
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

24. března 2017
číslo 3 – ročník 27
zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

seniorský věk nebo zdravotní postižení přináší lidem mnoho situací, s jejichž řešením mají obtíže. někdy si musí připustit, že na běžné denní činnosti přestávají 
stačit a bohužel, často už to tak zůstane. nechce se jim loučit se svým domovem. Mají obavu, že by přestěhováním do zařízení přišli o svůj domov nebo o své 
známé z okolí, kteří jim poskytují pocit jistoty. Pečovatelská služba SeniOR Otrokovice působí v obci již několik let a naší cílovou skupinou jsou právě takovíto 
lidé. Speciálně přizpůsobenými vozidly vyjíždíme několikrát denně za klienty do jejich domovů, abychom jim pomohli s činnostmi, které jsou pro ně již nad jejich 
síly. Jedná se například o osobní hygienu, přípravu stravy, zajištění nákupů nebo je přivážíme k nám do středisek osobní hygieny, kde si mohou dopřát koupel 
v zázemí pohodlného bezbariérového zařízení s kvalifikovanou asistencí. naše pečovatelky jsou někdy jediným člověkem, který je v průběhu dní navštíví, a tak 
mají tito, leckdy osamělí lidé, pocit jistoty a bezpečí, že nezůstanou doma bez pomoci nebo že jim pomůžeme vyřešit problém, který je zrovna tíží.

často slýchám obavu, že malý příjem na zajištění takové služby nestačí. S touto situací si umíme poradit, protože nedílnou součástí naší pomoci je úzká spo-
lupráce s odborníky, kteří zvládnou vyřešit i související problémy, například jak si zajistit příspěvek na péči, kompenzační pomůcky nebo pomoc zdravotníka 
v domácnosti. Skloubit pomoc o blízkou osobu se zaměstnáním nebo rodinou je velmi náročné a rozhodně není žádnou ostudou se o péči podělit.  Pro pečující 
rodinu jsme partnerem. Můžeme ji v době její nepřítomnosti zastoupit, některé činnosti zajistit a umožnit jí tak potřebnou a tolik opomíjenou regeneraci sil 
nebo čas pro vlastní potřeby. Smlouvu s klientem je možné uzavřít třeba jen na krátkou dobu, než se jeho zdravotní stav zlepší nebo než si jeho rodina zajistí 
vše potřebné, aby se mu mohla plně věnovat. Máme ale i klienty, o které se staráme léta k jejich spokojenosti, protože jsme pečovatelská služba, která pracuje 
s pochopením a empatií k lidským osudům. naší největší odměnou je spokojený klient. člověk, který díky nám může bydlet ve svém vlastním domově, přestože 
se už neobejde bez pomoci druhých.  

 Za kolektiv pečovatelské služby Mgr. Martina Pacáková, vedoucí Pečovatelské služby SeniOR Otrokovice
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od malička usměvavá. V úterý 14. února, na svátek 
zamilovaných, přišel starosta Jaroslav Budek poblahopřát 
rodičům prvního letošního občánka Otrokovic. První ob-
čankou roku 2017 je Nikol Hatoňová, narozená 4. ledna.  
Při narození vážila 4 100 gramů a měřila 53 centimetrů.  
Starosta přinesl rodičům kromě přání všeho nejlepšího 
také velkou kytici, měkkou dětskou deku, plyšovou hračku  
a zlatou cihličku.  (red), foto: anna novotná

Brouzdej 
internetem 
21. století

sportovní areál Baťov oslaví 5. výročí vzniku

Už pět let nabízí Sportovní are-
ál Baťov sportovní i společen-
ské vyžití na dvou fotbalových,  
jednom víceúčelovém hřišti 
a ve wellness. Páté výročí připa-
dající na duben 2017 oslaví na-
příklad slevami na vstup do sau-
ny a do vířivek pro veřejnost.  
„Stejně jako vloni, i pro rok 2017 
připravujeme ve wellness centru 
akce pro veřejnost. Při příležitos-
ti 5. výročí otevření areálu bude 
v pátek 21. dubna vstup do víři-
vek a sauny o 50% levnější. Kaž-
dý může využít obou procedur,“ 
vyzdvihl nejbližší akci jednatel 
městské správcovské společnos-
ti TEHOS Tomáš Morys. Platný 
ceník je na webu www.arealba-
tov.cz. Vstup do wellness centra 
v době konání akce bude umož-
něn jen na základě telefonických 

objednávek na čísle 606 094 605 
do 20. dubna. Při koupi perma-
nentky v hodnotě 1 000 korun 
v den oslav výročí, 21. dubna, 
bude jedna procedura (sauna či 
vířivka) pro jednu osobu zadar-
mo. 

V sobotu 13. května se od 13 
do 20 hodin koná Den pro ro-
dinu, kdy dva dospělí a děti 
od tří do patnácti let mohou vy-
užít 50% slevu z ceníku. Vstup 
do wellness centra v době ko-
nání akce bude umožněn jen 
na základě telefonických objed-
návek na čísle 606 094 605 do  
12. května. Při příležitosti Me-

zinárodního dne seniorů 6. října 
budou mít všichni senioři nad 
šedesát let vstup zcela zdarma 
a 11. listopadu bude volně pří-
stupná sauna pro rodiče s dětmi. 

Sportovní areál Baťov navští-
vilo vloni téměř čtyřicet tisíc 
sportovců z řad široké veřejnos-
ti, sportovních oddílů a jejich 
fanoušků a zájemců o wellness 
služby. „Namátkou lze jme-
novat sportovní oddíly, které 
zde trénovaly či hrály přátelská 
a mistrovská utkání různých 
věkových kategorií od dětí až 
po dospělé kategorie – kromě 
SK Baťov 1930 využili služeb 
areálu například fotbalisté zlín-
ského Fastavu, slovenské Seni-
ce, Mladé Boleslavi, Bohemians 
Praha a další. Z dalších význam-
ných akcí lze jmenovat fotbalo-
vé turnaje žákovských kategorií, 
tréninkových kempů či seminářů 
pro rozhodčí,“ vyjmenoval Mo-
rys.  Pokračování na straně 12

Nevíte, jak strávit následující dny a nechce se 
vám sedět doma? Chcete se dozvědět, jaké akce 
se v Otrokovicích konají? Kalendář kulturních 
a sportovních akcí ukáže události, které se 
ve městě připravují a které může veřejnost na-
vštívit. Naleznete jej na webových stránkách 
Turistického informačního centra Otrokovice: 
kalendar.tic-otrokovice.cz/kalendar/.

„V kalendáři kulturních a sportovních akcí 
jsou přehledně umístěny události, které sami po-
řadatelé do seznamu vkládají. Oslovili jsme ško-
ly, sportovní a kulturní organizace, městské or-

ganizace a nabídli jim možnost vkládat své akce 
na jedno místo,“ uvedla vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková. Návštěvníci webo-
vých stránek se dozvědí o soutěžích, besedách, 
výstavách, ale třeba i o dnech otevřených dveří, 
které se v Otrokovicích konají.  

„Sdílený kalendář akcí zároveň poslouží pro 
organizátory, protože si snadno dohledají, kdy 
a kde se na území našeho města jaké akce pořá-
dají. Podle toho si mohou přizpůsobovat termí-
ny, aby se třeba nekryly dvě události podobného 
charakteru,“ uzavřela Šopíková.  (ste)

všechny otrokovické akce mohou být v novém kalendáři



2 OtrOkOvické
nOviny

veselý průvod ve stojance. Otrokovičtí dobrovolní hasiči prošli 25. února v čele 
s medvědem svou tradiční trasu starými Otrokovicemi, ulicí Dr. Stojana a Újezdy.
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Fašank: hasiči vyrazili v maskách In
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Pohoštění nejen pro kissáky. Maskám z Kvítkovic, mezi které patřila i hudební 
skupina Kiss s typickým make-upem, chutnalo pohoštění v podobě chlebíčků i slivovice.
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na evidenci vozidel rozšířili pracoviště 
Pro zvýšení komfortu klientů rozšířil Městský úřad Otrokovice 
přepážkové pracoviště na evidenci vozidel. Dosud byla na od-
dělení evidence vozidel tři plnohodnotná přepážková pracoviště. 
Po únorové rekonstrukci jsou v provozu přepážky čtyři.  (ano)

sešli se akcionáři společnosti vodovody a kanalizace Zlín
Na 9. března svolalo město Otrokovice pracovní setkání zástup-
ců akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín). 
Cílem setkání bylo shrnutí dosavadních postupů a postojů měst 
Otrokovice, Fryšták a dalších obcí a srovnání informační hladi-
ny všech zástupců veřejného sektoru. Toto setkání bylo svoláno 
v návaznosti na pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu v Olo-
mouci, který potvrdil neplatnost usnesení valné hromady Vak Zlín 
z 30. dubna 2004, na jejímž základě byl zaveden provozní model. 
Na sedmdesát účastníků se sešlo v sále Otrokovické BESEDy, 
kde dostali příležitost získat informace o současném stavu a mož-
nostech dalšího postupu akcionářů VaK Zlín. Součástí setkání 
bylo stručné shrnutí výsledků soudních sporů a dalšího dosavad-
ního postupu, prezentace o způsobech provozování vodárenské 
infrastruktury v České republice ve vztahu k dotační přijatelnosti 
a možnost získání dotací na opravy a obnovu vodárenské infra-
struktury. Součástí jednání byl návrh města Otrokovice a zástupců 
obcí na další postup, a to prostřednictvím společného prohlášení 
zástupců měst a obcí – akcionářů VaK Zlín.   (ste)

vysílání městské televize otrokovice nově
Nový vizuální styl má od března Městská televize Otrokovi-
ce (MTVO). Nová je znělka, nově diváky provází aktualitami 
z města moderátorka, nově jsou reportáže zařazené každý pá-
tek. Vysílání MTVO lze sledovat v rámci kabelové sítě UPC, 
internetové sítě TC Servis a jejich partnerských sítí (například 
sledovani.tv) nebo živě na stránkách města www.otrokovice.cz. 
Městská televize Otrokovice vysílá v pravidelném tříhodinovém 
bloku zpravodajství z Otrokovic, které se mění vždy v pátek v 18 
hodin (mimo státní svátky) a dále převzaté zpravodajství NTV 
Cable z Napajedel, pořady natočené MTVO, infotext, reklamu 
i další relace, například záznamy kulturních akcí.  (red)

displej na radnici prozradí i množství prachu ve městě
Rychlost a směr větru, aktuální teplotu a vlhkost vzduchu, úhrn 
srážek a některé parametry (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, poléta-
vý prach) kvality ovzduší ve městě. Nejen to měří a zaznamená-
vá od roku 2014 monitorovací stanice na radnici, která nahradila 
původní dosloužilou. Imisní monitorovací stanice byla pořízena 
v roce 2013 z finančních prostředků Fondu soudržnosti Evropské 
unie, Operačního programu Životní prostředí a z vlastních zdro-
jů města. V zimním období mohli obyvatelé velké části republiky 
sledovat zvýšenou koncentraci prachových částic v ovzduší. Otro-
kovice nebyly výjimkou. „Také ve Zlínském kraji byly opakovaně 
naměřeny zvýšené hodnoty suspendovaných částic PM10, laicky 
řečeno zvýšená koncentrace „mikroprachu“. V důsledku toho byla 
několikrát Českým hydrometeorologickým ústavem i vyhlášena 
smogová situace a ve dvou případech dokonce regulace. Smo-
gová situace je stav, kdy dojde k překročení zákonem stanovené 
hodnoty některou ze sledovaných látek. Když je limit překročen 
dvojnásobně, vyhlásí ČHMÚ varování. Jestliže je překročení troj-
násobné, vyhlašuje se regulace,“ vysvětlil vedoucí odboru život-
ního prostřední Petr Zakopal. Data, která stanice zaznamená, jsou 
v kvalitě a množství odpovídající standardům pro data zpracová-
vaná Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Celková 
výše rozpočtu projektu činila 3 107 762 korun, dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí a Fondu soudržnosti Evropské 
unie 2 372 313 korun, vlastní financování města Otrokovice bylo 
ve výši 735 449 korun. Provoz stanice hradí v plné výši město.  
Podrobné informace  jsou na webu města www.otrokovice.cz 
v sekci Životní prostředí a zvířata – Monitoring ovzduší.  (ste)
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NABÍDKA 
ZAMĚSTNÁNÍ 
Hledám prodavačku 

do prodejny nábytku 
(zdravého spánku) 

v Otrokovicích na celý, 
příp. zkrácený úvazek. 

tel: 774 866 315
e-mail pro životopis: 
petrberd@seznam.cz
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První beseda vedení města 
s veřejností v plánované sérii 
setkání se uskutečnila v úterý  
7. března v domě s pečovatel-
skou službou na Trávníkách. 
Hlavním tématem bylo předsta-
vení novinky, a to zřízení ko-
misí pro místní části Otrokovic. 

„Účelem zřízení těchto ko-
misí je přiblížit se lidem. Zapo-
jit aktivní obyvatele z jednotli-
vých částí našeho města a dát 
jim příležitost přenášet podněty 
z dané místní části Radě města 
Otrokovice. Mohou se tak vyja-
dřovat například k záležitostem 
nových investic města, oprav 
a údržby majetku města a ve-
řejné zeleně,“ vysvětlil starosta 
Jaroslav Budek. 

V Otrokovicích budou zří-
zeny čtyři komise pro místní 
části: Bahňák, Kvítkovice a Le-
tiště, Střed a Újezdy, Trávníky 
a Přednádraží. Každá komise 

bude iniciativním a poradním 
orgánem Rady města Otrokovi-
ce. „Bližší informace se občané 
Otrokovic dozvědí v jednom 
z následujících vydání Otroko-
vických novin,“ doplnil mís-
tostarosta Jiří Veselý, který je 
procesem pověřen.

Starosta informoval na se-
tkání veřejnost také o dalších 
klíčových investicích a téma-
tech. Připomněl, že dostavba 
severovýchodního obchvatu 
Otrokovic by měla začít v říj-
nu letošního roku, informo-
val o přípravách modernizace 
a zkapacitnění železniční dráhy 
na trase Otrokovice–Vizovice, 
vyjmenoval kroky, které měs-
to činí ve věci osvobození od 
poplatku na jihovýchodním ob-
chvatu Otrokovic a přislíbil, že 
se bude navyšovat počet spojů 
MHD mezi Kvítkovicemi a za-
stávkou u ZŠ Trávníky, které 

poslouží nejen pro žáky této 
školy, ale také seniorům.

Obyvatelé Trávníků se za-
jímali o opravy chodníků, vý-
sadbu zeleně, kácení a ořezy 
stromů. Na podněty týkající se 
městské polikliniky reagoval 
radní a jednatel Městské poli-
kliniky Otrokovice Jiří Ondráš, 
který přislíbil, že se připomín-
kami bude zabývat.

Závěrem část pléna vyzdvih-
la kvalitní práci Technických 
služeb Otrokovice a poděko-
vala vedení města za průběžné 
opravy komunikací, výměnu 
nových svítidel v lampách ve-
řejného osvětlení a pravidelnou 
údržbu městské zeleně.

druhé letošní setkání  
s veřejností se koná 11. dub-
na od 17 hodin v kinosálu  
otrokovické Besedy. 

 Romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic

naděje má nové chráněné bydlení a prostory terapeutické dílny

Dvě novinky představuje  
otrokovická pobočka NADĚ-
JE. V budově využívané dříve 
střední průmyslovou školou má 
k dispozici nové prostory pro 
sociálně terapeutickou dílnu 
a sociální rehabilitaci a na tř. 
Osvobození chráněné bydlení 
komunitního typu.

Od začátku února získal nové 
zázemí program Keramický 
a textilní ateliér, který funguje 
od roku 1999. „Nové prostory 
jsou větší a zcela bezbariérové. 
Ateliér se posouvá více do běž-
ného prostředí a získává charak-
ter místa, kde lidé obvykle pra-
cují. Změna místa vytváří lepší 
příležitosti naplňovat základní 
cíl sociální služby, a to připravit 
lidi se zdravotním postižením 
na vstup na trh práce,“ uvedla 
vedoucí dílny Jana Chovanco-

vá.  Součástí sociální služby je 
i tréninková kavárna Café Na-
děje a Svačinkárna, které začaly 
fungovat v předchozích letech 
v reakci na vyvíjející se potře-
by klientů. „Abychom zajistili 
klientům připraveným na za-
městnání přímý most do reál-
ného života, založila NADĚJE 
obecně prospěšnou společnost, 
která vytváří chráněná pracovní 
místa. Někteří klienti odcházejí 
i do nechráněného zaměstnání,“ 
sdělila metodička otrokovické 
NADĚJE Martina Langerová, 
která stála u zrodu chráněného 
zaměstnávání.

Přesun sociálně terapeutic-
ké dílny do nových prostor je 
součástí rozvoje otrokovické 
pobočky NADĚJE. Služby se 
vyvíjejí tak, jak se vyvíjí potře-
by klientů a lidí se zdravotním 

postižením v regionu. „Další, 
neméně významnou změnou je 
otevření nových prostor chrá-
něného bydlení, které NADĚ-
JE realizuje v Otrokovicích 
od roku 2006.  Ve vile v centru 
Otrokovic našlo bydlení dalších 
osm klientů, kteří doposud žili 
v domově pro osoby se zdra-
votním postižením. Všechny 
tyto kroky mají za cíl pomoci 
našim klientům žít kvalitnější 
a samostatnější život podobný 
životu jejich vrstevníků,“ dodal 
oblastní ředitel NADĚJE Pavel 
Polák. 

Objekt, ve kterém je služba 
poskytována, je velký rodinný 
dům v běžné zástavbě, který 
se na první pohled ničím neli-
ší od ostatních. A to bylo také 
cílem – umožnit osobám s han-
dicapem žít jako ostatní lidé, 
ve své domácnosti, zajišťovat 
si sami věci, které ke svému 
životu potřebují. Klienti v této 
nové službě bydlí ve dvou do-
mácnostech vždy po čtyřech 
lidech a využívají pomoci asis-
tentů, s nimiž chodí na nákupy, 
vaří, uklízejí. Jedná se vlastně 
o rozšíření chráněného bydle-
ní individuálního typu, které  
v Otrokovicích  funguje již 
od roku 2006. V nově otevírané 
službě žijí klienti v komunitě 
a mají k dispozici nepřetrži-
tou podporu asistentů přímo 
v domě. Mohou ji tak využí-
vat i lidé s vyšší mírou potřeby 
péče.  (ano)

veřejnost se setkala s vedením města

Pokojík jen a jen pro mě. Jirka je v novém bydlení spokojený.  
 Foto: anna novotná
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání Rady a Zastupitelstva města otrokovice (Rmo, Zmo)

V únoru řešili strážníci Městské 
policie Otrokovice (MP) cel-
kem 1005 případů, z toho bylo 
řešeno celkem 198 přestupků, 
807 událostí a 5 podezření ze 
spáchání trestného činu. Zjiště-
no a řešeno přestupků:
153 dopravních přestupků, 
2  asistence při zajištění místa 
dopravní nehody, 3 přestupky 
proti občanskému soužití (§ 49 
zákona č. 200/1990 Sb.,), 10 
přestupků proti majetku (§ 50 
zákona č. 200/1990 Sb.,), 11 
přestupků proti veřejnému po-
řádku (§ 47 zákona č. 200/1990 
Sb.,), 7 porušení obecně závaz-
ných vyhlášek města (dále jen 
OZV), 1 porušení nařízení měs-
ta, 1odchyt volně pobíhajícího 
psa – zjištěn majitel, pes mu byl 
předán.
Řešeno událostí: 74 kontrol do-
držování zákona č. 379/2005 
Sb., o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými ta-
bákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami, 
155 kontrol BESIPu, 54 kontrol 

dodržování OZV, 358 kontrol 
dodržování veřejného pořádku, 
2 občansko-správní spory, 1 za-
jištění místa požáru, 4 spolupát-
rání s Policií ČR po pohřešova-
né osobě. 
Nebylo zjištěno žádné vo-
zidlo vykazující znám-
ky vraku dle definice  
§ 19 zákona č. 13/1997 Sb. 

Strážníci prováděli zvýšenou 
kontrolu okolí nádraží ČD a do-
hlíželi na dodržování veřejného 
pořádku při příjezdu fanoušků 
hokeje, dohlíželi na dodržová-
ní veřejného pořádku na Úřa-
du práce Otrokovice při výdeji 
stravenek a dohlíželi na bezpeč-
nost silničního provozu při ká-
cení stromů na území města.
uPoZoRnění:
S blížící se cyklistickou se-
zonou upozorňujeme občany, 
kteří jezdí na jízdních kolech, 
že podle zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, se na jízdu 
na jízdním kole vztahují mimo 
jiné tyto povinnosti:

(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro 
cyklisty, vyhrazený jízdní pruh 
pro cyklisty, stezka pro cyk-
listy nebo je-li na křižovatce 
s řízeným provozem zřízen 
pruh pro cyklisty a vymezený 
prostor pro cyklisty, je cyklista 
povinen jich užít.
(2) Na pozemní komunikaci se 
na jízdním kole jezdí při pra-
vém okraji vozovky; nejsou-li 
tím ohrožováni ani omezováni 
chodci, smí se jet po pravé kraj-
nici. Jízdním kolem se z hle-
diska provozu na pozemních 
komunikacích rozumí i kolo-
běžka. 
(3) Cyklisté smějí jet jen jed-
notlivě za sebou. 
(4) Vyhrazený jízdní pruh pro 
cyklisty nebo stezku pro cyk-
listy může užít i osoba pohybu-
jící se na lyžích nebo kolečko-
vých bruslích nebo obdobném 
sportovním vybavení.
(5) Cyklista mladší 18 let je po-
vinen za jízdy použít ochran-
nou přilbu schváleného typu 
podle zvláštního právního 

předpisu a mít ji nasazenou 
a řádně připevněnou na hlavě.
(6) Dítě mladší 10 let smí 
na silnici, místní komunikaci 
a veřejně přístupné účelové 
komunikaci jet na jízdním kole 
jen pod dohledem osoby star-
ší 15 let; to neplatí pro jízdu 
na chodníku, cyklistické stezce 
a v obytné a pěší zóně.
(7) Na jednomístném jízd-
ním kole není dovoleno jezdit 
ve dvou; je-li však jízdní kolo 
vybaveno pomocným seda-
dlem pro přepravu dítěte a pev-
nými opěrami pro nohy, smí 
osoba starší 15 let vézt osobu 
mladší 7 let. Osoba starší 18 
let může vézt nejvýše dvě děti 
mladší 10 let v přívěsném vo-
zíku určeném pro přepravu 
dětí, který splňuje technické 
podmínky stanovené zvláštním 
předpisem, nebo dítě na dět-
ském kole připojeném k jízdní-
mu kolu spojovací tyčí.
(8) Cyklista nesmí jet bez drže-
ní řídítek, držet se jiného vozi-
dla, vést za jízdy druhé jízdní 

kolo, ruční vozík, psa nebo jiné 
zvíře a vozit předměty, které 
by znesnadňovaly řízení jízd-
ního kola nebo ohrožovaly jiné 
účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích. Při jízdě 
musí mít cyklista nohy na šla-
padlech. 
(9) Cyklista je povinen za sní-
žené viditelnosti mít za jízdy 
rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu 
a zadní svítilnu se světlem čer-
vené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. Je-li 
vozovka dostatečně a souvisle 
osvětlena, může cyklista použít 
náhradou za světlomet svítil-
nu bílé barvy s přerušovaným 
světlem.
(10) Cyklista je řidičem nemo-
torového vozidla a vztahuje 
se na něj zákaz požívání al-
koholických a jiných návyko-
vých látek před a během jízdy 
na jízdním kole.
 Ing. tomáš GRomus, 

 velitel Městské policie 
 Otrokovice

 okénko městské PolIcIe

Z činnosti městské policie otrokovice za únor 2017

Z jednání Rady města 
otrokovice 8. 2. 
Radní na dalším ze svých  
jednání projednali 37 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení.
RMO schválila:
• vítěze výběrového řízení 
na pronájem prostor slouží-
cích k podnikání č. p. 1342, 
nám. 3. května o celkové vý-
měře 117,40 m2: společnost 
Josef Pospíšil – Výrobna lahů-
dek a uzenin, s. r. o., s dobou 
nájmu od 15. 3. 2017
• uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě č. 483/12/15 
o nájmu nebytových prostor 
s nájemcem Potravinová ban-
ka ve Zlínském kraji, z. s., 
na dobu určitou od 1. 7. 2017 
do 31. 12. 2017
• uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení č. 
RMO/21/01/14 s žadateli dle 
přílohy k tomuto usnesení 
a uzavření nájemních smluv 
na městské byty dle stejného 
usnesení se stávajícími nájem-
ci (navazující nájem) dle pří-
lohy k tomuto usnesení a uza-
vření dodatků k nájemním 
smlouvám na městské byty 
ve znění vzorového dodatku 
nájemních smluv dle usnesení 
č. RMO/22/01/14, bod 2 a), se 
stávajícími nájemci (prodlou-
žení nájmu)
• souhlas s umístěním a ulo-
žením přípojky vody na po-
zemcích města parc. č. 98/31 
ostatní plocha (jiná plocha), 
parc. č. 98/32 ostatní plocha 

(ostatní komunikace) a parc. č. 
98/5 ostatní plocha (jiná plo-
cha) a přípojky NN na pozem-
ku města parc. č. 98/31 ostatní 
plocha (jiná plocha) a dále se 
zřízením sjezdu na pozemku 
města parc. č. 98/31 ostatní 
plocha (jiná plocha), vše v k. 
ú. Kvítkovice u Otrokovic, 
obci Otrokovice
• v souladu s platným statutem 
Ceny města Otrokovice vyhlá-
šení výzvy k podávání návrhů 
na udělení Ceny města Otro-
kovice včetně harmonogramu 
udělování v roce 2017 a v sou-
ladu s platným statutem udě-
lování titulu Osobnost města 
Otrokovice vyhlášení výzvy 
k podávání návrhů na udělení 
titulu Osobnost města Otro-
kovice včetně harmonogramu 
udělování v roce 2017.

Z jednání Rady města 
otrokovice 1. 3.
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 41 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnese-
ní. RMO schválila:
• ve funkci zřizovatele Zá-
kladní školy T . G. Masaryka 
Otrokovice, příspěvková or-
ganizace, podání žádosti o do-
taci a za podmínky obdržení 
dotace realizaci projektu Učí-
me se navzájem v rámci výzvy 
OP VVV Podpora škol for-
mou projektů zjednodušeného 
vykazování Šablony pro MŠ 
a ZŠ (Výzva č. 02_16_022)
• ve funkci zřizovatele Zá-
kladní školy Trávníky Otro-
kovice, příspěvková organi-

zace, podání žádosti o dotaci 
a za podmínky obdržení dota-
ce realizaci projektu Podpora 
gramotnosti na ZŠ Trávníky 
z dotačního programu MŠMT 
v rámci OP VVV Podpora 
škol formou projektů zjed-
nodušeného vykazování Šab-
lony pro MŠ a ZŠ (Výzva č. 
02_16_022)
• ve funkci zřizovatele Zá-
kladní školy Mánesova Otro-
kovice, příspěvková organi-
zace, podání žádosti o dotaci 
a za podmínky obdržení do-
tace realizaci projektu Máša 
z dotačního programu MŠMT 
v rámci OP VVV výzvy Pod-
pora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování 
Šablony pro MŠ a ZŠ (Výzva 
č. 02_16_022)
• vyhlášení výzvy k podává-
ní žádostí o grant z rozpočtu 
města Otrokovice talentova-
ným dětem a mládeži
• poskytnutí finančního daru 
ve výši 11 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy s pobočným 
spolkem SH ČMS – Okresní 
sdružení hasičů Zlín, jako pří-
spěvek na akci Okresní kolo 
hry Plamen a soutěže doros-
tu, která se koná 19.–21. 5.  
v Otrokovicích
• zapojení města Otrokovice 
do kampaně Do práce na kole 
2017
• souhlas se zvláštním užívá-
ním dále uvedených komu-
nikací a uzavírkou provozu 
na místních komunikacích 
(parkoviště pod KB na nám. 
3. května, parkoviště u starého 

kostela, ulice vedoucí ke kos-
telu sv. Vojtěcha, komunikace 
podél zástavby ve směru od KB 
k ČSOB, část ulice Hložkova 
po křižovatku s ul. Na Uličce, 
parkoviště u ČSOB) dotče-
ných akcí MOTOBESIP 2017 
– RESTART 2017 dne 15. 4., 
příp. v náhradních termínech 
22. 4., 29. 4.
• souhlas se zvláštním užívá-
ním dále uvedených komu-
nikací a uzavírkou provozu 
na místních komunikacích 
(jižní parkoviště přednádraž-
ního prostoru, stezka pro chod-
ce a cyklisty v ul. J. Jabůr-
kové v úseku od křižovatky  
s ul. Havlíčkova po křižovatku 
s ul. Dr. E. Beneše) dotčených 
akcí MOTOBESIP 2017 – 
SHUTDOWN 2017 dne 7. 10., 
příp. v náhradních termínech 
14. 10., 21. 10. 2017.

Z důvodu změny distributora jsou Otrokovické noviny od ledna 2017 
distribuovány vždy v týdnu následujícím Po vydání novIn

(dnem vydání je předposlední pátek v měsíci). Děkujeme za pochopení. Redakce 

Z jednání Zastupitel-
stva města otrokovice 
23. 2. 
Zastupitelé projednali 10 
bodů programu, k nimž při-
jali usnesení.
ZMO schválilo:
• plán kontrol Kontrolního 
výboru ZMO pro rok 2017
• nabytí id. 3/96 pozemku 
parc. č. 953/2 orná půda 
o výměře 716 m2 v k. ú. 
Kvítkovice u Otrokovic, 
obci Otrokovice od podílo-
vého spoluvlastníka a nabytí 
další id. 3/96 pozemku parc. 
č. 953/2 orná půda o vý-
měře 716 m2 v k. ú. Kvít-
kovice u Otrokovic, obci 

Otrokovice od podílového 
spoluvlastníka, vše za cenu 
200 Kč/m2, s tím, že město 
Otrokovice jako kupující 
uhradí náklady s převodem 
související (kupní smlouva, 
poplatek za návrh na vklad 
vlastnického práva do katas-
tru nemovitostí), to vše z dů-
vodu majetkoprávního vy-
pořádání pro účely realizace 
stavby „Polní cesty a PEO  
v k. ú. Kvítkovice u Otroko-
vic (propojovací úseky)“
• výzvu pro podávání žádos-
tí o dotaci z rozpočtu města 
Otrokovice v oblasti pod-
pory sociálních služeb dle 
§ 105 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, 
na rok 2017, ve znění poz-
dějších předpisů
• poskytnutí finančního daru 
21 000  Kč a uzavření daro-
vací smlouvy mezi městem 
Otrokovice a organizací  
Rodinné centrum Kroměříž, 
z. s.
• změnu termínů pro uzavře-
ní smluv o zřízení věcných 
břemen (služebností) na po-
zemcích cizích vlastníků 
ve prospěch města (oprávně-
ného) dle přílohy k tomuto 
usnesení
• zrušení vnitřního předpisu 
města Otrokovice – Zása-
dy pro prodej bytů a dom-
ků z vlastnictví města, 
schválený usnesením ZMO  
č. 150/11/03 dne 18.11.2003, 
s účinností ke dni 28. 2. 
2017. jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou  k vyzved-
nutí v Turistickém informačním centru v Otrokovické BESEDĚ  
od 3. dubna. Chyby v distribuci hlaste redakci, tel. 571 118 104, 

e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz
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Ředitelé škol se potkali v mánesce

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové Ří-
Zení na PRonájem PRostoR slouží-
cích k PodnIkání  nacháZejících 
se v PŘíZemí Budovy č. P. 1465, nám.  
3. května, Otrokovice, nacházející se na po-
zemku  parc. č. st. 3057/1 v k. ú. Otrokovice, 
o celkové výměře 88,26 m2. Prostory naposledy 
sloužily k účelu nájmu jako provozovna směnár-
ny. Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 6. 2017 na dobu ne-
určitou
2. nájemné:  
a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním 
prostor.
3. Účastník výběrového řízení v žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel 
nájmu
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo ko-
pii výpisu z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a městem zřízeným a zalo-
ženým organizacím a společnostem
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy 
doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, FÚ, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:

a) v pronajímaných prostorech nebudou umís-
ťovány a provozovány výherní hrací přístro-
je, interaktivní videoloterijní terminály a jiná  
obdobná technická zařízení umožňující interaktiv-
ní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního 
nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude 
použita v případě, že nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její úměrná část pronají-
matelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  
18. 4. 2017 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schů-
zi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor nutno předem dohodnout na tel.: 
577 662 313, případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace Eva Kadlečíková, tel.: 
577 662 317. Nabídky předají zájemci osob-
ně či poštou v zalepené obálce s označením:  
„Výběrové řízení nám. 3. května 1342“ 
na adresu: TEHOS, s. r. o., k rukám jed-
natele, tř. Tomáše Bati 1255, 765 02   
Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové ŘíZení 
na PRonájem PRostoR sloužících k Pod-
nIkání v aReálu městského kouPalIště 
v otRokovIcích, ulIce mánesova („BuFet“),  
nacházejících se v budově č. p. 1629 stojící na pozemku na parc. 
 č. st. 3025, to vše v k. ú. Otrokovice, obec Otrokovice, o vý-
měře 18,26 m2, dále pak „ostatní příslušenství“ (sklad, spr-
cha, zádveří, předsíňka, WC) o výměře  13,31 m2 nacházejí-
cích se v téže budově, a dále části pozemku parc. č.  429/13  
v k. ú. Otrokovice včetně zpevněné venkovní plochy o výměře  
20 m2. Uvedené prostory jsou kolaudovány jako objekt pro 
bufet. Umístění prostor výše uvedených a specifikovaných 
v označené budově včetně části pozemku parc. č. 429/13  
v k. ú. Otrokovice je vyznačeno na grafickém plánku, který je 
součástí tohoto výběrového řízení. Město Otrokovice prona-
jme uvedené prostory za následujících podmínek:
1. provozování bufetu a venkovní zahrádky
2. doba nájmu: po dobu letní rekreační sezony 2017 s mož-
ností prodloužení na letní rekreační sezonu 2018, v návaznosti 
na provozní dobu městského koupaliště (předpokládá se zahá-
jení koncem května a ukončení na začátku září)
3. minimální nájemné (bez služeb): 100 000 Kč za sezonu, 
nájemce uhradí celé nájemné za jednu sezonu, včetně zálohy 
na služby, nejpozději do 30. 6. 2017, resp. 30. 6. 2018
4. nájemce bude respektovat otevírací dobu dle provozního 
řádu Městského koupaliště
5. nájemce nebude používat skleněné obaly a skleněné nádoby
6. pronajímatel nezajišťuje vyjádření dotčených orgánů, která 
jsou nutná k předmětu podnikání
7. zákaz prodeje alkoholických nápojů, vyjma piva
8. zákaz prodeje tabákových výrobků
9. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede: návrh ná-
jemného, seznam nabízeného sortimentu zboží s ceníky (pro-
najímatel má právo požadovat doplnění sortimentu zboží), 
dále doloží výpis z obchodního rejstříku, doloží čestné pro-
hlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a měs-
tem zřízeným a založeným organizacím a společnostem a dále 
podnikatelské zkušenosti s provozováním obdobných zařízení
10. před podpisem smlouvy vítěz výběrového řízení doloží 
originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k České správě so-
ciálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu.
11. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabídek
12. Uzávěrka výběrového řízení: 18. 4. 2017 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada měs-
ta Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor nutno předem 
dohodnout na tel.: 577 662 313, případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace Eva Kadlečíková, tel.: 577 662 317.  
Nabídky předají zájemci osobně či poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení nám. 3. května 1342“ na adresu: 
TEHOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. Tomáše Bati 1255, 765 02   
Otrokovice. 

In
z

e
r

c
e  

 
 
 

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 až 1500 Kč 
Kč 

 

Již poosmé se milovníci kvalitní kořal-
ky sešli v sobotu 18. února U Zvona na 
koštu slivovice – Memoriálu Antonína 
Nováka.

Letos pořadatelé zaznamenali re-
kordních šedesát pálenek. „Bylo z čeho 
vybírat, sešly se opravdu velice kva-
litní vzorky. Nejlepší slivovici vypálil 
Luboš Dudík ze Žlutavy, dělené druhé 
místo získali otrokovičtí Tomáš Novák 
a Radoslav Krajča,“ uvedl za pořadate-
le Hynek Bršlica.  (red)

První setkání aktérů MAP 
(místního akčního plánování) 
na Otrokovicku v rámci klíčo-
vé aktivity rozvoj partnerství 
proběhlo 28. února v ZŠ Má-
nesova v příjemné atmosféře 
a přátelském duchu. V úvo-
du si vzal slovo ředitel školy 
Mgr. Vratislav Podzimek, kte-
rý účastníky seznámil s historií 
i současností školy, provedl je 
po nejzajímavějších místech 
školy. Zmínil, na co jsou hrdí 
a naopak s čím si v současnosti 
„lámou hlavu“, v závěru pak 
zodpověděl dotazy.

Součástí programu byla 
prezentace činnosti dvou pe-
dagogů: Ing. Broža – předsta-
vení činností ve výuce fyziky, 
kroužku Zapáleni pro vědu 
a zapojení do projektů (Nadaní 
žáci, GLOBE). Mgr. Řezníč-
ková – seznámení s volitelným 
předmětem animace a prak-
tická ukázka tvorby krátkého 
filmu z fotografií. Paní Řez-

níčková nabídla případným 
zájemcům individuální hlubší 
seznámení s problematikou, 
pokud by měl někdo zájem ob-
dobný předmět nabízet i ve své 
škole.

V závěru proběhla živá dis-
kuse nejen o ZŠ Mánesova, 
ale i o další spolupráci v rámci 
společných projektových zá-
měrů – moderovala Mgr. Bar-
bora Šopíková, vedoucí OŠK,  
a Mgr. Zdražil, projektový ma-
nažer. 

Dále se řešila otázka mož-
ností financování jednotlivých 
projektů a sloučení více zámě-
rů do jednoho většího projektu 
realizovaného např. zřizovate-
lem formou Implementačního 
projektu. 

Setkání bylo pro všechny 
velmi inspirující a příklady 
dobré praxe oslovily všechny 
zúčastněné aktéry.
 mgr. Barbora šoPíková, 
 vedoucí OŠK MěÚ Otrokovice

 

 „SETKÁNÍ NA MÁNESCE“ 

 

První setkání aktérů MAP na Otokovicku v rámci klíčové aktivity rozvoj partnerství proběhlo dne 28. 
02. 2017 na ZŠ Mánesova v příjemné atmosféře a přátelském duchu. 
 
V úvodu si vzal slovo ředitel školy, Mgr. Vratislav Podzimek, který účastníky seznámil s historií i 
současností školy, provedl je po nejzajímavějších místech školy. Zmínil, na co jsou hrdí a naopak s čím 
si v současnosti „lámou hlavu“, v závěru pak zodpověděl dotazy. 
 
Součástí programu byla prezentace činnosti dvou pedagogů:  
Ing. Broža – představení činností ve výuce fyziky, kroužku Zapáleni pro vědu a zapojení do projektů 
(Nadaní žáci, GLOBE). 
Mgr. Řezníčková – seznámení s volitelným předmětem Animace a praktická ukázka tvorby krátkého 
filmu  z fotografií. Paní Řezníčková nabídla příp. zájemcům individuální hlubší seznámení 
s problematikou, pokud by měl někdo zájem obdobný předmět nabízet i ve své škole. 
 
V závěru proběhla živá diskuze nejen o ZŠ Mánesova, ale i o další spolupráci v rámci společných 
projektových záměrů – moderovala Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK a  Mgr. Zdražil, projektový 
manažer. Dále se řešila otázka možností financování jednotlivých projektů, a sloučení více záměrů do 
jednoho většího projektu realizovaného např. zřizovatelem formou Implementačního projektu. 
 
Setkání pro všechny bylo velmi inspirující a příklady dobré praxe oslovili všechny zúčatněné aktéry. 
¨ 
Mgr. Barbora Šopíková 

vítěz koštu slivovice je ze žlutavy

Otrokovice se po mezinárod-
ním veletrhu Region Tour Brno 
a Holiday World v Praze, kde 
bodovaly s letuškami zvoucí-
mi na květnový přílet historic-
kého letounu Electra, blýskly 
také v rámci Zlínského kraje. 
Na konferenci cestovního ru-
chu Východní Moravy ve Zlí-
ně bodovaly v soutěži HIT 
sezony. Hodnotitelská komise 
tvořená odborníky z cestov-
ního ruchu, akademické sféry 

a marketingu posoudila sou-
těžní návrhy z pohledu poten-
ciálního přínosu pro návštěv-
nost regionu a atraktivnost pro 
širokou veřejnost. V kategorii 
veřejného, nepodnikatelského 
sektoru ocenění HIT sezony 
2017 získal Baťův kanál, který 
v partnerství s městy Uherské 
Hradiště a Otrokovice připravil 
atraktivní nabídku nazvanou 
Země, voda, vzduch – prodlou-
žený jarní víkend na východní 

Moravě. Ta směruje zájem ná-
vštěvníků na prodloužený ví-
kend na přelomu dubna a květ-
na, kdy proběhne otevírání 
cyklostezek (29. 4. Na kole vi-
nohrady) na Slovácku, zahájení 
plavební sezony s přehlídkou 
lodí na Baťově kanálu (30. 4. 
Baťáková regata v Uherském 
Hradišti) a letecký den s příle-
tem historického letadla Elect-
ra v Otrokovicích (1.5. Baťova 
Electra přiletí domů).  (red)

Baťův kanál je hitem letošní turistické nabídky východní moravy

Sraz na čtyřech stanovištích:
na začátku „kruháče“ u ČOV,
u lávky přes Dřevnici v ul. J. Jabůrkové,
u hasičské zbrojnice 
a na konci Trávníků.

Rukavice, pytle a občerstvení zajištěny!

Jarní úklid 
cyklostezky Otrokovice–Zlín

Více informací: www.otrokovice.cz, www.cyklozlin.cz

v sobotu 1. 4. 2017 v 10.00 hodin
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sobota 1. 4., 8–13 hod., velký sál, vstupné 30 Kč, děti do 10 let zdarma
hoBBy BuRZa
Setkání sběratelů všech oborů. Výměna, prodej a koupě papírových platidel, 
mincí, poštovních známek, pohlednic, minerálů, odznaků, starožitností, hra-
ček, kuriozit a mnoho dalšího...

foyer kinosálu, od 3. 4., vstup volný
nevyčeRPatelná studnIce kRásy ženy
Výstava obrazů Anežky Ungerové, která zachycuje krásu ženy v abstrakt-
nějším pojetí a barevnosti, žena a tanec a něco málo romantické přírody. 
Výstava potrvá do 27. 4. 

Městská galerie, vernisáž v úterý 4. 4., 18.00 hod., vstup volný
evžen jecho
Bilanční autorská výstava otrokovického výtvarníka. 
Výstava potrvá do 30. 4. 

sobota 8. 4., 9–13 hod., velký sál, poplatek za stůl 50 Kč
jaRní BaZáRek 
Děti rostou jako z vody? Přijďte nabídnout oblečení, které již neužijete,  
a doplňte zásoby z nabídky v sále. Rezervace stolů (poplatek 50 Kč) v TIC, 
tel. 571 118 103.

středa 12. 4., v 19 hodin, velký sál, vstupné v předprodeji 230 Kč, v den 
koncertu 260 Kč
Ivo jahelka § mIRoslav Paleček – dvojkoncert
Společné vystoupení známých písničkářů a bavičů. Mirek PALEČEK – po-
lovina dvojice Paleček & Janík, který patří k legendám českého folku, v ori-
ginální interpretaci zazpívá oblíbené JEŽKÁRNy – písně V+W+J, ale i řadu 
osobitých autorských skladeb. Ivo JAHELKA, „zpívající právník“, pobaví 
diváky zhudebněnými soudničkami a perličkami přímo ze soudních síní.

čtvrtek 20. 4., 19 hod., velký sál, vstupné 420, 390 Kč
agentura Livemusic Agency uvádí divadelní představení
otevŘené manželství
Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Komedie italské-
ho dramatika Daria Fo a Franky Rame je věčným střetem mužského a žen-
ského principu a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při 
komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí 
navzájem. Skvělá herecká příležitost pro dva vynikající herce Karla Rodena 
a Janu Krausovou. Dále hraje Marian Roden/Petr Pěknic. Režie: Patrik Hartl

sobota 22. 4., zájezd do termálních lázní, cena zájezdu 400 Kč
veĹký medeR
Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice 
Společenský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA. Vstupné do lázní si každý 
platí sám. Bližší informace v předprodeji – tel. 571 118 103.

neděle 23. 4., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“
hRadčovjanka
Dechová hudba z malebného Slovácka rozdává radost posluchačům již od 
roku 1988. Repertoár tvoří skladby moravských, českých i světových autorů.

neděle 23. 4., v 15 hod., kinosál, vstupné 90 Kč
Loutkové divadlo POVIDLO uvádí
kašPáRek Pánem skalního hRadu
Kašpárkovská pohádka s loupežníky, kostlivcem a spoustou strašidýlek, do-
plněná několika písničkami v úpravě pro marionetové divadlo. Pro děti od  
4 do 99 let. Napsal Jan Schmitt, úprava divadlo Povidlo, režie Robert Bazika.

sobota 29. 4., v 9 hod., velký sál, vstupné 100 Kč/nutná rezervace 
a přihlášení na www.credonadacnifond.cz
duchovní oBnova na téma 
„křesťan na křižovatce duchovních cest“
Jednodenní duchovní obnova. Přednáší: Th.Lic. Veronika Katarína Barátová.

Připravujeme na květen:
1. 5. Májová pouť a otevírání Baťova kanálu, 7. 5. Čiperkové v Otrokovicích, 
17. 5. Koncert tří generací, 14. 5. Straňanka – taneční odpoledne.

kIno

neděle 2. 4., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2017,  88 min., dabing, přístupné bez omezení
šmoulové: ZaPomenutá vesnIce – animovaný, dobrodružný, 
komedie, rodinný
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává s kamarády na napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli dávno ztracenou 
vesnici dříve, než se to podaří zlému Gargamelovi. 

čtvrtek 6. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, stolové uspořádání
Česko, Slovensko 2016,  90 min., nevhodné pro děti do 12 let
RIchaRd mÜlleR: nePoZnaný – hudební, dokumentární, životo-
pisný
Richard Müller patří již 25 let k nejvýraznějším osobnostem hudební branže 
v ČR i na Slovensku. Intimní portrét výrazné autorské osobnosti každodenně 
čelící množství osobních problémů a nonstop zájmu fanoušků i bulváru. 

čtvrtek 13. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, Francie, Japonsko, Kanada, 
USA 2017,  160 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Rychle a ZBěsIle 8 – akční, krimi, thriller
Proti „rodině“ bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale 
zcela překvapivě také jeden z jejích členů.

čtvrtek 20. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, Česko 2017,  83 min., pří-
stupné bez omezení
šPuntI na vodě – komedie
Rodiče Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá bratranec, 
dobrodruh Ondra. Vyrazí za rodiči na kánoích po řece jen ve třech jako za 
starých časů. Jenže od dob spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor 
a David jsou ženatí a mají děti. 

pátek 21. 4., 10 hod., kinosál, vstupné 90 Kč
Česko, Slovensko 2016,  99 min., přístupné bez omezení
Bio senior: tenkRát v RájI – drama, válečný
Josef Smítka odmítl nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a několik let se 
před německými úřady a gestapem skrýval ve skalním městě Hruboskalska, 
podporován kamarády z řad českých a německých horolezců. 

čtvrtek 27. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Česko 2017,  120 min., přístupné bez omezení
ZahRadnIctví: RodInný PŘítel – drama
ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů, časově předchází ob-
líbenému snímku Pelíšky. RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama odehrávající se 
ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat 
svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství 
obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. 

Připravujeme na květen: 
Strážci galaxie, Dámská jízda, Vetřelec: Covenant, Skrytá čísla, 
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

DUBEN

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 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.
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neděle 9. 4. v 15 hod., náměstí 3. května
vítání jaRa a FaRmáŘský den
Od 13.00 hodin si můžete zakoupit ve stáncích tradiční farmářský sortiment, 
od 15 hod. začíná program: 15.00 soubor mažoretek DDM Sluníčko – mlad-
ší, 15.05 zdravice zástupců města, 15.10 vystoupení žáků otrokovických 
ZŠ a ZUŠ, 15.45 soubor mažoretek DDM Sluníčko – starší, 15.50 koncert 
skupiny NATy & GENTS, 17.20 – roztleskávačky DDM Sluníčko, 17.30 
slavnostní spuštění fontány. Občerstvení zajištěno. Moderuje Michal Mynář

Dostat pohlednici z Azorských ostrovů a zapojit se 
tak do dobročinné akce na pomoc nadace Modrý 
hroch podporující děti po těžkých úrazech. Takovou 
možnost nabízejí Otrokovičanky Natálie Nádeníčko-
vá a Michaela Kubová. Na Azorských ostrovech jsou 
studijně na půl roku – během té doby je možné se 
do projektu zapojit.  

„Na webu www.mise-hroch.cz si lidé mají mož-
nost objednat pohlednici a udělat tím dobrý skutek. 
Zároveň si tam mohou přečíst zážitky z našeho poby-
tu,“ uvedla Nádeníčková.  (ano)
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Vážení spoluobčané, 
v souvislosti s přípravami aktivit ke stému výročí vzniku samostatného čs. stá-
tu v roce 2018 se obracíme na občany města Otrokovice a širokou veřej-
nost s prosbou o pomoc se sběrem historických materiálů, které se vztahují  
k danému tématu v našem městě. Jde zejména o pohlednice, dobové fotografie, letá-
ky apod. Materiály bychom potřebovali dodat na MěÚ Otrokovice, odbor školství  
a kultury, do konce dubna 2017. Se zapůjčením předmětů se prosím obracejte na Mgr. 
Barboru Šopíkovou, tel. 577 680 103, e-mail: sopikova@muotrokovice.cz, nebo Mgr. Janu 
Válkovou, tel. 577 680 451, e-mail: valkova@muotrokovice.cz. Předem vám děkujeme za  

spolupráci.  mgr. Barbora šoPíková, vedoucí odboru školství a kultury 

neobvyklá charita: studentky posílají pohlednice
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30. 3., 16.00 hod., Městská galerie, vstup volný
sRdcaŘI v aFRIce
Odbor školství a kultury MěÚ Otrokovice, oddělení městské knihovny 
zve na přednášku spisovatele, režiséra a cestovatele Miroslava Nápla-
vy, účastníka expedice Srdcaři.cz terénním náklaďákem do Afriky. 

3. 4. v 11 hodin, park před Společenským domem
PIetní akt – den naRoZení tomáše BatI st. 
Vzpomínka u památníku v parku před Společenským domem.

1. 5. v 11 hodin, letiště Otrokovice
Baťova electRa PŘIletí domů 
Přijměte pozvání a přijďte se podívat na historický letoun, se kterým J. A. Baťa 
před 80 lety podnikl obchodní cestu kolem světa.

3. 5. v 15 hodin, nám. 3. května, následně v Kvítkovicích
PIetní akt k výRočí osvoBoZení otRokovIc  
Vzpomínka na ukončení II. světové války.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

In
z

e
r

c
e

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)
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31. 3., 15–17.30 hodin
Dopravní hřiště 
vstup: zdarma
jarní otevírání 
dopravního hřiště
Šlapací autíčka, velké deskové 
hry, volná jízda na vlastních ko-
lech a koloběžkách, trenažer pro 
jízdu na motocyklu. Špekáčky  
s sebou.

Celý duben, všední dny 15– 19, 
prázdniny, svátky, víkendy 
10– 19 hodin
vstup: zdarma
dopravní hřiště pro veřejnost
Podmínky vstupu dle návštěvní-
ho řádu dopravního hřiště.

Celý duben, v době otevírací 
doby DDM Trávníky
vstup: zdarma
výstava výtvarné soutěže 

létající bytosti
Výstava s hlasováním o pět 
nejsympatičtějších výtvorů.

3. 4., 17– 19 hodin, 
DDM Trávníky, cena 200 Kč
tvoření pro dospělé – kerami-
ka „strážce květů“
Výroba jarní dekorace. V ceně 
použitý materiál, výpal v peci, 
lektorné. Na akci je třeba se  
přihlásit do 30. 3., p. Bárová, 
tel.: 739 075 711

8. 4., 10.30–10.50 hodin auto-
gramiáda hostů, zahájení soutě-
že 11 hodin, Sportovní hala Ot-
rokovice Štěrkoviště, vstupné: 
děti do 2 let zdarma, děti 50 Kč, 
dospělí 100 Kč
o pohár starosty obce tlumačov
Soutěž v aerobiku skupin. Na 
akci V. I. P. hosté a porotci Mgr. 
David Holzer, Hana Kynychová 
a herečka Patricie Solaříková. 

Občerstvení zajištěno. Dopro-
vodný program vystoupení  
Aerobik tým rodiče Megaveloši 
a TS Trick Hulín.

10. 4., 15.00–17.30 hodin,  
Hotel Atrium, vstup: 10 Kč, 
některé výrobky za poplatek
jarní dílny
Velikonoční dílny pro malé  
i velké, přijďte si vyrobit jar-
ní dekorace. Bližší informace  
p. Bárová, tel.: 739 075 711

13. 4., 10–19 hodin, 
Dopravní hřiště
vstup: zdarma, některé atrakce 
za poplatek
velikonoční řádění 
na dopravním hřišti
Přijďte si zajezdit na dopravní 
hřiště a strávit s námi veliko-
noční prázdniny. Šlapací auta, 
jízdní kola, koloběžky, opilec-
ké brýle, malování na obličej  

a spousta dalších atrakcí. Atrak-
ce budou k dispozici do 17 ho-
din, poté volné ježdění na vlast-
ních prostředcích.

21. 4., 8–12 hodin
Dopravní hřiště, vstup: zdarma
dopravní soutěž 
mladých cyklistů
Přijďte podpořit soutěžící druž-
stva z jednotlivých základních 
škol.

21. 4., 15–18 hodin
park u polikliniky
vstup: zdarma
den Země
Společně oslavíme Den Země  
a užijeme si spoustu zábavy i po-
naučení. Budou připraveny stán-
ky, přírodovědné a ekologicky 
zaměřené hry a soutěže. Bližší 
informace p. Bárová, 
tel.: 739 075 711

28. 4., start 16–17.30 hodin
Dopravní hřiště
Cena: 20 Kč dítě, 30 Kč dospělý
Pálení čarodějnic
Přijďte si vyzkoušet celou řadu 
čarodějných úkolů spojených  
s tradičním upalováním čaroděj-
nic. Trasa vhodná také pro ko-
čárky s dětmi. Pálení čarodějnice 
v 18 hodin.

28.–29. 4., 17–10 hodin
CVČ Baťov, cena: 260 Kč
čarodějnické nocování 
Čarodějnický průvod, opéká-
ní netopýrů, míchání lektvarů 
a strašidelný rej. Akce na při-
hlášku pro děti od 6 do 10 let. 
Přihlášky na střediscích DDM 
budeme vydávat od 10. 4. Info: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

 těší se na vás DDM Sluníčko

výzva k podávání návrhů na udělení 
titulu osobnost města 

a ceny města otrokovice

Podmínky udělení titulu Osobnost města Otroko-
vice za významný přínos pro rozvoj města a jeho 
propagaci a udělení Ceny města Otrokovice za mi-
mořádný čin v různých oblastech lidské činnosti 
nebo za podstatný přínos pro rozvoj nebo propagaci 
města pro rok 2017 sdělí zájemcům Odbor školství 
a kultury Městského úřadu  Otrokovice. Návrhy 
může veřejnost podávat do 13. dubna 2017.  (red)

Přehlídka výtvarných děl, kte-
rou jako připomínku 20. výročí 
povodní připravila ZŠ Máneso-
va ve spolupráci s výtvarným 
spolkem Rozumění, je nyní 
k vidění v Městské galerii. Ku-
rátorkou výstavy je učitelka 
Ivana Řezníčková. 

Odevzdaných výtvarných 
děl od žáků všech otrokovic-
kých základních škol bylo na-
konec tolik, že se všechna ani 
do výstavních prostor nevešla. 
Zároveň se na vernisáži dne 
6. března vyhodnotila literární 
soutěž, kterou vyhlásilo město 
Otrokovice. 

„Název dnes zahajované 
výstavy – Pod hladinou – asi 
v každém z nás evokuje něco 
jiného. Pestrobarevný, fantas-
tický i tajemný svět. Častokrát 
netušíme, co se pod povrchem, 

pod hladinou opravdu skrývá. 
Kdo má odvahu nebo příleži-
tost, může pod hladinu nahléd-
nout. Někdy člověk nechce, 
a nahlédnout musí. Našemu 
městu i naší škole se to přiho-
dilo. Nahlédli jsme. Hlouběji, 
než jsme si kdy mohli myslet. 
Nechtěli jsme, nečekali jsme 
to. Neviděli jsme barevnost 
podvodní fauny a flóry, neko-
chali jsme se azurovou modří 
ani jsme netajili úžasem dech 
na objeveným světem. Voda 
v červenci 1997 nebyla přítel, 
symbol života a relaxace, jak ji 
běžně vnímáme. Byli jsme pod 
vodou. Ale i tak jsme dostali 
příležitost, krásnou příležitost 
zjistit, co se stane, když se blí-
žíte ke dnu. Když se zdá, že se 
nedá dýchat, že bude těžké vy-
držet. V tu chvíli se objeví prv-

ní pomocná ruka a další a další. 
Zjistíte, kolik síly vlastně máte, 
kolik trápení unesete, na koho 
se můžete spolehnout. Byli 

jsme pod vodou, ale ne na dně, 
jak zní název jednoho z vysta-
vených výtvarných děl,“ řekla 
při zahájení výstavy zástupky-

ně ředitele ZŠ Mánesova Mar-
cela Javoříková. 

V následujících číslech Otro-
kovických novin najdou čtenáři 
nejlépe ohodnocená díla z lite-
rární soutěže.

Výstava Pod hladinou není 
jedinou letošní akcí k dvacáté-
mu výročí povodní v Otrokovi-
cích. Připravují se také terén-
ní cvičení na školách, jejichž 
součástí bude například moni-
torování hladiny řek Moravy 
a Dřevnice, dále výstava Klubu 
přátel historie města Otroko-
vice s fotografiemi a artefakty 
připomínajícími tuto událost, 
dne 15. června to budou řízené 
besedy s žáky škol a veřejností. 
Téma se objeví také na červen-
cových Otrokovických letních 
slavnostech.  

 Anna novotná

Po právě probíhající výstavě Pod 
hladinou bude Městská galerie 
patřit  tvorbě grafika a sochaře  
Evžena Jecha. 

Umělec se zaměřuje na nej-
různější obory designu a umění, 
nikdy neztratil touhu obohacení 
svého tvůrčího výrazu o nové pod-
něty. V téměř pětiletém období 
své tvůrčí činnosti propadl námětu 
„přivádět na svět“ nové grafické 
znaky, které nazval  novotvary. 
Zhotovoval je ručně, v první fázi 
skicováním a v druhé rýsováním 
s přesnými výpočty v duchu har-
monické geometrie. Ve třech ka-
talozích shromáždil 3 360 návrhů 
děl. Poté se vrací k sochařské tvor-
bě. Přivádí ve známost abstraktní 
geometrické skulptury – pracuje 

se dřevem, sklem, kovem a umě-
lou hmotou. Jechova kolekce činí 
86 objektů od komorních plastik 
až po monumentální objekty, vy-
řešené tak, aby se daly převážet 
a znovu seskládat do celku.

Po dalším pětiletém cyklu opět 
nachází cestu ke grafickým no-
votvarům a z digitalizovaných 
znaků vytváří geometrické ba-
revné kompozice, které sesklá-
dává do abstraktních obrazců jak 
v lineární formě – pavučinách, 
tak v plošné barevné formě; třetí 
forma je plošná s lineárními kon-
turami. V Městské galerii bude 
prezentován výběr děl: novotvary, 
pavučiny, kompozice a několik 
soch. Vernisáž se koná 4. dubna  
v 18 hodin.  (ej)

V pátek 10. března zavlála na radnici 
tibetská vlajka. Kampaň Vlajka pro 
Tibet má především symbolický cha-
rakter – jedná se o vyjádření solida-
rity s Tibeťany. Připomíná povstání 
obyvatel Tibetu proti čínské okupa-
ci svého území 10. března 1959. Při  
krvavém povstání zemřelo na osm-
desát  tisíc Tibeťanů, přes milion lidí 
následně zemřelo ve věznicích, pra-
covních táborech nebo vlivem hlado-
moru.  (ste)

na radnici vlála vlajka pro tibet

výstava Pod hladinou je první letošní akcí připomínající povodeň z roku 1997

Různorodé pohledy na vodu. Výstava je k vidění v Městské 
galerii až do 2. dubna.  Foto: anna novotná

evžen jecho v galerii: neklid mysli a poezie tvarů
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Služba pro všechny, ne jen 
pro hrstku vyvolených. Tak 
by se dal nazvat projekt lé-
kařské pohotovostní služby 
na území města Otrokovice. 
Jak sám titulek napovídá, po-
souváme se do dalšího kola, 
které může přinést detailní 
obrysy vzniku této služby.

V současnosti tuto službu 
standardně provozují krajské 
nemocnice. Ale ty jsou pro 
řadu obyvatel okolních měst 
vzdálené. Proto v rámci sta-
nic zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje vznik-
ly lékařské pohotovostní 
služby (dále jen LPS). Jejich 
provoz je hrazen z prostředků 
kraje. Nacházejí se například 
v Uherském Brodě, Valaš-
ských Kloboukách, Rožnově 
pod Radhoštěm a Bystřici 
pod Hostýnem.

V Otrokovicích se nabíze-
jí v podstatě dvě lokality – 
městská poliklinika a budova 
SENIORu C. Obě místa mají 
své klady i zápory. Velkou 
výhodou umístění v budově 
Senioru C by byla možnost 
poskytovat zdravotní služby 
klientům tohoto, ale i při-
lehlých zařízení pro seniory. 
Dle statistik zde sanitky s lé-
kařem zasahují více než 90x 
za rok. Městská poliklinika je 
zase většinou chápána jako 
centrum poskytování lékař-
ských služeb v Otrokovicích. 

Dalším důležitým aspek-
tem je provozní doba. Nabí-
zí se řada modelů, které lze 
převzít z již fungujících LPS. 
Ve všední dny je standardem 

provoz od 17 hodin do 20 
hodin (popřípadě do 22 ho-
din). O víkendech pak od 8 
hodin do 20 hodin. Vše je 
však otázkou financí, které 
by na danou službu byly alo-
kovány.

ANO, finance… Velkým 
problémem je financová-
ní pohotovostních služeb. 
V současné době leží pře-
devším na bedrech krajů, 
případně jednotlivých měst. 
Menší část tvoří platba za vý-
kony od pojišťoven (podle 
mých informací cca 400 Kč) 
a regulační poplatky pacien-
tů (90 Kč). Ostatní provozní 
náklady by město muselo 
platit ze svých peněz. Důle-
žitým prvkem, jež ovlivňu-
je nákladovost provozu, je 
tzv. průchodnost ordinací. 
To znamená počet lidí, kteří 
služby využijí za jednu hodi-
nu. Je třeba se dostat alespoň 
na 0,75 pacienta na hodinu.   

Co říci závěrem? Lékařská 
pohotovostní služba je dnes 
chápána jako nechtěné dítě, 
je zatížena předsudky o jejím 
zneužívání nebo její zbyteč-
nosti. Podle mého osobního 
názoru by měla být lékařská 
pohotovostní služba v civili-
zovaných zemích dostupným 
standardem, nikoliv něčím 
výjimečným. V rozpočtu 
města se také jistě najdou fi-
nanční prostředky, které by 
našim obyvatelům tuto služ-
bu zpřístupnily. 

 Ing. ondřej 
 WIlcZynskI, Ph.d.
 zastupitel města Otrokovice   

od myšlenky k jednacímu stolu
lékařská pohotovostní služba – část II.

Z Redakční Pošty
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PlynoseRvIs-toPení 
Zdeněk srnec Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, Ariston, John Wood., 
Rheem. Tel. 604 988 815.

InZeRce

Dnes výjimečně nebudu kri-
tizovat vedení města. Od lis-
topadu řešíme s pracovníky 
města nový problém – „ver-
bež“, která se usadila na lí-
pách, symbolu našeho města.  
Jmenuje se blánatka lipová 
(Oxycarenus lavaterae), čer-
no-červeno-stříbrná ploštice 
5–6 mm velká. Kvůli oteplo-
vání přivandrovala ze Stře-
domoří. Působí značné škody 
nejen na lípách, jež jsou jejím 
hostitelem. Mladé larvy vysá-
vají listy a celý strom chřad-
ne. Při přemnožení likviduje 
i mladé meruňky, broskve 
a všemožné jiné rostliny. 
Ve městech obtěžuje svým 
odporným zápachem na bal-
konech, lavičkách i v bytech. 
Jde o přivandrovalce a ne-
máme s tímto hmyzem moc 
zkušeností. Obrátili jsme se 
o radu na odborníky z Ústřed-
ního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského.  A vý-
sledek? Na chemický zásah 
ve městě není zatím povolený 
žádný prostředek. Ale ve Stře-
domoří na to jdou ekologicky. 
Jednoduše tu „verbež“ vysa-
jí průmyslovým vysavačem 
z kmenů lip, na jejichž jižní 
straně zimuje. V našich kli-
matických podmínkách máme 
ještě jednu zbraň a tou je silný 

mráz. Od prosince pravidel-
ně pokusně sbíráme z kmenů 
stovky jedinců a sledujeme, 
kolik se jich v teple probudí 
a o kolik se postaral mráz. 

Z konce února máme dobré 
zprávy. Silné mrazy nám letos 
ušetří asi práci s vysáváním. 
Všechny zmrzly. A co s tím 
má společného ptačí chřipka? 
Koncem února jsem sbíral 
blánatku i vzadu na Trávní-
kách u „pečováku“ a sklenář-
ství (bývalá výměnička). Pod 
borovicí před sklenářstvím 
a v okolí bylo 7 mrtvých hrd-
liček. Že by ptačí chřipka? 
Hned ráno jsem podle poky-
nů v Otrokovických novinách 
zavolal na odbor životního 
prostředí. Bleskově byly od-
straněny a v poledne mi bylo 
pracovníkem OŽP oznámeno, 
že se ptačí chřipka nekoná. 
Všechny byly zastřelené. Asi 
někomu vadil „hrdliččin zval 
ku lásce hlas“. 

Oba jsme se podivili nad 
tím, jak může někdo střílet 
uprostřed sídliště. Taky jsme si 
všimli neskutečného množství 
hromádek od psů na palouku 
vedle „pečováku“. Nebylo 
kam šlápnout. „Verbež pejs-
kařská“, neuklidí to po psech, 
shodli jsme se s pracovníkem 
OŽP. Městská policie bude 

bedlivěji sledovat dění v této 
lokalitě a hledat střelce i ne-
ukázněné pejskaře. Odpole-
dne jsem potkal kamarádku 
bydlící v této lokalitě a hned 
jsem jí vynadal, že určitě taky 
neuklízí hromádky po svém 
třicetikilovém čtyřnohém mi-
láčkovi. S naprostým klidem 
mě poslala někam. „To je 
přece samozřejmostí po něm 
hromádku uklidit,“ dodala. 
Taky mi vysvětlila, proč je 
na tom palouku toho tolik. 
Na „pečováku“ bydlí i nevi-
domí spoluobčané se svými 
vodícími psy a oni po nich 
uklidit prostě nemohou. Stačil 
jeden telefonát a úklidové ko-
mando technických služeb se 
o to postaralo a úklid v těchto 
místech budou provádět pravi-
delně. Když se chce, všechno 
jde :). Kamarádka na oplátku 
ještě vynadala mně. Když pla-
tí za psa, ať se město postará 
o koše se sáčky na psí exkre-
menty, jako je tomu v jiných 
městech. A má pravdu! Ročně 
se vybere na poplatcích za psy 
téměř půl milionu korun. Jako 
omluvu, že jsem napsal „ver-
bež pejskařská“, zjistím, proč 
takové koše nemáme a jak za-
řídit, abychom je brzy měli.
 Filip šImek, 
 opoziční zastupitel
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Z Redakční Pošty

„verbež“ ve městě - detektivka s ptačí chřipkou

nabízím práci z domova 
na PC/NET, na VČ 7–10 tis./
měs., na HČ – od 25 tis./měs. 
Více info na www.podnikej 
zdomova.cz/urbankova1.
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společnost PaRZlIch s.r.o., 
hledá pro svůj výrobní 

závod v Hulíně 
oPeRátoRa výRoBy – 

oBsluha vytlačovací 
lInky. Požadujeme ukončené 
středoškolské vzdělání, spoleh-
livost, samostatnost. Nabízíme 

dobré finanční ohodnocení, 
příspěvek na stravování, stabilní 

zaměstnání. Nástup možný 
ihned. Životopisy posílejte na: 
eliska.odlozilova@parzlich.cz.

V následujících dnech bude 
zahájeno předběžné užívání 
nového skladu Sygnum Immo 
v průmyslové zóně Napajedla 
na hranici otrokovického ka-
tastru.

Tento sklad budí vášnivé 
diskuse již od počátku a jeho 
stavba nebyla pro investora 
vůbec jednoduchá. Investor 
musel splnit vysoce náročné 
požadavky otrokovické radni-
ce a všech zainteresovaných 
stran, takže k otevření skla-
du dochází s více než ročním 
zpožděním a také v menší vý-
měře.

Momentálně naše společ-
nost skladuje své hotové vý-
robky ve skladech o rozloze 
řádově 90 000 m2, z toho 
v areálu závodu máme dva 
sklady a zbytek o velikosti 
více než 30 000 m2 je ve čty-
řech externích skladech. 

Pronájmem skladu od spo-
lečnosti Sygnum Immo chce-
me řešit jak naši chybějící 
kapacitu na skladování, tak 
optimalizaci logistiky samot-
ného skladování a následné 

expedice výrobků. Poloha 
a nedostatečná velikost sou-
časných externích skladů nás 
v mnoha případech nutí vozit 
zboží zpět do závodu. Toto 
jsou pro nás samozřejmě do-
datečné přepravní náklady, ale 
také především zbytečné za-
těžování životního prostředí. 
V těchto malých skladech ne-
jsme schopni uskladnit vhod-
ný sortiment tak, abychom 
byli následně schopni kombi-
novat zboží do kamionů, tak 
jak požadují naši zákazníci. 
Díky pronájmu nového skladu 
budeme moci tři externí skla-
dy uzavřít. Předpokládáme 
snížení přepravy mezi těmito 
sklady a naší firmou řádově 
o 300 aut měsíčně.

Tak, abychom ovzduší 
v Otrokovicích zatěžovali co 
nejméně, plánujeme během 
letošního roku obnovu kamio-
nů, které nám zboží mezi jed-
notlivými sklady převáží, a to 
na kamiony nově s pohonem 
na ekologicky čistější CNG.
 tiskové oddělení společnosti 
 Continental Barum s.r.o.

Informace ke skladu pneumatik 

Přenechám zdarma k užívání 
oplocenou zahradu se sklení-
kem v Otrokovicích. Info na tel.:  
602 740 334.

Z Redakční Pošty 

koupím byt v Otrokovicích. 
Tel.: 723 087 557.

výzva pro podávání žádostí o grant z rozpočtu 
města otrokovice talentovaným dětem a mládeži
Granty podle této výzvy jsou 
určeny občanům města ve věku 
do 23 let, kteří jsou vynikajícími  
žáky  nebo  studenty  základní  
školy,  základní  umělecké  ško-
ly,  střední školy, konzervatoře, 
vyšší odborné školy nebo vyso-
ké školy, nebo jsou vynikajícími 
sportovci  či umělci  a  prokazují  
předpoklady  k  dosažení  výji-
mečných  studijních, vědeckých, 
sportovních nebo uměleckých 
výsledků.

V rozpočtu města je pro tuto 
výzvu vyčleněno 100 tisíc ko-
run, přičemž grant je poskytován 
formou peněžitého daru nejvýše  
20 tisíc korun pro jednotlivého 
příjemce v daném kalendářním 

roce.  Žádosti o grant podle této 
výzvy lze podávat do 7. dubna 
2017, 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.

Na poskytnutí grantu není 
právní nárok.

Formulář žádosti je k dispozi-
ci na Odboru školství a kultury 
MěÚ Otrokovice či na webo-
vých stránkách města Otrokovi-
ce, v sekci odboru školství a kul-
tury, v záložce Formuláře. 
 mgr. Barbora šoPíková, 
 vedoucí OŠK MěÚ Otrokovice



Dne 10. března uplynulo 14 let od úmrtí pana  
jaroslava machaly, jenž skonal ve věku nedo-
žitých 64 let. Stále vzpomíná manželka Krystýna,  
Krzystof s rodinou a Kristýna, dcera s rodinou. 
Vzpomeňte prosím s námi.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 13. března uplynulo již 15 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček , pan 
antonín chuPík. S láskou vzpomínají manželka 
Marie, dcera Jana a syn Antonín s rodinami. 

Dne 14. března uplynulo 5 let od úmrtí pana Rudolfa 
tRávníčka. Za tichou vzpomínku děkují manžel-
ka, dcera s rodinou, sestry a ostatní příbuzenstvo.

Dne 18. března jsme vzpomněli 18. výročí úmrtí 
pana arnošta BRáZdIla. Stále s láskou vzpomíná  
manželka, syn a dcera s rodinami a pravnoučata.

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srdcích 
stále budeš žít.  Dne 19. března tomu bylo již 10 let, 
co opustila naši náruč paní jitka štěPáníková. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S lás-
kou vzpomíná maminka, sestra Miriam s manželem 
Antonínem a syny Toníčkem a Vojtíškem.

Dne 20. března uplynulo 5 let od úmrtí pana  
vladislava matulíka. Stále vzpomínají manžel-
ka Anna a dcery Marcela a Ivona s rodinami.

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale v našich  
srdcích a vzpomínkách budeš stále žít.   
Dne 21. března uplynul 1 rok, co nás opustila paní  
jana škRaBaŇová.  S láskou a úctou vzpomína-
jí syn, rodiče a sourozenci s rodinami.

Dne 25. března tomu bude 25 let od úmr-
tí milovaného tatínka a dědečka, pana 
Františka vašIny. Dne 13. listopadu 
si připomeneme 8 let od úmrtí milova-
né maminky a babičky, paní aloisie  
vašInové. S úctou a láskou vzpomí-
nají dcery Marie a Zdena a syn Vladimír s rodinami.

Dne 25. března uplynou 2 roky, co od nás navždy 
odešel manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan  
oldřich meZIhoRák. Dne 4. dubna by se do-
žil 90 let. Stále vzpomínají manželka, dcery a syn  
s rodinami.

Odešli, ale v našich srdcích zůstáva-
jí. Dne 28. března by naše maminka  
Blažena Zvoníčková oslavila 90 
let a dne 29. června tatínek stanislav  
Zvoníček 97 let. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami

Dne 29. března tomu budou 3 roky, co nás opus-
tila naše milovaná dcera martina ZImáková.  
S láskou stále vzpomíná maminka a bratr s rodinou.

Dne 31. března uplyne 1. smutný rok, kdy nás na-
vždy opustila naše drahá manželka, dcera, maminka,  
babička, paní jana Polášková. Všem, kteří 
si vzpomenete s námi, děkujeme. S láskou a úctou 
vzpomínají manžel Josef, maminka Marie, dcera Jana  
s rodinou, synové Radek a David s rodinami.

Dne 11. dubna vzpomeneme smutné výročí 5 let od 
úmrtí pana Františka očadlíka. Za tichou vzpo-
mínku děkují synové Pavel a František s rodinami.

Dne 14. února uplynuly smutné 2 roky od úmrtí pana 
Františka ocelíka. S láskou vzpomínají manžel-
ka, děti, vnoučata a celá rodina.

Již dlouhá chvíle uběhla, kdy jsme byli všichni spo-
lu, teď nám nezbývá nic jiného než vzpomínat na tu 
dobu. Dne 16. února to bylo 10 let, kdy nás opus-
til náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan  
vladimír koZuBík. Vzpomíná manželka a děti  
s rodinami.

Dne 18. února uplynul smutný rok od chvíle, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek  
a dědeček, pan Petr hajZleR. S láskou vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku děkují manželka a dcera  
s rodinou.

Dne 21. února by se dožila 40 let naše milovaná  
dcera libuška vočadlová. Dne 18. dubna 
uplyne 24 let od jejího úmrtí. Za tichou vzpomínku 
děkují rodiče a bratři.

Dne 1. března uplynuly 3 smutné roky od náhlého od-
chodu milovaného bratra a strýce, upřímného a přátel-
ského člověka, dříve aktivního fotbalisty Jiskry, pana 
oldřicha PRocháZky. Děkujeme všem, kteří si 
na bratra vzpomenou s námi. Sestra s rodinou

Dne 2. března uplynuly 3 smutné roky, co nás opus-
til náš milovaný syn dušan kolaŘík. S láskou  
vzpomíná rodina.

Dne 2. března uplynuly 4 smutné roky od úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky, paní jaroslavy 
hosnedlové. Stále vzpomínají dcera Jaroslava  
a vnučka Michaela s rodinou.

Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel, žije v na-
šich srdcích dál.  Dne 3. března jsme si připomněli  
1. rok od úmrtí manžela, tatínka, dědečka a pradě-
dečka, pana antonína RusZeláka. S láskou  
vzpomínají manželka, děti s rodinami.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřibov zůstala 
cestička jen.  Dne 3. března uplynuly 2 smutné roky, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček, 
pan František matulík. S láskou vzpomínají 
manželka Bohumila a dcery s rodinami.

Odešla v tichosti, ale v našich srdcích zůstává. Dne 
4. března uplynuly 4 roky od chvíle, kdy nás navždy 
opustila paní marie kaRlíková. S láskou stále 
vzpomíná syn Pepa s celou rodinou.

Osud ti nedopřál déle s námi být, ale v našich  
srdcích budeš stále žít. Dne 5. března jsme si připo-
menuli 20. výročí úmrtí pana Zdenka hRstky.  
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami. 

Dne 5. března jsme vzpomněli 6. výročí, kdy nás na-
vždy opustila paní helena úšelová. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina.

Dne 6. března jsme vzpomněli 5. výročí, kdy nás  
navždy opustila paní stanislava joRdánková. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 6. března uplynuly 2 roky od náhlého úmr-
tí našeho tatínka, manžela a dědečka, pana emila  
maŘíka. S láskou vzpomíná manželka Bože-
na, syn Karel a dcery Lenka a Vendula s rodinami.  
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi ti-
chou vzpomínku.

Vzpomeňte, prosím, přátelé a známí, na našeho drahé-
ho, pana mgr. jiřího ševčíka, který dne 9. března 
2010 od nás navždy odešel ve věku 54 let. Již 7 let je-
nom vzpomínáme. S láskou manželka a syn s rodinou

Kdo byl milován, není zapomenut... Dne 9. března 
uplynuly dva smutné roky od úmrtí mé maminky, paní 
márie PodZImkové. S láskou a vděčností vzpo-
míná syn Vratislav s rodinou. 
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Dne 4. března 
oslavila naše 
maminka marie 
k l v a Ň o v á 
70. narozeniny. 
Tímto děkujeme 
za domov plný lásky, péče, 
obětavosti a za vše, co jsi nás 
naučila. Z celého srdce přeje-
me hodně zdraví a ještě dlouhá 
léta. Manžel Miroslav, dcery 
Irena a Miroslava, vnučky  
Alena a Daniela.

Psal se rok 1957, sobota  
2. března a za znění zvonů 
z kostela vychází jarmila 
a antonín moRávkovI. 
Tehdy mladí, plní lásky a tou-
hy po šťastném  a dlouhém 
manželství. Nyní píšeme rok 
2017 a slavíme DIAMAN-
TOVOU SVATBU. Uplynu-
lo neuvěřitelných 60 let, co 
naši rodiče jdou ruku v ruce 
společným životem. Na této 
dlouhé cestě jim byly dobrými 
pomocníky láska, úcta, vzá-
jemná tolerance, porozumění 
a ochota si pomáhat. Děti Pa-
vel a Hana přichází za vámi 
s poděkováním za vychování 
a čas, který jste nám s rados-
tí a láskou věnovali. Vzorem 
jsou nám pak příkladný part-
nerský vztah a harmonické 
manželství. Do dalších spo-
lečných let přeje celá rodina, 
v čele s pravnoučkem Maty-
áškem, hodně zdraví, lásky, 
elánu a božího požehnání.

společenská kronika: cena 
za zveřejnění je 120 Kč vč. 
DPH/osoba. Podklady a plat-
by přijímá TIC, Otrokovic-
ká BESEDA, Po–Pá 8–12, 
13–18 hod., So 8–12 hod.,  
tel.: 571 118 103.

BlahoPŘání

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům SENIORu c za 
skvělou péči o maminku, paní ludmilu PalIčkovou  
a všechny ostatní klienty. Jejich práce je záslužná, velmi těž-
ká a nemůže být dostatečně oceněna! S úctou se skláním před  
jejich prací. Děkuji! Libuše Bečvářová

Děkujeme všem přátelům, sousedům a bývalým spolupracov-
níkům, kteří doprovodili v pátek 24. února pana jaroslava  
kadlečíka na jeho poslední cestě a svou účastí se snažili  
zmírnit naši velkou bolest. Za celou rodinu děkuje dcera Dagmar.

Poděkování

In
z

e
r

c
e

Technické služby 
Otrokovice s. r. o., 

K. Čapka 1256, Otrokovice 
přijmou 

do pracovního poměru 
ŘIdIče sIlnIčních 

motoRových 
voZIdel sk. c 

– nástup dle dohody.  
Požadavkem je profesní 
průkaz. Zájemci o pracov-
ní místo se mohou hlásit  
u p. Zapletalové telefo-
nicky – číslo  telefonu  
577 922 329, 603 159 744,  
e-mailem: 
mzdy@tsotrokovice.cz  nebo 
osobně v sídle společnosti  
v době od 6.00 do 14.00. 
Osobní schůzku je nutné vždy 
předem sjednat telefonicky.

sPolečenská kRonIka
Děkuji všem, kteří dne  
16. února doprovodili mého 
manžela, pana miroslava 
skoPala, na jeho poslední 
cestě. Rovněž děkuji za květi-
nové dary a písemné kondolen-
ce. Manželka Irena s rodinou

Poděkování
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Zápis do 1. tříd ZŠ T. G. M. se koná 28. dubna od 13 do 18 hodin.

Zápis do 1. tříd  ZŠ Mánesova se koná 7. dubna od 12.30 do 18 hodin.

Zápis do 1. tříd ZŠ Trávníky se koná 7. dubna od 12.30 do 18 hodin.

Zápisy do otrokovických Zš

Zápis se týká dětí narozených do 31. srpna 2011. 

Všichni víme, že se žáci nejlé-
pe naučí, když je učivo, cvičení 
a aktivity baví, a proto jsme se 
rozhodli přihlásit do meziná-
rodní výtvarné soutěže, kterou 
pořádá Oxfordská univerzita. Je 
to krásný způsob, jak žáky mo-
tivovat k používání anglického 
jazyka a zdokonalení komuni-
kačních a hlavně kooperativních 
dovedností, protože podmínkou 
bylo vytvořit projekt či namalo-
vat obrázek ve skupinkách žáků. 
Případný text musel být jenom 
v anglickém jazyce.  Letošní téma 
bylo The Future a žáci si mohli 
vybrat ze čtyř oblastí: 1. Jak bude 
vypadat svět v budoucnu, kde bu-
deme žít?
2. Jak budeme cestovat?
3. Co budeme dělat ve volném 
čase?
4. Jak bude vypadat naše škola?

Do soutěže se zapojili žáci 
z třetích až devátých tříd a o ví-
tězném obrázku rozhodovali 
zvlášť žáci, učitelé a členové škol-
ního parlamentu. Práce byly hod-
noceny ve 3 kategoriích: 
I. kategorie 3.–4. třída  
II. kategorie 5.–6. třída 
III. kategorie 7.–9. třída

V první kategorii vyhrál ob-
rázek Sáry Polešovské, Julči 
Janíkové a Nely Obdržálkové. 
Ve druhé  kategorii se vkus po-
rotců trochu lišil. Nejvíc hlasů 
od žáků získal obrázek Zuzky 
Machů a Míši Drábkové. Uči-
telům se nejvíce líbil krásný 3D 
projekt od Nely Samsonkové, 
Vojty Nováka a Elišky Kučerové 
a parlamenťáci vybrali obrázek 
od Kačky Nekorancové a Elišky 
Stuchlíkové. Ve třetí kategorii 

zvítězil obrázek od Nazara Kari-
mova, Lucky Veselé a Kryštofa 
Zouhara z 9. B. Tento tým získal 
nejvíce hlasů, 81. Všechny obráz-
ky jsme poslali do Anglie a bude-
me netrpělivě čekat na vyhlášení 
výsledků. Konkurence bude ur-
čitě veliká, jen vloni se zúčastnili 
soutěžící z Japonska, Indie, Špa-
nělska, Číny, Brazílie a dalších 
zemí. Budeme našim žákům držet 
palce. Bc. dagmar janíková,
 ZŠ t. G. M.

obrázky putují ze Zš  t. G. m. do oxfordu

Na začátku února se ve Střední 
průmyslové škole Otrokovice 
konalo mezinárodní setkání part-
nerů z Polska, Lotyšska, Bulhar-
ska, Rumunska a Turecka. Pra-
covní skupina tvořená patnácti 
zahraničními učiteli diskutovala 
o problematice mediální gramot-
nosti žáků, zejména o závislos-
tech na moderních technologiích 
a médiích obecně. 

Setkání proběhlo v rámci pro-
jektu Hands on media literacy, fi-
nancovaném z prostředků progra-
mu Erasmus+. Účastníci mluvili 
o výsledcích dotazníkového šet-
ření, které mapovalo, jakým způ-
sobem mladí lidé využívají mo-
bilní telefony, internet, sociální 
sítě a další masové komunikační 
prostředky. Zaměřili se na hlavní 
rizika v oblasti mediální gramot-

nosti, připravovali plán týdenního  
tréninku čtyřicítky studentů, který 
proběhne v červnu v tureckém 
Ayidinu. Učitelé měli i řadu mož-
ností poznat naše školní prostředí, 
výuku v Experimentáriu, české 
tradice a zajímavá místa regionu.

Projekt potrvá až do roku 2018, 
součástí jsou workshopy s novi-
náři a odborníky na mediální té-
mata. V průběhu dvou let se naši 
žáci stanou novináři, fotografy, 
filmaři, spisovateli, hledači, dis-
kutéry, tazateli nebo vypravěči. 
Studenti si vyzkouší různé způ-
soby využití médií, pokusí se po-
rozumět roli médií v současném 
světě a své názory se budou moci 
v angličtině podělit s vrstevníky 
z různých zemí.

Téma projektu Hands on media 
literacy je ve středním školství 

velmi aktuální. Na kritický stav 
v oblasti mediální gramotnosti 
poukazují nejen odborníci z uni-
verzit. Podle průzkumu Člověk 
v tísni. o. p. s. na 54 % škol strá-
ví studenti mediální výchovou 
za celou školní docházku ma-
ximálně 10 vyučovacích hodin. 
Na 6 % škol se mediální výcho-
va neučí vůbec a ve většině škol 
(65 %) se vyučující nezúčastnili 
žádného kurzu výuky mediální 
výchovy, výuka probíhá podle 
materiálů, které si vyučující indi-
viduálně připravují sami, a na po-
lovině škol nedělají žádnou evalu-
aci výsledků. 

Více informací o projektu na-
jdete na webu SPŠ Otrokovice 
ve složce Zahraniční spolupráce. 

 jana vodáková, 
 SPŠ Otrokovice

Můj poslední rok na Gymnáziu 
Otrokovice se chýlí ke konci. 
Už pátým rokem na naší škole 
probíhá projekt Edison, který 
do našeho malého města přivádí 
vysokoškoláky z různých koutů 
světa a dává jim možnost rozší-
řit vědomosti o jejich rodných 
státech mezi studentskou masu. 
A já už popáté napjatě očeká-
vám zahraniční návštěvu, neboť 
jsem ignorovala pud sebezáchovy 
a rozhodla se týden ubytovávat 
jednoho ze stážistů místo toho, 
abych se jako pilný student svě-
domitě připravovala na maturitu. 

Projekt Edison se za posled-
ních pět let stal nedílnou součástí 
kulturního života naší školy. Star-
ší studenti, kteří pamatují na před-
chozí roky, se těší na čtyřicet pět 
minut nicnedělání, kdy jim v ho-
dinách angličtiny a ruštiny budou 
předkládány nejrůznější informa-
ce o dalekých státech hned z prv-
ní ruky – tedy lidmi, kteří v těchto 
státech žijí a studují. Mladší žáci, 
kteří tuto tradici ještě nezažili, 
doufají, že se jich hosté z Číny, 
Ruska a Tchaj-wanu nebudou 
na nic ptát a že alespoň snad bu-
dou hrát nějaké hry. A všichni 
jsou spokojení, protože rutinu 
obvyklých hodin cizího jazyka 
prolomí zajímavé prezentace 
o exotických zemích s nádherný-
mi, malebnými obrázky, díky kte-
rým si mnozí z nich budou přát jet 
na dovolenou právě do této země. 
Studenti jsou přivítáni sympatic-

kými úsměvy a odcházejí s poci-
tem, že se něco nového dozvěděli 
a že potkali několik výjimečných 
lidí. 

Jsem hrdá, že můžu říct, že 
jsem byla součástí tohoto projek-
tu na naší škole od počátku. Už 
v kvartě jsem se stala hostitelkou 
dívky z Číny, se kterou jsem si 
skvěle rozuměla i přes jazykovou 
bariéru. Ubytovávala jsem vyso-
koškoláky z Argentiny, Vietna-
mu a Indonésie a svou pětiletou 
zkušenost s tímto projektem jsem 
opět zakončila studentem z Číny. 
Po celý týden nikdy nechyběla zá-
bava a vzájemné porozumění, kdy 
jsme se dělili o různé informace 
o našich rodných státech, předsta-
vovali našim zahraničním hostům 
krásy okolí a celkově si užívali 
čas, který jsme spolu mohli trá-
vit. Díky projektu Edison jsem si 
nejen zlepšila angličtinu a zjistila 
nejrůznější zajímavosti o státech 
z rozličných koutů světa, ale hlav-
ně jsem se seznámila s úžasnými 
lidmi – nejen s těmi z jiných států, 
ale i se studenty gymnázia, kteří 
také ubytovávali. Tímto projektu 
Edison děkuju a dávám mu sbo-
hem. Byla jsem s ním od začátku, 
ale teď ho musím opustit a mohu 
pouze doufat, že v mé nepřítom-
nosti bude nadále růst, vzdělávat 
a spojovat lidi, kteří by jinak ne-
dostali šanci se potkat. Nezbývá 
než říct: Hodně štěstí. 

 karolína maRtínková, 
 oktáva Gymnázia Otrokovice 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Otrokovice, Komenského a do příprav-
ného stupně základní školy speciální se koná 26. dubna od 8 do 
16 hodin. Škola vzdělává žáky s mentálním postižením, kombi-
novanými vadami a autismem.

GLOBE tým žáků z Mánesky 
rozšířil svá meteorologická mě-
ření o měření aerosolové optické  
tloušťce (AOT). Zjednodušeně 
řečeno – měření aerosolů, které 
mají mnoho vlivů na život na 
Zemi. Připojili jsme se k asi de-
seti školám v České republice, 
ve kterých žáci přispívají svým 
měřením vědcům z celého světa  
k lepšímu pochopení vlivu aero-
solů v atmosféře. 

Co jsou aerosoly? Kapal-
né či pevné částice rozptýlené  
v ovzduší. Máme dva druhy – 
přírodní (pyl, prach,…) a způso-
bené člověkem (spaliny, zplodi-
ny, aj.).  Obvykle se vyskytují do 
100 m nad zemí. Jsou příliš malé 
na to, aby byly jednotlivě vidi-
telné okem či mikroskopem, ale 
jejich vliv pozorovat můžeme. 
Způsobují zamlženost oblohy, 
jasně oranžové zbarvení oblo-
hy při východu a západu slunce 
(červánky) apod. Aerosoly pů-
sobí rovněž na člověka – nemoci 
(hlavně dýchacích cest) a rozši-
řují infekce. Spalování fosilních 
paliv či biomasy vyvolává velká 

lokální zvýšení koncentrace ae-
rosolů, která mohou ovlivnit po-
časí v regionech.

Začali jsme měřit nedávno. 
Postupně se učíme pracovat se 
slunečním fotometrem a vyhod-
nocovat naměřená data. Mimo 
jiné doplňujeme naše měření  
o relativní vlhkost a aktuální tep-
lotu vzduchu, barvu oblohy, vidi-
telnost, typy oblak, kondenzační 
stopy po letadlech aj. 

Za Gloubáky z Mánesky  
eliška RIessleRová, terka 
eva valová a max vanča.

Měření jsou časově náročná. 
Žáci chodí měřit dvakrát denně 
z vyučovacích hodin, třeba na 
30 minut. Měří 1,5 h po východu 
slunce a při slunečním poledni. 
Touto cestou jim všem děkuji za 
ochotu dohánět učivo a připravo-
vat se na celorepublikovou akci 
Gloubích škol – GLOBE Games 
(http://globe-czech.cz/cz/globe-
-games). Rovněž děkuji všem 
učitelům za jejich trpělivost při 
snášení narušování jejich hodin.
 Pavel BRoža, ZŠ Mánesova

Již čtvrtým rokem probíhá na naší škole výuka fi-
nanční gramotnosti formou samostatného předmětu, 
který je určen žákům 9. ročníku. Cílem je připra-
vit žáky co nejlépe do života tak, aby byli schopni 
zodpovědně spravovat svůj domácí rozpočet, reálně 
posoudit své finanční možnosti, aby se bezdůvod-
ně nezadlužovali a plnohodnotně využívali finanč-
ní produkty dostupné na trhu. Má zkrátka pomoci 
žákům orientovat se ve světě financí. Aby byla 
výuka pro žáky zajímavá, snažíme se ji realizovat 
i jinými formami než klasickým vyučováním v lavi-
cích. Často bývá zařazována skupinová práce, žáci 
pracují na počítačích nebo s notebooky s přístupem 
na internet, v hodinách reagujeme na aktuální dění  
v oblasti finančnictví. 

Ve čtvrtek 2. března jsme v rámci předmětu 
s deváťáky navštívili pobočku České národní ban-
ky v Brně, kde pro nás připravili bohatý program. 
Prohlédli jsme si expozici Lidé a peníze o vývoji 
měny v českých zemích od pradávna až do dnešních 
dní a také díla světově uznávaného sklářského vý-
tvarníka, sochaře a medailéra Jiřího Harcuby, auto-
ra návrhu současné české pětikoruny. Průvodkyně 
nás seznámila se současnými českými i některými 
světovými mincemi a bankovkami a upozornila 
na ochranné prvky, které na bankovkách můžeme 
najít. Jednou z nejzajímavějších částí exkurze byla 
ukázka padělaných bankovek, které byly staženy 
z oběhu a jsou stále předmětem vyšetřování policie. 

Uvítali jsme možnost prohlédnout si platné i pa-
dělané bankovky pod běžnou i UV lampou. ČNB 
však v Brně nebyla naším jediným cílem. Po její 
prohlídce jsme se vydali na procházku historic-
kým centrem Brna přes náměstí Svobody, kolem 
radnice a přes Zelný trh až na Petrov, odkud jsme 
viděli celé panorama Brna. Odpoledne nás čekalo 
VIDA! science centrum, zábavní vědecký park pro 
popularizaci a podporu vědy se stálou interaktivní 
expozicí, která představuje desítky vědeckých fe-
noménů ve čtyřech základních oblastech – Planeta, 
Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Expozice obsahu-
je 170 hravých exponátů, pomocí kterých můžete 
např. rozpoutat tornádo, vyvolat tsunami, vyzkoušet 
si pocit při zemětřesení, ocitnout se uvnitř srdce, po-
kusit se pomocí masáže srdce zachránit lidský život, 
zmrazit vlastní stín a mnoho dalšího. A co se nejvíce 
líbilo samotným deváťákům? „Nejvíce se mi líbila 
Česká národní banka, protože jsme se mohli podívat 
na jeden milion korun v tisícovkách. Na to jen tak 
nezapomenu.“ (Michal Tížek, IX. B). „VIDA! cen-
trum bylo skvělé, protože jsme si mohli vyzkoušet 
spoustu pokusů z matematiky, fyziky, chemie i pří-
rodopisu.“ (Josef Kovaříček a Pavel Mezík, IX. B).  
Jsem ráda, že se exkurze žákům líbila a že je baví 
i samotný vyučovací předmět finanční gramotnost. 
Věřím, že podobné akce budeme pořádat i v násle-
dujících letech.  mgr. eva hoRŇáková, 

 učitelka finanční gramotnosti, ZŠ trávníky

aerosoly škodí Zemi!?

milionáři ze Zš trávníky

loučení s edisonem

na průmyslovce se zaměřují na mediální výchovu mladých
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stanislava Bartoníková: I zrakově postižení mohou ve sportu vynikat
V mládí hrála házenou, pak ale kvů-
li oční poruše musel stranou i sport. 
Znovu se k němu vrátila až v pěta-
čtyřiceti letech. Od té doby zažívá 
nyní devětapadesátiletá stanislava 
BaRtoníková úspěchy v kužel-
kách, bowlingu a hlavně v simulova-
né sportovní střelbě. Medaile má ze 
všech sportů, kterým se nyní věnuje. 
Simulovaná střelba ale vede: předlo-
ni se sportovkyně hrající za TJ Jis-
kra Kyjov stala mistryní republiky, 
na konci loňského roku získala stříbr-
nou medaili. Pyšní se také například 
titulem Sportovec s hendikepem Ho-
donínska. „Na první pohled mi nikdo 
nevěří, že mi něco je. Pro praktický 
život jsem ale slepá. Na někom to jde 
vidět, na někom ne,“ popisuje. 
Přibližte, prosím, jakou oční vadu 
máte a jak dlouho.

Mám degeneraci sítnice, funguje 
mi částečně jen periferní vidění. Co 
je přede mnou, nevidím. Musím se 
podívat okrajem sítnice a i tam mám 
hromadu mžitek, fleků. Třeba když 
se na vás podívám zpříma, nevidím 
vám hlavu. Musím se podívat vedle, 
abych něco viděla. Děcka měla dva 
roky a rok, když se mi to probudilo, 
vyvolala to zřejmě chřipka. Bylo mi 
dvaadvacet let. Pročítala jsem vánoč-
ní recepty, najednou jsem měla mžit-
ky a tak nějak na ně neviděla.
jaká vám to přináší omezení?

Velká a ve všech oblastech života. 
Normální texty nečtu, čtení pro mě 
není – mám počítač s velkým písmem 
a s ozvučením, ozvučený telefon. 
Čtení a podobně mi zajišťují děti či 
známí. Můžu se spolehnout na děti 
i na ně. Mám kamarádku, která mi 
zašívá i další přátele, o kterých vím, 
že za nimi můžu přijít s tím a s tím 
problémem a pomohou mi. Mám také 
různé pomůcky, jako je třeba párovač 
ponožek. Díky němu vyperu a usuším 
tak, aby se mi ponožky nepomíchaly 
a já neměla každou jinou. Další umí 
třeba sledovat místo mě hladinu v hrn-
ku, když si nalévám čaj. Každopádně 
orientace se zhoršuje i stresem a když 
se člověk úplně nesoustředí. Musím 
si vše pamatovat, co jsem kde polo-
žila. Opravdu člověk hledá už hlavně 
rukama. Snažím se ale dělat všechno.  
Po zahrádce chodím dost opatrně, tam 
to znám, kde co je. Když pleju, mu-
sím vkleče a třeba vícekrát sáhnout 
po nějakém tom plevelu, očko na vět-
vi stromu se dá také nahmatat, musím 
hlavně vědět, za kterým střihnout,  
víceméně se orientuji  jen hmatem. 
A děti jsem také vychovala, a dobře.
s házenou byl tedy konec. jak jste 
se dostala k dalšímu sportování?

Házenou jsem hrála do osmnácti 
let, pak se mi narodily děti. Ve dvaa-
dvaceti mě to potkalo. I když se hrály 
třeba vzpomínkové zápasy a z klubu 
mě zvali, musela jsem odmítat. Pokud 
něco letí proti mně, nejsem schop-
ná to postřehnout, nezaberu. Musím 
se na jedno místo podívat vícekrát, 
abych něco uviděla, takže míč bych 
nestihla. Vadu mi ale nevěřila ani 
vlastní matka. Bolelo mě to. Dříve 
jsem se neuměla bránit. Naučilo mě 
to, až když jsem se rozvedla. Nemoh-
la jsem dál poslouchat, že se za mě 
manžel stydí, že jsem kripl a že mne 
živí. Tak jsem se jednoho krásné-
ho dne naštvala a požádala o rozvod 
s tím, že o děti se postarám já. Bylo 
to hodně složité. Dalšímu sportu jsem 

se začala věnovat až kolem pětačtyři-
cátého roku. Hraju za kyjovský klub 
nevidomých a slabozrakých TJ Jiskra 
kuželky, bowling, závodím ve zvuko-
vé střelbě. 
je i bližší klub, kde byste mohla pů-
sobit?

Takový klub je i ve Zlíně, ale v Ky-

jově jsem našla mně velmi blízké lidi 
se stejnými zájmy – chalupa, zahra-
da… vyměňujeme si třeba i sazenič-
ky, stromky a podobně. 
co ale třeba dojíždění na tréninky?

Trénovat nechodím. Trénuju rytím, 
kopáním, štípáním dřeva – posilová-
ním rukou. Pistoli musíte pevně udr-

žet. Trénink by byl rozhodně vhodný, 
ale ono se zatím daří i tak. Člověk 
hlavně musí být vyspaný, hlava klid-
ná. Ve výhodě při střelbě jsou muzi-
kanti, vnímají lépe výšku tónu, kte-
rým se střelec navádí na střed terče. 
Pokud jde o kuželky a bowling – jde-
me někdy s dětmi, když jsou naroze-
niny nebo podobná příležitost. Pokud 
tady bude kuželna po rekonstrukci 
Městské sportovní haly, chodila bych 
trénovat tam. Na zprávu o rekonstruk-
ci otrokovické haly zareagovala i úpl-
ně nevidomá mistryně světa Daniela 
Hladíková z Dolního Němčí, která to 
má zhruba stejně daleko do Otrokovic 
i do Brna. Možná si sem také přijde 
zatrénovat.
jak se vám žije v otrokovicích 
z hlediska nevidomého člověka?

Otrokovice jsou pěkné město. Jsem 
hodně na kytičky, takže oceňuju vý-
zdobu. Je tu ale preferován prostor 
v oblasti náměstí a přilehlých sídlišť. 
Tak nějak se ale zapomíná na nás 
na Baťově, kdy se město spoléhá 
na nás domkaře s údržbou obecních 
předzahrádek, které většinou udržuje-
me vlastními silami a na své náklady, 
protože nám není lhostejné, co máme 
před plotem. Pokud jde o bezbarié-
rovost  – to není jen věcí městského, 
ale taky jiných úřadů. Dojdu třeba 
na poštu a mám zmáčknout tlačítko. 
Ale které? Také si lidé myslí, že zra-
kově postižený musí mít hůlku, jinak 
nás někteří podezřívají, že si vymýšlí-
me. Hodně slabozrakých ji ale běžně 
nepoužívá. Já také nosím jen skláda-
cí v kapse, kdybych si nebyla jistá 
přes silnici. Když ale jedu do Prahy 
za sportem a vedu kamarádku, která 
vidí ještě hůř, beru hůlku vždycky. 
Ona ji totiž nenosí a přece jen už jsme 
dvě, už se musíme ostatním chodcům 
jinak vyhýbat. Bílá hůl upozorní okolí 
na hendikep a více se vyhýbají kolem-
jdoucí.  Ale jedna dopravní bariéra je 
i v Otrokovicích – z mého pohledu 
je potřeba, aby byl tady na Štěrkovi-
šti přechod pro chodce blíže než až 
za točnou MHD. Když sem vyvážím 
kolečko do sběrného dvora, je pře-
chod daleko a okolní situace je hodně 
nepřehledná. Teď mě tam mělo přejet 
auto. Slunce bylo tehdy nízko, auto 
mělo zlatou metalízu a jelo potichu. 
Objelo mě myškou, naštěstí nejelo nic 
naproti. 
a co zdejší lidé?

Většina je dobrých, ale někdy se se-
tkám právě s tím, že třeba pohrdlivě 
řeknou: viděls? slepá! Taky bych chtě-
la tak vidět! Co mě v Otrokovicích 
trápí, jsou i pejskaři, kteří nesbírají 
zbytky po svých miláčcích. Člověk 
to nabere na botu, ani neví jak. Navíc 
my tady udržujeme i předzahrádky 
a zkrátka není to příjemné se v tom 
patlat. On by si to nikdo z nich u sebe 
v obýváku neudělal, ani by neodhodil 
papír nebo nedopalek cigarety, tak 
proč ano na veřejném prostranství? 
Další věcí jsou potkani – na jedné stra-
ně tady město dvakrát ročně dělá de-
ratizace kanalizace a dalších prostor, 
kde se vyskytují, na druhé straně mů-
žeme deratizovat, jak chceme, když si 
je živíme, udržujeme, krmíme. Ten, 
kdo splachuje potraviny nebo je hází 
do popelnice, pomáhá tomu, aby tady 
byli dál. Když pak na zahradě mezi 
zeleninou běhají potkani, je to nechut-
né. To jistě není jen bolest Otrokovic.
 Anna novotná

s trofejemi. Stanislava Bartoníková s několika ze svých trofejí. nejsou zdar-
ma nejen po sportovní stránce. „na každé soutěži platíme startovné, z něhož 
je financováno například ubytování, strava, při bowlingu a kuželkách dráhy. 
žádná soutěž není oceňována finančně. Pro kterýkoliv oddíl je výhodou, když 
má sponzory, jinak si vše platíme sami. takový turnaj se dvěma noclehy má 
startovné třeba 650 až 700 korun. Jezdíme sice hromadnými prostředky se 
slevou, ale i dopravu si hradíme sami. K tomu je nějaká útrata každého jed-
notlivce, takže ve výsledném efektu není ani sportování lidí s handicapem nic 
levného,“ konstatuje sportovkyně.   Foto: Anna novotná

• U zvukové střelby navádí soutěžící zvuk ve sluchátkách. V kuželkách 
a bowlingu mají zrakově handicapovaní sportovci asistenty. Jsou rozdělení 
do kategorií podle toho, nakolik vidí – B1, B2 a B3. U kategorie B1 mají 
kvůli vyrovnání podmínek klapky na očích i ti závodníci, kteří nevidí vůbec 
– patří  do ní totiž i ti, kteří mají minimální zbytek zraku. U zvukové střelby 
střílí 2x10 ran. Navigátor navede závodníka na terč, ozvou se tóny, kde zá-
vodník už sám hledá nejvyšší tón, což je středová desítka.

• Kuželky hrají na 4x30 hodů do plného počtu bez dorážky.

• Při bowlingu jdou soutěžící podél třímetrového zábradlí a na dorážku asis-
tent hlásí, která kuželka zůstala stát. Kuželky hrají v kategorii B1 i B2 z mís-
ta. B1 musí na dráhu nastoupit s klapkami na očích. Vede je podavač, který 
hráče srovná u náhozové desky, hráč je schopen si ji nahmatat. Podavač po-
dává koule a informuje o směru hozené koule a kolik spadlo. Hráči kategorie 
B3 můžou hrát s rozběhem nebo z místa, koule si berou sami. Jednotlivé 
kategorie mají různé přípočty, hrající doprovody zase odpočty. V bowlingu 
hrají zrakově postižení 6 her, i s dorážkami, pro dorážku využívají asistenta. 
Hraje se podle pravidel Evropské bowlingové federace pro zdravé. 

• Pokud jde o další sporty, nevidomí mají omezené možnosti. Jsou třeba 
i atleti a lyžaři, kteří běhají s traserem, který běží se závodníkem, je ozvučen 
například rolničkou. 

kategorie a koeficienty přepočítávání v soutěžích pro postižené



Již 11. ročník mezinárodních 
závodů v gymnastickém aerobi-
ku CZECH AEROBIK OPEN, 
v rámci kterého byly rozděleny 
také tituly mistryň České repub-
liky pro rok 2017 se konal ve 
zlínské sportovní hale. Letošního 
ročníku se účastnili závodnice 
a závodníci z Běloruska, Číny, 
Estonska, Finska, Maďarska, 
Rakouska, Rumunska, Ruska, 
Řecka, Slovenska, Švédska a sa-
mozřejmě České republiky.

První start v seniorské katego-
rii byl pro otrokovickou Barboru 
Karlíkovou, závodnici ASC Zlín, 
velmi úspěšný, když  v závodě 
MČR získala v kategorii jednot-
livců zlato. Druhý titul mistryně 
získala v kategorii  trojic  s  tý-
movými kolegyněmi ze Sport 
Aerobiku Liberec. V mezinárod-
ním závodě CZECH AEROBIK 
OPEN se Barbora  probojovala 
v kategorii jednotlivců až do fi-
nále, kde obsadila skvělé 6. mís-

to.  Trojice ve složení Karlíková 
Barbora (ASC Zlín), Kočová 
Tereza a Bernátová Kristýna 
(SA Liberec) dosáhly v meziná-

rodním závodě na stupně vítězů 
a zaslouženě  získaly bronz. Ví-
tězství získala Čína, druhé místo 
Finky.  (pk)
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O víkendu 15. a 16. dubna se 
koná na žlutavském kopci de-
sátý ročník divácky atraktiv-
ního závodu ve sjezdu na hor-
ských kolech. Centrum závodu 
bude v kynologickém areálu za 
moravní lávkou. Zúčastní se 
jej závodníci všech věkových 
kategorií – od začátečníků až 
po nejlepší jezdce z České re-
publiky a ze Slovenska. Ne-
dělní závod startuje v jedenáct 
hodin. Vstup zdarma, občerst-
vení zajištěno. Více informací 
najdete na webových stránkách  
www.bikecore.cz.  (red)

15. dubna (náhradní termíny 22., 29. dubna), start na 
náměstí 3. května od 12 hod., vyjížďka: start 13 hod., 
doprovodný program na parkovišti před Continental 
Barum cca od 14 hod.

motoBesIP 2017 – Restart 2017  
Město Otrokovice a spolek Czechbikers pořádají  
zahájení motocyklové sezony. Na programu je spanilá 
jízda v Otrokovicích a okolí. V cíli na parkovišti u Conti-
nental Barum bude připravena prezentace BESIP, ČČK, 
PČR, Městské policie Otrokovice, módní přehlídka,  
exhibice, drobné občerstvení a soutěže o ceny.

V sobotu 25. února se v pražské 
Lucerně konalo Mistrovství ČR 
v latinskoamerických tancích. 
Taneční pár města Otrokovice 
Jakub Zíma – Nikola Teplá, kteří 
spolu po změně tanečních partne-
rů tancují teprve půl roku, díky 
svému talentu, píli a kvalitním 
a důsledným trenérům Martině 
Chejnovské a Antonínu Langrovi 
získali titul vicemistra ČR 2017 
v kategorii Junior II. Nikola se 
tak vrací do taneční špičky a ná-
rodního reprezentačního týmu 
České republiky, odkud po roz-
padu tanečního páru musela dle 

stanov Českého svazu tanečního 
sportu odejít a začínat téměř zno-
vu. Jsme pyšní na to, že je Niko-
la se svým tanečním partnerem 
zpět. Děkujeme vedení města 
Otrokovice za podporu a důvěru. 
 Pavel BaRtoš, předseda 
 Dance talent Academy
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Získejte 20% slevu na pojištění 
motorových vozidel.

Platí pro povinné ručení a havarijní 
připojištění.

Mimořádná
sleva až 20 %

Slevu je možné uplatnit jen u uvedeného agenta při sjednání nového pojištění.

Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Otrokovice
Tř. Osvobození 141
Milan Pagáč, M 608 474 347
milan_pagac@generali.cz

dokončení ze strany 1
Areál hostil během uplynu-

lých let i fotbalová utkání mezi-
krajské soutěže starších a mlad-
ších žáků, Mezinárodního 
turnaje fotbalových přípravek 
či exhibici výběru SK Baťov 
1930 s extraligovými hokejisty 
Zlína. 

Punc mezinárodnosti areál 
potvrdil na přelomu loňské-
ho března a dubna, kdy hostil 
reprezentační výběr Skotska 
U 17 u příležitosti konání kva-
lifikačního turnaje ME. Areál 
také poskytl zázemí pro Zdravý 
pohyb do škol organizovaný 

městem, v září pak premiérově 
hostil akci Sportovní odpoled-
ne pro tělesně postižené, kterou 
s městem Otrokovice spolupo-
řádala pobočka NADĚJE Otro-
kovice. Kalendářní rok byl již 
tradičně zakončen Vánočním 
fotbálkem s charitativním pod-
textem výběrů hráčů SK Baťov 
a All Stars osobnosti.

Přestavba původního are-
álu se škvárovým hřištěm 
stála 68,5 milionu korun, do-
tace z ROP Střední Morava 
je 52,4 milionu korun. Další 
informace o SAB najdete na  
www.arealbatov.cz. (red)

sportovní areál Baťov oslaví 5. výročí vzniku

atraktivní bike 
závod podesáté 

otrokovice – město vicemistrů čR ve sportovním tanci

Zimní dorostenecký turnaj vyhrála mladcová
Už tradičně se v předjaří po-
tkávají dorostenecké naděje 
Viktorie Otrokovice s dalšími 
týmy, aby porovnaly své fotba-
lové dovednosti. Tentokrát se 
během pěti kol zimního doros-
teneckého turnaje Continental 
Cup 2017 poměřovalo šestero 
účastníků. Kromě Viktorky to 
byly týmy U19 Kvasice, Ne-
dachlebice, Mladcová, Louky 
a Lužkovice. 

Hrálo se každou neděli od 5. 
února do 5. března na umě-
lé trávě ve sportovním areálu 

na Trávníkách systémem kaž-
dý s každým. Nejlépe se dařilo 
zlínské Mladcové, která třikrát 
zvítězila a dvakrát uhrála remí-
zu. Zároveň její brankář pustil 
za záda nejméně gólů. 

Tým mladšího dorostu Vik-
toria Otrokovice U17 skončil 
čtvrtý po těchto výsledcích:
Otrokovice U17 – Nedachlebice  6:0
Otrokovice U17 – Kvasice  0:0
Otrokovice U17 – Lužkovice  5:5
Otrokovice U17 – Mladcová 2:2
Otrokovice U17 – Louky 2:3.
 (ano)

KONEČNÁ TABULKA ZIMNÍHO DOROSTENECKéHO TURNAJE 2017

Barbora karlíková dvojnásobnou mistryní  republiky 

Také letos reprezentovali  
otrokovičtí atleti své město na 
únorovém halovém mistrovství 
republiky. Konalo se tentokrát 
v Jablonci, když v Praze letos 
nebyla volná hala. Protože té-
měř všichni pořadatelé odjeli 
na MČR dospělých v Praze  
a navíc v tom týdnu byly na se-
veru jarní prázdniny, čekali 
jsme problémy v organizaci zá-
vodů. Při páteční přípravě byla 
celý den vánice, měli jsme oba-
vy, jak budou vrhači závodit 
v nedalekém Srnčím dole. Vše 
nakonec díky několika místním 

obětavcům klaplo na jedničku, 
na vrhače se dokonce v sobotu 
smálo sluníčko. 

Od nás se zúčastnili tentokrát 
jen dva závodníci. Jiří Urban, 
závodící v kategorii nad šede-
sát let, zvítězil v obou startech. 
Šedesát metrů zaběhl za 8,19 
sekundy, po přepočtu věkovým 
koeficientem za 6,79 sekundy, 
dalších devětadvacet závod-
níků na něj nestačilo. Tentýž 
kousek se mu povedl i v běhu 
na dvě stě metrů, kde zvítě-
zil časem 27,80 sekundy, což 
činí v přepočtu 22,81 sekundy. 

Petr Gybas, sedmdesátiletý zá-
vodník, fungoval především 
jako organizátor. Stihl si však 
odskočit od počítače a získat 
stříbro ve skoku dalekém vý-
konem 418 centimetrů, po pře-
počtu to činilo 696 centimetrů. 
V trojskoku přidal zlato sko-
kem 8,91 metru, přepočtem 
zvítězil výkonem 14,30 metru. 

Další velkou akcí bude červ-
nové MČR v Hranicích, což 
bude zároveň kvalifikační zá-
vod pro mezistátní šestiutkání 
ve slovinské Ptuji. 
 milena maRčíková

atleti veteráni přijeli z mistrovství se zlatem

domácí zápasy 3. ligy muži a viktoria otrokovice
1. 4. od 10.30 hod. proti MFK Vyškov
22. 4. od 10.30 hod. proti SK Sigma Olomouc B
3. 5. od 17 hod. proti HFK Třebíč
6. 5. od 10.30 hod. proti FC Velké Meziříčí
19. 5. od 17 hod. proti FC Hlučín
4. 6. od 10.30 hod. proti SK Uničov


