
V  červenci  si  obyvatelé  Otro-
kovic  připomínají  dvacáté  vý-
ročí povodní na řekách Moravě 
a  Dřevnici.  Při  té  příležitosti 
se  konaly  a  konají  akce,  které 
tehdejší situaci připomínají pa-
mětníkům a také přibližují těm, 
kteří velkou vodu sami nezaži-
li – výtvarná či literární soutěž, 
semináře  na  školách  či  výzva 
pamětníkům,  aby  se  podělili 
například o snímky a další ma-
teriály z té  doby. 
K vrcholům vzpomínkových 

akcí patřila 15. června dopoled-
ní beseda pro školáky a večerní 

akce  pro  veřejnost  v  Otroko-
vické  BESEDĚ.  Pozvání  při-
jali lidé, kteří před dvaceti lety 
pomáhali  zachraňovat  majetky 
a lidské životy – tehdejší staros-
ta Otrokovic,  který  řídil město 
v nelehké době roku 1997 a dal-
ší  roky  poté,  emeritní  hejtman 
Zlínského  kraje  a  osobnost 
města Otrokovice Stanislav Mi-
šák, který například připomněl, 
že  nikdy  nebude  dost  podě-
kováno  těm,  kteří  tehdy  přišli 
fyzicky  či  materiálně  pomoci. 
Pohovořit o  tehdejší době dále 
přišel Jiří Pišl, který měl v době 

záplav  na  starosti  veřejný  po-
řádek  a  ochranu  majetku,  pak 
také  tehdejší  ředitel  územního 
odboru Hasičského  záchranné-
ho sboru Zlín Vladimír  Hanák, 
tehdejší mluvčí policie Ivo Mi-
táček, který zavzpomínal na tý-
den ve vodě  a  ve vrtulníku,  či 
Jan  Hercik,  odborný  asistent 
katedry  geografie  Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Velkou vodu 
očima  médií  přiblížil  redaktor 
České  televize  Josef  Kvasnič-
ka.
Do  Otrokovické  BESEDY 

dorazily stovky diváků. Někteří 
přišli  zavzpomínat  na  nelehké 
časy, kterými museli projít, jiní 
se chtěli dozvědět, jak to tenkrát 
vlastně probíhalo. To připome-
nulo  krátké  video  se  záběry 
povodní  a  příspěvky  obyvatel 
města. Závěrem večera si mohli 
diváci poslechnout koncert sku-
piny Spirituál Kvintet,  z  jehož 
dobrovolného  vstupného  bylo 
vybráno  přes  osm  tisíc  korun, 
které byly věnovány místní po-
bočce NaDĚJE. 
„Mnozí  lidé  si nechtějí  zká-

zu  připomínat.  Ještě  po  dva-
ceti  letech  dostávají  strach  při 
každém  dešti,  který  přijde. 
Za  uplynulých  dvacet  let  při-
jalo  vedení  města  celou  řadu 
opatření,  aby  se případné zká-
ze  předešlo,“  uvedl  závěrem 
starosta  Otrokovic  Jaroslav 
Budek.
Další  velkou  příležitostí  za-

vzpomínat  na  povodně  je  19. 
června  zahájená  výstava  foto-
grafií v Městské galerii. Výsta-
va je přístupná až do konce srp-
na denně mimo pondělky vždy 
od 14 do 18 hodin.

 Anna NovotNá
� vzpomínky�a�2.�místo� 
� literární�soutěže��na�str.�5

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

21. července 2017
číslo 7 – ročník 27
zdarma – neprodejné

��úvodNí�slovo

Vážení čtenáři, 
Jsou mezi námi děti, které nemohou vyrůstat ve svých vlastních rodinách a od útlého dětství musejí bojovat s nepřízní osudu. Přestože mají rodiče, tito z vážných důvodů  
nemohou, nechtějí nebo neumí dětem zajistit stabilní, neohrožující rodinné zázemí. některé děti mají to štěstí, že se v širší rodině najde osoba, která se ujme jejich výchovy péče  
a mohou tak vyrůstat v kruhu svých blízkých. Bohužel jsou však děti, které toto štěstí nemají. ty jsou potom odkázány na to vyrůstat v dětských domovech. Dětské domovy 
dětem zajišťují kvalitní péči, materiální podmínky a podnětné prostředí, nemohou ale dítěti nabídnout to nejdůležitější, co potřebuje, a to je život v rodině a „blízké osoby“, což 
představuje pro dítě nezbytnou potřebu jistoty a bezpečí.
Pro tyto děti hledáme pěstouny, kteří jim poskytnou domov a možnost vyrůstat v rodině.    
� Radomíra�KRálová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany  ����více�informací�se�dočtete�na�straně�8.��
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veselá�mysl�je�půl�zdraví,�ví�103letá�paní

tak�na�zdraví!�Veselá mysl půl zdraví! Těmito slovy při-
vítala nejstarší obyvatelka města, stotříletá Helena Schádko-
vá, se skleničkou vaječného koňaku v ruce zástupce města  
i  gratulanty  z  rodiny  a  charitního  domova  sv.  anežky. 
Helena  Schádková  se  narodila  v  roce  1914  ve Veselí  nad 
Moravou. Do Otrokovic se přestěhovala v sedmnácti letech 
a  zažila  tak  rozvoj města v  souvislosti  s  působením  firmy 
Baťa. V Otrokovicích prožila celý svůj život. Služeb charity 
sv. anežky Otrokovice využívá posledních patnáct let a také 
tam bydlí. ráda si pochutná na vaječném likéru, nepohrdne 
ani čokoládou a po obědě si dopřeje skleničku piva. Nejstar-
ší dáma Otrokovic se těší bystré mysli. Své dny si zpestřuje 
sledováním televizních seriálů, čtením časopisů, sleduje ak-
tuální zpravodajství, společenský život známých osobností, 
ale ráda si přečte taky rubriku sportu.
 (red),�foto:�Anna�NovotNá

Jeden�ze�záchranářů.�Stanislav Kožuch v roce 1997 a 2017. 
také on vzpomínal na vernisáži v Městské galerii na velkou vodu.

Město�si�připomíná�dvacet�let�od�velké�vody

Beseda.�na povodně se vzpomínalo také při setkání tehdejších akté-
rů dne 15. června v Otrokovické BeSeDĚ. snímky:�A.�NovotNá
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Rozcvička. O tom, že je před výkonem potřeba se rozcvičit, není pochyb. S dětmi se rozcvičovali také jejich patroni. 
například prezident florbalových Panterů Karel Ťopek se protahoval s dětmi ze ZŠ t. G. Masaryka.

Šup� do� branky.� Výhodou programu Zdravý 
pohyb do škol je, žeje zaměřený na všestrannost. 

ani vysoké teploty neodradily děti od sportová-
ní. Ve  středu 21.  června  se  utkali  žáci  prvního 
stupně základních škol v atletických disciplínách 
ve  Sportovním  areálu  Baťov.  Měli  příležitost 
ukázat  rodičům  a  veřejnosti,  jak  sportují  pod 
vedením trenérů během školního roku. Soutěží-
cí probíhali obratnostní dráhou, házeli raketkou, 
skákali  přes  překážky  a  předvedli  dovednosti 
s míčem.
Malé sportovce přijely podpořit známé osob-

nosti.  Pozvání  přijal  střelec  Jiří  Gach,  házen-

kářka Pavla Nevařilová, veslař Vlastimil Čabla, 
florbalista Karel Ťopek, atleti Petr Kučera a Vác-
lav Utínek a automobilový závodník Pavel Va-
loušek. Překvapením pro děti byla autogramiáda 
sportovních osobností, kde si děti nechaly na pa-
mátku významné sportovce podepsat.
Prázdninové  řádění  se  koná  každým  rokem 

jako  přehlídka  pohybových  aktivit  dětí,  které 
jsou zapojeny do projektu Zdravý pohyb do škol. 
Projekt  funguje  na  všech  třech  otrokovických 
základních  školách  v  rámci  školních  družin  již 

Žáci�otrokovických�základních�škol�změřili�síly�při�sportovním�klání
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Staňte se osobním 
bankéřem/bankéřkou 
MONETA Money Bank
ve Zlíně

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.moneta.cz/kariera 
nebo nás kontaktujte na tel.: 607 085 733 nebo e-mailu:
peter.balogh@moneta.cz

Baví-li Vás péče o klienty
a rádi zdoláváte nastavené cíle,
pak je tato pozice určena právě Vám.

CO VÁM NABÍZÍME?
• Zaměstnanecké výhody zahrnující příspěvek na stravování,  

penzijní pojištění a volnočasové aktivity, dny volna navíc atd.
•  Týden dovolené nad rámec zákona
•  Příležitost pro osobní i profesní růst a mnoho dalšího

od září 2012. Město Otrokovice prostřednictvím něj nabízí rozvoj 
sportovní  všestrannosti  pod  vedením  trenérů  s  licencí.  Jedná  se  
o rozšířenou výuku tělesné výchovy, a to zcela bezplatně.   (ste)

Zábava� i�pro�předškoláky. Zvláštní poděkování patří DDM 
Sluníčko Otrokovice, který při řádění se Zdravým pohybem do 
škol zajistil doprovodný program nejen pro samotné účastníky řá-
dění, ale také pro mladší sourozence soutěžících.  

 

Hop�a�skok. Diváci se mohli přesvědčit, že míč je možné použít 
na rozličné způsoby, nejen na kopání či házení. 



otrokovičtí�uctili�památku�Josefa�valčíka,�
Marie�Hrdličkové�a�Františka�Hložka

Slavnostní  položení  kytic, 
zapálení  svíček  a  uctění  pa-
mátky  Josefa  Valčíka,  Marie 
Hrdličkové  a  Františka  Hlož-
ka  se  uskutečnilo  19.  červ-
na  za  účasti  zástupců  města  
Otrokovice a dalších význam-
ných  hostů,  mezi  nimiž  byla 
neteř  Josefa  Valčíka  Vlas-
ta  Tkadlecová.  Josef  Valčík 
byl  československý  voják, 
příslušník  protinacistického 
odboje,  který  během okupace 
Československa  spolupra-
coval  s  Jozefem  Gabčíkem 
a  Janem  Kubišem,  kteří  pro-
vedli před pětasedmdesáti lety 

atentát na zastupujícího říšského protektora reinharda Heydricha.  
S Otrokovicemi ho pojí  léta 1934–1936, kdy zde pracoval  jako 
koželuh  v  Baťových  závodech.  V  průmyslovém  areálu  TOMa 
má Josef Valčík pomník, u kterého se každoročně scházejí nejen  
Otrokovičané uctít  jeho památku. Marie Hrdličková žila na Ba-
ťově  a  byla  odbornou  učitelkou  v  pokusné  škole  měšťanské  
v Otrokovicích – dnes Základní škola Mánesova. V roce 1942 se 
stala jednou z obětí perzekuce a byla popravena, což byla reakce 
na atentát na reinharda Heydricha. Marie Hrdličková má na ZŠ 
Mánesova  umístěnu  pamětní  desku,  u  které  se  zastavili  a  uctili 
památku všichni zúčastnění. František Hložek se narodil v  roce 
1900 v Otrokovicích. Byl popraven 12. června 1942 z důvodu pří-
buzenského vztahu k jednomu z parašutistů vyslaných z anglie. 
Pamětní desku má František Hložek umístěnu na hřbitově v Kvít-
kovicích. „Po roce jsme se sešli, abychom uctili památku Josefa 
Valčíka, Marie Hrdličkové a Františka Hložka. ačkoliv měl kaž-
dý z nich svou vlastní cestu, jejich osudy se propojily v roce 1942, 
kdy obětovali svůj život. Všechny tři spojovala odvaha, smysl pro 
spravedlnost a láska k vlasti. Zůstali hrdými občany Českosloven-
ska,“ sdělil starosta Jaroslav Budek.   (ste)
 
otrokovické�noviny�vydává�
otrokovická�BEsEdA�již�deset�let
Deset let novodobé historie mají za sebou Otrokovické noviny. 
Otrokovická BESEDa je vydává od července 2007 v podobě 
měsíčníku, který je distribuován zdarma do všech schránek do-
mácností. S periodikem stejného názvu vydávaný soukromou 
agenturou se lidé potkávali již od roku 1991. Tehdy šlo o pla-
cený týdeník a posléze čtrnáctideník, v době povodní roku 1997 
vycházel častěji.   (ano)

Žáci�ZŠ�trávníky�získali�stříbro�v�celostátní�soutěži�
U  příležitosti  Světového  dne  knihy  a  autorských  práv,  kte-
rý  připadá  na  23.  dubna,  vyhlásil  Svaz  českých  knihkup-
ců  a  nakladatelů  společně  s  albatros  Media  soutěž  pro 
třídní  kolektivy  základních  škol  s  názvem Objevte  své  knih-
kupectví. Druhé místo ve své kategorii získali žáci ze Základ-
ní  školy  Trávníky.  Oficiální  zahájení  soutěže  se  uskutečnilo  
19. dubna a soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii pro  
3. až 5. třídy měli žáci zaslat libovolný literární útvar (reportáž, 
úvaha, rozhovor...) v rozsahu maximálně čtyři normostrany  a tex-
tovou část mohli rozšířit o fotografie, grafy nebo třeba kresby. 
Výsledky byly uveřejněny na stránkách projektu Kniha ti sluší  
9. června. Žáci ZŠ Trávníky soutěžili s reportáží, kterou vytvo-
řili s dětmi ze třídy 4. B. a za svůj počin získali v této celore-
publikové soutěži krásné druhé místo.  (red)

oprava�horkovodu�na�Baťově�si�vyžádala�přerušení�
dodávky�tepla�a�dopravní�omezení
Z důvodu provedení havarijní opravy horkovodu Baťov přeruší 
Teplárna Otrokovice dodávku tepla. V ulicích Zahradní a Má-
nesova v blízkosti Městského koupaliště je dopravní omezení. 
„Prosíme  řidiče,  zejména  návštěvníky  koupaliště,  aby  věno-
vali  zvýšenou pozornost  přechodnému dopravnímu  značení,“ 
upozornil vedoucí odboru rozvoje města František Žák. „Sta-
vební práce začaly v pondělí 10. a skončí 30. července. Kvůli 
netěsnostem bude vyměněno pětačtyřicet metrů horkovodního 
potrubí,“  informovala  mluvčí  Teplárny  Otrokovice  Jana  Bu-
rešová.  Uvedení  technologie  odstavené  17.  července  znovu 
do provozu je plánováno na neděli 23. července. Dodávky te-
pelné energie budou postupně obnovovány a do 14 hodin bude 
dosaženo  smluvních  parametrů.  „Omlouváme  se  za  kompli-
kace, které našim odběratelům může přerušení dodávky tepla 
způsobit,“ uzavřela Burešová.  �(ste)
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Přibližně  dva  miliony  korun 
ušetří  otrokovická  radnice 
za  roky  2016  a  2017  na  elek-
trické energii a zemním plynu. 
Město Otrokovice hledá způso-
by, jak spořit finanční prostřed-
ky a neváhá přistoupit k novým 
způsobům nákupu energií.
Město  Otrokovice  má  při-

bližně  tři  sta  odběrných  míst, 
která  v  minulosti  měla  uza-
vřeny  smlouvy na odběr  ener-
gií  individuálně.  V  roce  2013 
město  podchytilo  nový  trend 
centrálních  nákupů  a  na  zá-
kladě  toho  uzavřelo  jednu 
centrální  smlouvu  na  všechna 
odběrná  místa  spadající  pod 
město. V  uvedeném  roce  byla 

nakoupena  elektrická  energie 
pro  město,  příspěvkové  orga-
nizace  a  obchodní  společnosti 
města  na  roky  2014  až  2015 
na  komoditní  burze.  „Tehdy 
se  podařilo  oproti  předchozím 
dvěma  letům  uspořit  téměř  tři 
miliony  korun  bez DPH,“  po-
tvrdil  vedoucí  odboru  rozvoje 
města František Žák.
Po  dvou  letech  přistoupi-

lo  město  Otrokovice  k  náku-
pu  elektrické  energie  a  nově 
i  zemního  plynu  pro  město 
na roky 2016 až 2017 prostřed-
nictvím elektronické aukce. 
„Předpokládaná  úspora 

za  elektrickou  energii  opro-
ti  období  2014  až  2015  činí 

1  178  000  korun  bez  DPH. 
U  zemního  plynu  předpoklá-
dáme  úsporu  ve  výši  921  000 
korun bez DPH,“ odhaduje Žák 
uspořené finance.
Pro  nadcházející  období  již 

nelze očekávat výrazné úspory, 
protože zavedením centrálního 
nákupu před čtyřmi lety se po-
dařilo ceny dostat velmi nízko. 
„Město  dosahuje  v  tuto  chvíli 
velmi  výhodných  cen  na  trhu, 
což  je  nepochybně  úspěch, 
a věříme, že se tyto podmínky 
podaří  udržet  i  nadále,“  řekl 
starosta  Otrokovic  Jaroslav 
Budek. 
 Romana stEHlíKová, 
 mluvčí Otrokovic 

I  letos  uspořádali  členové  ČSZ 
radovánky v sobotu 10. června 
Zahrádkářský  den.  Možná  prá-
vě  proto,  že  dopoledne  pršelo 
a  vznikla  diskuse  na  internetu, 
přišlo  skoro  pět  set  dětí:  malé 
s  doprovodem,  větší  se  odváži-

ly  do  světa  pohádek  samy.  Pro 
každého  malého  hrdinu  jsme 
měli  připravenou  palačinku, 
limonádu  a  špekáček,  který  si 
mohl hned opéci nad ohýnkem. 
Pohádkových  zastavení  bylo 
patnáct  a  u  každého  mělo  dítě 

říci básničku nebo zazpívat pís-
ničku, aby dostalo nějaký dárek. 
Větší kluci, kteří se zpívat nebo 
recitovat  styděli,  dělali  dřepy. 
Také  Český  červený  kříž  měl 
na  akci  stánek  –  tam  si mnoho 
lidí  vyzkoušelo  zásady  první 
pomoci.  Členové  HZS  nechali 
děti vyzkoušet, jak je těžké udr-
žet stříkající hadici nebo závodit 
ve  velkých  pracovních  botách. 
chovatelé  psů  předváděli  jejich 
výcvik. Jeden krásný černý pej-
sek podával  trpělivě packu celé 
odpoledne.    Děkujeme  všem 
sponzorům,  městu  Otrokovi-
ce,  starostovi,  místostarostovi 
a  všem,  kteří  nám dali  pro  děti 
různé  dárky,  slevu  na  nákup 
nebo  finanční  dary,  takže  jsme 
mohli všechny děti potěšit. Pro-
gram pokračoval  posezením při 
hudbě. Sešlo se mnoho známých 
a  opeklo  se  osmnáct  kilogramů 
špekáčků.   Za ZO ČZS 
radovánky� Jarmila� ŠEdivá.
 Foto:�Anna�NovotNá

Město�uspořilo�za�elektřinu�a�zemní�plyn

Zahrádkáři�připravili�dětem�pohádkové�odpoledne

V  uplynulých  dnech  informo-
vala  celostátní média  o  virové 
nákaze  afrického  moru  pra-
sat,  která  se  aktuálně  vysky-
tuje  ve  Zlínském  kraji.  Jedná 
se  o  historicky  první  nákazu 
na území České republiky. af-
rický mor prasat není přenosný 
na jiná zvířata ani na člověka.
Státní veterinární  správa vy-

dala  v  souvislosti  s  výskytem 
afrického moru prasat  nařízení 
o  mimořádném  veterinárním 
opatření  k  zamezení  šíření  ne-
bezpečné  nákazy  ve  Zlínském 
kraji. Nařízení vymezuje zamo-
řenou oblast, vyjmenovává při-
jatá opatření jako například zá-
kaz krmení nebo lovu divokých 
prasat, ale uvádí také kontakty, 

na koho se obrátit v případě ná-
lezu  uhynulého  divokého  pra-
sete.  Přenos  zpravidla  nastává 
při fyzickém styku nakažených 
prasat s ostatními tohoto druhu, 
konzumací  nakaženého  masa 
nebo  larev  na  uhynulém  zví-
řeti,  tělními  tekutinami,  resp. 
i  při  přičichnutí  prasatovité 
zvěře  k  nakaženému  zvířeti. 
Úmrtnost  nakažených  prasat 
je  100%. Nakažené  nebo  uhy-
nulé zvíře musí být co nejdříve 
odstraněno z přírody či chovu, 
aby  byla  zachráněna  další  zví-
řata v okolí. 
Informace,  jak  postupovat 

při nálezu uhynulého divokého 
prasete, naleznete na webových 
stránkách  města  www.otroko-

vice.cz v příloze tiskové zprávy 
africký mor prasat není na člo-
věka přenosný – nařízení vete-
rinární správy.
Krajská  veterinární  správa 

Státní  veterinární  správy  pro 
Zlínský  kraj  pořádala  pro  zá-
stupce  městských  a  obecních 
úřadů  a  uživatelů  honiteb  se-
minář k problematice afrického 
moru prasat, který se uskutečnil 
13. července.
Na  území  obce  s  rozšířenou 

působností  Otrokovice  nebyl 
do  doby  tisku  aktuálního  čísla 
Otrokovických  novin  potvrzen 
žádný výskyt divokého prasete 
nakaženého africkým morem.  

 Romana stEHlíKová, 
 mluvčí Otrokovic 

Africký�mor�prasat�není�na�člověka�přenosný

Pamětní deska Marie Hrdlič-
kové na ZŠ Mánesova.

Na první týden v srpnu byl stanoven termín opra-
vy kruhové křižovatky na Baťově u čistírny od-
padních vod. Od 31. července do 6. srpna 2017 
budou  muset  řidiči  jet  po  stanovené  objízdné 
trase.„Objízdná  trasa  pro  osobní  vozidla,  vozi-
dla dopravní obsluhy, MHD, IZS a Technických 
služeb Otrokovice bude vedena po místní komu-
nikaci ul. Přístavní. Objízdná trasa pro všechna 
vozidla bude vyznačena po silnici č.    I/55 a po 

silnici č. III/36746. Prosíme řidiče, aby věnovali 
pozornost  přechodnému  dopravnímu  značení,“ 
uvedla  Jitka  Veselá  z  odboru  rozvoje  města. 
Dále upozornila, že v případě nepřízně počasí je 
náhradní termín určen od 6. do 13. srpna.
Jelikož  se  jedná o  silnici  III.  třídy,  spadá  re-

konstrukce  vozovky  do  kompetence  Zlínského 
kraje.  Investorem  opravy  je  Ředitelsví  silnic 
Zlínského kraje.   (ste)

Kvůli�opravě�kruhového�objezdu�bude�na�Baťově�objížďka



Z�jednání�Rady�města�
otrokovice�19.�6.�2017
radní na dalším ze svých jed-
nání  projednali  53  bodů  pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
rMO schválila:
•  rozhodnutí  jediného  spo-
lečníka  ve  věci  řádné  účetní 
uzávěrky a hospodářského vý-
sledku  za  rok 2016  a  způsobu 
rozdělení  hospodářského  vý-
sledku za  rok 2016 ve  společ-
nosti Městská  poliklinika  s.  r. 
o.  a  vzala  na  vědomí Výroční 
zprávu za rok 2016 včetně vý-
roku auditora a Zprávu dozorčí 
rady Městské polikliniky s. r. o. 
Otrokovice o přezkoumání roč-
ní účetní závěrky za rok 2016
•  rozhodnutí  jediného  spo-
lečníka  ve  věci  řádné  účetní 
uzávěrky a hospodářského vý-

sledku za  rok 2016 ve  společ-
nosti Otrokovická BESEDa s. 
r. o. a vzala na vědomí Výroční 
zprávu za rok 2016 včetně vý-
roku auditora a Zprávu dozorčí 
rady Otrokovické BESEDY  s. 
r. o. o přezkoumání roční účet-
ní závěrky za rok 2016
•  centrální  nákup  elektrické 
energie  a  zemního  plynu  pro 
město Otrokovice, příspěvkové 
organizace  a obchodní  společ-
nosti města na období od 1. 1. 
2018 do 31. 12. 2019 a zabez-
pečení administrace nadlimitní 
veřejné  zakázky  na  dodávky 
„Nákup  energií  pro město Ot-
rokovice,  příspěvkové  orga-
nizace  a  obchodní  společnosti 
města na období od 1. 1. 2018 
do  31.  12.  2019“  v  souladu 
s  uzavřenou  Mandátní  smlou-

vou  schválenou  usnesením  č. 
rMO/740/12/12  a  v  souladu 
s  Dodatkem  č.  1  k  Mandátní 
smlouvě  schváleným  usnese-
ním  č.  rMO/590/12/16  pro-
střednictvím  společnosti  McI 
SErVIS s. r. o.
•  Vyjádření  města  ke  stavbě 
„Novostavba rodinného domu, 
parc.  č.  1931/1,  k.  ú.  Otroko-
vice“ ve znění, že město Otro-
kovice nemá k umístění stavby 
„Novostavba  rodinného  domu 
Otrokovice,  parc.  č.  1931/1,  
k. ú. Otrokovice“ dle předlože-
né dokumentace připomínky.

V  červnu  2017  řešili  strážníci 
Městské policie Otrokovice (MP) 
celkem 1 219 případů, z toho bylo 
řešeno  celkem  162  přestupků,  
1  057  událostí  a  z  toho  4  pode-
zření ze spáchání trestného činu.
Zjištěno  a  řešeno  přestupků: 

115 dopravních přestupků, 7 pře-
stupků proti občanskému soužití 
(§  49  zákona  č.  200/1990  Sb.), 
6  přestupků  proti majetku  (§  50 
zákona  č.  200/1990  Sb.),  8  pře-
stupků  proti  veřejnému  pořádku 
(§  47  zákona  č.  200/1990  Sb.), 
21  porušení  obecně  závazných 
vyhlášek města (OZV) a nařízení 
města, 1 jiný přestupek  dle záko-
na č. 200/1990 Sb.
Řešeno  událostí  (nejedná  se 

o přestupky): 15 asistencí  (ZZS, 
PČr,  apod.),  8  bezpečnostních 
opatření,  21  PcO  (narušení  ob-
jektu),  20x  pomoc  občanům, 
84  kontrol  dodržování  zákona  

č.  379/2005  Sb.,  o  opatřeních 
k  ochraně  před  škodami  půso-
benými  tabákovými  výrobky, 
alkoholem a  jinými návykovými 
látkami,  32x  kontroly  majetku, 
191  kontrol BESIPu,  90  kontrol 
dodržování  OZV,  483  kontrol 
dodržování  veřejného  pořádku, 
2x občansko právní  spor,  6    ná-
lezů,  5x  občanské  soužití,  1x 
pořádání kulturních akcí, 1x po-
dezření  na  dopravní  přestupek, 
1x  podezření  na  přestupek  proti 
majetku, 1x tísňové tlačítko, 11x 
veřejný  pořádek,  3x  zaběhnu-
tí  psa,  21  závad,  3x  ztráta,  19x 
zvíře, 2x černý pasažér v MHD, 
2x  odstranění  překážky,  1x  do-
ručení  písemnosti,  4  podezření 
z  trestného  činu,  2x  součinnost 
se  správním  orgánem,  1x  sou-
činnost s PČr, 1x zkouška sirén,  
1  dopravní nehoda.
V červnu nebylo zjištěno žád-

né  vozidlo  vykazující  známky 
vraku  dle  definice  §  19  zákona  
č. 13/1997 Sb. 
Strážníci  dohlíželi  dne  

20. června na dodržování veřejné-
ho pořádku na Úřadu práce Otro-
kovice  při  výdeji  stravenek,  dále 
dohlíželi na dodržování veřejného 
pořádku  a BESIPu  při  veřejných 
kulturních  a  sportovních  akcích: 
3.  6.  noční  jízda  motorkářů,  
9. 6. Na kole dětem, 24. 6. triatlon 
a hasičská zábava, 19. 6. kladení 
věnců a shromáždění Řádu náro-
da, 10. 6. festival Jeden den na La-
náčku a rocková pivní noc, 30. 6. 
hudební  produkce  diskotéka  na 
rybárně.  Zjištěné  přestupky  při 
narušení  veřejného  pořádku  byly 
předány  k  dořešení  příslušnému 
správnímu orgánu.

  ing.�tomáš�GRoMus,�
 velitel Městské policie  

 Otrokovice

OtrOkOvické
nOviny4

všechna�usnesení�jsou�zveřejněna�na�www.otrokovice.cz�v�sekci�dokumenty�města. 
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

Informujeme,  že  do  18.  srpna  je  uzavřen 
charitní  šatník.  Oblečení  i  nadále  můžete 
darovat do kontejnerů u firmy continental 
Barum a před vchodem do charitního šatní-
ku v ulici Svobodova.
� Mgr.�tomáš�BERNAtíK, 
 zástupce ředitele, 
 metodik Charity sv. Anežky Otrokovice

Z�19.� jednání�Zastupitel-
stva�města�otrokovice�
28.�6.�2017
Zastupitelé  projednali  15 

bodů programu, k nimž přijali 
usnesení.
ZMO schválilo:
• Závěrečný účet města Otro-
kovice za rok 2016 a souhlasí 
s  celoročním  hospodařením 
města Otrokovice v roce 2016 
s výrokem BEZ VÝHraD
• Uzavření Dohody o vytvo-
ření  společného  školského 
obvodu  spádové  mateřské 
školy – Mateřské školy Otro-
kovice,  příspěvkové  organi-
zace, mezi městem Otrokovi-
ce a obcí Bělov
•  Vydání  obecně  závazné 
vyhlášky  města  Otrokovice, 
kterou se stanoví část společ-
ného  školského  obvodu Ma-
teřské školy Otrokovice
•  Poskytnutí  účelové  nein-
vestiční  dotace  na  činnost 
a  uzavření  smlouvy  o  po-

skytnutí účelové neinvestiční 
dotace na činnost v roce 2017 
ve výši 70 000 Kč mezi měs-
tem Otrokovice  a  organizací 
Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže Zlín na pokrytí 
provozních  nákladů  spoje-
ných s poskytováním domácí 
ošetřovatelské  péče  v  Otro-
kovicích
•  Prodej  nákladního  auto-
mobilu  cisternové  stříkačky 
caS  8  aVIa,  registrační 
značka  ZLa  39  22,  rok  vý-
roby  1997,  barva  červenobí-
lá, kupujícímu, obci Karolín, 
za  nabídnutou  kupní  cenu 
221 001 Kč, která bude uhra-
zena  před  podpisem  kupní 
smlouvy, a následné vyřazení 
automobilu z majetku města.
 Jiří�vEsElý,  
 místostarosta

Město  Otrokovice  vyhlašuje  výběrové  říze-
ní  na  pRoNáJEM� pRostoR� slouŽí-
cícH� K� podNiKáNí� � NAcHáZEJícícH�
sE� v� příZEMí� Budovy� č.� p.� 1342,� NáM.� 
3.�KvětNA, Otrokovice,  nacházející  se  na  pozemku  
parc. č. st. 2554 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře 
117,40 m2. Prostory naposledy sloužily k účelu nájmu 
jako  prodejna masa  a masných  výrobků. Město Otro-
kovice vyhlašuje výběrové řízení za následujících pod-
mínek:
1. doba nájmu: nejdříve od září 2017 na dobu neurčitou
2. nájemné:  a) minimálně 600 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu
b)  doloží  kopii  živnostenského  oprávnění  nebo  kopii 
výpisu z obchodního rejstříku
c)  doloží  čestné  prohlášení  o  bezdlužnosti  ve  vztahu 
k městu Otrokovice  a městem  zřízeným  a  založeným 
organizacím a společnostem 
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy do-
loží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke sprá-
vě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a)  v  pronajímaných  prostorech  nebudou  umisťovány 
a  provozovány výherní  hrací  přístroje,  interaktivní  vi-
deoloterijní terminály a jiná obdobná technická zařízení 
umožňující interaktivní 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 pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 29.�8.�2017�v�10.00�hod.
Výběrové  řízení  vyhodnocuje  na  neveřejné  schůzi 

rada města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313, případ-
ně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne 
Eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317.
Nabídky  předají  zájemci  osobně  nebo  poštou  v  za-

lepené  obálce  s  označením:  „Výběrové  řízení  nám.  3. 
května 1342“ na dresu: TEHOS, s. r. o., k rukám jedna-
tele, tř. Tomáše Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
Zadavatel�si�vyhrazuje�právo�výběrové�řízení�zru-

šit�a�nevybrat�žádnou�z�nabídek.

Informace k volbám 20. a 21. října 2017

www.otrokovIce.cz 
z nabídky volby, referendum,  
sčítání nebo na telefonním čísle 
577 680 230.

uzavření�charitního�šatníku

Zpříjemnit  si  letní  den  četbou 
na  místě  vypůjčené  knihy  mohou 
díky nové službě návštěvníci Měst-
ského koupaliště. Tam je umístěna 
letní miniknihovnička vyrobená  ze 
starého regálu, který barvami rozve-
selili žáci ZUŠ Otrokovice.
Miniknihovnička  nebo  také  kni-

hobudka  či  sousedská  knihovna 
slouží  ke  sdílení  a  výměně  knih. 
Pravidla  jsou  jednoduchá  –  vzít  si 
knížku a zase ji vrátit. Tato dobro-
volná  iniciativa  se  začala  formo-
vat  v  roce  2009  v USa. Nápad  si 

okamžitě  získal  věhlas.  Městská 
knihovna Otrokovice se umístěním 

knihobudky na koupališti  rozhodla 
rozšířit  služby  mimo  své  prostory 
a  otevírací  dobu.  Knihobudka  po-
skytne četbu například i lidem, kteří 
v Otrokovicích tráví jen krátký čas. 
„Knihu  si  každý  může  půjčit 

bezplatně a bez registrace, a pokud 
ji  nestihne  přečíst  na  koupališti, 
může si ji odnést na dočtení domů. 
Prosíme čtenáře, aby knihy vraceli 
zpět a chovali se k nim ohleduplně. 
Pro vypůjčení není stanovena žádná 
výpůjční  lhůta,“ upřesňuje vedoucí 
knihovny radka Jarková.   (red)

Knihobudka�zpříjemňuje�lidem�volné�chvíle�na�koupališti
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Voda je silný živel. To víme 
již  odpradávna. Voda  je  dů-
vod,  proč  je  naše  planeta 
tak  jedinečná. Udržuje  život 
flóry  i  fauny.  Bez  vody  by 
nebylo nic. ale voda umí být 
bohužel i silným nepřítelem. 
Jistě,  v  televizi  jsme několi-
krát mohli  slyšet,  kde všude 
jsou  povodně.  Bylo  to  ale 
daleko,  v  tu  chvíli  se  nás  to 
vlastně netýkalo  a bylo nám 
to  vcelku  jedno.  Takhle  to 
měli  otrokovičtí  občané  až 
do července roku 1997.
Byl  jeden  z  prvních  čer-

vencových dnů. Děti už měly 
po  vysvědčení,  pochvalu 
nebo  pár  pohlavků  už  měly 
taky  za  sebou.  Někteří  lidé 
už  se  chystali  na  dovole-
né,  někteří  na  příjemné  léto 
na  chatě  nebo  u  babičky 
a  dědy,  zkrátka  na  to,  jak 
prožijí prázdniny v tom nad-
cházejícím létě. 
Ze  dne  na  den  se  však 

stalo  něco,  co  neočekával 
nikdo. Černé mraky se zača-
ly  nad  Otrokovicemi  sbíhat 
a za chvíli se z nich začal lít 
silný  déšť.  Hromy  řvaly,  až 
to  rvalo  uši,  blesky  běhaly 
po  obloze  jeden  za  druhým 
tak,  že  ani  nebylo  potřeba 
rozsvěcovat  světla. Nikdo  si 
ale nemyslel, že z toho bude 
taková  pohroma,  kterou  si 
budeme pamatovat ještě hod-
ně dlouho.
Otrokovice  zavali-

la  voda.  Déšť  neustával 
a  vody  stále  přibýva-
lo.  V  několika  domech 
voda  netekla,  v  některých  
ovšem tekla  tak, že se nestí-
hali  divit.  Začala  evakuace. 
Na  Trávníkách  trčely  autům 
jen  střechy,  netekla  voda. 
Na  Baťově  to  však  bylo 
o  mnoho  horší.  Ohromné 
množství  lidí  bylo  provizor-
ně  nastěhováno  do  tělocvi-
čen.  Baťovské  domky  byly 

zatopené až po střechy. Sám 
ubohý  pan  Baťa  stál  po  pás 
ve vodě. Nejhůř na tom bylo 
Štěrkoviště.  Nad  hladinou 
vody  trčelo  jen  dvacet  cen-
timetrů  garáží.  Na  takovou 
situaci  nikdo  nebyl  připra-
ven.  Neuvěřitelné  množství 
hasičů,  policistů,  záchranářů 
a  dobrovolníků  pomáhalo 
s  evakuací.  Během  několika 
dní  vznikaly milionové  ško-
dy. Lidé po ulicích města ne-
jezdili na kolech jako běžně, 
ale  na  nafukovacích  lodič-
kách,  ti,  kteří  uměli  plavat, 
měli  teď  náramnou  výhodu. 
Z aut se staly ponorky, z kol 
jen bezvládné kusy železa.
Vybavení domů a bytů pla-

valo po hladině kalné hnědé 
vody,  která  tekla  kolem 
domů, kde sbírala další a další 
úlovky. Najednou se ukázala 
soudržnost  téměř  všech  lidí  
v Otrokovicích.
Lidé, kterým voda všechno 

nesebrala,  ochotně  nabízeli 
pomoc  obyvatelům  Baťova, 
kteří  v  tuto  chvíli  neměli 
v podstatě nic. Všem evaku-
ovaným lidem chybělo oble-
čení,  na  jehož  balení  nebyl 
čas, a tak kdo měl co dát, dal.
ano, povodně vzaly lidem 

hodně, byla to velká přírodní 
pohroma, která se v minulém 
století  stala  v  našem  kraji, 
ale  zároveň  myslím,  že  li-
dem  dokázala,  že  i  když  se 
stane  taková  hrůza,  je  vždy 
někdo,  kdo  vám  pomůže. 
Dokázala nám, že v Otroko-
vicích  je  spousta  ochotných 
lidí, u kterých možná nebylo 
uděleno poděkování, ale jistě 
by  si  ho  zasloužili  více  než 
kdokoliv  jiný  za  jejich  sta-
tečnost  a  činy,  které  udělali 
pro  ostatní  obyvatele  Otro-
kovic v nouzi, a hlavně dob-
rovolně.
� vendula�GRyGová,
  8. A, 14 let, ZŠ trávníky

litERáRNí�soutěŽ�NA�téMA�povodNě�1997�–�dRuHé�Místo

léto�1997

Na co si vzpomenu, když sly-
ším červenec 1997? Na to, jak 
nám doslova uplavalo červen-
cové  vydání  Otrokovických 
novin  –  tiskly  se  v  tiskárně 
Hart  a  ta  byla  pod  vodou. 
Pracovala  jsem  tehdy  jako 
šéfredaktorka  Otrokovických 
novin,  ve  kterých  měla  svoje 
stránky i otrokovická radnice. 
Je  toho  dost,  co  se  mi  při 

vzpomínce  na  povodně  honí 
hlavou. Bylo jasné, že lidé po-
třebují informace, a to nejen ti, 
co se ocitli v evakuačních cen-
trech, ale že se o Otrokovicích 
musí  dozvědět  i  lidé  odjinud.  
Se  svými  redakčními  spolu-

pracovníky jsme začali na rad-
nici  připravovat  provizorní 
noviny a rozvážet je po evaku-
ačních místech. 
Tehdy  jsem  se  stala  tisko-

vou mluvčí  radnice a byla  ta-
kovou  spojkou  mezi  radnicí, 
zatopenými  lidmi  a  novináři.  
Snad  mi  kolegové  prominou, 
že  je  všechny  nevyjmenuji 
a připomenu  hlavně tehdejší-
ho  redaktora  ČTK  Ladislava 
Koželuhu,  který  okamžitě  za-
reagoval a Otrokovice se díky 
jemu  dostaly  do  celostátního 
vysílání.  Určitě  vzpomínají 
na  reportáže  o  povodní  posti-
žených  lidech  reportéři  Sláv-

ka  Červená,  Jan  Čada,  Olga 
Lapčíková,  Karel  Halberštát, 
Helena  Mikulčíková  a  mnozí 
další. 
Těch mých silných okamži-

ků bylo víc. Na  radnici přišly 
nešťastné maminky dětí, které 
byly na dětském táboře v Jese-
níkách, a nešlo se s nimi spojit. 
Tehdy  neexistoval  Integrova-
ný záchranný systém. Spojení 
fungovalo  zpočátku  jen  vysí-
lačkami,  kilové  mobily  jsme 
dostali  později.  Vzpomínám 
na  charitativní  koncert  na  za-
plněném náměstí Míru ve Zlí-
ně  a  na  přepočítání  peněz, 
které  Zlíňané  Otrokovickým 

věnovali. Bylo to více než půl 
milionu korun. Mám před oči-
ma noci, kdy jsme připravova-
li noviny tak, aby je ráno měli 
lidé v evakuačních centrech. 
co ve mně ale dlouho zůsta-

lo, byla vzpomínka na tvoření 
seznamu  evakuovaných  lidí 
z  Bahňáku.  Evakuace  musela 
být  velmi  rychlá.  Pořád  nad 
lidmi  z  krizového  štábu  stála 
otázka:  Najdeme  jich  oprav-
du šest a půl tisíce živých? co 
bude,  až  voda  opadne,  kolik 
lidí  najdeme  utopených?  Na-
štěstí  se  chmurné  předpovědi 
nevyplnily. 
Při listování v knize Svědec-

tví o potopě, kterou město vy-
dalo rok poté, jsem se zastavila 
na stránce, kde jsou jména čle-
nů krizového štábu, tehdejších 
pracovníků  městského  úřadu. 
I  když  takovou  situaci  nikdy 
předtím  nezažili  a  neměli  se 
o co opřít, další etapy v živo-
tě města  prokázaly,  že  při  ře-
šení povodní díky nim padala  
v  Otrokovicích  v  to  velmi 
smutné léto rozumná řešení.  

 Jana BuBENíKová,
předsedkyně Klubu novinářů 
Zlínského kraje p. s., Syndikátu  
novinářů čR z. s., emeritní 
šéfredaktorka Otrokovických 
novin

i�dvacet�let�od�povodní�se�vzpomínky�živě�vracejí

Jana�Bubeníková:�Noviny�jsme�dělali�přes�noc,�ráno�musely�být�mezi�lidmi
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v�létě�1997�a�nyní. Vzpomínku na velkou vodu v Otrokovicích, při které byl vytopen dům jeho syna ve Staré kolonii, poslal redakci Otrokovických novin Vladi-
mír Donaczi. „Vždy, když začne hodně pršet a v televizi jsou záběry ze zatopených oblastí, vrací se mně vzpomínky na povodně v červenci roku 1997 na Moravě 
a hlavně v Otrokovicích, kde bydlel a dosud ještě bydlí náš syn Richard v rekonstruovaném domku, který prošel záplavovou vlnou,“ začíná dopis popisující příběh 
jeho rodiny.   (red),�snímky:�archiv�vladimíra�doNAcZiHo
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od 19. 6. do 31. 8., út–ne, 14–18 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
povodNě�1997
Fotoklub Beseda s městem Otrokovice a Otrokovickou BESEDOU srdečně zvou 
na výstavu POVODNĚ 1997 – 20. výročí. Výstava je prodloužena do konce srpna.

neděle 6. 8. v 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, občerstvení
NáMěstí�2017�–�ElisABEtH�a.k.a.�Alžběta�Kolečkářová
Hudební pohodové odpoledne s  finalistkou Česko Slovenské SuperStar v  rytmu soulu 
a reggae. Součástí programu bude vystoupení Martina Lapčíka, vítěze soutěže Hledá se 
otrokovický Goťák 2015 a finalistky této soutěže 2016–2017 Martiny Ondruškové.

sobota 19. 8., 9.00–13.00 hod., velký sál, vstup volný
lEtNí�BAZáREK
Pro všechny, kteří chtějí výhodně nakoupit či prodat dětské oblečení. Možnost rezervace 
stolů (50 Kč) u p. Kozlové v TIc, tel.: 571 118 103. 

neděle 20. 8. v 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, občerstvení
NáMěstí�2017�–�oRANGE
Těšit se můžete na skladby Davida Bowieho, Macy Gray, Johna Mayalla, Joe cockera, 
Lennyho Kravitze, arethy Franklin, Stevieho Wondera, kapely Freak Power a dalších.

úterý 22. 8., v 18 hod., velký sál, vstup volný
ŽlutoModRá�RAlly�–�křest�knihy�o�Barum�Rally
Slavnostní křest knihy za přítomnosti autora Dana Porazila a soutěžních jezdců, spojený s 
autogramiádou, výstavou Fotoklubu Beseda a s prohlídkou soutěžních vozů. 

sobota 26. 8. v 19 hod., velký sál, vstupné 100 Kč 
Bratrská jednota baptistů Zlín pořádá kytarový koncert
RodRiGo�RodRiGuEZ
Světoznámý kytarista opět v České republice. Přijďte si poslechnout jeho výjimečný talent 
a zajímavý osobní příběh. www.rodrigo-koncert.cz.

sobota 26. 8., 20.00–01.00 hod., rybářský areál Štěrkoviště, vstupné 100 Kč
Rozloučení�s�prázdninami�aneb�sRpNová�Noc
Tradiční taneční zábava se skupinou PrEMIEr a diskotékou Dalibora Dědka. Program 
na dvou pódiích. Kvalitní občerstvení zajištěno.

připravujeme�na�září
3. 9. Náměstí 2017 – cestující hudba, 10. 9. Taneční odpoledne – DH Nivničanka

Kino�–�FilMové�léto

pondělí 28. 8., 10 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USa 2017, 130 min., dabing, přístupné bez omezení (doporučujeme pro děti od 6 let)
KRásKA�A�ZvířE�3d – fantasy, muzikál, romantický, rodinný

pondělí 28. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USa 2017,  133 min., dabing, nevhodné 
pro děti do 12 let 
spidER�MAN:�HoMEcoMiNG�3d – akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi

úterý 29. 8., 10 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, Česko 2017,  83 min., přístupné bez omezení
ŠpuNti�NA�vodě – komedie

úterý 29. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
Francie, USa 2017,  129 min., dabing, přístupné bez omezení
vAlERiAN�A�Město�tisícE�plANEt�3d – akční, dobrodružný, sci-fi

středa 30. 8., 10 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, Lucembursko, Norsko, Německo, Belgie, 
USa 2017,  84 min., dabing, přístupné bez omezení
lEtíME – animovaný, dobrodružný

středa 30. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč, USa 2017,  143 min., titulky, nevhodné 
pro děti do 12 let
válKA�o�plANEtu�opic�3d – akční, dobrodružný, drama, sci-fi

čtvrtek 31. 8., 10 hod., kinosál, 120 Kč, USa 2017, 100 min., dabing, přístupné 
bez omezení
AutA�3�3d�– animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný

čtvrtek 31. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Velká Británie 2017, 98 min., titulky, nepřístupné pro děti a mladistvé do 15 let
v�utAJENí�– akční, thriller

pátek 1. 9., 10 hod., kinosál, 130 Kč, USa 2017, 90 min., dabing, přístupné bez omezení
Já�pAdoucH�3�3d – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný

pátek 1. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USa 2017, 120 min. titulky, nevhodné 
pro děti do 12 let
tEMNá�věŽ�– akční, dobrodružný, fantasy, horor

sobota 2. 9., 10 hod., kinosál, 90 Kč, Špan. 2017, 92 min., dabing, přístupné bez omezení
příŠERKy�pod�HlAdiNou�3d�– animovaný

sobota 2. 9., 19 hod., kinosál, 120 Kč, Česko 2017, 111 min., přístupné bez omezení
po�stRNiŠti�Bos – drama, válečný, komedie, historický

neděle 3. 9., 15 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USa 2017, min., dabing, přístupné bez omezení
EMoJi�vE�FilMu�3d – animovaný

neděle 3. 9., 17 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USa 2017, dabing, přístupné bez omezení
tRANsFoRMERs:�poslEdNí�Rytíř�3d – akční, dobrodružný, sci-fi, thriller

připravujeme�kino�na�září:
Kingsman: Zlatý kruh, Hurvínek a kouzelné muzeum, Víno nás spojuje, The Solutrean, 
Španělská královna, Barry Seal: Nebeský gauner

SrPEN

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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upozornění�na�uzavření�pobočky�Městské�
knihovny�otrokovice

Upozorňujeme uživatele služeb pobočky MěK Otrokovice na 
Baťově, že od 31. července do 11. srpna bude toto pracoviště 
z provozních důvodů uzavřeno. Přijďte si proto vybrat knihy 
včas nebo využijte služeb hlavní knihovny, kde zůstává  

běžný otevírací režim. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
� Marie�ŠKRABAlová, referentka OŠK

iNZERcE

Koupím� garáž  v  Otrokovi-
cích. Tel.: 603 503 878.

Koupím� chatu  nebo  chatku  
s  pozemkem  v  okolí  Otroko-
vic. Tel.: 603 908 346.

prodám�byt v osobním vlast-
nictví  3+1,  Otrokovice,  Ba-
ťov.  Telefon:  732  987  198,  
rK nevolat!

iNEl�trend�s.�r.�o. – elek-
tromontáže  přijme  elektrikáře 
na HPP – vyhl. 50 podmínkou. 
Tel.: 604 461 913.

Gymnázium  Otrokovice  při-
jme od 1. 9. 2017 uklízečku na 
1/2 úvazek – odpoledne (úvazek 
lze  rozdělit  i  na  dvě  pracovní 
místa  po  2  hodinách).  Více  na 
tel. 577 926 192, 577 926 014.

v�říjnu�koncertuje�v�otrokovicích�lucie�Bílá
Ve  čtvrtek  5.  října  od  19  ho-
din se v Otrokovické BESEDĚ 
koná koncert Lucie Bílé. Líst-
ky  na  koncert  jsou  již  v  pro-
deji.  Další  informace  podají 

pracovnice  Turistického  infor-
mačního centra, nám. 3. května 
1302, Po–Pá 8–12, 13–18 hod.,  
So 8–12 hod., www.tic-otrokovi-
ce.cz, tel. 571 118 103.   (red)

Městská televize Otrokovice nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských 
i firemních akcí, dokumentů a propagačních filmů. Bližší info: redakce@televizeotrokovice.cz

Otrokovická BESEDa, s. r. o. přijme na hlavní pracovní poměr 

pRovoZNíHo�pRAcovNíKA�s�vyHláŠKou�E50�i�ZNAlostí�oZvučENí�AKcí. 
Nástup od 1. září 2017.

Bližší informace p. Gajdošíková, telefon 724 455 918.



7OtrOkOvické
nOviny

 5. 8. od 18.00 hodin, rybářský areál Štěrkoviště
iMoRtElA�MEtAlFEst
Otrokovická melodic-metalová  kapela  Imortela  pořádá  za  fi-
nanční podpory města Otrokovice již 5. ročník metalového fes-

tivalu IMOrTELa METaLFEST. Kromě pořádající Imortely se můžete těšit 
na kapely Scabbard, Notion Deep, Epidemy, Draco Hypnalis a Iron Maiden 
revival. 
Výborná muzika, soutěže o ceny a bohaté občerstvení. 

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

celý červenec a srpen, 
10–19 hodin, vstup zdarma
dopravní� hřiště� pro� veřej-
nost
Podmínky  vstupu  dle  ná-
vštěvního  řádu  dopravního 
hřiště.  Dopravní  hřiště  bude 
uzavřeno:
27. 7., 10–12 hod.  (Dc Vln-
ka)
11. 8., 8–16 hod. (Říše divů) 

 těší se na vás DDM Sluníčko

pRŮKAZové�Foto�
otrokovická�BEsEdA: 
otevírací�doba�fotostudia  
Po, St 8–11, 13–16
Út, Pá 9–11,13–15
ČT 9–11 hod.

AJ – začátečníci 
Po, 16.00–17.30   3 200 Kč  
AJ – pokročilí 
Po, 17.30–19.00   3 600 Kč  
AJ – pro seniory, začátečníci
St, 8.30–10.00   2 400 Kč  
AJ – pro seniory, mírně pokr. I. 
St, 10.00–11.30   2 800 Kč  
AJ – pro seniory, mírně pokr. II. 
St, 11.30–13.00   2 800 Kč  
AJ – pro seniory, konverzace I. (2x měsíčně)
Pá, 9.00–10.30   1 200 Kč
AJ – pro seniory, konverzace II. (2x měsíčně)
Pá, 10.30–12.00   1 400 Kč
AJ – pro seniory, konverzace III. (2x měsíčně)
Pá, 13.00–14.30   1 400 Kč
NJ – začátečníci 
Po, 19.30–21.00  3 200 Kč  
NJ – pokročilí 
Út, 20.00–21.30  3 600 Kč  
RJ – začátečníci 
Út, 17.00–18.30  3 200 Kč  
RJ – pokročilí 
Út, 18.30–20.00  3 600 Kč  
FJ – začátečníci 
St, 18.30–20.00  3 200 Kč  
ŠJ – začátečníci 
Út, 17.00–18.30  3 200 Kč  
ŠJ – pokročilí 
Út, 18.30–20.00  3 600 Kč  
ZNAKový JAZyK – začátečníci 
Čt, 17.00–18.30  3 200 Kč

BAloNy 
St, 18.00–19.00  600 Kč 
BAloNy pRo těhotNé  
St, 17.00–18.00  600 Kč 
BoJovÁ UMěNÍ SAMURAJŮ              
St, 19.30–20.30                                          500 Kč
ČChI KUNG                                               
St, 9.00–10.00                                             500 Kč                              
CoRE and StREtCh                                
Út, 19.30–20.30                                         500 Kč      
CvIČENÍ po poRodU 
Po, 18.00–19.00                                         500 Kč   
poWER JóGA s petrou – začátečníci  
Út, 10.00–11.00                                          500 Kč   
Pá, 16.30–17.30                                          500 Kč 
JóGA s vlaďkou – začátečníci
Po, 19.00–20.30                                          600 Kč 
Út, 18.00–19.30                                             600 Kč 
JóGA s Karin, luckou a Zuzkou 
– začátečníci
St, 18.00–19.30                                            600 Kč 
JóGA s lenkou – mírně pokročilí 
Út, 11.00–12.30                                        600 Kč  
Út, 18.30–20.00                                        600 Kč 
JóGA s Karin, luckou a Zuzkou 
– mírně pokročilí
St, 16.30–18.00                                          600 Kč 
JóGA s vlaďkou – pokročilí 
Po, 17.00–18.30                                       600 Kč  
JóGA s lenkou – pokročilí 
Út, 09.30–11.00                                       600 Kč
Út, 17.00–18.30                                       600 Kč
KoCoUřÍ CvIKy 
Po, 10.00–11.00                                       500 Kč  

oRIENt děti, začátečníci, od 6 let 
Po, 16.00–17.00                                          400 Kč  
oRIENt děti, začátečníci, od 7 let 
Čt, 16.00–17.00                                           400 Kč  
oRIENt děti, mírně pok., od 8 let 
Po, 17.00–18.00                                           400 Kč 
oRIENt děti, pokročilé, od 8 let 
Po, 17.00–18.00                                           400 Kč
oRIENt děti, pokročilé, od 13 let 
Po, 17.00–18.00                                           400 Kč  
oRIENt dívky, pokročilé, od 15 let 
Po, 18.00–19.00                                           400 Kč  
oRIENt dospělí – začátečníci 
Út, 17.30–19.00                                            500 Kč  
oRIENt dospělí – mírně pokročilí 
St, 19.00–20.00                                             500 Kč  
oRIENt dospělí – pokročilí 
Čt, 19.00–20.00                                            500 Kč  
řECKé tANCE – začátečníci  
Ne, 17.00–18.00 (2x měsíčně)                 400 Kč 
řECKé tANCE – pokročilí 
Ne, 18.00–19.00 (2x měsíčně)                  400 Kč
tAEKWoNdo pro děti
St, 16.00–17.00                                             400 Kč  
tAJČI pokročilí 
Pá, 15.30–16.30                                             500 Kč  
tAJČI pro seniory
Čt, 09.00–10.00                                             500 Kč   

KERAMIKA pRo doSpělé
Po, 18.30–20.30            2 500 Kč 
St, 18.30–20.30             2 500 Kč

KRESBA pRo doSpělé 
Čt, 18.30–20.00 900 Kč

olEJoMAlBA 
Po, 18.00–19.30 900 Kč  
  
pAlIČKovÁNÍ (2x měsíčně) 
Čt, 16.30–18.30 900 Kč  

pAtChWoRK (2x měsíčně)  
St, 16.30–18.30              900 Kč

ChvÍlE KREAtIvIty
Čt, 18.30–20.30            900 Kč 

BABy MASÁžE (2x měsíčně lichý týden)
Pá, 17.00–18.00   300 Kč  

RodoKMEN (4 lekce) 
Po, 17. 00–18.00    300 Kč

2017/2018

Dne 24. června se konala v Ot-
rokovické  BESEDĚ  krásná 
pohádková taneční show, která 
byla  zároveň  ukázkou  celo-
roční práce kurzů orientálního 
tance.  V  pohádce  se  předsta-
vily  všechny  taneční  skupiny 
od malých  dětí  až  po  dospělé 
ženy. 
Diváci  zhlédli  nejrůzněj-

ší  styly  orientálního  tance 
od  indického  Bollywoodu  až 
po  moderní  fusion  sestavy 
s  rekvizitami.  Vrcholem  byl 
tanec  lektorek  orientálního 
tance  z  České  a  Slovenské 
republiky.  celou  pohádkou 
provázel  princ  a  kašpárek 
v  podání  herců  divadla  TY-
JÁTr.  Diváci  byli  okouzleni 
soubojem  živlů  ohně  a  vody, 
tancem  Slunce  a  Královny 
noci,  neposednými  vážkami 
a  květinami  a  také  krásnou 

Večernicí, která zavedla prince 
Tamina  a  Kašpárka  Papageňa 
do kouzelné zahrady, kde pak 

vysvobodili  zakleté  královny. 
Všem  účinkujícím  skupinám, 
jejich vedoucím a hercům patří 

velké poděkování. Diváky zve-
me na  říjnovou  reprízu  tohoto 
představení.   (ln)

Kouzelná�flétna�–�třpytivá�a�barevná�show�v�otrokovické�BEsEdě



nezemřel jsem, neboť vím, že 
budu žít stále v srdcích těch, 
kteří mě milovali. Děkujeme 
všem,  kteří  dne  12.  červ-
na  2017  doprovodili  mého 
bratra,  našeho  tatínka,  pana  
ladislava� BARtulíKA, 
na  jeho poslední cestě. rov-
něž  děkujeme  za  květinové 
dary. Bratr Vilém, dcera Jana 
a syn Jan s rodinou. 

rádi  bychom    poděkovali�
všem� zaměstnancům� cha-
rity� sv.� Anežky� v� otroko-
vicích  za  jejich  obětavou 
péči  o    našeho  tatínka  a  dě-
dečka pana�Josefa�NěMcE,  
o kterého se zde vzorně stara-
li 2 a půl roku až do jeho po-
sledních dní. Velmi si vážíme 
jejich nelehké práce. S úctou 
Miroslav Němec s rodinou

OtrOkOvické
nOviny8

Dne  7.  červen-
ce  oslavila  75. 
narozeniny  paní  
 Miroslava�

Za příkladnou péči a lásku jí 
děkujeme  a  přejeme  hodně 
štěstí  a  hlavně  pevné  zdraví 
do  dalších  let.  Přeje  dcera 
Miroslava  Staveníčková, 
dcera renata Devátá a Stani-
slav  Devátý,  vnuci  Monika, 
Jiří,  David,  pravnuci  Patrik, 
adélka  a  Karolínka  posílají 
velkou pusu.

Dne 26. července oslaví paní 
Emílie�vEčEřová krásné 
jubileum  –  90  let.  Její man-
žel Jaromír, který se dožívá  
21.  července  91  let,  jí  dě-
kuje  za  lásku,  porozumění 
a  toleranci  během  krásného 
manželství,  které  trvá  již 
67  let.  Také  dcery  Jarmila, 
Helena  a  Irena  s  rodinami 
přejí  rodičům  do  dalších 
společných  let  hodně  zdra-
ví,  elánu,  síly  a  pohody. 
Největší  jejich  radostí  je  
12 pravnoučat, které posílají 
prababičce a pradědečkovi za 
všechny nejsladší pusinku.

Dne  1.  srpna 
oslaví  krásné 
70.  narozeniny 
náš  milovaný 
manžel, dědeček 
a  pradědeček, 
pan  František� HANáK. 
Do  dalších  let  přeje  hodně 
zdraví,  lásky  a  štěstí  man-
želka Zdeňka, Marek a Erika  
s rodinami. Pusu posílají pra-
vnoučata Laura a charlotta.

tRuNKátová.

BlAHopřáNí

poděKováNí

Vážená redakce,
musím reagovat na inzerát, pod kterým je 
podepsán pan Svatopluk Březík, předseda 
představenstva VaK Zlín. V úvodu píše, že 
se setkáváme s celou řad polopravd, myl-
ných informací a dokonce také účelových 
lží. Domnívám se, že autor se těchto prak-
tik  nevyvaroval.
Jako  bývalého  ředitele  VaK,  který  byl 

při  privatizaci  státního  podniku  JmVaK 
na akciovou společnost VaK Zlín, mne za-
razila poznámka, že Otrokovice jsou doto-
vány za likvidaci splaškové vody. 
Je to pravda, ale:
• Privatizace byla prováděna  s  hlavní  zá-
sadou,  že  cena  vodného  a  stočného  bude 
v celé působnosti společnosti stejná.
• Jestli  je pro Otrokovice dotovaná splaš-
ková  voda,  Otrokovice  naopak  platí  více 
za  vodu  pitnou,  než  jsou  náklady  na  její 
výrobu a distribuci v Otrokovicích. Voda 
z podzemních zdrojů je zpoplatněna méně 

než  voda  povrchová,  navíc  pro  Otroko-
vice  se  přečerpává  3x,  oproti  některým 
lokalitám  ve  Zlíně,  kde  se  přečerpává  až 
6x.  rovněž  voda  v  oblasti  Val.  Klobouk 
a Slavičína, která se částečně nakupovala 
z  VaK  Vsetín,  byla  nákladově  vyšší  než 
pro Otrokovice. 
•  Dostavbou  nových  čistíren  odpadní 
vody narůstají náklady na odpisy, provoz 
a údržbu a tyto se „rozpouštějí“ do jednot-
né ceny za likvidaci splašků.
V  době,  kdy  jsem  ve VaK,  a.  s.  půso-

bil,  se  náklady  za  výrobu  a  distribuci 
pitné  vody,  jakož  i  za  odvádění  a  čištění 
odpadních  vod  sumarizovaly  a  promíta-
ly  do  ceny  vodného  a  stočného.  Nákla-
dy  na  likvidaci  vod  na  čistírně  TOMa  
v  Otrokovicích  se  započítaly  do  ceny 
stočného celé společnosti, jakož i náklady 
za nákup vody z VaK Vsetín.
Nepovažuji za seriózní zdůrazňovat  bez 

dalších souvislostí, že Vak Zlín a. s. „dotu-

je“  stočné v Otrokovicích. Navíc když  to 
bylo hlavní zásadou privatizace.
To, že se  v letech 2010 až 2012  zvýšila 

v důsledku  investic cena vodného a stoč-
ného o 18 korun,  je zřejmě pravda, prav-
dou ale je, že nebýt převodu provozní části 
původní společnosti Vak Zlín, a. s.,  mohly 
být náklady nižší, neboť společnost by do-
sáhla na dotace od státu i EU.
Zisk Moravské  Vodárenské    3,90    Kč 

za kubík vody je přiměřený, ale snad zby-
tečný. Tento zisk se dostává mimo Čr, vy-
tváří se z prodeje naší vody, naší energie, 
chemikálií  a  z  práce  našich  lidí.  O  tento 
zisk  mohla  být  voda  levnější  nebo  zisk 
mohl sloužit k investování do infrastruktu-
ry společnosti. Pan Březík taktně pomlčel, 
kolik dělal zisk v předchozích letech.
Ve  VaK  Zlín  nepracuji  od  roku  1998, 

ale  některé  souvislosti  si  dobře  pamatuji. 
Proto jsem musel na inzerát reagovat.
� ing.�Arnošt�luKEŠ, občan Otrokovic

Z�REdAKčNí�poŠty�

Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné 
péče,  kdy  jednotlivec, manželé  či  partneři 
přijmou do výchovy dítě, které nemůže vy-
růstat se svými rodiči.
Pěstoun o dítě osobně pečuje a vykonává 

přiměřeně práva a povinnosti místo rodičů. 
Pěstouni a děti v pěstounské péči mají ná-
rok na podporu od státu, a to formou finanč-
ních příspěvků.   
Pěstounská  péče  zajišťuje  dítěti  chybě-

jící  rodinné  prostředí.  rodiče  dítěte  i  na-
dále  zůstávají  jeho  zákonnými  zástupci 
a mají možnost s dítětem udržovat kontakt 
(osobní, písemný, telefonický), pokud je to 
v jeho zájmu. Pěstoun o dítě osobně pečuje, 
zastupuje ho v běžných záležitostech. Jsou 
ale situace, které vyžadují souhlas jeho ro-
dičů. 
Po  přijetí  do  pěstounské  péče  se  dítě 

stává  plnou  součástí  rodiny,  sdílí  se  svý-
mi pěstouny radosti  i  trampoty svého dět-
ství, většinou je oslovuje „mami“ a „tati“, 
všichni  společně  řeší  jeho  školní  úspěchy 
i  problémy,  rozvíjejí  jeho  talent,  plánují 
společnou  budoucnost.  Dítě  získává  no-
vou  rodinu,  péči,  zájem  a  především  lás-
ku,  která  je  naprosto  nezbytnou  součástí 
pro každou lidskou bytost a otázka bytí či 
nebytí pro každé dítě. Výchova těchto dětí 
vyžaduje zvýšenou péči a pozornost –  jde 
nejčastěji o děti, jejichž vývoj byl narušen 
nepříznivými okolnostmi. Děti žijící v péči 
pěstounů mají  právo,  pokud  to  jen  trochu 

jde, udržovat kontakt  se  svou biologickou 
rodinou, se svými rodiči, prarodiči či sou-
rozenci či s jinými členy rodiny. Pokud toto 
z nejrůznějších důvodů není možné nebo je 
kontakt zakázán soudem, pak pěstouni ale-
spoň podporují rozvoj vlastní identity dítěte 
– seznamují dítě s jeho životním příběhem.
Pěstouni  nezůstávají  v  tomto  svém  ná-

ročném,  ale  i  radostném  poslání  sami. 
Po celou dobu, kdy pečují o  svěřené dítě, 
mají  nárok  na  pomoc,  poradenství  a  pod-
poru. Ta je jim zajištěna v rámci uzavřené 
dohody  o  výkonu  pěstounské  péče  mezi 
pěstouny a příslušnou organizací, která pěs-
touny po celou dobu pěstounské péče do-
provází. Pěstouni a děti v pěstounské péči 
mají nárok na podporu od státu, a to formou 
finančních příspěvků.  

Doba trvání pěstounské péče není časově 
omezena. Dítě většinou zůstává v pěstoun-
ské  rodině  až  do  své  zletilosti,  ale  může 
být ukončena dříve,  jestliže  si  rodiče pro-
kazatelně upraví své poměry tak, že mohou 
převzít dítě zpět do své péče. O ukončení 
pěstounské péče rozhoduje soud. 
Pěstounská péče na přechodnou dobu je 

další z forem náhradní rodinné péče a trvá 
maximálně  jeden  rok.  Jedná  se  o  profe-
sionální  pěstounskou  péči,  kdy  pěstoun 
poskytuje  dítěti  stabilní,  rodinné  prostředí 
po  dobu  několika  týdnů  až  měsíců.  Tato 
péče  by  měla  dětem  pomoci  začít  se  vy-
rovnávat s  traumaty a ztrátami z minulos-
ti a připravit  je na přechod do  trvalé péče 
nebo  návrat  do  původní  rodiny.  Pěstouni 
spolupracují s rodinou dítěte či budoucí ná-
hradní rodinou, podílí se na práci odborné-
ho týmu poskytujícího podporu dítěti a jeho 
rodině. Jedná se tedy především o stav kri-
zový  a  pouze  přechodný.  Pěstouni  a  děti 
v  pěstounské  péči  na  přechodnou  dobu 
mají nárok na podporu od státu, a to formou 
finančních příspěvků a také odborného do-
provázení při výkonu pěstounské péče.
Bližší  informace  poskytne:  radomíra 

Králová,  tel.  577  680  272,  725  997  389,  
e-mail: kralova@muotrokovice.cz.  
Děkujeme za děti, které čekají na náhrad-

ní rodiče.  
� Radomíra�KRálová, vedoucí 
 oddělení sociálně právní ochrany

co� je� to� pěstounská� péče� aneb� dejte� domov� dětem

V pátek 16. června jsme v domově přiví-
tali vzácnou návštěvu. Přijely za námi děti  
z  3.  E  z  Masarykovy  základní  školy 
v  Újezdě  nad  Lesy  s  připraveným  pro-
gramem. Těšili  jsme  se o  to  více,  že pro 
mnoho z nás nešlo o zcela neznámou třídu. 
Tyto děti totiž už několikrát poslaly našim 
klientům krásné dárky a dopisy. Způsobily 
vždy velkou radost a u některých také do-
pisový kontakt s konkrétním dítkem. Nyní 
se tedy konečně mohli všichni setkat tváří 
v tvář.
Optimisticky  jsme doufali  v  hezké po-

časí a věřili, že celá akce proběhne v za-
hradě. Klienti si zabírali  ta nejlepší místa 
už  s  předstihem  a  bylo  vidět,  že  už  děti 
netrpělivě vyhlížejí. a dočkali se. 
Děti  dorazily  v  dobré  náladě  a  začaly 

své  vystoupení  zpívanou  verzí  Červené 
Karkulky. Krásný zážitek se ale pokusilo 
zkazit  počasí,  takže  bylo  potřeba  trochu 

improvizovat. ani tím se ale hezká atmo-
sféra nenarušila a program pokračoval. 
K malým  zpěvákům  se  připojili  i  naši 

klienti  a  když na  závěr  zazněla  „Ta naše 
písnička  česká“,  mnohým  oči  zvlhly  do-
jetím. To ale stále nebylo vše. Snad ještě 
více  emočně  silné  bylo  následné  setkání 
„babiček“ a „jejich“ dětí.  To už jsme byli 
dojatí úplně všichni. Došlo  i na návštěvy 

na  pokojích,  společné  povídání  a  předá-
ní  malých  dárečků  –  od  dětí  pro  klienty 
i od klientů dětem.
a když se naši návštěvníci po dlouhém 

loučení vydali na vlak, mohlo  je hřát po-
myšlení,  že  rozdali  spoustu a  spoustu  ra-
dosti.             Bc.�Marie�MálKová, 

 sociální pracovnice,
  Charitní domov Otrokovice

děti�z�prahy�potěšily�obyvatele�charitního�domova

Reakce�na�inzerát�v�oN,�str.�12,�ze�dne�23.�června

tRuNKátová.

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



Vzpomínka na 
tebe stále je živá, 
kdo v srdcích žije, 
ten neumírá… 
Dne 26. července 
by  oslavila  naše 
milovaná  manželka,  mamin-
ka,  babička,  prababička,  paní  
Jaroslava� MAlá  85.  na-
rozeniny.  S  láskou  a  úctou 
stále  vzpomínají  a  za  tichou 
vzpomínku  děkují manžel  Jo-
sef,  syn  Svatopluk  s  rodinou  
a dcera Hana s rodinou.

Je smutné bez 
tebe žít, nemá 
kdo poradit, 
pohladit. Díky 
za vše, čím jsi 
pro nás, tatín-

ku, byl, za každý den, který 
jsi pro náš žil… Dne 29.  čer-
vence  uplyne  10  let  od  úmrtí 
pana  Jiřího� GAcHA.  Kdo 
jste  ho  znali,  vzpomeňte  
s námi. S láskou a úctou vzpo-
míná manželka Hana,  syn  Jiří  
a dcera Hanka s rodinou.

Dne  31.  červen-
ce  tomu  budou  
2  roky,  co  ode-
šel náš syn, otec, 
bratr  a  strýc, pan 
václav�
RAcHŮNEK.  Dne  12.  čer-
vence  by  se  dožil  60  let.  Za 
tichou  vzpomínku  děkuje  ro-
dina.

Dne  2.  srp-
na  uplyne  již 
20  let  od  úmrtí 
mé  manželky  
a  babičky,  paní  
Marie�

���������������������ZiMáKové. 
V květnu  jsme vzpomněli  80. 
výročí  jejího  narození.  a  tak 
uplynul dlouhý čas, co dozněl 
Tvůj zpěvný hlas, na který stá-
le vzpomínají manžel Jaroslav 
a dcery Zdeňka a alena se svý-
mi  rodinami.  Děkujeme  i  za 
Vaše vzpomínání.

nezemřel, spí. 
Má-li sen, zdá se 
mu o těch, které 
miloval a kteří 
milovali jeho. 

Dne 25. srpna si připomeneme 
7.  výročí  úmrtí  našeho  milo-
vaného  syna,  bratra,  tatínka  
a  vnuka,  pana  davida� 
MERHAutA. S láskou vzpo-
meňte s námi.

Dne 17.  července uplynuly 3  roky, kdy nás navždy 
opustil  manžel,  pan  Miroslav� ŠpRŇA.  S  láskou 
vzpomíná  manželka  alena,  vnuk  Dominik,  vnučka 
Sarah a bratr František s rodinou.

i když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ pořád s námi.  Dne 
17.  července  jsme  si  připomněli  3.  výročí  úmrtí  pana  
Miroslava� ŠpRNi.  Kdo  jste  ho  znali,  vzpomeňte  si  s  námi.  
S  láskou  a  vzpomínkou  na  Tebe  syn  Daniel,  syn  Patrik,  Květa  
a bratr s rodinou.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci 
trvá a nedá zapomenout.  Dne  18.  července  uply-
nulo  již 5 dlouhých  let, kdy nás navždy opustil náš 
drahý  manžel  a  tatínek,  pan  vladimír� MotAl.  
S láskou stále vzpomínají manželka Eva, dcera Mar-
kéta a nejbližší rodina.

Dne 19. července jsme si připomněli 12. výročí úmrtí 
paní�Růženky�HuBNíKové. S láskou vzpomínají 
manžel a dcery  s  rodinami. Kdo  jste  ji  znali, vzpo-
meňte s námi. Děkujeme.

Smutný je pro nás měsíc červenec… Dne 
20.  července  jsme  vzpomenuli  již  10. 
výročí úmrtí naší drahé maminky, paní 
Marie�HŮlové. Letos v dubnu jsme 
si připomněli její nedožité 90. narozeni-
ny. Dne 24. července  to bude 5  let, co 

nás navždy opustil i tatínek, pan lumír�HŮlA. Stále vzpomínají 
a za vzpomínku děkují děti s rodinami.

Dne  20.  července  uplynulo  16  smutných  let,  kdy 
nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek, dědeček  
a  pradědeček,  pan  Zdeněk� KAdlčáK.  S  láskou 
vzpomínají  manželka,  synové  a  dcera  s  rodinami.  
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je náš čas, 
jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. 
Kdo tě poznal, ten měl tě rád, uměla jsi pohla-
dit, potěšit, rozesmát.  Dne  22.  července  uplyne  
1. smutný rok, kdy nás navždy opustila paní Božena� 
soBotKová. Za tichou vzpomínku děkují manžel 

Jiří  a dcery Iva a Kateřina s rodinami.

Dne 23. července uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 
pan Miroslav�BáBíčEK. Stále vzpomínají manžel-
ka a synové s rodinami.

Dne  23.  července  to  budou  3  roky,  kdy  nás  náhle 
opustila  paní  Maruška� MAcHálKová.  Stále 
vzpomínají  a  nikdy  nezapomenou  manžel  Oldřich, 
dcera Brigita a vnuk Daniel.

čas plyne, vzpomínka zůstává.  Dne  24.  července 
uplynou  3  roky,  co  nás  navždy  opustila  naše  dra-
há  maminka,  babička,  sestra,  švagrová  a  teta,  paní 
ludmila�spuRNá. Kdo jste ji znali, věnujte s námi 
tichou vzpomínku. Syn Milan  s manželkou Sylvou, 
vnuci Daniel a Milan

Proč osud nepřál ti déle žít a své blízké potěšit.  
Dne  25.  července  by  se  dožila  44  let  paní Renata�
dolEŽElová.  S  láskou vzpomíná manžel Zby-
něk, syn Zbyněk a celá rodina.

Odešla, ale v našich srdcích zůstává dál. Dne 25. čer-
vence uplynou 2 roky od úmrtí naší milované manželky  
a maminky, paní�věry�JAdRNíčKové. S  láskou 
vzpomíná manžel  František  a  dcery  Eva  a Martina  
s rodinami, sestry Vlasta a Jarmila.

Odešel, ale v našich srdcích zůstává dál.  
Dne 30. června se dožil 80  let pan Jiří�čERMáK. 
Dne 19. února uplynuly 3 roky od jeho úmrtí. S lás-
kou a úctou vzpomíná rodina Čermákova. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

V červenci uplyne 5 let, co nás navždy 
opustil pan stanislav�ZouHAR a pan 
Karel� ZouHAR.  Kdo  jste  je  znali  
a  měli  rádi,  vzpomeňte  si  s  námi. 
S láskou a úctou vzpomínají Zouhaři.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.  
Dne  1.  července  by  se  dožila  66  let  naše milovaná 
maminka,  paní  irena� KučERová.  Stále  s  lás-
kou a úctou vzpomínají dcera Lenka a syn Miroslav  
s rodinou.   

Dny, týdny, měsíce plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu 
bolestivou. Dne 1. července uplynulo 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan Miroslav�ŠAloMouN. 
Vzpomínají manželka Vendula, děti Matýsek a Terez-
ka, sestra renata s rodinou, rodiče a babička Františ-
ka.

Odešly jste náhle, nikdo to nečekal. Krutý osud nám 
vás vzal, smutný domov a cestu na hřbitov zanechal.  
Dne  3.  července  uplynul  smutný  rok  od  úmr-
tí  naší  dcery  ivy� přiKRylové  a  dne  28.  srp-
na  vzpomínáme  rok  od  úmrtí  naší  dcery  a  vnučky  
Julinky�MAŠláŇové. S láskou vzpomíná rodina 

Přikrylova a Mašláňova.

Kdo byl milován, není zapomenut.  Dne  5.  čer-
vence  jsme  si  připomněli  1.  výročí  úmrtí  pana  
Františka�stAŇKA. S láskou a s bolestí vzpomínají 
manželka anna, syn Miloslav s rodinou, syn Franti-
šek s rodinou. Prosím, kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Dne  5.  července  uplynulo  37  let,  co 
nás  navždy  opustil  náš  tatínek,  pan  
František�ZálEŠáK. Dne 8. července 
by oslavila naše maminka, paní Anežka�
ZálEŠáKová, 90 let. Dne 20. srpna 
to  bude  10  let,  co  odešla.  Vzpomínají 
dcery Jana a Jarmila s rodinami.

Dne 8. července uplynuly 4 roky od úmrtí naší ma-
minky,  paní věry�tAlAFové.  Zároveň  si  připo-
meneme  22.  července  její  nedožité  65.  narozeniny.  
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne  10.  července  by  se  dožila  89  let  paní  
Filoména� lEvčáKová.  Dne  18.  března  tomu 
byly 2 roky, kdy nás opustila. S úctou a láskou stále 
vzpomíná dcera Marie a Milena s rodinou.

Dne  10.  července  uplynuly  4  roky,  co  odešel  od 
všech,  které  měl  rád,  náš  drahý,  pan� Bohumír� 
ŠiŠKA. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 16.  července uplynuly 3  roky, kdy nás navždy 
opustil  pan vítězslav� pAFKA.  Kdo  jste  ho  znali, 
vzpomeňte prosím s námi. Za tichou vzpomínku dě-
kují manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka zůstane v našich srdcích.  Dne  
17.  července  jsme  vzpomněli  jedenácté  výročí 
úmrtí  manžela,  tatínka  a  dědečka,  pana  Františka� 
polANsKéHo.  Všem,  kteří  si  na  něho  vzpome-
nou, děkuje rodina Polanská.

9
OtrOkOvické

nOviny

Dne  7.  červen-
ce  oslavila  75. 
narozeniny  paní  
 Miroslava�

Za příkladnou péči a lásku jí 
děkujeme  a  přejeme  hodně 
štěstí  a  hlavně  pevné  zdraví 
do  dalších  let.  Přeje  dcera 
Miroslava  Staveníčková, 
dcera renata Devátá a Stani-
slav  Devátý,  vnuci  Monika, 
Jiří,  David,  pravnuci  Patrik, 
adélka  a  Karolínka  posílají 
velkou pusu.

Dne 26. července oslaví paní 
Emílie�vEčEřová krásné 
jubileum  –  90  let.  Její man-
žel Jaromír, který se dožívá  
21.  července  91  let,  jí  dě-
kuje  za  lásku,  porozumění 
a  toleranci  během  krásného 
manželství,  které  trvá  již 
67  let.  Také  dcery  Jarmila, 
Helena  a  Irena  s  rodinami 
přejí  rodičům  do  dalších 
společných  let  hodně  zdra-
ví,  elánu,  síly  a  pohody. 
Největší  jejich  radostí  je  
12 pravnoučat, které posílají 
prababičce a pradědečkovi za 
všechny nejsladší pusinku.

Dne  1.  srpna 
oslaví  krásné 
70.  narozeniny 
náš  milovaný 
manžel, dědeček 
a  pradědeček, 
pan  František� HANáK. 
Do  dalších  let  přeje  hodně 
zdraví,  lásky  a  štěstí  man-
želka Zdeňka, Marek a Erika  
s rodinami. Pusu posílají pra-
vnoučata Laura a charlotta.

tRuNKátová.
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spolEčENsKá�KRoNikA

odvoZ�ZdARMA�–�cENA�doHodou
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studio� JANA� –  KOS-
METIKa,  MaSÁŽE  LÁ-
VOVÝMI  KaMENY, 
MOŽNOST  ZaKOUPENÍ 
DÁrKOVÝcH  POUKa-
ZŮ. Na Vaši návštěvu se těší 
Věra Černá, Obchodní 1317, 
Otrokovice.  Objednávky  na 
telefonním čísle 606 129 185.
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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.



Poslední  pátek  před  vydává-
ním  vysvědčení  se  trávnická 
škola proměnila v  jeden hlubo-
ký  vesmír.  Tělocvična  se  stala 
základnou,  jednotlivé  učebny 
planetkami  a  hvězdami  (nebo 
třeba  hrozivou  černou  dírou). 
Z učitelů se stali strážci galaxie 
a z žáků průzkumníci namíchaní 
z  různých  ročníků  a  tříd.  Úkol 
byl jasný – vydat se na Vesmír-
nou odyseu, obletět celou gala-
xii  a  vrátit  se  bezpečně  na  zá-
kladnu.
celé  vesmírné  dopoledne  se 

neslo v soutěžně zábavném du-
chu a na jeho konci obdrželo pět 
nejúspěšnějších a nejlépe spolu-
pracujících týmů sladkou odmě-
nu. cíl této tradiční akce byl ale 
jinde.  Šlo  především  o  rozvoj 
spolupráce,  efektivní  komuni-
kace  a  sounáležitosti  mladších 
a starších členů týmu, ke kterým 
vybízely i samy aktivity.
Vesmírná  odysea  byla  ukon-

čením celoročního projektu na-
zvaného Přes překážky ke hvěz-
dám. Motto  nás  na  Trávníkách 
provázelo celým školním rokem 
a  mnohdy  připomínalo  nejen 
žákům, ale i pedagogům, že pře-
kážky – ať už si pod tím slovem 
každý  z  nás  představí  cokoli  – 
jsou nedílnou  součástí  lidského 
života.  Představují  něco  těžké-
ho, zároveň také výzvu, na kte-

rou je možné (a někdy dokonce 
nutné)  reagovat  odhodláním, 
pílí,  svědomitostí  a  přesvědče-
ním  o  dobré  věci.  a  kdo  ví  – 
když se ohlédneme přes rameno, 
vidíme, co jsme zvládli a jak nás 
to změnilo, můžeme se ocitnout 
nejen  blíže  svému  cíli,  ale  cítit 
i  radost. Vědomí  toho, že cesta 
k vysněnému cíli  zahrnuje  také 
něco náročného, co je nutné pro 
úspěch  podstoupit,  je  totiž  po-
stoj  hodný  rozvíjení  u  každého 
člověka.  Pěstuje  v  nás  odol-
nost,  cílevědomost  a  vytrvalost 
a  všechny  tyto  tři  vlastnosti 
jsou  v  dnešním  světě  potřebné. 

Projektový  den  i  letošní  celo-
roční  projekt  vnímám  z  pozice 
školního psychologa jako velmi 
vydařený.  Děkuji  proto  kole-
gům  za  spolupráci  a  jejich  na-
sazení.  Poslední  poděkování  je 
více osobní  a  směřuje ke všem 
žákům  trávnické  základní  ško-
ly,  se kterými  jsem  jako  školní 
psycholog měla možnost  se  le-
tos  potkat:  Děkuji  vám  za  to, 
jak  jste  překonávali  překážky, 
abyste se mohli dotknout hvězd. 
Bylo krásné se dívat. S úctou 
� Mgr.�Eva�stupAvsKá, 
 školní psycholožka, 
 ZŠ trávníky
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Tak by se dala popsat každoroč-
ní  největší  akce  mezinárodního 
programu  GLOBE  v  České  re-
publice,  již  20.  ročník  GLOBE 
Games.  (V programu je zapoje-
no 130 českých škol a po světě 
více než 1 000 000  žáků  a  stu-
dentů ze 113 zemí světa.) 
Od  čtvrtka  11.  do  neděle  14. 

5. se konalo setkání týmů ze škol 
zapojených  do  mezinárodního 
programu GLOBE – letos v Mo-
ravských  Budějovicích.  Týmy 
jednotlivých  škol  předvedly 
badatelské  projekty  zaměřené 
na ekologii v jedné z pěti oblastí 
GLOBE.  Náš  projekt  pojedná-
val  o  problematice  a  existenci 
elevačních úhlů při měření pro-
pustnosti  slunečního  světla  at-
mosférou.  Projekt  sklidil  velký 
úspěch – to byl ovšem teprve za-
čátek. Kromě studentské konfe-
rence jsme se účastnili programu 
na  budějovickém  náměstí,  kde 
jsme měli  rovněž  úspěch  –  stá-
nek měl stále nějaké návštěvníky 
a mnozí se k němu vraceli.
GLOBE  Games  nejsou  jen 

o  studiích,  ale  i  o  poznávání 
nových studentů a navázání no-
vých  přátelství.  Na  hrách  jsme 
měli  možnost  poznat  studenty 
z 30 škol z celé České republiky. 
Dále tam byl jeden tým z Belgie 
a dva ze Slovenska. Mezi účast-
níky  byly  dokonce  i  čtyři  týmy 
složené  z  dětí  prvního  stupně 
základní  školy. V  průběhu  celé 
akce  jsme  se  zúčastnili  spousty 
doprovodných  programu  jako 
např.  golf,  večerní  strašidelnou 
prohlídku zámku, ukázky výcvi-
ku psů,...
avšak  pěkně  popořádku 

a  podrobněji!  Ve  čtvrtek  jsme 
se  zúčastnili  slavnostního  za-
hájení  her. Zhlédli  jsme  scénku 
o  pokladu,  jenž  nás  tematicky 
provázel  celými  hrami.  Poté 
nám  popřála  mnoho  badatel-
ských  úspěchů  a  hodně  zábavy 
na hrách chargé d’affaires Kelly 
adams-Smith  z  Velvyslanectví 
USa  v  Čr,  která  dlouhodobě 
projevuje zájem o projekt GLO-
BE.  (USa  je  zakládající  zemí 
GLOBE.)
V pátek dopoledne se uskuteč-

nila vědecká konference, na kte-
ré  vystupovaly  všechny  týmy. 

Měli  jsme  možnost  zhlédnout 
například  prezentaci  o  využití 
dešťové vody dopadající na stře-
chu školy anebo slovenskou pre-
zentaci  na  téma  Opálíme  sa  aj 
pod mrakom?   Odpoledne  jsme 
se účastnili oblíbeného ekotrhu. 
Naše  škola měla  vlastní  stánek, 
u kterého se takzvaně dveře ne-
trhly. Návštěvníci měli možnost 
se posadit na židli plnou hřebíků, 
vyrobit si píšťalky z brček anebo 
tvořit  krápníky  z  magnetických 
pilin.  Velkou  atrakcí  byl  také 
suchý  led,  který  jsme  využili 
na  tvorbu  samonafukovacích 
balonků.  Večer  jsme  se  účast-
nili  doprovodných  programů, 
na kterých jsme měli možnost se 
něco nového dozvědět o historii 
města a lépe se seznámit s ostat-
ními účastníky akce.
V  sobotu  nás  čekala  terén-

ní  hra.  autobusy  jsme  odjeli 
do  nedalekého  Jackova,  ze  kte-
rého  jsme  podle  mapy  vyrazi-
li  na  dlouhou  cestu.  Šli  jsme 
v  náhodně  rozdělených  týmech 
po šesti. cestou jsme plnili růz-
né úkoly zaměřené na fenologii, 
hydrologii,  meteorologii,  pedo-
logii a vegetační pokryv. Největ-
ším zážitkem z  tohoto dne byla 
týmová  jízda  na  raftu.  celou 
terénní  hru  jsme  zakončili  tá-
borákem  a  opékáním  špekáčků. 
Pak nás čekala cesta zpět do Mo-
ravských Budějovic, která utek-
la  rychleji,  než  jsme  očekávali. 
Večer  jsme  měli  osobní  volno, 
které jsme využili k dalšímu se-
znamování s ostatními studenty, 
hraní her, zkrátka k zábavě.
Závěrem  je  třeba  říci,  že  jak 

my – žáci – tak i pan učitel jsme 
si  celé  GLOBE  Games  velice 
užili a určitě na ně budeme dlou-
ho  vzpomínat.  ať  už  to  budou 
sprchy,  večerní  ponocování  či 
seznamování  se  s  jazykem  na-
šich sousedů. Těšíme se na další 
rok! Závěrem krátké  zhodnoce-
ní  čtyř  dnů  na  GLOBE Games 
2017. Bylo to nepopsatelně krás-
né. S GG 2017 se loučí 
Maruš�stAŇKová�(iX. B), 

Eva�terka�vAlová (Viii. C),�
Eliška� RiEsslERová (Viii. 
B),� vladimír� čElEcHov-
sKý (iX. B) a Max vANčA�
(Viii. C), ZŠ Mánesova

Nepopsatelně�krásné

Naše  školní  jídelna  se  přihlá-
sila  do  projektu  Zdravá  škol-
ní  jídelna.  cílem  projektu  je 
prostřednictvím  deseti  kritérií 
dokázat,  že  školní  stravování 
je  možné  neustále  zlepšovat 
a docílit tak toho, aby děti do-
stávaly  nutričně  hodnotnou, 
vyváženou  a  pestrou  stravu, 
která  dobře  vypadá  i  chutná. 
Jedná  se o zpestření  a  zatrak-
tivnění školního stravování dle 
soudobých  trendů  pod  dohle-
dem odborníků. Nám je k ruce 
pracovnice  z  krajské  hygie-
nické stanice ve Zlíně.  Školní 
jídelna může po splnění deseti 
kritérií  získat  prestižní  certi-
fikát  Zdravá  školní  jídelna. 
a  jaká  jsou  ona  kritéria  pro 
splnění? 
1.  Pitný  režim  s  omezením 
cukrů. 
2.  Jídelníček  je  sestaven  dle 
pravidel Nutričního doporuče-
ní ke spotřebnímu koši. 
3.  Spotřební  koš  je  veden 
správně a bezchybně. 
4. Omezení  používání  dochu-
covadel a instantních dehydra-
tovaných směsí. 
5. Nepoužívání polotovarů vy-
sokého stupně konvenience. 
6.  Jídelníček  je  veřejně  do-
stupný. 
7. „Vím co  jím“ – zařazování 

receptur s limitovaným množ-
stvím soli. 
8. Výzdoba jídelny. 
9. Komunikace jídelny s rodi-
či, žáky a pedagogy. 
10.  Čtvero  ročních  období  – 
zařazování  sezonních  potra-
vin.  
Do  projektu  však  není  za-

pojena pouze  jídelna,  ale  celá 
škola. Napříč  ročníky nás bu-
dou  celý  následující  školní 
rok provázet aktivity, které se 
vztahují k části kritérií a týkají 
se zdravého stravování. Právě 
jedna taková aktivita proběhla 
v  úterý  30.  května  ve  třetích 
třídách v  rámci Dne prevence 
na  naší  škole.  Projekt  byl  za-
měřen na zdravou výživu. Děti 

si  zopakovaly  zásady  zdravé-
ho stravování pomocí různých 
aktivit,  jako  například  výži-
vové  pyramidy  (přiřazování 
potravin),  semaforu zdravých, 
méně zdravých nebo zcela ne-
zdravých potravin (barvou se-
maforu žáci označili vhodnost 
potraviny)  nebo  kvízu.  Díky 
těmto aktivitám si děti mnohé 
zopakovaly a určitě se dozvě-
děly informace nové. 
Děkujeme  pracovnicím 

krajské  hygienické  stanice  ve 
Zlíně za pěkně připravený pro-
gram a za pomoc při naší cestě 
celým projektem Zdravá škol-
ní jídelna.  
� Mgr.�Kateřina�MáŠová, 
 ZŠ t. G. Masaryka

Zdravá�školní�jídelna�ZŠ�t.�G.�Masaryka

přes�překážky�ke�hvězdám�aneb�Na�cestě�vlastní�odyseou

Pokud  jste  nedostali Otrokovické  noviny  do  schrán-
ky,  jsou  k  vyzvednutí  v  Turistickém  informač-
ním  centru  v  Otrokovické  BESEDĚ  od  31.  čer-
vence,  Po–Pá 8–12,  13–18  hod.,  So  8–12  hod. 
chyby  v  distribuci  hlaste  redakci,  tel.  571  118  104,  
e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

V  červnu  se  uskutečnil  týden-
ní  trénink  čtyřicítky  studentů 
z  partnerských  škol  projek-
tu  Hands  on  Media  Literacy 
v tureckém ayidinu. Obsahem 
výjezdu,  financovaného z pro-
středků  programu  Erasmus+, 
bylo  školení  o  fotografování, 
semináře  o  využití  informač-
ních technologií, setkání s žur-
nalistou  či    panelová  diskuse 
o  účincích  sociálních  médií. 
Skupina sedmi žáků ze Střední 
průmyslové  školy  Otrokovice 
prezentovala  historii  žurnalis-
mu v České republice, nejoblí-
benější spisovatele a novináře, 
svoji školu a Zlínský kraj. 
Součástí  výjezdu  byla  také 

návštěva  archeologického mu-
zea v Efesu a domku, kde podle 
tradice zemřela svatá Maria. 

cílem  projektu  Hands  on 
Media Literacy je podpora ote-
vřeného a inovativního vzdělá-
vání v Evropě, rozvoj aktivního 
občanství  a  různých  způsobů 
práce s mládeží v dnešní digi-
tální éře. Projekt potrvá do roku 
2018, součástí jsou workshopy 
s novináři a odborníky na me-
diální témata. V průběhu dvou 
let by se mladí lidé měli stát no-
vináři, fotografy, filmaři, spiso-
vateli, hledači, diskutéry, taza-
teli nebo vypravěči. Studenti si 
vyzkouší různé způsoby využi-
tí  médií,  pokusí  se  porozumět 
roli  médií  v  současném  světě 
a  své  názory  se  budou  moci 
v angličtině podělit s vrstevní-
ky z různých zemí.

 Jana GAlová, 
 SPŠ Otrokovice

studenti�spŠ�na�vzdělávacím�pobytu�díky�Erasmu+�
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29.�a�30.�července,�Nový�stadion�otrokovice

začátek�soutěže�každý�den�v�9.30�hod.,�

předpokládaný�konec�je�asi�v�15.30�hod.

tJ�JisKRA�otRoKovicE,�oddíl�polNícH�KuŠí

si�vás�dovoluje�pozvat�na�Evropský�pohár������������������������

ve�střelbě�z�polní�kuše������                                

BoHEMiA�cup�2017
jedná�se�již�o�19.�ročník�soutěže.�

Soutěž se uskuteční s finanční dotací města Otrokovice.

Sponzorský dar poskytly společnosti: TEaZ s. r. o.,  

V PrINT s. r. o.

Do kroužků aerobiku se v se-
zoně  2016/2017  přihlásilo 
celkem 103 členů. V září jsme 
děti  rozdělili  do  skupin  podle 
věkového  průměru,  který  je 
daný na soutěže. Přivítali jsme 
také  spoustu  nových  členů, 
kteří  jsou  velmi  šikovní  a  je 
radost s nimi pracovat. V kate-
gorii do 7 let jsme měli 21 dětí 
ve věkovém rozmezí 5–8 let. 
Děti  se  scházely  1x  týdně 

a  nacvičily  společnou  cho-
reografii,  která  se  jmenovala 
Neseme  vám  psaní.  Děvčata 
velmi  pilně  trénovala  a  sklí-
zela  velké  úspěchy  na  sou-
těžích  ve  své  kategorii.  Na  
každých závodech se umístila 
na  stupních  vítězů  a  odváže-
la  si  krásné  a  cenné medaile. 
Nejen,  že  skončila  na  finále 
Čr  v  Brně  v  soutěži  Česko 
se  hýbe  na  krásném  3. místě, 
ale i na finále v soutěži aero-
bic  Tour  bojovala  v  nejlepší 
výkonnostní  TOP  10  a  tuto 
kategorii  vyhrála  a  získala  
1. místo. 
V  kategorii  8–10  let  cviči-

la  naše  nejpočetnější  skupi-
na,  která  měla  28  dětí.  Byla 
zde děvčata ve věku 7–11 let. 
Scházela se 1x týdně a nacvi-
čila sestavu s názvem Perníko-
vá chaloupka. Sestava holkám 
sedla  a  byla  radost  sledovat 
na každých závodech, jak si ji 
užívají.  I  tato  děvčata  sklíze-
la  se  sestavou  velké  úspěchy 
a vždy se umístila na stupních 
vítězů. Na finále Čr v soutěži 
Česko se hýbe v Brně se umís-
tila na úžasném 2. místě z celé 

Čr  a  na  finále  aerobic  Tour 
díky  svým  skvělým  umístě-
ním  bojovala  v  nejlepší  TOP 
10, kde získala 2. místo ve své 
kategorii.  
Třetí  skupina  reprezentující 

DDM Sluníčko  – aT Tluma-
čov  byla  děvčata  z  kategorie 
11–13 let. Zde bylo 20 děvčat 
ve  věkovém  rozmezí  11–15 
let. Také tato skupina se schá-
zela 1x týdně a jejich sestava, 
kterou  v  letošní  sezoně  na-
cvičila,  se  jmenovala  Maska. 
Tato  skupina  již  měla  nároč-
nější  choreografii  a  složitější 
práci  s  pomůckou  v  podobě 
rumbakoulí, které byly důleži-
tou součástí této skladby. Tato 
sestava byla inspirovaná právě 
filmem Maska,  takže  pro  do-
konalost  bylo  důležité  i  líče-
ní,  které  děvčata  na  každých 
závodech  absolvovala.  Dělala 

trenérkám  velkou  radost,  cvi-
čení  si užívala  a dávala do ní 
velké  množství  energie.  Tato 
skupina  měla  velké  množství 
prvních umístění ve  své kate-
gorii. Na  finále aerobic Tour 
taktéž bojovala v nejlepší TOP 
10  ve  své  kategorii,  kterou 
vyhrála  a  ještě  navíc  se  stala 
absolutním vítězem celé Tour 
v kategorii estetika s největším 
počtem bodů. 
V  kategorii  do  17  let  jsme 

měli  skupinu děvčat ve věko-
vém  rozmezí  14–20  let.  Tato 
skupina měla 16 členů a schá-
zela se 1x týdně. Nacvičila se-
stavu  Tajemství  vznešenosti. 
Jako  by  to  bylo  včera,  když  
děvčata  vymýšlela  název  této 
sestavy  a  dávala  několik  ná-
vrhů. co si pod tímto názvem 
představit?  To  se  musí  vidět. 
Krásné kostýmy v podobě páva 

a práce  s pomůckou  s pavími 
pery.  Dokonalost,  přesnost, 
náročnost. To vše tato sestava 
obsahuje. Složitější vazby, slo-
žitější  kroky,  rychlost  hudby, 
krásná práce  s  vějíři  a  nesku-
tečný  závěr  v  podobě  pavího 
ocasu. I tato skupina získávala 
samá přední umístění. V Brně 
na  mistrovství  Čr  zvítězi-
la  ve  své  kategorii  a  získala  
1.  místo.  Na  finále  aerobic 
Tour soutěžila v nejlepší TOP 
10 a skončila na 2. místě.  
Poslední  aerobikovou  sku-

pinou jsou naši Megaveloši. Je 
to skupina dospělých, kteří se 
taktéž schází 1x týdně a nacvi-
čila sestavu z muzikálu Mam-
ma  Mia.  Krásná  hudba  nás 
vždy pořádně roztančí. Skvělá 
parta, která si to jak na trénin-
ku,  tak  na  závodech  pořádně 
užívá.  I  tato  skupina  získa-

la  pěkná  umístění  ve  velké 
konkurenci  týmů  dospělých, 
kterých  bylo  v  letošní  sezoně 
mnoho. Všechny naše skupiny 
byly skvělé a já se svými spo-
lutrenérkami  Nikou,  Míšou, 
Haničkou  a  Terezkou  jsme 
na všechny moc pyšné. 
V letošní sezoně jsme získa-

li 29x 1. místo, 9x 2. místo, 5x 
3. místo, cenu poroty za origi-
nalitu,  2x  cenu  sympatie,  3x 
cenu diváků, cenu za kostým 
a  také  děvčata  se  sestavou 
Maska se stala absolutním ví-
tězem  soutěže  aerobic  Tour 
v kategorii estetika. Děkujeme 
všem  za  podporu  a  už  nyní 
začínáme pracovat  na  nových 
choreografiích.
� Bc.�Hana�HloBilová,  
 vedoucí odloučeného 
 pracoviště tlumačov, 
 DDM Sluníčko 

úspěchy�kroužků�aerobiku�při�ddM�sluníčko�otrokovice�–�At�tlumačov

Již  čtvrtý  ročník  vzájemné 
přátelské  konfrontace  mezi 
hokejisty  extraligového  Zlína 
a  fotbalistů  SK  Baťov  1930 
nabídl  22.  června  Sportovní 
areál  Baťov.  Tentokrát  bylo 
toto  setkání  zástupců  u  nás 
dvou nejpopulárnějších sportů 
zpestřeno přátelským fotbalo-
vým  utkáním  přípravek  obou 
týmů ročníku 2006. 
Hrací  doba byla  s  ohledem 

na  tropické  počasí  3x12  mi-
nut.  Na  začátku  duelu  byly 
lepší domácí fotbalové naděje, 
které  využily  domácího  pro-
středí a šly do vedení. Na dě-
tech  pak  bylo  vidět,  jak  je 
atmosféra na stadionu s divác-
kou  kulisou  a  pod  dohledem 
místních  fotbalových  vzorů 
a  hokejových  idolů  zcela  po-
hltila a motivovala k zápolení 
doslova o každý míč. Zejména 
mladí hokejisté se s přibývají-
cím časem čím dál více osmě-
lovali  a  nakonec  zaslouženě 
zvítězili 6:3. 

Pak  se  role vyměnily a na-
opak  děti  fandily  svým  do-
spělým  sportovním  vzorům, 
kterým  zelený  pažit  přene-
chaly. Každý divák, který při-
šel, viděl jak nadšení a radost 
z  pohybu  u  dětí,  tak  kvalitní 
sportovní  výkony  z  řad  pro-
fesionálních sportovců. Vždyť 
v týmu hostů ze Zlína nechy-
běl  například  ani  člen  širšího 
reprezentačního  kádru  a  nej-
lepší extraligový brankář roč-
níku 2014 Libor Kašík,  který 
však  tentokrát  nenastoupil 
v  brance,  ale  přenechal  svůj 
post v bráně Zdeňkovi Okálo-
vi a proháněl fotbalisty dravý-
mi průniky po křídle. 
ani  domácí  fotbalisté  však 

zdaleka  nezůstávali  pozadu 
a přes tropické teploty se hrál 
pohledný  fotbal,  ve  kterém 
nakonec  využili  domácího 
prostředí  domácí  fotbalisté 
a  oplatili  tak  zlínským  hoke-
jistům  loňskou  těsnou  poráž-
ku,  když  letos  zvítězili  6:3 

(Lorenc 2, Krajča 2, Vitásek, 
Zapletal M – Honejsek,  Fořt, 
Václavek).
Diváci,  kteří  se  na  přátel-

ské  utkání  přišli  podívat,  pak 
pomohli  vytvořit  přátelskou 
atmosféru  a  odcházeli  z  are-
álu  spokojeni,  stejně  jako ak-
téři  obou  sportovních  oddílů. 
V tento den se sportem na are-
álu všichni přítomní dobře ba-
vili a již se všichni těší na dal-
ší ročník.
Sestavy:
SK  Baťov  1930  –  Vitásek, 
Dvořák,  Tomaštík,  Spurný 
M.,  Spurný D., Novák, Kraj-
ča,  Lorenc,  Kašík,  Zapletal 
M., Večeřa, Bršlica P., Bršlica 
a., Ondráš.
PSG  Zlín  –  Okál  Z.,  Horák, 
Hučko,  Veselý,  Honejsek, 
Ondráček, Kubiš, Fořt, Kašík, 
Štastný,  Váslavek,  Sedláček, 
Karafiát, Popelka.
� tomáš�MoRys, jednatel 
 správcovské společnosti 
 teHOS, s. r. o.

ve�sportovním�areálu�Baťov�se�utkali�hokejisté�s�fotbalisty

XV.  ročník  turnaje  smíšených 
družstev  ve  volejbale  proběhl 
10.  června  na  volejbalových 
kurtech domácího oddílu Jiskry 
Otrokovice. Jedná se o volejba-
lový turnaj smíšených družstev 
již  neregistrovaných  hráček 
a hráčů.
Tento  antukový  turnaj  se 

musel  poprvé  díky  nepřízni 
počasí  odehrát  v  tělocvičnách 
ZŠ Trávníky.  To  neubralo  nic 
na  volejbalových  soubojích 
všech  účastníků  ze  zlínské-
ho  regionu.  Z  tabulky,  kde  se 
utkala  družstva  každý  s  ka-
ždým,  vyšel  vítězně  domácí 

tým  Jiskry Otrokovice  ve  slo-
žení: Jitka Blahušová, Gabriela 
račická,  Milan  Plesar,  Pavel 
chmela,  Dalibor  Machů,  Petr 
Gajdůšek,  Leonid  Markivský 
a Bohumil Blahuš. 
2. Surikaty Zlín
3. Napajedla 
4. Zdravšúl Zlín
5. Na pohodu
6. Draci Holešov
Děkuji všem účastníkům turna-
je  a městu Otrokovice  za  jeho 
podporu a zdárný průběh.
� Bohumil�BlAHuŠ, 
 volejbalový oddíl 
 tJ Jiskra Otrokovice 

volejbalový�turnaj�se�tentokrát�hrál�v�tělocvičně

Skvělou  formu  prokázala  24. 
června na otrokovickém triat-
lonovém  svátku Moraviaman 
Helena  Kotopulu  z  domácí-
ho  TrI-MaX  sport  teamu. 
Trať  3,8  kilometru  plavání, 
180 kilometrů na kole a 42,2 

kilometru  běhu  zvládla  za 
09:48:32, což kromě vítězství 
mezi  ženami  znamenalo,  že 
skončila  celkově  na  šestnác-
tém místě. 
Vítězem mezi muži byl Lu-

káš  Krpec  z  Nového  Jičína 

výkonem  09:01:18.  Traťový 
rekord Jana Oppolzera z  loň-
ska  8:28:23  zůstává  nepoko-
řen. V Otrokovicích populární 
triatlet  Petr Vabroušek  době-
hl  na  třetím  místě  s  časem 
09:05:53.   (red)

Ženského�Moraviamana�vyhrála�Helena�Kotopulu�z�domácího�týmu
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Kolečkové  bruslení  je  sport, 
který  má  v  Otrokovicích  ze-
lenou. a  to díky  jedinečné  in-
-line  dráze,  která  je  veřejnosti 
k  dispozici  již  jedenáctým 
rokem.  Své  působení  zde  má 
i  otrokovický  Speedskating 
club  Otrokovice  (SScO),  kte-
rý na  této dráze nejen  trénuje, 
ale i pořádá od počátku závody 
na  in-linech  známé  jako Otro-
kovický  in-line  pohár.  Zde  se 
už několik  let připravuje  i čtr-
náctiletá  Zuzana  Kuršová,  ro-
dačka z Otrokovic. Na bruslích 
jí  to  jde, o čemž svědčí  i  řada 
medailí  z mistrovství Čr. ale 
zdá se, že tu nejcennější medai-
li získala právě letos. V Brně se 
od 24. do 28. června konala to-
tiž v pořadí již VIII. olympiáda 
dětí a mládeže (ODM). Olym-

piáda dětí a mládeže České re-
publiky  je  republiková  soutěž 
krajských  reprezentací  v  ka-
tegoriích  mladších  a  starších 
žáků a žákyň. Sportovcům na-
vozuje atmosféru opravdových 
olympijských her. Mladí účast-
níci nejsou ochuzeni o zapálení 
olympijského  ohně,  slavnostní 
ceremoniály, soužití v olympij-
ské vesnici nebo složení olym-
pijské  přísahy.  ODM  je  pro-
jektem  Českého  olympijského 
výboru,  který  si  ke  spolupráci 
vybírá  jako  pořadatele  jednot-
livé  kraje.  Olympiády  se  ode-
hrávají  v  dvouletých  cyklech 
a  střídá  se  jejich  letní  a  zimní 
podoba.  První  ročník  (let-
ní)  olympiády  proběhl  v  roce 
2003.  Mezi  dvaadvaceti  spor-
ty  bylo  letos  poprvé  v  historii 

zařazeno  i kolečkové bruslení. 
Za  Zlínský  kraj  byli  vysláni 
na ODM čtyři závodníci, kteří 
reprezentovali kraj právě v ko-
lečkovém  bruslení.  a  hned  tři 
z nich  jsou členové otrokovic-
kého  in-line  klubu.  „Závodilo 
se  ve  dvou  dnech  formou  ví-
ceboje na třech tratích od dvou 
set  po  patnáct  set  metrů.  aby 
bylo možné bojovat o medaile, 
bylo  potřeba  zopakovat  třikrát 
výborný výsledek, a to se Zuz-
ce podařilo a máme z toho vel-
kou  radost,“  svěřil  se  Marcel 
Nemček,  který  byl  doprovo-
dem výpravy a zároveň se stará 
o přípravu Zuzky. 
Skvělého  výsledku  dosáhli 

i  další  členové  SScO.  Těs-
ně  pod  medailovým  umístě-
ním,  čtvrtý,  dojel  Jan  Hořák 

a  na  krásném  pátém  místě 
Jaroslav  Černoch.    Čtveřici 
doplnila šestým místem Simo-
na  Kodýmová  z  in-line  klubu 
ve Veselí nad Moravou. Všich-
ni si tak mohli po ukončení zá-
vodů užít květinový ceremoni-
ál pro šestici nejlepších v dané 
kategorii. 
„Tato  čtveřice  měla  ještě 

jednu  šanci  na  medaili,  a  to 
ve  štafetě.  Při  první  předáv-
ce  došlo  ale  ke  kolizi  a  pádu 
naší  štafety.  Přesto,  že  štafeta 
neměla  dobrý  začátek,  podaři-
lo  se  jí  získat  pěkné  5. místo. 
Zamrzelo  to,  protože  medaile 
zde  byla  opravdu  v  našich  si-
lách,  ale  takový  je  sport,“  do-
plnil Nemček. Další informace 
k olympiádě je možné najít na  
http: odm.olympic.cz.�� (mn)

senioři�si�užili�pétanque

Turnaje  o  putovní  Pohár  mís-
tostarosty  Jiřího  Veselého 
konaného  koncem  června 

na  základně  DDM  Sluníčko 
Štěrkoviště  se  zúčastnilo  osm 
družstev  –  po  dvou  z  Tráv-
níků,  z  Baťova  a  z  Kvítkovic 
a po jednom z Oldřichovic a ze 
Žlutavy.  Putovní  pohár  obha-
jovali  hráči  ze  Žlutavy.  Hrálo 
se  ve  dvou  skupinách  každý  
s každým a poté se stejně umís-
těná  družstva  ve  skupinách 
utkala o celkové pořadí.
Obhájci ze Žlutavy i nováčci 

z  Oldřichovic  skončili  upro-
střed  pole.    Třetí  místo  obsa-
dily  Trávníky  II,  druhé  byly 
Trávníky  I.  Vítězem  a  držite-
lem putovního poháru  se  staly 
Kvítkovice I. Po turnaji se po-
sedělo  u  táboráku,  opékaly  se 
buřty  a k dobré náladě  zahráli 
muzikanti  Troníku  Dana  No-
votná a Milan Hradil.   (in)

sobota 5. srpna, Nový stadion Otrokovice, dospělí od 8.00 hod., děti od 14.30 hod.
TJ JISKra OTrOKOVIcE Z. S., ODDÍL aTLETIKY ZVE Na

pos�XiX.�MistRovství�otRoKovic�
v.�i.�p.�dEsEtiBoJ�–�sEdMiBoJ

dětsKý�vícEBoJ
100/70�MiN.�dEsEtiBoJ�–�sEdMiBoJ

BěH�s�KočáRKy
NAJdi�si�svéHo�soupEřE!�poRAZ�Ho!

Na�kolečkových�bruslích�si�dojela�pro�stříbro�na�olympiádě�dětí�a�mládeže

Zuzana�KuRŠová. 
� Foto:�ssco

Ve dnech 23. a 24. června pro-
běhl na hřišti Fc Viktoria Otro-
kovice velmi kvalitně obsazený 
turnaj  U11  –  continental  cup 
2017  za  účasti  celků  z  České 
republiky  a  Slovenska. Turnaje 
se  zúčastnily  týmy aS Trenčín 
(červení  a  bílí),  FK  Púchov, 
Fastav  Zlín,  SK  HS  Kroměříž, 
Sigma  Olomouc,  SFc  Opava 
a  domácí  tým  Fc Viktoria  Ot-
rokovice. Týmy hrály systémem 
každý  s  každým ve  velmi  dob-
ré  atmosféře  za  neustálého  po-
vzbuzování  diváků  a  příznivců 
jednotlivých klubů, kladem bylo 
jako  každoročně  krásné  počasí 
a  s  tím  související  velmi  dobře 
připravený trávník. 

Po oba dva dny byly k vidění 
velmi dobré výkony všech hráčů 
i rozhodčích. Po skončení všech 
osmadvaceti  utkání  po  záslu-
ze  zvítězili  hráči  SFc  Opava, 
kteří  přijeli  s  opravdu  velmi 
silným  týmem.  Pořadí  na  dal-
ších  místech  bylo  následující: 
2. aS Trenčín a, 3. SK Sigma 
Olomouc,  4.  aS  Trenčín  B,  
5. Fc Fastav Zlín, 6. FK Púchov,  
7.  Fc  Viktoria  Otrokovice,  
a 8. SK HS Kroměříž. Závěrem 
bychom chtěli  poděkovat  firmě 
continental Barum, městu Otro-
kovice  a Zlínskému kraji  za  fi-
nanční  podporu  při  pořádání 
turnaje.�� ing.�ivan�JiRáK, 

 FC Viktoria Otrokovice

Letošní  letní  atletická  sezona 
začala  svými  nominačními  zá-
vody  na  Letní  olympiádu  dětí 
a  mládeže  (ODM)  nezvykle 
brzy. Již koncem dubna museli 
adepti  na  splnění  přísných  no-
minačních kritérií do krajského 
výběru změřit své síly se soupe-
ři z celého Zlínského kraje. Pak 
již šly závody v rychlém sledu 
a  v  polovině  května  jsme  vě-
děli,  že  šest našich žáků a dvě 
žačky  mají  nominaci  jistou 
a na konci června tak reprezen-
tovali  náš  kraj  v  Brně.  Nejú-
spěšněji  si  vedl Martin Holub, 
který  v  kategorii  starších  žáků 
obsadil  v  běhu  na  1  500 met-
rů  výborné  6.  místo  v  novém 
osobním rekordu 4:27,00.
Bodovaná umístění získali také 
Michal Bujdák  ve  skoku  dale-
kém,  Petr  Dočkal  na  100  me-
trů  překážek  a  adam  Sychra 
ve  sprintu.  Dařilo  se  také  šta-
fetě  4x60 metrů,  která  ve  slo-
žení  Dočkal,  Sychra,  Bujdák 
a  Mynařík  zaběhla  výborných 
27,86 sec. a jen 14 setin je dě-
lilo na šestém místě od stupňů 
vítězů.
Výše  jmenovaní  účastníci 

ODM  pak  společně  se  svými 
kamarády  vytvořily  kvalitní 
družstva  mladšího  a  staršího 
žactva.  Starším  žákům  se  po-
dařilo  krajský  přebor  vyhrát 
a  postoupit  do  semifinále mis-
trovství Čr. Mladší  žačky  ob-
sadily  třetí místo  a  na  podzim 
je uvidíme ve finále mistrovství 
Moravy a Slezska.
Družstvo  dorostenek,  kte-

ré  startuje  v  početně  obsazené 

soutěži  Moravskoslezské  ligy 
(14  družstev),  drží  v  polovině 
soutěže šesté místo a potěšující 
je  především  zlepšující  se  vý-
konnost jednotlivkyň.
Družstva mužů a žen startují 

ve II. národní lize. Ženský tým, 
který  začal  před  několika  lety 
se  zařazováním  mladých  zá-
vodnic, se v nabité soutěži drží 
překvapivě  na  druhém  místě 
a  již  může  vyhlížet  podzimní 
boje v baráži o postup do první 
ligy. 
Mužům  dorůstají    mládež-

nické posily postupně, ale v le-
tošním  roce  se  již  osm  z  nich 
postavilo na start v této soutěži 
a vesměs všichni bodovali, což 
není  pro  dorostence  v  konku-
renci  zkušených  chlapů  jed-
noduché.  Družstvo  se  tak  drží 
na 7. místě a ve II. NL je uvidí-
me i příští rok.
V  soutěžích  jednotlivců 

proběhla  mistrovství  Moravy 
a Slezska všech kategorií mimo 
mladší žactvo a nás potěšil zisk 
mnoha  medailí  ve  všech  kate-
goriích.  Vyzvednout  bychom 
však měli zisk titulu mistra Mo-
ravy a Slezska v hodu kladivem 
starších  žáků adama  Prokopa, 
který  se  z  loňského  začáteční-
ka stal oporou družstva starších 
žáků.  adam  je  důkazem,  že 
poctivým  přístupem  lze  nejen 
v  atletice  dosahovat  velkého 
pokroku a výborných výsledků. 
Další  medaile  získali  Bujdák, 
Sychra,  Hejdová,  Hrachovská, 
Fuksová, Kašpárek a Janeček.
a  právě  trojskokan  Tomáš 

Janeček, svěřenec trenéra aleše 

Prudkého, který jako junior zís-
kal  před  nedávnem  bronzovou 
medaili na MČr mužů a svým 
výkonem 15,46 metru si zajistil 
účast na juniorském mistrovství 
Evropy, pokračuje ve vynikají-
cích výkonech. Na MČr junio-
rů v Jablonci se stal juniorským 
mistrem  Čr  výkonem  15,18 
metru  a  na  mezinárodních  zá-
vodech  juniorů  v  Trnavě  zví-
tězil  dalším  skvělým výkonem 
15,36  metru.  až  22.  července 
nastoupí  Tomáš  do  kvalifika-
ce  juniorského ME  v  italském 
Grossetu,  bude  mu  celý  atle-
tický  oddíl  držet  palce,  aby  se 
mu podařilo projít do nedělního 
finále. 
Pochvalu  za předvedené vý-

kony  v  první  polovině  sezony 
však  zaslouží  všichni  naši  zá-
vodníci  z  řad mládeže,  dospě-
lých i veteránů a již se všichni 
těší  na  druhou  půlku  sezony, 
která odstartuje 5. srpna tradič-
ními V. I. P. víceboji.
Na závěr  je potřeba vyzved-

nout  práci  trenérek  a  trenérů 
oddílu,  kteří  se  podílí  přede-
vším na přípravě dětí a mládeže 
atletického  oddílu.  Jejich  přá-
ním je, aby naše družstva byla 
konkurenceschopná  v  rámci 
celé  naší  republiky,  k  čemuž 
je potřeba,  aby bylo v každém 
družstvu dostatek závodníků. 
Dveře pro děti, mládež a dal-

ší  zájemce  jsou  dokořán  ote-
vřeny.  Na  atletickém  stadionu 
ještě  nějaká  volná  místa  jsou.
Informace můžete  získat  na  fb 
atletika otrokovice, nebo na tel. 
605 155 155.  (ap)
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