o vhodnější vzdělávací program.  
Z hlediska potřeb pedagogů byla zabezpečena série vzdělávacích seminářů. Každá škola si zvolila 
vlastní preferovaná témata a lektory. V projektu se tak uskuteční minimálně 40 seminářů na 
základních školách a 10 seminářů pro vedoucí pracovníky základních škol.  
 
  
 
Zpracoval: Josef Zdražil, manažer projektu 
 
Další informace: 
Romana Stehlíková 
tisková mluvčí města Otrokovice  
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
stehlikova@muotrokovice.cz  
www.otrokovice.cz   
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Z jednání Rady města otrokovice (RMo)
Všechna usnesení RMo a ZMo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

V květnu 2015 řešili stráž-
níci Městské policie Otro-
kovice (MP) celkem 748 
přestupků. Z toho bylo zjiš-
těno a řešeno 267 přestupků 
na úseku dopravy, 105 pře-
stupků proti veřejnému po-
řádku (neuposlechnutí výzvy, 
rušení nočního klidu, veřejné 
pohoršení, znečištění a zábor 
veřejného prostranství, černá 
skládka), 106 případů poruše-
ní obecně závazné vyhlášky 
(dále jen OZV), 10 přestup-
ků proti občanskému soužití, 
11 přestupků proti majetku, 
5 drobných krádeží v obcho-
dech. V měsíci květnu byly 
zjištěny 3 vraky vozidel. 
Strážníci MP asistovali při 
zdravotních potížích jednoho 
občana. Strážníky MP bylo 
odchyceno 8 volně pobíhají-
cích psů, kdy se ve 4 přípa-

dech podařilo zjistit majitele 
a psi jim byli vydáni. MP pro-
vedla 33 kontrol na dodržová-
ní zákona k ochraně před ško-
dami působenými tabákem, 
alkoholem a jinými návyko-
vými látkami. V 15 případech 
spolupracovaly hlídky MP 
na případech s Policií ČR. 

Dne 1. 5. dohlíželi strážní-
ci MP na veřejný pořádek při 
Májové pouti. Ve dnech 3. 
a 8. 5. se hlídka MP zúčast-
nila oslav 70. výročí konce 
druhé světové války, kdy 
předvedla výstroj, výzbroj 
a techniku MP.

Dne 26. 5. se uskutečnila 
beseda se žáky ZŠ praktické 
a ZŠ speciální školy Otroko-
vice a exkurze v prostorách 
MP. Bc. tomáš GRoMus,
 velitel městské policie 
 otrokovice

 okénko MĚstské polIcIe

Z činnosti Městské policie otrokovice za květen

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

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

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

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

Z jednání Rady města  
otrokovice  20. 5. 2015
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 34 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila: 
• Uzavření smlouvy o nájmu části 
pozemku o výměře 24 m2 za úče-
lem jeho podnájmu dalším oso-
bám pro účely stánkového prode-
je v Rekreační oblasti Štěrkoviště 
v souladu s platným tržním řádem 
města Otrokovice, mezi městem 
Otrokovice a společností TE-
HOS, s. r. o.
• Vzala na vědomí stanovení 
úplaty za předškolní vzdělává-
ní v Mateřské škole Otrokovi-
ce pro rok 2015/2016 ve výši  
49 % ze skutečných neinvestič-
ních nákladů. Úplata je proti roku 
2014 mírně nižší, a to ve výši 
610 Kč za měsíc/dítě. Dále sta-
novení platby v oddělení pro děti 
1–3 let za dítě/měsíc v celkové 
částce 2 000  Kč při nástupu dí-
těte, udržovací poplatek ve výši 
500 Kč do nástupu dítěte
• Rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu Dodávka 
ICT pro ZŠ T. G. Masaryka Ot-
rokovice, jako nejvhodnější byla 
vyhodnocena nabídka uchazeče  
Z + M Partner, spol. s r. o. a sou-
časně uzavření kupní smlouvy 
s daným uchazečem
• Pronájem školního hřiště ZŠ  
T. G. Masaryka Otrokovice 
za účelem realizace kroužku in-
-line bruslení
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 7 000 Kč a uzavření da-
rovací smlouvy s Nadějí, poboč-
kou Otrokovice, jako příspěvek 
na uspořádání Open handicap 
festivalu Jeden den, který se ko-
nal dne 6. 6. 2015 v Otrokovicích
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 3 000 Kč a uzavření da-
rovací smlouvy se spolkem Děti 
fitness aneb Sportem proti dro-
gám jako příspěvek na uspořádá-
ní finále „Aerobic Tour“, které se 
konalo 6. 6. 2015 v Otrokovicích 
• Vyhlášení 13. ročníku soutěže 
Naše město v květech a zeleni
• Vyhlášení záměru propachtovat 
k zemědělskému využití pozem-
ky parc. č. 2588 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 12 
m2 a parc. č. 1045/176 orná půda 
o výměře 561 m2, vše v k.ú. Kvít-
kovice u Otrokovic
• Umístění sídla spolku SK Baťov 
1930 o. s. a uzavření Dodatku č. 
1/2015 k Dohodě o partnerství 

upozornění: 
Upozorňujeme občany, kteří nezaplatili místní poplatek za ko-
munální odpad na kalendářní rok 2015 do termínu splatnosti 
poplatku, tj. do 30. dubna 2015, že mají poslední možnost za-
platit poplatek bez sankce, a to nejpozději do 30. června 2015.

Po tomto termínu navýšíme včas neuhrazený poplatek  
o 50 %, tzn., pokud neuhradíte poplatek ve výši 480 Kč, vy-
měříme poplatek platebním výměrem a navýšíme včas neu-
hrazenou částku o 240 Kč, celkem tedy zaplatíte 720 Kč. 

Pokud však poplatník neuhradil místní poplatek v některém 
z minulých let, bude přijatá platba použita na úhradu dlužné 
částky z minulých let.
Bližší informace získáte také na telefonním čísle 577 680 221 
nebo e-mailu: radnice@muotrokovice.cz. 
 Ilona sVoZIloVá, 
 odbor ekonomický

Správní rada Fondu rozvoje 
bydlení ve smyslu článku 6 Zá-
sad poskytování úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení, schváleného 
usnesením č. ZMO/436/04/14, 
stanoví termín uzávěrky pro 
podání žádostí o úvěr v 70. kole 
na 13. červenec 2015. 

Formuláře k podání žádosti 
spolu s výpisem z uvedené-
ho předpisu jsou k dispozici 

v informacích Městského úřa-
du Otrokovice, v budově č. 1, 
kde se také vyplněné žádosti 
podávají. Další informace: 
Ing. Lucie Guricová, referent-
ka odboru ekonomického, tel.: 
577 680 227, e-mail: gurico-
va@muotrokovice.cz. 

 Ing. lucie GuRIcoVá, 
referentka oddělení rozpočtu, 
 analýz a projektového řízení

termín uzávěrky 70. kola výběru zájemců 
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

Již potřetí získala společnost 
MORAVIA CANS ocenění 
Férový zaměstnavatel aneb 
Genderově orientovaná institu-
ce Zlínského kraje. Společnost 
Luhačovské Zálesí o. p. s. zví-
tězila v kategorii malá a střed-
ní instituce. Oba zaměstnava-
telé se více než jiní zajímají 
o rovné podmínky pro všechny 
skupiny zaměstnanců a věnují 

pozornost péči o ně. Udílení 
tohoto ocenění je součástí pro-
jektu BENEFIT, který realizu-
je společnost LAPP KABEL 
spolu s organizací EDUCOL 
a městem Otrokovice. 

Projekt BENEFIT je fi-
nancován z Evropského so-
ciálního fondu, operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost.  (red)

Féroví zaměstnavatelé převzali ocenění

a spolupráci při užívání Sportov-
ního areálu Baťov ze dne 11. 6. 
2012 mezi městem Otrokovice 
a SK Baťov 1930 o. s., novým 
sídlem je nyní Sportovní areál 
Baťov
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení č. 
RMO/21/01/14 s žadateli dle 
přílohy k tomuto usnesení a uza-
vření nájemních smluv na měst-
ské byty dle stejného usnesení se 
stávajícími nájemci (navazující 
nájem) dle přílohy k tomuto usne-
sení a uzavření dodatků k nájem-
ním smlouvám na městské byty 
ve znění vzorového dodatku 
nájemních smluv dle usnesení 
č. RMO/22/01/14, bod 2 a), se 
stávajícími nájemci (prodlouže-
ní nájmu) dle přílohy k tomuto 
usnesení.

Z jednání Rady města  
otrokovice  3. 6. 2015
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 41 bodů progra-
mu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Ve funkci jediného společníka 
účetní závěrku a hospodářský 
výsledek za rok 2014 Městské 
polikliniky s. r. o.
• Ve funkci jediného společníka 
účetní závěrku a hospodářský 
výsledek za rok 2014 Technic-
kých služeb Otrokovice s. r. o.
• Ve funkci jediného společníka 
účetní závěrku a hospodářský 
výsledek za rok 2014 Otroko-
vické BESEDY, s. r. o.
• Ve funkci jediného společníka 
účetní závěrku a hospodářský 
výsledek za rok 2014 TEHOS, 
s. r. o.
• Vítěze výběrového řízení 
na pronájem prostor sloužících 
k podnikání v areálu ROŠ o cel-
kové výměře objekt – 16 m2 
a přilehlý pozemek – 18,5 m2, 
nájemce pana Vladimíra Hájka, 
s dobou nájmu od 1. 7. 2015 
do 31. 8. 2015 
• Zřízení úplatného věcného 
břemene (služebnosti) na po-
zemku města Otrokovice parc. 
č. 3120/6 ostatní plocha (jiná 
plocha) v k. ú. a obci Otrokovi-
ce ve prospěch pozemků parc. 
č. st. 1785, parc. č. 3115/75, 
parc. č. 3114/18, parc. č. 
3114/19 a parc. č. 3114/3 v k. 
ú. a obci Otrokovice ve vlast-
nictví Continental Barum, s. r. 
o., pro účely: zřízení, provozo-
vání a udržování nových sjezdů 

(připojení účelových komuni-
kací) v předpokládané výměře 
170 m2 a zřízení, provozování 
a udržování nového chodníku 
v předpokládané výměře 22 m2, 
umístění a uložení kabelového 
vedení NN pro osvětlení nové-
ho parkoviště v předpokládané 
délce 14 bm a umístění a ulo-
žení telekomunikační přípojky 
(sdělovacího kabelu) v před-
pokládané délce 121 bm, vše 
v rámci plánované stavby „SO 
140 Nové parkoviště osobních 
vozů JIH – I. etapa“ s podmín-
kou, že vlastník oprávněných 
pozemků Continental Barum, 
s. r. o., uhradí veškeré náklady 
související se zřízením věcného 
břemene (služebnosti)
• Zahájení zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsa-
hu na stavební práce s názvem 
„Oprava zábradlí na mostu přes 
Dřevnici – ul. Nadjezd“, výzvu 
k podání nabídky, složení členů 
komise pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek
• Centrální nákup elektrické 
energie a zemního plynu pro 
město Otrokovice, příspěvkové 
organizace a obchodní společ-
nosti města na období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2017 a zabez-
pečení administrace nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávky 
„Nákup energií pro město Otro-
kovice, příspěvkové organizace 
a obchodní společnosti města“ 
v souladu s uzavřenou Man-
dátní smlouvou schválenou 
usnesením č. RMO/740/12/12 
ze dne 3. 12. 2012 prostřednic-
tvím společnosti MIC SERVIS, 
s. r. o.
• Souhlas se stavbou „Nová 
příjezdová komunikace do are-
álu 2007 a ZLIN ESTATES“ 
na pozemku parc. č. 3115/195, 
3115/21, 3115/293, 3120/1 
a 3120/7 v k. ú. Otrokovice, 
i s umístěním sjezdu na pozem-
ku města Otrokovice parc. č. 
3120/7 v k. ú. Otrokovice dle 
schválené projektové dokumen-
tace z ledna 2015
• Uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 
12. 2013 mezi městem Otro-
kovice a společností SILVA 
PROJEKT, s. r. o., předmětem 
dodatku je zpracování lesních 
hospodářských osnov pro obdo-
bí od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024.
 Jiří Veselý, 
 místostarosta otrokovic



OtrOkOvické
nOviny 5

kvítkovičtí poslali nemocným dětem 12 tisíc

Poslední květnovou sobotu šla 
k zemi májka, která zdobila celý 
měsíc kvítkovickou náves. Dob-
rovolní hasiči kácení doprovodi-
li scénkou „Televizní noviny“. 
Pokácená májka byla zdrojem 
zábavy dětí, které ji odmašlovaly 
a na kmeni zkoušely rovnováhu. 
Následná ražba máje vynesla 
dvanáct tisíc korun (deset tisíc 
Restaurace Maxima, dva tisíce 
SDH Kvítkovice) pro sdružení 
Šance Olomouc, které je využije 
pro vylepšení prostředí nemoc-
nice či pro rekondiční pobyty 
onkohematologicky nemocných 
dětí. Finance přebrala zástupkyně 
sdružení Blanka Jakešová.  (ano) 
 snímky: Anna noVotná

Zdena wasserbauerová: nikdo nespadl odnikud. každý by měl mít zachránce
Spousta mravenčí práce, díky 
které zprostředkovala záchranu 
životů lidí s rakovinou krve. 
Zdena wAsseRBAueRo-
Vá, dlouholetá členka Čes-
kého červeného kříže, napřela 
kvůli nemoci vnuka síly na po-
moc nemocným leukemií pro 
Šanci Olomouc a pro Nadaci 
pro transplantaci kostní dřeně 
a Český národní registr dárců 
dřeně.  „Oslovilo mě to tím, že 
to bylo kvůli nemoci v rodině 
intenzivnější a nebylo lidí, kteří 
by se na to dali,“ přiblížila za-
čátky své práce. 

Její vnuk měl typ leukemie, 
při kterém se naštěstí bez dárce 
obešel. „Vedle něj však v ne-
mocnici ležel chlapec, u kterého 
se vědělo, že bude dřeň potřebo-
vat. Mně to bylo líto, tak jsem 
začala shánět. Tehdy bylo v re-
gistru jedenáct tisíc lidí a ani 
ve světě nebyly takové možnosti 
jako dnes,“ podotýká žena, díky 
níž má za osmnáct let registr 
dárců kostní dřeně jen ve Zlín-
ském kraji už přes šest tisíc čle-
nů. „Vnuk se vyléčil. Napřed 
já a pak i dcera začala chodit 
na transfuzku, shánět dárce, pře-
svědčovat lidi. Oslovovala jsem 
i spolupracovníky, sportovce, 
co čas dovolil. Pokud jsem byla 
v zaměstnání, tak to nebylo tak 
snadné. Co jsem v důchodu, 
chodím po školách a oplácí se 
to: letos se mně stalo dvakrát, 
když sedím na transfuzce, vypi-
suji s lidmi dotazníky a ptám se, 
jak se k tomu rozhodnutí dostali 
– a odpověd? „No přes vás, vy 
jste před osmi lety dělala u nás 
přednášku, a už jsem dozrál!“ 
usmála se při té vzpomínce.
na hodně akcí jste zvaná 
na slovácko. to vás tam mají 
tak rádi?
Je to bohužel spíše kvůli ne-
mocným, kteří potřebují kostní 
dřeň. Jsou tam totiž letos už 
dva nemocní a dva na Kromě-
řížsku. Jakub Lekeš ze Šumic, 
který byl v době propuknutí 
nemoci v maturitním ročníku. 
Dělá mi radost, že jsme pro něj 
našli dárce – od 10. února je od-
transplantován a daří se mu ve-
lice dobře. A dne 26. května byl 
odtransplantován  dvaadvaceti-
letý Tomáš Naď z Kroměříže – 
pro něj jsem také dělala nábor. 
Teď máme paní z Kroměříže  
a paní Halodovou z Polešovic, 
pro které ještě dárce nemáme, 
ani ze světa. 
Hodně dárců pro nemocné 
Čechy je z německa.
To je pravda. I ti dva kluci – je-
den měl našeho dárce a jeden 
německého. Vloni bylo v re-

publice odtransplantovaných 
sto dvaadvacet lidí, z toho de-
větasedmdesát bylo z doveze-
ných dření a třiačtyřicet našich. 
Nebýt dovezených dření, umřeli 
by. Také dřeně od nás pomohly 
ve světě, ale v menším měřítku.
co může člověka přimět 
vstoupit do registru dárců?
Vstup není jen o tom, že pomo-
hu druhému, zachráním jej. Při 
tom, jaká je četnost onemocně-
ní, je to do budoucna i pro mě 
– nevím, co se přihodí v mém 
v okolí – známému, kamará-
dovi, dítěti. Jen za poslední 
rok bylo v kraji pět vážných 
onemocnění, kdy bylo potřeba 
transplantace kostní dřeně. Dří-
ve se to stávalo jednou za dva 
tři roky, ale poslední  čtyři roky 
máme každého půl roku ně-
koho. A v posledním roce pět. 
Takže si myslím, že když mladí 
lidé vstoupí, budou to tam mít 
schované jak na komoře. Ideální 
by bylo, kdybychom měli více 
dárců, protože když se někdo 
vyléčí, potřebuje brzy po ná-
ročné chemoterapii kostní dřeň, 
která mu vyrobí nové krevní 
buňky. Když je to v republice, 
tak se ťukne do počítače a hned 
se ví, jestli dřeň je, nebo není. 
Když není v republice, tak se 
musí psát zvlášť do Německa, 
Anglie, Francie, Belgie, Norska 
a dál po světě. Navíc u nás to nic 
nestojí, ale ve světě se vyhledá-
vání platí, což je otázka půl mi-
lionu korun.  U nás najde dřeň 
každý čtvrtý, u Němců osmade-
vadesát procent. Je to dáno 
genetikou i množstvím dárců 
v poměru k populaci. Mají šest 
milionů potenciálních dárců. 
V pražském IKEMu je regist-

rováno asi třiadvacet, v Plzni 
dvaapadesát tisíc. To je málo. 
Potřebovali bychom kolem sta 
tisíc a více, abychom mohli po-
krýt naše potřeby.
na co se má připravit člověk, 
který se rozhodne darovat 
kostní dřeň?
Relativně každý zdravý člověk 
může být dárcem. Ale nepří-
buzenská shoda je tak náročná, 
že statisticky když seženeme 
sto dvacet dárců, jeden má 

šanci darovat, zachránit život. 
Na transfuzce se odeberou dva 
mililitry krve a pak se sto dva-
cet potenciálních dárců vůbec 
nedočká. Ale když se někdo do-
čká, jede do Olomouce, kde mu 
odeberou další ampulku krve, 
tam už je opravdu podrobné 
vyšetření a dohodne se s ním 
termín. Odběr se dělá v Plzni 
v akreditovaném pracovišti – 
provádí se tak, aby nebyl nikdy 
poškozen dárce – což nikdy ne-

Gratulace. Zdena Wasserbauerová získala minulý měsíc ocenění nadace pro transplantace kostní 
dřeně (na snímku) a cenu primátora města Zlína. Již několik let je držitelkou ceny města otrokovi-
ce. „mám dlouholetou podporu otrokovického starosty,“ zdůraznila oceněná. 
 Foto: archiv nAdAce pRo tRAnsplAntAce kostní dřenĚ

byl, ani v Česku, ani v zahrani-
čí. Navíc je ještě deset let sledo-
ván kvůli statistice. 
doteď některé potenciální 
dárce odrazuje, že je prý od-
běr bolestivý.
Zpočátku se brala dřeň z pánev-
ní kosti. Tady v Otrokovicích 
máme asi sedm lidí, kteří měli 
odběr z pánevní kosti,  chlapy 
i dámy. Říkají, že je to trochu 
pobolívá, ale vydržet se to určitě 
dá. Dnes se z osmadevadesáti 
procent odebírá  separací kme-
nových buněk, kdy se napíchne 
žíla a přes separátor se vrací 
do druhé žíly. Je to podobné 
jako při odběru plazmy, trvá to 
ovšem tři hodiny. Je to ale veli-
ce jednoduchá záležitost. Dárce 
pan Daněk, který se mnou chodí 
někdy dělat besedy a vykládá 
studentům, co zažil, říká, že 
po odběru se cítil trochu unave-
ný. Nechali jej trochu prospat, 
pak mu dali oběd a večer už si 
povídal na balkoně s lidmi a cítil 
se dobře. Každopádně do rána 
bývá dárce hospitalizován v ne-
mocnici a pak může jet domů. 
Jak vnímáte pomoc organi-
zátorů při akcích, jejichž vý-
těžek vám pomáhá, případně 
přivede nové lidi do registru 
dárců?
Rádi jsme nejen kvůli penězům, 
ale i že se tato problematika 
mezi lidmi propaguje. Musí se 
o tom psát, trochu lidi popo-
strčit. Každý dozraje k tomu, 
že může vstoupit do registru 
a pomoct, někdy jindy. Svého 
dárce by měl najít každý. Ni-
kdo nespadl odnikud. Každý by 
měl mít zachránce. Ale bohužel 
to tak zatím není. Kdo se z ne-
moci dostane, má plnohodnot-
ný život. Myslím, že i Jakub ze 
Šumic dostuduje gympl a půjde 
někam dál. Lidé po léčbě se 
vdali, oženili, podnikají.
Jak náročná je činnost pro 
Šanci olomouc a pro registr 
dárců kostní dřeně?
Je to nesmírné množství práce 
a také peněz. Dohody telefo-
nem, přijet někam vlakem, od-
přednášet a zase jet zpět – jen 
za tento půlrok už dvaatřicet-
krát, v dubnu jsem tak byla asi 
jedenáct dní po sobě. Pokud 
ale ještě trochu chodím, vez-
mu brufen, namastím koleno… 
Když někdo chodí do práce, tak 
se tomu nemůže věnovat jako 
já. Ale i já už bych potřebova-
la nějakého mladého důchodce 
či důchodkyni, kteří by na tom 
chtěli pracovat. Není to jen 
o tom, že se setkáváte – že vám 
někdo zavolá a dojede za vámi, 
že potřebuje dárce. Je to smutné, 
když to říká, ale zase je veselé, 
když vidím, že mi třeba mamin-
ka Tomáše Nadě říká: „Paní 
Wasserbauerová, od včerejška 
jsme po transplantaci. Večer 
měl zvýšenou teplotu, ale ráno 
mi psal, že se cítí dobře, že si 
myslí, že vše zvládne.“ Máte 
radost, když se ti lidé vracejí 
do života, že si děti zase hra-
jí. Takže tímto dělám konkurz 
na svého nástupce.
 Anna noVotná

prodej vánočních růží – předvánoční charitativní akce, kterou 
uvedla Zdena Wasserbauerová v život. Díky vánoční růži pod-
poří její kupec dětskou hematoonkologii při Fakultní nemocnici 
Olomouc. Finance sloužily a slouží ke zkrášlení pokojů a na re-
kondiční pobyty dětí. „Růže rozvážím asi do sedmačtyřiceti míst, 
po školách, úřadech. Dobrovolníci je tam pak prodávají,“ popisuje 
Wasserbauerová. Nemocniční oddělení vypadá díky příspěvkům 
dárců pěkně, nejsou to už smutné bílé pokoje. „Opravdu to pomáhá 
– pro dítě i rodiče je nemoc šok. Zároveň poskytujeme i sociální 
podporu, protože když je někdo tři roky v léčení, vyčerpá to neje-
nom psychicky, ale i finančně,“ dodává.   (red)
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čtvrtek 2. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Finsko, Velká Británie, 
Německo 2014, 90 min., titulky, přístupno od 12 let
seJMI pReZIdentA – Akční, dobrodružný  
Poté, co teroristé sestřelí letadlo, prezident Spojených států se ocitne 
sám v divočině. Může jej zachránit jen 13letý domorodec Oskari. 

čtvrtek 9. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč, USA 2015, 125 min., 
titulky, přístupno od 12 let
teRMInátoR GenIsYs 3d – sci-fi, thriller, akční, dobrodružný  
Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se 
znovu pokouší zabít jejich vůdce Johna Connora tím, že v minulosti 
odpraví jeho matku. 

čtvrtek 23. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA 2015, 114 min., 
titulky, přístupno
sAn AndReAs 3d – dobrodružný, katastrofický 
Zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice v Kalifornii – pilot 
průzkumného a záchranného vrtulníku a jeho bývalá žena se vydávají 
zachránit svou jedinou dceru. 

čtvrtek 30. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA 2015, 108 min., 
titulky, přístupno
MIssIon IMpossIBle – náRod GRáZlŮ – akční, dobrodruž-
ný, thriller 
Agentura Impossible Missions Force stojí před rozpuštěním, ale to ne-
chce dopustit Ethan Hunt, a sestaví proto tým, aby společně čelili zatím 
nejtěžší misi ve svých životech. 

středa 1. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, Německo 2014, 110 min., 
titulky, přístupno od 12 let
den BlBec – komedie, akční, krimi  
Třicátník Till Reiners pracuje jako pokladník v bance. Nečekané vybo-
čení z životní rutiny přichází v podobě maskovaného bankovního lupiče. 

středa 8. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Česko 2015, 105 min., 
přístupno od 12 let
Andílek nA neRVY – komedie, rodinný 

Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, 
zda žít v dětském domově, nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy 
neviděla. 

středa 22. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 115 min., 
titulky, přístupno
BeZ kAlHot XXl – komedie
Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové 
striptérské skupiny se chystají hodit ručník do ringu. 

středa 29. 7., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Česko 2015, 92 min., přístupno
doMácí péČe – komedie, drama
Obětavá zdravotní sestra začíná objevovat svět alternativního léčení  
a díky němu snad vyléčí i sebe samu. To vše ale k velké nelibosti man-
žela, který na tyhle „hňupoviny“ nevěří.  

středa 1. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA 2014, 108 min., 
dabing, přístupno
Velká ŠestkA 3d – animovaný, rodinný
Dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro 
Hamada, který se naučí využívat svůj talent, a jeho přátelích.

středa 8. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, Francie 2014, 90 min., 
dabing, přístupno
píRkoVo doBRodRuŽstVí 3d – animovaný, rodinný
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí silou. 
Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! 

středa 22. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 84 min., 
dabing, přístupno
sponGeBoB Ve FIlMu: Houba na suchu 3d – animovaný, ro-
dinný
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty a dělá úžasné krabí 
hambáče. Nyní se ocitne v pro ni naprosto šokujícím prostředí – na sou-
ši. 

čtvrtek 2. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
USA 2014, 115 min., titulky, přístupno 
dIVoČInA – životopisný, drama  
Cheryl se hroutí celý svět. A když už má pocit, že nemá co ztratit, roz-
hodne se úplně sama zdolat 1 770 km dlouhou vysokohorskou trasu 
Pacifik Crest Trail. 

čtvrtek 9. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Velká Británie 2014, 123 min., titulky, přístupno 
teoRIe VŠeHo – životopisný, romantický, drama  
Jednadvacetiletý student kosmologie na Cambridge má našlápnuto ke 
skvělé budoucnosti. Najednou přichází nemilosrdný pád – neléčitelné 
postupné ochrnutí nervového systému, které do dvou let ukončí smrt.

připravujeme v kině
Letní filmoví animáci (Mimoni 3D, Malá z rybárny, Malý dráček) 
Filmové léto (Odebrat z přátel, Papírová města, Nesmrtelný)
Letní bio senior (Báječný hotel Marigold, Druhý báječný hotel Mari-
gold)

připravujeme v galerii
Kočárky letité, výstava klubu přátel historie města Otrokovice (srpen), 
FORTE – fotoklub z maďarského Vácu (září), Emil Sláma – samostatná 
výstava člena spolku Rozumění (říjen) 

připravujeme pro vás
Srpnová noc – PREMIER + diskotéka (Štěrkoviště – rybárna, 29. 8.)

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

letní bio senior
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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 
 

Fotoklub Beseda Otrokovice vy-
stavuje nyní ve třech místech: 
doma v Otrokovicích, ve Slavi-
číně a moravskoslezském Rýma-
řově. 

Až do 28. června je možné 
zhlédnout v Městské kavárně tvor-
bu Petry Tomaštíkové Krásy žen.

V galerii městské knihovny 
ve Slavičíně je do 30. června vy-
staveno na padesát prací z volné 

tvorby patnácti členů Fotoklu-
bu Beseda. Výstava je přístupná 
v pracovní dny v půjčovních ho-
dinách knihovny.

Několik členů fotoklubu se 
zúčastnilo celostátní fotosoutěže 
výhradně černobílých fotografií 
Černobílé Valéry – o cenu Jaro-
slava Němce, kterou pořádá Stře-
disko volného času a Sdružení 
fotografů v Rýmařově. 

„Ve velké konkurenci několika 
desítek autorů z celé České re-
publiky získali naši členové Jana 
Knapíková první cenu v katego-
rii příroda, Zdeněk Knapík prv-
ní cenu a Radek Bořuta druhou 
cenu v kategorii Reportáž a do-
kument,“ uvedl člen fotoklubu 
Karel Ševčík. Výstava vybraných 
prací bude v Rýmařově do 11. 
července.  (ano)

17.–19. 7.  náves Kvítkovice, park před poliklinikou, nám. 3. května, park před 
Společenským domem, přístaviště, Štěrkoviště
otRokoVIcké letní slAVnostI
Třídenní festival ve stylu Španělsko. Pořádá město Otrokovice s Otrokovickou BE-
SEDOU a spolky působícími v Otrokovicích. Podrobný program festivalu je na 
straně 2 tohoto vydání Otrokovických novin. 
 Vstup volný, lodní lístek 30 kč, Bamboo Forest Fest: páteční lístek platný 
 i v sobotu 100 kč, sobotní lístek 50 kč

do 28. 8., foyer kinosálu, vstup volný
MALBA
Výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice

22. 6. až 31. 7. , vernisáž 22.6. v 18 hod.
Městská galerie, vstup volný
Antonín sládek, malíř krásných žen v zajetí kaváren…
Výstava obrazů, grafik a plakátů akademického malíře, pozoruhodného uměl-
ce, pocházejícího z Huštěnovic, jehož tvorba přesáhla hranice naší země.

letní filmová školka 

kIno BesedA

letní akční trháky 

letní filmové komedie

Členové Fotoklubu Beseda vystavují doma, ve slavičíně a Rýmařově



OtrOkOvické
nOviny 7

kalendář významných akcí
sobota 20. 6., po celý den, Rekreační oblast Štěrkoviště a okolí
MoRAVIAMAn 2015
Triatlonový svátek v Otrokovicích. Závod na tratích 3,8 kilometru plavání, 180 
kilometrů na kole a 42,2 kilometru běhu, který vznikl v roce 2002 a bez přerušení 
pokračuje dodnes. Na startu se objevili závodníci z devatenácti zemí světa. 

sobota 4. 7., od 13. hod., Kvítkovice
60 let spolku ČeskéHo ČeRVenéHo kříŽe V kVítkoVIcícH
Kvítkovická pobočka Českého červeného kříže si připomíná šedesát let od za-

ložení. Bohoslužba v kapli sv. Anny od 13 hodin, poté v kvítkovické hasičské 
zbrojnici slavnostní schůze spojená s předáváním vyznamenání, oběd, volná zá-
bava.

pondělí 13. 7. v 11 hod. u pomníku Tomáše Bati, areál TOMA a. s., v 11.15 hod. 
park před Společenským domem
pIetní Akt k uctĚní pAMátkY toMáŠe BAtI
Uctění Tomáše Bati staršího, který zahynul při letecké katastrofě 12. července 
1932.

Vzpomínka
Sedím u stolu a dívám se 
z okna. Je krásný den. Slunce 
svítí, včely bzučí, děti si ven-
ku hrají. Smějí se a pokřikují 
na sebe. A právě to mi připo-
mene jeden den z mého dětství. 

Také jsem si hrál s dětmi ze 
sousedství kopanou, ale ne-
bylo tak hezky. Byl šedý den 
s černými mraky na obloze, 
jako by se měl ihned spustit 
liják. To nás však nezastavilo.

Hráli jsme všichni, i s hol-
kami, pokud chtěly. Brány 
jsme měli z bot či kabátů, 
ve kterých nám bylo horko. 
Jeden kluk, co byl nejstarší 
a hrál v útoku, se pokusil dát 
gól. Bylo to těsné. Jen tak tak 
minul branku, jenže míč se ku-
tálel dál. Já jako brankář jsem 
se vydal za ním. Po cestě jsem 
potkal dva policisty s nacistic-
kým křížem na rukávu. „Nebě-

hej tak, chlapče!“ okřikli mne, 
ale s úsměvem. Maminka mi 
kdysi řekla, že mám výhodu 
a svých blonďatých vlasů si 
mám cenit. Dnes samozřejmě 
vím, že mi vlasy mnohokrát 
pomohly a toto byla jedna 
z těch situací. 

Pronásledoval jsem míč, 
který se rychle koulel z kopce 
dolů. Pak ale jako naschvál 
skočil do malého sklepního 
okýnka kousek nad zemí. 

Vešel jsem do toho domu 
a rychle pochopil, že je to ob-
chod s galanterií a oblečením. 
Chtěl jsem se trochu poroz-
hlédnout, ale v tom už na mne 
začala řvát prodavačka za pul-
tem. „Co tady děláš, Tauge-
nichts? Kde máš rodiče?“ Ta 
žena vypadala přísně, a možná 
za to mohly ty její vrásky ko-
lem úst, prostě jsem jí nedoká-
zal odpovědět. Jenže to už ze 

zadní části krámku vyšlo do-
cela hezké děvče v mém věku. 
„Viděla jsem to. Spadl mu ba-
lón do sklepa oknem, mama, 
to, jak jsi mi poručila vyvět-
rat.“ Paní si mne prohlédla 
od hlavy až k patě a rychle 
poručila dceři: „Zaveď ho tam, 
a pak ať vypadne!“ Zlatovla-
sá holka přikývla a usmála se 
na mne. Já se zmohl na chabé 
koktavé danke a následoval 
jsem dívku dolů po schodech. 

Bylo tam chladno a vlhko, 
lampa v rohu neposkytovala 
moc světla, takže se po stěnách 
plazily temné stíny. Po stěnách 
byly police a na nich různé za-
vařeniny, byly tu i stoly a kra-
bice se šicími stroji a věcmi 
z obchodu. Na jedné truhle 
byla pečlivě složená německá 
vlajka. I moji rodiče takovou 
měli. Každý Němec tehdy mu-
sel mít vlajku třetí říše. 

Uprostřed toho všeho ležel 
můj hadrový kopačák. Popadl 
jsem ho pod paži jako správ-
ný fotbalista – viděl jsem, jak 
to dělají starší kluci před hol-
kami, tak jsem to napodobil. 
Otočil jsem se k ní a trošku si 
dodal odvahy. „Jak se jmenu-
ješ?“ Děvče si prsty prohráblo 
kudrnaté vlasy a obešlo bednu 
se stuhami, co nás od sebe dě-
lila. Přitisklo pusu na tu mou 
a odpovědělo: „Johanna. Jo-
hanna  Richter.“ Párkrát jsem 
zamrkal překvapením. 

Hned poté se ozvala ohlu-
šující rána, strop se prohnul 
a vznesl se prach. Johanna se 
rozběhla ke schodišti, ale já ji 
chytil za ruku a zastavil. „To 
jsou bomby. Nemůžeš jít na-
horu,“ řekl jsem a zrychleně 
dýchal. Strašně jsem se bál. 
„Ale máma...“ „Tvá máma 
bude v pořádku. Ty musíš zů-

stat.“ Pustil jsem ji a ona mne 
objala. Konečně se ve městě 
ozvaly sirény na poplach. 

Zaslechnu jemné ťukání 
na dveře. Otevřu oči a zaženu 
vzpomínku pryč. Stará žena 
mi položí šálek čaje na stůl 
a sama si sedne do křesla. „Je 
bylinkový. Tak, jak to máš 
rád,“ pousměje se na mne. 
„Děkuji, Johanko,“ odpovím 
a zahledím se na ni. 

Už je to 70 let, co světová 
válka skončila, a my jsme po-
řád spolu. Vrásčití, s protéza-
mi, já  bez vlasů, ona má místo 
zlaté svatozáře stříbrné vlny. 
Ale spolu. Válce už je dávno 
konec, jenže naše láska, která 
se zrodila v tom sklepě v Ber-
líně mezi dvěma dětmi, stále 
trvá. A já vím proč. Láska je 
totiž silnější než historie.
 terezie VeČeřoVá,  
 Zš mánesova, 9. a

Jak správně vyplnit žádost 
o dotaci, v kterých dnech je 
možné žádost předat na měst-
ský úřad či jaké jsou změny 
v zákoně o rozpočtových pra-
vidlech územních celků, bylo 
v úterý 12. května hlavním 
cílem setkání. V Otrokovické 
BESEDĚ se sešlo vedení měs-
ta Otrokovice, odbor školství 
a kultury, školská komise se 
zástupci a předsedy kulturních 
spolků a organizací, které vyví-
jí uměleckou a kulturní činnost 

na území města. Vedoucí odbo-
ru školství Barbora Šopíková, 
která vedla jednání, představi-
la prezentaci Podpora rozvoje 
kultury ve městě Otrokovice. 
Obsahem prezentace byly na-
příklad investice města do kul-
tury, dotace na činnost spolků 
a organizací, plán podpory kul-
tury nebo plánované kulturní 
akce na rok 2016.  

Největší prostor byl věno-
ván Programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu města v ob-

lasti kultury a s tím souvisejí-
cí Kritéria pro stanovení výše 
dotace na činnost v roce 2015. 
V této části setkání bylo klade-
no nejvíce dotazů a následova-
la na toto téma diskuse. Dále 
byly pomocí grafů srovnávány 
způsoby a výše poskytovaných 
dotací z minulých let. Závěrem 
byli všichni zástupci kulturních 
spolků ubezpečeni o součinnos-
ti a ochotě pomoci při podávání 
žádostí o dotace na činnost ze 
strany města.  (red)

práce z literární soutěže žáků II. stupně ZŠ k 70. výročí osvobození města – 3. místo

Vedení města se setkalo se zástupci spolků

Ve velkém sále Otrokovické 
BESEDY se 24. května kona-
la pestrá přehlídka zájmových 
kroužků Domu dětí a mlá-
deže Sluníčko Otrokovice.  
V májovém odpoledni se 
představilo sto padesát vy-

stupujících ze sedmnácti 
kroužků. Rodiče a veřejnost 
měli možnost hlasovat „O nej 
kroužek Akademie“. Sladkou 
odměnu v podobě dortu si 
odnesly Ptáčata a Kondiční 
gymnastika. 

Velký dík za zájmovou 
a příležitostnou činnost pat-
ří našim externistům a všem 
dobrovolníkům. Jejich práce 
a kvalit si velmi ceníme.    
 eva doleŽAloVá, 
 DDm sluníčko 

Akademie domu dětí a mládeže sluníčko otrokovice

V neděli 24. května se 
v Uherském Ostrohu kona-
la soutěž orientálního tance 
Světlo orientu. Soutěže se 
zúčastnilo i DDM Sluníčko 
Otrokovice, a to taneční sku-
pina Nefertárí pod vedením 
Gabriely Šustkové. Tanečni-
ce závodily v V. kategorii se 
skladbou od Alberta Busse 
Al Andalus. Domů si přivez-
ly krásný pohár za třetí mís-
to.  
Ing. Iveta noHýnkoVá,  
 nefertárí, DDm sluníčko

na světle orientu tančily nefertárí  
i taneční studio otrokovické BesedY

Soutěže se zúčastnily také všechny orientální skupiny z Ta-
nečního studia Otrokovická BESEDA a byly opět úspěšné. 
Ve svých kategoriích získaly – skupina Orientální princez-
ničky s vedoucí Lucií Volkovou druhé místo a skupina Ami-
ra s vedoucími Margitou Brixovou a Kristýnou Čanigovou 
třetí místo. Další dva poháry přivezly skupiny pod vedením 
Lenky Navrátilové, a to – skupina Messauda druhé místo 
a Safira třetí místo (na snímku skupina messauda, foto ma-
rie Janíková). Všem skupinám a jejich vedoucím patří velká 
gratulace. Nejen tyto vítězné skupiny, ale i všechny ostatní 
můžete vidět tancovat na velké orientální show Touha srdce 
20. června v Otrokovické BESEDĚ, na kterou vás všechny 
srdečně zveme. lenka nAVRátIloVá, 
 taneční studio otrokovické beseDY



Třiatřicetičlenná atletická výprava otrokovických 
základních škol přijala pozvání primátora města 
Dubnice nad Váhom na 12. ročník Memoriálu 
Marty Herdovej v atletice, konaný dne 9. červ-
na. Společným autobusem, který zajistilo město 
Otrokovice, se vypravila do partnerské Dubni-
ce, kde reprezentovala nejenom svoji školu, ale 
i město ve dvanácti atletických disciplínách. 
A nevedla si vůbec špatně. V pořadí jedenácti zá-
kladních škol zaostala Máneska pouze 1,5 za tře-
tím místem dubnické základní školy Pod Hájom. 
Celkově zvítězila ZŠ a MŠ Centrum I.

Na memoriálu jsme v individuálních disciplí-
nách naprosto ovládli běh na 60 metrů kde zví-
tězil Kryštof Kašpárek – 7,32 sekundy, druhý 
skončil Lukáš Vodák, 7,82 sekundy, oba z Má-
nesky, a třetí doběhl Daniel Čamek z TGM vý-
konem 7,83 sekundy. Další disciplínou, kde se 
s převahou prosadili závodníci z Otrokovic, byl 
skok daleký. Opět zvítězil Kryštof Kašpárek vý-
konem 568 centimetrů, druhý skončil Lukáš Vo-
dák výkonem 515 centimetrů a třetí Jakub Kober 
ze ZŠ TGM výkonem 513 centimetrů. Nikola 
Hillerová z Mánesky zvítězila v běhu na 60 me-
trů výkonem 8,23 sekundy, Jakub Kober skončil 
ve skoku vysokém na 2. místě výkonem 160 cen-
timetrů a štafeta z Mánesky ve složení Simona 

Hrachovská, Nikola Veselá, Nikola Hillerová 
a Veronika Ištvánková si doběhla pro třetí místo 
výkonem 34,11 sekundy. Kompletní výsledky 
memoriálu naleznete na internetových stránkách 
Mánesovy školy: http://www.zsotrman.cz/skola/
sport.html  Vlastimil BukoVJAn, 
 Zš mánesova
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novinka. nový fóliovník v zahradnictví technických služeb otrokovice nahrazuje zastaralá pa-
řeniště. Fóliovník slouží zejména k vypěstování letniček a muškátů pro výsadbu květinových zá-
honů a závěsných nádob na sloupech veřejného osvětlení ve městě, ale i pro pěstování přísady 
zeleniny.  (ano), foto: Anna noVotná

Odbor rozvoje města MěÚ Ot-
rokovice pod patronací starosty 
města Mgr. Jaroslava Budka vy-
hlašuje 13. ročník soutěže Naše 
město v květech a zeleni. Cílem 
této akce je podpořit a ocenit 
aktivitu obyvatel našeho města 
ve zlepšování a zkrášlování své-
ho okolí.

Účastníkem soutěže může 
být každý, kdo žije nebo podni-

ká v Otrokovicích – soukromá 
osoba i podnikatelský subjekt. 
Předmětem hodnocení budou 
předzahrádky, okenní truhlíky, 
balkony a okolí podnikatelských 
objektů a institucí. Soutěž bude, 
již tradičně, rozdělena do tří ka-
tegorií:
A – květinová výzdoba oken, 
balkonů a předzahrádek byto-
vých domů

B – květinová výzdoba a údržba 
zeleně u rodinných domů (okna, 
balkony, předzahrádky)
C – výsadba a údržba zeleně 
u podnikatelských objektů a in-
stitucí

Soutěž bude hodnocena v ob-
dobí od 1. června do 31. srpna 
komisí složenou ze zástupců 
města, Odboru rozvoje města 
MěÚ Otrokovice, komise život-

ního prostředí při Radě města 
Otrokovice a Technických slu-
žeb Otrokovice, s. r. o. Oceněna 
budou tři místa v kategorii A a B 
a jedno místo v kategorii C. 
Jména oceněných budou zveřej-
něna v Otrokovických novinách 
a na internetových stránkách 
města. Do soutěže budou zařa-
zeni zájemci, kteří se sami při-
hlásí (písemně na adrese: Měst-

ský úřad, odbor rozvoje města, 
nám. 3. května 1340, 765 23 Ot-
rokovice nebo e-mailem na ad-
rese hubackova@muotrokovice.
cz), ale také účastníci přihlášení 
z podnětu jiného občana nebo 
samotné komise.

Všem příznivcům květin a ze-
leně přeje hodně úspěchů v sou-
těži Odbor rozvoje města Měst-
ského úřadu Otrokovice.  (red)

Město Otrokovice vyhlašuje VýBĚRoVé ří-
Zení nA pRonáJeM pRostoR slouŽí-
cícH k podnIkání RAdnIČní RestAu-
RAce nAcHáZeJícícH se V příZeMí A 1. 
podZeMníM podlAŽí BudoVY Č. p. 1340, náM.  
3. kVĚtnA, otRokoVIce, která je součástí pozem-
ku parc. č. st. 2658 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře  
382,50 m2 prostor umístěných v přízemí a o celkové výměře 
až 357,47 m2 prostor umístěných v 1. podzemním podlaží bu-
dovy. Prostory slouží k účelu nájmu jako provozování restau-
račního zařízení. Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou
2. nájemné:  a) za prostory umístěné v přízemí budovy mi-
nimálně 600 kč/m2/rok (bez dpH)
b) za prostory umístěné v 1. podzemním podlaží budovy 
minimálně 100 kč/m2/rok (bez dpH)
c) v případě provedení stavebně technických úprav předmětu 
nájmu je možné smluvně zajistit nárok nájemce na slevu z ná-
jmu, jejíž forma a výše by se odvíjely od charakteru a hodnoty 
daných stavebně technických úprav
d) bude hrazeno měsíčně předem
e) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu  
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu  
Otrokovice a městem zřízeným organizacím.
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celní-
mu úřadu 
 5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťová-
ny a provozovány výherní hrací přístroje, interak-
tivní videoloterijní terminály a jiná obdobná tech-
nická zařízení umožňující interaktivní hraní her  
s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronají-
mateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh na služby. 
Tato kauce bude použita v případě, že nájemce nebude platit 
řádně nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení nájem-
ního vztahu, po vyrovnání všech závazků, bude tato kauce, pří-
padně její úměrná část pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 7. 7. 2015 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města  
Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem  
dohodnout na tel.: 577 662 313,  případně 602 788 515 
(p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva Kadle-
číková  na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájem-
ci osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením: 
„Výběrové řízení – Radniční restaurace“ na adresu: TE-
HOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. T. Bati 1255, 765 02   
Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a ne-
vybrat žádnou z nabídek.

Vyhlášení 13. ročníku soutěže naše město v květech a zeleni

V zahradnictví technických služeb pěstují sazenice v novém fóliovníku

na atletickém memoriálu v dubnici jsme se neztratili

Sbor dobrovolných hasičů 
Kvítkovice se se svou parní 
stříkačkou zúčastnil 5.–6. červ-
na 4. celorepublikového srazu 
a soutěže parních stříkaček 
v jihočeských Netolicích. 

Na tuto akci se sjely parnič-
ky z celé republiky. Soutěžilo 
se ve čtyřech disciplínách:  zá-
top parničky na čas na tlak pět 
atmosfér, plnění sudu, srážení 
terčů, nástřik terčů. Za velmi 
hezkého počasí a v konkurenci 
devíti parniček jsme obsadili 

celkově skvělé druhé místo.  
V neděli 7. června jsme byli 
opět v akci s parničkou na 4. 
Parní Olympii v Brně. Tady 

měli dostaveníčko domácí 
i zahraniční vyznavači staré 
a modelové techniky převážně 
na parní pohon. 

Zde byla prezentována naše 
parní stříkačka jako funkční 
exponát. Při ukázkách za účas-
ti mnohých diváků předváděla 
svůj výkon v mnoha směrech 
překonávající současnou tech-
niku. Rozhodně se neztrácela 
mezi ostatními předváděnými 
stroji.  Jiří Čáp, 

 sDH kvítkovice

Občané Otrokovic se mohou 
zapojit do aktualizace zásob-
níku projektových záměrů, 
který je součástí Integrova-
ného strategického rozvojo-
vého plánu města Otrokovice 
2014–2023. Dokument je pří-
stupný na http://otrokovice.
cz/integrovany-strategicky-
-rozvojovy-plan-mesta-otro-
kovice-2014-2023/ms-3766/

p1=3766. Nové náměty sou-
visející s rozvojem města za-
sílejte na Městský úřad, od-
bor rozvoje města do 15. září 
2015. Máte příležitost se spo-
lupodílet na budoucnosti naše-
ho města.
Ing. Jaroslav BořutA, csc.,  
 občanské sdružení  
 Za lepší životní prostředí 
 v otrokovicích

Výzva občanského sdružení

parní stříkačka se předvedla v Brně a netolicích

nejúspěšnější závodníci. Zleva: Jakub ko-
ber, kryštof kašpárek a lukáš Vodák.  
 Foto: Vlastimil BukoVJAn



sympatický showman 
180/80, o 5 roků 
mladší než Karel 
Gott, hledá sympa-
tickou, štíhlou pří-
telkyni do 60 let. 
Mám chatu, pejska 

a westernové koně. Bydlím  
v centru Zlína. 
Tel.: 739 490 226.

 Dne 26. června uplyne již 7 let, kdy nás navždy 
opustil pan Josef BĚlík. S láskou vzpomíná dce-
ra Ivana, vnuci Jan a Jiří. Děkujeme všem, kteří 
vzpomínají s námi.

Dne 26. června uplyne 6 let od úmrtí pana 
Bohumila odloŽIlíkA. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka Zdeňka a synové.

Hledejte mě v lidech, které jsem znal a miloval. 
Dne 26. června by oslavil 45. narozeniny náš 
drahý příbuzný, kamarád a partner, Ing. přemek  
noVotný. Děkujeme za tichou vzpomínku.

 Dne 27. června si připomeneme 20. 
výročí úmrtí paní Věry BínoVé  
a 12. července 18. výročí úmrtí pana 
Jaroslava BínY. Za tichou vzpomín-
ku děkují a stále vzpomínají Jarosla-
va, dcera s rodinou, Dagmar, snacha 
s rodinou.

 
Je smutno bez tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který 
jsi pro nás žil. Dne 29. června uplynou 2 roky od 
úmrtí pana Bedřicha MARtInákA. S úctou a 
láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dě-
kujeme za tichou vzpomínku.
 

Dny, týdny, měsíce plynou, ale nikdy nezace-
lí tu ránu bolestivou. Dne 1. července uplynou 
3 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan  
Miroslav ŠAloMoun. Vzpomínají manželka 
Vendula, děti Matýsek a Terezka, sestra Renata  

s rodinou, rodiče a babička Františka.
 
čas utíká a nevrátí, co vzal, ale láska a vzpomín-
ky v našich srdcích žijí dál. Dne 9. července uply-
ne 19 let, co nás navždy opustil pan František 
ohArek. S láskou vzpomíná bratr Mirek a sestra 
Věra s rodinami.

Dne 15. července oslaví 65 let spo-
lečného života manželé Jarmila  
a František neVAřIloVI. Přeje-
me jim do dalších let hodně zdraví, 
lásky, pohody a dobré nálady. Sna-
cha, vnuci a celá rodina                    
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 V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy 
nesmíří. tak bylo i bude dál, i kdybys oči vypla-
kal, nic na tom nezměníš. Dne 17. května jsme 
vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí mého syna a 
našeho bratra, pana lubomíra polAnskéHo.  
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Polanská.

 
Dne 6. června tomu bylo již 11 let, kdy nás na-
vždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan  
luděk AndReJeV. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Marie s rodinou.

 
čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 8. června uply-
nul 1 rok od úmrtí pana Zdenka FuňkY. S láskou 
vzpomíná manželka s rodinou a vnučka Natálka. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 9. června tomu byly 2 roky, kdy nás na-
vždy opustila starostlivá a obětavá maminka  
a babička, paní Jiřina puČAlíkoVá, roz.  
RocHoVAnská. Zůstává stále s námi v našich 
srdcích a vzpomínkách. Prosíme ty, kdo ji znali a měli 
rádi o tichou vzpomínku. Dcera Blanka s rodinou

Dne 12. června jsme vzpomněli 15 let od úmrtí na-
šeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana 
Mudr. Josefa podMolíkA.  Stále vzpomínají 
manželka Eliška a děti s rodinami.
 

kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapome-
ne. Dne 14. června uplynuly 2 roky, co nás opus-
tila naše drahá, paní Marie ČelecHoVská.  
Za vzpomínku děkuje rodina. 
 

Dne 17. června uplynulo již 9 let, kdy od nás odešel 
pan Alois MIkulA. Dne 21. června by se dožil 
87 let. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.  
Manželka Irena a dcera Irena s rodinou.
 

Dne 17. června jsme vzpomněli 1. výročí úmr-
tí pana Jindřicha uRBAnA. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka, dcera a syn s rodinou. 

 
Dne 18. června jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí 
mého manžela, pana Vladimíra přIkRYlA. za 
tichou vzpomínku děkuje manželka Marie a dcera 
s rodinou. 

 
Dnes, 19. června, uplynulo 5 let, kdy nás navždy 
opustil pan Václav VRZAlA. S láskou stále vzpo-
mínají a za tichou vzpomínku děkují manželka Jar-
mila a děti Václav, Monika a Andrea s rodinami.
 

Dne 3. března by se dožil 70 let pan  
František říHA. Dne 20. června si připomeneme 
2. výročí jeho úmrtí. S láskou vzpomínají manželka 
Zdeňka, syn Daniel, dcera Denisa s rodinami.

Dne 22. června uplyne 10 smutných let, 
co nás navždy opustila naše drahá dcera  
Markéta VAVRuŠoVá. Dne 23. června by se 
dožila 38 let. S láskou vzpomínají rodiče a bratr 
s rodinou. 

 Dne 24. června vzpomeneme smutné 11. výro-
čí úmrtí našeho tatínka a manžela, Ing. petra  
VYMAZAlA. S láskou vzpomínají dcera Michae-
la, manželka Kateřina a ostatní příbuzenstvo. 

S úctou a kamarádskou láskou vzpomínáme na skvělého 
spoluhráče, vynikajícího kamaráda a jednoho z nás, Ing. petra  
VYMAZAlA. Petře, nikdy nezapomeneme! Členové SK  
Baťov 1930.

spoleČenská kRonIkA

BlAHopřání

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

InZeRce
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Potraviny u moravy
Školní 1299, SEnior a

Znovu otevřeno
Po-Pá 7.30–11, 13–15
So 8–12 
ne 8–11

Usměvav
á, oc

hotn
á ob

sluha

Pečivo topek
Levné cenyPivo Zlínský švec
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u ZdRAVíČkA
Nový obchod s poradenstvím

tř. Spojenců 1243 – Baťov, 
naproti pošty 
Nabízíme:

Sestavování jidelníčku na míru 
klienta, přírodní potravinové 
doplňky a bylinné čaje, přírod-
ní veterinární přípravky, besedy  
a semináře pro širokou veřejnost. 

+420 776 227 367
www.uzdravicka.cz

Společenská kronika: cena 
za  zveřejnění  je  120 Kč  vč. 
DPH osoba. Podklady a plat-
by  přijímá  Turistické  infor-
mační  centrum, Otrokovická 
BESEDA, přízemí, Po–Pá 8–12 
a 13–18 hod., So 8–12 hod.
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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

Restaurace dolly trávníky 
nabízí v letním jídelníčku salá-
ty, plněné tortilly, hamburgery. 
Letní grilování na zahrádce. 
Přijďte si k nám pochutnat.

Hledám. Na zastávce POŠTA 
jsem zapomněla černý kabá-
tek. Prosím poctivého nálezce 
o zavolání na tel.: 737 371 950.  
ODMĚNA. Děkuji.

Dne 30. června 2015 končí 
lhůta pro dokončení  regist-
race  vozidel v tzv. polopře-
vodu. Od 1. července vozidla 
bez registrace úředně zaniknou 
a jejich majitelé už je zpátky 
na silnici nedostanou. Vyřazení 
z evidence je nevratné. Všech-
na vozidla,  jejichž majitelé 
převod nedokončí během mě-
síce června, úředně zaniknou. 
Lhůta končí dnem 30. června 
2015. Vozidla nepůjdou znovu 
zaregistrovat.

Pokud řidič vyjede s vozi-
dlem, které není registrované, 
resp. s vozidlem, které zaniklo, 
riskuje až desetitisícovou po-
kutu a zákaz řízení. Ten může 
být na šest měsíců, ale i rok. 
Kromě toho vozidlu v den 
vyřazení z evidence zaniká 
automaticky povinné ručení. 
To znamená, že veškeré způ-
sobené škody vozidlem půjdou 
k tíži řidiče.

K dokončení registrace je 

potřeba občanský průkaz, malý 
a velký technický průkaz,  zele-
ná karta pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla a protokol 
o evidenční kontrole. V přípa-
dě zastoupení plná moc s úřed-
ně ověřeným podpisem.

Pokud si  někdo není  jistý, 
zda má vozidlo řádně převede-
né, může využít web minister-
stva dopravy  www.dokonce-
niregistrace.cz. Po zadání čísla 
malého technického průkazu 
dostane okamžitou odpověď.

Policie ve Zlínském kraji dle 
našich informací nehodlá být 
k hříšníkům nijak benevolent-
ní. Že vozidlo není přihlášené, 
zjistí dopravní hlídka ihned při 
kontrole registrační značky.

Tyto přestupky budou ozna-
movány příslušnému úřadu 
k dořešení.
Mgr. Renáta kRYstYníkoVá,
 vedoucí odboru
 dopravně-správního
 měÚ otrokovice 

upozornění majitelům vozidel: 
30. června končí polopřevody

příměstský tábor VĚDECKé 
LéTO pro děti 6–12 let. Plno 
zábavy, vědeckých experimentů, 
pohybových aktivit, exkurzí. ZŠ 
TGM Otrokovice 20.–24. 7. Cena 
od 1 750 Kč. Pořádá Věda nás 
baví o.p.s., www.vedanasbavi.cz

seZnáMení
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Začátek května je na Základní škole T. G. Masa-
ryka již tradičně věnován zahraničnímu zájezdu 
do Velké Británie. Letos se skupina žáků z os-
mého a devátého ročníku vydala na poznávací 
a jazykový pobyt do Walesu.

3. května v ranních hodinách naložil autobus 
účastníky zájezdu a všichni se vydali vstříc no-
vým zážitkům. Po plavbě přes kanál La Manche 
jsme se dostali do lázeňského města Bath, kde 
jsme si prohlédli historické centrum a římské 
lázně s minerální vodou. Druhý den se konal 
celodenní výlet na hrad Caerphilly a do přírodní 
rezervace Rhossili Bay. 

Středa byla věnovaná prohlídce skanzenu 
s historickými domky a návštěvě hlavního měs-
ta Walesu Cardiff. V podvečer jsme se s městem 
rozloučili procházkou po přístavu a nákupem 
suvenýrů s typickým červeným dráčkem – sym-
bolem Walesu. Poslední den patřil samozřejmě 

Londýnu. Počasí nám přálo, a tak jsme si nejpr-
ve město prohlédli z vyhlídkového kola London 
Eye. Pak jsme se přesunuli k muzeu voskových 
figurín Madame Tussauds, kde si každý našel 
svoji oblíbenou celebritu ke společné fotografii. 
Odpoledne jsme se vydali na procházku městem 
okolo nejvýznamnějších budov a památek.

Ubytováni byli žáci v hostitelských rodinách, 
kde si mohli prověřit úroveň svých schopností 
v angličtině a poznat typický život v anglických 
domcích. Dne 7. května večer jsme z parkoviš-
tě v Greenwich zamávali osvětlenému Londýnu 
a vydali se na cestu domů. 

Z celého zájezdu si žáci odnesli spoustu no-
vých informací a zážitků a hlavně poznání, že 
cestování člověka obohacuje o nové zkušenosti 
a rozšiřuje jeho znalosti. 
 Mgr. pavlína HeRentInoVá, 
 Mgr. lukáš MAcek, učitelé Zš t. G. m.

poznávací a pobytový zájezd do walesu

Zlověstně znějící slovo 
Auschwitz označuje největší 
nacistický vyhlazovací kon-
centrační tábor. V půli května, 
v krásném slunečném ránu, se 
vydáváme  na cestu do Polska 
my, studenti Gymnázia Otroko-
vice, abychom na vlastní oči po-
znali toto neblaze proslulé místo. 

Po příjezdu do Osvětimi se 
nám po pravici otevřelo panora-
ma něčeho, co připomínalo sta-
rou továrnu. Když jsme se přiblí-
žili k části zvané Březinka neboli 
Auschwitz II, tajil se nám dech 
už jen z toho, kolik zde stálo 
domů z cihel či dřevěných desek. 
Všímali jsme si poškrábaných 
zdí popsaných jmény či městy 
a hromadných paland oleštěných 
starými vězeňskými hábity. Celý 
tábor byl postaven na bažinatém 
terénu a v domech jsme našli 
podlahy pouze z udusané hlíny. 
Když si představíte, co všechno 
museli lidé přežít a v jakých pod-
mínkách tu žili bez jídla a topi-

va, jde vám mráz po zádech. Při 
prohlížení trosek krematorií si 
určitě představíte, jak to zde před 
lety vypadalo. Smrad spáleného 
masa, černý popel letící z komí-
nů... Když jsme opouštěli Bře-
zinku, mysleli jsme si, že hroz-
nější místo už není, bohužel jsme 
se spletli. Po příjezdu do Osvěti-
mi, hlavního tábora nazývaného 
Auschwitz I, nám došla slova. 
Najednou jsme se ocitli před již 
zmiňovanou ,,starou továrnou“. 
Při pohledu na bránu, nad kte-
rou bylo napsáno: ,,Arbeit macht 
frei“, jsme si vzpomněli na fot-
ky, které jsme už kdysi viděli. 
Ovšem po průchodu touto brá-
nou jsme přestali být jen diváky 
jako doposud. Cítili jsme se jako 
opravdoví trestanci při pohle-
du na dvě řady ostnatého drátu, 
v minulosti nabitého elektřinou,  
za nimiž stály ještě tři strážní 
věže vždy na rohu a uprostřed 
linie a třímetrová zeď ověšená 
ostnatým drátem. V tu chvíli si 

asi domyslíte, že šance na útěk 
vězně byla nulová. Avšak při 
cestě informačními bloky jsme 
se dozvěděli, že se 667 věz-
ňům podařilo dostat na svobo-
du a rozšířit zprávy, o kterých 
svět nevěděl a ani jim nechtěl 
uvěřit. Bohužel 270 vězňů bylo 
v okolí tábora dopadeno a oka-
mžitě popraveno. Při prohlídce 
budovy, ve které byla místnost 
plná lidských vlasů, dětských 
hraček, nádobí, obuvi a protéz, 
se nám zvedal žaludek. Stále se 
nám v mysli honily myšlenky 
K čemu? Proč? Co jim udělali? 
Jak by to skončilo, kdyby nepři-
šla Rudá armáda? V krematoriu, 
které už nacisté nestihli zničit, 
se nám při pohledu na pece už 
hrnuly slzy do očí a musím říci, 
že na toto místo, kde bylo zma-
řeno 1,5 milionu lidských životů, 
budu s úctou vzpomínat. Jak jen 
člověk dokázal být tak bezcitný?
 Jan ŠVec, 
 3. ročník Gymnázia otrokovice

Jednoho krásného květnového dne v osvětimi

Stalo se již tradicí, že žáci otro-
kovických škol pomáhají svým 
neznámým kamarádům v dale-
kém Súdánu. V letošním roce 
byla opět na řadě naše škola 
na Trávníkách.

Všichni dobře víme, že Otro-
kovice se již několik let snažily 
zlepšit životní podmínky lidem 
ve vesnici Wad Ben Naga tím, 
že financovaly postavení úprav-
ny vody, sponzorovaly opravu 
mateřské školky i školy a také 
se zasloužily o zřízení knihovny 
pro žáky dívčí školy (knihovna 
v chlapecké škole je na řadě 
na podzim).

I my jsme chtěli přispět svou 
troškou do mlýna. Zaměřili 
jsme se tentokrát na ty nejmenší. 
Podařilo se nám pro ně nasbírat 
50  kilogramů panenek, plyšáků, 
autíček, vystřihovánek a růz-
ných plastových hraček. Byly 
toho dvě velké krabice. Letos se 
k nám připojila i Fatra Napaje-
dla, která dětem poslala hračky 
a na stoly igelitové ubrusy.

Pro kamarády školou povin-
né jsme shromáždili spoustu 
nových školních pomůcek, ze-
jména rýsovací a psací potřeby, 
barvy, voskovky, pastelky, se-
šity, různé bloky a nůžky. Ty-
hle dárky ovšem na děti teprve 
čekají. Jsou již v Súdánu, přímo 
ve vesnici, ale v době, kdy tam 
byly přivezeny (bylo to o našich 
jarních prázdninách v polovině 
března) dětem právě začínaly tři 
měsíce prázdnin. Jistě si na nás 
vzpomenou na začátku nového 
školního roku, kdy jim jejich 
učitelé pomůcky předají.

A co dělaly děti ve Wad Ben 
Naga o prázdninách? Pomáhaly 
svým rodičům na polích v blíz-
kosti Nilu, kde v tu dobu zrovna 
dozrávala rajčata, papriky a ci-
bule. Všechen sběr zde probíhá 
ručně, takže děti mají o zábavu 
postaráno. A kdo nepracoval 
na poli, hlídal stádečka ovcí, 
koz a velbloudů nebo dohlížel 
na krávy pasoucí se blízko řeky.

Ale po práci je také čekala 
zábava. A zde přišel vhod náš 
poslední dárek, o který se posta-
rala Jiskra Otrokovice. Poslala 
chlapcům míče na kopanou. 
Měli z nich radost nejen chlapci, 
ale i dospělí. Byl moc hezký po-
hled na to, jak při západu slunce 
nedaleko od několik tisíc let sta-
rých památek hrají bosí chlapci 
fotbal s naším míčem.

Naši pomoc ocenili nejen 
obyvatelé a děti z vesnice, ale 
také všichni hosté této archeo-
logické lokality. A nebylo jich 
málo. Mezi nejdůležitější patřil 
budoucí velvyslanec Súdánu 
v České republice, generální 
ředitel súdánské památkové 
správy, náčelníci okresní po-
licie, archeologové z Evropy 
i z Ameriky. Všichni ocenili 
nezištnou pomoc, ale samozřej-
mě i objevy našich archeologů. 
Těm zde v jejich náročné práci 
pomáhají tátové i mámy od dětí, 
kterým posíláme své dárky.

Všem rodičům, dětem i ob-
čanům Otrokovic mám předat 
jejich vroucí pozdravy a velké 
poděkování.
Mgr. Jaroslava ondeRkoVá, 
 učitelka Zš trávníky

A zase Cyril s Metodějem… 
Tito dva pánové nám na Má-
nesce prostě nosí štěstí. Po-
prvé jsme je stopovali v roce 
2007 v mezinárodním projektu 
Comenius. Tehdy jsme po-
chopili hodně z naší historie. 
Vyzkoušeli jsme si komuni-
kaci v angličtině a navázali 
česko-řecká přátelství. Některá 
z nich trvají dodnes. Parta těch-
to „dětí“ je už dávno na vysoké 
škole.

Téma Cyrila a Metoděje se 
k nám podruhé vrátilo s 1150. 
výročím příchodu věrozvěstů 
na Moravu. Už s jinými dětmi 
jsme ve výtvarném kroužku 
vytvořili animovaný film Mise 
Velká Morava. Tento film zís-
kal 1. místo v soutěži Vele-
hradská kamera.  

Letos jsme dostali nabíd-

ku zúčastnit se festivalu Ná-
chodská prima sezóna. Poslali 
jsme čtyři animované filmy. 
Mezi nimi byla i Mise Velká 
Morava. A opět měla úspěch 
– do třetice. Jeho tvůrci Voj-
ta Brázdil, Adéla Pospíšková, 
Adriana Hrubanová, Lucie 
Kůrová, Terka Večeřová, Silva 
Řehoříková, Eva Melichárko-
vá a Verča Juřicová byli oce-
něni čestným uznáním. 

Všechny tyto filmy budou 
k vidění na stránkách naší ško-
ly a brzy k nim přibydou další, 
které právě vytváříme. Týkají 
se výročí naší školy – máme 
80 let. Nejlepší narozeninové 
snímky vyberou děti na školní 
narozeninové filmové přehlíd-
ce. http://www.zsotrman.cz/   
 Ivana řeZníČkoVá, 

 Zš mánesova

cyril, Metoděj a Máneska

přátelství na dálku

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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Pokud jste nedostali Otrokovické 
noviny do schránky, jsou k vy-
zvednutí v TIC v Otrokovické BE-
SEDĚ od středy 24. června.
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Střední průmyslová škola Ot-
rokovice patří mezi největší 
státní školy ve zlínském regio-
nu. Studentům poskytuje kom-
plexní přípravu v oborech za-
končených maturitní zkouškou 
a výučním listem. Konkrétně 
je zaměřena na obory chemic-
ký, strojírenský, služby, elektro 
a stavební.

Experimentárium ve Střední 
průmyslové škole Otrokovice 
vzniklo v rámci projektu CEN-
TRA VZDĚLÁVÁNÍ – Centra 
přírodovědného a technického 
vzdělávání pro moderní výuku 
žáků středních a základních škol 
ve Zlínském kraji. Cílem práce 
v Experimentáriu je motivace 
žáků základních škol ke studiu 
technických a přírodovědných 
oborů. Snažíme se ukázat, že 
i věda může být zajímavá, hra-
vá, inspirativní. V České repub-
lice je více komerčních vědec-
kotechnických parků a každý  
z nich je něčím ojedinělý. Naše 
Experimentárium je jako jediné 
vybudováno v areálu střední 
školy a je střední školou provo-
zováno a využívá pedagogické 
zkušenosti vlastních učitelů.

Návštěvníci parku jsou pře-
kvapeni vybavením, nápaditostí 
i množstvím herních a zábav-
ných vzdělávacích pomůcek, 
přístrojů a vybavení v celkem 
osmi expozicích zaměřených 
na konkrétní vědní obory, jako 

je fyzika, chemie, biologie, ob-
ráběcí stroje.

Vybavení v Experimentáriu 
je na vysoké úrovni. Žáci mo-
hou pracovat s 3D scannerem, 
3D tiskárnou, plotrem, ionose-
pem, nákladnými výukovými 
panely prakticky demonstrující-
mi rozvoj a využití technologií 
v moderním domě, který zde 
stojí, včetně tepelného čerpa-
dla, solárních panelů, kame-
rového systému. Naše střední 
průmyslová škola je unikátní 
tím, že se jako jediná střední 
škola v republice může pochlu-
bit vlastnictvím elektronového 
mikroskopu. Ve 3D kině mají 
žáci možnost zhlédnout filmy 
popularizující vědu a techniku. 
Expozice jsou koncipovány 
tak, aby se co nejvíce přiblížily 
praktickému životu. Proto mají 
žáci možnost se všemi přístroji 
a zařízeními pracovat, využívat 
nejmodernější technologie k je-
jich ovládání.

Vybavení Experimentária 
umožňuje škole spolupráci s ji-
nými organizacemi včetně vy-
sokých škol, aby bylo náležitě 
využito jak pro zvýšení odbor-
nosti výuky našich žáků, tak 
pro další vzájemnou spolupráci 
s mnoha firmami, které mohou 
posunout naši snahu o propo-
jení vzdělávání a praxe na ješ-
tě vyšší úroveň. Díky projektu 
Centra vzdělávání se nám daří 

přivést do školy skutečné vědce 
jako např. známého popularizá-
tora věd Dr. Grygara – astrofy-
zika, Dr. M. Londesborougha 
– chemika, fyzika z Akademie 
věd, který prostřednictvím sci-
ence show žáky nadchne pro 
zkoumání a bádání. A další 
vědce z Univerzity Palackého 
v Olomouci, Vysokého uče-
ní technického v Brně, známé 
osobnosti, které žáci znají z te-
levizní obrazovky, časopisů 
apod. Osobní setkání dětí se 
skutečnými vědci jsou pro obě 
strany velmi obohacující a pro-
spěšná.

Aby se Experimentárium 
mohlo stále rozvíjet, je pro 
provoz zařízení potřeba za-
jistit různý spotřební materi-
ál. Proto Střední průmyslová 
škola Otrokovice spolupracuje 
v projektu s mnoha firmami, 
které nám pomáhají doplňovat 
pomůcky, vyrábět je, zásobují 
nás materiálem pro provoz na-
šich přístrojů a zařízení. Jsou to 
např. firma Continental Barum, 
která nám dodala elektroniku 
a pomáhá s provozem běžecké 
dráhy a všech tří autodráh. Fir-
mě vděčíme i za výrobu stro-
je času. Důležitou pomůckou 
od Continental Barum jsou i 4 
nestandardní pneumatiky pro 
exponát kladek a pomoc při 
sestavování funkčního osob-
ního automobilu – kabrioletu 
Kaipan. Firma Parzlich, s. r. o. 
Otrokovice věnovala do Experi-
mentária pro provoz 3D tiskár-
ny plastové struny, firma Hanák 
nářadí Fryšták nám pomohla 
s obrazovým materiálem a do-
dala mnoho nářadí a nástrojů 
pro ruční práce žáků a obráběcí 
stroje. V rozvoji Experimentá-
ria pomáhá také firma Tajmac 
a mnohé další. Velmi si jejich 
podpory vážíme a věříme, že se 
nám podaří oslovit i další firmy, 
které nám pomohou zkvalitnit 
práci v Experimentáriu.

Od otevření Experimentária 
v září 2014 do června 2015 pro-
šlo jeho expozicemi téměř 3 500 
návštěvníků. Ve vědeckotech-
nickém centru se denně vzdě-
lávají desítky studentů Střední 
průmyslové školy Otrokovice 
a žáků základních škol Zlínské-

ho kraje. Výuku zde absolvovali 
také studenti ze vzdálenějších 
míst, z jiných krajů naší repub-
liky, např. ze střední průmy-
slové školy chemické z Brna, 
studenti SPŠ a VOŠ stavební 
z Prahy, vysokoškolští studenti 
z Mendelovy univerzity Brno 
a středoškolští studenti z našeho 
kraje, např. z Gymnázia Lesní 
čtvrť ze Zlína, Gymnázia TGM 
Zlín, střední zdravotnické školy, 
Střední školy oděvní a služeb 
Vizovice a další.

Experimentárium přivítalo 
i zahraniční návštěvníky. Kro-
mě studentů partnerské Spoje-
né školy Partizánske, ředitele 
SPŠ Púchov ze Slovenska nás 
v únoru 2015 navštívilo více 
než 50 hostů – studentů, žáků 
a pedagogů z Finska, Německa, 
Portugalska, Malty a Lotyšska. 
Tématem jejich setkání v ČR 
a také návštěvy v Experimen-
táriu byla voda, její efektivněj-
ší využívání a neznečišťování. 
Studenti a jejich učitelé v expo-
zici Chemie prováděli analýzu 
vody z jezera Štěrkoviště, měři-
li teplotu vody, její průhlednost, 
vodivost a množství rozpuště-
ného kyslíku ve vodě.

Experimentárium poskytuje 

zázemí různým vzdělávacím 
akcím. K nim patří např. Expe-
dice Mars, kterou kromě jiných 
pořádá Česká kosmická kance-
lář. Projekt motivuje mladé lidi 
ke studiu přírodních a technic-
kých věd formou simulovaných 
letů do vesmíru v Evropském 
kosmickém centru. V Experi-
mentáriu 3 dny pracovala zálož-
ní posádka, která plnila náročné 
úkoly a využívala technická za-
řízení v Experimentáriu.

Hosté v Experimentáriu byli 
nadšeni mnoha exponáty, které 
si i vyzkoušeli a ocenili práci 
všech, kteří se na vybudování 
a chodu tohoto vědeckotech-
nického parku podílejí. Ukazu-
je se, že vytvoření centra, jako 
je Experimentárium,  je velmi 
přínosné jak pro vzdělávání 
žáků a studentů, tak pro firmy 
a praxi.
Mgr. Marie HoMolkoVá, 
 projektová manažerka 
Název projektu:  CENTRA 
VZDĚLÁVÁNÍ – Centra příro-
dovědného a technického vzdě-
lávání pro moderní výuku žáků 
středních a základních škol 
ve Zlínském kraji.

Projekt č.  
CZ.1.7/1.1.00/44.0010

experimentárium ve střední průmyslové škole otrokovice

Střední průmyslová škola Ot-
rokovice žije mezinárodní spo-
luprací v programu Erasmus+. 
Letos na jaře vyslala skupin-
ku studentů, kteří se v rámci 
projektu Evropské zkušenosti 
v dubnu a květnu zúčastnili 
zahraniční stáže na řeckém ost-
rově Samos.  Čtyři dívky a dva 
chlapci pracovali na několi-
ka projektech ve výzkumném 
ústavu Archipelagos, který se 
zabývá ochranou přírody, řec-
kých moří a ostrovů. Projekty 
se zabývaly například ingre-
dicencemi v produktech, které 
se běžně používají, analýzou 
mikroplastů a odpadů v moři. 
Ve volném čase absolvovali 

žáci několik poznávacích vý-
letů, navštívili Pythagorovu 
jeskyni, nejkrásnější pláž Sei-
tani beach, projeli se městem 
Kokkari a vystoupali na horu 
Proftis Ilias.

Profesní rozvoj v širokém 
měřítku posiluje také projekt 
SOFI (So Fired for Educati-
on), prostřednictvím kterého 
se na jaře letošního rolu za-
městnanci školy učili od zku-
šených kolegů ze Španělska 
a Itálie plánovat a řídit EU 
projekty, využívat užitečné 
nástroje k marketingovým ko-
munikacím ve školství Zlínské-
ho kraje. Projekt je zaměřený 
na získání nových odborných 

znalostí, dovedností, navázání 
další spolupráce se zahraniční-
mi poskytovateli vzdělávání. 

Proč to všechno děláme, 
aneb jaké jsou ty nejvýznam-
nější přínosy zahraniční spolu-
práce pro účastníky a vysílající 
organizaci? Kromě zvýšení 
úrovně znalosti v odborné ob-
lasti a zlepšení jazykových do-
vedností a klíčových kompe-
tencí (zejména komunikace 
v cizích jazycích, kompetence 
k učení, kompetence soci-
ální, smyslu pro iniciativu, 
kulturního povědomí a vyjád-
ření) dochází k posílení flexi-
bility a adaptability účastníků 
na nové životní situace, schop-

nosti pracovat v týmu, pracovat 
s informacemi v mezinárodním 
prostředí. Což vede ve výsled-
ku ke zlepšení spolupráce školy 
s mezinárodními organizacemi, 
podpoře iniciativy a smyslu pro 
partnerství i na evropské úrov-
ni, motivaci a chuti inspirovat 
se v zahraničí, zlepšení úrovně 
krajského školství a zvýšení 
prestiže naší školy. Co se týče 
studentů, ti získají velmi cen-
nou životní zkušenost. Poznají 
jiné kraje, kulturu, seznámí 
se s kamarády z různých kou-
tů světa, kteří pracují zase 
na svých projektech. 

Přehled aktuálně probíha-
jících projektů na SPŠ Otro-

kovice: • Vzdělávání a osob-
nostní rozvoj pracovníků školy 
v projektu SOFI  • Spolupráce 
s evropskými univerzitami 
v projektu Teacher 2020 • Od-
borné stáže studentů v projektu 
Evropské zkušenosti bez hranic 
• Podpora výuky managementu 
hotelových služeb v projek-
tu ICT: a European Approach 
• Mezinárodní projekt Globe 
na podporu přírodních věd 
a badatelsky orientovaného vy-
učování.

Více informací najde-
te na webu SPŠ Otrokovice 
ve složce Zahraniční spoluprá-
ce. Mgr. Jana VodákoVá, 
spš otrokovice, www.zkola.cz
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Žáci i pracovníci školy otrokovické průmyslovky se vzdělávají i v zahraničí



OtrOkOvické12

Přes sto sedmdesát bruslařů 
v prvním kole Otrokovického 
in-line poháru 2015 (OIP) dne 
16. května, přes sto šedesát 
i v parnou sobotu 6. června. Po-
řádající klub Speedskating club 
Otrokovice letos zkoušel nový 
formát, kdy dopoledne patřilo 
fitness bruslařům a odpoledne 
bruslařům na nízkých speedo-
vých bruslích.

„Oddělit kategorie fitness 
a speed nebylo zřejmě špatné 
rozhodnutí. Svědčí o tom i po-
čet účastníků fitness v dopoled-
ním programu,“ míní předseda 
Speedskating klubu Otrokovi-
ce Marcel Nemček.

Zhruba padesátka in-line 
bruslařů závodících v každém 
z termínů obdržela diplom a tři 
nejlepší také medaili. Závodi-
lo se v deseti dětských kate-
goriích rozdělených po dvou 
letech, dvě kategorie patřily 
starším čtrnácti let. 

Po vyhlášení výsledků fit-
ness kategorií patřil program 
již zkušenějším bruslařům. 
Těch se sešlo na startu první-
ho kola poháru sto dvaadvacet, 
ve druhém kole sto čtyřiadva-

cet. Přijeli závodníci z celé 
České republiky od Hodonína 
až po Náchod. Dětské katego-
rie doplnily kategorie junior-
ské, seniorské a masters. 

Odpolední bloky odstar-

toval vždy závod úplně těch 
nejmenších do pěti let, kteří 
místo bruslí prohánějí raději 
zatím odrážedlo. Soutěžilo se 
formou trojboje. První blok pa-
třil sprintům na dvě stě metrů. 
V druhém bloku se závodilo 
především na tratích pět set 
a tisíc metrů. Třetí blok patřil 
vytrvalostním distancím, kdy 
tou nejdelší tratí byla půlhodi-
novka juniorů, seniorů a ma-
sters kategorií, tedy závodní-
kům od šestnácti do padesáti 
let a více. 

Závěrem druhého kola OIP 
se konal tradiční závod rodin-
ných štafet a týmových štafet. 
K vidění bylo mnoho strhují-
cích soubojů a řada závodníků 
si zajela krásné osobní rekordy. 

„Počasí kvalitním výkonům 
opravdu přálo a obešlo se to 
i bez vážnějšího zranění, i když 
pár odřených kolen a loktů bylo 
ošetřeno,“ doplnil Nemček. 

Na průběh závodu dohlížel tým 
rozhodčích, kteří při prvním, 
květnovém kole zároveň plnili 
praktickou část zkoušky, aby 
rozšířili řady licencovaných 
rozhodčích v České republice. 

V druhém kole Otrokovic-
kého in-line poháru padla řada 
dráhových rekordů, zejména 
na trati dvě stě metrů, tisíc me-
trů a v nejdelším závodě na půl 
hodiny. 

Ozdobou závodů byla účast 
dvou reprezentantů v in-line 
rychlobruslení Ondřeje Suché-
ho a Richarda Kuděláska. „On-
dřej je ve výborné formě a do-
konce vzal Richardovi traťový 
rekord ve sprintu na dvě stě 
metrů,“ zmínil Nemček. 

Závěrečné 3. kolo letošního 
OIP chystají organizátoři v so-
botu 29. srpna. Výsledky, foto-
grafie a další informace o závo-
dě lze nalézt na www.ssco.cz.
 Anna noVotná

V sobotu 30. května se konalo 
v Praze finále již 15. jubilej-
ního ročníku prestižní soutěže 
Miss Aerobik ČR. Bodovaly 
se tři disciplíny: volná sestava, 
aerobik a rozhovor s prome-
nádou. Po sečtení bodů se ví-
tězkou a novou miss Aerobik 
Kadet ČR 2014–2015 stala 
dívka z Otrokovic Zuzana On-
dová. Navíc i vyhrála titul miss 
Sympatie ČR. Jako první v his-
torii soutěže se Zuzce povedl 
unikátní kousek: vyhrála dvě 
věkové kategorie po sobě, jeli-
kož již zvítězila v mladší kate-
gorii a byla minimiss Aerobik 
2012. „Ještě nikdy se nikomu 
nepovedlo vyhrát dvě katego-
rie. Jsem moc ráda, že se mi 
podařilo opět zvítězit v takové 
velké konkurenci a určitě budu 
pokračovat dál. Zkusím zabo-
jovat i v dalších kategoriích, 
protože tuhle soutěž spojenou 
se sportem miluji. Aerobik 
cvičím od čtyř let, je to moje 
láska,“ říká Zuzana.  (ond)

Velký úspěch 
Zuzky ondové

V otrokovickém in-line poháru se zatím utkalo přes tři sta bruslařů

FYZIOCENTRUM s. r. o., zařízení 
ambulantní fyzioterapie v Hulíně

přijme na poloviční úvazek 
FYZIOTERAPEUTA/KU
s ukončeným odborným vzděláním 
Nabízíme: příjemné prostředí, 

mladý kolektiv, možnost dalšího 
vzdělávání, finanční benefity apod.

Tel.: 573 350 578 
e-mail: rhb.hulin@tiscali.cz

www.fyziocentrum.wz.cz
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sobota 27. června od 9 hodin, Sportovní areál Baťov

Memoriál petra Vymazala
za účasti bývalých týmů sálové kopané, kde Petr 
Vymazal působil: Speed Otrokovice, Young boys 
Baťov, Topol Otrokovice, Fatra Napajedla, za něž 
budou hrát hráči z celé historie týmů, kteří si jej 
pamatují. Občerstvení zajištěno. 

Tradiční atletické V.I.P. více-
boje, tedy otevřené mistrov-
ství Otrokovic, se uskuteční 
v sobotu 25. července. Od 8 
hodin se představí desetibojaři 
a sedmibojařky z řad aktivních 
atletů, kterým na absolvová-
ní všech disciplín musí stačit 
sto, respektive sedmdesát mi-
nut. Poté přijdou na řadu ne-
registrovaní závodníci, kteří 
odsoutěží  všechny či jen jimi 
vybrané disciplíny dle pravidel 
s omezením počtu pokusů – je-

dinou úlevou budou nižší pře-
kážky. „Během dne se budou 
konat také víceboje dětí a loni 
velmi kvitovaný běh maminek 
s kočárky na čtyři sta metrů,“ 
uvedl za organizátory Michal 
Petřík.

Již posedmnácté tedy atleti 
TJ Jiskra Otrokovice umožní 
zájemcům, aby si prohlédli 
trénované závodníky, načer-
pali inspiraci a poté zkusili své 
síly. Od počátku je mottem 
akce „Najdi si svého soupeře 

a toho poraz!“ Nezáleží až tak 
na absolutním pořadí, ale právě 
soubojích mezi přáteli, rodin-
nými příslušníky a překonává-
ní vlastních bodových výkonů. 

„Srdečně zveme všechny, 
kteří si chtějí víceboj, chlou-
bu české atletiky, vyzkoušet, 
případně si zlepšit výkony 
z let minulých. A samozřejmě 
diváky, protože o atraktivní 
podívanou nebude nouze. Ce-
lodenní občerstvení je zajiště-
no,“ doplnil Petřík.   (red)

Mladší žačky přivezly z prahy stříbro

Otrokovické mladší žačky vybojovaly 
o třetím květnovém víkendu na po-
sledním házenkářském turnaji sezony 
v Praze-Vršovicích stříbrné medaile 
a získaly dvě individuální ocenění. 
Nejlepší  brankařkou turnaje byla 
vyhlášena Adéla Tisovská a nejlepší 
střelkyní turnaje Kačka Šedivá. 

Děvčata odehrála na turnaji HAND-
BALLESHOP CUP 2015 šest kvalit-
ních utkání proti družstvům Dunajská  
Streda „A“ a „ B“, Žeravice, Trenčín, 
Slavia Praha, Vršovice. Prohrála jen 
s týmem z Trenčína.   V semifinále je 
čekal opět soupeř z Trenčína, kterého 
tentokrát porazily. V pěkném  finálové 
zápase se Slavií Praha holkám již chy-
běly síly a podlehly.

Dalšího zápasu Česko x Slovensko 
se zúčastnily vybrané hráčky ze všech 
týmů.   Za Česko Jiskru reprezentovaly 

v brance Adéla Tisovská, spojky Kač-
ka Šedivá, Eliška Blahušová a křídlo 
Simča Horáková. Zápas měl úžasnou 
atmosféru včetně hymny a slavnostní-
ho představení. Česko zvítězilo, navíc 
z týmu Česka byla oceněna nejlepší  
hráčkou utkání otrokovická Kačka Še-
divá.   

Velkou pochvalu za převedené vý-
kony zaslouží všechny hráčky: Adéla 
Tisovská, Monča Vrobelová, Terka 
Karlíková, Valča Škáchová,  Johča 
Horová, Dia Juříková, Klárka Žůrko-
vá, Bětka Janevská, Simča Horáková, 
Eliška Blahušová, Anita Šarmanová, 
Kačka Šedivá, Kačka Šimarová.  Tre-
nérky děkují hráčkám za předvedené 
výkony nejen na turnajích a rodičům 
za skvělou podporu a přejí všem krás-
né prázdniny.  petra kARlíkoVá, 

 oddíl házené tJ Jiskra

na víceboji si může každý najít soupeře a porazit jej

Házenkářky skončily sezonu na 4. místě
Prvoligové házenkářky 
Otrokovic vyčkají na se-
zonu 2015/16 na 4. příč-
ce tabulky. Český svaz 
házené má však kromě 
výsledkové tabulky dal-
ší žebříčky, na kterých 
jsou Otrokovičanky také 
na předních místech. Pr-
voligovou tabulku střel-
ců vede Júlia Dolečková 
s 216 brankami, přičemž 
druhá hráčka žebříčku má 
gólů 171. Dolečková vede 
také tabulku trestů (52), 
tu už naštěstí ne s velkým 
předstihem před druhou 
hráčkou – jen o čtyři více. 
„Jdu do toho po hlavě. 
Náš trenér říká, že kdo 
nic nedělá, nic nepokazí. 
Když chcete být aktivní, 

tak se občas nějaký hříšek 
podaří. Hlavně v obraně,“ 
komentovala Dolečková. 
V tabulce střelců sed-
mimetrových hodů je 
na třetím místě Pavla Ne-
vařilová – za sezonu jich 
zvládla dát dvaatřicet.

Poslední zápas sezony 
se konal 16. května, kdy 
Jiskra porazila Vršovice 
28:21. Nicméně děvča-
ta budou ještě do konce 
června trénovat a udržo-
vat se v kondici. 

Před začátkem podzim-
ní sezony je čeká několik 
turnajů včetně otroko-
vického Jiskra Handball 
cupu ve sportovní hale 
na Štěrkovišti ve dnech 
28. až 30. srpna.  (ano)

soustředění, koordinace, rychlost. Závody mužů kategorie 
nad padesát let na tisíc metrů 6. června. Foto: Anna noVotná

sobota 25. července, registrace od 11 hod., 
skoky/pumptrack u dopravního hřiště, Trávníky

ZáVodY V puMptRAcku
Dirtaři z o. s. BIKECORE OE zvou jezdce i diváky na zá-
vody na kole v pumptracku pro malé aj velké! Zábavné 
odpoledne spojené s večerní dirtovou exhibicí. Dvě tratě 
pro každého, na věku a pohlaví nezáleží. Start okolo obě-
da. Helmu, kolo a dobrou náladu s sebou. Občerstvení 
zajištěno. Zastavte se na TBH zapumpovat s námi!

nOviny


