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V galerii vystavují kočárky z minulosti Obchvat byl zdarma, ale jen několik dní
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Kroužky DDM 
a SPV

Vážení spoluobčané, 
dnes, v den vydání otrokovických novin, je 21. srpna. Co se stalo před 47 lety, to většinou 
dobře vědí lidé od padesáti nahoru, někdy i mladší. a nejmladší generace? snad se k této 
látce dostane v dějepise – v 9. třídě ZŠ či v kvartě gymnázia. (Jestli ji už probírali – třeba 
v občanské výchově – omlouvám se za omyl a jsem ráda.) V kalendáři na rok 1971 – aspoň 
v některých vydáních – je k tomuto dni uvedeno: Internacionalistická pomoc vojsk Varšavské 
smlouvy československému lidu. pro další léta 21. srpnu stačilo opět jen jméno Johana – snad 
proto, že bylo lepší lidu nepřipomínat, jak mu bylo pomoženo. prozíraví občané už v prvním 
týdnu sovětské okupace říkali: ,,Dohodnou se, že vývoj , který je nazýván budování socialismu 
s lidskou tváří, či obyčejně polednový vývoj, bude pokračovat. Zároveň se ale dohodnou, že 
vojska Varšavské smlouvy jsou u nás dočasně a odejdou až po normalizaci situace.“
patřila jsem k těm, kdo považovali lidi takto uvažující za cyniky. (Co mezinárodní dohody? Co 
držení slova?) Zaujal mě rozhlasový projev – tuším že z libereckého studia – v němž Václav 
Havel naléhal: ,,Chlapci z ukrajiny a Kazachstánu neobsadí naše redakce, úřady, důležitá 
místa... Záleží jenom na nás, co připustíme.“
ukázalo se, že pravdu měli ti ,,cynici“. bylo to ještě horší. sovětská vojska se občas snažila vmě-
šovat  do místních záležitostí, což podporovalo lidi, kteří by se rádi vrátili do  dřívějších poměrů. 
slovo ,,normalizace“, běžné především v technickém jazyce, získalo nový a značně nepříjemný 
význam. Mezi lidem ale také vznikaly nové definice. (Jaká je jednotka dočasnosti?– Jeden furt.) 
na podzim 1968 začalo přituhovat. byla znovu zavedena cenzura, na jaře zrušená. V lednu 1969 
proti ní protestovali svými životy studenti Jan palach a Jan  Zajíc.
skutečný normalizační pořádek přišel až s nástupem Gustava Husáka. nový první, později gene-
rální tajemník ÚV Ksč ze začátku vzbuzoval naděje. Dost lidí si pamatovalo potlesk přeplněné 
haly v pražském  výstavišti, jímž byla odměněna Husákova slova: ,,nie je možné, aby jeden člo-
vek alebo skupina  robili zo 14 milionov ľudí baranov.“ To bylo řečeno v březnu 1968, Dubček 
byl nahrazen Husákem  v dubnu roku 1969... a právě  následující léta, začátek sedmdesátých, 
s masovými prověrkami, by si zasloužila označení ,,léta, kedy robili z ľudí baranov“ či drsněji 
česky ,,kdy dělali z lidí voly“.   Mgr. Olga LapčíkOVá, „osmašedesátnice“

  úVOdní sLOVO
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návrat do dětských let našich babiček. Městská ga-
lerie hostí až do 30. srpna výstavu starodávných kočárků 
vybraných s pomocí Klubu přátel historie města Otrokovice 
z rozsáhlé sbírky Otrokovičanky Marie Václavínkové. Ná-
vštěvníci mohou sledovat, jaké kočárky, ať už ty pro skutečné 
děti, či pro panenky, bylo možné potkat v ulicích na konci 
19. a ve 20. století. Nechybějí ani dobové hračky či snímky. 
A dobami uplynulými se zabývá i výstava Z historie Otroko-
vické BESEDY. V baru v I. patře kulturního a kongresové-
ho centra jsou k vidění fotografie, dobové plakáty a kroniky 
z kulturních akcí v Otrokovicích pořádaných od 80. let až 
po současnost. Tuto výstavu je možné zhlédnout do 25. září. 
 (ano), foto: anna nOVOtná

Je to jen pár let, co byl zaká-
zán průjezd kamionů městem, 
a člověk za tu dobu na kolony 
těžkých aut už rád pozapo-
mněl. Ve druhé srpnové de-
kádě kamiony Otrokovicemi 
znovu projížděly – naštěstí ne 
natrvalo, ale jen kvůli pracím 
na opravě kvítkovické křižo-
vatky. Díky dopravnímu ome-
zení v Kvítkovicích si alespoň 
mohli řidiči vyzkoušet, jaké 
je to jezdit po obchvatu Otro-
kovic zdarma – objízdná trasa 
totiž vedla po rychlostní silni-
ci R/55 (severovýchodní ob-
chvat), na které bylo dočasně 
zrušeno zpoplatnění. 

„Důvodem opravy křižovat-
ky byl rozsah poškození vo-
zovky – trhliny, výtluky, vyjeté 
koleje vyplývající ze zpraco-
vané diagnostiky,“ vysvětlila 
nutnost rekonstrukce mluvčí 
Ředitelství silnic a dálnic Čes-
ké republiky Nina Ledvinová.

Oprava křížení silnice I/49 
vedoucí od Zlína a I/55, silnice 

I. třídy propojující Olomoucký, 
Zlínský a Jihomoravský kraj 
a pokračující do Rakouska, je 
rozdělena do tří etap. Oprava 
samotné křižovatky měla trvat 
do 19. srpna, ovšem kvůli dešti  
byl termín posunut na 21. srp-
na (první a druhá etapa, kdy 
byla křižovatka uzavřena pro 
vozy kromě MHD, linkových 
autobusů, vozidel Technických 
služeb Otrokovice či Integro-
vaného záchranného systému). 
Objízdná trasa byla vedena 
po dosud postavené severový-
chodní části obchvatu. 

Třetí etapa prací zahrnuje 
opravu silnice I/49 z Otrokovic 
na Zlín v úseku od křižovatky 
po nájezdovou rampu na R55 
v předpokládaném termínu 
do 27. srpna. V této etapě je 
částečná uzavírka provozu 
na silnici I/49, ale už bez ob-
jízdné trasy. 

Řidiči v Otrokovicích ov-
šem zakoušejí ještě další ne-
standardní situaci. Silničáři 

totiž opravují už od konce 
července most přes řeku Dřev-
nici na Baťově. „Na objektu 
se provádí zejména obnova 
jeho hydroizolačního systé-
mu, oprava poklesů vozovky 
před a za mostem, sanace be-
tonových říms mostu a celko-
vá výměna zábradlí. Aktuálně 
je most zařazen do stavebního 
stavu 4, tedy uspokojivý. Po-
kud bychom ale nepřistoupili 
nyní k těmto údržbovým pra-
cím, jeho životnost by se rych-
le snižovala a potom by musela 
následovat velmi finančně ná-
kladná celková rekonstrukce,“ 
komentoval  dlouho pláno-
vanou akci ředitel Ředitelství 
silnic Zlínského kraje Broni-
slav Malý. Náhradní trasa vede 
Přístavní ulicí, kde se napojuje 
zpět na tř. T. Bati. 
    Doplnil, že práce pokračují 
dle harmonogramu a že ukon-
čení úplné uzavírky mostu je 
v plánu 27. září.  
 anna nOVOtná
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Medailon Jaroslava Šmédka
Narodil se ve Zlíně 12. června 2002. Od narození 
trpí oboustrannou hluchotou. Ve dvou letech mu 
byl voperován kochleární implantát. Od té doby 
slyší na jedno ucho – patří mezi nejlepší uživate-
le implantátu v republice. Navštěvuje ZŠ Trávníky 
Otrokovice. Ve svých pěti letech začal hrát tenis 
za klub Jiskra Otrokovice a stále je jeho členem. 
Hostuje v Agrofertu Prostějov.
Sportovní úspěchy:
V roce 2012 se stal přeborníkem ročníku 2002 jižní 
Moravy v singlu a deblu a začal kariéru mladších 
žáků.
sezona 2011–2012, 1. sezona mladších žáků:
6x 1. místo v singlu a 7x 1. místo v deblu
4x 2. místo v singlu a 2x 2. místo v deblu
1x 3. místo v singlu a 1x 3. místo v deblu.
Sezonu ukončil na 94. místě ze 1 614 hráčů celore-
publikového žebříčku, ročníku 2000–2002. Ve své 
věkové kategorii byl na 9. místě v republice.
sezona 2012–2013 mladší žáci:
3x 1. místo v singlu a 5x  1. místo v deblu
2x 2. místo v singlu a 3x 2. místo v deblu
2. místo v deblu na evropském turnaji.
Sezonu ukončil na 22. místě ze 1718 hráčů celo-
republikového žebříčku ročníku 2001–2003.Ve své 
věkové kategorii se posunul na 5. místo v republice 
a 1. místo v Jihomoravském kraji.
V této sezoně se zúčastnil i turnajů starších žáků, 
kde 2x vyhrál v singlu a deblu. S družstvem Otro-
kovic, kde působí jako jednička týmu, postoupil 
do extraligy družstev.
sezona 2013–2014 
V zimě obsadil na mistrovství republiky 2. místo 
v singlu i v deblu. Díky tomu se dostal do české 
reprezentace, s níž odjel na mezinárodní turnaj 
do Francie. Tam se v konkurenci čtyřiašedesáti te-
nistů  probojoval až mezi nejlepších osm.  
V létě se v Mostě stal mistrem republiky v singlu 
a vicemistrem v deblu. Hned poté s českou repre-
zentací vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy 
do Turecka, kde reprezentace skončila na krásném 
3. místě. V létě se v Praze zúčastnil turnaje Mas-
ters, což je turnaj 16 nejlepších hráčů České repub-
liky do 12 let. Tento turnaj celý vyhrál; zajistil si 
tím týdenní pobyt v akademii Nicka Bollettieriho 
na Floridě. K tomu v sezoně vyhrál další čtyři  tur-
naje. Sezonu ukončil na 3. místě celorepublikového 
žebříčku.
sezona 2014–2015 
Letos na turnaji ETA v Polsku skončil 3. v deblu, 
aktuálně skončil 2. v singlu na mistrovství České 
republiky staršího žactva v Jablonci nad Nisou. 
Jako hráč, který hraje kategorii staršího žactva prv-
ním rokem s nejlepšími o rok staršími hráči, se jed-
ná o fantastický výsledek. Jeho trenér Stanislav Ne-
bojsa si je jistý, že Jarda je hráč pro velké turnaje.

Tenis, nebo fotbal? Teď už se dá 
jen stěží odhadnout, jak by si tři-
náctiletý Jaroslav ŠMédek 
vedl v kopané – jeho otec totiž 
nasměroval jeho sportovní talent 
už v pěti letech na tenisové kurty. 
„Jsem rád, že jsem nakonec upřed-
nostnil tenis před oblíbeným fotba-
lem,“  ujišťuje hráč oddílu tenisu 
TJ Jiskra Otrokovice, který díky 
svým úspěchům zazářil na turna-
jích a soustředěních doma i v zá-
moří.
Už od začátku trénuješ pod ve-
dením trenéra stanislava neboj-
sy. Jaký je?
Jsem moc rád, že s ním mohu tré-
novat. Osobně si myslím, že je to 
jeden z nejlepších trenérů v celém 
regionu. 
se kterým protihráčem se ti nej-
lépe hraje a který partner nej-
lepší pro double? 
Nejlepším protihráčem je moje ka-
marádka a zároveň sparingpartner-
ka Barbora Husková. Je asi i tou 
nejlepší variantou v našem klubu – 
s ní si mohu opravdu dobře zahrát, 
a připravit se tak dobře na ostrý 
zápas. V double hraji už dva a půl 
roku s Kryštofem Vítkem z Tišno-
va, se kterým mám už hodně úspě-
chů, ale tím největším, kterého si 
opravdu nejvíc cením, je vítězství 
na áčkovém turnaji ve Vésce.  
na jakém povrchu hraješ nejra-
ději?
Nejlepší je pro mě antuka, vyhovu-
je mému stylu hry.
Líhní špičkových tenistů je pros-
tějov, navíc tam i hostuješ. Mys-
líš, že tam časem přestoupíš?
Hostuji tam už druhým rokem. 
Nevylučuji, že tam časem přestou-
pím.

kdo je tvůj největší tenisový 
vzor? Už jsi se s ním potkal? 
s kým si chceš někdy zahrát? 
Mým tenisovým vzorem je Bulhar 
Grigor Dimitrov, se kterým bych si 
chtěl někdy určitě zahrát, ale bohu-
žel jsem neměl příležitost  ho ještě 
potkat. 
a tvůj tenisový sen?
Moc bych si přál zahrát si 
na grandslamu.
Máš sluchový handicap. Je to 
v tomto sportu spíše výhoda, 
nebo nevýhoda? 
Jsem zvyklý, při tenisu mě to v ni-
čem neomezuje.
pokud by jsi se dostal na olympi-
ádu, dal by jsi přednost olympiá-
dě, nebo paralympiádě?
Určitě olympiádě!
časová náročnost tenisu je hod-
ně velká. Co škola a kamarádi? 
Není jednoduché skloubit tenis se 
školou, ale vždycky si najdu čas 
na trénink i na kamarády. 
tenis je také hodně o vytrvalos-
ti a psychické pohodě. Jaký byl 
tvůj nejkratší a nejdelší zápas 
a co se děje během zápasu v hla-
vě tenisty?

Nejkratší zápas si bohužel nepa-
matuji. Nejdelší zápas ale ano. 
Ten jsem sehrál minulé léto na tur-
naji ve Frýdku-Místku kategorie 
A s Honzou Příhodou. Zápas jsem 
nakonec po velkém boji dotáhl 
do vítězného konce. Při zápase si 
v hlavě pobroukávám písničky. 
Snažím se taky co nejvíce koncen-
trovat na sebe a moc nevnímat, co 
se děje na vedlejším kurtě.
Máš nějakého maskota, který ti 
pomáhá?
Tak maskot to úplně není, ale psy-
chicky mi asi při zápase pomáhá 
nejvíce tatínek.
Letos jsi byl díky vítězství 
na turnaji Masters na týden 
v Usa na Floridě. Co ti to při-
neslo? a jak se ti tam líbilo?
Takovou dovolenou bych přál kaž-
dému a opravdu jsem si tam užíval 
každou chvíli, ať už na kurtu, či 
mimo něj. Odnesl jsem si hodně 
zkušeností a mohl jsem změřit síly 
s tenisty jiných zemí. Za celý týden 
jsem na Floridě neprohrál zápas, 
a tak jsem byl vyhlášen nejlepším 
hráčem celého kempu.
 anna nOVOtná

na Floridě. Myslím si, že trenér stanislav nebojsa má ze mě velkou ra-
dost, říká třináctiletý nadaný tenista. 
 snímky: archiv Jaroslava ŠMédka

Jarda Šmédek, zázrak tenisového oddílu tJ Jiskra Otrokovice

Divácky atraktivnější hru s kvalitněj-
šími soupeři si slibuje FC Viktoria Ot-
rokovice od čerstvého postupu do III. 
ligy. Podle šéfa klubu Jana Ševčíka 
ale s sebou novinka přinese i finanční 
zátěž. Své o tom vědí v Orlové-Lutyni 
a Zábřehu, které kvůli nedostatku pe-
něz v Moravskoslezské fotbalové lize 
skončily. Po postupu pak sáhla právě 
Viktorka, druhý tým divize D.  

„Znamená to spoustu starostí, jed-
nání, a třeba i zdražení rozhodčích či 
nutnost pořizování přímých přenosů 
pro sportovní kanál. I hráči budou chtít 
lepší ohodnocení,“ předpokládá Šev-
čík. Ten se snaží nejen jednat s městem 
a potenciálními sponzory, ale osloví 
také kvůli získání nových hráčů okolní 
kluby, jako je Olomouc či Slovácko. 
„Přibrat nové hráče musíme. Škoda, že 
jeden z nejlepších hráčů Marek Vav-
ruša odešel do Rakouska,“ lituje před-
seda klubu ztráty kapitána a střelce. 

Tou lepší stránkou mince budou di-
vácky atraktivnější zápasy – Viktorka 
si zahraje s ligovými béčky. Bonusem 
jsou i dobré hrací dny – těmi budou 
většinou nedělní dopoledne. „Každo-
pádně jsme plní očekávání, protože 
z minulosti máme jen málo zkušeností 
s tak vysokou soutěží. A poslední zku-
šenost je hodně dávná: Viktorka hrála 
hned brzy po válce druhou nejvyšší 
soutěž, Moravskoslezskou divizi,“ po-
znamenal Ševčík.

První zápas ve III. lize odehrála 
Viktorka doma s Hlučínem 9. srpna, 
a hned si užila vítězství 3:2. O týden 
později přivezla výhru 4:0 z utkání 
proti béčku prvoligového 1. FC Slo-
vácko. 
Nejbližší domácí utkání budou: 
23. srpna v 10.30 proti HFK Třebíč, 
30. srpna v 10.30 proti 1. SK Prostějov
13. září 10.30 proti SK Uničov
 anna nOVOtná

Fotbalová třetí liga má nového člena: FC Viktoria Otrokovice

Oslava gólu. Hráči a spolu s nimi fanoušci Viktorky se v neděli 9. srpna mohli 
radovat hned ze třech branek. soupeř vstřelil jen dvě.  Foto: anna nOVOtná



Už počtrnácté patří termín 
16.–22. září Evropskému týd-
nu mobility. V letošním roce 
došlo k výrazné změně, a to 
ke sloučení Evropského týdne 
mobility a kampaně Do the 
Right Mix. Cílem sloučení je 
rozšířit a doplnit zavedený for-
mát Evropského týdne mobili-
ty s celoroční činností a vytvo-
řit jednotnou online komunitu 
zaměřenou na podporu udrži-
telné městské dopravy v Ev-
ropě. Nová kampaň evropské 
udržitelné městské mobility 
je podpora multimodálního 
cestování, které využívá více 
druhů dopravních prostředků. 

„Cílem letošního ročníku je 
povzbudit lidi, aby přemýšleli 
o rozsahu dostupných mož-

ností dopravy a vybrali si ten 
správný způsob cestování. 
Vyzvat je, aby kombinovali 
způsoby dopravy, což může 
často vést k rychlejšímu a pří-
jemnějšímu cestování,“ uvedla 
vedoucí odboru dopravně-
-správního otrokovické radni-
ce Renáta Krystyníková.

Sloganem letošního ročníku 
je Vyber. Změň. Kombinuj. 
A s tím souvisí i nové logo.

Otrokovické veřejnosti jsou 
určeny tyto akce Evropského 
týdne mobility – konají se pře-

vážně na dopravním hřišti, ale 
také v jiných částech města: 
středa 16. září: dopravní 
hřiště pro veřejnost s Eurobi-
ke (15–18 hod.), diagnostika 
jízdních kol zdarma, cvičení 
s Evou Urbanovou v ZŠ TGM 
(16–17 hod. a 17–18 hod.)
čtvrtek 17. září: dopravní 
hřiště pro veřejnost s BESI-
Pem + alkobrýle, RC auta, 
letecké modely, čtyřkolky 
(15–18 hod.), sportovní soutěž 
pro nominované seniory v are-
álu Senioru na Baťově.
pátek 18. září: výuka jízdy 
na in-line bruslích v areálu 
Trávníky (16–18 hod.), Handi-
cap(?) na dopravním hřišti
sobota 19. září: dopravní hři-
ště pro veřejnost: jízda na elek-
troautech, za poplatek (9–11 
hod.), Nordic walking s hlí-
dáním dětí (9.30–10.30 hod.), 
zdravotní cvičení v DDM 
s hlídáním dětí (15–16 hod.), 
dopravní hřiště pro veřejnost 
(14–18 hod.)
neděle 20. září: doprav-
ní hřiště pro veřejnost: jízda 
na elektroautech, za poplatek 
(9–11 hod.), jízda na kole měs-
tem po stanovištích – Poznej 
Otrokovice na kole (start 9–11 
hod.), strollering – cvičení pro 
maminky s kočárky v přírodě 
(16–17 hod.), dopravní hřiště 
pro veřejnost  (14–18 hod.)
pondělí 21. září: odpoledne 
u hasičů – ukázky techniky, 
soutěže (16–18 hod.)
úterý 22. září: Den bez aut 
(park před poliklinikou, 15–18 
hod.).  (ano)

OtrOkOvické
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Zábava na bicyklech. Vloni byl součástí týdne mobility také 
karneval na kolech. letos to bude například projížďka městem  
nazvaná poznej otrokovice na kole.  Foto: archiv  On

Od září bude zaveden nový školní spoj linky č. 55
Zajistit bezpečný svoz žáků z Kvítkovic do ZŠ Trávníky. To je 
hlavní důvod zřízení nového spoje MHD, který poprvé vyjede 
v úterý 1. září. Požadavek nového spoje vyplynul z průzkumu, kte-
rý se uskutečnil na jaře ve spolupráci města Otrokovice s Doprav-
ním podnikem Zlín–Otrokovice. Z důvodu zřízení ranního školního 
spoje byla zavedena i změna dopravního značení. „Nový spoj lin-
ky č. 55 bude jezdit jedenkrát denně ve dnech školního vyučování 
a v jízdním řádu bude označen písmenem T, což cestujícím napoví, 
že tento spoj jede přes Trávníky. Autobus bude vyjíždět v 7.37 ze 
zastávky Kvítkovice, náves a k ZŠ Trávníky přijede v 7.41,“ při-
blížila vedoucí odboru dopravně-správního Renáta Krystyníková. 
Školní autobus bude uveden do provozu na zkušební dobu dvou let. 
Na místní komunikaci ulice Hlavní před ZŠ Trávníky bylo v sou-
vislosti s realizací zastávky nutné přistoupit k úpravě dopravního 
značení. „Byla zde vyznačena zastávka pro vozidla MHD. Na pro-
tilehlé straně zastávky je vyznačen parkovací pruh z důvodu přesu-
nutí parkujících automobilů z pravé strany na levou. Tím se uvolní 
zastávka včetně potřebného nájezdního prostoru pro vozidla MHD. 
Počet parkovacích míst zůstává zachován,“ uvádí pracovník oddě-
lení silničního hospodářství Josef Tomanovič.  Trasa nového spoje: 
Kvítkovice, náves – Kvítkovice, Zlínská – Trávníky, škola – Otro-
kovice, železniční stanice – Dr. E. Beneše – Pošta – Otrokovice, po-
liklinika – Otrokovice, náměstí – Nadjezd – U Dřevnice – Hurdisky 
– Společenský dům – Zahradní – Otrokovice, Štěrkoviště.  (ste)

Městská knihovna má díky grantu nové počítače 
Dva nové počítače mohou od poloviny července využívat návštěv-
níci Městské knihovny. Elektronika byla pořízena z dotace Mini-
sterstva kultury. Žádost o dotaci na zlepšení služeb pro uživatele 
knihovny, o kterou požádal odbor školství a kultury, byla kladně 
vyřízena, a knihovna tak čerpá dotaci plných 35 tisíc korun. „Z část-
ky byly pořízeny dva počítače, které jsou již nyní návštěvníky hojně 
využívány. Za zbylou část finančních prostředků pořídíme datapro-
jektor a promítací plátno, které bude sloužit k prezentacím a před-
náškám různých besed, které naše knihovna pořádá,“ vyjmenovala 
vedoucí knihovny Veronika Zbíralová. Cílem vyhlášení dotačního 
řízení je zlepšení možnosti přístupu k internetu a práci na PC pro 
širokou veřejnost. Pořízení dataprojektoru s příslušenstvím umožní 
zvýšit úroveň prezentací knihovnických vzdělávacích i zábavných 
pořadů podporujících rozvoj kompetencí žáků a studentů a zkvalit-
nit a zmodernizovat programy pro širokou veřejnost.  (red)

Otrokovice soutěží o nejlepší sběrný dvůr 
Sběrné dvory v Otrokovicích se ucházejí o titul Sběrný dvůr roku 
2015 vyhlášený kolektivním systémem ASEKOL. Soutěž Sběrný 
dvůr roku probíhá do konce října 2015, a to formou hodnocení 
veřejnosti prostřednictvím webu www.sberne-dvory.cz. Cílem je 
najít v Česku ten nejlepší sběrný dvůr, tedy uklizený, s ochotnou 
obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostupnější  
a se širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pravidla 
soutěže? Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který 
chcete ohodnotit. Označíte jednou až pěti hvězdičkami v každé 
z šesti kategorií. Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrné-
ho dvora bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k po-
čtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.) 
a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec 
stanou dva sběrné dvory – ten nejlepší v obci do deseti tisíc obyvatel 
získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel 
50 tisíc korun. Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování 
o hodnotné ceny. „V rámci České republiky v přepočtu na jednoho 
obyvatele máme absolutně nejvyšší počet sběrných dvorů a sna-
žíme se skvělou dosažitelnost pro občany udržet i do budoucna,“ 
uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Zakopal.  (ste)

aktUáLně Z Města

VíCe aktUaLIt na www.OtrOkOVICe.CZ

Na parkovišti u kvítkovické kři-
žovatky je nově sedm parkova-
cích míst na parkovací kotouč 
– na maximálně dvě hodiny  
v pracovní dny mezi 7.–17.ho-
dinou, zbývající doba bude bez 
omezení. Šikmá parkovací mís-
ta jsou vyznačena vodorovným 
dopravním značením. „Vozidla 
zde parkovala vždycky, nicméně 
nové dopravní značení dodá par-
kovišti řád,“ informoval pracov-
ník oddělení silničního hospo-
dářství Josef Tomanovič.   (red)

In
z
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r

c
ekvítkovice mají nové 

parkování na kotouč

týden mobility – jízda na kole i cvičení  

Správní rada Fondu rozvoje bydlení (FRB) 
stanovuje termín pro podávání žádostí o úvěr 
z FRB od 1. do 30. září 2015.

Úvěr s dobou splatnosti na pět let a ročním 
úrokem 4 % mohou využít občané i podnika-
telé, kteří na území města vlastní byt, rodinný 
či bytový dům nebo jejich stavbu. Věk žada-
tele není nijak omezen, důležité je, aby žada-
teli zůstalo po zaplacení vypočítané splátky 
150 % životního minima. O úvěr může žádat 
i ten vlastník, k jehož nemovitosti je zřízeno 
zástavní právo související s hypotečním úvě-
rem. Pak je třeba dvou ručitelů. Každý z nich 
musí mít příjem ve výši alespoň 10 % poža-
dované částky.

Maximální možná částka úvěru je 250 tisíc 
korun a finanční prostředky je možné použít 
na provedení přístavby, nástavby, stavební 
úpravy provedené v souladu se stavebním zá-
konem. Dále pak na provádění oprav a údržby 
bytových domů, rodinných domů nebo jed-

notlivých bytů, jejichž rozsah je nad rámec 
běžných oprav a udržovacích prací souvisejí-
cích s jejich užíváním. Nejčastěji občané žá-
dají o úvěr na výměnu oken, zateplení domu, 
výměnu kotle včetně rozvodů či rekonstrukci 
koupelen.

Kromě samostatné žádosti o úvěr je potřeba 
doložit také potvrzení o výši příjmu, čestné 
prohlášení žadatele i ručitele, výpis z katastru 
nemovitostí a nabídku firmy, která bude akci 
provádět.

Žádosti o úvěr jsou k dispozici v informa-
cích MěÚ Otrokovice (budova č. 1). Zde se 
také vyplněné žádosti podávají. Zásady i žá-
dost o úvěr z Fondu rozvoje bydlení jsou 
uveřejněny na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Městský úřad, od-
bory a oddělení, odbor ekonomický – formu-
láře. Více informací u Ing. Lucie Guricové, 
tel: 577 680 227, e-mail: guricova@muotro-
kovice.cz.   (red)

Město nabízí výhodné úvěry na bydlení
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Nabídka nově poskytovaných 
služeb v uplynulém roce do-
kazuje, že se Městský úřad 
Otrokovice snaží o zvyšování 
své kvality. Co všechno nabí-
zí úřad v našem městě a jaké 
nadstandardní služby posky-
tuje, dokládá Výroční zpráva 
městského úřadu za rok 2014.

Přímo v jedné z budov úřa-
du sídlí Mateřské a dětské 
centrum Klobouček, ve kte-
rém může rodič bezplatně 
umístit své dítě ve věku od 3 
do 6 let po dobu vyřizová-
ní svých záležitostí na úřa-
dě. Tuto službu poskytuje 
Městský úřad Otrokovice od  
1. dubna 2014. 

I v tomto roce je matrikou 
zajišťována v našem kraji 
ojedinělá služba Pojízdné-
ho úřadu, která je určena pro 
občany, kteří se nemohou ze 
zdravotních či jinak závaž-
ných důvodů na úřad dostavit 
osobně. „Tímto způsobem po-
skytujeme například vyřízení 
žádosti o vydání občanské-
ho průkazu a jeho následné 
předání, ověřování podpisů, 
službu Czech Point nebo změ-
nu trvalého pobytu,“ sdělil 
vedoucí odboru evidenčně-
-správního Marcel Nemček.

Další službou jsou elektro-
nické objednávky. Klienti se 
mohou přes internet objednat 

na konkrétní čas k určité pře-
pážce na odbor evidenčně-
-správní a jsou pak přednost-
ně odbaveni. 

V uplynulém roce byla vy-
dána příručka s názvem Infor-
mace na dlani, která občanům 
srozumitelnou formou podá-
vá nejdůležitější informace 
potřebné k vyřízení jednot-
livých záležitostí na úřadě. 
Tato příručka je k dispozici 
jak ve formě papírové, tak 
ji lze najít na internetových 
stránkách města http://www.
otrokovice.cz/informace-na-
-dlani/d-3633/p1=3998. 

„Úřad s úsměvem je oceně-
ní, které získal náš úřad v mi-

nulém roce. Pracoviště úřadu 
byla hodnocena z hlediska 
komunikačních dovedností 
zaměstnanců směrem ke kli-
entům. Externí pozorovatelé 
hodnotili osobní, telefonickou 
a emailovou komunikaci na-
šich zaměstnanců a v tomto 
hodnocení náš úřad obstál,“ 
uvedla tajemnice Městského 
úřadu Otrokovice Radana Ze-
náhlíková.

Snižování nákladů na pro-
vozní výdaje je také dlouho-
dobou prioritou. Jedním ze 
způsobů je centrální nákup. 
Všechny významné komodi-
ty, u nichž lze předpokládat 
úsporu, jako například výpo-

četní technika, kancelářský 
papír, jsou nakupovány cen-
trálně. Další úsporou je vyu-
žívání programu úřadu práce. 
V uplynulém roce získal úřad 
prostředky na platy pěti pra-
covníků. 

„Je skutečností, že městský 
úřad svojí činností zajišťuje 
nezanedbatelné příjmy do roz-
počtu města, které v minulém 
roce činily 36 milionů korun. 
Jedná se především o příjmy 
ze správních poplatků a z pří-
spěvku na výkon státní sprá-
vy, kterou poskytuje obcím 
stát,“ dodala tajemnice.
 romana stehLíkOVá,
 mluvčí otrokovic 

Městský úřad Otrokovice se stále snaží zkvalitňovat své služby

Všechna usnesení rMO jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání rady města Otrokovice (rMO)

Z jednání rady města 
Otrokovice  15. 7. 2015
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 41 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
RMO schválila:
• Kronikářský zápis za rok 
2014
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 15 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy se spolkem 
FC Viktoria Otrokovice jako 
příspěvek na mezinárodní fot-
balový turnaj mladších žáků 
pořádaný příjemcem dne 20. 6. 
2015 v Otrokovicích
• Vydání Směrnice města Ot-
rokovice o poskytování grantů 
talentovaným dětem a mládeži
• Vyhlášení Výzvy k podávání 
žádostí o grant z rozpočtu měs-
ta Otrokovice talentovaným dě-
tem a mládeži
• Vyhlášení výběrového řízení 

na pronájem prostor sloužících 
k podnikání v objektu č. p. 
1340, nám. 3. května, s uzávěr-
kou dne 1. 9. 2015
• Uzavření Dohody o užívání 
pozemků mezi městem Otro-
kovice a spolkem BIKECORE 
OE o. s., za účelem konání akce 
„Pumptrack nejen dětem“ pořá-
dané dne 25. 7. 2015 
• Souhlas s provedením stavby 
„Revitalizace bytového domu 
Nádražní 1416–1418, Otroko-
vice“, přístavba předsazených 
železobetonových lodžií, nová 
konstrukce střechy a zateplení 
objektu
• Výběr dodavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na do-
dávku „SENIOR Otrokovice – 
nákup válcového žehliče“. Jako 
nejvýhodnější byla vyhodnoce-
na nabídka uchazeče Alliance 
Lundry CE s. r. o., s nímž bude 

uzavřena kupní smlouva
• Zahájení zadávacího řízení 
nadlimitní veřejné zakázky 
v režimu otevřeného řízení 
na dodávky s názvem „Nákup 
energií pro město Otrokovice, 
příspěvkové organizace a ob-
chodní společnosti města“, 
bude využita elektronická auk-
ce v souladu s § 96 a 97 záko-
na č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách
• Uzavření Memoranda o spo-
lupráci mezi Energetickou 
agenturou Zlínského kraje,  
o. p. s. a městem Otrokovice, 
které definuje základní cíle 
spolupráce s obcemi, jejichž 
naplnění je nezbytné pro zdár-
nou realizaci projektu DATA-
4ACTION Energetickou agen-
turou Zlínského kraje.
 Jiří VeseLý, 
 místostarosta otrokovic

V měsíci červenci 2015 ře-
šili strážníci Městské policie 
Otrokovice (MP) celkem 791 
přestupků. Z toho bylo zjiš-
těno a řešeno 301 přestupků 
na úseku dopravy, 76 pře-
stupků proti veřejnému po-
řádku (neuposlechnutí výzvy, 
rušení nočního klidu, veřejné 
pohoršení, znečištění a zábor 
veřejného prostranství, čer-
ná skládka), bylo provedeno 
68 kontrol na dodržování ve-
řejného pořádku, 88 přípa-
dů porušení obecně závazné 
vyhlášky (dále jen OZV), 17 
přestupků proti občanskému 
soužití, 10 přestupků proti 
majetku, 10 drobných krádeží 
v obchodech. 

V červenci bylo zjištěno 7 
vozidel, která jsou dočasně ne-
způsobilá provozu na pozem-
ních komunikacích. Strážníci 
MP asistovali při zdravotních 
potížích 7 občanů. Strážníky 
MP byli odchyceni 3 volně 
pobíhající psi. MP provedla 29 
kontrol na dodržování zákona 
k ochraně před škodami půso-
benými tabákem, alkoholem 

a jinými návykovými látkami. 
Ve 13 případech spolupraco-
valy hlídky MP na případech 
s Policií ČR. Na základě pod-
nětů od občanů se hlídky MP 
zaměřily na lokality dětských 
hřišť, kde se schází mládež. 
Při těchto kontrolách bylo 
zjištěno dvakrát podání alko-
holu mladistvým, kdy tito byli 
předáni rodičům. Přestupce 
byl řešen na místě v blokovém 
řízení. Ve třech případech do-
šlo k rušení nočního klidu, kdy 
byla mládež z místa vykázána.

V průběhu měsíce července 
dohlíželi strážníci MP na ve-
řejný pořádek při veřejných 
sportovních  a kulturních ak-
cích: koncert Rytmus v areálu 
rybářů na Štěrkovišti, Bamboo 
Forest Fest ve stejném areálu, 
při Otrokovických letních 
slavnostech, kde se MP pre-
zentovala ukázkou výstroje 
a výzbroje. Při těchto akcích 
nebylo zjištěno závažné naru-
šení veřejného pořádku.
 Ing. tomáš GrOMUs,
 velitel Městské policie 
 otrokovice

 OkénkO Městské pOLICIe

Z činnosti Městské policie Otrokovice za červenec

Znáte pŘírUčkU MěstskéhO úŘadU OtrOkOVICe „InFOrMaCe na dLanI“?

Vyplněné dotazníky můžete odevzdat v Turistickém informačním centru, v informacích MěÚ, 
v knihovně na MěÚ a na Batově či je vyplnit přes na 
webové stránky města www.otrokovice.cz.

1) Je Vám známo, že MěÚ Otrokovice vydal 
příručku „Informace na dlani“?
• ANO
• NE

2) Pokud ano, víte, kde je k dispozici?
• ANO
• NE

3) Jsou informace obsažené v této příručce 
pro Vás dostatečné?
• ANO
• NE

4) Dáváte při zjišťování informací přednost osobnímu 
dotazu před informacemi zpracovanými v příručce?
• ANO
• NE 

5) Jaké informace byste do příručky doplnil/a?

schránka slouží i pro podněty občanů

Schránka vlevo od vchodo-
vých dveří hlavní budovy 
Městského úřadu Otroko-
vice slouží nejen pro do-
pisy či tiskoviny dodávané 
Českou poštou – lidé do ní 
mohou vhazovat své pod-
něty, se kterými se třeba 

nechtějí vypravit přímo za 
konkrétním pracovníkem 
Městského úřadu Otrokovi-
ce či zastupitelem. Díky své 
dostupnosti 24 hodin denně 
slouží také pro podávání 
podnětů mimo úřední hodi-
ny radnice.  (red)
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nabídka pro děti ze ZŠ
Aerobik  900 Kč
Deskovky  800 Kč
Dopraváček  700 Kč
Divadlo Na Půdě  750 Kč
Dramatická výchova – teatroterapie
 750 Kč
Fishing hunting      1x za měsíc 300 Kč
Florbal I., II.  900 Kč
Geocaching  750 Kč
Historický šerm  1 000 Kč
In-line brusle přípravka  600 Kč
Jezdecký klub – začátek v září 
         500 Kč/osoba
Keramika začátečníci, pokročilí 950 Kč
Kreativní svět  950 Kč
Kytara začátečníci, pokročilí  800 Kč
Letecký modelář začátečníci 1 000 Kč
Letecký modelář pokročilí  1 000 Kč
Lodní modelář  1 000 Kč
Maňáskové divadlo  750 Kč
Mažoretky začátečníci, pokročilí  850 Kč
MTV Dance  850 Kč
Píšťalka  800 Kč
RC Auta 700 Kč
Roztleskávačky  850 Kč
Rybáři  700 Kč
Sportovní hry  900 Kč

Televizní kroužek  750 Kč

nabídka pro předškolní děti
Berušky  600 Kč/osoba
Hopsálek  750 Kč
Malé mažoretky  750 Kč
Malé roztleskávačky  750 Kč
Šikulka I., II.  850 Kč
Tvořínek – keramika  850 Kč
Žížalky I., II. – pohybové hry  750 Kč

nabídka kroužků pro dospělé
Combat – sebeobrana  2 000 Kč
Cvičení s Irenou  2 000 Kč
Keramika pro dospělé 1x za 14 dní 
 2 000 Kč
Orientální tance   2 000 Kč
PC pro dospělé  2 000 Kč

nabídka pro děti ze ZŠ
Atletická přípravka I., II.  800 Kč
Atletická přípravka III.  800 Kč
Judo  900 Kč
Kapela  700 Kč 
Kondiční gymnastika  900 Kč
Kondiční trénink  700 Kč

Kytara začátečníci, pokročilí 800 Kč
Street dance zač. a pokročilí  850 Kč
Tvořivé ruce  1 000 Kč
Volejbal  900 Kč

nabídka pro předškolní děti
Barvička  850 Kč
Miniškolka. Cena kroužku za jedno po-
loletí  450 Kč/osoba
Ptáčata  750 Kč
Tygříci  750 Kč

nabídka rodinných aktivit
Berušky  600 Kč/osoba
Klokánci  400 Kč/osoba
Stůňata  500 Kč

nabídka pro dospělé
Angličtina pro začátečníky i pokročilé 
 2 000 Kč
Francouzština pro začátečníky i pokro-
čilé  2 000 Kč

nabídka pro děti
Fantasy klub   650 Kč
Florbal   650 Kč
In-line  650 Kč
Judo  700 Kč

Keramika – děti  900 Kč
Kreativ  800 Kč
Rybářský klub 1x za 14 dní  400 Kč
Soutěžní aerobik Quick step  700 Kč
Sportovní hry  650 Kč
Tvořínek  800 Kč
Vaření s Fildou  650 Kč
Vlakový modelář  1 000 Kč
Žabičky  700 Kč

nabídka kroužků pro dospělé
Aerobik ,,Megaveloši“  600 Kč
Keramika pro dospělé 1x za 14 dní 
 1 200 Kč
Vlakový modelář pro dospělé  1 000 Kč

rodinné aktivity
Baby studio  500 Kč/osoba

Bližší informace o jednotlivých krouž-
cích získáte na výše uvedených tel. 
kontaktech nebo na našich interneto-
vých stránkách. Ceny kroužků jsou 
uvedeny na celý školní rok (není-li 
uvedeno jinak) a platí se po zahájení 
činnosti kroužků, tj. v říjnu 2015. 

přihlášky do kroužků vydáváme 
od 1. 9. 2015 

nabídka kroužků ddM sluníčko na školní rok 2015/2016
DDM SLUNÍČKO
tř. Osvobození 168, Otrokovice 
tel.: 577 922 200, mobil: 739 075 711

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
BAHŇÁK
tř. Spojenců 569, Otrokovice
tel.: 577 927 101, mobil: 739 075 716

STŘEDISKO TLUMAČOV
Masarykova 63, Tlumačov
Tel.: 577 929 618, mob.: 739 075 689

www.ddmslunicko.cz

sokolovna – děti a dorost
rodiče a děti 2,5–4 roky 
pondělí 17.30–18.30 hodin

rodiče a děti 1–2,5 roku  
středa nebo čtvrtek 9.45–10.45 
hodin

Všestrannost 4–7 let  
pondělí 15.30–16.30 hodin (ob-
sazeno)
středa 17.30–18.30 nebo pátek 
16.30–17.30 hodin

Zdravotní cvičení pro děti  
středa 16.30–17.30 hodin

aerobik – přípravka 5–7 let  
úterý 16.30–17.30 hodin 

aerobik – přípravka 7–8 let  
úterý 17.30–18.30 hodin 

aerobik – přípravka 7–8 let  
čtvrtek 16.30–18.00 hodin 

aerobik – fitness 13–15 let  
úterý 17.00–18.30 hodin

aerobik – fitness 13–15 let  
čtvrtek 16.30–18.00 hodin

aerobik 8 a více let  
čtvrtek 18.00–19.00 hodin

sokolovna – dospělí
sM systém – kurz  
pondělí 9.30–10.30 hod. (sálek)

Cvičení pro zdraví muži 
pondělí 16.15–17.15 hod. (sálek)

Cvičení pro zdraví ženy  
pondělí 17.30–18.30 hod. (sálek)

sM systém – kurz  
pondělí 18.45–19.45 hod. (sálek)

dance aerobik+posilování   
pondělí 19.00–20.00 hodin

Cvičení na velkém míči   
pondělí 20.00–21.00 hodin 

Cvičení pro zdraví ženy 
úterý 9.30–10.30 hodin

čínské zdravotní cvičení – taj-
či a čchi-kung 
(ženy i muži) 
úterý 17.45–18.45 (sálek)

kondiční kruhový trénink
úterý 19.00–20.00 hodin

Intervalový trénink
středa 18.30–19.30 hodin

Cvičení pro seniory 
středa 19.30–20.30 hodin

Cvičení pro zdraví ženy  
čtvrtek 9.30–10.30 hodin (sálek)

sM systém – kurz  
čtvrtek 16.00–17.00 hod. (sálek) 

sM systém – kurz  
čtvrtek 17.00–18.00 hod. (sálek) 

sM systém – kurz  
čtvrtek 18.00–19.00 hod. (sálek) 

Cvičení s pružnou tyčí 
čtvrtek 19.15–20.15 hod. (sál) 
 
Zkušené a kvalifikované cvi-
čitelky se moc těší na všechny, 
kteří si přijdou v novém školním 
roce s námi zacvičit a strávit pří-

jemné chvíle v pohybu. 
Změna rozvrhu vyhrazena. 

Podrobnější informace na www.
sokolovnaotrokovice.cz  a  FB 
Sokolovna Otrokovice
Zahajujeme v pondělí 1. září.

Připravujeme:
ZŠ Trávníky: aerobik 5–7 let  
čtvrtek 17.00–18.00 hodin
 
 alena JežOVá, TJ Jiskra 
 otrokovice, odbor spV

rozvrh cvičebních hodin tJ Jiskra Otrokovice, oddílu  spOrt prO VŠeChnY 2015/2016

 

 

Vedení města reaguje na poru-
šování zákazu obecně závaz-
né vyhlášky o úplném zákazu 
provozování některých loterií 
a jiných podobných her, kdy 
videoloterijní terminály jsou 
nahrazovány tzv. kvízomaty 
či obdobnými zařízeními ob-
cházejícími zákon. Na základě 
podnětů občanů a vlastních in-
formací byly předány podklady 
Policii ČR a pověřena Městská 
policie Otrokovice, aby prově-
řila porušování vyhlášky. Ná-
sledně zjištěné informace byly 
zaslány kontrolnímu orgánu, 
v jehož kompetencích je státní 

dozor, a to Specializovanému 
finančnímu úřadu v Praze a dal-
ším kompetentním orgánům. 
Všechna tato technická zařízení 
jsou provozována bez povolení 
vydaného příslušným orgánem, 
čímž dochází k porušení ust. § 4 
odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných 
hrách. Nesouhlasíme s takovým 
obcházením vyhlášky a také 
zákona v našem městě a nadále 
budeme tento problém sledovat.
 Jaroslav BUdek, 
 starosta otrokovic
 Jiří VeseLý, 
 místostarosta otrokovic

 kVíZOMatY –  prOhLáŠení Vedení Města
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pondělí 31. 8., 18.00, Městská galerie Otrokovice, vstup volný
Jan kratOChVíL – MOkrá kOLOdIOVá 
FOtOGraFIe 2012–2015
Tak toto digitál neumí! Výstava autora, který tvoří originální fotografie 
tradiční „mokrou“ cestou. Metoda, která vznikla už v roce 1851, přetrvává 
dodnes díky lidem, kteří více než na počítače spoléhají na své oko a ruce. 
Vernisáž proběhne v pondělí 31. 8. v 18.00 hod. Výstava potrvá do 26. 9.

září, bar I. patro, denně od 8.00 do 16.00 hodin, vstup volný (prodloužená 
výstava)
Z hIstOrIe OtrOkOVICké BesedY
Výstava fotografií, dobových plakátů a kronik z kulturních akcí v Otroko-
vicích od 80. let až po současnost. Přijďte zhlédnout unikátní fotografie vý-
znamných osobností, které navštívily naše město, zavzpomínejte na slavné 
osoby, které již nejsou mezi námi, přijďte se podívat, jaké různorodé a zají-
mavé akce se konaly v Otrokovicích! Výstava potrvá do 25. 9. 

sobota 5. 9., 9.00–13.00 hod., Otrokovická BESEDA, vstup volný
den OteVŘenýCh dVeŘí
Pro zájemce o kurzy Otrokovické BESEDY pro nový školní rok 2015–16. 
Na vaše dotazy mohou odpovědět jak pořadatelé, tak i jednotliví lektoři. 

pondělí 7. 9., foyer kinosálu, vstup volný 
aLOIs JUŘena – OLeJe a ZátIŠí
Výstava obrazů výtvarníka, který podlehl kouzlu krajiny. Vernisáž proběhne 
v pondělí 7. 9. v 18.00 hod. Výstava potrvá do 30. 9. 

středa 9. 9., 19.00 hod., Městská kavárna, vstupné 50 Kč
ZakarpatIa – UkraJInská OdYsea
Martin Matulík a beseda o životě na Zakarpatí, zážitky z cest, dojmy.
 Cestopisná přednáška s promítáním stejnojmenného autorského filmu.

neděle 13. 9, 14.00 hod., velký sál, vstupné 120 Kč
skOrOŇáCI a MUžáCký sBOr Z pOpIC
Otevíráme další sezonu oblíbených tanečních odpolední z cyklu Naše 
muzika. Výborná slovácká kapela, tentokrát s bonusem – mužáckým sborem  
z Popic. 

čtvrtek 24. 9., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 220 Kč, v den 
konání koncertu 250 Kč 
tOMáŠ LInka a pŘíMá LInka
Skvělý zpěvák a hráč na foukací harmoniku se svou domovskou kapelou 
poprvé v Otrokovické BESEDě! Jedinečný a současně jediný celovečerní 
koncert ve Zlínském kraji! Uslyšíte ty největší pecky – Paní má se má, Lojza 
a Líza, Divnej smích, Jesse James… Křest profilového dvojalba se všemi 
hity, vydaného k Tomášovým sedmdesátinám.

sobota 26. 9., 9.00 – 13.00 hod., velký sál, vstup volný
pOdZIMní BaZárek
Prodej dětského oblečení. Možnost rezervace stolů (á 50 Kč) u p. Kozlové  
v Turistickém informačním centru, tel: 571 118 103.

úterý 29. 9., 18.00 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
žně – VŠUde sLáMa 
Samostatná výstava grafika, malíře, sochaře, keramika a řezbáře Emila Slá-
my, člena spolku Rozumění. Vernisáž proběhne v úterý 29. 9. v 18.00 hod. 
Výstava potrvá do 25. 10. 

připravujeme na říjen: 2. 10. HUDBOU PROTI NÁSILÍ – charitativní ve-
čer, 8.10. Hvězda – Eva Holubová – divadelní představení, 13.10. Semafor – 
Smích a písničky – koncert, 16. 10. Country bál, 18. 10. Taneční odpoledne 
s dechovkou, 24. 10. Stetson & Bourbon – festival jižanského rocku

čtvrtek 3. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, Česko 2015, 80 min., 
český dabing, nevhodné do 12 let
nenasYtná tIFFanY – dobrodružný, horor, sci-fi 
Povaleč Pepa vykrádá chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně. Jed-
nou je málem chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví sta-
rou videokameru. Ta skrývá záznam odhalující cestu k netušenému pokladu. 

čtvrtek 10. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 116 min., 
titulky, přístupno 
krYCí JMénO U.n.C.L.e. – akční, dobrodružný, komedie 
Hlavními postavami filmu jsou agent CIA a agent KGB. Oba jsou nuceni od-
ložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na společném úkolu – překazit 
plány tajemné mezinárodní zločinecké organizace.

čtvrtek 17. 9., 17 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA 2015, 94 min., 
český dabing, nevhodné do 12 let
FantastICká čtYŘka – akční, fantasy, sci-fi 
Ben, Sue, Johnny a Reed jsou obyčejní mladí outsideři, kteří mají sklony 
k bádání a překonávání hranic známého světa. Jedním z jejich cílů je i roz-
lousknutí problému interdimenzionálního cestování. Jakmile mají dojem, že 
tento úkol zvládli, vydají se na nebezpečnou cestu do alternativního vesmí-
ru. Během pokusu a cesty do nepoznaného prostoru je potká nečekaná pro-
měna. Po návratu se jim šokujícím způsobem změní nejen fyzická podoba, 
ale především schopnosti. 

čtvrtek 17. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 96 min., titulky, 
přístupno od 15 let
hItMan: agent 47 – akční, krimi, thriller 
Agent 47 je elitním a dokonalým zabijákem, který byl pomocí genetických 
experimentů vyšlechtěn jako dokonalý vražedný stroj. Jeho nadcházejícím 
cílem je korporace, která má v úmyslu zmocnit se vytvořeného genu a pomo-
cí něj vytvořit armádu zabijáků, jejichž schopnosti předčí dokonce i vlast-
nosti agenta 47. Uspěje? Nebo se stane její kořistí a zdrojem další zkázy? 

neděle 20. 9., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Francie 2015, 85 min., český dabing, přístupno 
MUne – strážCe MěsíCe 3d – animovaný, rodinný 
Malý faun Mune byl jmenován strážcem Měsíce, ale protože má málo zku-
šeností, způsobí nehodu, která ohrozí nejen Měsíc, ale i Slunce. Aby na-
pravil svoji chybu, musí se spolu s přáteli postavit nebezpečnému Titánovi.

připravujeme kino na říjen: Everest; Black Mass: Špinavá hra; Hotel 
Transylvánia 2; Pan; Marťan; Nemilosrdný; Proč jsem nesnědl svého taťku; 
Muž na laně

sobota 19. 9.
dUnaJská streda
Zájezd do termálních lázní, nástupní místa: 5.15 Zlín ABS; 5.20 Malenovice 
U Mlýna; 5.30 Otrokovice Hotel Baťov – Společenský dům; 5.40 Otroko-
vická BESEDA. Cena zájezdu 400 Kč. Vstupné do lázní si hradí každý sám, 
bližší informace v předprodeji – tel. 571 118 103.

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.

ZÁŘÍ kInO Beseda

neděle 27. 9, park před Hotelem Baťov-Společenský dům

MIChaLská pOUŤ
10.00–12.00  Dechová hudba MISTŘÍŇANKA, slovem provází Růženka 
Dobešová 
14.00–15.00  Mach a Šebestová – zábavný dětský pořad kouzelníka Jirky 
Hadaše & spol.
15.30–16.30  UNITED 5 – první česko-slovenský boyband, mladá a fa-
mózní kapela
17.00–18.30  ELÁN KontraBand – hity Elánu v podání výborné bratislav-
ské revivalové skupiny
Moderátor Dalibor Dědek

pŘedpLatné v Otrokovické Besedě sezona 2015/16:
předplatné naše muzika 
13. 9.  2015  Skoroňáci (Skoronice 
u Kyjova) a mužácký soubor z Popic
18. 10. 2015  Zálesanka (Luhačovice)
8. 11. 2015   Stříbrňanka (Stříbrnice)
10. 1.  2016   Svárovanka (Strážnice)
7. 2.   2016    Zlaťulka (Podluží)
3. 4.  2016    Holóbkova mozeka (Proti-
vanov a okolí)
8. 5.   2016   Túfaranka (Šakvice)
Sedm tanečních nedělních odpolední  
s dobrou dechovkou, majitelé předpla-
tenky mají zajištěno stejné místo a 15% 
slevu. Cena předplatenky 714 Kč.

předplatné pohlazení 
paní hudby
27. 10. 2015  Duo klasické hudby
10. 11. 2015  Zlínské komorní trio
11. 2. 2016 Smetanovo trio
29. 3. 2016  Lobkowicz Trio
10. 5. 2016 Dominika Weiss Hošková 
a Jiří Hošek – violoncello
Pět úterních večerů pro milovníky ko-
morní hudby, majitelé předplatenky 
mají 15% slevu. Cena předplatenky  
510 Kč

Předplatenky v prodeji od 1. září v TIC.

ZáJeZdY

149 Kč6 ks
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7. 5. 1945
Je mi zima. Zůstala jsem tu 
sama… není tu nikdo, koho 
bych mohla obejmout… pohla-
dit… ani maminka, tatínek či 
má milovaná sestra…

sedím v chladném sklepě 
a čekám… nevím, co se v příš-
tím okamžiku může stát, vím 
jen to, že už je nejspíše konec… 
neslyším už žádné zvuky leta-
del, střelby ani křik…

Mám strach. po tom, co od-
vedli mé rodiče i sestru… sem 
již nikdo nepřišel, takže jsem 
přestala doufat v to, že se mi 
opět navrátí do života.

bojím se, že opět někdo při-
jde a odvede i mě!

přežila jsem jen díky tomu, že 
mě maminka schovala za hro-
madu harampádí a myslím, že 
bych za to měla být vděčná…, 
ale je to naopak zloba a lítost, 
že mě tím rozhodnutím nechala 
na tomto světě samotnou a pl-
nou strachu. Mnohem raději 
bych odešla s ní…

stále mi stékají slzy po tvá-

řích… smutku, strachu i úlevy. 
nevím, jak dlouho tu sedím, 
ale mám hlad a strašnou žízeň! 
Totiž to, co jsme tu posledních 
pár týdnů pili, se za vodu pova-
žovat  nedalo!

nyní tu sedím jen já a můj 
deníček. Je to jediná věc, která 
mi zbyla. Jen já, strach a smu-
tek…

Tak ráda bych vyběhla tam 
ven a někomu se moc krutě 
pomstila! Za životy nevinných 
lidí… Mých přátel a rodiny…

nevím, co se mnou teď bude! 
Zůstala jsem tu sama, bez 
ochrany a podpory ostatních… 
a jelikož mi je teprve 10, vím, 
že sama zatím žít nemůžu… 

Vím jen to, že momentálně je 
moje budoucnost hodně nejistá 
a já nevím, či se ještě dožiju do-
spělosti… 

budu někdy v budoucnu mít 
práci? Děti? Milujícího man-
žela? nebo zůstanu napospas 
osudu a budu žít už jen pár 
hodin? 

Mám sto chutí vyjít z tohoto 

strašného, tmavého, vlhkého 
sklepa a podívat se, co se tam 
venku a v nezvyklém tichu děje! 

*** 
náhle se začnou oteví-

rat sklepní dveře! sváří se 
ve mně strach, obavy a i ne-
jistota, že jednou muselo 
a dokonce dojde i na mě! 

Chytím se za břicho a sna-
žím se ovládat strach… po-
tlačit výkřik a najít odvahu 
se zvednout, na už tak roz-
klepané nohy a odejít tváří 
v tvář smrti!

nechám volně dopadat 
slzy do klína. Jenže do dveří 
strčí hlavu muž s usměvavou, 
špinavou tváří! 

nechápu sic, proč se usmí-
vá, ale prosebně mu pohléd-
nu do očí. něžně na mě po-
hlédne a podá mi ruku. 

„Nemusíš se bát, přišel jsem 
ti jen pomoci. Přišel mír, válka 
končí.“ 

Mám mu věřit? 
náhle do dveří strčí hlavu 

i druhý člověk - četník. 

„Nemusíš se bát, zlatíčko! Je 
po všem! Vracíme se domů… 
Už se ti nemůže nic stát! Stačí, 
když půjdeš s námi.“ 

panebože! dělá si ten člo-
věk ze mě legraci nebo ne? 
Mám s ním jít?  

rozhlédne se po místnosti, 
jako by něco hledal. 

„Ty už nemáš rodiče, viď?“ 
Znovu se mi po tvářích 

rozkutálí slzy! popadne mě 
taková bolest v oblasti srd-
ce… Má rodina… už ji nikdy 
nepotkám! pohlédnu na něj 
opuchlýma očima a přikýv-
nu. 

postavím se, abych mu 
podala ruku, ale nohy se mi 
podlomí. dojde ke mně a vez-
me mě do náruče. 

„Teď půjdeš s námi. Pomů-
žeme ti, už nám nic nehrozí… 
všechno se spraví!“ 

ne! Já vím moc dobře, že 
se nic nespraví! tohle už 
mě bude bolet vždycky… až 
do mého posledního okamži-
ku na tomto světě!  

Vyjdeme z tmavého sklepa 
a já na chvíli musím přivřít 
oči! světlo jsem neviděla už 
několik měsíců! 

rozhlédnu se kolem sebe. 
spousta lidí i dětí s širokými 
úsměvy kráčí na společné 
cestě domů. 

pohlédnu na modré nebe. 
někde tam nahoře už odpo-
čívají mí rodiče a sestra, ka-
marádi! 

ten pocit, že jsem tu zů-
stala! že jsem přežila! Jako 
jediná..., že před sebou mám 
celý dlouhý život, opravdu 
jsem živá… se nedá popsat! 
na druhou stranu ale cítím 
smutek! 

Mnoho milovaných lidí už 
totiž nikdy neuvidím!

Utřu si slzu, s úsměvem po-
hlédnu na nebe a řeknu jim 
poslední sbohem… 

„Miluju vás!“
 
                    anna OrLOVá,  
 ZŠ Mánesova, VIII. b

práce z literární soutěže žáků II. stupně ZŠ k 70. výročí osvobození města – 1. místo
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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 
 

Za kompletní či téměř kompletní autovrak 

vyplatíme  1 000 až 1 500 Kč

kalendář významných akcí
21. září od 10 do 18 hod., 22. září od 9 do 17 hod., nám. 3. května 
každý sVéhO ZdraVí strůJCeM
Liga proti rakovině Praha zve společně s Městským úřadem Otrokovice zájemce 
o zdraví do žlutých stanů na nám. 3. května. Ve stanech bude připravena výstava 
českých výtvarníků, fotografů a také informace o zdravém životním stylu pro 
malé i velké. Konzultace, vyšetření zdarma.

17. října od 9 do 15 hodin, nám. 3. května
FarMáŘské trhY
Součástí trhů bude nejen prodej kvalitních potravin českých malovýrobců, ale 
také toho nejlepšího z našich partnerských měst. Doprovodným programem bude 
kapela Srdíčko s překvapením. Děti se mohou těšit na honáka hus s ovčáckým 
psem. V průběhu dne se lidé mohou zapojit do soutěžní ankety o nejlepší guláš. 

Výzva pro podávání žádostí o grant z rozpočtu města Otrokovice talentovaným dětem a mládeži
Město Otrokovice chce v zájmu 
rozvoje talentu dětí a mládeže 
pomoci mladým lidem také fi-
nančně. Proto vydává výzvu, 
na jejímž základě se mohou při-
hlásit zájemci o grant.

Granty jsou určeny občanům 
města ve věku do 26 let, kteří 
jsou vynikajícími žáky nebo 
studenty základní školy, základ-
ní umělecké školy, střední ško-
ly, konzervatoře, vyšší odborné 
školy nebo vysoké školy, nebo 
jsou vynikajícími sportovci či 
umělci a prokazují předpoklady 
k dosažení výjimečných studij-
ních, vědeckých, sportovních 
nebo uměleckých výsledků.

V rozpočtu města je pro tuto 

výzvu vyčleněno 100 tisíc ko-
run, přičemž grant je posky-
tován formou peněžitého daru 
nejvýše 20 tisíc korun pro jed-
notlivého příjemce v daném ka-
lendářním roce.

Žádosti o grant podle této 
výzvy lze podávat od 1. do 30. 
září 2015, a to:
• osobně na podatelně Městské-
ho úřadu Otrokovice nebo
• poštou na adresu: Městský 
úřad Otrokovice, odbor školství 
a kultury, nám. 3. května 1340, 
765 23 Otrokovice.

Rozhodujícím kritériem pro 
splnění termínu podání žádosti 
je razítko s datem podání žádos-
ti uvedené na žádosti podatel-

nou úřadu nebo poštou. Za ne-
svéprávné žadatele žádá jejich 
zákonný zástupce nebo opatrov-
ník. Žádost musí být podepsána 
svéprávným žadatelem, popř. 
zákonným zástupcem nebo opa-
trovníkem nesvéprávného žada-
tele.  Žádosti budou hodnoceny 
podle následujících kritérií:
• formálně správné vyplnění žá-
dosti a dodání požadované po-
vinné přílohy
• dodržení termínů pro podání 
žádosti
• způsobilost žadatele dle této 
výzvy
• naplnění účelu grantů podle 
této výzvy

Pokud je žádost neúplná, je 

žadatel odborem školství a kul-
tury písemně vyzván k odstra-
nění vad žádosti ve lhůtě 5 pra-
covních dnů od doručení výzvy 
k odstranění vad žádosti. Pokud 
žadatel všechny vady ve stano-
vené lhůtě odstraní, pak je na ta-
kovou žádost o grant pohlíženo 
jako na řádně a včas podanou. 
Pokud žadatel ve stanovené 
lhůtě všechny vady neodstraní, 
je taková žádost vyřazena z dal-
šího hodnocení.

Žádosti vyhodnotí pracovní 
komise jmenovaná Radou měs-
ta Otrokovice.

O poskytnutí grantů rozhod-
ne Rada města Otrokovice nej-
později 30. října 2015.

Podmínkou poskytnutí grantu 
je řádné vyplnění žádosti včetně 
dodání požadované povinné pří-
lohy. Rozhodování o poskytnutí 
grantu je založeno na obsaho-
vém zhodnocení žádostí z hle-
diska stanoveného účelu grantů. 

Na poskytnutí grantu není 
právní nárok.

Formulář žádosti je k dis-
pozici na Odboru školství 
a kultury MěÚ Otrokovice či 
na webových stránkách měs-
ta Otrokovice, v sekci odboru 
školství a kultury, v záložce 
Formuláře. 
 Mgr. Barbora ŠOpíkOVá, 
 vedoucí odboru 
 školství a kultury

Dne 11. září od 15 hodin ožije zahrada Domu NADěJE 
ve Wolkerově ulici pohádkovými postavami při tradiční 
Zahradní slavnosti. V programu se představí taneční skupi-
na NADěJE, návštěvníci mohou vyzkoušet žonglování se 
skupinou Ardor Viridis. Děti čekají projížďky na koních, 
malování na obličej, skákací hrad, soutěže o poklad tajem-
né truhly. Nedílnou součástí je jarmark, s láskou chystané 
občerstvení, táborák s veselou skupinou Jalové hlasy.  (red)

pozvánka do pohádkové zahrady
Metalisté měli dostaveníčko na Štěrkovišti
Že má metalová hudba 
spoustu nuancí, se pře-
svědčili návštěvníci rybár-
ny na Štěrkovišti v sobotu 
8. srpna, kdy se tam konal 
Imortela metalfest. Letošní 
třetí ročník festivalu uvedl 
pět kapel včetně pořádající 
Imortely (na snímku zpě-
vačka Imortely Kateřina 
Bartoňová). Během festiva-
lu si mohl skandování obe-
censtva užít i mladý nevido-
mý Otrokovičan Jan Balloš, 
který si v jedné z přestávek 
mezi hudebními vystoupe-
ními mohl zabubnovat.   
 (ano) 
Foto: Martina FOJtíkOVá



OtrOkOvické
nOviny8

Celkem přes 750 účastníků 
kurzů bylo proškoleno v rámci 
projektu Vzdělávání pracov-
níků poskytovatelů sociálních 
služeb a pečujících osob na Ot-
rokovicku, který realizovalo 
do října 2013 do června 2015 
město Otrokovice, odbor soci-
ální. Na základě vyhodnocení 
dotazníků účastníků projektu 
lze považovat projekt za velmi 
přínosný.

Vzdělávání se uskutečnilo 
prostřednictvím dvaačtyřiceti 
kurzů, které se věnovaly osma-
dvaceti tematickým oblastem. 
Zaměření kurzů vycházelo 
ze vzdělávacích potřeb, kte-
ré definovali prostřednictvím 
dotazníků sami poskytovatelé 
sociálních služeb na Otroko-
vicku, a zároveň ze zjištění, jež 
pracovníci oddělení sociálních 
služeb Městského úřadu Otro-
kovice učinili na základě do-

tazníkového šetření realizova-
ného mezi osobami pečujícími 
o příjemce příspěvku na péči. 

„Za všechny uveďme pár 
příkladů témat, která byla 
vždy proškolena odborníky 
na danou problematiku a zpra-
vidla se probírala jak teorie, 
tak i její praktické využití: 
Prevence syndromu vyhoření, 
Psychiatrie, duševní onemoc-
nění, Právní minimum, Komu-
nikace s klientem, Motivace 
klienta, Vedení týmu, Krizová 
intervence, Rehabilitační ošet-
řovatelství, Bazální stimulace, 
Výživa a stravování, Aktivi-
zační činnosti a techniky atp.,“ 
vyjmenovala vedoucí odboru 
sociálního Květoslava Horá-
ková.

Po ukončení projektu je čas 
nejen na rekapitulaci statistic-
kých dat, ale i zhodnocení, co 
projekt přinesl. 

„Jelikož po každém kurzu 
vyplnili účastníci hodnoticí 
dotazníky, máme zpětnou vaz-
bu od těch nejpovolanějších. 
V drtivé většině případů se 
účastníci kurzů shodli na tom, 
že pro ně byla účast přínosná 
a mohou získané poznatky 
a vědomosti uplatnit ve své 
praxi v zařízení sociálních 
služeb či při péči o osobu blíz-
kou,“ pozitivně zhodnotila 
vedoucí odboru. Často byla 
vyzdvihována odborná úroveň 
lektora, spojení teorie s praxí 
a skutečnost, že kurzy byly 
akreditovány Ministerstvem 
práce a sociálních věcí.  

„Velký dík patří všem, kdo 
se na realizaci projektu podíle-
li, i všem, kteří se věnují po-

skytování sociálních služeb či 
péči o své blízké a chtějí tuto 
péči poskytovat ještě kvalitněji 
a za tímto účelem se vzděláva-
jí,“ závěrem dodala Květosla-
va Horáková.

Projekt byl financován 
z prostředků Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a stát-

ního rozpočtu České republiky 
a jeho cílem bylo zvýšit od-
borné znalosti pracovníků po-
skytovatelů sociálních služeb, 
konkrétně vedoucích pracov-
níků, sociálních pracovníků, 
pracovníků v sociálních služ-
bách a osob pečujících o pří-
jemce příspěvku na péči.
 eva MatULOVá, 
 manažerka projektu

 

dvouletý projekt z oblasti sociálních služeb je zdárně ukončen

název projektu: Vzdělávání pracovníků poskytovatelů 
sociálních služeb a pečujících osob na Otrokovicku
číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00029
doba trvání: říjen 2013–červen 2015
Celkové náklady: 1 773 882,20 kč
Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

Město Otrokovice vyhlašu-
je VýBěrOVé ŘíZení 
na prOnáJeM prO-
stOr sLOUžíCíCh 
k pOdnIkání radnIční 
restaUraCe naChá-
ZeJíCíCh se V pŘíZeMí  
a 1. pOdZeMníM 
pOdLaží BUdO-
VY č. p. 1340, náM.  
3. kVětna, OtrOkOVI-
Ce, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 2658 v k. ú. Ot-
rokovice, o celkové výměře 
382,50 m2 prostor umístěných 
v přízemí a o celkové výměře 
až 357,47 m2 prostor umístě-
ných v 1. podzemním podlaží 
budovy. Prostory slouží k úče-
lu nájmu jako provozování 
restauračního zařízení. Město 
Otrokovice vyhlašuje výbě-
rové řízení za následujících 

podmínek: 1. doba nájmu: nej-
dříve od 1. 10. 2015 na dobu 
neurčitou
2. nájemné:  a) za prostory 
umístěné v přízemí budovy 
minimálně 500 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 staveb-
ně technických úprav předmě-
tu nájmu je možné smluvně 
zajistit nárok nájemce na sle-
vu z nájmu, jejíž forma a výše 
by se odvíjely od charakteru 
a hodnoty daných stavebně 
technických úprav
d) bude hrazeno měsíčně pře-
dem
e) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním prostor.

3. Účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájem-
ného za m2/rok a účel nájmu 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu  
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné pro-
hlášení o bezdlužnos-
ti ve vztahu k městu  
Otrokovice a městem zříze-
ným organizacím.
4. Vítěz výběrového řízení 
před podpisem smlouvy do-
loží originál potvrzení o bez-
dlužnosti ve vztahu ke správě 
sociálního zabezpečení, fi-
nančnímu úřadu, zdravotní po-
jišťovně a celnímu úřadu 
5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor:
a) v pronajímaných prosto-
rech nebudou umisťovány 

a provozovány výherní hrací 
přístroje, interaktivní videolo-
terijní terminály a jiná obdob-
ná technická zařízení umož-
ňující interaktivní hraní her  
s peněžitými sázkami ve smy-
slu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných obdobných 
hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.
b) nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši tří-
měsíčního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude 
použita v případě, že nájem-
ce nebude platit řádně nájem 
a služby s nájmem spojené 
a při ukončení nájemního vzta-
hu, po vyrovnání všech závaz-
ků, bude tato kauce, případně 
její úměrná část pronajímate-
lem vrácena nájemci.

6. Uzávěrka výběrového říze-
ní: 1. 9. 2015 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada města  
Otrokovice. Prohlíd-
ku předmětných pro-
stor je nutné předem  
dohodnout na tel.: 
577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne 
Eva Kadlečíková  na tel.: 
577 662 317. Nabídky předají 
zájemci osobně nebo poštou 
v zalepené obálce s označe-
ním: „Výběrové řízení – Rad-
niční restaurace“ na adresu: 
TEHOS, s. r. o., k rukám jed-
natele, tř. T. Bati 1255, 765 02   
Otrokovice. Zadavatel si vy-
hrazuje právo výběrové říze-
ní zrušit a nevybrat žádnou 
z nabídek.

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 Otroko-
vické noviny do schránky, jsou 
k vyzvednutí v Turistickém in-
formačním centru v Otrokovic-
ké BESEDě od středy 26. srpna.

V sobotu 8. srpna se konal 
na stadionu Sparta v Otroko-
vicích první ročník festivalu 
historického šermu a tanců 
s názvem Kratochvíle minu-
losti.

Náplní akce byla šermířská 
vystoupení jednotlivých sku-
pin (Solutus, Berendal, Bis-
kupští Manové z Kroměříže, 
Zlínská šermířská společ-
nost). Právo útrpné předvedl 
mistr kat (Ordál) a atmosféru 
odlehčily ladné tance ať již 
středověké (Porta Tempo-
ris), anebo indické, cikánské 
a moderní orientální (Pella). 
Obecenstvo také zhlédlo ko-
mentovanou přehlídku do-
bových oděvů se zahraniční 
účastí.

V rámci festivalu se malí 
i velcí diváci často aktivně 
zapojovali do připravených 
workshopů a her. Zájemci 
si vyzkoušeli střelbu z polní 
kuše díky ochotě místního 
oddílu TJ Jiskra Otrokovice. 
Návštěvníci vzhledem k hor-
kému počasí velmi oceňovali 
též možnost osvěžení nejen 

vnitřně (např. ledové čaje), 
ale zejména zvenku pod te-
koucí sprchou.

Na večer byla plánová-
na dvě ohňová představení 

(Boca Fuego, Fuerza del Fu-
ego), ale vzhledem k vyhlá-
šenému zákazu otevřeného 
ohně organizátoři zajistili ori-
ginální světelnou show. Celý 

festival se nesl v přátelském 
a radostném duchu. Festival 
se konal pod záštitou starosty 
města Otrokovice.
 Martina hŘIBOVá

polozapomenutý areál ožil středověkem. Řinčely tam meče a tančily dávné krásky 

Lítý boj. atraktivní dobovou podívanou nabídla například pořádající skupina historického 
šermu solutus ze Zlína.  Foto: Martin hŘIB

Komise mládeže a sportu 
při Radě města Otrokovice 
upozorňuje zájemce o pro-
nájem městských sportov-
ních zařízení pro školní rok 
2015/2016, aby zasílali žá-
dosti: 
• o školní tělocvičny přímo 
ředitelům jednotlivých škol
• o městskou halu správci 
městské haly společnosti  
TEHOS s. r. o., k rukám ře-
ditele, vše do 11. září 2015.
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pLYnOserVIs-tOpení 
Otrokovice. Montáž a opravy 
plynu, plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, Ther-
mona, Viadrus, Karma, Ariston, 
John Wood. Tel. 604 988 815.

Mladý pár hledá ke koupi 
dům nebo byt v Otrokovicích. 
Tel.: 608 720 716.

In
z

e
r

c
e

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

In
z

e
r

c
e

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

In
z

e
r

c
e

hledám brigádnice na měsíc 
říjen k výrobě dušičkové floris-
tiky. Tel: 733 531 787.

In
z

e
r

c
e

nabídka práce. 
Do společnosti Mogador s.r.o. 
v areálu TOMA hledáme 
nové zaměstnance na pozice  
strojník a dělnice/dělník v po-
travinářské výrobě.  Jedná se  
o práci ve vícesměnném pro-
vozu – jednoduchá manipulace 
s výrobky, ukládání do kartonů  
a další pomocné práce, v pří-
padě strojníka jde o seřizování  
a údržbu strojů. Více info na 
www.mogador.cz. Životopisy 
s předmětem PRÁCE zasílejte 
na novak@mogador.cz

InZerCe

Rodiče nikdy neumírají, rodiče jenom 
spí, aby se probouzeli ve vzpomín-
kách svých dětí. Dne 21. března tomu 
bylo 34 let od chvíle, kdy odešel na 
věčný spánek náš tatínek, dědeček a 
pradědeček, pan petr kraVáček 

a 8. září uplyne již 9 let od chvíle, kdy odešla naše maminka, 
babička, prababička, paní Bohuslava kraVáčkOVá. Dne 
31. května by se dožila 90 let. Kdo jste je znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou syn Petr, vnučka Svatava 
s rodinou a vnuk Petr s přítelkyní.

I když nejsou mezi námi, v srdcích žijí s námi. Dne 21. května 
by se dožili 105 let pan alois Věrný a 15. září i paní Josefka 
Věrná. S láskou v srdcích vzpomínají dcery Milena a Vlasta 
s rodinami a vnuk Milan s rodinou.

Dne 23. července uplynuly 3 roky od chvíle, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, pan Miroslav  
BáBíček. S úctou vzpomínají manželka a syno-
vé s rodinami.

Dne 28. července uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan Josef trUnkát. S úctou  
a láskou vzpomíná celá rodina.

odešla v tichosti, ale v našich srdcích zůstává.  
Dne 1. srpna uplynul rok, co nás navždy opusti-
la paní Markéta kÜhrOVá. S láskou a úctou 
vzpomíná syn s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.  
Dne 2. srpna uplynul rok, co nás opustil náš drahý, 
pan Bohumil COL. S láskou vzpomíná manželka  
a synové s rodinami.

Dne 7. srpna jsme vzpomněli 2. výročí úmr-
tí naší drahé manželky a maminky, paní Libuše  
nOheLOVé. Vzpomínají manžel Miroslav,  
dcera Martina a ostatní příbuzenstvo.

Dne 9. srpna by se dožil 60 let pan antonín  
hUBáček. Dne 8. května jsme si připomněli 
13. výročí jeho nečekaného úmrtí. S láskou stále 
vzpomínají manželka Štěpánka a dcery Veronika, 
Eliška, Štěpánka, Maruška a Míša, kterým stále 
moc chybí. Děkujeme za vzpomínku všech, kteří 
jej měli rádi.

Dne 9. srpna uplynul rok, co nás navždy opustil 
manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Bartík. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s ro-
dinami.

Dne 9. srpna tomu byly přesně čtyři roky, co nás 
nečekaně opustil náš drahý syn, bratr, tatínek, 
přítel a kamarád Pavel ŘeZníček. V letošním 
roce, 16. září, by přitom oslavil své teprve pade-
sáté narozeniny. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho 
měli rádi. My na něj myslíme stále. Rodiče a bratři  
s rodinami

Dne 11. srpna by se dožil můj manžel, pan  
Jiří dOLežeL,  67 let. S láskou vzpomínají  
manželka Vlasta, syn Jiří s rodinou a syn Zbyněk 
se Zbyněčkem.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 16. srpna tomu 
byl 1 rok, kdy nás navždy opustil náš drahý syn  
radek VaVrUŠa. Dne 18. srpna by se dožil 44 
let. S láskou vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.

Dne 16. srpna uplynulo již 15 let, co nás opustil můj 
manžel, tatínek, dědeček, pan karel VečeŘa.  
Dne 27. října vzpomeneme jeho nedožitých 90 let. 
S láskou stále vzpomíná manželka a dcera  
s rodinou.

Dne 18. srpna uplynuly smutné tři roky, co nás 
navždy opustil pan Ladislav BUrŠík.  S láskou 
v srdci stále vzpomíná manželka Bedřiška a sestra 
Irma Žůrková.

utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál. Dnes, 21. srpna, uplyne pět  
smutných let, kdy nás navždy opus-
til pan František kratIna. S láskou 
vzpomíná manželka. Kdo jste ho znali,  
věnujte mu tichou vzpomínku.

Dne 23. srpna uplyne 10 let, kdy nás navždy opus-
til pan Vladimír reŠkO. S láskou stále vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku děkují manželka Marie 
a děti Vladimír a Soňa s rodinami.

Dne 23. srpna uplyne 10 let od úmrtí pana  
Jindřicha nesVadBY. S láskou stále vzpomína-
jí dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpome-
nou s námi.

čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 27. srp-
na vzpomeneme 3. výročí úmrtí pana antonína 
Vítka. S úctou a láskou vzpomínají manželka  
a děti s rodinami.

slunce zapadá do polí, Tvé srdce ztichlo, už Tě 
nic nebolí. nebylo Ti přáno s námi déle být, ne-
bylo léku, abys mohl žít. Dne 28. srpna si při-
pomeneme 12. výročí úmrtí našeho milého 
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
Františka kLeMentY. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka, dcera a syn s rodinami, vnoučata a pravnuci 
Daniel, Zdeněček a Danielka.

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. srpna uplynou 2 roky, co nás 
navždy opustil náš drahý, pan erich MÜLLer. 
Vzpomínají manželka Dobroslava, syn Roman, 
dcera Lenka a vnučka Linduška.

odešel jsi, jak osud si to přál, však ve vzpomínkách 
žiješ s námi dál. Dne 30. srpna uplyne 10 let, co 
nás navždy opustil pan Josef kOŠŤáL. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, synové Jiří 
a Josef s rodinami

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci zůstá-
vá bolest a vzpomínání. Zapalte svíce, kdo jste ji 
měli rádi, ať světlo její duši hladí. Dne 30. srpna 
uplyne 5. smutný rok, kdy nás navždy opustila paní  
Jindřiška hOnsOVá. Stále vzpomínají manžel 
Slávek a dcery Hana a Ivana s rodinami.

Dne 9. září uplyne již 26 let, co nás navždy opustila 
ve věku 49 let naše drahá maminka a babička, paní 
Zdeňka BLatOVá. S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Jana s rodinou.

Dne 10. září uplyne dlouhých 10 let, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan Miroslav Janků. S láskou a vděkem 
vzpomínají manželka a děti s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 20. září by se dožila 90 let naše maminka,  ba-
bička, prababička, paní Marie kVětákOVá.  
S úctou a láskou vzpomíná dcera Ludmila  
s rodinou.

prodám byt 2+1 s balkonem, 
se sklepem na Baťově v Otro-
kovicích. Cena dohodou. 
Tel.: 724 377 626.

Dne 17. srpna 
se dožil pan  
V l a s t i m i l 
h L O ž e k 
krásných 90 let. 
Hodně zdra-

ví a pohody do dalších let 
mu přejí dcery Naďa a Eva  
s rodinami.

anglický značkový second 
hand „DÁJA“ v Otrokovicích na 
nádraží pro vás připravil velký 
výprodej ve dnech 24.–28. 8.: 
kus jen za 19 Kč. Těšíme se na 
vaši návštěvu.   

spOLečenská krOnIka BLahOpŘání

prodám Daewoo Nubira 2.0i 
kombi, LPG, nové letní pneu, 
po rozvodech, pravidelný servis, 
najeto 260 000 km. Cena 20 000 
Kč. Telefon 608 653 159.
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Podnikatelskou gramotnost 
žáků základních škol se snaží 
rozvíjet projekt JA Minipod-
nikání, do kterého se zapojila 
i ZŠ TGM. Svůj minipodnik 
Oscar zaměřený na výrobu 
müsli tyčinek bez přídavku 

cukru prezentoval tým školy 
na konferenci spojené se sou-
těží o Nejlepší žákovský mini-
podnik. 

Klání se zúčastnilo deva-
tenáct minipodniků z deseti 
základních škol z České repub-

liky. Otrokovický tým získal 
skvělé třetí místo. 

Pořadatelem byla vzdělávací 
organizace JA Czech, jejíž čes-
kou kancelář založil roku 1992 
Tomáš J. Baťa, a Vysoká škola 
ekonomická v Praze.   (ano)

V rámci oslav výročí založení ZŠ 
Mánesova Otrokovice se konají 
setkání se zajímavými absolventy 
naší školy. 

V březnu jsme měli besedy 
s dvojnásobným účastníkem 
OH, stříbrným a bronzovým mi-
strem Evropy a mistrem světa, 
několikanásobným mistrem ČR 
v brokové střelbě Jiřím Gachem 
a Petrem Vabrouškem, triatlo-
nistou, naším nejúspěšnějším 
Železným mužem a vítězem Ark-
tického maratonu. Jiří nám mimo 
jiné ukázal zbraň, ze které střílí, 
vysvětlil nám techniku střelby, 
ukázal hliněné holuby, fotky ze 
závodů, vyprávěl nám zážitky 
z OH, zodpověděl všechny naše 
všetečné otázky. Na závěr nám 
dal vystřílené patrony a prozradil, 
že za svoji sportovní kariéru jich 
vystřílel půl milionu. Petr s sebou 
přivezl závodní kolo, na kterém 
se i projel, a spoustu zajímavých 
fotek ze závodu v Antarktidě.

V květnu jsme pozvali dalšího 
bývalého žáka naší školy a školní 
družiny Pavla Valouška, automo-
bilového závodníka. Pavel za-
čal své vyprávění vzpomínkami 
na školu. Závodí od roku 2000, 
závody jsou pro něj koníčkem, 

má rád rychlost. Nejvíce si cení 
titulu mistr ČR z roku 2010. 
V závěru nám Pavel podepsal 
fotky, plakáty i ruce a vyfotil se 
s námi. 

A následovala další beseda, 
tentokrát s fotbalisty Petrem Za-
pletalem a Jakubem Jugasem. 
Petr se věnuje druhým rokem 
freestylu a pro jeho náročnost 
opustil kariéru fotbalisty. Mezi 
jeho největší úspěchy patří zisk 
dvou zlatých příček z celore-
publikových pohárů v kategorii 
battle a jedné stříbrné medaile 
v kategorii sick three. Pro nás měl 
připravenou velmi pěknou hodi-
nu „kouzlení s míčem“, do svého 
vyprávění nás i zapojil, povídání 
s ním se nám moc líbilo. Jakub 
Jugas je fotbalový obránce a bý-
valý mládežnický reprezentant, 
který od loňského července hos-
tuje v týmu FC Zbrojovka Brno 
z klubu FC Fastav Zlín. Mezi 
jeho úspěchy patří zisk stříbrné 
medaile z mistrovství Evropy 
2011 hráčů do 19 let v Rumun-
sku. Kuba nám rozdal fotky, pod-
pisy a poté následoval očekávaný 
zlatý hřeb v podobě exhibičního 
utkání na SABu. Tam nás i přes 
velkou vytíženost pustili v námi 

zvoleném čase, za což moc dě-
kujeme.

K předzápasu proti výběru 
absolventů (Kozubík, Vrána, 
Reiskup, … ) vedených Kubou 
Jugasem nastoupily nejdříve bě-
havé mladé naděje z řad našich 
žáků školou povinných. Tempo 
bylo na začátku velice rychlé, ab-
solventi mohli inkasovat několik 
branek, ale v koncovce mladíci 
selhávali. Udeřily zkušenosti zís-
kané ve vysokých soutěžích a ab-
solventi vedli. Mladíkům se však 
podařilo vyrovnat, a dokonce 

sahali i po vítězství. To jim však 
nebylo přáno, protože absolventi 
skórovali znovu. Tento výsledek 
už vydržel do konce dvacetimi-
nutového utkání.

Pak už ale nastoupily fialky! 
Do školních dresů oděné paní 
učitelky se svými kolegy ohro-
mili rozvášněné fanoušky na tri-
buně. A že bylo na co se dívat! 
„Mírně unavený“ tým absolven-
tů nestačil na pohotový nástup 
rychlých útočných raket z týmu 
učitelů. Holky učitelky vstřeli-
ly dvě branky a nad absolventy 

se začala stahovat mračna. A to 
doslova! Déšť přinesl na kopač-
ky trénovaných fotbalistů trochu 
štěstí, jelikož se jim podařilo 
snížit, i přes snahu výborného 
pana ředitele v brance. Chvíli 
trvalo, než si paní učitelky zvyk-
ly na změnu počasí. Pak to ale 
znovu rozehrály a přidaly další 
gól (a že dalo absolventům prá-
ci to holkám umožnit!), který se 
ukázal jako rozhodující, protože 
soupeř se zmohl už jen na snížení 
stavu. Myslíme, že setkání a ze-
jména utkání (určitě to bylo cin-
klé:) proběhlo dle plánu, pobavili 
jsme sebe i ostatní, po delší době 
se moc rádi shledali se spoustou 
úspěšných bývalých žáků naší 
školy.

Všem za to, že si na nás ochot-
ně udělali čas, mockrát děku-
jeme. Chybí už jen provolání: 
Sportu a škole, fotbalu zvlášť! 
Ale nejen sportu, protože jsme 
také měli možnost setkání s umě-
ním a múzami – zprostředkované 
Gustavem Řezníčkem, hercem 
Městského divadla Zlín, a módní 
návrhářkou Zuzkou Kubíčkovou. 
 Jarmila hraBInOVá, 
 stanislav ŠIndLer, 
 ZŠ Mánesova

Oslavy v plném proudu: zážitky z olympiády a z antarktidy, exhibiční fotbálek

kejkle s míčem. petr Zapletal školákům předvedl, co vše dokáže 
s kopačákem. Zájemci to zkusili také. Foto: Jarmila hraBInOVá

Tým minipodniku oskar ze ZŠ TGM v praze.  Foto: Ja CZeCh

ZŠ tGM zaujala v praze müsli tyčinkami

Rok 2015 se nese na vlnách oslav. „Naše Má-
neska“ totiž slaví osmdesátiny! Tohle číslo by 
mohlo vést k úvahám o pokročilém věku; zá-
sluhách; starobě, ale opak je pravdou. Budova 
školy je i ve svých 80 letech stále baťovsky 
funkcionalistická, drží krok s dobou a nebojí 
se změn.

Aneb jak napsal jeden prvňáček do školního 
časopisu: „Naše školo, je ti 80 let, ale jsi pořád 
pěkná.“

Své oslavy si škola bezesporu zaslouží. Jako 
gratulanti ji před prázdninami navštívili ab-
solventi, kteří jsou úspěšní v mnoha oborech 
a připravili zajímavé besedy pro děti. Na pod-
zim nás čeká školní akademie a další oslavný 
program.  Nejbližší termín, který byste si měli 

poznamenat do kalendáře a na který vás srdeč-
ně zveme je sobota 19. září, kdy se uskuteční 
Pohodová sobota pro děti a rodiče. 

Na školním hřišti (v případě deště ve škole) 
budou od 10 do 13 hodin připraveny soutě-
že a aktivity pro děti, v nichž budou mít děti 
možnost získat žetony, které následně promění 
za nejrůznější ceny. 

Naděje Otrokovice se postará o občerstvení, 
aby soutěžícím i jejich rodičům neubývalo sil. 

Chceme poděkovat všem rodičům a přízniv-
cům školy za jejich finanční a věcné příspěvky 
na Pohodovou sobotu. Těšíme se na setkání 
s vámi a s „Máneskou“.
 Mgr. Lenka ZVOníčkOVá, školní 
 psycholožka ZŠ Mánesova, realizátor programu

kulatá a pohodová ZŠ Mánesova

Výuka v odborné učebně vytápění/plynárenství.  Foto: spŠ

Výuka budoucích instalatérů
V tomto roce uplynulo 10 let 
od vybudování dvou odborných 
učeben pro výuku žáků oboru 
vzdělání instalatér v předmětech 
materiály, instalace vody a kana-
lizace, vytápění a plynárenství. 
Do učeben se chodí učit žáci 
všech ročníků učebního oboru 
instalatér a také žáci nástavbové-
ho maturitního studia provozní 
technika. 

V odborné učebně zdravo-
techniky máme: 6 ks umyvadel, 
2 ks bidetů, 2 ks pisoárů, 1 ks vý-
levka, 4 ks WC, 1 ks vana a 1 ks 
sprchový kout. K zařizovacím 
předmětům je přivedeno potrubí 
studené a teplé vody a také kana-
lizační potrubí. 

Druhá odborná učebna je roz-
dělena na dvě části – pro výuku 
vytápění a plynárenství. V čás-
ti pro vytápění máme funkční 
elektrokotel, který ohřívá vodu 
do otopných těles a také do po-
trubí podlahového vytápění. 
Otopná tělesa jsou zapojena 
všemi možnými způsoby, které 
se v praxi používají, a jsou osa-
zena termostatickými ventily. 
Podlahové vytápění zahrnuje 
rozdělovač tepla a tři samostat-
né topné okruhy. Každý topný 

okruh je proveden z jiného trub-
ního materiálu – trubky měděné, 
z polyetylénu a polybutylénu. 
Pro předmět plynárenství učebna 
obsahuje plynovodní přípojku, 
krabici HUP (hlavní uzávěr ply-
nu), plynové armatury a plynové 
spotřebiče. Plynový kotel je na-
pojen na komín Schiedel.

Ve školním roce 2014–2015 
jsme v rámci projektu Investice 
do vzdělání otevřeli Centrum 
přírodovědného a technického 
vzdělávání pro moderní výuku 
žáků středních a základních škol 
ve Zlínském kraji. V expozici 
„Moderní technologie“ používá-
ní pro výuku vzdělávací systém 
INVYSYS (Interaktivní výuko-
vý systém). Obsahuje: akumu-
lační ohřev vody, teplovodní 
jedno/dvoutrubková otopná sou-
stava, tepelné čerpadlo, ohřev 
vody solárními panely, chladicí 
souprava FAN-COIL a kom-
binovaný rozdělovač a sběrač 
tepla. Od září 2014 používá-
me tento vzdělávací systém při  
výuce předmětů odborná cviče-
ní, instalace vody a kanalizace, 
vytápění a materiály.

 Ing. Jaroslav dUFka,
 učitel, spŠ otrokovice



Lukáš Taverna začínal v Tos-
kánsku v září 1995 s kapelou 
Oceans a pak s kapelou Fen-
cy, která vznikla 28. října 1998 
v Image Baru. V tu dobu již Lu-
káš pravidelně asi dva měsíce 
hrával v černém divadle Image 
v Pařížské ulici s kapelou Lazy 
Bones. Byla to první Lukášova 
česká kapela, jejíž ostatní čle-
nové bohužel nebyli příliš zvyklí 
na italské temperamentní cho-
vání. Nelíbilo se jim, že jejich 
tehdy sedmnáctiletý pianista 
a zpěvák během vystoupení 
skákal po pianu, lezl po něm... 

Přesto, že tohle lákalo fa-
noušky a diváky mnohem více 
než tehdy ještě hrubě amatér-
ská hudba, co z chlapců lezla. 
Lukáš byl tedy z kapely jedno-
duše vyhozen. Jenže podniky, 
ve kterých kapela v té době vy-
stupovala, chtěly Lukáše a ne 
čtyři “tvrdá Y“, co stála nehyb-
ně na pódiu a neuměla hrát... 

Lukáš měl tedy před sebou 
těžký úkol: Zůstaly mu sjedna-
né termíny, asi 8–12 koncertů 
za měsíc, ale neměl kapelu, 
která by je odehrála. Tak na-
rychlo sestavil kapelu Fancy. 
Název byl určen náhodným 
otevřením anglického slovní-
ku... Tehdy začalo nesmírně 
dlouhé kamarádství s bubení-
kem Martinem Švubem, který 
v kapele hraje dodnes. Kapela 

Fancy měnila často hráče a do-
konce i název. Jelikož v Image 
Baru tehdy měli divadelní před-
stavení s názvem Fancy, kapela 
se přejmenovala na Fency, aby 
se to nepletlo. V kapele se vy-
střídalo mnoho hráčů. Někteří 
vydrželi pár let, někteří jen je-
den večer... Petr Koranda, Jirka 
Pilař, „Hona“ (z kapely Classic 
Rock And Roll Band Pepy Pi-
laře), Dan Kozel, Adam Leši-
kar (z kapely And The End). 
V roce 2001 se náhle objevil 
Ondra Skoumal, se kterým Lu-
káš nahrál desku Chiodo Fisso. 
A protože v tomto tandemu 
byly nahrány všechny nástroje 
a zpěvy na desce, vznikl název 
TASK, složený ze jmen TAver-
na a SKoumal, aby se tímto 
odlišili od kapely Fency. Jen-
že postupně se kapela Fency 
přejmenovala na TASK a do-
dnes vlastně není jisté, jak se 
kapela jmenuje :-) a používají 
se oba názvy. V lednu 2001 
Lukáš Taverna spolupracoval 
s Karlínským Spektrem. Jedno-
ho dne tam měl mít přednášku 
o Beatles a poté koncert. Zde 
se náhodně potkal s kytaristou 
Jirkou, který tu zkoušel se svou 
bigbeatovou kapelou. Jirku na-
dchl Lukášův hlas, a tak ho 
vzal do kapely jako zpěváka. 
Postupem času se však ukáza-
lo, že s kapelou to nikam moc 

nevede, a tak Lukáš nabídl ba-
sákovi Tomáši Hurychovi mís-
to ve své kapele TASK. Tomáš 
tedy v roce 2003 vystřídal ba-
sáka Jirku Pilaře, který z kapely 
odešel po dlouhých pěti letech. 
A o rok později se také kyta-
rista Jirka stal členem kapely 
Task. Tomáš a Jirka s Lukášem 
hrají již asi pět let. S Ondrou 
Skoumalem se Lukáš naposle-
dy viděl v roce 2002, kdy se 
po záplavách šli podívat do On-
drova bytu v Karlíně na jejich 
nahrávací studio, které bylo to-
tálně vyplaveno a zničeno... 

Nyní již má kapela vlastní 
nahrávací studio, kde vznikají 
všechny jejich skladby, které 
se objevují i na koncertech.

Kapela je vhodná na jakýko-
liv večírek nebo svadbu.

Sláva, kterou si Lukáš vždyc-
ky sliboval a přál, přichází vel-
mi pomalu a postupně a mož-
ná nikdy nebude tak velká, jak 
by si ji kapela představovala 
a zasloužila... Ale hlavní je dě-
lat to, co člověka baví!
 www.lukastaverna.cz 
 tel.: 775 098 023
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osmi let začal věnovat jedině hudbě

Hudba je něco, co se stalo od počátku Lukášova života 
vlastně jediným elementem, který hrál po celém bytě.

Matka byla baletka a otec dirigent, a dost slavný dirigent. 
Láska na první pohled, když Lukášova matka tančila v Krá-
lovském divadle v Turíně a ředitel divadla, Lukášov otec, 
se na ni díval. Narodil se Lukáš. Pokud byste opravdu 
chtěli jednu z nejlepších kapel z Česka, a to jak se tvrdí, 
co Čech, to muzikant, tak kapelu TasK, kterou si vezmete 
na večírek a budete ji milovat… Ta kapela bude tak úžasně 
vnímat hudbu jako žádná jiná, právě proto, že Lukáš hud-
bu poslouchal od kolébky.

Vnímat všechno tak dokonale je těžké, ale v podstatě ne-
budete zklamaní. Ze 3 700 koncertů za dvacet let jen dva 
byly nedokonalé, a to proto že poláci chtěli jen jedno… 
polskou hudbu. a v druhé, lidovky na Moravě nebyly tak 
známé kapele, která později padá do rock and rollu pokud 
ji někdo nepožádá na přáni předem. „stačí nám sepsat 
playlist a my zahrajeme úplně všechno od a do Z, ruský 
písničky nevyjímaje,“ říká jeden z baskytaristů kapely Pa-
vel Krumphanzl.

V osmi letech se Lukáš dal na cestu vlastní kariéry jakožto 
součástí sboru v La scala di Milano a tam se samozřej-
mě stalo, že hned byl dán na první místa do oper, jako 
byla Turandot nebo Boris Godunov. „Ten kluk měl jiskru 
v sobě,“ tvrdil mistr Conci, sbormistr v Italské La scale: 
„stačilo, aby Lukáš slyšel melodii, a ihned ji zazpíval, bylo 
to něco co jsem v životě neslyšel. a tak melodicky.“

Jednou se Lukáš chlubil: „stalo se, že dojel host z Norska 
a chtěl písničku v jednom pražském hotelu, a já nevěděl, 

ani jak se to píše… tak jsem sebral hosta a šel jsem s nim 
normálně k počítači, aby mi ji napsal, a pak… jsem si k ní 
našel akordy a za pět minut už jsem ho doprovázel zpí-
vajícího u stolu… bylo to super a přesně tak já vyslýchám 
každého… Jsem pianista, kterému řeknete něco, a z 5 000 
si snad něco vyberete z hlavy, ale případně máme tele-
fony s internetem… Na Kanárské ostrovy jsem hrál z not 
z telefonu.“

Postupně mi byl sbor malý, v deseti letech jsem zpíval, 
a dokonce hrál na klavír. Trochu od Mozarta… trochu od 
Vivaldiho… miloval jsem hudbu. V sobotu i v neděli se 
v Itálii chodilo do školy, mě táta mě probouzel hraním 
Chopena na piano… celkem brzo… už v devět…

Co svět ještě nezažil… často člověk slyší o tom, jak Jerry 
Lee Lewis zapaluje piano, ale málokde je to vidět.. kdež-
to dáte na YouTube Lukáš Taverna hořící piano nebo jen 
hořící piano a hned najdete, jak s několika komparzisty 
Lukáš zapaluje piano.

Je to úžasné, a opravdu zážitek, který si každá společnost 
může za příplatek koupit… nebude to fire show od barma-
nů ale přímo od kapely. stačí přikoupit nějaký tác a ně-
jaký hořící alkohol a může to dělat dokola – samozřejmě 
v rámci požárních pravidel Každé zapálení stoji o 2000 ko-
run navíc. Kapela nabízí NONsTOP sLUŽBU. JE TO sLUŽ-
Ba, kterou dodnes nikdo neopakoval. Kapela vlastně je 
k mání 24 hodin denně. a to znamená, že si ji můžete za 
příplatek koupit právě teď… Není to levná událost. Kapela 
stojí kolem dvaceti tisíc za pět hodin.

Lukáš je ještě volný a je jen na vás, jestli se mu ještě dnes 
ozvete na Facebook a požádáte ho o přátelství. Můžete 
ho oslovit kdekoliv i na mobilním čísle 775 098 023.

Je k mání úplně pro každého, hlavní je láska. Takový pia-
nista se jen tak nenajde, takže ho požádejte o přátelství 
a kamarádství a objednejte si ho na vaši svatbu, je tu jen 
pro vás.

 www.lukastaverna.cz

komerční sdělení – redakčně neupraveno
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Lukáš Taverna a 20 let jeho kariéry
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Horké slunce nešetřilo v so-
botu 25. července účastníky 
XVII. mistrovství Otrokovic, 
V. I. P. 100/70 min. desetiboje/
sedmiboje,  dětského vícebo-
je i účastníků běhu s kočárky. 
Atletický podnik, umožňující 

amatérským sportovcům změ-
řit síly v královně sportů, přilá-
kal opět desítky zájemců. 

Na Novém stadionu vládla 
příjemná atmosféra vzájem-
ného povzbuzování, která se 
zalíbila i vítězce sedmiboje žen 

Janě Forbelské z SDH Pohoře-
lice.

 „Závodilo se mi výborně. 
Byla jsem tu poprvé a zase při-
jedu,“ slíbila vítězka (na sním-
ku první zleva).  (ano) 
 Foto: anna nOVOtná

Oddíl házené TJ Jiskra Otrokovice si vás dovoluje pozvat 
na 10. ročník mezinárodního turnaje žen 

JIskra handBaLL CUp
ve dnech 28.–30. srpna ve sportovní hale na 
Štěrkovišti. Zápasy se hrají v pátek od 16 do 
20 hodin, v sobotu od 9 do 20 hodin, finálo-
vá utkání v neděli od 9 do 15 hodin.
Více na webu www.jiskra.otrokovice.cz.

Pětačtyřicátý ročník automobilo-
vého svátku Barum Czech Rally 
Zlín nemine Otrokovice či jejich 
blízké okolí ani letos. Zahájení 
Barumky bude předcházet tech-
nická přejímka konaná ve čtvrtek 
27. srpna ve večerních hodinách 
v servisní zóně Otrokovice.  
V pátek dopoledne se jede volný 
trénink na kvalifikační zkouš-
ku a kvalifikační zkouška mezi 
Komárovem a Pohořelicemi 
(7.30–10.10 hod.), následovaná 
shakedownem (10.15–13 hod.). 
V blízkosti Otrokovic je také ne-
dělní trasa Žlutava, první jezdci 
vyjedou v 10.14 a 14.28 hodin.

Kvůli nedělní rychlostní 
zkoušce Žlutava otevřou dělníci 
na poslední srpnový víkend uza-
vřený most přes řeku Dřevnici. 

„Průjezd však bude povolený 
pouze účastníkům závodů, kteří 
by jinak nestihli časový přesun 
do servisní zóny,“ upřesnil stav-
byvedoucí Aleš Citterbard. 

Rallye má letos novinku in-
spirovanou Otrokovičankou 
Zdenou Wasserbauerovou a její 
snahou o propagaci dárcovství 
kostní dřeně. Přihlásit se mezi 
dárce je možné v pátek na zlín-
ském náměstí Míru u startovací 
rampy od 13 do 19 hodin. O ví-
kendu bude odběrový stánek 
v servisní zóně Barumu – v so-
botu od 13 do 22 hodin a v ne-
děli od 9 do 14 hodin. „Věnujme 
pět minut času a dva mililitry 
krve na boj proti onkologickému 
onemocnění. Jedeme na dřeň!“ 
vzkazuje Wasserbauerová. (ano)Dvě významné akce se konaly 

v červnu a červenci. Nejprve 
se atleti zúčastnili mistrovství 
ČR v Trutnově, kde kromě me-
dailí dostávali také nominační 
listy na mezistátní čtyřutkání 
v Salzburgu. V Trutnově to ne-
měli vůbec lehké, severní vítr, 
14 stupňů Celsia, déšť. V tako-
vém počasí není nikdy radost 
závodit a především podávat 
špičkové výkony. Nicméně ze 
tří našich dva přivezli pět me-
dailí a obdrželi nominaci. 

V běhu na 100 metrů starto-
vali Jiří Urban a František To-
mášek. Urban obsadil 2. místo 
časem 13,09 sekundy. Deva-
desátiletý Tomášek zaběhl čas 
25,65 sekundy, čímž překonal 
český rekord v kategorii 90le-
tých. Na 200 metrů Urban nena-
šel přemožitele jako už několik 
let zpětně a zaběhl čas 27,23 
sekundy. 

Méně se dařilo Zdeně Plesa-
rové, která na mokrém povrchu 
a s mokrým nářadím měla větší 
problémy. Nicméně získala tři 

bronzové medaile, v disku hodi-
la 23,85 metru, kladivem 32,45 
metru a břemenem 10,28 metru.

V červenci se v Salzburgu ko-
nalo čtyřutkání atletů Rakouska, 
Slovinska, Chorvatska a Česka. 
Byl to již 4. ročník, první jsme 
uspořádali v Čejkovicích, dal-
ší se konaly v Ptuji a Zagrebu. 
Tentokrát padl los na Salzburg 
a podle svědectví zúčastněných 
věnovali tomuto setkání velkou 
péči. Zřejmě se dokázali i dobře 
připravit, protože v obou kate-
goriích zvítězili. Na druhých 
místech se umístili naši atleti 
a atletky. 

Jiří Urban startoval v běhu 
na 100 metrů, časem 13,16 
sekundy obsadil celkově 4. mís-
to a získal pro naše družstvo 
pět bodů. Zdeňce se v dobrém 
počasí dařilo lépe a v hodu kla-
divem dosáhla výkonu 35,64 
metru, čímž se dostala na  
2. místo a ziskem 7 bodů po-
mohla ženám ke stejnému umís-
tění. 

 Milena MarčíkOVá

další úspěchy otrokovických veteránů

SSCO team Otrokovice zve zájemce o závodění a diváky 
na závěrečné 3. kolo letošního 

Otrokovického in-line poháru. 
Koná se v sobotu 29. srpna mezi  
9. a 18. hodinou na in-line oválu na  
Trávníkách. Další informace o závodě 
lze nalézt na www.ssco.cz. Přihlášky zá-
vodníků jsou možné do čvrtku 27. srpna do 20.00 hod. (přes web). 
Závody se konají i za nepříznivého počasí.

V. I. p. víceboj byl pro atlety horkou výzvou

Barum rally letos pojede na dřeň

Jazykové kurzy na

Nám. 3. května 1791 (nová budova MÚ), Otrokovice, tel. 777 832 792

min max

pátek 11. září, 17–23 hod., 
sokolovna Otrokovice

nOC sOkOLOVen

Srdečně vás zveme na akci, 
která se koná v pátek 11. září  
v celé ČR – Otrokovice ne-
budou výjimkou. Prohlídka 
sokolovny, ukázky pohybo-
vých aktivit pro děti i dospě-
lé, posezení u táboráku, fotky 
z našich akcí apod.  Přesnější 
rozvrh akce bude zveřejněn 
koncem srpna na www.so-
kolovnaotrokovice.cz a FB 
Sokolovna Otrokovice.  
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Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT)vyhlási-
lo pokusné ověřování účinnosti 
programu zaměřeného na navý-
šení pohybových aktivit žáků 
prvního stupně základních škol, 
který nazvalo Hodina pohybu 
navíc. Projekt Zdravý pohyb 
do škol, který má stejný cíl, fun-
guje na všech třech otrokovic-
kých ZŠ již od září 2012.

Oba projekty jsou zaměře-
ny na žáky 1. stupně základ-
ních škol a jsou uskutečňovány 
po školním vyučování v rámci 
školní družiny. Shoda panuje 
také v tom, že děti budou mít 
odborné vedení, tedy licenco-
vané trenéry. Do pokusného 
ověřování programu Hodina 
pohybu navíc byly zařazeny 
dvě otrokovické základní školy, 

TGM a Mánesova. „Zařazení 
do pokusného ověřování vítáme 
jako možnost porovnání našich, 
místních podmínek a podmínek, 
které má nastaveny MŠMT. Cíl 
obou je však shodný, a to rozvoj 
pohybových dovedností a zís-
kání kladného vztahu k pohybu 
již v mladším školním věku, 
tedy věku, ve kterém se utváří 
relativně trvalé a stabilní postoje 
ovlivňující životní styl.  Škola 
bude zapojena do pokusného 
ověřování v průběhu následu-
jícího školního roku, a protože 
my v Otrokovicích máme na co 
navazovat, bude jistě zajímavé 
porovnávat výkony našich žáků 
se žáky dalších škol zapojených 
do tohoto projektu napříč celou 
republikou,“ sdělila ředitelka ZŠ  
TGM Marta Zakopalová.  (red)

Jezdecký klub se sídlem v Otro-
kovicích uspořádal ve spolupráci 
s obcí Tečovice, Stájí Chrastina 
a Romanem Hvězdou a za pod-
pory města Otrokovice ve dnech 
1. a 2. srpna o již 7. ročník jez-

deckých závodů O putovní pohár 
starosty obce Tečovice. Závodů 
se zúčastnilo ve dvou dnech 
devětadvacet jezdeckých stájí 
ze Zlínského kraje, pětapadesát 
jezdců a jezdkyň a celkem devě-

tašedesát koní. Celkem bylo sto 
šestatřicet startů. Každý den bylo 
uspořádáno pět soutěží, výška 
překážek byla od šedesáti do sto 
dvaceti centimetrů.

Závodů se zúčastnily i dvě 
zástupkyně jezdeckého klubu 
z Otrokovic Michaela Blahušo-
vá na koních Granit a Lemont 
a Markéta Molková na koni Win-
ny Viktori. Michaela Blahušová 
se v parkuru do sedmdesáti cen-
timetrů umístila s koněm Granit 
na pěkném 3. místě v konkuren-
ci dvaceti startujících. Putovní 
pohár starosty obce Tečovice 
vyhrála Lucie Brabcová na koni 
Vidara z Jezdecké společnosti 
pod Hostýnem. Závody proběh-
ly za příznivého počasí a velké-
ho zájmu diváků.  Petr hIrka,  
 předseda jezdeckého klubu

Michaela blahušová na koni lemont.  Foto: petr hIrka

V tečovicích se předvedli také soutěžící z Otrokovic hodina pohybu navíc vs. Zdravý pohyb do škol


