
Slavnostní atmosféra zavládla 
ve středu 11. listopadu na kvítko-
vické návsi. U pomníku padlých 
jim i všem válečným veteránům 
skládali čest aktivní i veteránští 
vojáci, představitelé dalších orga-

nizací i měst.  Při akci, která zača-
la symbolicky v 11 hodin, stejně 
jako kdysi před sedmadevadesáti 
lety ve stejné datum i čas bylo 
podepsáno příměří, jež ukončilo  
1. světovou válku, udělil vybra-

ným vojákům ředitel krajského 
velitelství Armády České re-
publiky Radek Henner medaile 
Za zásluhy. „Sloužím vlasti,“ od-
povídali mu při slavnostním aktu 
vyznamenaní z řad veteránů i ak-
tivních záloh a aktivních vojáků.

Mezi vyznamenanými byl 
i Rudolf Branda – výsadkový 
veterán, který spolu s dalšími 
kolegy vykonává v Otrokovicích  
čestnou stráž při pietních aktech. 
„Jezdíváme sem již asi patnáct 
let. Víme tedy, že si Otrokovi-
ce váží padlých jak v první, tak 
i ve druhé světové válce,“ uvedl. 

„Den válečných veteránů není 
připomínka jen těch, kteří padli 
v první a druhé světové válce.  
Je to výraz díků i těm, kteří jsou 
ochotni položit život za vlast 
i v současné době,“ připomněl 
v projevu starosta Otrokovic Ja-
roslav Budek, že mezi námi žijí 
veteráni z relativně nedávných 
válečných konfliktů a také to, že 
život v míru není samozřejmý.

 Anna NovotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

20. listopadu 2015
číslo 11 – ročník 25
zdarma – neprodejné

taneční mistr osvěžil seniorům vzpomínky 
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Odstávka systémů
pro vydávání 

dokladů

Vážení spoluobčané, 

přesně za týden se na náměstí 3. května před otrokovickou beseDou rozsvítí vánoční strom. Ve 
sváteční atmosféře se už poosmé bude také konat charitativní akce pomáháme potřebným. Horní, 
zelenou část náměstí olemují stánky se svařeným vínem, grilovanými specialitami i občerstvením 
pro děti. 
Když jsme v roce 2008 začínali se dvěma stánky a sto padesáti litry vína, vydělali jsme tehdy pro 
canisterapii dvacet tisíc korun. o rok později jsme se spojili s paní Zdenou Wasserbauerovou, která 
zastupuje sdružení Šance pečující o děti s leukemií a je nezdolnou aktivní propagátorkou registru 
dárců kostní dřeně. Jen pro připomínku: za svou činnost před měsícem obdržela titul osobnost měs-
ta otrokovice. Dohoda byla na místě. Výtěžek z akce pomáháme potřebným bude využit na zlepšení 
léčby dětí s rakovinou krve. Za oněch sedm ročníků se nám, díky vám, podařilo prostřednictvím 
Zdeny Wasserbauerové předat nemocným dětem téměř osm set tisíc korun. část peněz putovala do 
sdružení Šance, které pomáhá při léčbě dětí s rakovinou krve na olomoucké dětské klinice. Zbytek 
prostředků jsme předali přímo rodinám z otrokovicka, které bojují se zákeřnou leukémií u jejich 
dětí. Z dílu výtěžku jsme pomohli dostavět vodovod v súdánské vesničce Wad ben naga.
Také letos se tržba ze stánků rozdělí na polovinu, kdy ta první potěší nemocné děti z olomoucké 
kliniky a druhá bude opět rozdělena rodinám s nemocnými dětmi. Vše se daří díky tomu, že přijdete 
na náměstí, kde si dáte dobrý svařák, něco na zub a potěšíte se programem, který pro vás připravilo 
město. už jsou nachystány dva velké kotle, ve kterých bude za pomocí tajných ingrediencí lehounce 
probublávat zázračný lektvar z Modrého portugalu. K tomu se na rozpáleném grilu roztančí masové 
steaky marinované v léčivých bylinách a v udírně se budou ostýchavě lesknout čerstvě vyuzené klo-
básky. novinkou je dětský stánek, kde bude vaše ratolesti lákat hot-dog i teplý čaj.
proto přijďte, pijte, hodujte. Je to totiž jedna z mála příležitostí, kdy radostnou konzumací přispějete 
na dobrou věc.
 Za všechny organizátory a dobrovolníky Michal Kratochvíl
p. s.: Ještě krátce odbočím a dovolím si připomenout, a to jménem Zdeny Wasserbauerové, která je 
hlavní organizátorkou této akce, že se opět blíží čas charitativního prodeje vánočních růží. Veškerý 
výdělek opět přispěje na zkvalitnění léčby dětí s leukemií.

  úvodNí slovo

In
Z

e
R

c
e

ve víru polky i valčíku. SenIOR Otrokovice se snaží dá-
vat svým klientům co nejvíce kladných podnětů. Přesvědčit 
se o tom může i širší veřejnost, pro kterou například minulé 
roky odehráli penzisté spolu se zaměstnanci SenIORU i dob-
rovolníky divadelní představení založené na vzpomínkách. 
Letošek patřil tanci a s tím spojenou připomínkou tanečních. 
Vedení kurzů se ujal taneční mistr Petr Veleta. „Byli jsme 
velmi potěšeni, že přijal lektorství v našem projektu. Je to 
kapacita ve svém oboru a naše seniory dokázal nadchnout. 
na každé další setkání s ním se klienti těšili, pravidelně se zú-
častňovali a snažili se zapojovat do všech aktivit,“ řekla s ra-
dostí ředitelka otrokovického SenIORU Ivana Vardanová, 
která vyhodnotila tento projekt jako velmi úspěšný. Taneční  
v  podání seniorů se konalo v Městské sportovní hale počát-
kem listopadu.  (ano), foto: anna NovotNá
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Hasičské cvičení

důstojná vzpomínka. Den veteránů se 11. listopadu poprvé 
zavedl v roce 1954 jako připomínka podpisu příměří znamenají-
cího konec 1. světové války. V české republice je Den veteránů 
vyhlášen a připomínán od listopadu 2001. Jeho symbolem je vlčí 
mák, první květina, která rozkvetla na krví zalitých válečných po-
lích.  Foto: anna NovotNá

sloužím vlasti, znělo Kvítkovicemi v den veteránů
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Otrokovice si každoročně připomí-
nají 28. říjen 1918, Den vzniku sa-
mostatného československého státu.   
Také letos oslavy začaly pietním ak-
tem u pomníku na náměstí 3. května 
a u kaple sv. Anny v Kvítkovicích. 
na uctění památky padlých v 1. 
světové válce navázal již tradiční 
slavnostní večer v Otrokovické Be-
SeDĚ, kde se připomněly události, 
které se pojí se vznikem Českoslo-
venska. 

Vyvrcholením večera bylo uděle-
ní ceny Osobnost města Otrokovice 
občance města Zdeně Wasserbaue-
rové. Ta obdržela již v roce 2007, 
tedy hned v prvním roce udělování 
této ceny,  cenu města Otrokovi-
ce. Získala ji za práci pro Sdru-
žení Šance, nyní Šance Olomouc,  
o. p. s., angažující se ve prospěch 
dětí s leukemií. Díky tomuto sdruže-
ní se daří sehnat finanční prostředky 
na to, na co běžný nemocniční roz-
počet onkohematologického oddě-
lení Fakultní nemocnice Olomouc 
nestačí: na barevné ložní povlečení, 
na veselé obrázky na stěnách, na za-
řízení kuchyňky, kde by maminky 
samy mohly uvařit svým dětem to, 
na co dostanou chuť – prostě na hu-
manizaci nemocničního prostředí 
a také k financování rekondičních 
pobytů dětí. Jedním z účinných způ-
sobů, jak získat nezbytné prostředky, 
se stal prodej vánočních růží, který 

se rychle ujal a rozšířil. Jeho výtěžek 
představuje už stovky tisíc korun. 

Další oblastí, které se Zdena 
Wasserbauerová naplno věnuje, je 
spolupráce s plzeňskou nadací pro 
transplantace kostní dřeně. Díky 
nové osobnosti města Otrokovice se 
podařilo dostat do obecného pově-
domí důležitost rozšiřování registru 
kostní dřeně. Podílí se na budování 
tohoto registru a získává nové dárce 
– do letošního září jich sama Zdena 
Wasserbauerová získala neuvěři-
telných sedm tisíc šest set. Čtyřicet 
z nich už svou kostní dřeň darovalo, 
a pomohlo tak uzdravování nemoc-
ných po náročné chemoterapii. 

„Prosím všechny, kteří jsou zde 
v sále, aby se do registru kostní 
dřeně zaregistrovali a poprosili o to 
všechny své příbuzné a známé,“ 
vzkázala zúčastněným – dokázala 
tak, že i ve chvíli, kdy přebírá oce-
nění za své významné činy, myslí 
především na druhé. 

„Město Otrokovice oceňuje své 
občany, kteří svým působením 
a činy výrazně zasahují do prou-
du současných událostí. naši úctu 
si zaslouží všichni, kteří přispívají 
k obohacení života v našem městě 
a mnohdy svým významem daleko 
přesahují jeho hranice. K takovým 
mimořádným lidem patří i Zdena 
Wasserbauerová,“ uzavřel starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek.  (red)
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dárci, kteří přišli pogratulovat. Dárci kostní dřeně z otrokovic pomohli už v sedmi případech. 
Jiří Daněk, Helena Křížová, Karel Špaček a libor slavík přišli Zdeně Wasserbauerové pogratulovat 
k převzetí titulu osobnost města otrokovice. „To oni si zaslouží obdiv,“ upozornila Wasserbauerová. 
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otrokovice – revitalizace 
severovýchodní části 
nám. 3. května 
termín realizace: 23. 4. – 30. 
10. 2012 
celkové náklady projektu: 
17 392 602 Kč
Dotace ROP SM: 
10 840 824 Kč
Město Otrokovice: 
6 551 778 Kč
dotační titul: Regionální 
operační program Střední 
Morava, Prioritní osa 2 In-
tegrovaný rozvoj a obnova 
regionu, Oblast podpory 2.2 
Rozvoj měst, Podoblast pod-
pory 2.2.1 Fyzická revitaliza-
ce území 

Pomohla spoustě nemocných. Zdena Wasserbauerová po-
mohla sehnat do registru dárců kostní dřeně tisíce lidí. 

Sběr věcí do 3. prosince 2015   www.nadeje.cz/otrokovice

oslava výročí vzniku československého státu: pieta a udělení ocenění

Připomínka obětí 1. světové války. příchozí si u památníku 1. světové války v severovýchodní části náměstí 3. května 
připomněli padlé občany města. pietní akt se tradičně konal také u pomníku v Kvítkovicích.

cena pro 
osobnost měs-
ta otrokovice.
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otrokovičtí senioři se vypravili do dubnice nad váhom
Ve čtvrtek 22. října se uskutečnil zájezd členů otrokovických 
klubů důchodců a zástupců Sociálního odboru Městského úřa-
du Otrokovice do slovenského partnerského města Dubnica 
nad Váhom. Senioři byli v tamním kulturním centru přivítáni 
zástupci města v čele s primátorem Jozefem Gašparíkem. Dále 
měli možnost prohlídky barokního kostela sv. Jakuba či muzea, 
navštívili nové specializované zařízení zaměřené na poskyto-
vání sociálních služeb pro nemocné Alzheimerovou chorobou, 
stařeckými demencemi a Parkinsonovou chorobou. Setkali se 
také s dubnickými seniory při posezení s hudbou, zpěvem a tan-
cem. „Tato společná setkávání utužují vzájemné přátelské vzta-
hy mezi partnerskými městy a jejich obyvateli. Příští společné 
setkání plánujeme v následujícím roce v Otrokovicích,“ uvedla 
vedoucí sociálního odboru Květoslava Horáková. Do Dubnice 
se ještě letos díky výměnnému pobytu vypraví i strážníci.  (ste)

v Partizánském bylo podepsáno Memorandum 
Česko–slovenské Baťovy společnosti
Dne 23. října se konaly ve slovenském Partizánském oslavy 
97. výročí vzniku Československé republiky. Jedním z vý-
znamných bodů těchto oslav bylo i podepsání Memoranda 
Česko–Slovenské Baťovy společnosti, kde za Otrokovice 
stvrdil účast podpisem místostarosta Jiří Veselý. S myšlenkou 
spolupráce mezi městy, kde významně působila firma Baťa, 
přišel primátor obuvnického města Partizánske Jozef Božik 
poté, co se účastnil loňské otrokovické konference ke 120. vý-
ročí založení firmy Baťa. V nově přijatém memorandu, otevře-
ném pro další signatáře, se hovoří o úloze rozvíjení spolupráce 
územních samospráv, institucí a občanů ve smyslu upevňování 
a šíření odkazu životní a podnikatelské filosofie firmy Baťa, 
ale i spolupráce bratrských národů Čechů a Slováků. Společ-
nost má za cíl organizaci a podporu akcí, konferencí, seminářů 
a publikační činnosti, jež budou napomáhat odkazu Tomáše 
a Jana Antonína Bati.  (in)

obyvatele Kvítkovic nejvíce trápí výstavba skladu
Poslední letošní setkání otrokovických radních s veřejností se 
uskutečnilo 9. listopadu v Kvítkovicích. V zaplněné hasičské 
zbrojnici diskutovali často velmi vzrušeně obyvatelé Kvítkovic  
a lokality Letiště s přestaviteli města. nejčastější otázky ná-
vštěvníků sálu směřovaly k výstavbě skladu pneumatik v katast-
ru města napajedla v těsné blízkosti zástavby Kvítkovic a s ním 
související změně rázu krajiny a zvýšené dopravě a například 
také k příliš rychlému průjezdu vozidel v ulici K. H. Máchy 
směrem od hřbitova. Obyvatele Letiště zatěžuje například tristní 
stav kanalizace, hluk z železniční dopravy nebo problematické 
parkování. Veřejná setkání ve všech částech města mají pokra-
čovat i v příštím roce.  (ano)

odměna dárcům krve a kostní dřeně
Město Otrokovice hodlá i v roce 2015 jako poděkování drži-
telům zlaté Janského plakety, Zlatého kříže a dárcům kostní 
dřeně, kteří mají trvalý pobyt v Otrokovicích, uhradit roční ce-
losíťovou jízdenku na MHD.  Český červený kříž Zlín poskytuje 
městu aktuální seznam dárců, kteří darovali krev či kostní dřeň 
v transfuzních stanicích Zlín a Uherské Hradiště. Radnice pro-
to vyzývá občany Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou 
držiteli zlaté Janského plakety za čtyřicet bezpříspěvkových 
odběrů krve či držiteli Zlatého kříže 1.–3. třídy a odběry byly 
provedeny mimo výše uvedené transfuzní stanice, aby se přihlá-
sili do 30. prosince 2015 na Městském úřadu Otrokovice, odbor 
školství a kultury, u p. Talašové, tel.: 577 680 460.  (red)

NadĚjE zve na vánoční jarmark
Otrokovická pobočka nADĚJe zve všechny příznivce na tra-
diční Vánoční jarmark. Koná se 3. prosince od 13 hodin v za-
hradě Domu nADĚJe na Wolkerově ulici. na jarmarku se bude 
prezentovat více než deset dílen z Otrokovic a okolí. nebude 
chybět obchůzka mikulášské družiny, tvoření pro děti ani teplé 
občerstvení. Od 15.30 hodin dokreslí atmosféru jarmarku vá-
nočním koledováním pěvecký sbor Studánka ZŠ Mánesova. 
Výtěžek z celé akce půjde zpět na podporu dílen působících 
v sociální oblasti.   (red)

Panteři se utkají s Mladou Boleslaví
Otrokovičtí florbalisté zvou na zápas proti Mladé Boleslavi. 
Superligové týmy se utkají 5. prosince od 18 hodin v hale 
na Štěrkovišti. „Přijďte podpořit pověstnou superligovou ot-
rokovickou atmosféru. Bojujeme za vás!“ zve diváky předse-
da Panthers Otrokovice Karel Ťopek.   (ano)

aKtuálNĚ z MĚsta

vícE aKtualit Na www.otroKovicE.cz

nultý ročník Farmářského dne v Otrokovicích 
měl úspěch – u krámků s originálními výrobky 
se v sobotu 17. října vystřídaly stovky návštěv-
níků. Sortiment nabízeného zboží byl pestrý. 
Už z dálky lákala vůně pohankových palačinek, 
frgálů, koření, uzenin, sýrů. V nabídce byla čer-
stvá zelenina a ovoce a třeba také sušená raj-
čata. Spolek dobrovolných záchranářů Otroko-
vice zase nabízel u své Pragy V3S zájemcům 
guláš. 

návštěvníky potěšily nejen české, ale také 
zahraniční produkty, které do Otrokovic při-
jeli prodávat výrobci z maďarského Vácu a ze 
slovenské Dubnice nad Váhom. U stánku s ma-
ďarskými uzeninami se často tvořily řady a ko-
lemjdoucí se zastavovali u dam, které přijely ze 
Slovenska představit klasické dubnické výšiv-
ky a krajky.

V kulturním programu vystoupila dobová 
kapela Srdíčko. Diváci ocenili také honáka koz 
a ovcí s ovčáckým psem. Předvedl obecenstvu 
neuvěřitelné triky a sklidil mnohokrát potlesk. 
Další Farmářský den uspořádá radnice v příš-
tím roce opět na podzim. Zvažuje, že přidá i je-
den jarní termín. 

na náměstí bude ještě do konce roku pořád-
ně živo. V pátek 27. listopadu tam bude rozsvě-
cování vánočního stromu spojené s kulturním 
programem a dobročinnou akcí Pomáháme 
potřebným. na vánoční trhy se mohou lidé tě-
šit v pátek 11. a sobotu 12. prosince. V dopro-
vodném programu vystoupí žáci otrokovických 
škol a místní hudební skupiny. K vánočnímu 
stromu také budou moci těsně před Vánocemi 
přijít pro betlémské světlo – termín této akce 
bude upřesněn. (red), foto: anna NovotNá

V roce 2006 byl v Otrokovicích 
zakázán podomní prodej. Tato 
skutečnost neodrazuje prodejce, 
kteří zvoní na dveře cizích lidí 
ve městě a nabízejí výrobky, 
ještě častěji služby.  Pokud jste 
si sami domů obchodníka neob-
jednali a nabídky vás obtěžují, 
můžete přivolat městskou po-
licii prostřednictvím telefonní 
linky 156.

„Obce mohou tržním řádem 
zakázat obtěžující podomní a 
pochůzkový prodej a takové 
opatření máme v tržním řádu i u 
nás. Podomní prodej bez před-
chozí objednávky je v Otroko-
vicích tržním řádem zakázán od 
roku 2006,“ připomenul staros-
ta Otrokovic Jaroslav Budek.

Zákaz podomního prodeje 
obvykle platí, pokud někdo 
nabízí obchod mimo veřejná 
prostranství, a to bez předchozí 
objednávky. V Otrokovicích je 
zároveň zapovězený pochůz-
kový prodej. Obchodník ne-
může občana oslovit například 
na ulici. Zákaz podomního 
prodeje se nevztahuje na osob-
ní návštěvu, která byla předem 
objednaná. 

„Obchodníci občas zvoní 
u našich dveří. Ve chvíli, kdy 
zjistím, že se jedná o podomní 
prodejce, kteří nabízejí napří-
klad „výhodné“ smlouvy na 
elektřinu či na plyn, odmítám 
je a nikdy je nepouštím do 
bytu. Že je v Otrokovicích zá-

kaz podomního prodeje, vím,“ 
poznamenala penzistka Oldřiš-
ka Pechancová.

Průměrně jednou týdně při-
jme Městská policie Otroko-
vice oznámení občana, že byl 
osloven nebo u něj zazvonil 
podomní prodejce. „Doporu-
čujeme všem, aby z důvodu 
bezpečnosti nepouštěli cizí 
osoby do svých domovů a neu-
kazovali žádné doklady,“ upo-
zornil velitel Městské policie 
Otrokovice Tomáš Gromus. 

Podomním prodejcům hrozí 
pokuta ve správním řízení ve 
výši až 200 tisíc korun, což sta-
novuje zákon o obcích.
 romana stEhlíKová,
 mluvčí města otrokovice

Netřeba bát se odmítat podomní prodejce

Farmářský den se v otrokovicích osvědčil

Každým rokem zveřejňuje od-
bor školství a kultury výzvu 
k podávání žádostí o grant mi-
mořádně talentovaným dětem 
a mládeži do 26 let. Jednou 
z podmínek je, že žadatel musí 
mít trvalý pobyt v Otrokovicích. 
Mimořádnost talentu musí být 
doložena výsledky a doporuče-
ním. „V letošním roce požádalo 
o grant dvanáct talentovaných 
kandidátů. Vzhledem k tomu, 
že všichni splnili stanovené pod-
mínky, každému byla přidělena 
částka s ohledem na mimořád-
nost talentu, dosažené výsledky, 

věk i jeho potenciál,“ vysvětlila 
vedoucí školství a kultury Bar-
bora Šopíková.

Otrokovice se mohou pochlu-
bit nadanými dětmi a mládeží 
například v oblasti atletiky, tan-
ce, fotografování, fotbalu, teni-
su, zpěvu nebo také ve výcviku 
vodicích a asistenčních psů. Ze 
sportovní oblasti byl jeden grant 
přidělen i talentovanému šachis-
tovi a nadané in-line rychlobrus-
lařce.

„Zuzka bruslí od svých devíti 
let. Trénuje čtyřikrát až pětkrát 
týdně a v tomto koníčku ji pod-

poruje celá rodina. V poslední 
době získala například dvě me-
daile na Mistrovství ČR v in-line 
rychlobruslení a letos vyhrála 
Life in-line tour 2015 v celko-
vém hodnocení na trati deset 
kilometrů. Jsme rádi, že získala 
grant, a touto cestou bych ráda 
poděkovala představitelům měs-
ta. Velký dík patří také trenéro-
vi Marcelu nemčekovi,“ řekla 
maminka dvanáctileté in-line 
bruslařky Andrea Kuršová, která 
prozradila, že za finanční příspě-
vek pořídí dceři nové sportovní 
vybavení.  (ste)

radnice rozdělila talentovaným dětem sto tisíc korun
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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

Odbor dopravně-správní Městského 
úřadu Otrokovice upozorňuje: Pokud 
vlastníte vozidlo, které bylo dočasně 
vyřazeno z provozu před 30. červnem 
2013 (je v depozitu), musíte přijít 
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, 

kde vozidlo je a jaký je účel jeho vyu-
žití. Pokud termín nestihnete, vozidlo 
administrativně zanikne a už nepůjde 
přihlásit.  

V pozdějších případech dočasného 
vyřazení (po polovině roku 2013) máte 

rovněž povinnost nahlásit údaje o vo-
zidlu, avšak v tomto případě nehrozí ad-
ministrativní zánik vozu, nýbrž finanční 
sankce. 
 Mgr. renáta KrystyNíKová, 
 vedoucí odboru dopravně-správního

dopravní odbor upozorňuje na nutnost nahlášení vyřazeného vozu do konce roku

V souvislosti s připravovanou novelou 
zákona o občanských průkazech a ces-
tovních dokladech upozorňujeme ob-
čany, že pravděpodobně od poloviny 
prosince až do konce roku 2015 nebu-
dou přijímány žádosti o vydání nového 
občanského průkazu ani cestovního 
dokladu na žádném z úřadů v České 
republice. Stejně tak nebude možné 
v uvedeném období vydávat již vyho-
tovené doklady. Přesný termín bude 
zveřejněn poté, co jej oficiálně oznámí 
Ministerstvo vnitra ČR.

Důvodem plánované odstávky infor-
mačních systémů MV ČR je přechod 
na nový technický systém, který bude 
muset reflektovat legislativní změny, 
které jsou v současné době schvalová-
ny. Doporučujeme proto všem obča-
nům, kterých se aktuálně týká potřeba 
do konce roku 2015 požádat o vydání 
nového občanského průkazu nebo ces-
tovního pasu, aby tak učinili co nejdří-
ve.
Návrh přechodného ustanovení nove-
ly zákona o občanských průkazech:

• V době od 15. prosince 2015 do 31. 
prosince 2015 nelze podat žádost o vy-
dání občanského průkazu se strojově či-
telnými údaji nebo občanského průkazu 
se strojově čitelnými údaji a s kontakt-
ním elektronickým čipem ani je pře-
dat. V této době může občan požádat 
o vydání občanského průkazu bez stro-
jově čitelných údajů s dobou platnosti  
1 měsíc, za jehož vydání nebude vybí-
rán správní poplatek. V tomto případě 
nemá občan povinnost požádat sou-
časně o vydání občanského průkazu se 

strojově čitelnými údaji nebo občanské-
ho průkazu se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem.
Návrh přechodného ustanovení no-
vely zákona o cestovních dokladech:
• V době od 15. prosince 2015 do  
31. prosince 2015 nelze u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností po-
dat žádost o vydání cestovního pasu se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji ani jej převzít.

 Bc. Marcel NEMČEK,
vedoucí odboru evidenčně-správního

systémy pro vydávání občanek a cestovních pasů čeká odstávka

všechna usnesení rMo a zMo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

z jednání rady a zastupitelstva města otrokovice (rMo, zMo)

z jednání rady města 
otrokovice  7. 10. 2015
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 22 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
RMO schválila:
• celkovou zprávu o průběhu, 
nákladech i výnosech Otroko-
vických letních slavností 2015 
pořádaných Otrokovickou Be-
SeDOU
• Akce městského významu  
v roce 2016
• Souhlas s partnerstvím města 
Otrokovice při akci „POMÁ-
HÁMe POTŘeBnÝM“, která 
se uskuteční v pátek 27. 11. 
2015 na nám. 3. května v Ot-
rokovicích, včetně bezplatného 
užívání prostor bývalé Radnič-
ní restaurace v termínu 27.–29. 
11. 2015
• Poskytnutí finančního daru ve 
výši 3 000 Kč a uzavření daro-
vací smlouvy s Asociací TOM 
ČR, TOM 1412, jako příspě-
vek na uspořádání Misijního 
jarmarku, který se konal dne 
18. 10. 2015 v Otrokovicích
• Vyhlášení záměru prona-
jmout části pozemku parc.  
č. 425/1 – zahrada o celkové 
výměře 707 m2 v k. ú. a obci 
Otrokovice jako zahrádky
• Uzavření smluv o výpůjčce 
částí pozemků parc. č. 448/299 
– ostatní plocha (zeleň) a parc. 
č. 448/300 – ostatní plocha (ze-
leň), v k.ú. a obci Otrokovice 
mezi městem Otrokovice jako 
půjčitelem a nájemci bytů na 
tř. Tomáše Bati č. p. 981–č. p. 
984, Otrokovice jako vypůjči-

teli dle přílohy k tomuto usne-
sení
• Vyjádření města ke zveřejně-
ní koncepce „Plán pro zvládání 
povodňových rizik v povodí 
Dunaje“ včetně vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní pro-
středí, dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném 
znění, předložené minister-
stvem životního prostředí se 
závěrem, že město Otrokovice 
s předloženou dokumentací  
i vyhodnocením souhlasí, ale 
důrazně doporučuje zvážit do-
plnění cílů koncepce dle našich 
připomínek.
 

z jednání rady města 
otrokovice  21. 10. 2015 
Radní na dalším ze svých 
jednání projednali 31 bodů 
programu, k nimž přijali 
usnesení. RMO schválila:
• Plán zimní údržby míst-
ních komunikací, chodníků 
a veřejných ploch v majet-
ku města pro zimní období 
2015–2016
• Uzavření smlouvy o po-
skytnutí účelové neinves-
tiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje mezi měs-
tem Otrokovice (příjemce 
dotace) a Zlínským krajem 
ve výši 5 000 Kč na výdaje 
spojené s činností jednotky 
SDH v roce 2015
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč a uzavře-
ní darovací smlouvy mezi 

městem Otrokovice (dárce) 
a organizací IZAP – Sdru-
žení pro integraci zdravých 
a postižených dětí a mládeže 
„chceme žít s vámi“ na čás-
tečné pokrytí provozních 
nákladů spojených s posky-
továním sociální služby cen-
trum denních služeb, poskyt-
nutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč a uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Otro-
kovice (dárce) a organizací 
Sjednocená organizace ne-
vidomých a slabozrakých 
a částečnou úhradu nákladů 
obdarovaného souvisejících 
s Prezentační a metodickou 
prodejní výstavou potřeb 
a pomůcek pro osoby se zra-
kovým postižením, seniory, 
studenty a veřejnost
• Vyjádření města ke kon-
cepci „národní plán povodí 
Dunaje“ včetně vyhodnoce-
ní vlivů koncepce na život-
ní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, 
se závěrem, že město Otro-
kovice s předloženou kon-
cepcí i vyhodnocením sou-
hlasí s připomínkou, že by 
dokument měl komplexně 
řešit problematiku odvádění 
vody, která se při povodních 
dostává přes protipovodňová 
opatření (zejména hráze) ne-
jen do volné krajiny, ale také 
i do lokalit se zástavbou
• Poskytnutí grantů v souladu 
se Směrnicí města Otroko-

z jednání zastupitelstva 
města otrokovice  
5. 11. 2015
Zastupitelé projednali 10 
bodů programu, k nimž přija-
li usnesení. ZMO schválilo:
• Plán termínů jednání ZMO 
na rok 2016 – 11. 2., 14. 4., 
23. 6., 15. 9., 3. 11., 15.12.
• Vydání obecně závazné 
vyhlášky města Otrokovice  
č. 4/2015, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška 
města Otrokovice č. 1/2012, 
kterou se vydává požární řád 
města, s platností od 1. 1. 
2016
• Vydání obecně závazné 
vyhlášky města Otrokovice  
č. 5/2015, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška 
města Otrokovice č. 5/2011, 
obecně závazná vyhláška 
o veřejném pořádku, s plat-
ností od 1. 1. 2016
• Vydání obecně závazné 
vyhlášky města Otrokovice  
č. 6/2015, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška 
města Otrokovice o míst-

ních poplatcích a vydává se 
její příloha, s platností od 1. 
1. 2016
• Poskytnutí dotace na čin-
nost v roce 2015 ve výši 
64 000 Kč a uzavření veřej-
noprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelové neinvestiční 
dotace na činnost Základní 
umělecké škole Otrokovice 
na úhradu nájmu učeben otro-
kovických základních a ma-
teřských škol a krátkodobé 
nájmy sálu v Otrokovické 
BeSeDĚ, určené pro hudeb-
ní a taneční koncerty, včetně 
služeb s nimi spojených
• Zrušení usnesení  
č. ZMO/155/12/11, týkající 
se výkupu pozemků pro stav-
bu „Otrokovice – napojení 
ulice Smetanovy na přiva-
děč obchvatu v severozá-
padní části města“, v bodě 2 
a v bodě 3
• Záměr realizace stavby „Pol-
ní cesty a PeO v k. ú. Kvítko-
vice u Otrokovic (propojovací 
úseky)“ pro odvádění povr-
chových vod v Kvítkovicích 
dle projektové dokumentace 
pro územní řízení č. 2658/030 
z 07/2015, včetně záměru ma-
jetkoprávního vypořádání po-
zemků s tím souvisejících.  
 jiří vEsElý, 
 místostarosta otrokovic

vice o poskytování grantů 
talentovaným dětem a mlá-
deži
• nominace na ocenění 
Zlínského kraje – Ocenění 
dobrovolných pracovníků 
v oblasti volnočasových ak-
tivit dětí a mládeže
• Podpis Memoranda Čes-
ko–Slovenské Baťovy spo-
lečnosti.



V měsíci říjnu 2015 řešili strážníci Městské 
policie Otrokovice (MP) celkem 603 pře-
stupků. Z toho bylo zjištěno a řešeno 220 
přestupků na úseku dopravy, 36 přestupků 
proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí 
výzvy, rušení nočního klidu, veřejné po-
horšení, znečištění a zábor veřejného pro-
stranství, černá skládka), bylo provedeno 77 
kontrol na dodržování veřejného pořádku,   
41 kontrol majitelů psů zaměřených na dodr-
žování obecně závazné vyhlášky (OZV), 74 
případů porušení OZV, 11 přestupků proti 
občanskému soužití, 1 přestupek proti majet-
ku, 19 drobných krádeží v obchodech. V mě-
síci říjnu bylo zjištěno 7 vozidel, která jsou 
dočasně nezpůsobilá provozu na pozemních 
komunikacích. 

Strážníci MP asistovali při zdravotních po-
tížích  6  občanů.  Strážníky bylo  odchyceno  
12 volně pobíhajících psů, z toho se po-
dařilo zjistit 10 majitelů. MP provedla 30 
kontrol na dodržování zákona k ochraně 

před škodami působenými tabákem, al-
koholem a jinými návykovými látkami.  
V 8 případech spolupracovaly hlídky MP 
na případech s Policií ČR. Za měsíc říjen 
strážníci MP nalezli a předali k likvidaci  
3 použité injekční stříkačky.

V průběhu měsíce října dohlíželi strážníci 
MP na veřejný pořádek při veřejných spor-
tovních a kulturních akcích: veslařské závo-
dy v Rekreační oblasti Štěrkoviště, koncert 
na Otrokovické BeSeDĚ – Majk Spirit a při 
kladení věnců. Při těchto akcích nebylo zjiš-
těno závažné narušení veřejného pořádku. 

upozorňujeme občany, že strážníci 
MP se více zaměří na kontrolu dodržová-
ní ozv o veřejném pořádku, konkrétně 
ustanovení týkající se venčení psů na ve-
řejných prostranstvích a znečištění veřej-
ného prostranství (odklízení exkremen-
tů). 
 ing. tomáš GroMus,
 velitel Městské policie otrokovice
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z činnosti Městské policie otrokovice za říjen
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Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
strážNíK MĚstsKé PoliciE otroKovicE

Pracovní poměr na dobu určitou, nástup 4. 1. 2016
Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách města 

www.otrokovice.cz v sekci volná pracovní místa.
Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 30. 11. 
2015 v obálce označené heslem „VŘ strážník MP“ na adresu:

Městská policie Otrokovice, Ing. Tomáš Gromus – velitel 
MP, nám. 3. května 1341, 765 23 Otrokovice

vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného  
z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení. 

O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči 
písemně informováni.

hasiči cvičili zásah u pacienta podezřelého z vysoce nakažlivé choroby

cvičení, které mělo prověřit 
hasiče z připravenosti zvlád-
nout pomoci zdravotníkům při  
práci s pacientem podezřelým 
z vysoce nakažlivé choroby, 
konkrétně z krvácivé horeč-
ky ebola, se konalo počátkem 
listopadu v areálu otrokovické 
hasičské zbrojnice. Profesio-

nální hasiči z Otrokovic a ze 
Zlína měli za úkol převzít od 
týmu Biohazard fiktivního pa-
cienta v hermeticky uzavřeném 
biovaku, vak i sebe opláchnout 
ve speciálním sprchovém sta-
nu a dopravit jej k sanitce. Při 
akci používali zasahující kromě 
biovaku také speciální obleky 

chránící je před možnou, i když 
při cvičení naštěstí jen hypo-
tetickou nákazou. „Při tomto 
nácviku si hasiči vyzkoušeli 
funkčnost zařízení, manipulaci 
s ním a dekontaminaci,“ uvedl 
mluvčí krajských hasičů Libor 
netopil. 

Obecně k akci, která má za-

bránit šíření eboly, SARS či 
jiné vysoce virulentní choroby, 
dává pokyn krajská hygienická 
stanice. Ta aktivuje zdravotnic-
ké záchranáře, zároveň s nimi 
jdou do akce hasiči  – ve Zlín-
ském kraji má maximální výba-
vu pro  tento typ zásahu zlínský 
krajský chemický opěrný bod, 

jehož hasiči vybudují dekonta-
minační stanoviště. Zajímavostí 
je, že není k převozu pacienta 
možné využít vrtulník. Ten není 
uzpůsoben k převozu biovaku, 
a pacient by proto musel na spe-
ciální zdravotnické  pracoviště, 
například na pražskou Bulovku, 
pozemní cestou sanitkou. (ano)

Biovak. pacient je vpraven záchranářským týmem biohazard do 
biovaku, jsou zajištěny jeho životní funkce. poté se dekontaminuje 
vak i zasahující speciálním přípravkem. 

speciální oděvy. Hasiči zasahující u pacienta mají speciální nepropustné oděvy, jejichž součástí 
je i dýchací přístroj. slouží jako oblek při kontaminaci chemické i biologické. Cvičení absolvovala 
každá ze směn, které se na stanici v otrokovicích střídají.

dekontaminační stanoviště. Hasiči v protichemických oděvech přinášejí biovak na dekonta-
minační stanoviště. uvnitř stanu pracují hasiči, kteří mají jednorázové ochranné oděvy. Vzhledem 
k dekontaminačnímu činidlu, se kterým pracují, je tato ochrana dostatečná.

Čas naložit do sanitky. poté, co projde biovak s pacientem 
a hasiči, kteří s ním přišli do styku, dekontaminační sprchou, je 
vak přenesen do sanitky. 
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úterý 1. 12., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 300 Kč, v den 
koncertu 330 Kč
radŮza s kapelou
Koncert české zpěvačky, šansoniérky, hudební skladatelky, ale i spiso-
vatelky v jedné osobě poprvé v Otrokovické BeSeDĚ! Radůza vystoupí  
s doprovodnou kapelou ve složení: Josef Štěpánek (kytara, steel kytara), 
Jan cidlinský (baskytara, housle), David Landštof (bicí).

neděle 6. 12., 14.30 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
MiKuláŠováNí
Zábavný pořad pro děti a rodiče. Výpravná kostýmová show s písničkami 
a mikulášskou nadílkou.

sobota 12. 12., 20.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 120 Kč, 
v den akce 150 Kč
PiNK Floyd ForEvEr
Originální komponovaný pořad s největšími hity britské hudební legen-
dy, doplněný videoprojekcí, překlady textů písní a původními zvuky, které 
známe z nahrávek Pink Floyd v podání výborného ostravského revivalu.

27. 12., 19.00 hod., velký sál, vstupné 330, 300 a 270 Kč
BožsKá sarah – vánoční divadelní představení
Iva Janžurová a Kryštof Hádek v mistrovské komedii o posledním létě 
života slavné herečky Sarah Bernhardtové. Po představení tradiční malé 
pohoštění. 

Připravujeme na leden:
10. 1. Svárovanka, 16. 1. Městský ples, 23. 1. entomologická výstava 

čtvrtek 3. 12., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2015, 121 min., přístupno 
v srdci MoŘE 3d – akční, dobrodružný, drama, historický
V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z nové Anglie napadena čímsi 
neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů s obrovskou vytrvalostí a té-
měř lidskou touhou po odplatě. Toto skutečné námořní neštěstí inspirovalo 
spisovatele Hermana Melvilla k napsání románu Bílá velryba.

čtvrtek 10. 12., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2015, 141 min., titulky, přístupno od 12 let
Most ŠPiÓNŮ – drama, thriller
Hlavní hrdina, řadový právník z Brooklynu, se ocitne uprostřed studené 
války, když ho cIA vyšle na téměř nesplnitelnou misi: má vyjednat pro-
puštění zajatého amerického pilota, který byl s výzvědným letadlem U-2 
sestřelen nad Sovětským svazem.

čtvrtek 17. 12., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 107 min., 
přístupno 
traBlE o váNocích – komedie
Ve skvěle obsazené komedii o vánočních svátcích sledujeme členy širší 
rodiny, kteří se snaží tradičně sejít, aby společně oslavili svátky.

pátek 18. 12., 10 hod., kinosál, vstupné 50 Kč, USA, Velká Británie 2015, 
119 min., přístupno 
dalEKo od hluČícího davu – Bio senior – drama, romantický
Bathsheba je krásná a také hodně svéhlavá. A jako mnoho svobodomysl-
ných žen to ani ona nemá lehké. Tím spíše, že žije ve viktoriánské Anglii. 

Připravujeme kino na leden: Spectre, Snoopy, Sněhová královna 2, Star 
Wars – Síla se probouzí, ReVenAnT, Zmrtvýchvstání, nenasytná Tiffa-
ny – Bio senior
sobota 12. 12., cena zájezdu 450 Kč

váNoČNí vídEŇ – nástupní místa: 6.00 Zlín ABS, 6.15 Otrokovice 
Hotel Baťov – Společenský dům; 6.20 Otrokovická BeSeDA. Bližší infor-
mace v předprodeji, tel. 571 118 103.

neděle 27. 12., cena zájezdu 400 Kč
GyÖr – Zájezd do termálních lázní. nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 
Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Hotel Baťov – Společenský dům; 
5.40 Otrokovická BeSeDA. Vstupné do lázní si každý platí sám. Bližší 
informace v předprodeji - tel. 571 118 103.

KrajiNa jižNí KaliForNiE – výstava fotografií v Městské kavárně. 
Autorem je Zdeněk Knapík, člen fotoklubu Beseda Otrokovice. Výstava 
potrvá do 2. 1. 2016.

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BeSeDA – Otrokovická BeSeDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovi-
ce.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.

PROSInec

KiNo BEsEda

zájEzdy
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JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908
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Dne 24. listopadu od 18 ho-
din se koná v Městské gale-
rii zahájení výstavy socha-
řů bratří Davida a Tomáše 
Medkových. Původní termín 
vernisáže byl pondělí, je však 
posunuta právě na úterek. 
Výstavu je možné navštívit 
do 3. ledna 2016.  (red)

Cestovní agentura Kašpárek bus s. r. o.
Nově vám za zaváděcí ceny nabízíme tyto zájezdy:

Adventní zájezdy:                  Další zájezdy: 
*Předvánoční Vídeň        370 Kč         *Termály Dunaj. Streda 380 Kč 
*Běh čertů Baden 6. 12. 470 Kč        *Termály VeÌký Meder  400 Kč
*Drážďany 28. 11.       850 Kč       *Termály Györ             420 Kč

Více informací na tel.: 774 291 277
e-mail: cakasparekbus@email.cz, Facebook: CA Kašpárek Bus 
Nástupní místa Otrokovice – Společenský dům, náměstí, Lidl

Cestovní agentura Kašpárek bus s. r. o.

                Termální lázně:
27. 12., 29. 12. 
  *Termály VeÌký Meder  380 Kč
  *Termály Györ             400 Kč
Silvestrovská Paříž:      2 300 Kč

Adventní zájezdy:  
*28. 11., 5. 12., 13. 12., 19. 12.                                    
Předvánoční Vídeň         370 Kč         
* 6. 12. Běh čertů Baden 470 Kč         
* 28. 11. Drážďany       850 Kč      

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE O VÍKENDU  12.–13. pROSiNCE NA

zvěřinovÉ HODY
přijďte si pochutnat na dolly
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neděle 13.12., 15.00 hod., velký sál, vstup zdarma
KolEdy tŘí NárodŮ
Komponovaný program s vyhodnocením soutěže vánočního cukroví  
a výtvarné soutěže žáků škol. Vystoupí mimo jiné dětský soubor z part-
nerského města Dubnica nad Váhom, hosté z Polska i Maďarska. Program 
zakončí vánoční koncert dechové hudby Lidečanka.

 

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU pořádá 

Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se line kuchyní, když se zase 
po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže.  

Vyhodnocení se uskuteční 16. 12. 2012 ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY v průběhu akce Koledy tří národů. 

Cukroví přineste 16. 12. na Otrokovickou BESEDU od 12.00 do 13.00 hod.  
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny!! Deseti účastníkům z ČR a deseti účastníkům ze SR 
budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě 

předložených účetních dokladů.  
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

SOUTĚŽ V PEČENÍ 
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

vernisáž bude v úterý

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou k vyzvednutí 
v Turistickém informačním centru v Otrokovické BeSeDĚ od 25. 11.

Tři listopadové a jeden prosinco-
vý podvečer si mohou v Otroko-
vicích zpříjemnit fanouškové me-
zinárodního festivalu Jeden svět, 
který zprostředkovává filmové 
dokumenty o lidských právech. 

„Promítání mohou navštívit 
nejen naši klienti, ale také široká 
veřejnost. Vstupné je zdarma,“ 

pozvala vedoucí nízkoprahového 
zařízení Šlikr Martina Ďulíková.

Projekce se budou konat na 
Trávníkách, ul. SnP, přímo v 
zařízení Šlikru na II. výmění-
kové stanici. Promítat se budou 
ještě filmy: 26. 11., 17.00 hod.: 
Hiphop-erace, 2. 12., 17.00 hod.: 
Přestupní stanice.  (ano)

Festival dokumentů o lidských právech jeden svět ve Šlikru

pátek 11. 12. a sobota 12. 12., náměstí 3. května
váNoČNí trhy
V programu vystoupí žáci otrokovických škol a místní hudební skupiny.

otrokovická BEsEda, divadlo tyjátr a taneční skupina aNiFé uvádí výpravnou pohádku
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kalendář významných akcí
28. listopadu, od 15.30 hodin, náves v Kvítkovicích
KvítKovicKá hvĚzda aneb PŘEdadvENtNí sEtKáNí 
KvítKovicKých oBČaNŮ
Druhý ročník akce spolupořádané Sborem dobrovolných hasičů Kvítkovice. Vy-
stoupení mladých hasičů, divadelní představení, možnost vybarvení a pověšení 
své hvězdy přání, korunováno společným rozsvícením hvězdy. K tomu všemu 
bude hrát cimbálová muzika, možnost občerstvení zabijačkovými specialitami 
a svařákem. 

13. prosince v 17.00 hod., kostel sv. Vojtěcha
advENtNí KoNcErt 
Vystoupí latinská schola Beati cantores z Holešova. Zve římskokatolická farnost 
Otrokovice.

15. prosince v 17.30 hod., sokolovna
váNoČNí PŘEdvádĚNí
Vystoupení dětí i dospělých oddílu SPV. Občerstvení, možnost posezení. 
Více na www.sokolovnaotrokovice.cz, FB: Sokolovna Otrokovice

149 Kč6 ks
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Zajímá Vás, jak si v pohodlí 
domova vyrobit vlastní pří-
rodní kosmetiku, která bude 
založena na kvalitě, rozumné 
ceně a viditelných výsled-
cích? Navštivte příjemné pro-
voněné prostředí  prodejny 

u zdravíČKa
 tř. Spojenců 1243, ve dnech 

8.–9. 12. od 13 do 16 hod. 
www.uzdravicka.cz

každé pondělí, 15–18 hod.
otevřená herna pro rodiče 
s dětmi
cVČ Baťov
Volná hra dětí a rodičů v herně.

11. 12., od 16.30 hod.
vánoční anděl – tvoření pro 
dospělé
cVČ Baťov
Přijďte si za námi odpočinout  
v předvánočním shonu a vy-
robit si anděla z dřevěných 
špachtlí nutná rezervace do 7. 
12. 2015 – dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel: 737 318 875
cena: 60 Kč

14. 12., od 16.30 do 17.30 hod.
vánoční hvězdička
DDM Trávníky
Předvánoční besídka kroužků 
DDM.

od prosince
výtvarná soutěž na téma 
zvířecí svět
DDM Trávníky
Více informací na 
www.ddmslunicko.cz
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Avon centrum 
Otrokovice-Střed
nám. 3. května 35

nad květinářstvím Jasmín
 1. patro

kousek od Komerční banky
• přímý prodej výrobků na místě 

bez objednání – skladem ihned 
k odběru

• pravidelné slevové doprodeje
• katal. objednávání, vzorky 

zdarma k vyzkoušení
• možnost registrace nových 

členů – distributorů
• zboží zn. Avon, Dedra,Orifl., 

essens a další kosmet.značky
• prodej výrobků a doplňků na 

nehtovou modeláž. 
otevírací doba Po–Pá 9–17 hod.
(po dohodě i mimo otev. dobu). 
Listopad až prosinec – každé Po, 
Út, St – nás najdete i na Prioru 

v Otrokovicích v přízemí
www.kosmetikadodomu.cz
e-mail: m.vajdova@seznam.cz

tel.: 605 375 505 

8.–9. 12. od 13 do 16 hod. 

Umělci nejen z otrokovického 
spolku Rozumění vystavují svá 
díla až do 29. listopadu v Otro-
kovické BeSeDĚ. na  vernisáži 
již devátého ročníku Otrokovic-
kého salonu konané 2. listopadu 

byl zároveň pokřtěný městský 
kalendář pro rok 2016, který je 
možné pořídit v Turistickém in-
formačním centru. 

Otrokovický salon i tentokrát 
představuje ve foyer Otrokovic-

ké BeSeDY sochy, malby, gra-
fiku i keramiku. 

„V poslední době jsme v Ro-
zumění začali pořádat kurzy 
pro sebe, a tak se dále vzájemně 
vzděláváme jak v grafice, mal-

bě i keramice. Hosty budeme 
zvát na naše výstavy častěji, aby 
nedošlo k okoukání nás samot-
ných,“ podotkl s úsměvem před-
seda Rozumění Jiří Holub. (red)
 snímky: anna NovotNá

dvě kulturní akce v jedné: výtvarný salon a křest městského kalendáře

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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Potěšit oko i duši je možné  
v Městské knihovně nejen díky 
literatuře. V knihovně na Baťo-
vě je možné až do 17. prosince 
zhlédnout výstavu paličkova-
ných krajek, které vytvořily 
šikovné ruce krajkářek z Ot-
rokovické BeSeDY. „Výsta-
va je záměrně laděná zimní 
tematikou. Můžete obdivovat 
paličkované betlémy, ozdoby 
a vánoční výzdobu, která může 
být i vaší inspirací,“ uvedla 
lektorka kurzu Zdena Koutko-
vá.  (red)

Ženský pěvecký sbor Otro-
kovice opět připravil pro své 
posluchače  hezký předvánoční 
koncert, na kterém zazní známé 
vánoční písně a koledy. Pásmo 
krásných melodií vzbudí ve 
Vás příjemnou předvánoční at-
mosféru.  

Koncert se uskuteční v pátek  
4. 12. v 18 hodin ve velkém 
sále Otrokovické BeSeDY. 
Vstupenky v ceně 70 Kč jsou 
v předprodeji Otrokovické Be-
SeDY. žPs otrokovice

Pojďme zpívat o vánocích
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advent psaný paličkami

Otrokovická BeSeDA,  
s. r. o. vyhlašuje výbě-
rové řízení na provozo-
vatele
MĚstsKé KavárNy
(nám. 3. května 1302, 
otrokovice).
Veškeré informace a 
podmínky naleznete na 
http://www.besedaotro-
kovice.cz
Uzávěrka výběrového  
řízení je 27. listopadu  
v 15.30 hodin.

zadavatel si vyhrazu-
je právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žád-
nou z nabídek.

Srdečně vás zveme na dobročinnou akci

POMÁHÁME POTŘEBNÝM
pátek 27. listopadu 2015 od 16 hodin
na náměstí 3. května v Otrokovicích

Akce se koná jako součást

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 

STROMU
V řadě stánků se bude prodávat vánoční punč, 
svařák, grilované a uzené speciality, káva, čaj  

a nealko nápoje. Výtěžek bude prostřednictvím 
Zdeny Wasserbauerové věnován o.p.s. Šance při 

onkohematologickém oddělení dětské kliniky  
v Olomouci a rodinám z Otrokovicka  

s dětmi s onkologickým onemocněním krve.

výstava pozve na výlet 
do daleké indonésie

Indonésie tří tváří – výstava 
tří fotografů ukazující tři po-
hledy na jednu zemi složenou 
z tisíců ostrovů a ostrůvků. 
exotické snímky bude možné 
zhlédnout ve foyer kinosálu 
Otrokovické BeSeDY od  
1. prosince do 27. ledna. 
 (ano)
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Město Otrokovice vyhlašuje výběrové 
řízení na ProNájEM Prostor 
sloužících K PodNiKáNí 
radNiČNí rEstauracE Na-
cházEjících sE v PŘízEMí  
a 1. PodzEMNíM Podlaží  
Budovy Č. P. 1340, NáM. 3. KvĚt-
Na, 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 výmě-
ře až 357,47 m2 prostor umístěných v 1. 
podzemním podlaží budovy. Prostory 
slouží k účelu nájmu jako provozování 
restauračního zařízení. Město Otrokovice 
vyhlašuje výběrové řízení za následují-
cích podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 15. 1. 2016 
na dobu neurčitou
2. nájemné: a) za prostory umístěné v pří-
zemí budovy minimálně 400 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 technic-
kých úprav předmětu nájmu je možné 
smluvně zajistit nárok nájemce na slevu 
z nájmu, 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 žá-
dosti uvede: a) navrhovanou výši nájem-
ného za m2/rok a účel nájmu 
b) vymezení prostor s uvedením výměry 
v 1. podzemním podlaží budovy, které by 
chtěl využívat
c) doloží kopii živnostenského oprávnění 
nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
d) doloží čestné prohlášení o bezdlužnos-
ti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 

zřízeným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před podpi-
sem smlouvy doloží originál potvrzení 
o bezdlužnosti ve vztahu ke správě so-
ciálního zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových 
prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou 
umisťovány a provozovány výherní hra-
cí přístroje, interaktivní videoloterijní 
terminály a jiná obdobná technická za-
řízení umožňující interaktivní hraní her 
s peněžitými sázkami ve smyslu záko-
na č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájem-
ní smlouvy uhradí pronajímateli kauci 
ve výši tříměsíčního nájemného a zá-
loh na služby. Tato kauce bude použita 
v případě, že nájemce nebude platit řád-

ně nájem a služby s nájmem spojené a při 
ukončení nájemního vztahu, po vyrovná-
ní všech závazků, bude tato kauce, pří-
padně její úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 
8. 12. 2015 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje na ne-
veřejné schůzi Rada města Otrokovice. 
Prohlídku předmětných prostor je nutné 
předem dohodnout na tel.: 577 662 313, 
případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bliž-
ší informace poskytne eva Kadlečíková 
na tel.: 577 662 317.

nabídky předají zájemci osobně nebo 
poštou v zalepené obálce s označením: 
„Výběrové řízení – Radniční restaura-
ce“ na adresu: TeHOS, s. r. o., k rukám 
jednatele, tř. Tomáše Bati 1255, 765 02   
Otrokovice.  zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

Již podeváté se konal v Otro-
kovicích Misijní jarmark. Tato 
akce je v našem městě vždy 
na Misijní neděli, tedy předpo-
slední říjnovou neděli, u kos-
tela sv. Vojtěcha. Pořádá jej 
Turistický oddíl mládeže TOM 
1412 Otrokovice pod záštitou 
farnosti Otrokovice. Myšlenka 
vznikla díky Misijnímu klubku, 
které spadá pod holčičí turistic-
ký oddíl. Jarmarku předchází 
tvoření výrobků, na němž se 
každoročně podílí skoro stov-
ka dětí z Otrokovic i přilehlých 
obcí a také nemalý podíl lidí 
ostatních věkových kategorií 
od mladých až po seniory. Spo-
lupráce při vyrábění a chystání 
Misijního jarmarku nás všech-
ny obohacuje, neboť nás pojí 
stejná myšlenka – pomoci těm, 
kteří to potřebují.
na Misijním jarmarku lidé po-
řídí například dušičkové kytice 
nebo věnce, přáníčka, svíčky, 
perníčky, náušnice a mnoho 
dalších výrobků ve stáncích, 
které nám každoročně půjčují 
Technické služby Otrokovice, 
za což mockrát děkujeme. 
Materiál na výrobu následně 
prodávaných věcí získáváme 
jednak z vlastních zdrojů, dále 
od farnosti Otrokovice a také 

z dotací města Otrokovice. Veš-
keré peníze získané prodejem 
výrobků jsou tedy odeslány 
do kanceláře Papežských mi-
sijních děl, kde jsou následně 
rozdělovány do jednotlivých 
programů pomoci v rozvojo-
vých zemích. Letos se podařilo 
vybrat 47 700 Kč, což je jedna 
z nejvyšších částek ze všech 
roků. Již druhým rokem se naše 
turistické oddíly mládeže TOM 
1419 a TOM 1412 zapojují 
do celorepublikového projek-

tu nadačního fondu Českého 
rozhlasu – SVĚTLUŠKA, po-
máhajícímu dětem a dospělým 
s těžkým zrakovým postižením. 
V Otrokovicích jste mohli v září 
potkat skupinky světlušek, které 
prodávaly předměty (píšťalky, 
náramky a tykadla), a vybíraly 
tím na pomoc zrakově posti-
ženým. Letos se nám podařilo 
vybrat úctyhodných 19 029  Kč. 
Mnohokrát děkujeme všem dár-
cům! Pavla jaNEČKová, 
 denis BilíK

O dnech otevřených dve-
ří k nám v posledních letech 
přicházejí rodinné skupinky 
trochu nesourodé: rodiče, vět-
šinou pevně rozhodnutí využít 
potenciál svého šikovného dítě-
te, přivádějí nejistého páťáčka, 
aby se porozhlédl po své příští 
škole a smířil se s představou, 
že opustí většinu dosavadních 
spolužáků. Během přípravných 
kurzů se ti nejmladší osmělí, 
a jestliže jim přece zbylo tro-
chu obav z nového prostředí, 
spolehlivě je odstraní sezna-
movací pobyt s několika učiteli 
i staršími studenty v některém 
rekreačním středisku. Letošní 
primáni po dvou měsících stu-
dia popisují své dojmy takto:
• Když jsme přišli poprvé 
do školy, napadlo mě, jestli to 
vůbec zvládnu a jestli mi sed-
nou učitelé. Ukázalo se, že jo, 
teda hodně mě baví čeština s pa-
nem Gajdošíkem. Taky jsem se 
bál, protože jsme byli nejmenší. 
Bál jsem se, že se k nám ti ze 
starších tříd budou chovat hnus-
ně, ale není to pravda.
• Tady je učitelka Králíková 
snad „anděl“. Moc se mi tu líbí.
• Ze začátku bylo těžké si zvyk-
nout na režim gymnázia, ale 
myslím, že už jsem si zvyk-
la a mé obavy byly zbytečné, 
i když jsem noc před 1. zářím 
nemohla usnout. A nelituju 
toho, že jsem přestoupila.
• na základní školu budu sice 
vždy vzpomínat, ale nikdy ne-
budu litovat toho, že jsem se 
rozhodla jít na gymnázium. Je 
tu spousta super učitelů. Taky 
když jsme byli na Tesáku, tak 

mě překvapilo, že všichni se 
všemi pracují a nemají blbé 
řeči. Takže jsem se svojí školou 
moc spokojená.
• Jsou tady lepší spolužáci, 
protože žádný to tady nekazí, 
učitelé nás v hodině i pobaví. 
A mám to tu rád!
• Zajímavé je, že po 5 letech 
ve škole mne začala bavit češ-
tina. Myslím, že když někdo 
nechce na gympl, že je to těžké, 
tak se mýlí. Už nejsme děti, už 
se holt budeme muset učit.
• Všichni se spolu bavíme a je 
to super. Je jasné, že mi nějaký 
učitel nesedne, ale to je život. 
Oproti základní škole je to tro-
chu těžší. Vůbec mi to ale ne-
vadí. Ředitel je tu velmi vtipný 
a hodný.
• Týden před začátkem školy 
jsem si zlomila nohu. Trochu 
mě naštvalo, že je tady tolik 
schodů, ale zjistila jsem, že 
jsou tu ochotní studenti i učite-
lé. Vždy když jsem se belhala 
do schodů, každý se mě ptal, 
jestli nechci pomoct. Bylo to 
skvělé. Hned jsem se skamará-
dila.
• Když jsem se ráno budila 
na základní škole, moc jsem 
se do školy netěšila. Ale teď se 
do této školy každý den těším. 
Jsem tady šťastná!

co k tomu může dodat uči-
tel? O beániích oktaváni při-
jmou primány slavnostně mezi 
sebe. Studenty Gymnázia Otro-
kovice se ale primáni cítí být už 
pár týdnů, a my všichni z toho 
máme radost.
 Eva svoBodová, 
 Gymnázium otrokovice

Nejmladší otrokovičtí gymnazisté

Máte vážné a dlouhodobé 
zdravotní problémy či jste ro-
dič–samoživitel pečující o dítě 
do tří let nebo jste v tíživé ži-
votní situaci, a proto se nemů-
žete osobně dostavit na úřad? 
Město Otrokovice už od roku 
2013 poskytuje občanům nad-
standardní službu s názvem 
Pojízdný úřad. Úředník přije-
de za občanem a vyřídí s ním 
agendu, kterou pojízdný úřad 
poskytuje. 

Jedná se například o služby 
czech POInT, což jsou výpisy 
z trestního rejstříku, obchod-
ního rejstříku, z katastru ne-
movitostí, dále vyřizování ob-
čanských průkazů, ověřování 
podpisů. Služba je poskytová-
na zdarma, občan zaplatí pou-
ze správní poplatek. Za to, že 
úředník sedne do auta a s agen-

dou se za ním vypraví, neplatí 
nic. Objednat službu je možné 
telefonicky, osobně, e-mailem 
nebo přes formulář, který je 
umístěn na webových strán-
kách města. Pojízdný úřad byl 
zaveden v roce 2013 a od té 
doby pracovníci úřadu vyjeli 
za klienty téměř devětsetkrát. 

„Město Otrokovice má dlou-
hodobý zájem, aby úřad sloužil 
skutečně lidem, proto se snaží 
občanům zjednodušit přístup 
k jeho službám. Zavedení po-
jízdného úřadu doslova zname-
ná, že občan nemusí na úřad, 
ale úřad přijede za ním. Vníma-
li jsme, že pro některé klienty, 
vzhledem k jejich zdravotním 
problémům nebo jiné složité 
osobní situaci, může být velmi 
stresující nebo technicky složi-
té se vypravit na radnici. Právě 

pro ně je naše služba určena,“ 
uvedla tajemnice otrokovické-
ho úřadu Radana Zenáhlíková.  

nejčastější zájem o pojízdný 
úřad mají starší lidé. „Žádají 
především o vyřízení občan-
ského průkazu,“ poznamenala 
Vladimíra Urbanová, pracov-
nice, která za lidmi přijíždí. 

Doplnila, že výjezdním 
dnem je převážně úterý a ob-
vykle jsou požadavky vyřizo-
vány do pěti pracovních dnů, 
dle konkrétních požadavků.

Pro bližší informace o těch-
to službách zasílejte dotazy na  
e-mail: pojizdnyurad@muot-
rokovice.cz nebo kontaktujte 
úředníky na telefonních číslech 
577 680 109, 577 680 234, 
577 680 108. 
 romana stEhlíKová,
 mluvčí města otrokovice 

o pojízdný úřad je čím dál větší zájem

Mladí pomáhali při Misijním jarmarku i sbírce pro světlušku

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesionál-
ní zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních akcí, 
dokumentů a propagačních filmů. E-mail pro nabídku a bližší info: 

redakce@televizeotrokovice.cz

výtěžek sbírky vánočních růží opět pomůže nemocným
V předvánočním čase jsou nejen v Otrokovicích k dostání vá-
noční růže, pomocí kterých lze přispět na vylepšení prostředí 
v dětském onkohematologickém oddělení  Fakultní nemocnice 
Olomouc a také například na rekondiční pobyty dětí s leukemií. 
Růže je možné koupit v neděli 29. listopadu po obou mších sva-
tých v kostele sv. Vojtěcha, ve středu 2. prosince od 7.30 do 12 
hodin na poliklinice a od 12.30 do 14 hodin na radnici. Během 
celého týdne chystají pořadatelé prodej i ve školách a školkách.  
„Za každou prodanou růží je možné vidět jeden dětský úsměv,“ 
ujistila zakladatelka této tradice Zdena Wasserbauerová.  (red)



Dne 11. listopadu oslavili  
65 let společného života 
manželé Emília a jaromír 
vEČEŘovi. Děkujeme jim 
za všechno, co pro svou ro-
dinu udělali a do dalších let 
jim přejeme hodně zdra-
ví, lásky, štěstí a pohody.  
Dcery Jarmila, Helena a Irena  
s rodinami.

Dne 8. prosince 
se dožívá krás-
ných 95 let naše 
milovaná ma-
minka, babička a 
prababička, paní 

vítězslava vaŠiNová. Do 
dalších let jí přejeme hod-
ně zdraví a hodně radosti  
z vnoučat a pravnoučat.  
Přání posílá dcera Ivana  
s celou rodinou.

Dne 24. listopadu uplyne 10 let od úmrtí paní  
hedviky cvaČKové. S úctou a láskou vzpomí-
ná rodina císařova a cvačkova.

Dne 26. listopadu uplynou 2 roky ode dne, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan  
František tihElKa. S úctou a láskou vzpomína-
jí dcera a syn s rodinami.

Dne 28. listopadu uplynou 3 smutné roky, co nás 
navždy opustil náš tatínek, dědeček, strýc a kama-
rád jaromír loBodáss. I když už není mezi 
námi, ve vzpomínkách zůstane dál. Děkujeme 
všem za tichou vzpomínku. Děti s rodinami 

Vzpomínáme na naše drahé rodi-
če. Dne 28. listopadu si připome-
neme nedožité 90. narozeniny pana  
vladimíra KlEiNa a dne 22. října 
by se dožila 87. narozenin paní věra  
KlEiNová. S úctou a láskou vzpo-
mínají děti s rodinami.

Dne 28. listopadu  by se dožil 100 let pan Miroslav 
PoláŠEK. S láskou a úctou stále vzpomínají dce-
ra Boženka a syn Miroslav a Bořivoj s rodinami.  
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.  

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žíti. 
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále bude-
me míti. Dne 29. listopadu vzpomeňme na ne-
dožitých 69 let manžela, tatínka, dědečka, pana  
václava Fialy. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te prosím s námi. S láskou vzpomínají manželka 

Hana, syn Robert a Václav s rodinou. chybíš nám.

slunce zapadá do polí, srdce ztichlo, už tě nic ne-
bolí. nebylo Ti přáno s námi déle být, nebylo léku, 
abys mohl žít. Dne 30. listopadu uplyne 1 smutný 
rok, co nás opustil náš drahý syn, druh, tatínek,  
dědeček, bratr, strýc, pan Pavel salát. S láskou 
a bolestí v srdci vzpomíná maminka, družka Jitka s rodinou, 
dcera Kristýna s rodinou, sestra Jana a Dana s rodinami, ostatní 
příbuzní a kamarádi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 3. prosince si připomínáme 3. výročí, kdy 
nás navždy opustil pan stanislav KoPEcKý.  
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou,  
rodina a nejbližší přátelé.

Dne 5. prosince uplyne 20 let od úmrtí naší milo-
vané maminky, paní ludmily Brázdilové.  
S láskou vzpomínají oba synové s rodinami.

I když nejste mezi námi,  v srdcích žije-
te stále s námi. Dne 8. prosince uplyne 
již 21 let, co nás opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček, pan josef KliMEŠ 
a dne 11. prosince uplyne druhý smut-
ný rok, co nás opustila naše milova-

ná  maminka, babička a prababička, paní věra KliMEŠová. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou  
vzpomínají dcery Dáša a Věrka s rodinami.   

Dne 21. října 2009 nás opustil náš milovaný, pan 
josef PEtr. Stále vzpomíná manželka Marie, syn 
Pavel, dcera Irena s rodinou, sestra Pavla s rodinou. 
Všichni, co jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. listopadu uplynuly 2 roky od úmrtí mojí 
drahé manželky, matky, babičky a prababičky, 
paní Marty uhlárové, dva roky smutku 
a vzpomínek. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. Manžel Štefan s rodinou

Dne 5. listopadu jsme si připomněli 3. výročí úmrtí 
pana jana GráFa. Vzpomínají manželka, synové 
Vlastimil a Pavel s rodinou.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob Ti dát a tiše 
vzpomínat. Dne 10. listopadu uplynuly 4 roky 
od úmrtí pana arnošta schMidta. S láskou  
vzpomíná rodina.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapome-
ne. Dne 9. listopadu uplynuly již 3 roky od úmrtí naší 
maminky a babičky, paní zdeny lorENzové. 
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 12. listopadu uplynuly 3 roky, kdy ode-
šla od všech, které měla ráda, paní Marie  
PrEKoPová. S láskou vzpomínají rodiče, 
manžel, syn Pavel a dcera Kristýna s rodinou.  
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 13. listopadu by se dožila 90 let naše maminka, 
babička a prababička, paní Františka KrČKová.  
S úctou a láskou vzpomínají dcery, vnoučata a pra-
vnoučata. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 14. listopadu jsme si připomněli 10. výročí 
úmrtí pana Pavla vlČKa. Dne 9. října by se do-
žil 70 let. S láskou vzpomíná manželka s rodinou.
 

čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen vzpo-
mínka nám zůstane, je v našich srdcích skrytá. Dne 
15. listopadu jsme si připomněli 13. výročí úmrtí 
pana jaroslava PoKusy. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka Zdenka a Světlana s dětmi.

 Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 18. listopadu 
uplynuly 2 smutné roky, co nás navždy opustil pan 
PhMr. Karel suchoMEl. Kdo jste jej znali 
a měli rádi, věnujte mu spolu s námi opět tichou 
vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají a děkují 
za rodinu eva Dalecká, za blízké přátele Jan ně-
meček a za kolektiv lékárny Radka Švendová.

 Dne 19. listopadu uplynulo 20 let od úmrtí pana 
jaroslava MrázKa. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu prosím s námi tichou vzpomínku. 
Manželka Jana a dcery s rodinami.

Dne 19. listopadu uplynul první smutný rok, co nás 
opustil manžel a tatínek, pan jiří KaŠPárEK. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, děti a celá 
rodina.

Dne 19. listopadu jsme si připomněli 5. výročí úmr-
tí našeho drahého, pana svatopluka KlhŮFKa. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka eva a děti 
s rodinami.
 

Dne 22. listopadu by se dožil 100 let 
pan ladislav BartoŠEK. Tichou vzpomínku 
a poděkování věnuje snacha Anička a její děti.
 
čas letí, bolest zůstává. Dne 23. listopadu uplyne 
10 let ode dne, kdy nás opustil tatínek, syn a bratr, 
pan silvestr NováK. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi. Syn Lukášek, rodiče Drahomíra a Josef, 
bratři Josef a Jaroslav novákovi.
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sPolEČENsKá KroNikA

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. 
DPH/osoba. Podklady a platby přijímá Turistické informační 
centrum, Otrokovická BeSeDA, Po–Pá  8–12, 13–18 hod.,  
So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

BlahoPŘáNí

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.

iNzErcE

studio jaNa – KOSMe-
TIKA, MASÁŽe LÁVOVÝMI 
KAMenY, PRODLUŽOVÁnÍ 
ŘAS (Magic Lashes). na Vaši 
návštěvu se těší Věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

Koupím byt v Otrokovicích, 
ideálně s balkonem, ne příze-
mí. Tel.: 608 720 716.

In
Z

e
R
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odvoz zdarMa – vyPlatíME váM 500–1000 Kč

Pro nový realitní projekt hle-
dám 2–3 komunikativní spolu-
pracovníky/ce. Více informací: 
Jiří Remeš, tel.: 728 915 925.

hotel Baťov Otrokovice přijme 
kuchaře/ku, číšníka/servírku, 
recepční, provozní/ho gastropro-
vozu, pracovníky výdeje jídel, 
pomocnou sílu do kuchyně HPP 
i VPP. e-mail: recepce@spole-
censkydum.cz, tel.: 602 827 121, 
602 516 530, 577 650 111 

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

Prodám byt 3+kk, 76 m2,  
2. nP, ul. J. Žižky 1880, kolau-
dace 2010. cena 2 300 000. Bez 
kuch. linky. Tel.: 773 656 487.



Poslední zářijový den, 
za hojné účasti rodičů 
a dalšího příbuzenstva, 
si prožili naši prvňáci 
svou slavnou chvilku. 
Žáci prvních tříd byli 
při této zdařilé akci pa-
sováni paní ředitelkou 
Mgr. Martou Zakopalo-
vou na školáky.

Předtím, než pasová-
ní proběhlo, předvedly 
děti něco z toho, co se 
za měsíc ve škole nau-
čily. Zazněly oblíbené 
písně i básničky, které 
se žáci učí při vyvozo-
vání nových písmen. 
Starší spolužáci před-
nesli slib prvňáčka 
a poté proběhlo samot-
né pasování. Každý 
žák si odnesl drobnost 
na památku. Rodiče 
ocenili své šikulky 
bouřlivým potleskem.

 třídní učitelky 1. tříd, 
  ZŠ TGM 

OtrOkOvické
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Základní škola Mánesova se 
zásluhou vedení školy a ak-
tivních učitelů přírodověd-
ných předmětů stala GLOBe 
školou. (GLOBe = Global 
Learning and Observations 
to Benefit the environment.) 
Přidali jsme se k dalším 135 
základním a středním školám 
z ČR a spolupracujeme se žáky 
ze 114 zemí světa.

naši žáci budou zkoumat 
přírodu vědeckými metodami, 
a pomáhat tak zlepšovat stav 
životního prostředí ve svém 
okolí. navíc se budou učit vě-
decky bádat – vytvářet hypoté-
zy, navrhovat postupy k jejich 
ověření, provádět experimenty 
a tvořit závěry ze svých pokusů. 

co konkrétně v GLOBe pro-
gramu děláme? Učitelé a žáci 
mohou zvolit různě náročné 
aktivity. Pozorujeme a měříme 
v okolí školy, a tím se připoju-
jeme k žákům z celého světa, 
kteří monitorují všechny čás-
ti ekosystému. Pozorováním 
ve svém okolí získávají žáci 
k místu, kde žijí, bližší vztah 
a zajímají se o něj.  Pravidelné 
a vytrvalé získávání dlouho-

dobé řady dat činí z GLOBe 
unikátní program. Zároveň se 
data odesílají do mezinárod-
ní databanky, kterou spravuje 
a odborně zaštiťuje nASA. 
Bádáme a učíme se vlastním 
zkoumáním – trénujeme ba-
datelsky orientované učení. 
Žáci používají stejné postupy 
práce jako vědci. na základě 
svých otázek formulují hy-
potézu a naplánují si, jak ji 
nejlépe ověří. Zpracovávají 
a vyhodnocují výsledky, kon-
zultují s odborníky, prezentují 
ostatním, co zjistili. Řešíme 
problémy životního prostředí  
ve svém okolí, a tak propoju-
jeme život školy se životem 
obce. Informujeme a spolupra-
cujeme, aby ostatní věděli, co 
a proč děláme a mohli se inspi-
rovat nebo nám pomoci. Žáci 
spolupracují např. s odborníky 
při vyhodnocování  a interpre-
taci naměřených údajů, jednají 
s úředníky, informují veřejnost 
prostřednictvím školního webu 
i článku v místním tisku. Glo-
bální pohled na věci kolem 
nám pomůže chápat Zemi jako 
propojený dynamický systém. 

Hledat souvislosti v přírodě 
lze už při běžných GLOBe 
měřeních, při kterých se žáky 
diskutujeme, co naměřená data 
znamenají a jak je možné je 
propojit s tím, co se už naučili 
nebo znají odjinud (www.glo-
be.terezanet.cz)

Aktuální informace o GLO-
Be na ZŠ Mánesova – součas-
né dění, GLOBe tým, úkoly 
a mnoho dalšího je na blogu 
pana učitele Pavla Broži 
(padlet.com/Pavel_Broza/glo-
be), na který mají „Gloubáci“ 
možnost přispívat. Držme na-
šim mladým přírodovědcům 
palce.

Všechny žáky naší školy 
od těch nejmenších až po de-
váťáky čekal v listopadu příro-
dovědný projektový den, který 
byl plný různorodých aktivit 
– přijel ÚDIF (Úžasné divadlo 
fyziky), připravena je soutěž 
Amatérský přírodovědec, opět 
jsme navštívili experimen-
tárium, maloši se seznámili 
s canisterapií, s chovateli hadů 
a achatin a mnoho dalšího.  
 ing. Pavel Broža, 

 ZŠ Mánesova

V říjnu jsem se zúčastnil semi-
náře na téma Role mámy a táty 
v rodině aneb Jak to udělat, 
aby nám děti nepřerostly přes 
hlavu. Jsem muž 43 let, a tak 
asi pochopíte, že základem pro 
návštěvu takovéto prezenta-
ce bylo doporučení mé ženy. 
navíc mám naštěstí děti, které 
mi v současné době stále ještě 
přes hlavu nepřerůstají, a mám 
poměrně dobrou šanci, že ani 
nebudou mít takové tendence. 

Vlastně jsem tedy nic speci-
álního nečekal.  Řeknu zrovna, 
že jsem končil zcela nadšený. 
Přednášející Mgr. Jiří Halda 
dokázal skloubit mnohaleté 

zkušenosti pedagoga a porad-
ce s velmi dobře uchopitelným 
podáním, a ve finále tak doká-
zal zaujmout všech asi 45 žen 
a 5 mužů v přeplněné učebně 
ZŠ TGM. 

Přednáška se týkala úlohy 
otce a matky, vlastně spíše 
matky a otce, v životě každé-
ho dítěte, a to formou překva-
pivých zjištění a informací 
o způsobech uvažování našich 
potomků. co a kdy může dítě-
ti pomoci v dalším životě, čím 
a kdy mu můžeme ublížit, jak 
ho udržet v mezích požadova-
né výchovy a čím ho motivo-
vat ke slušnému chování, bylo 

řečeno dobře a srozumitelně. 
navíc doplněno řadou praktic-
kých příkladů ze zkušenosti. 
Prostě paráda. 

V závěru jsem litoval, že 
jsem si nevzal papír na po-
známky, a tak si jistě zapa-
matuji jen část informací. Ale 
nedá se nic dělat, to už nena-
pravím. Je to poučení pro příš-
tě. Ale soudě dle spokojeného 
brumlání ostatních účastníků 
nejsem jediný, kdo je skutečně 
vděčný vedení škody za to, že 
pro rodiče tuto přednášku zor-
ganizovala.
 Mgr. jaroslav FráNEK, 
 rodič

V říjnu odletěla skupina šesti žáků oboru kuchař-číšník do italského 
města Rimini, aby tady v příjemném teplém podzimním počasí na-
čerpali zkušenosti v italských hotelích a tavernách. Italská kuchyně je 
proslulá svými specialitami, jako jsou těstoviny, speciální moučníky 
nebo zmrzlina a káva a taky ryby a mořské plody. Šest studentů bylo 
rozděleno po dvojicích do 3 restaurací, z nichž každá má jiné zamě-
ření a specializuje se také na jiný druh hostů. První dvojice připravo-
vala snídaňové menu a dezerty, druhá se zabývala zpracováním ryb 
a mořských plodů, třetí dvojice pomáhala s přípravou obědů a večeří 
(italské těstoviny, rizota, saláty). Ve volném čase mohli studenti pozná-
vat zajímavá místa Rimini i jeho okolí a užívat si dlouhých písečných 
pláží, pravé italské kávy a zmrzliny. Tohle všechno nabídl studentům 
3. ročníku evropský program erasmus+, z jehož prostředků byl pobyt 
hrazen. celé snažení studentů bylo v závěru pobytu ohodnoceno míst-
ními šéfkuchaři a budoucí kuchaři získali certifikát, který by jim mohl 
pomoci při hledání práce v zahraničí.
 dana MoŠNovsKá, spŠ otrokovice

Přednáška pro rodiče – pocit povinnosti vystřídalo nadšení

zŠ Mánesova je GloBE školou

studenti se učí přímo od italských kuchařů

Pasování prvňáčků na školáky v zŠ t. G. Masaryka

název canisterapie vznikl spo-
jením slov canis (pes) a terapie 
(léčba či péče), volně bychom jej 
tedy mohli přeložit jako léčebná 
metoda, při které se využívá psů. 
canisterapeutičtí psi jsou spe-
ciálně vycvičení a složili přísné 
zkoušky. Musí být poslušní, mají 
kamarádskou povahu a klidné 
chování, nesmí vrčet a ohánět se, 
pokud se jim něco nelíbí. nej-
častěji se canisterapie využívá  
v dětských domovech, v domo-
vech důchodců, v léčebnách pro 
psychicky nemocné, v hospi-
cech, ve speciálních školách a v 
ústavech pro tělesně či mentálně 
postižené. Pejsek funguje jako 
kamarád pro rozptýlení, o kterého 
je třeba se postarat a zabavit ho, 
a také jako veselý parťák. Často 
pomáhá také s rehabilitací a cvi-
čením.

Začátkem listopadu si mohli 
druháci vymyslet povely pro ca-
nisterapeutického pejska Dixiho, 
kterého přivedl jeho pán, Bc. 
Marek Havelka. nejen vymyslet, 
ale i realizovat. Děti si jednotlivě 
se psem vyzkoušely základní po-
vely, jako je „Sedni!“, „Lehni!“, 
„Zůstaň!“ i nadstandardní povely 
„Sudy!“(pejsek válí sudy), „Ostu-
da!“ (tlapka na očích na znamení 
studu), „Pozdrav!“ (štěknutí), 
„Dej pac!“ (packa na dlaň velící-
ho), „High five!“ (česky pozdrav 
placák, zde dlaň-tlapka), „Koleč-

ko!“ (pejsek běhá v kruzích podle 
ruky člověka), „Osmička!“ (pes 
prochází mezi nohama jdoucího 
člověka). některé kousky byly 
doslova cirkusové.

S napětím všichni čekali, zda 
Dixi najde svůj oblíbený míček. 
Ten jsme mu dobře schovali ve 
společenské místnosti, když byl 
se svým pánem za dveřmi. I ve 
velkém množství různých pachů 
ho s jistotou našel. Odměnou mu 
bylo aportování jeho milovaného 
míčku, který umí vrátit velícímu 
člověku do dlaně nebo před něho 
upustit na zem. 

Ke konci programu jsme se 
naučili obranné postoje vůči roz-
zlobenému útočnému psovi. Byly 
to klek (klek, hlava na zem, pro-
pletené ruce kryjí krk) a stoj (stoj, 
ruce v kapsách, k psovi se stále 
otáčet zády a nedívat se mu do 
očí). celý program se líbil všem 
dětem, dospělým i nadšenému 
Diximu. Za to, jak poslouchal, 
dostal domů pamlsky. Prožili 
jsme něco úžasného a při našich 
častých vzpomínkách se ptáme: 
„Dostali jste od pejska pusinku? 
Lehl si na váš příkaz? Položil si 
hlavu na vaše klečící tělo a opa-
trně si vzal ukrytý pamlsek?“ My 
jsme to už zažili.
Paeddr. hana vyoralová, 
 Mgr. Klára ŠiŠKová, 
 alice BoBalová
 ZŠ Trávníky

léčba duše psí láskou aneb canisterapie



Asociace turistických oddílů v ČR po-
řádala opět po dvou letech celorepub-
likovou soutěž oddílů zvanou „jed-
nadvacítka“. náš klučičí oddíl TOM 

1419 OTROKOVIce se zúčastnil 
a výsledkem byl historický úspěch. 
Soutěž probíhala ve Sloupu v Če-
chách od 16. do 18. října a účastnilo 
se jí pět turistických oddílů vybraných 
na základě dotazníku ohledně činnos-
ti. Čím více akcí pro děti či pro veřej-
nost oddíl pořádá nebo jestli vydává 
svůj časopis, tím více bodů získá. 

celý víkend kluky čekaly doved-
nostní a znalostní úkoly, kterých bylo 
přesně 21 (jako název soutěže). Kluci 
například vařili guláš, skákali do dál-
ky, vyplňovali test o ČR. Po sečtení 
všech bodů naši kluci poprvé v his-
torii našeho oddílu obsadili 1. místo 
a získali označení nejlepší turistický 
oddíl v kategorii velké oddíly. Rád 
bych pogratuloval reprezentantům na-
šeho oddílu a města Otrokovice.  

 denis BilíK, ToM 1419

11OtrOkOvické
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toM 1419. na snímku zleva: Voj-
těch Rafaj, Martin Švehlík, Jan sta-
něk, bratři Tomáš a Martin Janečkovi.

turisté z toM 1419 jsou nejlepší v republice

Podpora aktivit v oblasti tělo-
výchovy a sportu patří mezi 
priority města. V rámci veřejné 
prezentace sportovní a tělový-
chovné činnosti město oceňuje 
své nejúspěšnější sportovce.    
Vyzýváme tímto otrokovickou 
veřejnost, aby Odboru školství 
a kultury Městského úřadu Ot-
rokovice zasílala návrhy na oce-
nění. nominační formuláře jsou 
k dispozici na odboru školství 
a kultury, na podatelně měst-
ského úřadu a na internetových 
stránkách města. Oceňování 
probíhá v následujících katego-
riích:

nejúspěšnější sportovec města 
(kategorie dospělých) 
nejúspěšnější sportovec dětí 
a mládeže (sportovci do 18 let 
věku k 31. 12. daného kalendář-
ního roku)        
nejúspěšnější sportovec veterán 
nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec
nejúspěšnější sportovní kolektiv          
nejúspěšnější trenér
cena za celoživotní práci  
a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport.
V kategorii nejúspěšnější sporto-
vec města je oceňováno první až 
šesté umístění, v kategoriích nej-

úspěšnější sportovec dětí a mlá-
deže a nejúspěšnější kolektiv je 
oceňováno první až třetí umístě-
ní, v kategoriích nejúspěšnější 
sportovec veterán a nejúspěš-
nější handicapovaný sportovec 
je oceňován jeden sportovec. 
V kategorii nejúspěšnější trenér 
je oceňováno až šest trenérů bez 
určení pořadí, cena za celoži-
votní práci a dlouholetý přínos 
pro otrokovický sport může být  
v jednom roce udělena nejvýše 
dvěma osobám.   

Do hodnocení jsou zařaze-
ni sportovci, kteří jsou členy 
sportovní organizace (klubu) 

se sídlem v Otrokovicích, dále 
sportovci s trvalým pobytem 
v Otrokovicích a trenéři vykoná-
vající trenérskou činnost na úze-
mí Otrokovic.

V souladu s nominačním 
formulářem žádáme o uvede-
ní dosažených výsledků navr-
ženého kandidáta na ocenění  
v oblasti sportu. Dosažené vý-
sledky navrženého kandidáta 
musejí být potvrzeny sportovní 
organizací, ve které navržený 
působí. Zdůvodnění návrhu je 
hlavním vodítkem při výběru 
z případného většího množství 
navržených kandidátů.

termín a kontakty pro podává-
ní návrhů:

Adresa pro zasílání návrhů: 
Městský úřad Otrokovice, odbor 
školství a kultury, nám. 3. května 
1340, 765 23 Otrokovice. 

Kontaktní osoba pro případné 
dotazy: Mgr. Barbora Šopíková, 
tel. 577 680 103. e-mail: sopi-
kova@muotrokovice.cz, Len-
ka Kučerová, tel. 577 680 436, 
kucerova@muotrokovice.cz. 
uzávěrka návrhů je do 31. 12. 
2015, rozhoduje poštovní podá-
ní. 
 Mgr. Barbora ŠoPíKová,
 vedoucí oŠK MěÚ otrokovice

výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců za rok 2015

Letošní rok se veslařům–akademikům 
opravdu povedl. největších úspěchů do-
sáhl tradičně Petr Čabla, kterému se dařilo 
překonávat nejen soupeře, ale i sebe sama. 
Petr opravdu překvapil a po dlouhých le-
tech měly Otrokovice zástupce ve finále 
světového poháru. Ve slovinském Bledu 
vybojoval 6. místo, které ve veslařském 
světě už něco znamená. Tímto výsledkem 
si zajistil účast na mistrovství evropy, 
ovšem tréninkovou přípravu na tuto akci 
omezily přípravy na státnice. 

Petr měl ambici vylepšit své loňské 13. 
místo, což se mu nepodařilo, v polské Po-
znani skončil čtrnáctý. náplastí na tento 
„nezdar“ mu bylo úspěšné složení stát-
ních zkoušek. Svojí formou si zajistil 
nominaci na Světovou letní univerziádu 
v Jižní Koreji, kde vybojoval vítězství 
ve finále B, a umístil se tedy na 7. příč-
ce. Ostatní členové klubu taktéž váleli. 

V závodě univerzitních osem při slavných 
pražských Primátorkách se nám povedlo 
jako prvním akademikům postavit na start 
dvě osmiveslice! Včetně kormidelníků 
tedy 18 závodníků a výrazně jsme přispěli 
k rekordnímu počtu startujících. Sice ani 
jedna naše posádka nevyhrála, ale pocit 
z krásného prostředí pod vyšehradskou 
skálou to vynahradil. 

V září jsme se postavili na start obno-
veného závodu univerzitních osem, kte-
rý pořádali borci z Brna na řece Svratce. 
Součástí závodů byl i pro nás vítězný zá-
vod čtyřek. Třikrát hurá! Posledním závo-
dem byl Hradišťský šestikilák, kterým za-
čala příprava na další sezonu. Petr Čabla 
obsadil v mužích 3. místo a Filip novotný 
mezi juniory 12. místo. Těchto výsledků 
jsme dosáhli i díky finanční podpoře měs-
ta Otrokovice. Děkujeme!  
 ing. vlastimil ČaBla, předseda uK Zlín

úspěšný rok veslařů–akademiků z otrokovic
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Projekt Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů (OVOV) slavil letos šesté 
narozeniny a za tuto dobu se až letos 
podařilo ZŠ Mánesova probojovat do re-
publikového finále v Praze. V nejmladší 
kategorii (10 let) se Adam Štourač posta-
vil na bednu a převzal krásnou „olympij-
skou“ bronzovou medaili. Ve své kate-
gorii měl třiadvacet soupeřů, z nichž osm 
jich do poslední chvíle podávalo hodně 
vyrovnané výkony a bojovalo o medaile. 

V desetiboji se nakonec podařilo zís-
kat přes 7 tisíc bodů jen třem z nich. 
Adam si zlepšil osobáky hned v sedmi 
disciplínách, mezi nejcennější výkony 
patří 46,75 metru v hodu kriketovým 

míčkem, 104 kliků za 2 minuty, 409 
centimetrů  ve skoku dalekém nebo 6,13 
metru v trojskoku snožmo z místa. Účast 
na finále byla úchvatným zážitkem – vel-
kolepé zahájení v olympijském duchu, 
s hymnou v podání Marty Jandové, slav-
nostním slibem sportovců, osobním se-
tkáním s desítkami legend našeho sportu, 
olympijskými vítězi i osobnostmi ze svě-
ta showbyznysu. 

Po celou dobu probíhal bohatý dopro-
vodný program s přehlídkou netradičních 
sportovních disciplín, exhibičním zápo-
lením slavných osobností (např. herec 
Jakub Kohák, bratři Svobodové, spor-
tovní moderátor Jan Smetana a spousta 
dalších), vše pod dozorem naší armády 
a policie. Patrony OVOV jsou Robert 
Změlík, Roman Šebrle a náš region mají 
na starosti Šárka Kašpárková a její part-
ner Michal Pogány, které známe z bese-
dy na naší škole. Přáli bychom i dalším 
sportovcům, aby zažili finále v Praze 
na vlastní kůži! Více na www.ovov.cz. 
 Eva ŠťouraČová, 
 ZŠ Mánesova

Máneska v republikovém finále ovov

vytrvalci si v memoriálový den mohli zaběhnout i maraton a půl
Doslova všechny věkové ka-
tegorie si mohly zasportovat 
na XVI. ročníku Memoriálu 
MUDr. Josefa Podmolíka. Prv-
ní listopadovou sobotu se v bě-
žeckých závodech a trojboji 
přípravek zapojilo na šest set 
účastníků.  

„Z toho bylo na dvě stov-
ky dětí jak v přípravkách, tak 
i ve štafetách a v žákovských 
a dorosteneckých kategoriích,“ 
upřesnil ředitel závodu Aleš 
Prudký.

Trať byla letos nově certifi-
kována Mezinárodní asociací 
atletických federací (Internati-
onal Association of Athletics 
Federations, IAAF) – nejvyšší 
světovou organizací, která řídí 
atletiku. Premiéru měl také 
závod na 63,288 kilometru, 
tedy maraton a půl. na rozdíl 
od hlavního závodu, kterým je 
půlmaraton, běžci startovali už 
ráno. Vytrvalci měli tím pádem 
smůlu na dopolední déšť. Přesto 
se s tratí odvážně popralo dvaa-
dvacet závodníků. na startu půl-
maratonu bylo sto devět mužů 
a žen, o půlmaratonové kilome-
try se dělili závodníci v třiaše-
desáti štafetách. Závodníci byli 
jak z České republiky, tak ze 
Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, 
Keni a etiopie. 

„Jsme rádi, že jsme na trať 
opět dostali zahraniční účast-
níky. A rádi jsme také za tra-

Uvažujete o koupi nebo prodeji nemovitosti?
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ťové rekordy, které padly jak 
ve všech kategoriích  premi-
érového maratonu a půl, tak 
i ve štafetovém půlmaratonu,“ 
dodal spoluorganizátor Michal 
Petřík s tím, že podrobné vý-
sledky nabízí webová stránka 
www.pul-maraton.cz. 

Memoriál měl letos i kulturní 
podtext. Sochař Jiří Parma, člen 

otrokovického spolku Rozumě-
ní, vytvořil dřevěnou plastiku 
běžce – připomínku otrokovic-
kého lékaře, propagátora pohy-
bu a běhu  MUDr. Josefa Pod-
molíka. Slavnostního odhalení 
sochy se zúčastnil také starosta 
Jaroslav Budek a manželka ze-
snulého lékaře eliška Podmolí-
ková.  Anna NovotNá

Po startu. půlmaraton měří 21,0975 kilometru. letos jej v otroko-
vicích běželo sto devět závodnic a závodníků.

Maraton a půl. borci, kteří si troufli na maraton a půl, jej  
zaběhli v časech 4:13,13 až 6:56,22. snímky: anna NovotNá

celoroční připomínka závodu. socha běžce protínajícího cílo-
vou pásku byla slavnostně odhalena těsně před startem půlmaratonu.


