
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

22. září 2017
číslo 9 – ročník 27
zdarma – neprodejné

Vážení čtenáři, 
již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den 
seniorů. Den seniorů je oslavou všeho dobrého, co společ-
nosti přináší starší lidé a zároveň poukazuje na problémy, se 
kterými se musejí potkávat. Připomíná nám tak nezvratnou 
skutečnost, že všichni budeme jednou v seniorském věku. 

Město Otrokovice každoročně v říjnu pořádá u příležitos-
ti Mezinárodního dne seniorů akce určené pro otrokovické 
seniory nad šedesát  let. V letošním roce bude dne 2. října 
seniorům zpřístupněný areál wellness ve Sportovním areá-
lu Baťov. V tento den bude pro seniory možnost objednat se 
zdarma na dvě procedury ve wellness centru v pátek 6. října. 

V prvním podlaží 1. budovy městského úřadu v Otrokovi-
cích bude v měsíci říjnu probíhat prezentace činnosti otro-
kovických klubů důchodců. Město je zřizovatelem tří klubů 
důchodců (trávníky, Baťov, Kvítkovce), v nichž je zaregist-
rováno cca 307 členů. Kluby vyvíjejí bohatou činnost, např. 
kulturní a zájmové akce, zájezdy, výlety a přednášky.

také Otrokovická BeSeDa připravila pro seniory za sní-
žené vstupné 60 korun nový český film Po strništi bos re-
žiséra Jana Svěráka, který bude promítán dne 6. října  
v 10 hodin. V říjnu čekají seniory ještě dvě cestopisné před-
nášky. Jednou z nich je Krajina mého srdce, kterou seniory 
provede paní Radoslava Matuszková, a Španělsko – oblast 
asturie, kam seniory alespoň přes filmové plátno zavede 
ing. Leo Vlachynský. Jak se vypořádat s dluhy, nevýhodnými 
smlouvami, exekucemi a problémy s bydlením, poradí senio-
rům individuální advokátní a právní poradna ve spolupráci  
s iuridicum Remedium, z. s. Poradna bude otevřena dne  
16. října od 10 do 16 hodin ve 2. budově Městského úřadu 
Otrokovice, 1. podlaží, místnost č. 224 a objednání bezplat-
ných konzultací je možné na tel: 776 703 170.      
 Kamil Hric, Odbor sociální MěÚ Otrokovice
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Divácká kulisa. Sedmačtyřicátý ročník Barum Czech Rally Zlín 2017 nenechal chladnými ani Otrokovičany. Příležitost pro adrenalinovou podívanou měli z dřevě-
né lávky přes řeku Moravu při sledování pátečního dopoledního programu dne 25. srpna. Zázemí závodu bylo tradičně v areálu Continental Barum, během rallye tak 
zvuk motorů rychlých vozů ve městě téměř neutichl. Tradičně byli domácí také mezi závodníky. Nejlépe si letos z místních vedl tandem Pavel Valoušek–Veronika 
Havelková, kteří získali osmé místo.  (ano), foto: Anna NOvOtNá

Dvě palčivá a aktuální témata 
přivedla do Otrokovic ministra 
dopravy Dana Ťoka a prvního 
místopředsedu Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Radka 
Vondráčka. Na tiskové konferen-
ci dne 28. srpna ministr oznámil, 
že naše město bude zařazeno 
do seznamu měst, jejichž obchvat 
bude vyjmut ze souboru zpoplat-
něných pozemních komunikací. 
Dalším bodem konference bylo 
pokračování stavby dálnic D55 
a D49. „Na základě debaty s ve-
dením města a jejich žádosti jsme 
se rozhodli, že Otrokovice zařa-
díme do seznamu o znepoplatně-
ní severovýchodního obchvatu 
do vyhlášky v letošním roce,“ 
sdělil úvodem ministr dopravy 
Dan Ťok. Město Otrokovice usi-
lovalo o zbavení poplatku při-
bližně 1,2kilometrového úseku 
dálnice D55 intenzivně od roku 
2011. „Na podporu vyjmutí otro-
kovického obchvatu ze seznamu 
placených úseků silnic a dálnic 
jsme v roce 2011 podepsali de-
klaraci s dotčenými okolními 
obcemi a městy za podpory Zlín-
ského kraje, během uplynulých 
let jsme na Ministerstvo dopravy 
ČR zaslali řadu dopisů s žádost-
mi, uskutečnila se osobní jednání 
na ministerstvu a při každé možné 

příležitosti jsme na tento problém 
poukazovali,“ připomněl kroky 
minulého i současného vedení 
města starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek. 

Otrokovičané však ještě nemají 
vyhráno. Ačkoliv ministr dopravy 
potvrdil, že Otrokovice v sezna-
mu zařazeny budou, definitivní-
mu schválení ještě předchází dal-
ší legislativní postupy, například 
mezirezortní připomínkové říze-
ní. „Domnívám se, že ze strany 
ministerstva se jedná o vstřícný 
krok a po zkušenostech s kro-
měřížským obchvatem je velká 
šance, že by to mohlo dopadnout 
dobře i pro Otrokovice,“ připojil 
se k Ťokovi bývalý místostarosta 
Kroměříže, místopředseda Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR  
Radek Vondráček – vyjmout ob-
chvat ze zpoplatněných úseků se 
Kroměříži podařilo prosadit v mi-
nulém roce. 

Závěrem tiskové konference 
starosta s místostarostou města Ji-
řím Veselým poděkovali poslan-
cům, kteří se veřejně Otrokovic 
na půdě Parlamentu ČR zastali. 
Antonín Seďa a Petr Kořenek 
společně s Radkem Vondráčkem 
se tomuto tématu věnovali a vý-
razně pomohli k současné situaci. 

„Nejvýznamnější poděkování 

patří pochopitelně ministru do-
pravy Danu Ťokovi, který přijal 
argumenty současného vedení 
města a slíbil, že Otrokovice 
do vyhlášky navrhne,“ uzavřel 
místostarosta.

Obyvatelům Otrokovic by 
se výrazně ulevilo. Osvoboze-
ním severovýchodního obchva-
tu od poplatku dojde k úbytku 
množství vozidel v přetížené kvít-
kovické křižovatce. Je tomu tak 
mimo jiné proto, že je do ní sve-
dena doprava z nedokončené dál-
nice D55. Odklon dopravy z úze-
mí města přinese obyvatelům  
Otrokovic řadu dalších benefitů. 
Kromě celkového zklidnění do-
pravy se předejde nehodovosti, 
dojde k úspoře pohonných hmot 
a úbytku znečišťujících látek 
v ovzduší v centru města.  

K zahájení dostavby dálni-
ce D55 se ministr dopravy Dan 
Ťok vyjádřil následovně: „Jsem 
přesvědčen, že se nám podaří do-
končit majetkoprávní vypořádání 
a v první polovině roku 2018 za-
hájit dostavbu D55.“ Karel Chu-
dárek z Ředitelství silnic a dálnic 
ČR na tiskové konferenci potvr-
dil, že během jednoho měsíce 
budou žádat o stavební povolení.

 romana StehlíkOvá,
 mluvčí Otrokovic

Obchvat města má být bez poplatku
  úvODNí SlOvO
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Opět v pěkném prostředí. Dubnová havárie vody  
v Mateřské škole Otrokovice, pracovišti Zahradní 1202, si 
vyžádala náročnou rekonstrukci. Děti se tam 4. září vrátily 
skoro po půl roce. 

První školní den byl slavnostní v základních školách i v opravené školce

Sto čtyřiačtyřicet žáků nastoupilo 
4. září do prvních tříd otrokovic-
kých základních škol. Stejně jako 
v uplynulých letech předstoupili 
před prvňáčky první školní den 
ředitelky, třídní učitelé a učitelky 
v doprovodu představitelů města, 
aby je přivítali v novém prostředí.

Otrokovice zřizují tři základ-
ní školy na území města. Do ZŠ 
Mánesova nastoupilo do prvních 
tříd čtyřiapadesát, do ZŠ Trávníky  
šestačtyřicet a do ZŠ T. G. Masa-
ryka čtyřiačtyřicet žáků. Ve všech 
školách je otevřeno po dvou prv-

ních třídách. Čtvrtého září byl také 
znovuobnovený provoz Mateřské 
školy Otrokovice (MŠO), Zahrad-
ní 1202. Tam  čekala na učitelky 
i děti dne 18. dubna, tedy po ve-
likonočních prázdninách, spoušť 
způsobená havárií vody ve dru-
hém patře budovy. Příčinou byla 
prasklá tlaková hadice na dětské 
toaletě, kvůli které byla většina 
vnitřního vybavení školy poškoze-
na nebo úplně zničena. Celý mě-
síc po havárii byly v permanenci 
účinné vysoušeče, jejichž pomocí 
vysychaly stěny, podlahy a stro-

py. „Havárie si vyžádala výměnu 
elektroinstalace v prvním podlaží, 
nové podlahy, stropy, škrabání 
stěn a jejich následné malování,“ 
vyjmenovala ředitelka MŠO Mag-
da Zycháčková. Část nábytku bylo 
možné opravit, druhou část museli 
vyhodit a nahradit nábytkem no-
vým. Zničena byla také velká část 
hraček, výtvarný materiál a veške-
ré papírové pomůcky. Celkové ná-
klady na obnovení provozu MŠO 
Zahradní 1202 se vyšplhaly na  
1 866 000 korun. 

„Ráda bych touto cestou podě-
kovala za vstřícnost pracovní-
kům TEHOSu a vedení města. 
V neposlední řadě patří velký 
dík dnes už bývalému řediteli ZŠ 
Mánesova Vratislavu Podzimko-
vi a ředitelce ZŠ Trávníky Janě 
Večeřové, kteří poskytli oka-
mžitou pomoc a nabídli zázemí 
svých škol, abychom prakticky 
v daný den mohli děti umístit do 
náhradních prostor a využívaly 
je až do začátku prázdnin. Děti, 
které se nevešly do základních 
škol, byly umístěny na jednotlivá 
pracoviště Mateřské školy Otro-
kovice,“ dodala ředitelka.  (red)

tolik prima věcí! Město Otrokovice myslí na prvňáč-
ky i tím, že jim věnuje některé školní potřeby, jako jsou 
pastelky, skicák nebo reflexní předměty uložené v prak-
tickém pytlíku. nejinak tomu bylo v ZŠ t. G. Masaryka.

Už jsme prvňáci, dívejte. Šerpy hrdě hlásající, že už jsou školáky, získali prvňáčci v ZŠ Mánesova. První 
školní den tam byl svým způsobem prvním také pro Marcelu Javoříkovou, dosud zástupkyni pro ii. stupeň a nyní 
novou ředitelku školy (v růžovém).

jak to jen ten kouzelník dělá? Přivítání mezi školou povinné měly děti v ZŠ trávníky zábavné a netradiční. 
Kouzlům mistra Šeklina se podivovaly i upřímně smály, a některé dokonce kouzelníkovi pomáhaly.



Základní škola Mánesova má novou ředitelku
V pondělí 22. srpna nastoupila do funkce ředitelky Základní 
školy Mánesova Marcela Javoříková poté, co původní ředitel 
Vratislav Podzimek odešel po téměř pětadvaceti letech půso-
bení na škole na zasloužený odpočinek do penze. Sedmičlenná 
konkurzní komise vybírala ředitele ZŠ Mánesova ze čtyř ucha-
zečů. Nejvíce bodů získala zástupkyně ředitele téže školy Mar-
cela Javoříková, následně Rada města Otrokovice jmenovala 
novou ředitelku do funkce. Dlouholetá pedagožka je iniciátor-
kou mnoha projektů, manažerkou projektů Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České republiky, organizátorkou 
projektů v rámci mezinárodní spolupráce, je autorkou a realizá-
torkou celoškolních projektů a slavností. „Marcela Javoříková 
má pro výkon funkce ředitelky školy ty nejlepší předpoklady. 
Kromě dlouholeté praxe za ni hovoří celá řada ocenění. Vzpo-
meňme například cenu z minulého roku, kdy zvítězila v soutěži 
Zlatá karabina O nejlepšího zástupce ředitele v České republi-
ce,“ sdělil starosta Jaroslav Budek, předseda konkurzní komise 
a bývalý kantor.  (ste)

Městský nástěnný kalendář na rok 2018 je již v prodeji
Při příležitosti stého výročí založení československého státu, 
které připadá na 28. říjen 2018 vydalo město Otrokovice ná-
stěnný kalendář na příští rok mapující historii města. Prodej 
kalendáře byl výjimečně zahájen již v červenci na Otrokovic-
kých letních slavnostech. Nyní je k dostání v Turistickém infor-
mačním centru Otrokovice v přízemí Otrokovické BESEDY, 
a to za 115 korun. Městský kalendář nese název 100 let Příběh  
Otrokovic 1918–2018. Obsahuje vzácné fotografie, které srov-
návají podobu Otrokovic tenkrát a dnes poskytnuté Morav-
ským zemským archivem v Brně, Státním okresním archivem 
Zlín a archivem Městského úřadu Otrokovice. Kalendář vyšel 
v nákladu devět set kusů.  (red)

knihobudka je přestěhovaná z koupaliště na polikliniku
Mobilní knihovnička neboli knihobudka sloužila během let-
ní sezony poprvé na Městském koupališti. Aby nezůstala po 
zbytek roku nevyužitá, je nově umístěna ve vestibulu Městské 
polikliniky Otrokovice. Městská knihovna tímto způsobem roz-
šiřuje služby a nabízí knihy a časopisy mimo prostory knihovny.  
A to zcela zdarma. Veřejná knihovnička funguje na principu 
„vezmi si knihu a zase vrať“. Zkrátka bezplatné půjčování knih 
pro všechny. Podle správce Městského koupaliště Josefa Prud-
kého byla miniknihovna v létě návštěvníky využívána, a proto 
vedoucí knihovny navrhla její přemístění do jiných prostor, aby 
našla své využití i mimo letní období. „Knihobudku jsme zá-
měrně přemístili do budovy polikliniky, neboť se domníváme, 
že právě v čekárnách lidé tuto službu ocení a zpříjemní si tak 
čekací čas. Jakmile nastane letní koupací sezona, vrátíme kni-
hobudku do areálu koupaliště,“ řekla vedoucí knihovny Radka 
Jarková. Dodala, že se v Otrokovicích nechali inspirovat ostat-
ními městy nejen z České republiky. „Knihu nebo časopis si ka-
ždý může půjčit bezplatně a bez registrace, a pokud je nestihne 
přečíst, může si je odnést na dočtení domů. Prosíme čtenáře, aby 
knihy vraceli zpět a chovali se k nim ohleduplně. Pro vypůjčení 
není stanovena žádná výpůjční lhůta,“ upřesnila.  (ste)
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V pátek 25. srpna byly uzavře-
ny podpisové archy Petice pro-
ti zápachu, která má posloužit 
jako jeden z nástrojů v boji 
proti velkému pachovému za-
tížení ve městě. Jedenáct dní 
měli občané na to, aby svůj 
podpis na petici připojili. Sešlo 
se přesně 2 732 podpisů.

V posledních měsících, ze-
jména v horkých dnech, se 
v části Bahňák objevoval silný 
zápach pocházející pravděpo-
dobně z provozu společnosti 
MAT. Tamější obyvatelé si 
právem stěžovali na zhoršené 
podmínky pobytu jak ve ven-
kovních, tak ve vnitřních pro-
storách okolí svého bydliště. 
Na zhoršené podmínky pobytu 
si nestěžovali pouze obyvatelé 
Otrokovic, ale rovněž návštěv-
níci, kteří se kvůli silnému zá-

pachu odhlašovali z ubytova-
cích zařízení. Současná situace 
v Otrokovicích tak potažmo 
negativně ovlivňuje další as-
pekty rozvoje města, například 
turismus.

Petice jako občanská inicia-
tiva navázala na standardní po-
stupy, které doposud průběžně 
uplatňovala otrokovická radni-
ce. Petici lze považovat za re-
akci na skutečnost, že oficiální 
postupy dlouhodobě nevedou 
ke zlepšení stavu. Ani korekt-
ní jednání s provozovateli ani 
opakované kontroly České in-
spekce životního prostředí ani 
podněty adresované dalším 
úřadům zatím nepřinesly sys-
témové řešení.  Proto se vedení 
města spolu s dalšími občany 
rozhodlo aktivně zapojit do or-
ganizace Petice proti zápachu. 

Po uzavření podpisových ar-
chů byla petice adresována 
Krajskému úřadu Zlínského 
kraje a dalším kompetentním 
úřadům.

„Jsme dlouholetými občany 
města. Žijeme tady, máme tu 
své rodiny, přátele a mnoho 
známých. Rozumíme tomu, 
co je trápí! Když korektní 
a otevřené jednání nevedlo 
k přijatelnému řešení, rozhodli 
jsme se formou petice ukázat, 
jak situaci vnímají sami oby-
vatelé, lidé, kteří zde pracují  
i návštěvníci našeho krásného 
města. Očekáváme, že pokud 
to neudělají provozovatelé 
problematických provozů do-
statečně aktivně sami, najdou 
kompetentní úřady rychle 
a efektivně cestu, jak nápra-
vy dosáhnout. Nechceme již 

slyšet, proč to nejde! Po těch 
dlouhých letech, kdy jsme pro-
jevili obrovskou vstřícnost, to-
leranci a trpělivost, už chceme 
slyšet jediné – jaké je řešení! 
Co lze udělat ihned, co v del-
ším časovém horizontu, ale 

chceme konečně slyšet kon-
krétní postup,“ jsou zajedno 
členové petičního výboru Ja-
roslav Budek, Jaroslav Bořuta 
a Jiří Veselý.

 romana StehlíkOvá,
 mluvčí Otrokovic 

K říjnovým akcím v Otroko-
vicích patří už tradičně Týden 
knihoven. Letos se koná 2.– 6. 
října a milovníci literatury se 
mohou opět těšit na burzu knih 
či besedy s osobnostmi. Ško-
láky čeká pasování na čtenáře, 
nové zájemce o členství v Měst-
ské knihovně odpuštění ročního 
poplatku a pro ty, kteří mají 
upomínky za nevrácené knihy, 
je připravena čtenářská amnes-
tie na poplatky z prodlení.

Burza knih se bude konat 
ve dnech 2. a 4. října od 10 
do 17 hodin. 

„Zájemci, kteří mají doma 
knihy, které již nechtějí a je jim 
líto je vyhodit, je mohou bez-

platně poskytnout do této bur-
zy,“  vybízí vedoucí knihovny 
Radka Jarková. Knihy mohou 
lidé nosit v pracovních dnech až 
do 29. září do hlavní půjčovny 
Městské knihovny na náměstí 
3. května 1340, tedy v prvním 
patře budovy Městského úřadu 
Otrokovice. Burza se bude ko-
nat v obřadní síni. 

Neodmyslitelnou součástí 
Týdne knihoven bývá pasování 
žáků 2. tříd otrokovických zá-
kladních škol na čtenáře. To ale 
není vše. Součástí Týdne kniho-
ven budou besedy pro žáky 1. 
a 2. ročníků s názvem Pojďte, 
děti, budeme si hrát. Pro žáky 7. 
a 8. tříd základních škol je ur-

čeno povídání se spisovatelkou 
Petrou Dvořákovou na téma 
Nebezpečná anorexie. 

Dospělí se mohou těšit na be-
sedu s publicistou Bohuslavem 
Matyášem, která se koná 5. říj-
na od 16 hodin v Městské gale-
rii. Dalším lákadlem k zapojení 
se do dění Týdne knihoven je 
prominutí registračních poplat-
ků pro nové klienty Městské 
knihovny Otrokovice, kteří 
se registrují v rámci Týdne 
knihoven, a také budou zapo-
mnětlivým prominuty pokuty 
za upomínky u výpůjček, které 
budou vráceny Městské knihovně  
Otrokovice právě ve dnech  
2.–6. října.  (ano)

Petici proti zápachu v Otrokovicích podepsalo více než 2 700 občanů
Petiční výbor obdržel první reakci z kraje
Zástupce petičního výboru Jaroslav Budek obdržel ve čtvr-
tek 7. září 2017 informaci o převzetí petice Krajským úřadem 
Zlínského kraje, odborem Kanceláře ředitele, s následujícím 
textem: „Potvrzujeme Vám, že dne 30. srpna 2017 obdržel 
Krajský úřad Zlínského kraje Vaši Petici k řešení obtěžující-
ho zápachu v otrokovické části Bahňák. Dle našeho posouzení 
splňuje tato petice všechny náležitosti stanovené petičním zá-
konem, a proto je nyní v souladu s příslušnou vnitřní normou 
Zlínského kraje, řešena krajským úřadem. O způsobu vyřízení 
petice budete, coby zástupce petičního výboru, v zákonné lhůtě 
informován. Současně bude s uváděnou problematikou, obsa-
hem petice a odeslanou odpovědí seznámena i Rada Zlínského 
kraje.“

Třetí místo osmého ročníku celorepubliko-
vé soutěže o Nejlepší školní oběd si odvezly 
z Prahy kuchařky ze ZŠ Mánesova. Porotu 
přesvědčily krémovou polévkou z pečeného 
květáku se sójovou smetanou, jako hlavní jíd-
lo servírovaly pečeného lososa s opraženými 
mandlovými lupínky a bulgurem s quinoou 
a grilovanou zeleninou, ke kterému přidaly 
lehký salát z polníčku. Menu doplnily jogur-
tovým dezertem z červené řepy s banánem 
a chia semínky. 

„Letos jsme vlastně usilovaly o třetí místo 
od samého začátku, jelikož v minulosti jsme  
si již dvakrát přivezly druhé místo a v roce 
2015 dokonce první,“ říká vedoucí jídelny 
Anna Vičánková, která soutěžila společně 
s Lenkou Hastíkovou a Petrou Husárovou. 

Smyslem soutěže je ukázat, že školní stra-
vování je zásadním a účinným prostředkem 
v boji proti dětské obezitě a svým každoden-
ním působením motivuje děti ke zdravému 
způsobu stravování.   (red)

Školní kuchařky opět patří mezi nejlepší v republice

Bronzový tým a menu.  
Kuchařky ZŠ Mánesova Petra 
Husárová, Lenka Hastíková, 
anna Vičánková a jejich školní 
oběd. Snímky: MakrO

týden knihoven: šance pro nové čtenáře i pro zapomnětlivé

Spousta diváků si nenechala 
v sobotu 2. září ujít atraktivní 
soutěž historických vahadlo-
vých stříkaček, Memoriál Jose-
fa Hiánka. 

Tradičního klání se tento-

krát v Kvítkovicích účastni-
lo pět družstev dospělých se 
čtveřicí vahadlových stříkaček 
z různých koutů okresu, a dále 
děti do deseti let z Kvítkovic. 
Hodnotila se přesnost stříkání, 

slepá bába, při níž má proudař 
zavázané oči, plnění nádoby 
a nejdelší vzdálenost dostřiku. 
Družstvo mužů Kvítkovic zís-
kalo na memoriálu třetí místo, 
děti čtvrté.  (ano)

v kvítkovicích soutěžili hasiči s vahadlovými stříkačkami



V srpnu 2017 řešili strážníci Městské policie 
Otrokovice (MP) celkem 1 078 případů, z toho 
141 přestupků, 937 událostí a z toho 6 podezře-
ní ze spáchání trestného činu.
Zjištěno a řešeno přestupků:
81 dopravních přestupků, 4 přestupky proti 
občanskému soužití (§ 7 zákona č. 251/2016 
Sb.), 10 přestupků proti majetku (§ 8 zákona 
č. 251/2016 Sb.), 12 přestupků proti veřej-
nému pořádku (§ 5 zákona č. 251/2016 Sb.),  
15 porušení obecně závazných vyhlášek města 
(OZV) a nařízení města, 2x jiný správní delikt 
č. 251/2016 Sb., 2x přestupek pro porušení 
zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, 1 úmrtí, 
10x jiné přestupky. 
Řešeno událostí (nejedná se o přestupky): 
10 asistencí (ZZS, PČR, apod.), 5 bezpečnost-
ních opatření, 5x černý pasažér (MHD apod.), 
14x PCO (narušení objektu), 16x pomoc obča-
nům, 46 kontrol dodržování zákona č. 65/2017 
Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, 110 kontrol majetku, 170  
kontrol BESIPu, 89 kontrol dodržování OZV, 
334 kontrol dodržování veřejného pořádku,  
13  nálezů, 5x občanské soužití, 3x pohřešova-

ná osoba, 2x požár, 1x tísňové tlačítko, 27x ve-
řejný pořádek, 26x zaběhnutí psa, odchyt, zví-
ře, 24 závad, 3x ztráta, 4x doručení písemnosti,  
2 podezření z trestného činu, 4x součinnost se 
správním orgánem, 1x zkouška sirén, 11x vý-
straha ČHMÚ. V srpnu nebylo zjištěno žádné 
vozidlo vykazující známky vraku dle definice 
§ 19 zákona č. 13/1997 Sb. 

Strážníci MP dohlíželi dne 22. srpna na do-
držování veřejného pořádku na Úřadu práce  
Otrokovice při výdeji stravenek, dále dohlíže-
li na dodržování veřejného pořádku a BESIPu 
při veřejných kulturních a sportovních akcích: 
5. 8. Imortela Metalfest, 12. 8. pivní slavnos-
ti, 24.–27. 8. Barum Rally, 26. 8. Srpnová noc 
a Punk Metal. Zjištěné přestupky při narušení 
veřejného pořádku byly předány k dořešení 
příslušnému správnímu orgánu.

Městská policie Otrokovice v srpnu přijala 
53 oznámení od rozhořčených občanů na šíření 
nepříjemného zápachu v lokalitě Bahňák, které 
na místě hlídky MP prověřily a identifikovaly 
zdroj zápachu. Bylo sepsáno 12 úředních zá-
znamů, které byly předány příslušnému správ-
nímu orgánu. ing. tomáš GrOMUS, 
 velitel Městské policie Otrokovice

OtrOkOvické
nOviny

všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Z jednání rady města Otrokovice  (rMO)

 OkéNkO MěStSké POlicie

Z činnosti Městské policie Otrokovice za srpen 2017

 

 
 
 

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 

 

Z jednání rady města
Otrokovice 16. 8. 2017
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 41 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Poskytnutí účelové neinvestič-
ní dotace na činnost a uzavření 
smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na činnost 
v roce 2017 ve výši 50 000 Kč 
mezi městem Otrokovice a or-
ganizací ADRA o. p. s., Dob-
rovolnické centrum ADRA Zlín
• Uzavření smlouvy o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 441/1 
ostatní plocha (zeleň) v k. ú. 
a obci Otrokovice, o celkové 
výměře 41,6 m2, mezi městem 
Otrokovice a vypůjčitelem Spo-
lečenství vlastníků jednotek 
domu č. p. 1137, 1138, ul. Má-
nesova, Otrokovice
• Souhlas se stavbou „Zastře-
šení bytového domu v Otroko-
vicích, Tylova 1203–5“, jejímž 
investorem bude Společenství 
vlastníků jednotek domu č.p. 
1203, 1204 a 1205, ul. Tylova, 
Otrokovice, a tím i s přesahem 
střechy nad pozemkem města 
parc. č. 426/5 ostatní plocha (ze-
leň) v k. ú. a obci Otrokovice, 
s umístěním autojeřábu na po-
zemku města parc. č. 426/34 
ostatní plocha (ostatní komuni-

kace) v k. ú. a obci Otrokovice, 
a také se zvláštním užíváním 
místní komunikace – vozovky 
na ul. Tylova v obci Otrokovice 
v rámci stavby
• Zahájení zadávacího říze-
ní nadlimitní veřejné zakázky 
v režimu otevřeného řízení 
na dodávky s názvem „Nákup 
energií pro město Otrokovice, 
příspěvkové organizace a ob-
chodní společnosti města na ob-
dobí 2018–2019“, zadávací do-
kumentaci včetně kvalifikační 
dokumentace, využití elektro-
nické aukce v souladu s § 120 
a 121 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek 
jako prostředku pro hodnocení 
nabídek, složení členů komise 
pro otevírání obálek, posouzení 
a předběžné hodnocení nabídek.

Z jednání rady města 
Otrokovice 30. 8. 2017
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 28 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Prominutí registračních po-
platků pro nové klienty Městské 
knihovny Otrokovice, kteří se 
registrují v rámci akce Týden 
knihoven ve dnech 2.–6. 10. 
2017, prominutí pokut za upo-
mínky u výpůjček, které bu-

dou vráceny Městské knihovně 
Otrokovice ve dnech 2.–6. 10. 
2017
• Vydání Směrnice pro oceňo-
vání pedagogických pracovníků 
a pracovníků volnočasových 
aktivit
• Projektový záměr Moderni-
zace odborných učeben na ZŠ 
T. G. Masaryka v předloženém 
znění s celkovými předpoklá-
danými náklady 1 942 050 Kč 
s uvažovaným spolufinancová-
ním z výzvy č. 67 IROP v rámci 
IPRÚ Zlín ve výši 1 747 845 Kč 
(90 %) a vlastními prostřed-
ky města Otrokovice ve výši 
194 205 Kč (10 %)
• Projektový záměr Přírodověd-
né vzdělávání bez hranic na ot-
rokovických ZŠ v předloženém 
znění s celkovými předpoklá-
danými náklady 1 990 450 Kč 
s uvažovaným spolufinancová-
ním z výzvy č. 67 IROP v rámci 
IPRÚ Zlín ve výši 1 791 405 Kč 
(90 %) a vlastními prostřed-
ky města Otrokovice ve výši 
199 045 Kč (10 %)
• Vyjádření města ke společné-
mu jednání o návrhu Územního 
plánu Bělov, ve znění, že město 
Otrokovice nemá připomínky 
ke společnému jednání o návr-
hu Územního plánu Bělov. 
 jiří veSelý,  místostarosta

Město Otrokovice vyhlašu-
je výBěrOvé říZeNí 
Na PrONájeM PrOStOr 
SlOUžících k PODNi-
káNí  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 ná-
jmu jako prodejna masa a mas-
ných výrobků. Město Otroko-
vice vyhlašuje výběrové řízení 
za následujících podmínek: 
1. doba nájmu: nejdříve od lis-
topadu 2017 na dobu neurčitou
2. nájemné:  a) minimálně 
500 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 nájemné-
ho za m2/rok a účel nájmu,
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohláše-
ní o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem 
zřízeným a založeným organi-
zacím a společnostem.
4. Vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřa-
du, zdravotní pojišťovně a cel-
nímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu neby-
tových prostor:
a) v pronajímaných prostorech 

nebudou umisťovány a pro-
vozovány výherní hrací pří-
stroje, interaktivní videolote-
rijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující 
interaktivní hraní her s peněži-
tými sázkami ve smyslu zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných obdobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši tří-
měsíčního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude po-
užita v případě, že nájemce ne-
bude platit řádně nájem a služ-
by 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: 
10. 10. 2017 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhod-
nocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Pro-
hlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší 
informace poskytne Eva Ka-
dlečíková  na tel.: 577 662 317.

Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením: „Výběro-
vé řízení nám. 3. května 1342“ 
na adresu: TEHOS, s. r. o., 
k rukám jednatele, 
tř. Tomáše Bati 1255
765 02  Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V NEDĚLI 1. ŘÍjNA NA

SPECIALITY Z VYHLÁŠENÉ DOMÁCÍ KUCHYNĚ
A DObrÁ ZÁbAVA. 

PŘIPrAVUjEME NA ŘÍjEN: 7. 10. rIPTETO

MICHALSKÉ POUŤOVÉ HODY
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Vyrábíme:
• klíče • autoklíče mechanické i s imobili-
zérem • zadlabací zámky • bezpečnostní 
vložky • bezpečnostní kování • jmenovky 
• samozavírače

Provádíme:
• servis vložek, sjednocení na stejný uzávěr • montáže

       Kde nás najdete?
Havlíčkova 1561 (bývalá malá tržnice), Otrokovice

  Po–Pá 9–18, So 9–11 hod. 

Tel.: 604 245 800
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Dobrovolnické centrum ADRA 
Zlín právě teď hledá dobrovol-
níky, kteří budou pomáhat dě-
tem, seniorům nebo lidem se 
zdravotním postižením v Otro-
kovicích. Zájemci o dobrovol-
nictví se mohou přijít zaregis-
trovat v úterý 3. října od 13 do 
17 hodin do SENIORu C (tř. 
Spojenců, vedle Společenského 
domu). Dobrovolníci se mo-
hou zapojit v organizaci podle 
svého výběru – například v SE-
NIORu, NADĚJI, Charitě sv. 

Anežky nebo ve ŠLIKRu. Více 
informací na www.adrazlin.cz.

Sjednocená organizace ne-
vidomých a slabozrakých Čes-
ké republiky (SONS) pořádá 
zase ve středu 11. října sbírku 
Bílá pastelka. Prostřednictvím 
bílé pastelky sděluje veřej-
nosti, že slepí lidé nežijí ve 
tmě. Sbírka je celostátní, lidé 
potkají v tento den dobrovol-
níky nabízející bílé pastelky  
i v Otrokovicích. Více na  
www.bilapastelka.cz. (red)

aDra hledá dobrovolníky, SONS pořádá sbírku

4

Město Otrokovice jako zřizovatel  
a jediný společník Otrokovické  
BESEDY, s. r. o., IČO 25513885, 
se sídlem Otrokovice, nám. 3. květ-
na 1302, PSČ 765 02, vyhlašuje  
výBěrOvé říZeNí Na OBSa-
ZeNí fUNkce jeDNatele  
Otrokovické BeSeDy, s. r. o.  
Podrobné informace o tomto výběro-
vém řízení jsou k dispozici na webo-
vých stránkách města Otrokovice  
www.otrokovice.cz, v sekci úřední 
deska, volná pracovní místa.
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1.–31. 10., foyer kinosálu, vstup volný
ZvěřiNec – výstava obrazů Martiny liškové
Výstava akrylových maleb s tematikou exotických zvířat, do kterých se autorka svým 
způsobem dost často vciťuje. Martina Lišková je členkou výtvarného spolku Rozumění.

sobota 14. 10., 9–13 hod., velký sál, foyer, vstupné 50 Kč, děti vstup zdarma
MeZiNárODNí eNtOMOlOGický výMěNNý DeN a výStava 
Jedinečná akce, spojená s koupí a prodejem brouků, motýlů, strašilek, pavouků a plazů  
z celého světa. Výstava akrylových obrazů Martiny Liškové „Zvěřinec“. 
Bohatý program pro celou rodinu, malování na obličej, motýlí pohádka.

úterý 17. 10., 19 hod., velký sál,  vstupné 220 Kč
Agentura Oredon uvádí:
ivO ŠMOlDaS a jaNa rychterOvá – Páté PřeS DeSáté
Zábavná talk show plná inteligentního humoru a písniček, ve které oblíbený glosátor, 
básník, spisovatel a moderátor Ivo Šmoldas probere různá témata, která ho již delší dobu 
„pálí“. A také témata, k nimž ho inspirují právě zpívané písničky Jany Rychterové.

sobota 21. 10., 9-13 hod., velký sál, vstup volný
PODZiMNí  BaZárek
Bazárek pro ty, kdo chtějí výhodně nakoupit či prodat dětské oblečení. Rezervace stolů 
(50 Kč) u p. Kozlové v Turistickém informačním centru Otrokovice, tel.: 571 118 103. 
Vstup na akci je zdarma.

23. 10.–19. 11., Městská galerie Otrokovice, vstup volný, vernisáž 23. 10. v 18 hodin
OBraZy Ze živOta ve Dřevě
Rozumění zve na výstavu pořádanou k 80. narozeninám Josefa Švehlíka. Ručně řezané 
figurky s motivem besedy u cimbálu od Josefa Kolečkáře doplní kolekce plastik jubilanta. 

pátek 27. 10., 20 hod., velký sál, stolová úprava, 
vstupné v předprodeji 150 Kč s místenkou!
Agentura Invent Production, s. r. o., uvádí
hity Z kaZeŤákU aneb jeDiNečNá retrO DiSkOtéka
Stylová zábava pro všechny milovníky nestárnoucích hitů posledních dekád minulého sto-
letí. Jste srdečně zváni – a nejlépe v retro kostýmech! Bližší info www.hityzkazetaku.cz.  

Připravujeme na listopad: 4. 11. STETSON & BOURBON, 8. 11. Zdeněk Izer a au-
tokolektiv, 12. 11. Slovácká kapela Romana Horňáčka, 16. 11. Lampionový průvod,  
26. 11. Hobby burza, 28. 11. Miroslav Donutil – Cestou necestou. 

kiNO
pátek 6. 10., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč, ČR 2017, 111 min., přístupné bez omezení
Bio senior: PO StrNiŠti BOS – drama, válečný, komedie, historický

sobota 7. 10., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, Francie 2017, 97 min., dabing, přístupné 
bez omezení
eSa Z PraleSa – animovaný

sobota 7. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, Česko, Slovensko 2017, 115 min., 
přístupné bez omezení
ZahraDNictví: DeZertér – drama

čtvrtek 12. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA, Kanada, Velká Británie 2017, 163 min., titulky,  přístupné bez omezení
BlaDe rUNNer 2049 3D – sci-fi, thriller

pondělí 16. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, stolová úprava!
Německo 2015, 100 min., titulky, přístupné bez omezení
ScOrPiONS: fOrever aND a Day – dokumentární, životopisný, hudební

čtvrtek 19. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, Česko 2017, přístupné bez omezení
Bajkeři – komedie

čtvrtek 26. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč, USA 2017, dabing, přístupné od 12 let
thOr: raGNarOk 3D – akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi

Připravujeme kino na listopad: David Gilmour v Pompejích, Příšerákovi, 
Vražda v Orient expresu, Zahradnictví: Nápadník, Paddington 2.

ZájeZDy
sobota 14. 10., cena zájezdu 400 Kč
DUNajSká StreDa – zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 
5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 Otrokovická BESE-
DA. Vstupné do lázní si každý platí sám. Bližší informace v předprodeji, tel. 571 118 103.

OtrOkOvické
nOviny 5

ŘíJEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz,  kontakt: predpro-
dej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním cen-
tru 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.

pondělí–neděle 2.–8. 10., vstupenky na akce jsou stále v prodeji! 

výročí 20 let Otrokovické BeSeDy: 
pondělí 2. 10., 15–19 hod., velký sál, kinosál, foyery, zrcadlový sál, bary, učebny, 
vstup volný
DeN OtevřeNých Dveří 
Komentované prohlídky sálů i zákulisí Otrokovické BESEDY, studia MTvO, ukázky 
orientálních a řeckých tanců, tai-či, taekwondo a další doprovodný program.

úterý 3. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč 
kONcert ZlíNSkéhO kOMOrNíhO tria 
Účinkují: Věra Obdržálková – flétna, Lucie Fajkusová – harfa, Marek Obdržálek –hous-
le, klávesy a Marie Humpolová – klavírní spolupráce. Světově proslulé instrumentální 
skladby českých i zahraničních skladatelů.

středa 4. 10., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek Tyjátr uvádí hru Jacka Popplewella
PaNí PiPerOvá ZaSahUje – Detektivní komedie o londýnské uklízečce, která 
nalezne dvě mrtvoly, ale ty se jí záhy vypaří. A tak se rozjíždí vyšetřování, v kterém se 
ani Scotland Yard neobejde bez pomoci uklizečky Piperové.

čtvrtek 5. 10., 19 hod., velký sál, vstupné 990, 790, 690 a 590 Kč
lUcie Bílá a Petr MaláSek – recitál 
Koncert devatenáctinásobné zlaté slavice za doprovodu klavíru Petra Maláska. Vystu-
pují spolu po celé republice již několik let a za tu dobu sestavili repertoár jim nejmilej-
ších písní, které jsou zaznamenány i na stejnojmenném albu. A tak zazní mj. Jsi můj pán, 
Most přes minulost, ale třeba i Summertime od G. Gershwina.

pátek 6. 10., 19 hod., velký sál, vstupné 150 Kč v předprodeji, 180 Kč v den akce
MUZikál chlaPec a hvěZDa
Autorský muzikál Matěje Tauše je příběhem o hledání pravdy, která se skrývá všude 
kolem nás a kterou mnohdy nevnímáme. Nebo… vnímat nechceme. Režijní koncepce 
je hravá, pohrává si s představivostí diváka, živá kapela na jevišti.

sobota 7. 10., v 15 a 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
eSa Z PraleSa + ZahraDNictví: DeZertér
Mimořádné promítání vybraných titulů v kinosále Otrokovické BESEDY.

neděle 8. 10., 14–18 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, stolová úprava
ciMBálOvá MUZika jOSefa Marečka
Pohodové taneční i poslechové odpoledne v duchu krásných lidových písní, ale i světo-
vých evergreenů v podání oblíbené cimbálovky z Uherskohradišťska.

neděle 8. 10., 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
Taneční skupiny Otrokovické BESEDY zvou na reprízu jedinečné orientální show
kOUZelNá flétNa
(Volně na motivy W. A. Mozarta.) Pohádkový taneční příběh o dvou nerozlučných přá-
telích, zlé kletbě a kouzelné flétně. Tančí skupiny ANIFÉ, SAFIRA, FATIMA, KHA-
RIDA, MESSAUDA, NADIRA, AMIRA, ORIENTÁLNí PRINCEZNIČKY a další. 

vstupenky na  všechny akce jsou stále v prodeji, více na tel. 571 118 103.

1. 10., park před Společenským domem, vstup volný

MichalSká POUŤ
10.00–12.00 Dechová hudba HANAČKA z Břestu

14.00–15.00  Dětský program TV STARS
15.30–16.30 Elisabeth – Alžběta Kolečkářová

17.00–18.30 František Nedvěd a skupina Tie Break – „Velkej flám“ –  
 koncert věnovaný 70. narozeninám Františka Nedvěda 

In
z

e
r
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e

středa 25. 10., 17.00 hod., velký sál, vstup volný
SlavNOStNí večer ke DNi vZNikU SaMOStatNéhO čS. StátU
V rámci večera se zajímavým kulturním programem bude udělena Cena města Otrokovi-
ce, tituly Osobnost města Otrokovice a Čestné občanství města Otrokovice. 
(Od 16 hodin se uskuteční pietní klaDeNí věNcŮ k pomníku obětem 1. světové 
války na náměstí 3. května a v Kvítkovicích).

In
z
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r

c
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1. 10. od 9 hodin
park před Společenským domem 
Sluníčko na Michalské pouti 
Propagace činnosti DDM Slu-
níčko, výtvarná dílnička, dětský 
koutek.

15. 10., start 15.00–16.30 hodin,  
u Moravní lávky 
cena: děti 20, dospělí 30 Kč
Uspávání  broučků
Přijďte nám pomoct uložit brouč-
ky k zimnímu spánku. Špekáčky  

a jiné dobroty na opékání s se-
bou. Při nepřízni počasí se akce 
nekoná.

23. 10., 17–19 hodin
cena 120 Kč, DDM Trávníky
tvoření pro dospělé 
– háčkování
Háčkování vánočních ozdob.  
V ceně použitý materiál, návody, 
lektorné. Na akci je třeba se při-
hlásit do 20. 10. Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz, 
tel. 739 075 711.

26. 10. 2017, 10–17 hodin
dopravní hřiště, vstup zdarma
Podzimní den na dopraváčku
Přijďte strávit den na dopravním 
hřišti se spoustou aktivit. V 15.30 
možnost opékání vlastních špe-
káčků. Kontakt: dolinova@ddm-
slunicko.cz

26. 10., 9–17 hodin, CVČ Baťov 
Den otevřených dveří 
Přijďte se k nám zabavit o pod-
zimních prázdninách. Výtvarné 
tvoření, tělocvična, herna pro 

rodiče s dětmi, tančící kobereček  
a deskové hry.

Každé pondělí až čtvrtek v měsí-
ci, 15–18 hodin, CVČ Baťov
Otevřená herna pro rodiče  
s dětmi – začínáme od 16. října.
Volná hra v herně. Za děti v her-
ně zodpovídají rodiče.

3.–4. 11. od 17 hodin, 
DDM Trávníky, cena 320 Kč
Podzimní nocování
Určeno pro děti od 7 let. Noco-

vání plné překvapení, soutěží, 
zábavy. Přihlášky odevzdejte do 
31. 10. Konec nocování v sobotu 
v 17 hodin.
Kontakt: barova@ddmslunicko.
cz, tel. 739 075 711.

celý říjen, všední dny 15–17 
hod., prázdniny, svátky, víkendy 
10–17 hodin. Vstup zdarma. 
Dopravní hřiště pro veřejnost
Kontakt: dolinova@ddmslunic-
ko.cz
 těší se na vás DDM Sluníčko
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V
olič, který se nebude zdržovat v době voleb 

do Poslanecké sněm
ovny konaných ve dnech 

20. 
a 

21. 
října 

2017 
ve 

volebním
 

okrsku 
v m

ístě svého trvalého pobytu, m
ůže hlasovat 

za podm
ínek stanovených zákonem

 o volbách 
do parlam

entu na voličský průkaz v jakém
ko-

liv stálém
 volebním

 okrsku na územ
í Č

eské 
republiky nebo ve zvláštním

 volebním
 okrsku 

v zahraničí. Jsou dva způsoby, jak požádat 
obecní úřad příslušný podle m

ísta trvalého po-
bytu voliče o vydání voličského průkazu, a to: 
• osobně; v tom

to případě není písem
ná žá-

dost 
vyžadována, 

neboť 
obecní 

úřad, 
který 

je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti 
voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřed-
ní záznam

, ve kterém
 veškeré potřebné údaje 

uvede; o vydání voličského průkazu lze po-
žádat do okam

žiku uzavření stálého seznam
u 

voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
• podáním

 doručeným
 nejpozději 7 dnů přede 

dnem
 voleb, tj. do 13. října 2017, příslušném

u 
obecním

u úřadu. Pro písem
né podání o vydá-

ní voličského průkazu není žádný předepsa-
ný form

ulář. Podání m
ůže být učiněno v této 

form
ě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověře-
ným

 podpisem
 voliče; ověřený podpis žada-

tele zákon o volbách do parlam
entu vyžaduje 

proto, aby byl volič, který o vydání voličského 
průkazu žádá, chráněn před zneužitím

 tohoto 
institutu
b) v elektronické podobě zaslané prostřednic-

tvím
 datové schránky. O

becní úřad voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem

 voleb, tj. 
5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou m

ocí s ověřeným
 pod-

pisem
 voliče žádajícího o vydání voličského 

průkazu (jedná se pouze o plnou m
oc k pře-

vzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv 
však k podání žádosti o vydání voličského 
průkazu), anebo jej voliči zašle na jím

 uvede-
nou adresu, a to i do zahraničí. 

V
oličský průkaz lze zaslat na základě žá-

dosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, 
kde se volič rozhodl hlasovat. V

 tom
to případě 

se stačí v den voleb dostavit na tento zastupi-
telský úřad, kde bude voličský průkaz předán 
a následně je m

ožné přistoupit k hlasování. 

V
oličský průkaz opravňuje voliče k hlaso-

vání ve dnech voleb do Poslanecké sněm
ov-

ny v jakém
koli volebním

 okrsku poté, co jej 
okrsková volební kom

ise zapíše do výpisu ze 
zvláštního seznam

u voličů.
V

olič, který se dostavil do volební m
ístnosti 

s voličským
 průkazem

, je povinen po proká-
zání své totožnosti a státního občanství Č

eské 
republiky tento průkaz odevzdat okrskové vo-
lební kom

isi; ta jej přiloží k výpisu ze zvlášt-
ního seznam

u voličů. Po záznam
u ve výpisu 

ze zvláštního seznam
u voličů obdrží od okrs-

kové volební kom
ise sadu hlasovacích lístků 

(pokud volič hlasuje v jiném
 volebním

 kraji 
nebo nem

á hlasovací lístky v rám
ci „svého“ 

volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřed-

ní obálku. N
eprokáže-li volič svou totožnost 

a státní občanství Č
eské republiky, nebude m

u 
hlasování um

ožněno. D
ostaví-li se takovýto 

volič do volební m
ístnosti volebního okrsku, 

kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stá-
lém

 seznam
u voličů, okrsková volební kom

ise 
poznám

ku o vydání voličského průkazu zruší 
a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého 
seznam

u voličů. Při ztrátě nebo odcizení vo-
ličského průkazu nelze vydat duplikát.

V
ydání 

voličského 
průkazu 

občanům
  

s trvalým
 pobytem

 v O
trokovicích zajišťu-

je úsek evidence obyvatel M
ěÚ

 O
trokovice,  

tel. 577 680 102. 
 B

c. M
arcel N

e
M

č
e

k
, 

 
vedoucí O

dboru evidenčně-správního 
 

M
ěstského úřadu O

trokovice

c
hcete volit do P

oslanecké sněm
ovny P

arlam
entu č

eské republiky a nebudete v m
ístě svého trvalého bydliště? v

yužijte m
ožnosti hlasovat na voličský průkaz

 
o době a m

ístě konání voleb do Poslanecké sněm
ovny Parlam

entu České republiky 
 Starosta m

ěsta Otrokovice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlam
entu České republiky a o zm

ěně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o
 z n

 a
 m

 u
 j e

 : 
 

1. 
Volby do Poslanecké sněm

ovny Parlam
entu České republiky se uskuteční  

v pátek 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu   
21. 10. 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.  

 2. 
M

ístem
 konání voleb jsou volební m

ístnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

 3. 
Volič po příchodu do volební m

ístnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným

 cestovním
, diplom

atickým
 nebo služebním

 pasem
 České 

republiky anebo cestovním
 průkazem

, nebo platným
 občanským

 průkazem. Po 
záznam

u ve výpisu ze stálého seznam
u nebo zvláštního seznam

u voličů obdrží od 
okrskové volební kom

ise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče m
u okrsková 

volební kom
ise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude m
u 

hlasování um
ožněno. 

 

4. 
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem

 konání voleb. 
Společně s hlasovacím

i lístky obdrží volič i inform
aci o způsobu hlasování. Ve 

dnech voleb m
ůže volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 5. 
Každý volič se ve volební m

ístnosti m
usí před hlasováním

 odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak m

u okrsková volební kom
ise 

hlasování neum
ožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti  
a v jejím

 bezprostředním
 okolí přítom

ní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
kom

ise. 
  V Otrokovicích dne 15. 9. 2017 

 
M

gr. Jaroslav Budek  v. r.  
starosta m

ěsta Otrokovice 
  

Popis stálých volebních okrsků m
ěsta Otrokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební místnost: tel. 720 331 757 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

HLAVNÍ, J. VALČÍKA 
Části ulic: 

LIDICKÁ 
267, 268, 269, 342, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262 

 

Okrsek č. 2  
Volební místnost: tel. 607 399 649 
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Části ulic: 
KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  

 
SNP 

1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  
 

ZLÍNSKÁ 
121, 137, 146, 148, 155, 159, 174 

 Okrsek č. 3  
Volební místnost: tel. 607 399 650  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Celé ulice: 
KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ,   

Části ulic: 
KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  

 
SNP 

144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 

 

Okrsek č. 4
  

Volební místnost: tel. 607 399 651  

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
 Celé ulice: 

BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁM

OSTÍ 
Části ulic: 

ČECHOVA   
1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381  

 
J. JABŮRKOVÉ 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 1856 

 
 LIDICKÁ   

1231, 1232, 1233 
 Okrsek č. 5

  
Volební místnost: tel. 607 391 679  
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ 
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ  203, 308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost: tel. 607 399 652  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM

. 3. KVĚTNA 
Části ulic: 

NA ULIČCE 
1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835 

 
OBCHODNÍ   

1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 
 

SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314 
 Okrsek č. 7

  
Volební místnost: tel. 607 391 675 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.  G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 
 Celé ulice: 

B. NĚM
COVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 

SM
ETANOVA 

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907, 1925 

 
 NA ULIČCE   

1357 , 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 
 Okrsek č. 8

  
Volební místnost:: tel. 720 331 831 
MĚSTSKÁ GALERIE OTROKOVICE,  
NÁM. 3. KVĚTNA 1342 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOM

ENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, 

PALACKÉHO, 
TŘEBÍZSKÉHO, 

TYRŠOVA, 
osady 

BUŇOV 
 a TEREZOV 

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 
 

SVOBODOVA   1308, 1309, 1909 
 

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 

505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 1928, 
6012 

 Okrsek č. 9
  

Volební místnost:: tel. 607 399 653 
SENIOR OTROKOVICE, budova  C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 

 Celé ulice: 
DVOŘÁKOVA, M

ORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ 
Části ulic: 

DOBROVSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191 

 
JUNGM

ANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 
6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293 

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256, 1918 
 

M
ÁNESOVA   

663, 664, 665, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 6672, 
6674, 6711, 6712  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840, 1919 

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1255, 
1542, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1574, 1594, 1601, 1608, 
1616, 1619, 1620, 1622, 1635, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1649, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1672, 1673, 1675, 1677, 1678, 1685, 
1686, 1687, 1691, 1700, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1709, 
1710, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 
1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1740, 1741, 1742, 1749, 
1751, 1753, 1754, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767, 1845, 1846, 
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1886, 1915, 4771, 4772, 
4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 4784, 4791, 4792, 4793, 4794 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1565, 6291   
 

VRCHLICKÉHO   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182 

 Okrsek č. 1
0

 
Volební místnost:: tel. 607 399 654 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁNESOVA, MÁNESOVA 908 
 

Celé ulice: 
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE 

Části ulic:  
ERBENOVA  

 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1597 

 
M

ÁNESOVA   
707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 1916, 
7072, 7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302 

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 726, 742, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 971, 998, 999, 
1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 8262, 
8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 8801, 
8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 9341, 
9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 9772, 
9791, 9792 

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1596, 1827, 
1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 9431, 
9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9612, 9631 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552 
 Okrsek č. 1

1 
Volební místnost:: tel. 607 399 655  
BYTOVÝ DŮM ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 

 Celé ulice: 
JANÁČKOVA  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 921, 1638, 6451, 

6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 6483, 6484, 
6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 7502, 8012, 
8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 9212, 9221, 
9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 9262, 9271, 
9272 

 
 

ERBENOVA   
 693, 705, 706, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 6941, 7051, 9852 

 
JUNGM

ANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875 

 
ŠKOLNÍ   

805, 1299, 1300, 6911, 6912, 7032  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012 

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 697, 698, 699, 735, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 985,  
989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 7001, 
7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 7481, 
7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 9891 

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312 

 Okrsek č. 1
2 

Volební místnost:: tel. 607 399 656 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266  

 
Celé ulice: 

M
L. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W

OLKEROVA  
Části ulic:  

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 905, 951, 952, 953, 1241, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1567, 1581, 1582, 1610, 1624, 1834, 1910, 9482, 9492, 9512, 
9521, 9532, 9541, 9542, 9671, 9672 

  
Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297  

 Okrsek č. 1
3

  
Volební místnost: tel. 720 331 812 
KLUB DŮCHODCŮ KVÍTKOVICE, K. H. MÁCHY 271 

 Celé ulice:  
BARTOŠOVA, BŘÍ M

RŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. M
ÁCHY, LETIŠTĚ, 

NAD HŘIŠTĚM
, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 

U FARM
Y, U LETIŠTĚ,  

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602.;  bez ul. 
343.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

O
Z

N
Á

M
E

N
Í 

Důležité upozornění:
hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu čr budou dodány do poštovní schránky voliče dle jeho trvalého pobytu. Pro úspěšné doručení hlasovacích lístků je zapotřebí mít 

řádně označený dům číslem popisným a mít dostupnou poštovní schránku popsanou jménem a příjmením. 



 
o době a m

ístě konání voleb do Poslanecké sněm
ovny Parlam

entu České republiky 
 Starosta m

ěsta Otrokovice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlam
entu České republiky a o zm

ěně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o
 z n

 a
 m

 u
 j e

 : 
 

1. 
Volby do Poslanecké sněm

ovny Parlam
entu České republiky se uskuteční  

v pátek 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu   
21. 10. 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.  

 2. 
M

ístem
 konání voleb jsou volební m

ístnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

 3. 
Volič po příchodu do volební m

ístnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným

 cestovním
, diplom

atickým
 nebo služebním

 pasem
 České 

republiky anebo cestovním
 průkazem

, nebo platným
 občanským

 průkazem. Po 
záznam

u ve výpisu ze stálého seznam
u nebo zvláštního seznam

u voličů obdrží od 
okrskové volební kom

ise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče m
u okrsková 

volební kom
ise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude m
u 

hlasování um
ožněno. 

 

4. 
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem

 konání voleb. 
Společně s hlasovacím

i lístky obdrží volič i inform
aci o způsobu hlasování. Ve 

dnech voleb m
ůže volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 5. 
Každý volič se ve volební m

ístnosti m
usí před hlasováním

 odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak m

u okrsková volební kom
ise 

hlasování neum
ožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti  
a v jejím

 bezprostředním
 okolí přítom

ní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
kom

ise. 
  V Otrokovicích dne 15. 9. 2017 

 
M

gr. Jaroslav Budek  v. r.  
starosta m

ěsta Otrokovice 
  

Popis stálých volebních okrsků m
ěsta Otrokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební místnost: tel. 720 331 757 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

HLAVNÍ, J. VALČÍKA 
Části ulic: 

LIDICKÁ 
267, 268, 269, 342, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262 

 

Okrsek č. 2  
Volební místnost: tel. 607 399 649 
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Části ulic: 
KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  

 
SNP 

1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  
 

ZLÍNSKÁ 
121, 137, 146, 148, 155, 159, 174 

 Okrsek č. 3  
Volební místnost: tel. 607 399 650  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Celé ulice: 
KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ,   

Části ulic: 
KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  

 
SNP 

144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 

 

Okrsek č. 4
  

Volební místnost: tel. 607 399 651  

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
 Celé ulice: 

BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁM

OSTÍ 
Části ulic: 

ČECHOVA   
1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381  

 
J. JABŮRKOVÉ 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 1856 

 
 LIDICKÁ   

1231, 1232, 1233 
 Okrsek č. 5

  
Volební místnost: tel. 607 391 679  
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ 
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ  203, 308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost: tel. 607 399 652  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM

. 3. KVĚTNA 
Části ulic: 

NA ULIČCE 
1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835 

 
OBCHODNÍ   

1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 
 

SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314 
 Okrsek č. 7

  
Volební místnost: tel. 607 391 675 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.  G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 
 Celé ulice: 

B. NĚM
COVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 

SM
ETANOVA 

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907, 1925 

 
 NA ULIČCE   

1357 , 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 
 Okrsek č. 8

  
Volební místnost:: tel. 720 331 831 
MĚSTSKÁ GALERIE OTROKOVICE,  
NÁM. 3. KVĚTNA 1342 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOM

ENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, 

PALACKÉHO, 
TŘEBÍZSKÉHO, 

TYRŠOVA, 
osady 

BUŇOV 
 a TEREZOV 

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 
 

SVOBODOVA   1308, 1309, 1909 
 

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 

505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 1928, 
6012 

 Okrsek č. 9
  

Volební místnost:: tel. 607 399 653 
SENIOR OTROKOVICE, budova  C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 

 Celé ulice: 
DVOŘÁKOVA, M

ORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ 
Části ulic: 

DOBROVSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191 

 
JUNGM

ANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 
6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293 

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256, 1918 
 

M
ÁNESOVA   

663, 664, 665, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 6672, 
6674, 6711, 6712  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840, 1919 

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1255, 
1542, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1574, 1594, 1601, 1608, 
1616, 1619, 1620, 1622, 1635, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1649, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1672, 1673, 1675, 1677, 1678, 1685, 
1686, 1687, 1691, 1700, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1709, 
1710, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 
1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1740, 1741, 1742, 1749, 
1751, 1753, 1754, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767, 1845, 1846, 
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1886, 1915, 4771, 4772, 
4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 4784, 4791, 4792, 4793, 4794 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1565, 6291   
 

VRCHLICKÉHO   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182 

 Okrsek č. 1
0

 
Volební místnost:: tel. 607 399 654 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁNESOVA, MÁNESOVA 908 
 

Celé ulice: 
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE 

Části ulic:  
ERBENOVA  

 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1597 

 
M

ÁNESOVA   
707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 1916, 
7072, 7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302 

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 726, 742, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 971, 998, 999, 
1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 8262, 
8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 8801, 
8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 9341, 
9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 9772, 
9791, 9792 

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1596, 1827, 
1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 9431, 
9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9612, 9631 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552 
 Okrsek č. 1

1 
Volební místnost:: tel. 607 399 655  
BYTOVÝ DŮM ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 

 Celé ulice: 
JANÁČKOVA  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 921, 1638, 6451, 

6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 6483, 6484, 
6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 7502, 8012, 
8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 9212, 9221, 
9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 9262, 9271, 
9272 

 
 

ERBENOVA   
 693, 705, 706, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 6941, 7051, 9852 

 
JUNGM

ANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875 

 
ŠKOLNÍ   

805, 1299, 1300, 6911, 6912, 7032  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012 

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 697, 698, 699, 735, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 985,  
989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 7001, 
7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 7481, 
7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 9891 

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312 

 Okrsek č. 1
2 

Volební místnost:: tel. 607 399 656 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266  

 
Celé ulice: 

M
L. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W

OLKEROVA  
Části ulic:  

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 905, 951, 952, 953, 1241, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1567, 1581, 1582, 1610, 1624, 1834, 1910, 9482, 9492, 9512, 
9521, 9532, 9541, 9542, 9671, 9672 

  
Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297  

 Okrsek č. 1
3

  
Volební místnost: tel. 720 331 812 
KLUB DŮCHODCŮ KVÍTKOVICE, K. H. MÁCHY 271 

 Celé ulice:  
BARTOŠOVA, BŘÍ M

RŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. M
ÁCHY, LETIŠTĚ, 

NAD HŘIŠTĚM
, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 

U FARM
Y, U LETIŠTĚ,  

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602.;  bez ul. 
343.
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Důležité upozornění:
hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu čr budou dodány do poštovní schránky voliče dle jeho trvalého pobytu. Pro úspěšné doručení hlasovacích lístků je zapotřebí mít 

řádně označený dům číslem popisným a mít dostupnou poštovní schránku popsanou jménem a příjmením. 



OtrOkOvické
nOviny8

Již od 1. ledna příštího roku se 
stane SV část obchvatu Otro-
kovic nezpoplatněným úse-
kem dálniční sítě. V roce 2011 
začala aktivita vedení města 
ve snaze získat výjimku z dál-
ničních poplatků na SV část 
obchvatu a pokračovala v dal-
ších letech, avšak neúspěšně. 
Nové vedení města od roku 
2014 pokračovalo podstatně 
větší aktivitou a dosáhlo tak 
úspěchu.

Pro všechny občany naše-
ho města to má velký přínos 
ve zlepšení ovzduší, protože 
díky nižšímu dopravnímu za-
tížení při průjezdu centrem 
města bude méně emisí z vý-
fukových plynů. S tím také 
souvisí zklidnění dopravy 
a větší bezpečnost na komu-
nikacích.

Je nutné ocenit práci všech 

osob, které se aktivně podílely 
na tom, aby obchvat byl bez 
poplatku, odbor dopravy na-
šeho města, poslanci v parla-
mentu zvolení za Zlínský kraj, 
současné vedení Zlínského 
kraje, současné vedení naše-
ho města. Já sám jsem osobně 
několikrát jednal s ministrem 
dopravy na toto téma, kde 
jsem pana ministra argumenty 
přesvědčoval o přínosu uděle-
ní výjimky ze zpoplatnění pro 
všechny občany Otrokovic 
a okolních obcí. A to se po-
dařilo.

Všem patří veliké poděko-
vání za jejich díl přínosu pro 
tuto dobrou věc. Hlavně však 
děkuji ministru dopravy, že 
přijal naše argumenty.
 jiří veSelý,
 zastupitel města Otrokovice,
místostarosta města  Otrokovice

Z reDakčNí POŠty 

ODvOZ ZDarMa – ceNa DOhODOU
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středa 25. října v 17.00 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY
SlavNOStNí večer ke DNi vZNikU 
SaMOStatNéhO čS. StátU
Pozvánka na slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného čs. 
státu. V rámci večera se zajímavým kulturním programem bu-

dou historicky udělena všechna tři ocenění: titul Osobnost města Otrokovice, 
Cena města Otrokovice a čestné občanství města Otrokovice. 

Od 16 hodin se uskuteční PietNí klaDeNí věNcŮ k POMNíkU 
OBěteM 1. SvětOvé války na náměstí 3. května a v Kvítkovicích.

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

Z koupaliště do vyhřátých bytů. 
I tak by se dalo charakterizovat 
počasí na přelomu srpna a září, 
kdy během čtyřiadvaceti hodin 
došlo k poklesu denní venkovní 
teploty o přibližně 15 °C, a byla 
tak ukončena letní rekreační 
sezona na Městském koupališti 
a provoz toboganu a dětského 
brouzdaliště v Rekreační oblasti 
Štěrkoviště.

Městské koupaliště letos díky 
hezkému počasí přivítalo své 
první návštěvníky již v úterý 30. 
května. Celkem si jich pak při-
šlo během léta užít koupání více 
než pětatřicet tisíc, což je v po-
rovnání s loňským rokem o té-
měř pět tisíc návštěvníků více. 

Na vstupném bylo letos vybrá-
no zhruba devět set tisíc korun. 
Hezké počasí umožnilo koupání 
během letních měsíců celkem 
v šestasedmdesáti dnech. Letní 
sezona byla s ohledem na po-
kles venkovních teplot ukonče-
na v pátek 1. září.

V Rekreační oblasti Štěr-
koviště si od 1. července do  
31. srpna přišlo užívat tobo-
ganu, dětského brouzdaliště 
a Štěrkáče téměř dvaadvacet ti-
síc návštěvníků. Tržby ze vstup-
ného zde dosáhly téměř čtyři sta 
tisíc korun. I tam tak byla oproti 
loňskému roku díky hezkému 
počasí návštěvnost a tím i tržby 
vyšší.

Letní rekreační sezona skon-
čila a ta topná právě začíná. 

O tom, kdy přesně začne vždy 
rozhoduje počasí ve vazbě 
na vyhlášku č. 194/2007 Sb. 
Loni se tak stalo 22. září.

V letním období se tradičně 
zintenzivňují opravy a údrž-
ba zařízení pro dodávky tep-
la. Kromě provádění běžných 
údržby, oprav, povinných revizí 
či metrologického ověřování 
fakturačních měřičů tepla byla 
také na příklad opravena horko-
vodní přípojka pro bytový dům  
č. p. 1625 v ulici Hložkova. 
Nyní je také na sídlišti Trávníky 
dokončována rekonstrukce více 
než dvacet let staré metalické  
komunikační sítě pro dálkové 
řízení předávacích stanic, která 
je nahrazována moderní optic-
kou sítí. 

V souvislosti se zahájením 
topné sezony připomínáme 
všem našim odběratelům, které 
tvoří více než 5,6 tisíce otro-
kovických domácností, že od-
povědní zástupci jednotlivých 
domů mají možnost již čtvrtým 
rokem zdarma sledovat para-
metry dodávky tepla do svého 
domu včetně spotřeb tepla, a to 
prostřednictvím aplikace pří-
stupné na www.tehosotrokovi-
ce.cz. Vnitřní teplotu v bytech 
a tedy i spotřebu tepla totiž ur-
čuje koncový odběratel. Díky 
technicky vyspělému systému 
centrálního vytápění v Otroko-
vicích s předávacími stanicemi 
umístěnými v jednotlivých do-
mech jsme schopni plnit indivi-
duální přání a požadavky odbě-

ratelů tepla, kteří mohou např. 
měnit nastavení doby topení, 
stanovovat noční útlumy topení, 
měnit nastavení tzv. ekvitermní 
křivky, tedy teploty topné vody 
s ohledem na teplotu venkov-
ního vzduchu). Jednotlivým 
obyvatelům bytů pak se začát-
kem topné sezony připomínáme 
potřebu odvzdušnění radiátorů, 
kontrolu funkčnosti termoventi-
lů a termohlavic na jednotlivých 
radiátorech.

Věříme, že naše služby budou 
i nadále pro občany města příno-
sem jak po stránce spolehlivosti 
a kvality, tak po stránce finanční 
a současně ekologické s ohle-
dem na kvalitu života ve městě.
 ing. tomáš MOryS,
 jednatel teHOS, s.r. o.

letní sezona: z koupaliště do vyhřátých bytů

Dosažený společný úspěch v nezpoplatnění 
stávajícího obchvatu Otrokovic (od 1. 1. 2018) 
zlepší život nám všem. A co dál? Prázdné šuplí-
ky záměrů, absence vize i dotací, úspěšné pro-
jekty na zvýšení bezpečnosti a zlepšení mobility 
po městě v nedohlednu. 

Léta 2011–2014 byla jiná. Kromě těch mno-
hamilionových uspělo město v dotačním říze-
ní se 6 záměry ve výši přes 18 mil. Povedlo se 
na ně získat 70 % dotace (12,6 mil.) ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Kon-
krétně se vybudovaly druhá, třetí a čtvrtá etapa 
nových chodníků podél I/55, nové chodníky 
na Středu včetně osvětlených přechodů, nová 
cyklostezka v ulici Dr. E. Beneše u nádraží či 
cyklostezka a chodník na Středu, v ulici Jana 
Žižky. Tehdejší pravidla fondu neumožňovala 
zařadit do dotačního řízení jiné projekty, ačko-
liv byly a jsou minimálně stejně potřebné. 

V posledních letech došlo ke „změkčení“ 
dotačních podmínek SFDI. Města z něj mohou 
financovat širší spektrum svých záměrů, zvýšilo 
se i spolufinancování na 85 %. Toho každoroč-
ně využívají stovky měst a obcí z celé ČR. Pro 
příklad i letos SFDI přidělil dotace na výstav-
bu cyklostezek + zřizování pruhů pro cyklisty 
a na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městech. 
Jen v cyklostezkách bylo podpořeno 38 žádostí 
(ze 40) celkovou dotací 141,2 mil. Ze Zlínské-

ho kraje byly podpořeny například Bojkovice  
(10,7 mil.), Uh. Brod (8,6 mil.) či Brumov-
-Bylnice (21,8 mil.). Otrokovice, podobně jako 
v uplynulých třech letech, zde bohužel žádost 
nepodaly. V rámci dotací na bezpečnost v do-
pravě letos SFDI přijal 411 žádostí v souhrnu 
za 1,2 mld. Kontrolou a hodnocením odborné 
komise bylo doporučeno ke schválení 251 žá-
dostí za 671,8 mil. Přestože původní alokace to-
hoto programu činila 250 mil., došlo v orgánech 
SFDI k rozhodnutí o navýšení o 421,8 mil., 
aby byly uspokojeny všechny správně podané 
a úplné žádosti měst a obcí. Ze Zlínského kra-
je byli pracovití a úspěšní ve Valašské Bystřici  
(17,1 mil.), Hluku (12,4 mil.), Zlíně (7,6 mil.) či 
Topolné (1,8 mil.). Otrokovická žádost bohužel 
opět nikde. Napadá mne, že asi máme všechny 
chodníky v bezvadném stavu, všechny frekven-
tované přechody osvětlené a přitom kompletně 
dobudovanou síť cyklostezek městem. Víme, že 
nikoliv. To mě jako Otrokovjana a mimo jiné 
i člena odborných hodnoticích komisí SFDI 
v Praze prostě zamrzí.  ing. Milan PleSar,
 zastupitel města Otrokovice
 zastupitel Zlínského kraje
 předseda Výboru pro dopravu Zlínského kraje
 člen Komise pro dopravu Rady Zlínského kraje
 místopředseda Dopravní komise Svazu měst  
 a obcí čR
 člen Výboru Rady vlády pro financování 
 národní strategie BeSiP

Z reDakčNí POŠty 

Obchvat Otrokovic bez poplatku. ano, 
právě současné vedení města to dokázalo!

aktivní města mají zelenou

OtrOkOvické NOviNy Periodický tisk územního sa-
mosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. vydavatel: 
Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. registrace:  
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ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – nepro-
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na Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý. Šéfredaktorka: Ing. Anna 
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Distribuce: Česká pošta, s. p. Nevyžádané příspěvky se 
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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.

Pokud jste nedostali Otro-
kovické noviny do schrán-
ky, jsou k vyzvednutí 
v Turistickém informačním 
centru v Otrokovické BE-
SEDĚ od 29. září, Po–Pá 
8–12, 13–18 hod., So 8–12 
hod. Chyby v distribu-
ci hlaste redakci, tel. 
571 118 104, e-mail: redak-
ce@otrokovickenoviny.cz

iNZerce

koupím garáž v Otrokovicích. Tel.: 603 503 878.

Z důvodu stěhování koupím byt. Tel.: 776 165 731.

hledám ke koupi dům, min. 3+1, Otrokovice a blízké okolí. 
Tel: 737 730 312.



Vzpomínka je 
trvalejší nežli 
květy nejkrás-
nější. Květy 
uschnou, opad-
nou, vzpomínky 

však zůstanou. Dne 15. října 
vzpomeneme 20. výročí smut-
né události, co nás po tragické 
nehodě navždy opustila naše 
milovaná dcera, sestra, sleč-
na Marcela SekUlOvá.  
S láskou a úctou stále vzpomí-
nají rodiče a bratr s rodinou. 
Všem, kteří na ni vzpomenete, 
upřímně děkujeme.

Dne 17. října 
uplynou 3 smut-
né roky, co nás 
navždy opus-
til náš drahý 
manžel, tatínek  
a dědeček, pan ludvík  
UrbAn z Otrokovic (rodák 
z Pohořelic). Ve vzpomín-
kách zůstane navždy s námi! 
Prosím, kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi. S láskou  
stále vzpomínají manželka 
Alžběta, dcera Jarmila a syn 
Ludvík s celou rodinou. 

něco se změnilo, 
stromy se za-
chvěly, zastavil 
se čas, něco se 
změnilo, odešla 
jedna z nás. Dne  

4. srpna 2017 odešla od vše-
ho, co měla ráda, paní helena 
PiSklákOvá, maminka, 
babička, tchyně a naše milova-
ná kolegyně. Přes čtyřicet let 
působila jako učitelka na Má-
nesově škole v Otrokovicích. 
Vychovala několik generací 
žáků, které měla ráda a oni jí 
lásku opláceli. Byla oblíbená  
u dětí, rodičů i spolupracovní-
ků. Vzpomínají bývalí zaměst-
nanci ZŠ Mánesova.

Dne 31. srpna 
se dožila naše 
maminka, paní 
eliška 
BeDřichOvá 
(vyvialOvá), 
krásných 96 let. Žije v Újezdě 
nad Lesy u dcery. Stále vzpo-
míná na Otrokovice, a hlavně 
na své známé, kterým posílá 
krásný pozdrav s přáním hodně 
zdraví a pohody. Dne 2. listo-
padu by se dožil 105 let náš 
tatínek, pan rudolf vivial, 
dlouholetý předseda TJ Jiskra 
Otrokovice. Vzpomínají Ru-
dolf Vyvial, syn, dcery Eliška 
Pohořalá a Jana Kutálková.

Dne 19. října 
oslaví své krásné 
narozeniny paní 
věruška 
halaSOvá . 
Milá Věruško 

– pevné zdraví, hodně lásky, 
spokojenost a pohodu, šťastný 
život bez starostí a vždy dobrou 
náladu Ti ze srdce přeje milují-
cí manžel za celou velikánskou 
rodinu.

Osud Vám nedopřál dále s námi být, ale  
v našich srdcích stále budete žít.  
Dne 19. září uplynuly 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše mamin-
ka, babička, prababička, paní ludmila  
StUŠOvá a v tomto roce si také připo-

mínáme 4. výročí rozloučení s jejím manželem, panem jaroslavem  
PODařileM. Děkujeme všem za tichou vzpomínku. Syn Milan  
a dcera Magda s rodinami

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život i nás.
Dne 20. září uplynul pátý smutný rok, kdy nás navždy 
opustila paní ivana PlaNá. S láskou vzpomíná milu-
jící rodina. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dnes, 22. září, by se dožila naše drahá maminka, ba-
bička a prababička, paní josefa fOrStOvá, 95 let. 
S láskou a velikou bolestí vzpomínají dcera Jindřiška 
Šáchová a syn Petr Forst s rodinami. Děkujeme všem 
za tichou vzpomínku.

Dne 23. září uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan 
Martin kOBylík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
prosím s námi. S láskou vzpomíná zarmoucená rodina 
Kobylíkova, Bednářova, Janků.

Dne 25. září vzpomeneme 4. výročí úmrtí paní  
františky ZBraNkOvé. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manžel  
s rodinou.

Dne 26. září uplynou 4 smutné roky, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček a přítel, pan jaroslav  
Willert. Museli jsme se smířit s tím, že už se nám 
nikdy nevrátí, ale stále vzpomínáme. Přátelé a kama-
rádi, vzpomeňte s námi. Dcera Ilona s rodinou, syn  
Jaroslav s rodinou a přítelkyně Ludmila

Dne 26. září uplynou 3 roky od úmrtí pana radomíra 
ŠiŠky. S láskou a úctou vzpomíná rodina.

čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen 
vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá.  
Dne 29. září vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho 
milého manžela, tatínka a dědečka, pana jaromíra  
trUNkáta. S láskou vzpomíná manželka Jana, dce-
ra Alena, Jitka a syn Roman s rodinami.

Dne 28. září uplyne 10 let ode dne, kdy nás nečekaně 
opustil pan jan kOvařčík. Kdo jste jej znali, vzpo-
meňte s námi. Děkuje a s láskou vzpomíná celá rodina.

Osud ti nedopřál s námi dále být, ale v našich srdcích 
budeš stále žít. Dne 30. září tomu bude rok od úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana 
vladimíra lUkeŠe. S láskou vzpomínají manželka 
Mária, syn Vladislav, dcera Monika, vnoučata Ladík, 
Míša a Erik.

Dne 4. října si připomeneme 5. výročí úmrtí našeho 
syna Martina SkOPala. Kdo jste jej znali, vzpo-
meňte prosím s námi. Milující rodiče, děti a celá rodina

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala 
cestička jen. Kytičku květů ti můžeme dát a se slzami v 
očích vzpomínat. Dne 4. října uplyne 6 let ode dne, kdy 
nás opustila ve věku 71 let paní anna MiZerOvá.  
S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn, dcery, vnou-
čata a pravnuci Sárinka, Viktor a Barunka.

Dne 8. října uplyne již 15 dlouhých let, co nás opus-
til můj manžel, tatínek, dědeček, ing. Miroslav  
Marčík. S láskou stále vzpomínáme. Manželka  
Božena, syn Mirek a dcera Hana s rodinami

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůsta-
la cestička jen. Kytičku květů ti můžeme dát a se sl-
zami v očích vzpomínat. Dne 8. října vzpomeneme  
4. výročí úmrtí našeho milovaného syna, manžela  
a tatínka, pana Petra MahDalíčka. S láskou vzpo-
mínají rodiče, manželka a děti, strýc.

Dne 1. září uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil 
pan ladislav vrZala. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale  
v našich srdcích budeš stále žít. Dne 6. září uplynul  
1 rok, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan františek BraBlec. 
S láskou vzpomínají manželka, dcera Lenka, synové 
František a Jan s rodinami.

Dne 9. září uplynulo již 28 let, co nás navždy opusti-
la ve věku 49 let naše drahá maminka a babička, paní 
Zdeňka BlatOvá. S láskou a úctou vzpomíná  
dcera Jana s rodinou.

žít je tak složité a umřít tak prosté.  
Dne 11. září vzpomínáme 18 let od 
úmrtí pana vladimíra NeŠPOra  
a 29. září 10 let od úmrtí paní albíny 
NeŠPOrOvé. Vzpomíná syn Vladimír 
s rodinou.

Vzpomínka zůstane v našich srdcích.
Dne 11. září uběhlo 10 let od úmrtí paní 
anny chytilOvé a 9. září uplynulo 
23 let, co nás navždy opustil pan Bedřich  
chytil. Za tichou vzpomínku děkují 
dcera Marcela a syn Jiří s rodinami.

Dne 13. září jsme si připomněli smutné 8. výročí 
ode dne, kdy nás navždy opustil pan jan veSelý.  
S láskou v srdci vzpomínají synové Miroslav, Jan  
a Milan s rodinami a ostatní příbuzní.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůsta-
la cestička jen. Kytičku květů ti můžeme dát a se slza-
mi v očích vzpomínat. Dne 13. září uplynul 1 rok, co 
nás opustila dcera, maminka, babička, paní Světlana  
řePkOvá. Vzpomíná maminka Zdenka, dcera  
Lucie s manželem, Barborka, syn Matyáš, Honzík a bratr  
Stanislav s rodinou.

Utichlo srdce, zůstává jen žal, ten, kdo tě miloval, 
vzpomíná dál. Minulý měsíc uplynuly 3 roky, co nás 
navždy opustila drahá manželka, maminka, babička, 
sestra a teta, paní Miroslava MalúŠkOvá. S láskou 
a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 14. září uplynulo již 15 let ode dne, kdy nás neče-
kaně opustil pan josef kalUS. S láskou stále vzpomí-
ná manželka Marta, syn Josef a dcera Jana s rodinami.

Dne 14. září jsme si připomněli 100 let od naro-
zení našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
ladislava hUSlíka. S láskou stále vzpomínají  
synové Ladislav a Rudolf a dcera Libuše s rodinami.

Odešla jsi, však ve vzpomínkách žiješ s námi dál.  
Dne 15. září by se dožila 90 let naše maminka a ba-
bička, paní Mária PODZiMkOvá. S láskou a úctou 
vzpomíná syn Vratislav s rodinou.

tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, nám jen vzpomín-
ky zanechal. Dne 16. září uplynuly smutné 3 roky, 
co nás navždy opustil manžel, tatínek, syn, bratr, pan 
radek vavrUŠa. Dne 18. září by se dožil 46 let.  
S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdcích žije, nezemřel, jen odešel o kousek dál.
Dne 16. září jsme si připomněli smutné 5. výročí úmrtí 
pana ing. Zdeňka hraBala. Za tichou vzpomínku 
děkujeme a s láskou vzpomíná celá rodina.

čas plyne jako tiché řeky proud, jen bolest v srdci 
zůstává a nedá nikdy zapomenout. Dne 16. září jsme 
si připomněli 9. výročí úmrtí naší milované mamin-
ky a babičky, paní Marie chytilOvé. S láskou  
a úctou vzpomínají dcery Dana, Soňa, Jana, Jarmila  
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 19. září by se dožila 96 
let naše maminka, paní Marie  
DOhNalOvá a dne 29. září uplyne 24 
let od úmrtí našeho tatínka, pana aloise 
DOhNala. S láskou vzpomínají dce-
ry Ludmila, Marie a Anna s rodinami.
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SPOlečeNSká krONiKA

BlahOPřáNí



Mysleli jste si, že o prázdni-
nách je ve škole ticho a prázd-
no? Tak to byste se spletli. 
Jenom žáky nahradí řemesl-
níci a dělníci různých profesí 
a opravuje se, vyměňuje, malu-
je, natírá…

U nás na Trávníkách je to 
letos nejvíc vidět v pavilonu 
E, kde chodíme do tělocvičny 
a jídelny. Přístupové schodiš-
tě dostalo úplně nový „kabát“. 
Změnilo se obložení zdí a staré 
zábradlí se vyměnilo za nové, 
nerezové. Díky nátěrům pro-
koukly i obě tělocvičny, bude 
radost tady sportovat.

Překvapení čekalo i na žáky 
1. stupně. V atriu mezi pavi-
lony A a B vznikly tři krásné 
bylinkové záhonky, kde roste 
třeba rozmarýn, tymián, ba-

zalka nebo máta. Ty doplňují 
okrasné traviny a parádnice 
levandule. Děti ze školní druži-
ny už se moc těší, jak je budou 
zalévat a v kroužku keramiky 
si vyrobí okrasné jmenovky 
k rostlinkám.

Velké překvapení čekalo 
i letošní prvňáčky. U vstupu 
do školy je vítali jejich vel-
cí kamarádi deváťáci. Mnozí 
si je pamatovali už od zápisu 
a procházky po škole, ti ostat-
ní se rychle seznámili. Někte-
rým maminkám a babičkám se 
zaleskly slzičky v očích, když 
viděly, jak odvážně kráčí ruku 
v ruce ti nejmladší s těmi nej-
staršími. Ve společenské míst-
nosti všechny přivítala a po-
zdravila paní ředitelka Jana 
Večeřová a za město Otrokovi-

ce paní Barbora Šopíková, 
která předala dětem drob-
né dárečky. Poté paní zá-
stupkyně Eva Horňáková 
představila paní učitelky, 
vychovatelky a psycho-
ložku Helenu Křížovou. 
A pak přišlo to velké pře-
kvapení.  Za dětmi přišel 

kouzelník Šeklin se svým vy-
stoupením. Dětem se moc lí-
bilo a odměnily ho obrovským 
potleskem. No a po vystoupení 
se šlo do tříd. Ty i celá škola 
byly vyzdobeny v duchu naše-
ho celoročního projektu NAŠE 
ZDRAVí – TO NÁS BAVí.  
To se krásně doplňuje s pro-
jektem ZDRAVÁ ŠKOLNí 
JíDELNA, který přijali za svůj 
všichni zaměstnanci naší školy. 
Pevně věříme, že na svou stra-
nu získáme i všechny rodiče 
našich žáků.

Nesmíme zapomenout zmí-
nit, že matematika pana pro-
fesora Hejného se u nás už 
vyučuje na celém prvním stup-
ni. Díky této metodě se dříve 
obávaný předmět stal zábavou 
a učení hrou, která vede děti 
k logickému myšlení. Ve ško-
le se pořád něco děje, a abys-
te mohli být u „toho“ s námi, 
vytvořili jsme facebookovou 
stránku naší školy. Tak se ur-
čitě podívejte a staňte se našimi 
přáteli. Hana fickOvá, 
 vedoucí školní družiny, 
 ZŠ trávníky
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Střední průmyslová škola  
Otrokovice umožňuje ve svém 
vědeckotechnickém centru Ex-
perimentariu během školního 
roku návštěvy žákům základ-
ních i středních škol, ale také 
dětem předškolního věku z celé-
ho  Zlínského kraje. Mají mož-
nost nahlédnout pod pokličku 
vědy a techniky z jiného úhlu, 
než znají ze svých školních lavic 
a vyučovacích hodin. Přestože si 
o prázdninách děti užívají volna 
od školních povinností a učení, 
otrokovickým Experimentariem 
se také v červenci a srpnu ozý-
valy dětské hlasy a smích. Bě-
hem prázdnin navštívilo Expe-
rimentarium osm příměstských 
táborů se sto dvaceti dětmi, 
ale také dvacítka dětí a dospě-
lých pod záštitou organizace 
Za sklem, která se věnuje lidem 
postiženým autismem. 

„Po předchozí spolupráci 
se školou a Experimentariem 
na projektu věnovaném nada-
ným dětem jsme využili mož-
nosti a nabídli jsme rodičům 
a dětem příměstský tábor v Ex-
perimentariu. Jako pedagoga 
mne zaujala komplexnost a vy-
bavení centra, kdy nemusím slo-

žitě shánět pomůcky a vymýšlet 
speciální program. Zájem byl 
tak velký, že bychom naplnili 
okamžitě další tři tábory. Na dě-
tech bylo vidět, že i o prázdni-
nách se chtějí učit, nabídneme-li 
jim učení formou zábavy a in-
terakce,“ sdělila ředitelka SVČ 
Klubko Staré Město Monika 
Havlásková. „Nezahálíme ani 

o prázdninách. Když jsem slyšel 
názor dětí, že na takovém parád-
ním táboře ještě nebyly, chtěl 
bych, aby takový názor měli 
také naši současní i budoucí žáci 
v průběhu školního roku,“ řekl 
ředitel SPŠ Otrokovice Libor 
Basel. 

 radka DOhNalOvá, 
 SPŠ Otrokovice

SPŠ a experimentarium byly otevřené také během letního volna

Téměř vprostřed prázdnin,  
27. července, se splnil panu 
učiteli Brožovi sen. Dnes již 
bývalý pan ředitel Podzimek 
podepsal toho dne s firmou 
KDZ, spol s. r. o., smlouvu 
o spolupráci. Ta se týká robo-
tických systémů Sense a měří-
cích systémů NeuLog. Mánes-
ka se tak stala oficiálně pilotní 
školou v jedné ze tří rozvíje-
ných robotických oblastí a je 
tak blíže k vybudování z počát-
ku malé robotické laboratoře. 

Co je vlastně cílem spolu-

práce školy a firmy? Vizovická 
KDZ bude škole poskytovat 
v půlročních intervalech robo-
tické, senzorické a softwarové 
novinky. Zapojení žáci budou 
novinky zkoumat, plnit zada-
né úkoly a objevovat potenciál 
robotů Sense ve vzdělávání. 
Všechny objevené skutečnosti 
budou sdílet s podporující fir-
mou. Nejšikovnější se zúčastní 
minimálně jedné významné ce-
lorepublikové konference Po-
čítač ve škole v Novém Městě 
na Moravě, kde budou před-

vádět možnosti robotických 
souprav Sense zástupcům škol 
z celé České republiky.

Co z toho budou mít samot-
ní žáci? Odměnou získají mj. 
nevšední způsob vzdělávání 
a rozvoje svých osobních tzv. 
STEM kompetencí (Science 
– věda, Technical – technika, 
Engeeniering – inženýrství 
a Math – matematika). Tře-
ba se z nich stanou významní 
konstruktéři či programátoři 
robotů… 
 Pavel BrOža, ZŠ Mánesova

A je tu září! Končí léto, pod-
zim klepe na dveře a my opět 
vítáme nové žáčky v 1. třídách.  
Škola je připravena na další 
školní rok a pro všechny začne 
po dvou měsících odpočinku 
opět práce. Třídy se během 
prázdnin vymalovaly, některé 
vybavily novým nábytkem.  

Jsme středně velká škola, což 
nám na jedné straně umožňuje 
individuální přístup k žákům, 
na straně druhé můžeme na-
bídnout široké portfolio krouž-
ků a sportovních aktivit. Mezi 
takové patří i nový dvouletý 
projekt „Učíme se navzájem“ 
spolufinancovaný Evropskou 
unií.  Dětem nabídne velkou 
škálu možností navštěvovat 
různé aktivity a možnosti dal-
šího osobního růstu. U učitelů 
podpoří osobnostně profesní 
rozvoj prostřednictvím dalšího 
vzdělávání, vzájemného setká-
vání a sdílení zkušeností.

K těmto aktivitám patří zří-
zení Klubu zábavné logiky 
a deskových her. Náplní krouž-
ku je rozvoj vrozené logiky, 
verbálních a matematických 
schopností. Žáci si budou pro-
střednictvím her vytvářet ploš-
nou a prostorovou představi-
vost, kreativitu, budou rozvíjet 
důvtip, praktickou inteligenci, 
vnímání a postřeh. Zakoupi-
li jsme technickou stavebnici 
Lego Mindstorms, která for-
mou hry a spolupráce v týmu 
přiblíží dětem základy progra-
mování jednoduchých strojů 
i za pomoci iPadu.

Čtenářský klub přináší mož-
nost zdokonalení čtenářské 
gramotnosti. V příjemném 
prostředí pod vedením zku-
šeného pedagoga se v rámci 
čtenářských dílen bude rozvíjet 
potenciál každého účastníka 
prostřednictvím vhodných dět-
ských knih. Tituly budou peč-
livě vybrány z oblasti beletrie, 
populárně naučných knih či 
vhodných encyklopedií. V na-
bídce budou tak různorodé 
knihy, aby jejich obsah a forma 
odpovídaly různým zájmům 
klubových čtenářů.

Žákům ohroženým školním 
neúspěchem, ale i jiným zájem-
cům nabídneme možnost od-

poledního doučování. V malé 
skupince dětí se bude znovu 
a individuálně vysvětlovat pro-
bíraná látka, a žák tak bude mo-
tivován k dalšímu vzdělávání. 

Kromě již zmíněného probí-
há v naší škole množství dal-
ších aktivit a projektů. Jsme 
zapojeni do projektu Zdravá 
školní jídelna, Bezpečná škola, 
získali jsme titul Škola pro de-
mokracii, jsme  fakultní školou 
– spolupracujeme s Přírodově-
deckou fakultou Univerzity Pa-
lackého v Olomouci aj.

Mezi významné aktivity pat-
ří akce pořádané pro naše před-
školáky v rámci spolupráce 
s MŠ, škola v přírodě pro žáky 
4. ročníků, Stmelovák pro žáky  
6. ročníků (podle zájmu), ly-
žařský výcvikový kurz a další.

Jsme moderní a velmi dob-
ře vybavená škola. Ve všech 
třídách využíváme interaktivní 
tabule. Ve dvou třídách probíhá 
výuka ve spojení interaktivní 
tabule s tabletem. V pracov-
ních činnostech žáci navštěvují 
dílny a školní pozemek. 

Výuku cizích jazyků, kon-
krétně anglického jazyka, pod-
porujeme už od 1. ročníku. Od  
7. ročníku nabízíme výuku 
druhého cizího jazyka. V po-
sledních letech umožňujeme 
žákům i možnost výuky an-
gličtiny s rodilým mluvčím. 
Pravidelně uskutečňujeme za-
hraniční výjezdy, připravujeme 
žáky na jazykovou zkoušku 
Cambridge English – Starters, 
Movers a realizujeme návštěvu 
zahraničních studentů v pro-
jektu Edison. V odpoledním 
čase mohou žáci navštěvovat 
školní klub a dále se zapojit 
do velké nabídky sportovních 
a zájmových kroužků (florbal, 
badminton, projekt Zdravý po-
hyb do škol), ve 2. a 3. ročníku 
se děti účastní kurzu plavání 
ve Zlíně.

Je toho mnohem více, co 
naše škola nabízí, ale o tom 
všem se můžete dovědět na na-
šich internetových stránkách 
www.zsotrtgm.cz nebo pří-
mým kontaktem s pracovníky 
naší školy. 
 Mgr. ivana BeZDěkOvá,
 ZŠ t. G. M.

v Základní škole t. G. M. se učíme navzájemMáneska je pilotní robotickou školou

ZŠ trávníky – co nás čeká po prázdninách
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SvéPOMOcNá SkUPiNa PrO rODiNy a klieNty
V RÁMCI PROJEKTU 

„PartNerStví PrO DUŠevNě NeMOcNé Na OtrOkOvickU“
4. října 2017, 16 hod., Klub důchodců DPS Trávníky, Hlavní 1161, Otrokovice

 Setkání s hansem a andreou z Nizozemska
jak v Nizozemsku spolupracují odborníci s klienty a rodinami

duševně nemocných, přijedou prezentovat hans Marechal
a andrea Borm z centra duševního zdraví GGze eindhoven

Hans Marechal řídí organizace a služby pro duševně nemocné a za své celoživotní  
zásluhy a pomoc duševně nemocným byl vyznamenám nizozemskou královnou.
Andrea Borm je matkou dvou nemocných dětí, svou zkušenost nyní využívá jako  

rodinná „peer“ pracovnice a představí nám nizozemský model spolupráce „klient–odbor-
ník–rodina“, důležitost zapojení rodiny pro ozdravný proces a svůj vlastní příběh.

Projekt „Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku“ 
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001185 je spolufinancován Evropskou unií.

využijte příležitosti diskutovat se zkušenými, tlumočení do češtiny je zajištěno!
Další informace můžete získat na tel: 723 216 372, e-mail: hric@muotrokovice.cz
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Otrokovický in-line pohár má dvaadvacet vítězů

Již pojedenácté se v letošním roce 
na městském in-line ovále v Otro-
kovicích uskutečnil třídílný seriál 
závodů na kolečkových bruslích 
známý pod názvem Otrokovický in-
-line pohár (OIP). Závody se usku-
tečnily v květnu, červnu a v srpnu. 
OIP je určen veřejnosti, pro kterou 
je bruslení jen koníčkem, ale i těm, 
kteří mají in-line bruslení jako hlav-
ní sport. Otrokovický SSCO team, 
který je pořadatelem akce, je jedním 
z mála klubů v České republice, kte-
ré takové závody a v takovém rozsa-
hu pořádají. 

V letošním roce se v součtu 
za všechna tři kola zúčastnilo čtyři 
sta devětadvacet jednotlivců, z toho 
na fitness bruslích sto jednadvacet. 
V rámci každé soutěže se koná i šta-
feta týmů a rodinný závod. Na start 
se postavilo celkem třicet týmových 
štafet a šestadvacet rodinných týmů. 

Opět byla překonána řada traťových 
rekordů. Zlepšení časů je často vel-
kou motivací pro závodníky. Přehled 
rekordů včetně výsledků je dostupný 
na webu www.ssco.cz. 

Velkou motivací byla pro závod-
níka i originální medaile. Pokud 
závodník získal za tři kola OIP tři 
medaile, jejich spojením získal jed-
nu velkou. V rámci 3. kola OIP se 
hodnotili i celkoví vítězové poháru. 
Ti museli ovšem absolvovat a také 
se nejlépe umístit ve všech třech 
kolech. Vyhlášeno bylo dvaadvacet 
vítězů, kteří obdrželi pohár a věcné 
ceny od partnerů OIP. Mezi celkové 
vítěze OIP se řadí i pět členů pořa-
datelského klubu Marcela Schneider, 
Jiří Olšaník, Marian Uherka, Zuzana 
Kuršová a nejmladší členka SSCO 
teamu, Adéla Orbesová.     

 Marcel NeMček, 
 předseda SSCO teamu 

Vizitkový rozměr plošného inzerátu:  9  x  5 cm    
 (umístění inzerátu mimo ostatní rubriky), podbarvené světle modrou 

 
RADA MĚSTA OTROKOVICE 

 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici ředitel/ředitelka příspěvkové organizace SENIOR 
Otrokovice 

 
Bližší informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na webových stránkách 
města,  www.otrokovice.cz  v sekci úřední deska-volná pracovní místa a na 
webových stránkách SENIOR Otrokovice, p. o., www.senior-otrokovice.cz 

Písemné přihlášky je možné podávat v souladu s vyhlášenými podmínkami 
na adresu města Otrokovice. 

 
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA  PRO RODINY A KLIENTY 

 
DAT UM KO NÁNÍ :  
 
4 .  ř í j n a  2 0 1 7  
1 6  h o d .  
 
 
MÍ STO KO NÁNÍ :  
 
K l u b  d ů c h o d c ů  
D P S  Tráv n í k y,   
H l av n í  1 1 6 1 ,  
O t ro kov i c e  

V RÁMCI PROJEKTU „PARTNERSTVÍ PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ NA OTROKOVICKU“  
PROGRAM: 

 Setkání s Hansem a Andreou z Nizozemska  
Jak v Nizozemsku spolupracují odborníci s klienty a rodinami  

duševně nemocných přijedou prezentovat Hans Marechal  
a Andrea Borm z centra duševního zdraví GGzE Eindhoven  

 

Hans Marechal řídí organizace a služby pro duševně nemocné a za své celoživotní zásluhy 
a pomoc duševně nemocným byl vyznamenám nizozemskou královnou 

Andrea Borm je matkou dvou nemocných dětí, svou zkušenost nyní využívá jako rodinná 
„peer“ pracovnice a  představí nám nizozemský model spolupráce „klient-odborník-
rodina“, důležitost zapojení rodiny pro ozdravný proces a svůj vlastní příběh   

Projekt „Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001185 je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Využijte příležitosti diskutovat se zkušenými, tlumočení do češtiny je zajištěno! 
 

Další informace můžete získat na tel: 723 216 372, e-mail: hric@muotrokovice.cz 
 

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY
MOBILNÍ ADVOKÁTNÍ PORADNA

DLUHY
EXEKUCE

BYDLENÍ
Je vám více než 50 let, uzavøeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvùli dluhùm vašich blízkých exekutor vybílí byt nebo úèet?
Pøemýšlíte o øešení dluhù osobním bankrotem?
Bojíte se, že pøijdete o bydlení?
Nemáte prostøedky na komerèní právní pomoc?

Objednání bezplatných konzultací 
na telefonním èísle: 776 703 170

Mìstský úøad Otrokovice, odbor sociální, 
ve spolupráci s�Iuridicum Remedium, z. s.  
pro vás pøipravil individuální advokátní 
a právní poradnu. 

Poradna bude�pro seniory otevøena 

                 dne 16.10.2017 od 10:00 do 16:00 hodin 

                      ve 2. budovì Mìstského úøadu Otrokovice, 1. podlaží, 
                            kanceláø è. 224 a bude se týkat témat exekucí, 
                         dluhové problematiky, pomoci s�nevýhodnými 
                      smlouvami, øešení problémù s�bydlením apod.

V minulém školním roce pedagogové vol-
ného času Domu dětí a mládeže Sluníčko 
(DDM) připravili, zajistili a zorganizova-
li třináct táborů pro děti. Celkem se jich 
zúčastnilo  čtyři sta sedmdesát táborníků. 
Z hlediska personálního se účastníkům vě-
novalo na šedesát pedagogických pracov-
níků společně s externími pedagogickými 
pracovníky.  Jedná se o tábory pobytové 
a příměstské pro děti různých věkových  
skupin. Příjemné chvíle na táborech si užily 
i děti se zdravotním znevýhodněním.

O naše tábory mají zájem i děti z jiných 
měst. Táborovou nabídku zveřejňujeme 
od pololetních prázdnin a veřejnost o ni 
projevuje obrovský zájem.

Programy jsou připravovány týmově tak, 
aby byly tematicky pestré, napínavé, zábav-
né, zároveň poučné a motivované příběhem. 
Zážitkovou pedagogikou táborníci získávají 
vědomosti z přírodních jevů či technických 
oblastí. Rozvíjí schopnosti pohybové, ta-
neční, sportovní nebo například výtvarné.

Na táborech vznikají nová přátelství. 
Účastníci poznávají nová prostředí v pří-

rodě, ve městech, vesnicích, na řekách, v 
muzeích, na hradech, zámcích či v jiných 
zákoutích České republiky. Všichni vedou-
cí po celý tábor dětem zpříjemňují pobyt 
poutavým programem, vedou je k zodpo-
vědnosti, soběstačnosti a správné komuni-
kaci a postojům. Účastníci mají pocit sou-
náležitosti. 

Děti přijíždějí domů odpočaté a do nové-
ho školního roku vstupují s velkou dávkou 
energie. Všichni účastníci se rádi setkávají 
i po táborech. Někteří s plánem zase zažít 
něco fantastického, nového, neznámého 
a druzí s chutí pomoci pedagogům volného 
času na táborech v příštím roce. Společně 
jsme si spolu užívali příjemných prázdnino-
vých dnů. 

Děkuji všem zaměstnancům DDM, jak 
pedagogům interním, externím i nepedago-
gickým pracovníkům. Poděkování vyjadřuji 
i rodičům, kteří nám děti svěřili. Těšila nás 
četná poděkování ze strany rodičů. A my se 
těšíme na další prázdniny s vámi.  

 Mgr. jiřina kOvářOvá, 
 ředitelka DDM Sluníčko 

Zážitky z léta s tábory DDM Sluníčko

 
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA  PRO RODINY A KLIENTY 

 
DAT UM KO NÁNÍ :  
 
4 .  ř í j n a  2 0 1 7  
1 6  h o d .  
 
 
MÍ STO KONÁNÍ :  
 
K l u b  d ů c h o d c ů  
D P S  Tráv n í k y,   
H l av n í  1 1 6 1 ,  
O t ro kov i c e  

V RÁMCI PROJEKTU „PARTNERSTVÍ PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ NA OTROKOVICKU“  
PROGRAM: 

 Setkání s Hansem a Andreou z Nizozemska  
Jak v Nizozemsku spolupracují odborníci s klienty a rodinami  

duševně nemocných přijedou prezentovat Hans Marechal  
a Andrea Borm z centra duševního zdraví GGzE Eindhoven  

 

Hans Marechal řídí organizace a služby pro duševně nemocné a za své celoživotní zásluhy 
a pomoc duševně nemocným byl vyznamenám nizozemskou královnou 

Andrea Borm je matkou dvou nemocných dětí, svou zkušenost nyní využívá jako rodinná 
„peer“ pracovnice a  představí nám nizozemský model spolupráce „klient-odborník-
rodina“, důležitost zapojení rodiny pro ozdravný proces a svůj vlastní příběh   

Projekt „Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001185 je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Využijte příležitosti diskutovat se zkušenými, tlumočení do češtiny je zajištěno! 
 

Další informace můžete získat na tel: 723 216 372, e-mail: hric@muotrokovice.cz 
 



Poslední srpnový a první zářijový víkend 
byly pro otrokovické házenkářky ve zna-
mení bojů i setkání s hráčkami jiných 
oddílů. O víkendu 25.–27. srpna se konal 
v Otrokovicích a Zlíně druhý ročník sou-
těže mladších a starších dorostenek Jiskra 
Junior Handball cup a 1.–3. září v Otroko-
vicích podvanácté turnaj žen Jiskra Hand-
ball Cup. 

Mladší dorostenky odehrály zápasy 
v hale na Štěrkovišti. Mezi sebou se utkalo 
devět družstev systémem každý s každým. 
„Byla to pěkná porce házené. V pátek jsme 
odehráli tři zápasy, kdy jsme spíše bojovali 
sami se sebou než se soupeři. Bohužel jsme 
všechna tři utkání prohráli, ale zase jsme 
nasbírali zkušenosti. Sobotní utkání se nes-
la v duchu bojovnosti a chtění zlomit osud 
a konečně vyhrát. Bohužel nám chybělo 
opět trochu toho štěstíčka nebo více klidu 
v zakončení. Zlepšil se však pohyb a děv-
čata bojovala a to se cení,“ říká k zápasům 
trenér Petr Habrovanský. 

K celkově pátému místu pomohly mlad-
ším dorkám nedělní zápasy. Hlavně obrana 
šlapala o sto procent lépe než předchozí 
dny a to se ihned odrazilo i ve výsledcích. 
„Asi nejlépe povedené utkání s Trenčínem 
bylo hlavně o obraně a rychlých útocích 
s docela kvalitním zakončením. No a v po-
sledním utkání s DHC Plzeň se jasně uká-
zalo, co dokáže naivní, hloupé a bezhlavé 
zakončování nepřipravených akcí (1:6), ale 
také, že holky mají bojovného ducha a co 
dokáže plnění si svých povinností v obraně 
(obrat na 15:12),“ doplnil trenér. 

Starší dorostenky absolvovaly turnaj 
ve Zlíně. Hned první zápas domácí vyhrá-

ly, další ale odehrát nemohly –  maďarský 
tým totiž na turnaj nedorazil. Další duely 
byly ve znamení proher, remízy i výher. 
Souboj o třetí příčku s Veselím po velmi 
dobrém začátku domácí děvčata prohrála, 
a tak se musela spokojit se čtvrtým místem 
z devíti. „Nebudu jmenovitě vyzdvihovat 
výkony jednotlivých hráček, protože po-
chvalu především za bojovnost a nasazení 
si zaslouží všechny. To, že nebylo vše po-
dle našich představ a že nás boty tlačí té-
měř všude, víme. Je teď na nás všech, jak 
se s tím popereme. Pokud na tom budeme 
pracovat stejně zodpovědně jako na fyzic-
ké přípravě během srpna, tak se to určitě 
brzy projeví,“ věří trenér Zbyšek Cileček. 

Nejméně týmů se mezi sebou utkalo při 
Jiskra Handball Cupu. Pozvání domácích 
přijala tři slovenská a tři česká družstva. 
„S prvními dvěma zápasy jsme sice nebyli 
moc spokojeni, ale jak se nakonec ukázalo, 
byly to naše nejlepší výkony na tomto tur-
naji,“ konstatoval trenér Štefan Boršický.  
Sobotní zápasy s UP Olomouc a Sportou 
Hlohovec se domácím vůbec nepovedly. 
Slabý důraz, herní nekázeň a velmi špatná 
obranná činnost se projevily také na vý-
sledcích. Neděle byla z hlediska nasazení 
již o něco lepší, ale zdaleka to není to, co 
by chtěla děvčata tuto sezonu hrát. Musela 
se tak spokojit s poslední, sedmou příčkou. 

Organizátoři děkují všem, kteří se za-
sloužili o hladký průběh všech tří akcí. Dále 
ptří poděkování městu Otrokovice a Zlín-
skému kraji za finanční podporu, starostovi 
Jaroslavu Budkovi a místostarostovi Jiřímu 
Veselému za předání cen při slavnostním 
vyhlášení výsledků.                                     (ano)
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PRACOVNÍK DO VÝROBY

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) - zaškolíme

Zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou

Požadavky:

Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního růstu, řidičský průkaz VZV výhodou

ŘIDIČ VZV

Požadavky:

Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, technické myšlení, praxe s řízením VZV výhodou

ŘIDIČ sk. C, E
Požadavky:

Praxe s řízením návěsu min. 2 roky, profesní průkaz řidiče, spolehlivost, zodpovědnost, 

flexibilita, bezúhonnost

Nabízíme: 

Perspektivní zaměstnání v novém prostředí úspěšné mezinárodní společnosti, jednosměnný provoz,
zajímavé platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, bonusy / prémie, roční odměny, příspěvek na stravování.

Očekávaný termín nástupu: Dohodou
Místo pracoviště: Pravčice 
Typ pracovního poměru: HPP
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Kontakt: WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Kontaktní osoba: Pavel Machala
Email: pavel.machala@wiegel.cz
Tel.: 733 121 425

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:

In
z

e
r

c
e

Zatímco ostatní v červenci odpočívali, 
Radima Hladíka a Valentýnu Solařovou 
čekala po tvrdém tréninku reprezentace 
České republiky, a tím i Otrokovic.

Radim Hladík se zúčastnil s juniorskou 
reprezentací Mezinárodní regaty Coup de 
la Jeunesse v belgickém Hazewinkelu. 
V závodu na dvojskifu společně s brněn-
ským J. Burešem si dojel pro 6. místo, ale 
v neděli nenechali nic náhodě a vybojo-
vali perfektní 4. místo.

Valentýna Solařová, jako členka 
párové čtyřky, odjela o týden pozdě-

ji na mistrovství světa juniorů do li-
tevské Trakaje. Rozjížďky slibovaly 
boje o medaile, ale těžké semifinále 
zastavilo čtyřku v postupu do finále A.  
Přesvědčivé vítězství ve finále B ukázalo, 
že posádka patří mezi juniorskou špičku. 
Čtyřka ve složení Businská, Pospíšilová, 
Mátlová a Solařová tak získala 7. místo.

Trenérka mladých veslařů Zuzana 
Atarsia může být na své svěřence právem 
pyšná. Gratulujeme! 
 Markéta SOlařOvá, 
 oddíl veslování tJ Jiskra Otrokovice

úspěch veslařů na mistrovství světa a mezinárodní regatě juniorů

Ve dnech 7.–8. srpna se v Opařanech 
u Tábora uskutečnilo mistrovství Ev-
ropy pod názvem XIV. DAYS OF 
TRUTH Opařanany. Jednalo se o soutěž 
v akční kovbojské střelbě, které se zú-
častnilo 271 střelců z šestnácti zemí.  

Z našeho Spolku westernové střelby 
Otrokovice soutěžilo pět střelců. Jedna-
lo se o náročnou soutěž. Střelci museli 
zvládnout patnáct složitých situací. Ce-
lou akci ztížilo počasí, protože ve čtvr-
tek se nad místem konání přehnalo 
po sobě asi sedm silných bouřek, takže 
veškeré střílení bylo přesunuto na pátek, 
kdy střelci museli zvládnout až devět si-
tuací. Přes veškeré potíže se akce vyda-
řila. Zástupci našeho spolku se umístnili 
na předních metách. Přivezli jsme jednu 
zlatou medaili – Stanislav Prokop v ka-
tegorii Elder Statemen, Marian Lukačo-
vič získal v kategorii Frontier Cartrige 

krásné páté místo, Josef Gába v kate-
gorii Wangler dosáhl na sedmé místo, 
Josef Vaculík má v kategorii 49er osmé 
místo a Vladimír Lukačovič byl v kate-
gorii Silver Senior třináctý. 

Naši střelci si vedou dobře i v ostat-
ních soutěžích, kdy dosáhli na přední 
místa v mistrovství Polska i mistrovství 
Slovenska. Na přelomu září a října je 
ještě čeká mistrovství České republiky. 
Dá se říci, že členové spolku se v prů-
běhu roku zúčastňují střeleckých závo-
dů každý druhý víkend a to ještě spo-
lek organizuje ročně devět svých akcí. 
Celá tato činnost by nebyla možná bez 
sponzorské pomoci MěÚ Otrokovice, 
Continental Barum Otrokovice spol s. r. 
o. a dalších sponzorů, za což jim z naší 
strany patří velké poděkování.
 vladimír lUkačOvič, předseda 
 Spolku westernové střelby Otrokovice

Xiv. Dny pravdy v Opařanech

Na šedesát mladých flor-
balistů od šesti do patnácti 
let si na sklonku prázdnin 
užilo intenzivní týdenní 
kemp Panterů. Osobně se 
jim věnovali superligo-
ví hráči Hu-Fa Panthers  
Otrokovice, svoje znalosti 
jim předával také speciální 
host – opora české repre-
zentace Tomáš Sladký (na 
snímku). 

„Náplní kempu bylo ne-
jen získávání florbalových 
dovedností, ale i zlepšení 
kondiční přípravy před 
sezonou, atletická průpra-
va, hry, soutěže a další 
týmové sporty jako fotbal 
nebo basebal,“ přiblížil 
šéftrenér klubu a kouč 
extraligových mužů Karel 
Ševčík.

Nejmenší naděje Pan-
terů měli na starosti Mar-
tin Nagy a Jiří Štěpánek, 
který ve svých sedmnácti 
letech poprvé nakoukl 
do A-týmu. „Kluci byli 
šikovní,“ ocenil Nagy sna-

hu svých svěřenců, kteří si 
v rámci kempu mimo jiné 
vyšlápli na žlutavské fot-
balové hřiště a stejně jako 
jejich zkušenější kamarádi 
navštěvovali obě otroko-
vická koupaliště.

Starší si zastříleli 
na brankáře superligového 
mužstva Radovana Mi-
chajloviče, po celých pět 
dnů jim pomáhaly posily 
z Vítkovic Lukáš Pešat 
a Marek Švajný. Po skon-
čení čtvrtého dne kempu si 

většina jeho malých účast-
níků nenechala ujít pří-
pravné střetnutí mužského 
týmu proti slovenskému 
Trenčínu, v rámci něhož 
natočil klub video před 
startem superligy. Panteři 
do ní vstoupili nadějně, 
po domácím vítězství 4:2 
nad Ústím nad Labem vy-
hráli také v hale druhého 
nováčka soutěže v České 
Lípě jednoznačně 8:2. 
Mladší kategorie zahájí 
soutěže později.  (pan)

Malé Pantery zasvěcovali do tajů florbalu superligoví hráči

Nejlepší medaile z turnaje v házené byla bramborová


