
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

18. srpna 2017
číslo 8 – ročník 27
zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení čtenáři, 
i v letošním roce se naše město zapojí do celoevropské kampaně evropský týden mobility, jejíž význam od prvního ročníku v roce 2002 neustále roste. Vloni dosáhla rekordní 
účasti: různé tematicky zaměřené akce podniklo 2 427 měst z 51 zemí. Jádrem evropského týdne mobility pro rok 2017 je sdílená mobilita. V některých evropských státech se 
velmi dynamicky rozvíjí systémy sdílení společných automobilů, sdílení kol, jednostopých vozidel apod. Dá se říci, že česká  republika je na tomto poli teprve nováčkem a naši 
občané především ve velkých městech se postupnými kroky s moderními způsoby sdílené dopravy seznamují. Chceme-li čistší město, ve kterém bude více prostoru a bezpečí 
pro chodce a cyklisty, měli bychom se všichni snažit snížit celkový počet kilometrů ujetých motorovými vozidly, a naopak bychom se  měli více učit využívat vlastní chůzi, jízdu 
na kole nebo prostředky hromadné dopravy, zejména na krátké vzdálenosti. Pokud budeme aktivně pěstovat tyto návyky, uděláme hodně užitečného pro životní  prostředí, které 
v našem městě všichni sdílíme. evropský týden mobility v našem městě opět přináší celou řadu sportovních a osvětových aktivit pro všechny věkové kategorie a my vás k jejich 
návštěvě srdečně zveme. Budete mít možnost vyzkoušet si různé cvičební aktivity, naučit se jezdit na koloběžce nebo in-line bruslích, můžete se s celou rodinou projet na kole 
městem v rámci akce Poznej Otrokovice (nejen) na kole. Uspořádána bude opět sbírka Kola pro Afriku, při které můžete darovat staré, nepotřebné kolo. Celý týden vyvrcholí  
v pátek 22. 9. 2017 Dnem bez aut, přičemž v našem městě bude mít tradičně podobu MHD zdarma.  Jaroslav Budek, starosta, Jiří veselý, místostarosta  
 více informací se dočtete na straně 11
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letní slavnosti zpestřily prázdniny

Hadí dívka. O zajímavé kulturní zážitky se postaraly  
Otrokovické letní slavnosti, které se konaly od pátku 14. 
do neděle 16. července. Divácky a posluchačsky pestrá vy-
stoupení letos doplnil festival mongolské kultury Nádam. 
Na něm se potkali lidé s mongolskými kořeny žijící na Mo-
ravě a předvedli návštěvníkům své umění, zvyky a kuchyni. 
Hudbu, zpěv, tradiční hry a bojové umění doplnilo vystou-
pení gymnastky, u níž diváci obdivovali pružnost a grácii.
 (ano), foto: Anna novotná
 více snímků z otrokovických letních slavností 
 najdete na straně 2.

Konec června a část července 
byly pro obyvatele části Bahňá-
ku, Staré kolonie a pracovníky 
podniků v lokalitě Kučovaniny 
obdobím, kdy se nepravidelně, 
ale převážně v nočních a čas-
ných ranních hodinách, objevo-
val velmi často silný, obtěžující 
zápach. 

Přesto, že je na území měs-
ta více možných potenciálních 
zdrojů zápachu, v uvedeném 
období byl tentokrát zvláště 
v některých ulicích části Bah-
ňák zcela dominantní zápach 
z provozu společnosti MAT. 
Provoz společnosti MAT (bý-
valá kafilerie) zpracovává 
surovinu z potravinářského 
průmyslu na moučku, která 
je základem pro výrobu krm-
ných granulí pro domácí zví-
řata. Provoz tohoto zařízení 
je povolen tzv. integrovaným 
povolením, vydaným Kraj-
ským úřadem Zlínského kraje. 
Z hlediska zákona o ochraně 
ovzduší zařízení spadá do ka-
tegorie „vyjmenovaný zdroj“. 
Kontrolu takovýchto zaříze-
ní vykonává podle zákona 
o ochraně ovzduší výhradně 
Česká inspekce životního pro-
středí. Městský úřad formálně 
nemá k tomuto zařízení žádnou 
kompetenci. 

Jako starosta města jsem vy-
zval vedení společnosti MAT 
k jednání, které se uskutečni-
lo 18. července. Jednatel spo-
lečnosti prezentoval záměry 
po změně vlastnické struktu-
ry firmy a vysvětlil provozní 
situaci s tím, že společnost 
uznává svůj podíl na produkci 

pachových látek. Jako důvod 
uvedl zastaralost některých 
částí technologie a poruchu 
lisu, nutnost dobudování části 
haly v místě expedice moučky 
a v neposlední řadě připustil 
i lidský faktor způsobující pro-
vozní nekázeň. V návaznosti 
na výše uvedené také vysvětlil 
jaká investiční a organizační 
opatření, která by měla součas-
ný stav napravit, již realizují či 
připravují. 

Vzhledem k tomu, že se 
velmi intenzivní zápach pro-
jevil i ve dnech následujících 
po výše uvedeném jednání, 
byl dne 26. července odeslán 
České inspekci životního pro-
středí podnět k prošetření čin-
nosti aktuálně hlavních zdrojů 
pachových látek, tedy provozu 
MAT a areálu ČOV.

Jak bylo výše uvedeno, měs-
to ani městský úřad nemají 
po stránce ochrany ovzduší 
žádné oprávnění ke kontrole 
zmíněných provozů ani mož-
nost ukládat nápravná opat-
ření. Protože zápach tohoto 
charakteru téměř není možno 
reálně změřit, jsou hlavním dů-
kazem, který může město opa-
třit a použít, záznamy o výsky-
tu obtěžujícího zápachu. Tyto 
doklady vznikají buď formou 
evidence písemných, ústních, 
telefonických a jiných podnětů 
obyvatel vedené odborem ži-
votního prostředí, nebo formou 
úředních záznamů pořízených 
městskou policií. 

V letošním roce bylo až 
do konce června podnětů 
od občanů naprosté mini-

mum, protože se zápach ob-
jevoval jen občas. Situace se 
dramaticky zhoršila koncem 
první dekády července a pod-
něty od vás, občanů převážně 
z Bahňáku, přišly ve velkém 
množství až v průběhu tohoto 
měsíce. Na základě téměř de-
vadesáti stížností jsme zahá-
jili jednání s vedením firem, 
kde se dalo předpokládat, že 
jsou původci tohoto zápa-
chu. Podněty od vás, občanů, 
nám umožňují zvýšení tlaku 
na kontrolní orgány k řešení 
problému. Proto vám za ně dě-
kujeme. Stejně jako v předcho-
zích letech proto opakovaně 
připomínáme, že každý může 
přispět k řešení tím, že pošle 
na město informaci o výsky-
tu zápachu. Možností, jak to 
udělat, je několik. Ideální je 
vyplnění a odeslání dotazníku, 
přístupného na webu města  
www.otrokovice.cz, nebo  
e-mail, který obsahuje tyto in-
formace:
• místo, kde se zápach vyskytl 
(např. ulice, číslo popisné nebo 
jiné upřesnění místa)
• v jakém časovém rozmezí zá-
pach trval
• charakteristika zápachu, příp. 
označení zdroje.

Kromě výše uvedeného je 
možné v pracovní době zápach 
telefonicky oznámit na měst-
ském úřadu nebo v mimopra-
covní době na stálou službu 
městské policie. Každý má také 
možnost podat podnět České 
inspekci životního prostředí 
přímo. 

 Pokračování na straně 3

Zápach obtěžuje občany našeho města



Víkend plný hudby, her, závodů, kultury a sportu 
přinesly Otrokovické letní slavnosti. Již po šesté na-
bídla otrokovická radnice ve spolupráci s Otrokovic-
kou BESEDOU obyvatelům a návštěvníkům města 
bohatý program, kde si každý mohl vybrat zábavu 
podle své chuti. 

Tři slunečné dny přály tomu, aby se návštěv-
níci letního festivalu mohli bavit po celou dobu 
všech akcí. Program probíhal napříč městem od 
Kvítkovic až po Štěrkoviště. Byl hlavně hudební,  
s nepřeberným množstvím stylů. Právě na Štěrko-
višti se ale závodilo v dračích lodích a sportovní 
charakter mělo i Otrokovické kutálení na náměstí.  
U Městské polikliniky mohli lidé navštívit letní 
kino, na modelářském letišti Bělov zase sledovali 
práci šikovných rukou modelářů. Doslova žhavým 
zážitkem bylo pálení keramiky Raku v lesíku u Spo-
lečenského domu, které je spojené s historií pití čaje 
v Japonsku. Anna novotná
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legenda ožila? Kapela Qeenie hrající repertoár legendární skupiny 
Queen působila autenticky také díky zpěvákovi – dvojníkovi zesnulého 
Freddieho Mercuryho. Byla vrcholem sobotního programu v parku.

Za zvuku bubnů. Koho baví sledovat zápolení dračích lodí, mohl strávit na Štěrkovišti pří-
jemnou sobotu. Pro další zábavu ke Společenskému domu nebo na přístaviště se pak mohl svézt 
vláčkem Moravský drak.

14.–16. července 2017: otrokovické letní slavnosti byly pestré

Co je malé, to je milé. nedělní přehlídka 
modelů na základně u Bělova přilákala zá-
jemce všech věkových kategorií.

Páteční nášup. Otrokovické letní slavnosti zaháji-
la v pátek 14. července formace Kochta Band. 

Písničky i kouzla. Kvítkovická náves patřila v sobotu dopoledne 
dětem. Zazpívaly si, zatančily a také sledovaly roztodivná kouzla  
v programu bratrů Chabičovských. 

to se jen tak nevidí. Lesík vedle Společenského 
domu zaplnili svými díly umělci ze spolků Rozumě-
ní, Valašský názor a Spolek přátel výtvarného umění 
Kroměřížska. Předvedli také pálení keramiky v mo-
bilní peci.

když výlet, tak s hudbou. Lidé cestu-
jící v sobotu a v neděli dopoledne lodí Mo-
rava si mohli užívat slunce, vánku i vody za 
poslechu kapel Klika nJ Blues a Jazzbook.

to zvládneme! Kdo nevyspával po so-
botním nočním programu, užil si nedělní 
dopoledne například při Otrokovickém ku-
tálení na náměstí 3. května.
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mAtyáš troJAn se 
nArodil 28. Září 2013. 
ŽiJe s rodiči 
A PrArodiči 
ve ŽlutAvě.
Jeho používání barev je  
bezzkušenostní stav raného dět-
ství. S láskou a porozuměním 
provází pravnuka Matyáše pra-
děd Gusta Krkoška. 

Výběr obrázků můžete zhléd-
nout od 4. do 27. září ve foyer 
Otrokovické BESEDY.

náhoda oplývá podněty



Přibližně čtyřicítka obyvatel 
Otrokovic se sešla u pomníku 
Tomáše Bati v průmyslovém 
areálu TOMA, aby uctili pa-
mátku tohoto obuvnického ve-
likána. Ve středu 12. července 
uplynulo 85 let od leteckého ne-

štěstí, jež se stalo osudným To-
máši Baťovi a jeho pilotovi Jin-
dřichu Broučkovi. Tomáš Baťa 
starší svou vizí rozhodl o tom, 
že naše město dnes vypadá tak, 
jak je známe, tedy jako moder-
ní a průmyslové, a přesto plné 

zeleně a příjemné k životu. To-
máš Baťa tuto vizi realizovat již 
nestihl – učinil tak za něj jeho 
nevlastní bratr Jan Antonín.

„Náš dík tak patří oběma, 
nicméně byl to Tomáš, který 
započal veliký přerod kdysi ze-
mědělské obce v moderní měs-
to. A stejné je to i se sousedním 
Zlínem, který se z provinčního 
maloměsta stal jedním z evrop-
ských center průmyslu, stejně 
jako i řada jiných měst a obcí 
v Evropě i po celém světě, které 
za svou současnou podobu vdě-
čí firmě Baťa,“ uvedl v proslovu 
starosta Jaroslav Budek. 

Závěrem slavnostního aktu 
zazněly dvě oblíbené písně 
Tomáše Bati Šablenka brúšená 
a Slovan jsem a Slovan budu. 
Na harmoniku je zahrál a zazpí-
val Jaroslav Zimák. (red)

 foto: Anna novotná

od září budou v otrokovicích posíleny spoje mHd
Nabídnout obyvatelům Otrokovic přímé spojení s Krajskou 
nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně bylo jedním z důvodů, proč 
město vyjednalo u Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice posí-
lení spojů MHD. Novinkou bude osm párů přímých trolejbuso-
vých spojů denně na lince č. 2, kdy budou kloubové trolejbusy 
po zastavení u železniční stanice pokračovat v jízdě pomo-
cí dieselagregátu až na točnu linky č. 55 Štěrkoviště. Kromě 
osmi nových přímých linek na trase Zlín–Štěrkoviště a zpět, 
bude dále od 1. září o pět spojů více zajíždět z Kvítkovic k ZŠ 
Trávníky. „V Otrokovicích bude zavedeno v pracovních dnech 
v době školního vyučování pět nových spojů autobusové linky 
č. 55, které budou zajíždět na zastávku k Základní škole Tráv-
níky. Dosud zajížděl k ZŠ Trávníky pouze jeden spoj denně. 
Od září budou na Trávníky vedeny dva spoje dopoledne a čtyři 
odpoledne,“ uvedl otrokovický radní Jiří Ondráš.  (ste)

tašky by měly přispět k ještě lepšímu třídění odpadu
V Otrokovicích je 
v současnosti patnáct 
sběrných dvorů. Je to 
komfort, který nemá 
obdobu v žádném ji-
ném městě. Přesto, že 
je jejich dosažitelnost 
zcela nadstandardní, 
stále se najde dost le-
nivých nepořádníků, 
kteří odkládají odpa-

dy, které patří do sběrných dvorů, ke stanovištím odpadových 
nádob. Kromě toho, že se jedná o přestupek a pachatelé se vy-
stavují riziku nezanedbatelné pokuty, svým jednáním velmi ztě-
žují práci popelářům a znehodnocují prostředí všem sousedům. 
Naštěstí většině obyvatel města není prostředí, ve kterém žijí, 
lhostejné a chovají se při svém nakládání s odpady kultivovaně, 
třídí je a odkládají tak, jak ukládá obecní vyhláška. Pro ty, kteří 
využívají sběrné dvory, je připravena drobná odměna. Od září 
totiž mohou za odpad, který přinesou do sběrného dvora, dostat 
sadu praktických tašek na třídění odpadu. Tašky pořídilo město 
ve spolupráci se společností EKO-KOM, která je držitelem au-
torizace k provozování systému zpětného odběru obalů. Sadu 
tašek (na domácnost) mohou zájemci na požádání obdržet u ob-
sluhy sběrného dvora až do vyčerpání zásob.  
 ing. Petr ZAkoPAl, vedoucí odboru životního prostředí
  
Continental Barum chystá den otevřených dveří
Největší zaměstnavatel regionu, společnost Continental Barum 
a. s., připravil na 9. září den otevřených dveří. Velcí i malí ná-
vštěvníci si budou moci prohlédnout výrobní provozy, kde jim 
bude k dispozici odborný výklad klíčových technologických 
linek a představení testů, které provádí pracovníci zkušebny. 
Součástí dne otevřených dveří bude také zábavný doprovodný 
program pro děti. Vyvrcholením celého dne otevřených dveří 
má být koncert hudebních a tanečních skupin, kde vystupují 
přímo zaměstnanci, jimž je hudba nebo tanec koníčkem. (red)

místní akční skupina severní Chřiby 
a Pomoraví schválila novou strategii
Valná hromada Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomo-
raví (MAS SCHP) schválila na svém jednání Strategii komunit-
ně vedeného místního rozvoje pro období do roku 2020. MAS 
tedy může konečně intenzivně pracovat na přípravě výzev. Prv-
ní již byla vyhlášena. Jde o výzvu k předkládání žádostí o pod-
poru v rámci Operačního programu Zaměstnanost (prorodinná 
opatření). Výzvy v rámci Integrovaného regionálního operač-
ního programu budou vyhlášeny na podzim. Jejich tématem je 
bezpečnost dopravy, infrastruktura pro vzdělávání (MŠ, ZŠ, 
SŠ, neformální vzdělávání) a komunitní centra. Řídicí orgány 
MAS SCHP nyní shromažďují zamýšlené projektové záměry, 
tak, aby mohly být účelně naplánovány finanční alokace jed-
notlivých výzev. Zájemci mohou konzultovat své projektové 
záměry s manažery akční skupiny osobně, telefonicky i e-mai-
lem. V řešení jsou i otázky případných letošních vyhlášení dal-
ších výzev. MAS SCHP je místní partnerství mezi soukromým 
a veřejným sektorem působící na vymezeném území. Jejím zá-
kladním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí 
ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní 
získávání a rozdělování dotačních prostředků. Území MAS 
SCHP je tvořeno celkem 16 obcemi a 2 městy Zlínského kra-
je, které zasahují do území ORP Uherské Hradiště, Otrokovice 
a Zlín. Celková rozloha MAS SCHP činí přibližně 15,7 tisíce 
hektaru a celkový počet obyvatel je cca 41 tisíc.  (in)
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Aktuálně Z městA

Zastupitelé města na svém po-
sledním zasedání schválili zá-
věrečný účet města Otrokovice 
za rok 2016. Celkově skončilo 
hospodaření města za rok 2016 
přebytkem téměř 35 milio-
nů korun. Celá výše přebytku 
byla použita na splacení úvě-
rů vzniklých v předchozích 
letech. Celková výše čerpání 
úvěrů k 31. prosinci 2015 či-
nila osmasedmdesát milionů 
korun, ke konci roku 2016 byla 
snížena na pětačtyřicet milionů 
korun.

„Rok 2016 byl z hlediska 
čerpání rozpočtu ovlivněn ne-
uskutečněním velmi významné 
investice, rekonstrukce Měst-
ské sportovní haly, na níž byla 
požadována dotace od Minis-
terstva školství, mládeže a tělo-
výchovy, která však do konce 
roku 2016 nebyla kvůli nejas-
nostem na ministerstvu dořeše-

na, a tím se její realizace přesu-
nula do let 2017 a 2018. Tato 
investice významnou měrou 
ovlivní rozpočet na roky 2017 
a 2018,“ sdělil starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek. Dále vy-
světlil, že ačkoliv jde o rozsáh-
lou investici, ve skutečnosti se 
jedná o poskytnutí prostředků 
do oprav a rozvoje stávajícího 
majetku města.

V roce 2016 došlo k nárůstu 
běžných výdajů proti schvá-
lenému rozpočtu města, které 
byly  způsobeny změnou stát-
ní politiky ve financování pří-
spěvkové organizace SENIOR, 
která dostává státní dotace pro-
střednictvím zřizovatele – měs-
ta. Tyto prostředky se promítly 
jak na straně výdajů města, tak 
také na straně příjmů. Totéž 
platilo u dotací do školství.

„Celkově lze tedy konsta-
tovat, že hospodaření města 

skončilo v roce 2016 příznivě,“ 
uvedl místostarosta Jiří Veselý. 

I v roce 2017 chce vedení 
města pokračovat v nastole-
ném trendu. To lze dokladovat 
tím, že k 30. červnu letošního 
roku kleslo zadlužení města 
o dalších 9,653 milionu korun 
na současných 33,904 milionu 
korun (9,56 % plánovaného 
rozpočtu města na rok 2017), 
jež jsou investiční a které mají 
smluvní charakter s pravidel-
nou splátkou. 

„V roce 2017 nepočítá 
schválený rozpočet s navý-
šením čerpání úvěrů. I když 
město má pro všechny přípa-
dy sjednáno možné čerpání 
finančních prostředků ve výši 
padesát milionů korun,“ dopl-
nil vedoucí ekonomického od-
boru Jaroslav Dokoupil. 
 romana steHlíková,
 mluvčí Otrokovic

Závěrečný účet města za rok 2016 schválen

dokončení ze strany 1
-----------------------------------
Poznámka pod čarou:
Co se týká problematiky obtě-
žování zápachem, je faktem, že 
ji zákon o ochraně ovzduší řeší 
nedostatečně. Město na tuto 
skutečnost dlouhodobě pouka-
zuje a podporuje iniciativu dal-
ších měst a obcí požadujících 
změnu zákona. Proto také na-
příklad město v roce 2016 opa-
kovaně vyzývalo občany, aby 
připojili svůj podpis k petici 
v době, kdy byla projednávána 

novela zákona, která měla ten-
to stav změnit. Faktem však je, 
že odezva obyvatel byla velmi 
malá. Je evidentní, že plamen-
né diskuse „uličních výborů“, 
v restauracích a na Facebooku 
také mnoho nevyřeší. Stejně 
tak není řešením osočování, 
obviňování a spílání lidem 
na radnici. Jediným řešením je 
spojit síly a udělat pro věc vše, 
co je v našich silách.

A pak je tady ještě jedno 
řešení. A sice, že by se vlast-
níci a šéfové provozů, které 

nám dlouhodobě znepříjemňu-
jí život, konečně začali cho-
vat slušně a vůči obyvatelům 
města a svým zaměstnancům 
korektně. Začněte otevřeně 
komunikovat místo osvědčené 
taktiky „zatloukat, zatloukat, 
zatloukat“ a neřešit tento pro-
blém. Ukrojte si ze zisku na po-
třebné investice a podílejte se 
na rozvoji našeho města a vy-
tváření standardního životního 
prostředí pro naše občany. 
 mgr. Jaroslav Budek, 
 starosta

Zápach obtěžuje občany našeho města

 

 
otrokovičané přišli zavzpomínat na tomáše Baťu

Protože obtěžování zápachem přes informace 
uvedené v článku Zápach obtěžuje občany na-
šeho města stále pokračuje, vyzývá petiční vý-
bor spoluobčany k podpoře PETICE adresova-
né Krajskému úřadu Zlínského kraje a dalším 
kompetentním úřadům. 
kdy můžete petici podepsat? 
Od pondělí 14. srpna do pátku 25. srpna 2017
kde najdete podpisové archy?  
• Cyklosport na Baťově – Zdeněk Zimmer-

mann, Tylova 950
• Hotel Společenský dům (recepce)
• SENIOR C (recepce), tř. Spojenců 1840
• Radnice – městský úřad 
(budova 1 – informace)
Každý podpis má význam! Proto neváhejte!
Za podporu petice děkuje petiční výbor:
 mgr. Jaroslav Budek, 
 ing. Jaroslav BořutA, Csc.,
 mgr. Jiří veselý

PetiCe proti ZáPACHu



V červenci 2017 řešili strážníci Městské policie Otro-
kovice (MP) celkem 1 344 případů, z toho bylo řešeno 
celkem 148 přestupků, 1 191 událostí a z toho 5 pode-
zření ze spáchání trestného činu.

Zjištěno a řešeno přestupků: 74 dopravních přestup-
ků, 7 přestupků proti občanskému soužití (§ 7 zákona 
č. 251/2016 Sb.), 8 přestupků proti majetku (§ 8 záko-
na č. 251/2016 Sb.), 22 přestupků proti veřejnému po-
řádku (§ 5 zákona č. 251/2016 Sb.), 13 porušení obec-
ně závazných vyhlášek města (OZV) a nařízení města, 
7x jiný správní delikt č. 251/2016 Sb., 1 přestupek pro 
porušení zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek

Řešeno událostí (nejedná se o přestupky):
6 asistencí (ZZS, PČR, apod.), 1 bezpečnostní opat-
ření, 10x PCO (narušení objektu), 11x pomoc obča-
nům, 128 kontrol dodržování zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými ta-
bákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami, 81 kontrol majetku, 199  kontrol BESIPu, 
121 kontrol dodržování OZV, 510 kontrol dodržování 

veřejného pořádku, 1 občanskoprávní spor, 13 nálezů, 
9x občanské soužití, 5x pohřešovaná osoba, 2x požár, 
3x pořádání kulturních akcí, 1x tísňové tlačítko, 23x 
veřejný pořádek, 2 zaběhnutí psa, 19 závad, 3x ztráta, 
14x zvíře, 3x doručení písemnosti, 4 podezření z trest-
ného činu, 1x součinnost se správním orgánem, 1x 
součinnost s PČR, 1 zkouška sirén, 1 výstraha ČHMÚ, 
9x jiné. V červenci nebylo zjištěno žádné vozidlo vy-
kazující známky vraku dle definice § 19 zákona č. 
13/1997 Sb. Strážníci MP dohlíželi dne 20. červen-
ce na dodržování veřejného pořádku na Úřadu práce 
Otrokovice při výdeji stravenek, dále dohlíželi na do-
držování veřejného pořádku a BESIPu při veřejných 
kulturních a sportovních akcích: 1. 7. Červencová noc 
– hudební produkce, 8. 7. taneční zábava, 14.–16. 7.  
– Otrokovické letní slavnosti, 12. 7. – kladení věnců,  
22. 7. hudební produkce – Akcent. Zjištěné přestupky 
při narušení veřejného pořádku byly předány k doře-
šení příslušnému správnímu orgánu.  
 ing. tomáš Gromus, 
 velitel Městské policie Otrokovice

OtrOkOvické
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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 červenec 2017
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

Z 19. jednání rady města 
otrokovice 12. 7. 2017
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 30 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Uzavření Dodatku č. 1 ke smlou-
vě č. 841 o poskytnutí investiční 
dotace ze státního rozpočtu dle 
Programu podpory výstavby ná-
jemních bytů v obci uzavřené dne 
18. 5. 1998 mezi Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR jako poskytova-
telem dotace a městem Otrokovi-
ce jako příjemcem dotace, jehož 
předmětem je zkrácení vázací doby 

platnosti podmínek pro bytové 
domy na ul. Nádražní 1611 a 1612  
v Otrokovicích
• Vyjádření města Otrokovice 
ke stavbě „Úprava 1. PP objektu  
č. p. 1544 v Otrokovicích pro pro-
dejnu železářství“, ve znění, že 
město Otrokovice nemá připomín-
ky k umístění stavby „Úprava 1. PP 
objektu č. p. 1544 v Otrokovicích 
pro prodejnu železářství“ a souhlasí 
s umístěním nového přístupového 
schodiště na pozemku města parc. 
č. 1502/30 ostatní plocha (zeleň) 
v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, obci 
Otrokovice, za podmínek města

• Vyjádření města Otrokovice 
ke stavbě „Novostavba RD ul. Ha-
vlíčkova Otrokovice“ ve znění, že 
město Otrokovice nemá připomín-
ky k umístění stavby „Novostavba 
RD ul. Havlíčkova Otrokovice“ dle 
předložené projekt. dokumentace
• Zahájení zadávacího řízení pod-
limitní veřejné zakázky na staveb-
ní práce v režimu zjednodušené-
ho podlimitního řízení s názvem 
„Zlepšení tepelně technických 
vlastností objektu Domu s pečova-
telskou službou v Otrokovicích, ul. 
Hlavní č. p. 1161“.
 Jiří veselý,  místostarosta

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové říze-
ní na PronáJem Prostor slouŽí-
CíCH k Podnikání  nACHáZeJíCíCH 
se v PříZemí Budovy č. P. 1342, nám.  
3. květnA, Otrokovice, nacházející se na pozemku  
parc. č. st. 2554 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře 
117,40 m2. Prostory naposledy sloužily k účelu nájmu 
jako prodejna masa a masných výrobků. Město Otro-
kovice vyhlašuje výběrové řízení za následujících pod-
mínek:
1. doba nájmu: nejdříve od září 2017 na dobu neurčitou
2. nájemné:  a) minimálně 600 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii 
výpisu z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem zřízeným a založeným 
organizacím a společnostem 
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy do-
loží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke sprá-
vě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány 
a provozovány výherní hrací přístroje, interaktivní vi-
deoloterijní terminály a jiná obdobná technická zařízení 
umožňující interaktivní hraní her s peněžitými sázkami 
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí 
pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného 
a záloh na služby. Tato kauce bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně nájem a služby s nájmem 
spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání 
všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná 
část pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 29. 8. 2017 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313, případ-
ně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne 
Eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317.

Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zale-
pené obálce s označením: 

„Výběrové řízení nám. 3. května 1342“ na dresu: TE-
HOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. Tomáše Bati 1255, 
765 02  Otrokovice. 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zru-
šit a nevybrat žádnou z nabídek.

Zapojit aktivní obyvatele z jed-
notlivých částí našeho města 
a dát jim příležitost přenášet 
podněty z dané místní části Radě 
města Otrokovice. To je hlavním 
cílem zřizování komisí místních 
částí.

„Účelem zřízení těchto komisí 
je přiblížit se lidem. Mohou se 
tak vyjadřovat například k zále-
žitostem nových investic města, 
oprav a údržby majetku města 
a veřejné zeleně,“ vysvětlil otro-
kovický místostarosta Jiří Vese-
lý. V Otrokovicích budou zříze-
ny čtyři komise pro místní části: 

Bahňák, Kvítkovice a Letiště, 
Střed a Újezdy, Trávníky a Před-
nádraží. Každá komise bude ini-
ciativním a poradním orgánem 
Rady města Otrokovice. 

„Aktivní zahájení činnosti 
komisí plánujeme na říjen letoš-
ního roku,“ uvedl místostarosta. 
Komise budou mít pět až devět 
členů, podle zájmu v jednotli-
vých částech města. Podmínkou 
členství v komisích je trvalý po-
byt na území města v dané části 
Otrokovic. Komise se bude schá-
zet zpravidla jedenkrát měsíčně.

V současné době je na úřadě 

zaevidován dostatek zájemců pro 
místní část Bahňák. „Přihlášky 
do této místní části již nepřijímá-
me. V ostatních komisích jsou 
ještě volná místa, proto tímto 
vyzývám případné zájemce, aby 
neváhali kontaktovat organizač-
ního asistenta starosty města Iva 
Novotného na tel: 577 680 210 
nebo na e-mailu novotny.ivo@
muotrokovice.cz,“ vyzval mís-
tostarosta veřejnost. Závěrem 
uvedl, že ho počet zájemců ve-
lice těší a poděkoval veřejnosti 
za projevený zájem v komisích 
pracovat.  (ste)

komise místních částí se začínají plnit zájemci

rušení nočního klidu – častý problém zejména v letních měsících
Problémem může být bezohledný soused nebo hlasitá hudba z restaurace, ovšem příčin, které ruší noční klid, 
může být mnoho. Noční klid platí v době od 22.00 do 6.00 hodin. Pokud dojde k rušení nočního klidu, je nutné 
rozlišit, zda noční klid ruší fyzická osoba (nejčastěji soused), nebo problém pochází např. z restauračního za-
řízení, případně je způsobený dopravou. Se sousedem je vhodné pokusit se dohodnout po dobrém, v opačném 
případě zavolat strážníky či hygienu.

V letních měsících se ve větší míře obracejí občané Otrokovic na město Otrokovice, potažmo na Městskou 
policii Otrokovice (MP) se stížnostmi na rušení nočního klidu. Tyto stížnosti většinou posílají písemně nebo 
elektronicky v následujících dnech. Vzhledem k tomu, že rušením nočního klidu, jak už z podstaty vyplývá, 
musí být někdo rušen (ne každý vnímá stejně intenzitu hluku a to, co jej ruší), je důležité v moment, kdy 
občana někdo obtěžuje hlukem (ruší noční klid), bezprostředně kontaktovat telefonicky stálou službu MP 
na bezplatné tísňové lince 156. Stálá služba vyšle na místo hlídku MP, která zjistí skutečný stav věci, zdroj 
nebo pachatele, který narušuje noční klid, provede na místě zákrok, úkon a učiní patřičná opatření, aby zjednal 
nápravu. Prokazatelnost rušení nočního klidu zpětně je prakticky nemožná.  

V červenci prověřovali strážníci MP oznámení občanů, kteří byli rušeni hlasitou hudbou údajně z blízké pro-
vozovny. Strážníci však na místě zjistili, že hluk – hlasitá hudba – nepochází z provozovny, ale z balkonu jejich 
souseda v činžovním domě. Jeho protiprávní jednání – rušení nočního klidu – nebylo možno řešit na místě, 
proto bylo toto jednání následně oznámeno k dořešení na správní orgán.

Z tohoto příkladu vyplývá, že ne vždy je snadné zjistit skutečného původce rušení nočního klidu. Dovolím 
si proto opět apelovat na naše spoluobčany: Pokud jste svědky jakéhokoliv protiprávního jednání, kontaktujte 
ihned MP na bezplatné tísňové lince 156, nebo Policii ČR na bezplatné tísňové lince 158.

Město ve spolupráci 
s Technickými službami 
Otrokovice rozšířilo služ-
by v odpadovém hospo-
dářství a nově nabízí sběr 
použitých potravinářských 
olejů. 

Snad každý už dnes ví, 
že vylévání kuchyňských 
olejů do odpadních roz-
vodů a dále do městské 
kanalizace není tím nejlep-
ším řešením. „Odměnou“ 
za takovéto vylévání jsou 
trubní rozvody a kanaliza-
ce zanesené ztuhlými ole-
ji, zápach a komplikované 

čištění. Těmto nepříjem-
nostem snadno předejdete, 
pokud použité oleje předá-
te na nejbližší sběrný dvůr. 
Stačí, aby olej byl v jaké-
koli dobře uzavíratelné 
plastové nádobě.  Oleje 
shromážděné ve sběrných 
dvorech budou následně 
předány k dalšímu využití. 
Dříve končily i tyto oleje 
ve spalovnách, nově bu-
dou po přečištění sloužit 
jako přídavek do bionafty. 
 ing. Petr ZAkoPAl,
 vedoucí odboru 
 životního prostředí

oleje z kuchyní patří do sběrného dvora
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Veslařská sezona nabírá na ob-
rátkách již od dubna a její první 
část vrcholí na konci června a na 
začátku července. V tuto dobu se 
konají mistrovské závody a boju-
je se o medaile nejcennější.

Na račický kanál se nejdříve 
sjeli závodníci v žákovských 
kategoriích – mladší i starší žáci 
a žačky z celé ČR i Slovenska. 
Vzhledem k velkému množství 
účastníků se závodí 3 dny od brz-
kých ranních hodin až do večera. 
Zastoupení jsme měli ve všech 
kategoriích. První medaili 
za třetí místo vybojoval na skifu 
Jan Lupač v kategorii starších 
žáků. Velkým překvapením byl  
ovšem bronz u čtyřky nepárové 
s kormidelníkem žaček starších, 
které jely ve složení Kristýna 
Bartůnková, Erika Zavadilová, 
Anna Janotová, Sabina Hofer-
ková, korm. Dorota Doleželová. 
Na start se postavily i mladší 
žačky K. Rulfová a H. Šrubařová 
ve společenství s Brnem na čtyř-
ce párové a v cíli jim po velkém 
boji patřila stříbrná medaile. 

Letošní novinkou byl závod 
párových osem mix žáků i žaček 
mladších i starších. Vzhledem 
k tomu, že náš oddíl nemá vlastní 
loď, nebylo možné na tuto dis-
ciplínu pořádně trénovat. Díky 
veslařskému oddílu z Olomouce, 
který nám loď na závod půjčil, 
se však naši žáci a žačky mohli 
zúčastnit. A jednalo se o dal-
ší z překvapení! Obě kategorie 
ve svých jízdách získaly stříbr-
né medaile! Posádky startovaly 
v těchto sestavách: mladší žac-
tvo – Ondra Kuhr, Jiří Smolinka, 

Martin Kočař, Robin Zavadil, 
Matěj Polášek, Lukáš Kubín, 
Kateřina Rulfová, Hana Šruba-
řová, na kormidle Pavlína Hra-
dilíková, starší žactvo – Michal 
Haukvic, Jiří Ingr, Jiří Sukup, 
Matyáš Súkup, Kateřina Krajčo-
vá, Kateřina Bartůnková, Erika 
Zavadilová, kormidlo Gabriela 
Pallová.

Další týden se do Račic pře-
sunul dorost, junioři a dospělí. 
Nejlépe si vedla juniorka Valen-
týna Solařová, která již tvořila 
součást juniorské reprezentace. 
Na dvojskifu získala po velkém 
boji druhé místo stejně jako 
na osmě a pro zlato si dojela s re-
prezentační posádkou ve čtyřce 
párové. V této disciplíně bude 
začátkem srpna bojovat i na mis-
trovství světa juniorů o cenné 
kovy. Dalším skvělým výsled-
kem bylo druhé místo Radima 
Hladíka také na párové čtyřce 
juniorů a stejné umístění získal 
i na osmě. Při svém dalším startu 
na dvojskifu juniorů pak skončil 
těsně pod stupni vítězů na mís-
tě čtvrtém, ovšem jako 3. česká 
posádka. Výborné výkony podá-
vali dorostenci Ondřej Smolinka 
a Kryštof Zpěvák, kteří obsadili 

dvakrát nepopulární čtvrté místo 
na nepárových čtyřkách, což je 
ale vzhledem ke konkurenci vel-
kým úspěchem. 

Ve společenství na osmě 
startovaly i ženy Pavlína Hradi-
líková a Gabriela Pallová, které 
po těsném finiši dojely na 2. 
místě a získaly další cenný kov. 
Finále si vybojovala i juniorka 
Lucie Skopalíková, která starto-
vala většinou proti starším sou-
peřkám. V mužích se do velkého 
finále probojovala i čtyřka páro-
vá mužů ve složení J. Atarsia, 
A. Atarsia, J. Cirbus a J. Solař. 
Dovršením pak byla dvě čtvrtá 
místa J. Solaře a J. Vodinského 
ve společenství na čtyřce nepáro-
vé i osmě. 

Na konci července se junior 
Radim Hladík zúčastnil velké 
mezinárodní regaty Coup de la 
Jeunesse, kterou hostil letos bel-
gický Hazewinkel. Pro českou 
reprezentaci to byla letos první 
účast v historii tohoto poháru 
a Radim zde vybojoval výborné 
čtvrté místo na dvojskifu juniorů 
a současně získal i cenné zkuše-
nosti do další sezony, ve které 
bude chtít navázat účastí na MS.

 Veslaře nyní čeká druhá část 
letní sezony, a tak již začíná 
opět pravidelná příprava na lo-
děnici. Současně jsou zvány děti 
ve věku od 10 let, které mají rády 
pobyt venku ve společnosti vrs-
tevníků, umí plavat a chtěly by se 
naučit něco nového, k návštěvě 
loděnice denně od 16 hodin.

 Zuzana AtArsiA, 
 oddíl veslování, 
 tJ Jiskra Otrokovice

medailová mistrovství otrokovických veslařů

Ve dnech 28.–30. července 
proběhl na Novém stadionu 
TJ Jiskra Otrokovice jeden ze 
závodů Evropského poháru 
ve střelbě z polní kuše – Bohe-
mia Cup. Letos se konal již 19. 
ročník. 

Po dobrých zkušenostech 
z minulých ročníků byl o ten-
to závod velký zájem nejen 
z řad domácích reprezentantů, 
ale i z dalších evropských stá-
tů a letošním překvapením byl 
i jeden závodník z Indie. Závo-
dů se zúčastnili střelci z Ma-
ďarska, Německa, Chorvatska, 
samozřejmostí byla účast celé 
české reprezentace. Konkuren-
ce skoro padesáti střelců byla 
na nejvyšší úrovni, o čemž 
svědčí i účast medailistů z mis-
trovství světa a Evropy, ale 
i dalších závodníků ze světové 
špičky. 

Když v pátek začaly přijíždět 
jednotlivé výpravy do Otroko-
vic, vyjadřovaly uspokojení 
s technickým zázemím i přípra-

vou stadionu. V pátek již probí-
haly technické přejímky zbraní 
i oficiální trénink pod vlajkou 
města Otrokovice, za jehož 
finanční podpory a také za fi-
nanční podpory Zlínského 

kraje se tato významná akce 
konala. Členové oddílu a je-
jich přátelé vytvořili skvělé 
podmínky pro to, aby v sobotu 
od rána probíhaly mezinárod-
ní závody na nejvyšší úrovni. 

Po oba dva soutěžní dny byli 
závodníci i diváci svědky vy-
nikajících výsledků. Světo-
vou nadvládu dokázali střelci 
z Chorvatska, kteří měli vítěze 
téměř ve všech kategoriích. 
Vítězové jednotlivých katego-
rií:
•  junioři – Luka Štrbenac 
(Chorvatsko)
• kadeti – Borna Banovec 
(Chorvatsko)
• muži – Domagoj Pereglin 
(Chorvatsko)
• ženy – Mihaela Oborovečki 
(Chorvatsko)
• senioři – Tijan Željko (Chor-
vatsko)
• senioři – ženy – Dr. Lénárt 
Ágota (Maďarsko)
• host – Chandra Mohan Tiwari 
(Indie).
Úspěchy českých střelců:
• junioři – Hynková Karolína 
(Kostelec na Hané) – 2. místo
• junioři – Skládalová Tereza 
(Kostelec na Hané) – 3. místo
• kadeti – Baborák Lukáš 

(Plumlov) – 3. místo
• muži – Korbař Bohumil 
(Plumlov) – 3. místo
• ženy – Nedělníková Jaroslava 
(Kostelec na Hané) – 3. místo
• senioři – Nedělník Josef 
(Kostelec na Hané) – 2. místo
• senioři – Baborák František 
(Plumlov) – 3. místo
• senioři – ženy – Slováková 
Jana (Opava) – 2. místo

V kategorii družstev obsadili 
první dvě místa střelci z Chor-
vatska a na krásném třetím mís-
tě se umístilo české družstvo 
ve složení Bohumil Korbař, 
Nedělníková Jaroslava a Hyn-
ková Karolína.

Poděkování patří všem 
pořadatelům a také městu  
Otrokovice a Zlínskému kraji 
za poskytnutí finanční dotace 
a v neposlední řadě i spon-
zorům, například společnosti 
TEAZ, s. r. o.  

 ladislav ŽAteCký, 
 oddíl polní kuše, 
 tJ Jiskra Otrokovice

s hostem z indie. Předseda českého svazu kuší Pavel Kaszo-
nyi a prezident svazu kuší v indii Chandra Mohan tiwari. 
 foto: ladislav ŽAteCký

Bohemia Cup se opět mohl pochlubit účastí kvalitních střelců

upozornění k pronájmu městské sportovní haly
Vážení příznivci sportu, komise mládeže a sportu při Radě města Otrokovice upozorňuje, že 
v současné době probíhá rekonstrukce Městské sportovní haly, která by měla být v provo-
zu od března roku 2018. O jejím zpřístupnění vás budeme včas informovat prostřednictvím 
Otrokovických novin. Nyní máte možnost využít v tomto školním roce 2017/2018 tělocvič-
ny v základních školách. Žádosti proto směřujte přímo ředitelům jednotlivých škol, a to do  
8. září. mgr. Barbora šoPíková, vedoucí OŠK

víceboje byly příležitostí porovnat síly

Ani tropické teploty neodradily v sobotu 4. srpna účastníky POS 
XIX. mistrovství Otrokovic – V. I. P. desetiboje – sedmiboje 
od vytrvalého zdolávání předepsaných atletických disciplín. Zá-
vody se konaly tradičně na Novém stadionu TJ Jiskra. Na účasti 
se tentokrát podle pořadatele promítly celozávodní dovolené, ale 
i tak spolu změřilo síly ve V. I. P.  vícebojích dvacet mužů a pět 
žen, na stominutový desetiboj si trouflo jedenáct mužů a na sedm-
desátiminutový sedmiboj tři ženy. Sportovalo také devět dětí, ať 
už soutěžily samy, nebo se vezly v kočárku. Atletickou drobotinu 
doprovázelo několik tatínků, maminek a dokonce jeden dědeček.
 (ano), foto: Anna novotná



OtrOkOvické
nOviny6

od 28. 8. do 24. 9., Út–Ne, 14–18 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
létoBrAní
Výstava Spolku přátel výtvarného umění Kroměřížska. Budete mít možnost vidět obrazy, 
grafiky, malované hedvábí a další. Vernisáž v pondělí 28. 8. v 18 hodin.

neděle 3. 9., v 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, občerstvení
náměstí 2017 – CestuJíCí HudBA
Závěrečný díl letního cyklu koncertů na náměstí bude věnován songům 60.–90. let. Písně 
starých beatníků, bluesmanů a folkových trubadúrů v podání oblíbené zlínské formace.

od 4. 9. do 27. 9., foyer kinosálu, vstup volný
oBráZky mAtyáše troJAnA
Výstava obrázků čtyřletého Matyáše, který žije s rodiči ve Žlutavě. Jeho používání barev 
je odrazem bezzkušenostního stavu raného dětství. S láskou a porozuměním provází pra-
vnuka v jeho činnosti praděd Gustav Krkoška.  

neděle 10. 9., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
nivničAnkA
Sezonu tanečních odpolední 2017/2018 otevíráme s kapelou, která se u nás představí  
poprvé. Slovácká dechovka z Nivnice se orientuje na taneční a poslechovou hudbu morav-
ských skladatelů, do repertoáru patří i skladby českých a zahraničních autorů. 

připravujeme na říjen: 1. 10. Michalská pouť, 2.–8. 10. Výročí 20 let Otrokovické BE-
SEDY: 2. 10. den otevřených dveří, 3. 10. koncert Zlínského komorního tria, 4. 10. di-
vadelní představení Paní Piperová zasahuje, 5. 10. recitál Lucie Bílé a Petra Maláska, 6. 
10. muzikál Chlapec a hvězda, 7. 10. filmová představení, 8. 10. cimbálovka J. Marečka, 
orientální show Kouzelná flétna. 14. 10. Entomologická výstava + Farmářský den, 17. 10. 
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová – Páté přes desáté, talk show, 21. 10. Podzimní bazárek, 
25. 10. Slavnostní večer ke dni založení čs. státu

kino
pátek 1. 9., 10 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA 2017, 90 min., dabing, 
příst. bez omezení
Já PAdouCH 3 3d – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího 
zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize.

pátek 1. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA 2017, 120 min. titulky, nevhodné pro 
děti do 12 let
temná věŽ – akční, dobrodružný, fantasy, horor
Poslední z řádu rytířů vede odvěkou bitvu s Mužem v černém a je odhodlaný zabránit mu 
ve zničení Temné věže, která svou existencí drží pohromadě celý vesmír. 

sobota 2. 9., 10 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, Španělsko 2017, 92 min., dabing, přístupné 
bez omezení
Příšerky Pod HlAdinou 3d – animovaný
V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotor-
ný mořský ďas Evo. Tři kamarádi = taky třikrát více průšvihů. 

sobota 2. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, Česko 2017, 111 min., přístupné 
bez omezení
Po strništi Bos – drama, válečný, komedie, historický
Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, 
protože o jedno dítě už přišli. A tak je Eda náhradník. 

neděle 3. 9., 15 hod., kinosál, vstupné 140 Kč, USA 2017, 91 min., dabing, přístupné 
bez omezení
emoJi ve filmu 3d – animovaný
V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši 
oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Celému mobilu však začne 
hrozit veliké nebezpečí.

neděle 3. 9., 17 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA 2017, 150 min., dabing,
přístupné bez omezení
trAnsformers: Poslední rytíř 3d – akční, dobrodružný, sci-fi, thriller
Pokračování úspěšné série, v němž se vrátí jako záporák Megatron.

čtvrtek 7. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2017, titulky, nevhodné pro děti do 12 let
BArry seAl: neBeský GAuner – krimi, thriller
Znuděnému dopravnímu pilotovi dodá potřebnou životní energii spolupráce s CIA. 
Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno nedostanou.

neděle 10. 9., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Česko 2017, 85 min., přístupné bez omezení
Hurvínek A kouZelné muZeum – animovaný, komedie
Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, 
šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství.

čtvrtek 14. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, USA 2017, 94 min., titulky, nevhodné 
pro děti do 12 let
oklAmAný – krimi, thriller
Dusno až k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v izolované dívčí 
internátní škole, kde se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. 

připravujeme kino na říjen: Esa z pralesa, Bajkeři, Animal Crackers, Thor: Ragnarok

ZáJeZdy
sobota 16. 9., cena zájezdu 400 Kč
PodHáJskA – zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Male-
novice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA. Vstup-
né do lázní si platí každý sám. Bližší informace v předprodeji, tel. 571 118 103.

ZÁŘí

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 centru je otevřen Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., www.tic-otrokovice.cz. Městská 
galerie je otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

Certifikát Filmová obec je 
poskytován takovým obcím 
a městům, jež nabídnou vstříc-
ný přístup filmařům, kteří mají 
zájem natáčet na jejich území. 
Otrokovice se nově zařadily 
do seznamu těchto obcí.

„Otrokovice mohou pro film 
poskytnout atraktivní baťov-
skou architekturu, průmyslo-

vé objekty, ale i romantická 
zákoutí podél řek Dřevnice 
a Moravy,“ uvedl místostaros-
ta Otrokovic Jiří Veselý, kte-
rému se myšlenka filmových 
obcí zamlouvá. 

Certifikát Filmová obec 
uděluje filmová kancelář 
ZLíN FILM OFFICE výmě-
nou za vstřícné podmínky při 

natáčení filmu na území města.  
„V praxi se jedná o poskytnutí 
záborů pro filmové štáby, za-
jištění bezplatného svozu od-
padu z místa natáčení nebo po-
skytnutí kontaktů a propojení 
filmařů s institucemi a složka-
mi Integrovaného záchranné-
ho systému,“ uvedla výkonná 
ředitelka ZLíN FILM OFFICE 

Magdaléna Hladká. „Projekt 
tohoto typu je v České repub-
lice unikátní,“ dodává.

Myšlenkou udílení certifi-
kátů Filmová obec je zajiště-
ní co největšího počtu měst 
a obcí, které budou ochotné 
s filmaři spolupracovat. Od-
měnou je pozitivní vizitka pro 
celý kraj, který je díky Janu 

Antonínu Baťovi i v současné 
době znám jako oblast kvalit-
ní filmové tvorby. Do projektu 
Filmová obec jsou aktuálně za-
pojena města Holešov, Kromě-
říž, Rožnov pod Radhoštěm, 
Uherské Hradiště, Valašské 
Klobouky, Valašské Meziříčí, 
Vsetín, Zlín a nyní také Otro-
kovice.  (ste)

otrokovice se zařadily mezi filmové obce

sokolovna – děti 
Všeobecná pohybová přípravka  4–7 let
 Po 15.30–16.30 

Všeobecné pohybové cvičení  8–12 let
 Po 16.30–17.30 

Všeobecná pohybová přípravka  3–5 let
 Čt 16.30–17.30 

Rodiče a děti 2,5–4 roky Po 17.30–18.30 

Rodiče a děti 1–2 roky  St 9.45–10.45 

sokolovna – dospělí
SM systém  Po 9.30–10.30 (sálek)
                               Čt 15.45–16.45 (sálek)
SM systém pokročilí Čt 18.15–19.15 (sálek)

Kocouří cviky – pro pružné tělo i klouby 
 Po 18.00–19.00 (sálek)

Dance aerobik + posilování                    
 Po 18.30–19.30 

Combat                              Út 17.00–18.30

Core & Stretch Po 19.30–20.30  (sálek)

Cvičení na velkém míči  Po 19.30–20.30
                                           Čt 19.30–20.30 
 
Cvičení pro zdraví ženy  Út 9.30–10.30
                                        Út 17.30–18.30 (sál)
                                Čt 9.30–10.30  (sálek)

Cvičení na židli ženy, muži 60+
 Út 14.00–15.00 (sál)

Cvičení pro zdraví muži 
 Út 16.15–17.15 (sálek)
                              
Čínské zdravotní cvičení – tajči  
a čchi-kung  Út 18.45–19.45  (sálek)

Kondiční kruhový trénink 
 Út 19.00–20.00 

Trampolínky jako balanční podložky
   St 17.30–18.30 

Bodystyling St 18.30–19.30 

Cvičení pro seniory  St 19.30–20.30 
 
Flexibary a zdravotní cvičení 
 Čt 17.00–18.00  (sálek)

HIIT trénink Čt 17.45–18.15  (sál)

FitKoloběh – cvičení, vyjížďky, výlet na 
koloběžce pro děti i dospělé pravidelně 
v úterý a čtvrtek od 18.00 hodin. Senioři 
středa od 9.30 hodin. Podrobnější infor-
mace na fb FitKoloběh Otrokovice.

Zkušené a kvalifikované cvičitelky 
se moc těší na všechny, kteří si přijdou 
v novém školním roce s námi zacvičit  
a strávit příjemné chvíle v pohybu. Změ-
na rozvrhu vyhrazena.

Začínáme v pondělí 4. září. Podrobněj-
ší info na www.sokolovnaotrokovice.cz  
a fb Sokolovna Otrokovice

Připravujeme: 
ZŠ Trávníky: aerobik 5–7 let 
 Čt 17.00–18.00 

rozvrh cvičebních hodin tJ Jiskra otrokovice, oddílu  sPort Pro všeCHny 2017/2018



Ženský pěvecký sbor (ŽPS), 
jenž působí v našem městě  
50. rokem, zahájil letošní se-
zonu sérií vystoupení. Dne 30. 
dubna zavítal do družebního 
města Dubnica nad Váhom, kde 
zpestřil májové oslavy trojicí 
koncertů. Patří se touto cestou 
poděkovat vedení města za vel-
mi vřelé přijetí a pohostinnost, 
jakých se nám dostalo. V úterý 
9. května se konala slavnostní 
vernisáž uměleckého sdružení 
Rozumění z Otrokovic. ŽPS se 
připojil také k této významné 
události a několika melodiemi 
v krásném prostředí předsá-
lí Městského divadla ve Zlíně 
umocnil v návštěvnících dojem 
z výstavy. Závěr tradičního 
Koncertu tří generací, který se 
uskutečnil ve středu 17. květ-
na ve velkém sále Otrokovické 
BESEDY,  patřil taktéž našemu 
sboru. 

Letos jsme si připravili mimo 
jiné řadu divácky oblíbených 
spirituálů. Dne 3. června se 
konal tradiční festival Ženská 
srdce 2017 v Jedovnici. Dne 
5. července jsme měli tu čest 
společně na náměstí v Otroko-

vicích vystoupit s dechovým 
souborem z družebního města 
Vác z Maďarska. Vidíte, že ne-
zahálíme. Hudba, zpěv a krásné 
melodie, to je to, co nás spojuje.  
Sbor řídí Mgr. Marek Obdržá-

lek, od letošního roku na klavír 
doprovází Veronika Dávidová. 
ŽPS je otevřené sdružení, které 
rádo do svých řad přijme nové 
členky ve věku od 15 do 115 
let. Zkoušíme každou středu 

od 17.30 do 19.30 hodin v pro-
storách bývalé Radniční restau-
race. A co vás čeká, když přijde-
te mezi nás? Především krásné 
sborové a sólové písně všech 
žánrů v českém jazyce a v řadě 

dalších světových jazyků, legra-
ce, výlety, pohodová atmosféra, 
a hlavně dlouholeté přátelské 
vazby. Těšíme se na vás. 
 mgr. Hana Zvoníčková, 
 předsedkyně žPS

7OtrOkOvické
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do 27. srpna,  14–18 hod., denně kromě pondělí, Městská galerie
Povodně 1997 
Výstava věnovaná 20. výročí povodní nejen v Otrokovicích. 
Spousta autentického materiálu, dosud nezveřejněné fotografie ze 
soukromých archivů z povodní, které město postihly v létě 1997.

15. září, 15–18 hod., areál otrokovické NADěJE, ul. Wolkerova
ZAHrAdní slAvnost 
A setkání AutomoBilovýCH veteránů
Akce otrokovické NADěJE, na kterou zve širokou veřejnost.

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

nabídka pro děti ze Zš
Ateliér Motýlek                       900 Kč
Badatel  
1x za 14 dní 2 hodiny    800 Kč 
Combat – bojová umění     900 Kč 
Florbal I., II.                     900 Kč
Florbal – dívky                     900 Kč
Geocaching                     800 Kč
Inline brusle – přípravka     600 Kč
Keramika – začátečníci, pokročilí 
                                                    900 Kč
Kreativní svět                   1 000 Kč
Kytara – začátečníci, pokročilí    800 Kč
Latino Dance                     800 Kč
Letecký modelář – začátečníci, 
pokročilí                                   1 000 Kč
Mažoretky – začátečníci, pokročilí 
                                                    800 Kč
Mix Dance                     800 Kč
MTV Dance                       800 Kč
Nerf kroužek                      800 Kč
Pestrá angličtina                     800 Kč
Pokusy  1x za 14 dní 2 hodiny      800 Kč
Robotika 1x za 14 dní 2 hodiny  800 Kč
Roztleskávačky                       800 Kč
Rybáři                                     700 Kč
Rybářský klub  1x za měsíc     300 Kč
Sherlockování – Exit  Game     800 Kč
Sluníčka                                     800 Kč
Survival                                     800 Kč  

Šneček – logopedický kroužek       
1x za 14 dní 20 minut     800 Kč
YouTUBEŘi  800 Kč

nabídka pro předškolní děti
Angličtina v pohybu                   800 Kč
Hopsálek 800 Kč
Malé mažoretky  800 Kč
Malé roztleskávačky  800 Kč
Šikulka I., II.   900 Kč
Tvořínek – keramika  850 Kč
Žížalky I., II. – pohybové hry  800 Kč

nabídka rodinných aktivit
Berušky  650 Kč/osoba
Inspirace                550 Kč/osoba
Opičky                             550 Kč/osoba

nabídka pro dospělé
Cvičení s Irenou  2 000 Kč
Keramika pro dospělé          2 000 Kč 
Orientální tance                       2 000 Kč
Výtvarné techniky                   2 000 Kč

nabídka pro děti ze Zš
Atletická přípravka I., II., III.  900 Kč
Hands Up  800 Kč
Judo  900 Kč
Kapela  800 Kč

Kondiční gymnastika  900 Kč
Kytara – začátečníci, pokročilí 800 Kč
Street dance  800 Kč
Street dance – soutěžní 800 Kč
Tvořivé ruce  1 000 Kč
Volejbal   900 Kč
Koumáci                                     800 Kč

nabídka pro předškolní děti
Minigymnastika   800 Kč
Barvička                 900 Kč
Atletická přípravka pro předškoláky 
                                                         800 Kč
Ptáčata  800 Kč
Tygříci  800 Kč
Tygři  800 Kč

nabídka rodinných aktivit
Berušky  650 Kč/osoba
Broučci                400 Kč/osoba/pololetí

nabídka pro dospělé
Kytara pro pokročilé 2 000 Kč

 

nabídka pro děti
Budžucu dodžó – děti                 700 Kč
Fantasy klub  650 Kč
Florbal  700 Kč
Jezdecký klub  500 Kč/osoba
Judo  700 Kč

Keramika – děti  950 Kč
Kreativ  850 Kč
Orientální tance  700 Kč
Rybářský klub    1x za 14 dní 400 Kč
Soutěžní aerobik Quick step  700 Kč
Tvořínek  800 Kč
Vaření s Fildou  650 Kč
Vlakový modelář  1 000 Kč
Žabičky  700 Kč

nabídka kroužků pro dospělé
Aerobik „Megaveloši“  600 Kč
Budžucu dodžó                        1 100 Kč
Keramika pro dospělé    1x za 14 dní 
 1 200 Kč
Vlakový modelář pro dospělé  1 000 Kč

rodinné aktivity
Baby studio  600 Kč/osoba

Bližší informace o jednotlivých 
kroužcích získáte na výše uvede-
ných telefonních  kontaktech nebo na  
našich internetových stránkách 
www.ddmslunicko.cz. 

Ceny kroužků jsou uvedeny na celý 
školní rok (není-li uvedeno jinak).  
Platí se po zahájení činnosti kroužků,  
tj. v říjnu 2017. 

Přihlášky do kroužků vydáváme 
od 1. září.

nabídka kroužků ddm sluníčko na školní rok 2017/2018
DDM SLUNíČKO
tř. Osvobození 168, Otrokovice 
tel.: 577 922 200, mobil: 739 075 711

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

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

www.ddmslunicko.cz
 

Ženský pěvecký sbor otrokovice rozdává radost doma i v zahraničí

1. 10., park před Společenským domem

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 

Moderátor Dalibor Dědek
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Z redAkční Pošty 

„5.–16. července 1997, pro někoho 
jen čísla, no pro Otrokovice jed-
na velká katastrofa, která zasáhla 
do života mnoha lidí a stála i něko-
lik životů. Kvůli této povodni bylo 
evakuováno 6 500 občanů z 1 082 
zaplavených bytů.“

Už je to 20 let od této tragické udá-
losti v Otrokovicích. O těchto povod-
ních jsem nevěděla skoro vůbec nic 
do té doby, dokud jsem nezahlédla 
u kamarádky knížku Svědectví o po-
topě. S kamarádkou jsme si ji společ-
ně přečetly, a to byl taky důvod, proč 
jsme se rozhodly zjistit o povodních 
něco navíc. Jelikož jsme měly volný 
den, tak nás napadlo, že pojedeme 
navštívit babičku mojí kamarádky, 
která tuhle povodeň zažila.

Byl pěkný letní den, tak nám ba-
bička nabídla, že bychom se mohly 
jít projít a že nám o povodních po-
vypráví. Naše povídaní začalo tam, 

kde žila kamarádčina babička. Ří-
kala nám, že povodně vznikly z hus-
tého deště. Také nám ukazovala, že 
hladina vody vystoupala někde až 
3 metry a říkala, že měla štěstí, že 
bydlela v posledním poschodí. Poté 
jsme šly dál kolem hlavní cesty a do-
šly jsme až ke garážím u Štěrkoviště. 
Tyto garáže byly v nižších částech 
skoro celé zaplavené a ve vyšších 
částech voda dosahovala až do třeti-
ny garáže. Dokázala jsem si vybavit, 
jak moc to bylo zaplavené, protože 
v knížce, kterou jsem u kamarádky 
četla, byl obrázek právě těchto zapla-
vených garáží. Přišlo mi vtipné a zá-
roveň smutné, když babička říkala, 
že se museli zachraňovat nejen lidé, 
ale i auta z této oblasti. Pak jsme šly 
směrem ke koupališti, o kterém jsme 
se dozvěděly, že bylo úplně celé za-
topené. Z původního koupaliště zby-
la jen skluzavka a možná i dětský 

bazén, tím si ale babička nebyla jistá. 
Koupaliště se muselo zrekonstruovat 
a dneska je už opravena i skluzavka. 
Začala jsem si uvědomovat, jak vel-
ké musely být škody, a proto jsem se 
zeptala kamarádčiny babičky, jestli 
má nějaký odhad. Byla jsem v šoku, 
když nám řekla, že škody byly zhru-
ba 3 miliardy korun. Potom jsme šly 
směrem ke Společenskému domu, 
jenž byl zaplaven skoro do prvního 
patra. 

„Pamatuju si, jak tudy projížděli 
lidé v lodích a bylo tu taky pár bláz-
nů, kteří v té vodě plavali,“ říkala 
nám babička.

Protože byla babička už unavená, 
rozhodly jsme se, že předtím, než 
půjdeme domů, sedneme si ještě 
na chvilku do parku. V parku jsme 
zahlédly památník, který dosahoval 
velmi velké výšky. Zjistily jsme, že 
je to památník povodně z roku 1997 

s názvem Hladina 3,54 m. Je vysoký 
stejně jako výška hladiny právě při 
těchto povodních. Když jsme si šly 
památník prohlédnout, uviděly jsme 
desku, na které byla kočka. Tato pa-
mátka ve mně vzbudila hrůzu a byla 
jsem si plně vědoma toho, jak hrozné 
musely tyto povodně být.

Protože už bylo pozdě, rozhodly 
jsme se jet domů. Když vzpomínám 
na to, co nám kamarádky babička ří-
kala nebo když si čtu knížku o těch-
to povodních, přejíždí mně mráz 
po zádech. Nikdy bych nic podob-
ného nechtěla zažít a jsem ráda, že  
Otrokovice mají dostatečnou ochra-
nu právě před podobnými katastro-
fami. Konečně už o povodních něco 
vím, ale budu ráda, když se dozvím 
ještě víc. A ještě raději, když je nikdy 
nepoznám na vlastní kůži.
 Barbora fArkAšová, 
 Vlil. B, 14 let, ZŠ trávníky

literární soutěŽ nA témA Povodně 1997 – První místo

Povodně v otrokovicích 

Město Otrokovice vyhlašuje výBěrové říZe-
ní nA PronáJem Prostor slouŽíCíCH 
k Podnikání  nACHáZeJíCíCH se v Pří-
Zemí Budovy č. P. 950, ul. tylovA, ot-
rokoviCe, nacházející se na pozemku parc. č. st. 
703/2 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře 117,50 m2. 
Dříve prostory sloužily k účelu: prodejna sportovních 
potřeb a kol. Prostory jsou zkolaudovány jako prodej-
na a servis jízdních kol. 
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 10. 2017 na dobu neu-
rčitou
2. nájemné:  a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním 
prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel ná-
jmu

b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii 
výpisu z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem zřízeným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy 
doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány 
a provozovány výherní hrací přístroje, interaktivní 
videoloterijní terminály a jiná obdobná technická za-
řízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitými 
sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších před-
pisů
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí 
pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného 

a záloh na služby. Tato kauce bude použita v případě, 
že nájemce nebude platit řádně nájem a služby s ná-
jmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vy-
rovnání všech závazků, bude tato kauce, případně její 
úměrná část pronajímatelem vrácena nájemci
6. Uzávěrka výběrového řízení: 5. 9. 2017 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Prohlídku předmětných pro-
stor je nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313, 
případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace 
poskytne Eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317.

Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zale-
pené obálce s označením: 

„Výběrové řízení ul. Tylova 950“ na ad-
resu: TEHOS, s. r. o., k rukám jednatele, 
 tř. Tomáše Bati 1255, 765 02  Otrokovice.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Bylinkové poléčení duše i těla aneb otrokovická Žítková Naše první účast na GLOBE 
Games v Moravských Budějo-
vicích (https://goo.gl/uK1SJh) 
nás Gloubáky z Mánesky moti-
vovala k zapojení do Evropské 
fenologické kampaně (https://
goo.gl/YBWTkq). Jde o kampaň  
evropské části mezinárodního 
programu GLOBE. Primárně 
v ní jde o denní focení přes apli-
kaci GrowApp šestice původ-
ních evropských stromů – buk 
(beech), dub (oak), lípa (small-
-leaved lime), višeň (sour che-
rry), bříza (birch) a líska (hazel). 
Pomocí těchto fotek budou věd-
ci zkoumat klimatické změny 
v Evropě.

Účast v kampani přináší 
žákům mnohem více než jen 
focení s využitím moderních 
digitálních technologií. Jsme 
ve spojení se dvěma školami – 
jedna je z Nizozemska a druhá 
z Chorvatska. Prvním úkolem 
žáků bylo vytvořit představení 
sebe sama – anglicky. Po prázd-
ninách čeká žáky další úkol – fo-
cení stromů při usínání vegetace 
a diskuse o rozdílech této části 
fenologického roku u vybrané 
šestice stromů v České republi-
ce, Nizozemsku a v Chorvatsku.

Proč jsme se do kampaně za-
pojili? 

• Žáci přispějí ke zkoumání kli-
matických změn v Evropě.
• Denně zkoumají přírodu – 
fenologické fáze probouzení 
(grow-up) a usínání vegetace 
(grow-down).
• Rozvíjejí pracovní kompetence 
– pravidelnost.
• Rozvíjejí kompetence k učení – 
zkoumání fenologických fází ze 
získaných fotek (analýza) a vy-
hodnocování, srovnávání, tvorba 
závěrů, …
• Komunikují anglicky.
• Spolupracují se zahraničními 
školami na společném projektu.
• Budují svoje badatelské doved-
nosti.
• Používají moderní digitální 
technologie v denním životě 
s přesahem do jejich vzdělávání.
• Z fotek tvoří časosběrná videa, 
která umožní detailně analyzo-
vat vývoj vegetace.

Dění nejen v kampani mů-
žete sledovat na https://goo.gl/
g7Q5ca. Stromy napříč Evro-
pou může každý sledovat online 
(https://goo.gl/W6NwTs). Po-
kud budete chtít, můžete appku 
používat také a pomoci vědcům 
ve zkoumání klimatických změn 
– zkrátka stanete se amatérskými 
vědci. Pavel BroŽA, 
 GLOBe učitel, ZŠ Mánesova

Gloubáci z mánesky pomáhají 
zkoumat klimatické změny v evropě

Pastva  nejen pro hmyz, ale pro všechny naše 
smysly, aromaterapie na jedničku, bylinkové 
poléčení duše i těla aneb Otrokovická Žítková. 
Taková obdobná slova zaznívala od moudrach-
tivé dvacítky účastníků záhonkového setkání 
v parčíku před kostelem sv. Vojtěcha, které si 
připravil  zakladatel záhonu Josef Ambruz. 

Na povídání o bylinkách bych přivítala i mla-
dou generaci. Říkám si, že od mala by se měly 
děti učit bylinám a také ohleduplnosti – tolik 
bych si přála obdobný záhonek u našeho domu, 
kde zatím jen denně odklízím smetí po ,nevě-
doucích', kde hlavně kraje záhonků slouží jako 
odhodiště nedopalků. A kolik rohových keříčků 
už odešlo po tolika vymočeních pejsků, snad ani 

nelze vyčíslit. Zveme tímto strážce pořádku blí-
že a ještě blíže... 

Znáte pocit, když darujete vlastnoručně na-
sbírané bylinky v lásce a pokoji na čistém mís-
tě a ještě pro ně vytvoříte originál pytlíček? 
Kouzlo  léčebné pak nemá hranice a dar nabývá 
nenahraditelnou hodnotu. Umíme se takto vzá-
jemně podělit o radost a štěstí? Dovolila bych si 
zakončit povídání u záhonku, na jehož pokra-
čování se už těšíme, citací Helen Keller: „Víte,  
co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak 
a nevidět.“ 

Jedno červencové odpoledne  spolu s ostat-
ními  ochutnala, povoněla, pohladila, nafotila 
a sepsala           mgr. Zdenka uruBová



kurzy Alfa – příležitost pro každého, 
kdo se ptá po smyslu bytí
Proč jsme tady? Jaký má život smysl?  
Jak být vnitřně svobodný? Proč lidé 
věří v Boha? Končí život smrtí?
Máte-li odvahu a chuť pokládat tyto 
a jim podobné otázky, pak je Alfa 
právě pro vás! Jde o nezávazný kurz 
pro zvídavé s 12 večerními přednáš-
kami, následnou diskusí a pohoště-
ním. Bude probíhat od 18. září vždy 
v 18.30  hodin v suterénu nového 
kostela Římskokatolické farnosti  
Otrokovice. I když je kurz zdarma, je 
nutné se na něj přihlásit, a to na tele-
fonu 731 621 127, nebo přes e-mail 
faotrokovice@ado.cz. V Turistickém 
informačním centru v Otrokovické 
BESEDě jsou k dispozici i tištěné při-
hlášky s dalšími informacemi. Těšíme 
se na vás! 
 Společenství věřících v kostele svatého Vojtěcha

A léta běží… V těchto letních prázdninových 
dnech oslavila naše bývalá dlouholetá zpěvanka 
evženie mACHáčková krásných 85 let. Byla 
v našem pěveckém sboru sluníčkem, upřímnou ka-
marádkou s laskavým srdcem a rozdávala kolem 
sebe lásku a humor. Patřila mezi první členky za-

kládající pěvecký sbor, který oslaví v letošním roce 50 let svého 
trvání. Do dalších let přejeme Evžence nadále veselou mysl, 
hodně lásky a hlavně dostatek síly pro překonání neduhů ve 
stáří. Upřímně blahopřejí členky ŽPS Otrokovice.

čas, ten plyne jako voda, nezůstane chvíli stát, ani 
se nám věřit nechce, že ti bude sedmdesát. Dne 
26. srpna oslaví životní jubileum pan františek 
JAdrníček. Všechno nejlepší přejí dcery Eva 
a Martina, vnoučata Michaela, Andrea a Filípek.

Dne 19. září oslaví 80. narozeniny a zároveň do-
vrší se svojí manželkou 55 let společného života 
ing. Antonín PArtikA. Toto životní jubileum 
je čas, kdy se uzavírá jedna kapitola a začíná nová. 
Nezáleží na tom, kolik kapitol kniha života má, ale 

co v ní stojí. V té Tvé je spousta lásky, podpory a pochopení 
pro Tvé blízké a my Ti dnes děkujeme, že zde pro nás vždycky 
jsi. Do dalších let především pevné zdraví přejí manželka Gábi 
a synové Martin a Pavel s rodinami.

i když ti osud život vzal, v našich srdcích žiješ dál.
Dne 25. srpna vzpomeneme 10. výročí úmrtí na-
šeho syna a bratra otto klHůfkA. S láskou 
vzpomínají maminka a sestra Libuše.

Dne 26. srpna by pan Zdeněk Zimák oslavil ne-
dožitých 80 let. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manželka, dcera Hanka a syn Zdeněk

čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 27. srp-
na vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Antonína  
vítkA. S láskou vzpomíná manželka a děti  
s rodinami.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov 
zůstala cestička jen. Kytičku květů ti můžeme 
dát a se slzami v očích vzpomínat. Dne 28. srp-
na vzpomeneme 14. výročí úmrtí našeho milého 
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
františka klementy. S láskou a úctou  

vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou, vnoučata a pravnu-
ci Daniel a Daniela.

Dne 30. srpna uplyne 7. smutný rok, kdy nás na-
vždy opustila paní Jindřiška Honsová. Ta rána 
stále bolí, zapomenout nedovolí. Co osud vzal, to 
nevrací, i když naše srdce krvácí. Stále vzpomínají 
dcery Iva a Hanka s rodinami a manžel Slávek.

Dne 11. července uplynuly 3 roky od úmrtí pana 
libora kotáskA. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu, prosím, tichou vzpomínku spolu s námi. Vzpo-
míná manželka Marta, syn Martin a dcera Lenka 
s rodinami.

Dne 1. srpna uplynuly tři smutné roky, kdy nás 
opustila paní markéta kÜHrová. S láskou 
vzpomíná syn Ivan s rodinou.

Dne 2. srpna by se dožil 70 let pan Jan velCl. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkujeme. Manželka Ivana, dcery Len-
ka a Ivana s rodinami

Dne 3. srpna uplynul jeden rok, kdy se na věč-
nost odebral pan mgr. Petr neBuCHlA.  
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, syn 
Petr s manželkou a dcera Ivana s rodinou.

Dne 7. srpna jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí mé 
milované maminky, paní libuše noHelové. 
S láskou a vděčností stále vzpomíná dcera Martina.

Dne 12. srpna jsme vzpomněli desátého výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana 
václava HosnedlA. Stále vzpomínají dcera  
Jaroslava a vnučka Michaela s rodinou.

Dne 13. srpna by se dožil 85 let pan Josef  
kolář. S láskou vzpomíná manželka Marie 
a synové s rodinami.

Dne 14. srpna uplynulo 5 let, kdy odešel od všech, 
které měl rád a kteří měli rádi jeho, pan silvestr 
voZáBAl. Za tichou vzpomínku děkují manžel-
ka a dcery s rodinami.

Dne 15. srpna uplynuly dva roky od úmrtí naše-
ho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
Jaroslava doleŽelA. S láskou vzpomíná man-
želka a dcery s rodinami.

Dne 16. srpna uplynulo již 17 dlouhých let, co nás 
opustil můj manžel, tatínek, dědeček, pan karel 
večeřA.  S láskou stále vzpomíná manželka 
a dcera s rodinou.

Dne 16. srpna uplynulo 10 let ode dne, kdy nás 
nečekaně opustila ve věku 41 let paní monika 
melková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni. 
Za všechny kolegy a kamarádka Hanka.

Dnes, 18. srpna, uplyne smutný pátý rok, co nás 
navždy opustil pan ladislav Buršík. S láskou 
v srdci stále vzpomíná manželka Bedřiška.

Dnes, 18. srpna, vzpomeneme 5. rok, kdy zemřel 
pan Josef GloZyGA. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. S láskou vzpomíná manželka Dana, 
dcery Petra a Andrea a vnuk Filip.

Dne 21. srpna uplyne 9 let od úmrtí pana Aloise 
úleHly. S láskou vzpomíná manželka, dcery 
Adéla, Ilona a Vendula s rodinami.
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společenská kronika: cena 
za zveřejnění je 120  Kč vč. 
DPH/osoba. Podklady a plat-
by přijímá TIC, Po–Pá 8–12, 
13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 
571 118 103.

sháním ke koupi byt, Otroko-
vice, Malenovice. 
Tel.: 603 976 867.
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sPolečenská kronikA

odvoZ ZdArmA – CenA doHodou
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PrůkAZové foto 
otrokovická BesedA: 

otevírací doba fotostudia 
Po, St 8–11, 13–16
Út, Pá 9–11,13–15

ČT 9–11 hod.
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Plynoservis-toPení 
Zdeněk srnec Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, Ariston, John Wood, 
Rheem. Tel. 604 988 815.

inZerCe

koupím garáž v Otrokovi-
cích. Tel.: 603 503 878.

JÓGA KROK ZA KROKEM 
cesta ke zdraví a vnitřní harmonii

Kurz základní jógy v rozsahu  
14 hodin. 

Lekce jógy jsou vhodné pro úplné 
začátečníky i pro mírně pokročilé, 
kteří si chtějí zopakovat základy. 

Kde: Sokolovna Otrokovice 
(Komenského 248) 

Kdy: od 7. 9. do 14. 12. 2017
čtvrtky od 18.30 do 19.30 hod.   
Úvodní lekce (7. 9.) je zdarma,  
kurzovné pro 14 lekcí je 700 Kč.
Přihlášky a bližší  informace:  
lenka.vychodilova@seznam.cz

muž 64 hledá ženu do 70 let. 
Samota je zlá.
Tel.: 731 250 963.

BlAHoPřání
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Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schrán-
ky, jsou k vyzvednutí v Turistickém informač-
ním centru v Otrokovické BESEDě od 28. srp-
na, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod. Chyby 
v distribuci hlaste redakci, tel. 571 118 104,  
e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Potřebujete si vyřídit řidičský 
průkaz, ověřit podpis, zaregis-
trovat vozidlo nebo vystavit 
živnostenský list na Městském 
úřadě v Otrokovicích? Už čtyři 
roky nabízí městský úřad služ-
bu pro rodiče, pokud nemají 
zajištěno hlídání pro své děti 
na dobu nutnou k vyřízení ja-
kékoliv úřední záležitosti. A to 
zcela zdarma.

Otrokovický úřad využil 
blízkosti Mateřského a dět-
ského centra Klobouček, které 
sídlí v sousedství. 

„Rozhodli jsme se nabíd-
nout našim klientům – rodi-
čům dětí do 6 let – hlídání dětí 
zdarma na dobu, během které 
vyřizují své záležitosti na úřa-
dě. O děti je profesionálně 
postaráno a rodiče se mohou 

věnovat v klidu vyřizování,“ 
vysvětlila tajemnice Městské-
ho úřadu Otrokovice Radana 
Zenáhlíková.

Službu mohou využívat 
rodiče dětí do šesti let věku. 
Dítě zavedou do mateřského 
centra a při vyřizování svých 
záležitostí na úřadě si vyžádají 
potvrzení, ve kterém úředník 
uvede čas, jak dlouho jednání 
trvalo a opatří jej podpisem 
a razítkem. Na základě potvr-
zení nebude v mateřském cen-
tru při vyzvednutí dítěte účto-
ván rodiči poplatek. Mateřské 
a dětské centrum Klobouček 
sídlí v  budově vedle městské-
ho úřadu v prvním patře nad 
sídlem Policie České republi-
ky. 

Nabídka Kloboučku pro 

pohlídání dětí klientů úřadu 
je Po–Čt 9–12 hodin a 16–18 
hodin, Pá 9–12 hodin. 

„V období prázdnin máme 
v úterý a ve čtvrtek v odpoled-
ních hodinách omezen provoz. 
Snažíme se ale vyjít vstříc 
i individuálním požadavkům 
mimo pracovní dobu,“ sdělila 
provozovatelka Mateřského 
a dětského centra Klobouček 
Jana Býmová. 

Mateřské centrum je záze-
mím pro maminky na mateř-
ské dovolené, pro děti sociálně 
nevyzrálé nebo s oslabeným 
imunitním systémem, pro děti 
pracujících rodičů do pozdních 
odpoledních hodin a v nepo-
slední řadě v období prázdnin. 
 romana steHlíková,
 mluvčí Otrokovic 

klobouček nabízí hlídání dětí, zatímco rodiče vyřizují úřední záležitosti

Sto tisíc korun se podařilo získat Městské 
knihovně Otrokovice, aby mohla nabízet čte-
nářům kvalitnější služby. Projekt „Zkvalitnění 
katalogizace a zlepšení služeb pro čtenáře“ bude 
realizován nejpozději do konce letošního roku.

„Koncem minulého roku vyhlásilo Minister-
stvo kultury výběrové dotační řízení Veřejné 
informační služby knihoven, na které jsme oka-
mžitě zareagovali. Dotaci se nám podařilo získat 
a díky těmto finančním prostředkům můžeme 
pořídit modernější a perspektivnější systém, zvý-
šit kvalitu katalogizace dokumentů, a tím zlepšit 
služby pro naše čtenáře,“ uvedla Barbora Šo-
píková, vedoucí odboru školství a kultury, pod 
který otrokovická knihovna patří.

Knihovna používá pro katalogizaci dokumen-
tů, výpůjční služby a pro online katalog knihov-
ny zastaralý software. „Tento software se již ně-

kolik let nevyvíjí, jsou problémy s katalogizací 
dokumentů, odesíláním e-mailů přes některé 
poštovní servery a nejsou podporovány všech-
ny moderní funkce. Rovněž internetový katalog 
knihovny je zastaralý a neumožňuje obvyklé 
moderní služby, jako je například komfortnější 
způsob vyhledávání dokumentů nebo odesílá-
ní výsledků vyhledávání v katalogu na osobní  
e-mail čtenáře,“ popsala současný stav vedoucí 
Městské knihovny Otrokovice Radka Jarková.

Za získané finanční prostředky bude pořízen 
modernější a perspektivnější systém, zvýší se 
kvalita katalogizace dokumentů a zejména bude 
pro čtenáře mnohem komfortnější vyhledávání 
knih prostřednictvím on-line katalogu Městské 
knihovny Otrokovice. Díky novému softwaru 
by knihovna mohla v budoucnu zavést výpůjčky 
elektronických knih nebo on-line platby.  (ste)

městská knihovna bude mít modernější zařízení

Město Otrokovice nabízí k PronáJmu část PoZem-
ku PArC. č. 74/51 ostAtní PloCHA, ostAtní 
komunikACe, díl č. 2 o výměře CCA 147 m2  
v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, obci Otrokovi-
ce, JAko ZAHrádku. Bližší informace podá re-
ferent odboru majetko-právního MěÚ Otroko-
vice, Zemanová Martina DiS., tel. 577 680 205,  
e-mail: zemanova@muotrokovice.cz 

Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru v Otrokovicích a Vo-
dáckému klubu Kvasice za ukázku techniky a práce pro děti pří-
městského tábora s angličtinou. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou 
techniku, projely se po Moravě na motorovém člunu a zažily spoustu 
jiné legrace. Děkujeme za vaši práci a přejeme vám hodně úspěchů.  
 ing. maxmilián lukesZ, MAXiMUM, jazyková agentura s .r. o.

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

Jazykové kurzy pro dospělé, 
mládež a děti od 3 let

Celý srpen,  10–19 hodin, 
vstup zdarma
dopravní hřiště pro veřej-
nost
Podmínky vstupu dle ná-
vštěvního řádu dopravního 
hřiště. 

 těší se na vás DDM Sluníčko

In
z

e
r

c
e

Sokolovna Otrokovice, pátek 22. září od 17 hodin
Program pro děti na hřišti – soutěže, koloběžky, táborák.

Pro dospělé ukázky různých forem cvičení v sále sokolovny. 
Výstava a promítání fotek z historie i současnosti. 

Další informace a upřesnění na 
www.sokolovnaotrokovice.cz a fb Sokolovna Otrokovice

Můžete zhlédnout práce členů sdružení Valašský názor, Spolku přátel výtvarného umění Kroměřížska,  
Fotoklubu Beseda a výtvarníků spolku Rozumění. K poslechu hraje Johnny Cash Revival.
 V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
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V souvislosti s pořádáním divácky atraktivního silničního kritéria reprezentantů kategorie U19 kolem hotelu Baťov – Společenský dům, 
které se v rámci 54. ročníku Medzinárodných dní cyklistiky uskuteční v sobotu 9. září 2017, bude silniční provoz omezen a regulován 
na těchto ulicích:
Erbenova 1) v úseku od křižovatky s tř. Spojenců po křiž. s ul. Dobrovského – sobota 9. září, 9.00–19.00 hod. zákaz zastavení a zákaz 
vjezdu všech vozidel
2) v úseku od křižovatky s tř. Tomáše Bati po křiž. s ulicí tř. Spojenců – sobota 9. září, 9.00–17.00 hod. zákaz zastavení 
Dobrovského v úseku od křižovatky s ul. Erbenova po křiž. s ulicí Moravní – sobota 9. září, 9.00–19.00 hod. zákaz zastavení a zákaz vjezdu všech vozidel.
Moravní v úseku od křižovatky s ul. Dobrovského po křiž. s ulicí tř. Spojenců – sobota 9. září, 9.00–19.00 hod. zákaz zastavení a zákaz vjezdu všech vozidel.
Tylova v úseku od křižovatky s ul. tř. Tomáše Bati po křiž. s ulicí tř. Spojenců – sobota 9. září, 9.00–neděle 10. září do 14.00 hod. zákaz zastavení a zákaz vjezdu všech vozidel. 
Tř. Spojenců v úseku od křižovatky s ul. Erbenova po křiž. s ulicí Moravní – sobota 9. září, 9.00–19.00 hod. zákaz zastavení a zákaz vjezdu všech vozidel. 
Upozorňujeme, že dne 9. září od 12.00 do 19.00 hodin nebude možné z uzavřeného prostoru (viz plánek) vyjet na místní komunikace ulic Erbenova, tř. Spojenců, Dobrovského a Moravní. Žádáme 
občany, kteří bydlí v dotčené části (viz zvýrazněný prostor v plánku) a předpokládají, že budou vyjíždět, aby svá vozidla s dodatečným předstihem odstavili na jiném místě před platností dopravního 
značení. V souvislosti s pořádáním cyklistických závodů dojde k přesunutí autobusové zastávky Společenský dům linky 55 v obou směrech na autobusové nádraží. V sobotu 9. září nebude také dopravně 
obsloužena zastávka Senior. Prosíme obyvatele výše jmenovaných ulic, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení o změně průjezdnosti, neparkovali svá vozidla na těchto komunikacích, 
dodržovali pokyny strážníků MP Otrokovice a pořadatelů a dbali zvýšené opatrnosti v době konání závodu. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ – uzavírka ulic v místní části Baťov

 

součástí 

v 10.30 hodin.

-

ých
ř
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Také letos se Otrokovice stávají 
součástí automobilového svátku 
Barum Czech Rally Zlín 2017, 
která se jede v termínu 25. až 
27. srpna. Tradičně je ve městě 
zázemí rallye v prostorách firmy 
Continental Barum. Loni  bylo 
možné vidět závodničky i v Ob-
chodní ulici, a to díky kontrol-
nímu stanovišti přeskupení vozů 

STAR RALLY HISTORIC 
a vzdálené tankovací zóně. Le-
tos se  chystá na úterý 22. srpna 
od 18 hodin ve velkém sále Ot-
rokovické BESEDY křest knihy 
Žlutomodrá rally autorů Daniela 
Porazila a Jiřího Fryjeho. 

„Součástí křtu bude beseda 
s jezdci a autogramiáda. Účast 
přislíbili Jan a Josef Kopecký, 

Roman Kresta, Harald Demuth 
a Raimund Baumschlager,“ uve-
dl za pořádající Fotoklub Beseda 
Petr Bořuta. V pátek 25. srpna 
mezi 7.30 a 13. hodinou se jede 
volný trénink kvalifikační rych-
lostní zkoušky (RZ), kvalifikač-
ní RZ a testovací RZ v blízkém 
okolí Otrokovic – ve Žlutavě 
a Bělově.  (ano)

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:
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Skvěle obsazený tenisový turnaj katego-
rie B Harley Pub přilákal do Otrokovic  
sedmatřicet mužů a čtyřiatřicet žen nejen 
z tuzemska, ale i ze Slovenska, Polska, 
Kanady nebo Bosny. 

Krásný třídenní podnik měl skvělou 
hráčskou i organizační kvalitu. Mezi 
muži se z vítězství radoval Jakub Kadora 
z Orlové, když mu finále skrečoval notně 
unavený Martin Šoukal z Brna. Čtyřhru 
ovládla domácí dvojice Stanislav Neboj-
sa, Petr Vodák. V silné konkurenci žen 
potvrdila svou kvalitu loni nejlepší čes-
ká juniorka Sabina Machalová ze Zlína, 
která letos hostovala v druholigové Jiskře 
Otrokovice. Ve finále zdolala Nikolu To-
manovou z Orlové 6-0 a 6-4. Tomanová 
si spravila chuť ve čtyřhře, v níž domi-
novala spolu s Hrabalovou z TC Brno. 
Každý hráč dostal od pořadatelů pamětní 
list a mohl navštívit muzeum Harley-Da-
vidson v Otrokovicích. Medailisté získali 
finanční odměny, diplomy a věcné ceny. 

Turnaj měl velmi dobrou odezvu a byl 
skvělou reklamou otrokovického tenisu.

Co je dále nového v otrokovickém te-
nisu? Domácí hráči letos ukončili sezonu 
2. ligy na pěkné třetí příčce a potvrdili, 
že loni se nestali druhým nejlepším spor-
tovním kolektivem Otrokovic náhodou. 
Ve vyrovnané tabulce čtyřikrát vyhráli 
a třikrát těsně prohráli, což stačilo na ko-
nečný bronz. Paradoxem je, že porazili 
postupující TC Brno a podlehli sestupu-
jící VŠB Ostrava. Skvělou výkonností 
se prezentovaly dívky v sestavě Sabina 
Machalová, Karolína Vlachová a Šarlo-
ta Česneková. Mezi hochy pouze jednou 
prohrál Petr Vodák, solidní bilanci měli 
i ostatní muži Stanislav Nebojsa, Miro 
Kleman, Jan Přehnal a Jaroslav Dlabač. 
Domácí utkání měla příjemnou atmosfé-
ru a k vidění byl mnohdy velmi kvalitní 
a dramatický tenis. 

 stanislav neBoJsA, 
 tenisový oddíl tJ Jiskra Otrokovice

tenisté z mnoha zemí se sešli v otrokovicích, domácí mají ve 2. lize bronz

otrokovický tým. Zleva nahoře: S. nebojsa, S. Machalová, P. Vodák, J. Dlabač. 
Zleva dole: Š. česneková, J. Přehnal.   foto: archiv oddílu
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MAXIMUM, jazyková agentura
OTROKOVICE – nám. 3. května 1791
(nová budova MÚ, 1. patro), tel.: 777 832 792

v rámci rozšiřování výroby přijmeme 
do trvalého pracovního poměru:

Nabízíme:

www.hartpress.cz

Tiskárna 
 Otrokovice

pracovníky obchodního oddělení

ofsetové tiskaře

pomocné tiskaře

knihaře

řidiče

dobré platové podmínky

příspěvek na stravu

Více informací poskytne Ing. Monika Hotařová
T: +420 608 958 547 E: hotarova@hartpress.cz

Janeček skončil 
těsně pod čarou
Na červencovém  mistrov-
ství Evropy do 19 let v ital-
ském Grosettu byl i sporto-
vec z Otrokovic. Nadějný 
trojskokan Tomáš Janeček 
dosáhl výkonem 15,26 
metru na třináctou příčku 
z osmadvaceti startujících. 
Přišel tak těsně o možnost 
zabojovat ve finálové dva-
náctce. Na postup chybělo 
dvanáct centimetrů. 

„Byla to moje první zku-
šenost s kvalifikací, kde 
jsou jen tři pokusy, a dosáhl 
jsem svého druhého nejlep-
šího životního výkonu. Šéf-
trenér svazu Tomáš Dvo-
řák mně a mému trenérovi 
Aleši Prudkému gratuloval, 
takže zklamání z nešťastné-
ho vyřazení brzy přebolelo 
a pozitivem jsou získané 
cenné zkušenosti,“ zhodno-
til Janeček.  (ano)

3. kolo otrokoviCkéHo in-line PoHáru 2017
26. srpna, 8–19 hodin, Otrokovice, in-line ovál Trávníky

11. ročník závodů na kolečkových bruslích všech věkových kategorií pro 
registrované i neregistrované sportovce. Více na webu www.ssco.cz.

v otrokovicích představí historii Barum rally nová kniha
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Panteři hrají úvodní zápas sezony hned 1. září 
Nová sezona začíná florbalovým superli-
govým Panterům 1. září. Od 19.00 hodin 
budou hrát ve sportovní hale SPŠ Zlín 
proti nováčkovi soutěže z Ústí nad La-
bem. Dalším zápasem, tentokrát v hale 

na Štěrkovišti, bude souboj s 1. SC 
TEMPISH Vítkovice. Hraje se 16. září  
v 19.00 hodin ve sportovní hale Štěrko-
viště. Další zápasy zveřejní klub na svém  
webu www.panteri.cz.  (red)

JiskrA HAndBAll CuP, Otrokovice, hala Štěrkoviště
25.–27. srpna Jiskra Junior Handball Cup – mladší a starší dorostenky

1.–3. září Jiskra Handball Cup – ženy
www.jiskraotrokovice.sklub.cz. 


