
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

20. října 2017
číslo 10 – ročník 27
zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

okolí našeho města nabízí spoustu možností, jak strávit volné chvíle 
o samotě, s přáteli nebo s rodinou. Jednou z dostupných možností 
pro každého je vyrazit do lesa. Podzimní les bývá díky měnícím se 
barvám nejkrásnější z celého roku, a proto je vítaným zpestřením 
procházek pro celé rodiny. A letošní podzim připravil návštěvníkům 
lesů skutečnou nadílku. Hříbek, kam se podíváte! Stovky houbařů se 
vydaly do lesů, aby se zásobili houbami na celý rok. S prázdným ko-
šíkem se vracel málokdo. Houboví nadšenci mají svá místečka, kde 
zaručeně najdou krále hub – praváky. V čechách říkají „jdu na hou-
by“, kdežto na Moravě užíváme ležérní „jdu na hřiby“, protože kdo 
z lesa nepřinese hřib dubový, hřib smrkový nebo hřib borový, jako by 
na houbách ani nebyl. Babky, holubinky, klouzky, suchohřiby jsou v košíku ukryty pod vrstvou pra-
váků, protože správný moravský hřibař takové „druhořadé“ houby přece nesbírá. ti největší tvrďáci 
tyto houby dokonce přehlížejí a skutečně je nesbírají. ne však z neznalosti, ale potrpí si zkrátka na to 
nejlepší. Letos si může tento komfort dopřát téměř každý, kdo do lesa vstoupí. Praváky nacházela 
moje pětiletá dcera pocházející z města, šedesátiletý tatínek z vesnice a stejně tak moje sedmasedm-
desátiletá teta, která žije střídavě jak na vesnici, tak ve městě. V rodině jsme se shodli, že zažíváme 
houbové žně, které už pár let nepamatujeme. Sbíráme širokou škálu hub a už měsíc si pochutnáváme 
na smažených bedlách, houbové omáčce, gulášku, ale nejoblíbenější je u nás stejně klasická smaže-
nice s vajíčky. A jak to máte u vás doma? Ještě jste nevyrazili? Dlouho neotálejte, houbová sezona 
nebude trvat napořád!  Romana stehlíková
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oslavy otrokovické BesedY ozdobila zlatá slavice

Evropský týden
mobility
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Paní zpěvačka. Beznadějně nabitý byl při koncertu něko-
likanásobné zlaté slavice Lucie Bílé velký sál Otrokovické 
BESEDY. Kulturní a kongresové centrum slavilo v týdnu 
od 2. do 8. října dvacet let svého vzniku. Součástí oslav byl 
den otevřených dveří s ukázkami kurzů, následovaný veče-
rem s vážnou hudbou interpretovanou Zlínským komorním 
triem, v němž vystupuje někdejší ředitel Otrokovické BE-
SEDY Marek Obdržálek. Dále si diváci mohli užít divadelní 
představení v podání ochotnického souboru Tyjátr, recitál 
Lucie Bílé a klavíristy Petra Maláska, muzikál nadějného 
otrokovického autora Matěje Tauše, promítání filmů, orien-
tální show a cimbálovou muziku.   (ano)
 Foto: Martina Fojtíková
 více k výročí otrokovické BesedY najdete na str. 5

Další odpověď od Krajského 
úřadu Zlínského kraje obdržel 
člen petičního výboru „Petice 
k řešení obtěžujícího zápachu 
v otrokovické části Bahňák“, 
Jaroslav Budek. V korespon-
denci jsou uvedena další opat-
ření, která mají zamezit zápa-
chu na Bahňáku. Petice s více 
než 2 700 podpisy byla předána 
na krajský úřad koncem srpna 
2017.

Ředitel krajského úřadu Vla-
dimír Kutý v korespondenci 
uvádí, že se na základě zasla-
né petice uskutečnilo jednání 
za účasti jednatelů společnosti 
MAT, která je v textu petice 
uvedena jako jeden z pravděpo-
dobných původců zápachu. Zá-
stupci společnosti MAT na jed-
nání informovali, jak probíhá 
technologie výroby masokostní 
moučky pro krmné účely, kte-
rá může být zdrojem zápachu. 
Uvedli, že v průběhu posled-
ních čtyř let došlo v závodě 
k podstatným změnám. 

„Od roku 2013 již závod 
nezpracovává těla a části těl 
uhynulých zvířat. Zpracováva-
jí se pouze živočišné produk-

ty jako například kosti, ořezy 
masa z jatek apod. Aktuálně 
se v závodě zpracovává pře-
devším drůbeží maso. Z této 
suroviny se pak vyrábí maso-
kostní moučka,“ shrnul Budek 
část korespondence týkající se 
technologie výroby společnosti 
MAT.

Dále dopis obsahuje výčet 
kontrol a měření emisí pacho-
vých látek ve společnosti MAT:
• V květnu 2016 bylo provede-
no autorizované měření emisí 
pachových látek, jehož výsled-
kem bylo stanovení účinnosti 
filtru, která je 85 %.
• 8. srpna 2017 byla provedena 
ohlášená kontrola za účasti zá-
stupců krajského úřadu, odboru 
životního prostředí a zeměděl-
ství, České inspekce životního 
prostředí (ČIŽP), Oblastního 
inspektorátu Brno.
• 11. srpna 2017 byla prove-
dena nenahlášená kontrola se 
zástupcem ČIŽP a Oblastního 
inspektorátu Brno.
• 16. srpna 2017 byla prove-
dena nenahlášená kontrola se 
zástupcem ČIŽP a Oblastního 
inspektorátu Brno, při níž nebyl 

shledán zápach ani další pochy-
bení ze strany provozovatele.

„Nicméně jsme byli ubez-
pečeni, že společnost MAT 
připravuje několik etap techno-
logických úprav provozu, které 
by měly řešit i případný obtěžu-
jící zápach,“ uvedl člen petiční-
ho výboru. Koncem února 2018 
by měl být realizován projekt 
výstavby nového objektu pro 
dočasné skladování před ex-
pedicí zákazníkům, který bude 
obsahovat nové technologie 
chlazení masokostní moučky. 
Toto řešení by mělo přispět 
k eliminaci pachu z vyrobené 
masokostní moučky. 

Dále se připravuje projekt, 
který je rozdělen do čtyř etap. 
V první etapě se uskuteční vý-
měna stávajícího zastaralého 
chladicího zařízení. Druhá eta-
pa obsahuje modernizaci stáva-
jící technologie vaření vstupní 
suroviny. Zatřetí bude insta-
lována nová vzduchotechnika 
odsávání v lisovně moučky 
a v poslední etapě dojde k mo-
dernizaci půdního biologického 
filtru.
 Pokračování na straně 3

Petičnímu výboru byla přislíbena další 
opatření ke zmírnění zápachu ve městě



Že občané Otrokovic dbají 
o své prostředí, ve kterém žijí, 
dokazuje již 15. ročník soutěže 
Naše město v květech a zeleni, 
kterou pořádá každoročně od-
bor rozvoje města. Soutěže se 
mohl zúčastnit každý, kdo žije 
nebo podniká v Otrokovicích.  

„Během června, července 
a srpna zástupci hodnoticí komi-

se sledovali vývoj zeleně na ob-
jektech zařazených do soutě-
že. I když byl letošní ročník 
ovlivněn suchem a extrémními 
teplotami, které zejména květi-
novým výsadbám moc nesvěd-
čily, přesto bylo z čeho vybírat. 
Konečné hodnocení pak vyply-
nulo z celkového dojmu,“ uved-
la pracovnice odboru rozvoje 

města Marie Zahradníčková, 
která se podílí na organizaci 
soutěže. Tři místa ocenila ko-
mise v kategoriích bytových 
a rodinných domů. Jednu cenu 
udělila podnikatelskému sub-
jektu. Ceny byly předány v září. 
Poděkování za všechny ceny 
patří našim partnerům, kterými 
jsou Arboretum Břetislav Jalův-
ka, Technické služby Otrokovi-
ce a Otrokovická BESEDA. 
 Romana stehlíková, 
 mluvčí Otrokovic
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komise vyhodnotila 15. ročník soutěže naše město v květech a zeleni

Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů. 
1. místo – Jana Dulíková.

Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek 
bytových domů. 2. místo – eva černá.

Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek 
bytových domů. 3. místo – Viera Kolářová.

Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů. 1. místo – 
manželé Vyoralovi.

Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných 
domů. 2. místo – Andrea Bršlicová.

Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných 
domů. 3. místo – irena Desenská.

Výsadba a údržba zeleně u podnikatelských objektů a institucí – 
zahrada Azylového domu Samaritán. 



Celý říjen je Měsícem seniorů 
– hned prvního se slaví Mezi-
národní den seniorů. V Otro-
kovicích byla a je pro penzisty 
připravena spousta možností, jak 
se zabavit či poradit se o svých 
problémech. A pro všechny 
věkové kategorie tu má nejen 
v Týdnu knihoven (2.–6. října) 
dveře otevřené Městská knihov-
na Otrokovice.

Senioři zažili zatím tento mě-
síc volbu miss i dobrodružný, 
naštěstí ne opravdový, únik při 
požárním cvičení. Mohli také 
strávit příjemný čas ve wellness 
Sportovního areálu Baťov a při 
cestopisných přednáškách a be-

sedách či při sledování filmu 
v kině Otrokovické BESEDY.  
Také jim radili odborníci v otáz-
ce dluhů a dalších finančních 
zapeklitostí. 

Koho baví, nebo třeba tepr-
ve začne bavit pohyb, může se 
ideálně do 27. října přihlásit 
v sokolovně na Senioriádu Zlín-
ského kraje 60+ s podtitulem 
Sedm kroků pro zdraví. Jedná se 
o sedm disciplín, ve kterých je 
možné si  prověřit své možnosti, 
postřeh či rovnováhu. Součástí 
je i měření tlaku a poradenství 
ohledně cvičení proti bolavým 
zadům a kloubům. Přihlášky sice 
organizátoři uvítají předem, ale 

lze přijít i rovnou na akci, a to 4. 
listopadu. Prezentace je od 9.30, 
ukončení zhruba ve 12.30 hodin.

Zato Týden knihoven, tento-
krát s mottem Čteme s mámou, 
čteme s tátou, čteme s knihov-
nou, je již pro letošek u konce. 
Také při něm mohli lidé načer-
pat spoustu vědomostí a zážit-
ků. Slavnostním byl pro žáky 
druhých tříd základních škol, 
které místostatosta města Jiří 
Veselý, coby dočasný král, pa-
soval na čtenáře. Pro malé ško-
láky byl připravený pořad Pojďte 
děti, budeme si hrát. Poučná, ale 
rozhodně ne nezáživná byla pro 
starší žáky beseda se spisovatel-
kou Petrou Dvořákovou, která 
vysvětlovala úskalí anorexie 
a bulimie. Úspěch mělo i poví-
dání s publicistou Bohuslavem 
Matyášem, který poutavě vyprá-
věl o setkáních se zajímavými 
osobnostmi, a dále burza knih či 
možnost registrace do knihovny 
zdarma.  

V době od 2. do 6. října získa-
la knihovna přes dvě stě nových 
klientů. Na burze knih se pro-
dalo 243 knih po desetikoruně. 
Tyto prostředky budou věnová-
ny na obohacení fondu knihov-
ny, tedy opět čtenářům. Do 21. 
ročníku Týdne knihoven se za-
pojilo více než tisíc osob. Někte-
ří se stali novými uživateli, jiní 
získali knihu, informaci nebo 
prožili poutavé chvíle na bese-
dách.  anna novotná

členové toM pořádají misijní jarmark 
Přispět na dobrou věc a ještě si pochutnat nebo přinést domů 
něco pěkného mohou lidé, kteří se vypraví v neděli 29. října 
od 8.30 a 12 hodin před kostel sv. Vojtěcha. Turistický oddíl 
mládeže TOM 1412 tam pořádá misijní jarmark. Veškerý výtě-
žek bude odeslán na papežská misijní díla.  (red)

Blíží se 5. ročník národní potravinové sbírky
V sobotu 11. listopadu bude možné v téměř sedmi stech padesá-
ti obchodech po celé republice nakoupit a darovat potraviny pro 
lidi, kteří trpí nouzí a nedostatkem potravin. Zákazníci zapoje-
ných supermarketů dostanou při vstupu letáček s informacemi 
o sbírce. Ke svému nákupu tak mohou přidat vhodné potraviny 
pro darování: konzervy, dětské výživy a kaše, těstoviny, rýži 
či luštěniny, olej nebo třeba dětské piškoty. Za pokladnou je 
předají dobrovolníkům. Ti dary evidují a převážejí do skla-
du potravinové banky nebo přímo do organizací, které lidem 
v nouzi pomáhají. „Potravinová banka ve Zlínském kraji, která 
má svůj sklad v Otrokovicích, se do této tradiční akce samozřej-
mě připojuje. Sbírka bude probíhat v Kauflandu na ulici Dr. E. 
Beneše a v Bille na náměstí 3. května,“ upřesnila  místopředsed-
kyně Potravinové banky ve Zlínském kraji Kateřina Pivoňková.   
Organizátoři nyní hledají ochotné spolupracovníky – dobrovol-
níky na pomoc při zajištění sbírky v Otrokovicích. „Zájemce 
prosíme, aby se hlásili na telefonním čísle 704 412 301, nebo  
e-mailem na adrese info@pbzk.cz. Vaše pomoc, třeba jen na pár 
hodin, bude velmi vítaná,“ dodala Pivoňková.  (ano)

Město zajistí díky projektu z eU sociální bydlení  

Město Otrokovice letos zahájilo realizaci projektu Pilotní 
ověření sociálního bydlení v Otrokovicích, který je financo-
ván z Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem je 
nastavení systému sociálního bydlení ve městě dle hlavních 
principů Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–
2025, poskytnout bydlení osobám, které nemohou za trž-
ních podmínek získat přiměřené standardní nájemní bydlení 
a rovněž umožnit osobám v bytové nouzi za pomoci sociální 
práce zvýšit šanci na jeho udržení. Hlavní cílovou skupinou 
projektu jsou zejména jednotlivci a rodiny bez přístřeší či oso-
by ohrožené některou z forem bezdomovectví dle typologie 
bezdomovectví a vyloučení z bydlení ETHOS. Projekt je usku-
tečňován od února 2017 do ledna 2020. Bližší informace lze 
získat na webu města www.otrokovice.cz nebo osobně na Od-
boru sociálním Městského úřadu Otrokovice, tel: 577 680 435,  
e-mail: hric@muotrokovice.cz.  (red)

v české republice se koná první průzkum 
dopravního chování obyvatel. otrokovice nevyjímaje
V současné době se koná v celé České republice doposud nej-
rozsáhlejší průzkum zaměřený na dopravu a její budoucnost. 
Na území Otrokovic se průzkum dotkne 112 domácností, 
v rámci ORP Otrokovice budou zahrnuty obce Bělov, Tlu-
mačov a Napajedla. Celkem navštíví tazatelé na území ORP 
Otrokovice 252 domácností. Cílem průzkumu je získat infor-
mace pro efektivní plánování dopravy a dopravních staveb 
a s ním spjatému rozvoji obcí, regionů i státu jako takového. 
Dotazníková šetření se uskuteční ve dvou etapách, přičemž 
první etapa byla započata v září a bude pokračovat nejdéle 
do prvního týdne v prosinci 2017. Druhá etapa se uskuteční 
v březnu a dubnu 2018. Dopravní průzkum provádí Centrum 
dopravního výzkumu ve spolupráci s agenturou FOCUS – 
Centrum pro sociální a marketingovou analýzu za podpory 
Ministerstva dopravy ČR. „Sběr dat bude probíhat formou 
osobních návštěv profesionálně vyškolených tazatelů, kteří 
jsou vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí. Otázky v do-
tazníku se budou týkat vašeho každodenního dopravního 
chování, kupříkladu jaké dopravní prostředky volíte nebo jak 
daleko dojíždíte do práce. Vaše odpovědi budou sloužit pou-
ze pro účely tohoto průzkumu a nebudou dostupné žádné třetí 
straně. Informace budou vyhodnocovány anonymně a nebu-
de tak možné spojit konkrétní osobu s konkrétní odpovědí,“ 
uvádějí v korespondenci městu ředitel Centra dopravního 
výzkumu Jindřich Frič a ředitel FOCUSu Roman Skotnica. 
Pokud bude z celkem čtyřiceti tisíc náhodně vybraných do-
mácností oslovena právě ta vaše, prosíme o vstřícnost a vy-
plnění dotazníku. Účastí na průzkumu dopravního chování 
máte jedinečnou možnost se přímo podílet na budoucí podo-
bě dopravy v České republice.  (ste)
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Říjen patří seniorům i týdnu knihoven

dokončení ze strany 1
Na závěr jednání byla dohod-
nuta okamžitá opatření, která 
by měla přispět ke zlepšení 
situace. Vzhledem k tomu, že 
stížnosti občanů časově smě-
řují do večerních hodin, bude 
mistr technologie výroby spo-
lečnosti MAT namátkově kon-
trolovat výrobu ve 3. směně, 
zejména rizikové technologie, 
z hlediska úniku zápachu, aby 
se zabránilo jakékoliv techno-
logické nekázni v provozu za-
řízení.

„Kromě uvedených projektů, 
které bude realizovat sama spo-
lečnost MAT, bych rád vyzdvi-
hl, že Krajský úřad Zlínského 
kraje připravuje na příští rok 
projekt tzv. identifikace zdrojů. 
Cílem bude zjistit, jaký vliv na 
kvalitu ovzduší v této lokalitě 
mají jednotlivé lidské činnosti 
a výroby, které se zde nacháze-
jí. Jedná se o metodu založenou 
na porovnání vzorků odebra-
ného ovzduší typickými pro 
jednotlivé technologie. Bude 
tedy provedeno měření kvality 

ovzduší na území našeho měs-
ta a současně budou odebrány 
potřebné vzorky a provedena 
analýza. Součástí tohoto pro-
jektu bude i pachová studie,“ 
sdělil Budek. „Závěrem jsme 
byli ubezpečeni, že problema-
tice zápachu v Otrokovicích 
Krajský úřad Zlínského kraje, 
jako kompetentní orgán, věnu-
je náležitou pozornost a bude 
činit veškeré kroky ke zlepšení 
stávající situace,“ uzavřel. 
 Romana stehlíková,
 mluvčí města 

Petičnímu výboru byla přislíbena opatření ke zmírnění zápachu

Ve čtvrtek 5. října v 9.30 hodin se v budově SENI-
ORu B uskutečnil cvičný požární poplach s evaku-
ací obyvatel. Bylo evakuováno sedmnáct obyvatel 
z 3. patra budovy. Celá akce trvala dvacet minut. 
Během cvičného zásahu byla evakuována jedna 
osoba z balkonu za pomoci plošiny a jedna zraněná 
osoba z centrální koupelny. Obyvatelé SENIORu 
byli přemístěni na shromaždiště v zahradě domova. 
Na místě zasahovala jednotka profesionálních ha-
sičů stanice Otrokovice. Během cvičení nevznik-

ly žádné komplikace. „V červnu se uskutečnila 
cvičná evakuace v SENIORu budovy C. Jsem ráda, 
že se uskutečnila i v našem dalším zařízení – v bu-
dově B. Prakticky jsme si tak nazkoušeli, co taková 
evakuace obnáší, jak reagují naši obyvatelé a ově-
řili jsme si, že i naši zaměstnanci jsou připraveni 
situaci zvládnout. Pro všechny přítomné to byla 
velká zkušenost a nezbývá než doufat, že i do bu-
doucna zůstane pouze u cvičení,“ uvedla ředitelka 
SENIORu Otrokovice Ivana Vardanová.  (ste)

 

  
 
 
 
 

 
2. října 2017 

 
Tisková zpráva 
 

Bydlení pro sociálně slabé 

Město Otrokovice zahájilo v letošním roce realizaci projektu „Pilotní ověření sociálního 
bydlení v Otrokovicích“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho 
hlavním cílem je nastavení systému sociálního bydlení ve městě Otrokovice dle hlavních 
principů Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, poskytnout bydlení 
osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené standardní nájemní bydlení a 
rovněž umožnit osobám v bytové nouzi za pomoci sociální práce zvýšit šanci na jeho 
udržení. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou zejména jednotlivci a rodiny bez přístřeší či 
osoby ohrožené některou z forem bezdomovectví dle typologie bezdomovectví a vyloučení 
z bydlení ETHOS. Projekt je uskutečňován od února 2017 do ledna 2020.  

Bližší informace o realizovaném projektu můžete získat na webových stránkách města,  
nebo osobně na odboru sociálním, Městského úřadu Otrokovice, tel: 577 680 435, e-mail: 
hric@muotrokovice.cz.  
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Kamil Hric 
 
 
Další informace: 
Romana Stehlíková 
tisková mluvčí města Otrokovice  
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
stehlikova@muotrokovice.cz  
www.otrokovice.cz    

Cvičný požární poplach s evakuací obyvatel v senioru B byl úspěšný

Miss staré koleno. Pěkné odpoledne si užili v SeniORu C pen-
zisté při soutěži Miss staré koleno. nechyběl třeba tanec a zpívání. 

Pestrý týden knihoven. Druháci ze základních škol zažili slavnostní chvíle při pasování na čte-
náře (snímek vlevo), sedmáci a osmáci se zase poučili o poruchách výživy na besedě se spisovatelkou  
Petrou Dvořákovou (snímek vpravo).  snímky: anna novotná



V září řešili strážníci Městské policie Otrokovice 
(MP) celkem 1 055 případů, z toho bylo řešeno cel-
kem 100 přestupků, 953 událostí a z toho 2 pode-
zření ze spáchání trestného činu.
Zjištěno a řešeno přestupků:
74 dopravních přestupků, 7 přestupků proti občan-
skému soužití (§ 7 zákona č. 251/2016 Sb.), 6 pře-
stupků proti majetku (§ 8 zákona č. 251/2016 Sb.), 
6 přestupků proti veřejnému pořádku (§ 5 zákona  
č. 251/2016 Sb.), 1 porušení obecně závazných vy-
hlášek města (OZV) a nařízení města, 1 jiný správní 
delikt č. 251/2016 Sb., 5 jiných přestupků.
Řešeno událostí (nejedná se o přestupky):
8 asistencí (ZZS, PČR, apod.), 3 bezpečnostní opat-
ření, 6x černý pasažér (MHD apod.), 2 dopravní 
nehody, 4x hluk, 17 PCO (narušení objektu), 12x 
pomoc občanům, 62 kontrol dodržování zákona  
č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně před ško-
dami působenými tabákovými výrobky, alkoholem  
a jinými návykovými látkami, 112 kontrol majetku, 
183 kontrol BESIPu, 60  kontrol dodržování OZV, 
382 kontrol dodržování veřejného pořádku, 8 ná-
lezů, 4x občanské soužití, 4x pohřešovaná osoba, 
1  požár, 1 pořádání kulturních akcí, 1 únik ply-
nu,  15x veřejný pořádek, 10x zaběhnutí psa, 2x 
odchyt, 20x zvíře, 17 závad, 7x ztráta, 1 doručení 
písemnosti, 1x součinnost se správním orgánem, 1x 
zkouška sirén, 1x výstraha ČHMÚ.

V září nebylo zjištěno žádné vozidlo vykazující 
známky vraku dle definice § 19 zákona č. 13/1997 
Sb. 

Strážníci MP dohlíželi dne 21. září na dodržová-
ní veřejného pořádku na Úřadu práce Otrokovice 
při výdeji stravenek, dále dohlíželi na dodržování 
veřejného pořádku a BESIPu při veřejných kultur-
ních a sportovních akcích: 3. 9. Cestující hudba,  
5. 9. petiční akce SPD, 9.–10. 9. cyklojízda a cyk-
lozávod do Dubnice nad Váhom, 9. 9. Barum – den 
otevřených dveří, 15. 9. cyklojízda Otrokovice – 
Záhlinice.

Ve dnech 16.–22. 9. proběhl EVROPSKÝ TÝ-
DEN MOBILITY. V rámci tohoto týdne se MP po-
dílela na těchto akcích: besedy a ukázky činnosti MP  
v 7 školkách, besedy se seniory, 18. 9. dopravní 
soutěž mladých cyklistů, 20.–21. 9.  netradiční vý-
uka dopravní výchovy. 

Zjištěné přestupky při narušení veřejného pořád-
ku byly předány k dořešení příslušnému správnímu 
orgánu.

Městská policie Otrokovice v září přijala 3 ozná-
mení od rozhořčených občanů na šíření nepříjem-
ného zápachu v lokalitě Bahňák, které na místě pro-
věřila a identifikovala zdroj zápachu. Byly sepsány 
3 úřední záznamy, které byly předány příslušnému 
správnímu orgánu. ing. tomáš GroMUs, 
 velitel Městské policie Otrokovice
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

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

 okénko Městské PoliCie

z činnosti Městské policie otrokovice za září 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 jednání rady města 
otrokovice 13. 9. 2017
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 18 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Pořízení elektronického či-
pového systému v hodnotě 
90 206 Kč z investičního fon-
du organizace Základní školy 
Mánesova Otrokovice, pří-
spěvková organizace, přijetí 
daru ve výši 30 000 Kč od fir-
my Continental Barum, s. r. o., 
na částečné financování náku-
pu elektronického čipového 
systému
• Užití veřejného prostranství 
organizací DDM Sluníčko pro 
akci Evropský týden mobility 
– Den bez aut dne 22. 9. 2017
• Projektový záměr Plán udr-
žitelné mobility města Otro-
kovice v předloženém znění 
s celkovými předpokládanými 
náklady ve výši 1 250 000 Kč, 
z toho předpokládaná výše 
dotace 1 000 000 Kč, podání 
žádosti o dotaci dle podmínek 
výzvy č. 9/2017 Ministerstva 
životního prostředí v rámci 
Národního programu Životní 

prostředí
• Stanovisko města Otroko-
vice: Rada města Otrokovice 
nemá námitek ke změně po-
měru celkového nejvyššího 
povoleného počtu žáků Zá-
kladní školy Otrokovice, Ko-
menského 1855, Otrokovice, 
z 84 na 64 žáků oboru Základ-
ní školy (kód oboru: 79-01-
C/01) a z 30 na 50 žáků oboru 
Základní školy speciální (kód 
oboru: 79-01-B/01), s účin-
ností od 1. 9. 2018.

z jednání rady města 
otrokovice 27. 9. 2017
Radní na dalším ze svých 
jednání projednali 21 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení.
RMO schválila:
• Vyjádření města ke stav-
bě „Bezbariérový přístup 
k domu“, ve znění, že město 
Otrokovice nemá připomín-
ky k umístění stavby „Bez-
bariérový přístup k domu“ 
a souhlasí s umístěním ná-
jezdové rampy na pozemku 
města parc. č. 41/2 ostatní 
plocha (jiná plocha) v k. ú. 

a obci Otrokovice, se zvlášt-
ním užíváním komunikace 
(chodníku) na ul. Čechova 
v rámci stavby, to vše v rámci 
stavby „Bezbariérový přístup 
k domu“, za podmínek města 
Otrokovice
• V souladu s č. I odst. 3 písm. 
e) Veřejnoprávní smlouvy 
o zajištění služeb obecného 
hospodářského zájmu a o po-
skytnutí vyrovnávací platby 
formou dotace, která byla 
uzavřena mezi městem Otro-
kovice a Otrokovickou BE-
SEDOU, s. r. o., akce měst-
ského významu na rok 2018, 
jejichž pořadatelem je Otro-
kovická BESEDA, s. r. o., 
užití veřejných prostranství 
pro akce, jejichž pořadatelem 
nebo spolupořadatelem je  
Otrokovická BESEDA s. r. o.
• Uzavření licenční smlou-
vy o veřejném provozová-
ní mezi městem Otrokovice 
a OSA – Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům 
hudebním, z. s., a poskytnu-
tí autorské odměny ve výši 
1 646 Kč z rozpočtu města
• Poskytnutí individuální dota-

zveme vás na 

oPakované 
veŘejné 

Projednání 
úzeMního 

PlánU 
otrokoviCe

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu 
Územního plánu Otrokovice 

a doplněného Vyhodnocení vlivů návrhu 
Územního plánu Otrokovice na udržitelný rozvoj 

území se uskuteční 

v úterý 7. listopadu v 16 hodin
 v kinosále otrokovické BesedY, 

nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice.

z jednání zastupitelstva 
města otrokovice
21. 9. 2017
Zastupitelé projednali 15 
bodů programu, k nimž při-
jali usnesení.
ZMO schválilo:
• Poskytnutí individuální in-
vestiční dotace na pořízení 
závodní veslařské lodě v roce 
2017 ve výši 194 000 Kč 
a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí inves-
tiční dotace se spolkem TJ 
Jiskra Otrokovice, z. s.
• Vyjádření adresované in-
vestorovi stavby Moderni-
zace a elektrizace trati Ot-
rokovice – Zlín – Vizovice 
ve věci řešení obslužné ko-
munikace za zrušený želez-

niční přejezd, dle přílohy 
k tomuto usnesení, spočíva-
jící ve variantě 1 uvedené 
v Odhadech nákladů na Pro-
dloužení obslužné komu-
nikace Otrokovice – ZPS 
zpracované Ing. Karlem Ří-
hou v roce 2017 pro větev 
A a C s předpokládanými 
výdaji investora ve výši cca 
21 560 000 Kč bez DPH
• Aktualizaci Integrované-
ho strategického rozvojové-
ho plánu města Otrokovice 
2014–2023 spočívající v ak-
tualizaci dokumentů: Zá-
sobník projektových zámě-
rů 2018–2023, Akční plán 
2018–2020 včetně změn 
ZMO
• Vyřazení majetku z eviden-
ce města Otrokovice dle pří-
lohy k tomuto usnesení
• Prodej id. 1/2 pozemku 
parc. č. st. 1821/1 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře  
20 m2 v k. ú. a obci Otrokovi-
ce, za cenu 680 Kč/m2 s tím, 
že kupující uhradí náklady 
související s prodejem (kupní 
smlouva, poplatek za návrh 
vlastnického práva do katas-
tru nemovitostí).
 jiří veselý,  místostarosta

ce ve výši 25 000 Kč a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace s Gym-
náziem Otrokovice, na akci 
„60. výročí založení divadla 
Variace a 50. výročí založe-
ní pěveckého sboru“, která 
se koná dne 11. 11. 2017 
v Otrokovické BESEDĚ, a to 
na úhradu nákladů na pro-
nájem prostor Otrokovické 
BESEDY.

Pozvánka na prezentaci záměru

„Modernizace a elektrizace trati otrokovice – vizovice“
Jménem investora Správy železniční dopravní cesty vás zveme na veřejné projednání projektu „Mo-
dernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“. Předmětem prezentace bude seznámení s projek-
tem „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“. Přehledně bude prezentována celá trať  
a budoucí přínosy projektu. Následně se bude detailněji prezentovat technické řešení (z důrazem ze-
jména na křížení se silničními komunikacemi, přejezdy, přechody, protihluková opatření, přestupní  
vazby, terminály a další). Součástí představení bude také seznámení s rámcovým harmonogramem stav-

by a současným stavem projektové přípravy.
veřejné projednání v otrokovicích  proběhne 

dne 15. listopadu v 16 hodin v otrokovické Besedě.
 ing. Miroslav BoCák, SžDC, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ

Česká pošta bude mít z technických důvodů (přehrání 
operačního systému) dne 25. října v dopoledních ho-
dinách uzavřenu pobočku pošty 765 02 Otrokovice 2,  
tř. Osvobození 1210. Ihned po zprovoznění systému bude 
pobočka veřejnosti opět otevřena.  (red)

oznámení české pošty
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otrokovická Beseda slaví 20. výročí. a že je na co vzpomínat...
Už dvacet let, od roku 1997, funguje městem zřízená organizace Otrokovická BeSeDA. nabízí místním občanům i návštěvníkům kulturní vyžití a také pohybové, jazykové 
a umělecké kurzy – tedy příjemné a smysluplné využití volného času. na léta ve vedení instituce vzpomínají někdejší ředitelé a jednatel Otrokovické BeSeDY.

Dne 19. prosince 1997 starosta dr. Mišák 
shrnul v krátkém projevu historii výstav-
by budovy, přestřihl symbolickou pásku 
– a vzápětí začal v hlavním sále kulturní 
program vytvořený „vlastními silami“: 
účinkovaly v něm děti z kroužků Sluníč-
ka (westernové tance, country skupina 
Pinď Floydi) a místní pěvecké sbory (žen-
ský sbor pod vedením Jaroslava Zimáka 
a sbor Gymnázia Otrokovice, rozšířený 
o sbor zlínský a dirigovaný Michalem My-
nářem). Pořad moderovali herci zlínského 
Městského divadla pocházející z Otroko-
vic – Jana tomečková a Gustav řezníček. 
V podvečer přijela dokonce vzácná ná-
vštěva – předseda Senátu Petr Pithart…             
 (Citováno z Městské kroniky)
Činnost, metodika a způsob práce v no-
vém kulturním zařízení vycházely v zása-
dě z tradice někdejšího závodního klubu, 
později Sdruženého klubu. Důraz byl kla-
den na vlastní tvůrčí a organizační činnost 
a méně na pořady agenturní. Přece však 
došlo k podstatné změně. Otrokovická 
BESEDA získala status s. r. o. a stala se 
samostatným ekonomickým subjektem. 
Původně byla činnost plně dotovaná, teď 
vyvstala nutnost aspoň část rozpočtu pokrýt 
z tržeb. Přesto šlo o výrazný posun vpřed. 
Především jsme získali novou budovu 
na náměstí s pěkným víceúčelovým sálem. 
Ve Společenském domě, původním sídle, 
zůstalo pouze divadlo hudby, později pře-
stavěné na akusticky a esteticky vynikající 
koncertní sál s koncerty Kruhu přátel vážné 
hudby, jež léta zajišťoval ředitel gymnázia 
prof. Ivan Mynář. 

Tehdy jsem oslovil některé bývalé čle-
ny Sdruženého klubu a přizval je k opě-
tovné spolupráci. Bylo mi jasné, že bez 
schopných a obětavých lidí se neobejdeme. 

Do Otrokovické BESEDY se vrátili Jiří Ho-
lub, Jaroslav Willert, Zdeněk Novák, Jožka 
Socha, Zdena Wasserbauerová nebo Karel 
Oplt. Vznikl tým lidí, kteří se pak po celou 
dobu mého působení v BESEDĚ podíleli 
na přípravě programů vlastními nápady a 
mnohdy namáhavou a časově náročnou pra-
cí. Mnozí návštěvníci dodnes rádi a s nostal-
gií vzpomínají na oblíbené, měsíce dopředu 
vyprodané večírky a jiné programy tvořící 
dramaturgickou páteř naší práce. V této sou-
vislosti nutno připomenout obětavou kole-
gyni Ludmilu Brázdilovou, která celý svůj 
profesní život zasvětila otrokovické kultuře. 

Velmi rád vzpomínám na dlouho dopředu 
vyprodané večírky, bez nichž si lze jen těžko 
představit společenský život města. Třeba 
šestatřicet tematických večerů nabitých hu-
morem, společenskými hrami a soutěžemi, 
atraktivními hosty i dobrou muzikou. Jiří 
Holub, vtipný a svérázný konferenciér, zá-
ruka dobré zábavy. A samozřejmě Zdeněk 
Novák ve funkci přísného režiséra a všich-
ni, kteří nápady a obětavostí přispěli k ob-
líbenosti večírků. Připomeňme si pár: Jak 
se žilo na dvoře Rudolfa II., Na východ 
od ráje, Toulky mileniem aneb Odcamca-
ďpocamcaď. Posledním byl Karneval v Be-
nátkách, na který vzpomínáme zvláště rádi. 
Na přípravné schůzce někoho napadlo zajet 
na skutečný benátský karneval a takzvaně 
„nasát atmosféru“. Konal se za čtyři dny. 
Druhý den parta klubáků vyrazila na vlastní 
náklady na cestu. Takoví jsme byli. Tradič-
ně jsme bývali spolupořadateli Meziná-
rodního festivalu filmů pro děti a mládež. 
Tak se nám každoročně dařilo představit 
Otrokovicím slavné filmové osobnosti – 
francouzskou herečku Annie Girardot, Otto 
Fischera, tedy komisaře Berghammera alias 
Big Bena, četníky ze Saint Tropez, režiséry 
Jiřího Mencla či Václava Vorlíčka. 

Nový sál nám umožnil organizovat re-
prezentační plesy města a taneční kurzy. 
Stali jsme se spolupořadateli již tradičních 
večerů sportovců, podíleli se na festivalech 
gymnázií, koncertech tří generací a orga-
nizovali přehlídky komorních souborů. 
Oblíbené byly rovněž např. komponované 
večery Ivy Janálové Dámská jízda. Ve své 
době fungovalo při Otrokovické BESEDĚ 
několik souborů či kroužků – především 
Ženský pěvecký sbor, jehož sbormistr Jaro-
slav Zimák získal titul osobnost města. Dále 
fotoklub, Turist Veterán Club, výtvarný 
kroužek, jazykové a jiné kurzy a konalo se 
mnoho dalších aktivit patřících k pravidelné 
činnosti BESEDY.  rudolf vavrečka,

 ředitel do roku 2005

Otrokovická BESEDA i její předchůdce 
Závodní klub jsou institucemi, které beze-
sporu tvořily, tvoří a budou tvořit kulturní 
podhoubí města. Jednak vlastními kultur-
ními počiny, jednak prostorem a službami, 
které poskytují dalším lidem, odhodlaným 
podílet se na místní kultuře. Otrokovická 
BESEDA je také nástrojem, pomocí něhož 
může město podporovat a prosazovat svoji 
kulturní politiku. Otrokovická BESEDA je 
dynamická instituce. V průběhu času rea-
guje na to, co lidé právě požadují a po čem 
touží – neustále se mění nabídka kulturních 
aktivit, některé kapitoly se uzavírají, jiné 
vznikají či jsou po letech obnovovány.  

Kdo by navštívil Otrokovickou BESE-
DU např. po deseti letech – nazvěme ho 
třeba pamětníkem – byl by hned při vstupu 
překvapen novým moderním Turistickým 
informačním centrem s širokou nabídkou 
služeb, se sezonní pobočkou v přístavišti 
u frekventované cyklostezky. Také by ho 
pravděpodobně zaujala kultivovaná atmo-
sféra Městské kavárny s dětským koutkem 
i letní zahrádkou. Po schodišti stoupáme do 

prvního poschodí a pamětník by zase zare-
gistroval drobné i velké změny – výstavní 
prostory s novými galerijními lištami, ale 
hlavně velký multifunkční sál s balkonem, 
dvěma bary, šatnou a solidním technickým 
zázemím, jež si pochvalovali i známí uměl-
ci. Velký sál – významná investice města, 
za pět let existence uhájil své místo na slun-
ci – stal se místem společenských setkání, 
plesů, koncertů, divadelních přestavení, 

kongresů a dalších zajímavých akcí, např. 
pravidelných entomologických výstav.

Vraťme se z velkého sálu zpět ke schodi-
šti, kde to voní kávou, a všimněme si pane-
lu s filmovými plakáty. Ano, kino BESE-
DA žije!  Před čtyřmi lety však kinu hrozil 
zánik – bylo třeba urychleně přejít na no-
vou, digitální  projekci s kvalitním obrazem 
i zvukem. Dnes už můžeme konstatovat, 
že milovníkům filmového umění byla za-
chována a rozšířena nabídka. Pamětník se 
dožaduje ještě návštěvy druhého poschodí 
– prosím, račte. Zde sídlí naše Fotostudio, 
Městská televize Otrokovice a redakce Ot-
rokovických novin. Z učebny zní angličtina 
– asi probíhá jeden z jazykových kurzů. 

Mimo prostory Otrokovické BESEDY 
provozujeme ještě Městskou galerii  (na 
místě někdejšího Rallye baru), krásné a dů-
stojné centrum výtvarných a dalších výstav 
a sídlo významných otrokovických spolků 
– Rozumění, Fotoklubu BESEDA a Klubu 
přátel historie města Otrokovice. Zdá se, že 
pamětník by po deseti letech skutečně našel 
řadu změn, kterými Otrokovická BESEDA 

prošla. Možná by mu chyběly cykly kon-
certů vážné hudby, jejichž nabídku jsme 
museli uzavřít, protože návštěvníků již 
bylo opravdu málo. Možná by ho potěšilo, 
že se naopak ujal cyklus nedělních taneč-
ních odpolední, na které se příznivci dobré 
dechovky sjíždějí z širokého okolí. Možná 
by ho zaujala řada jmen hudebního světa, 
která se zde objevila – namátkou Vlasta 
Redl s Hradišťanem, Marian Varga, Věra 
Špinarová. Možná by se pousmál nad jmé-
ny bavičů – Zdeněk Izer, Bohumil Klepl. 
Možná by i on chtěl být přítomen na před-
staveních s výbornými herci – Ivou Jan-
žurovou, Bolkem Polívkou či Gustavem 
Řezníčkem.

Náš pamětník vyšel před BESEDU, už 
je večer, šero. A jen za okny rozsvíceného 
baru BESEDY je vidět siluety účastníků 
populárních kurzů jógy. 

Co dodat závěrem? Vyslovme to pomalu 
a zřetelně: Otrokovická BESEDA žije a dý-
chá s Otrokovicemi. 

 Michal MYnáŘ, 
 ředitel a jednatel od roku 2013

Na místo ředitele Otrokovické BESEDY 
jsem nastoupil 1. července 2005. Otroko-
vická BESEDA měla tehdy dvě pracoviš-
tě, jedno tradiční – na hotelu Společenský 
dům, kde byl hezký kulturní sál pro sto 
dvacet osob a další menší místnosti – ja-
zykové učebny. Hlavní základna však byla 
na náměstí 3. května, kde byl víceúčelový 
sál pro dvě stě osob, ve kterém se odehráva-
la většina kulturních akcí a promítání kina 
a další, mnohem větší sál, ovšem nehotový 
a nezpůsobilý pro jakékoliv akce. Kromě 
toho byly k dispozici menší místnosti pro 
zájmové kroužky, pohybové a vzdělávací 
kurzy, divadelní soubor Racek a loutkový 
soubor Povidlo. Menší sál, kterému jsme 
říkali kinosál, byl v provozu téměř denně 
a nestačil pro naplnění veškerých kulturních 
aktivit. Představitelé města usilovně praco-
vali na tom, aby velký kulturní sál byl dobu-
dován a vybaven a tak se podařilo získat do-
taci z ROP, město rovněž přispělo značnou 
částkou a začala velká dostavba dle návrhu 
architekta pana Přehnala. Celá rekonstrukce 
byla dokončena na podzim 2011. Výsledek 
byl ohromující, vznikl víceúčelový kulturní 
sál pro pět set osob s velkým divadelním 
pódiem a perfektní zvukovou a světelnou 
technikou. Naštěstí se nesplnily předběžné 
opatrné a varující hlasy, že sál nebude do-
statečně využíván. Každým rokem se dařilo 
značně překročit plánovanou návštěvnost.

Dalším velkým projektem, na kterém 
jsem mohl spolupracovat, bylo vytvoření 
městského periodika. Město koupilo znač-
ku Otrokovické noviny od soukromé spo-
lečnosti a po mnoha jednáních se dospělo 
k tomu, že noviny budou měsíčník, který 
půjde zdarma do všech domácností města, 
že redakce bude střediskem a redaktor za-
městnancem Otrokovické BESEDY. To, že 

se podařilo získat velmi schopného a akční-
ho redaktora, mělo postupně vliv i na vznik 
dalšího hodnotného plánu, Městské tele-
vize Otrokovice. Samozřejmě bylo nutné 
zařídit licenci a předložit řádnou koncepci. 
Výsledkem je mediální centrum v druhém 
patře Otrokovické BESEDY. Vše bylo rea-
lizováno v úzké spolupráci s vedením města 
a Radou města Otrokovice. 

Většina kulturních a společenských akti-
vit se postupně přesunula ze Společenské-
ho domu do kulturního domu na náměstí  
3. května. Také o jazykové kurzy byl časem 
menší zájem v důsledku vzniku dalších ja-
zykových škol v Otrokovicích a ve Zlíně. 
Proto bylo rozhodnuto činnost na Společen-
ském domě ukončit. Po  ukončení funkce 
ředitele jsem na Otrokovické BESEDĚ 
pracoval ještě jako dramaturg a tak jsem byl 
svědkem vzniku dalších hodnotných stře-
disek, jako je Městská galerie a Turistické 
informační centrum, jakož i velkolepé akce 
Otrokovické letní slavnosti. Také digitali-
zace kina zlepšila celkovou kulturní nabíd-
ku, v podstatě byla nutností, jelikož filmy 
na celuloidových pásech se již nevyrábějí. 
Při pohledu zpět mám velmi dobrý pocit 
ze spolupráce se zřizovatelem Otrokovické 
BESEDY, městem Otrokovice, jehož před-
stavitelé velmi dobře a zodpovědně pod-
porují rozvoj kulturních a společenských 
potřeb obyvatel a velmi mě těší, že jsem se 
na tomto cíli také mohl podílet. Mám také 
dobré zkušenosti s kolektivem Otrokovické 
BESEDY a zde bych rád připomenul záslu-
hy dlouholeté kulturní pracovnice a drama-
turgyně Ludmily Brázdilové, propojující 
svou činností tradici kulturních akcí ještě ze 
Závodního klubu ROH na Společenském 
domě s moderním prostředím na Otroko-
vické BESEDĚ. Neúnavně organizovala 
kulturní akce, které stejně neúnavně pro-
pagovala. Výtečných úspěchů také dosáhly 
některé soubory, jako například orientálních 
tanců Anifé a divadelní soubor Tyjátr.

V roce 2008 bylo díky finančnímu při-
spění městské organizace TEHOS, s. r. o., 
zakoupeno mobilní hliníkové zastřešené 
pódium o rozměrech 8x10 metrů a toto vel-
mi zkvalitnilo pořady pořádané pod širým 
nebem, jako je Vítání jara, Májová pouť, 
Otrokovické letní slavnosti, Rozsvícení vá-
nočního stromu a další. Je na něm dostatek 
místa pro kapely, herce, tanečníky.

Do dalších let přeji Otrokovické BESE-
DĚ všechno nejlepší, hodně vydařených 
kulturních akcí a hlavně hodně obecenstva!
 Marek oBdržálek, 
 ředitel v letech 2005–2013

rudolf vavrečka s francouzskou  
herečkou Annie Girardotovou.

Marek obdržálek při koncertu Zlínské-
ho komorního tria v Otrokovické BeSeDě.

Michal Mynář (s kytarou) s Host-
bandem v Městské galerii Otrokovice.

Příspěvky byly redakčně zkráceny. V plném znění jsou na webové stránce www.besedaotrokovice.cz a na Facebooku Otrokovické BeSeDY. Snímky:archiv Otrokovické BeSeDY



do 19. 11., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
oBrazY ze života ve dŘevě
Výtvarný spolek 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. 

sobota 4. 11. v 19 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 170 Kč, 
v den akce 200 Kč
stetson and BoUrBon – Festival BlUes a jižanského roCkU
XI. ročník mezinárodního festivalu blues a jižanského rocku. Hlavní hvězdou 
bude domácí southern rocková legenda PUMPA. Dále vystoupí KING BEE (mo-
ravsko–britský projekt kytaristy Daley B. Williamse) a ambiciózní slovenská ka-
pela, blues band KIERO GRANDE. Jejich koncertní sety doplní ve Stetson baru 
olomoučtí OLD DOGS. Vše tradičně zarámují klobouky stetson a vůně bourbonu.

neděle 5. 11. v 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
černá královna
Výpravná pohádka Pavla Gryma v provedení Divadelního souboru Zdeňka Ště-
pánka je plná přeměn, zvuků, světel i stínů. A jak je u napajedelských ochotníků 
tradicí, nechybí ani písničky, tentokrát s hudbou Josefa Kolína. Příběh je volným 
zpracováním pohádky Alenka v říši divů. Kostýmy a režie: Miroslava Havalová.

Foyer kinosálu + bar, vernisáž v pondělí 6. 11. od 18 hodin, vstup volný
11. otrokoviCký salon
Výstava výtvarného spolku Rozumění, tradiční roční bilance uměleckých aktivit 
otrokovických výtvarníků. Na vernisáži proběhne křest městského kalendáře pro 
rok 2018 a křest knihy Nezaváté stopy. Výstava potrvá do 3. 12. 

středa 8. 11., 19 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 230 Kč, v den akce 270 Kč
zdeněk izer a aUtokolektiv
Populární bavič, herec a moderátor Zdeněk Izer přichází s novým zábavným po-
řadem, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jeho jedinečným a nezamě-
nitelným humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, 
mnoho skvělých vtipů a imitování řady populárních českých i zahraničních zpěvá-
ků a zpěvaček. Vystoupení je obohaceno videoprojekcemi, nejrůznějšími kostýmy 
a převleky a světelnými efekty.

neděle 12. 11., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
slováCká kaPela roMana horŇáčka
Podzimní cyklus Naše muzika pokračuje vystoupením dechové hudby Slovácká 
kapela Romana Horňáčka, která do Otrokovické BESEDY zavítá z Rohatce. Ka-
pela s tímto názvem vznikla v roce 2010, ale již dávno předtím rozdávala radost 
svými písněmi a kvalitním repertoárem na plesech, koncertech, tradičních hodech, 
svatbách i na jiných akcích. 

pondělí 20. 11.–17. 12., Městská galerie Otrokovice, 
vernisáž 20. 11. v 18 hodin, vstup volný
ivo sedláček & jan steklík
Vystaveny budou kresby, kombinované techniky a malby. Jedná se o setkání dvou 
autorů, které pojí přátelský vztah ještě z doby totality od konce sedmdesátých 
let až doposud. Toto setkání uvede další blízký přítel výtvarníků historik umění 
PhDr. Ludvík Ševeček. Překvapení v podobě hudebního vystoupení z přátel vy-
stavujících autorů.
 
pátek 24. 11., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 150 Kč, 
v den akce 180 Kč, stolová úprava!
Pink FloYd Forever
Po velkém úspěchu opět v Otrokovické BESEDĚ! Originální komponovaný pořad 
s největšími hity britské hudební legendy, doplněný videoprojekcí, překlady textů 
písní a původními zvuky, které známe z nahrávek Pink Floyd. To vše v podání 
výborné ostravské revivalové skupiny.

neděle 26. 11. od 8 do 13 hod., vstupné 30 Kč
hoBBY BUrza 
Setkání sběratelů všech oborů. Výměna, prodej a koupě papírových platidel, poš-
tovních známek, pohlednic, mincí, starožitností, hraček, odznaků, minerálů, foto-
grafií atd. Setkání organizuje Dan Čagánek.

úterý 28. 11. v 19 hod., vstupenky v ceně 350 a 320 Kč možno zakoupit 
přes Ticket-Art i v TIC.Mamut Agency uvádí: 
Miroslav donUtil – CestoU neCestoU 
Populární herec, bavič, vypravěč i zpěvák Miroslav Donutil navštíví se svojí show 
Cestou necestou Otrokovickou BESEDU. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky do-
provázené písněmi připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vtipné komentáře, 
které mají nadhled i osobitý humor, se často dotýkají Donutilových přátel či kolegů. 
Použitá hudba je ze zpívaných titulů Miroslava Donutila: Balada pro banditu, Písničky 
z provázku a Ten báječnej mužskej svět.

Připravujeme na prosinec: 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu a vánoční-
ho osvětlení města, 3. 12. Mikulášování 2017 + slavnostní koncert k 50. výročí 
ŽPS, 8.–9. 12. vánoční trhy, 9. 12. Koledy tří národů, 10. 12. Screamers – Ne-
sem vám noviny, 16. 12. TYJÁTR – Sněhová královna, 17. 12. Zdounečanka,  
27. 12. Kdes to byl(a) v noci – vánočně silvestrovské divadlo.

kino
čtvrtek 2. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA 2017, 97 min., titulky, přístupné bez omezení
který je ten Pravý – komedie, drama, romantický
Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací se do města, kde 
se narodila a vyrostla. Doma si chce utřídit myšlenky a začít znovu. S návratem 
do normálu to ale nebude vůbec žhavé a její život nabere zcela nečekaný směr. 

pátek 3. 11., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
USA 2017, 115 min., titulky, přístupné bez omezení
Bio senior: Milovník Po PŘeChodU – komedie
Coby neodolatelný seladon měl Maximo jediný cíl – klofnout bohatou starší 
dámu, nechat se vyživovat a vést sladký život. Každá zlatá žíla ale vyschne. Ze 
zlaté klece se stěhuje k sestře do obyčejného bytu a ocitá se ve světě lidí, kteří 
pracují, nakupují, sami si vaří a provádějí další nepředstavitelné věci. 

čtvrtek 9. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA, Malta 2017, titulky, přístupné bez omezení
vražda v orient eXPresU – drama, krimi, thriller
Co začalo jako velkolepá jízda vlakem napříč Evropou, se rázem mění v jednu 
z nejnapínavějších záhad všech dob. Příběh třinácti cizinců, kteří kvůli sněho-
vé závěji uváznou ve vlaku, kde je každý z nich podezřelý ze záhadné vraždy.  
Naštěstí je jedním z pasažérů také slavný belgický detektiv Hercule Poirot.

neděle 19. 11., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Německo, Velká Británie 2017, 96 min., dabing, přístupné bez omezení
PŘíŠerákovi – animovaný, rodinný
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Jenže ty opravdové trable teprve přijdou. 
Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédl samotný hrabě Dracula. 

čtvrtek 23. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Česko, Slovensko 2017, 115 min., přístupné bez omezení
zahradniCtví: náPadník – drama
NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích po-
znamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem 
vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací. 

čtvrtek 30. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2017, přístupné bez omezení
táta je doMa 2 – komedie
V pokračování úspěšné komedie o dvou otcích v jedné rodině rozčeří již poklid-
nou hladinu příjezd dvou svérázných dědečků. Jednoho laskavého, plného emocí 
a empatie a druhého, drsného a mužného. A to prostě nemůže skončit bez následků.

Připravujeme kino na prosinec: Vánoce a spol., Star Wars: Poslední z Jediů, 
Ladíme 3, Jumanji: Vítejte v džungli!

zájezdY
sobota 11. 11., cena zájezdu 400 Kč
veĹký Meder  
Zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice 
U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA. Vstup-
né do lázní si každý platí sám. Bližší informace v předprodeji, tel. 571 118 103.

OtrOkOvické
nOviny6
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Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz,  
kontakt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru je otevřen Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., 
www.tic-otrokovice.cz. Městská galerie je otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

Upozornění pro diváky 
Od října již není možné zakoupit lístky na akce Otrokovické BESEDY u vstupu do vel-
kého sálu, ale centrální prodej vstupenek na všechna představení (koncerty, divadla, kina 
atd.) se přesouvá pouze do Turistického informačního centra. 
 Děkujeme za pochopení. 

čtvrtek 16. 11., 17 hod., náměstí 3. května, vstup volný
laMPionový PrŮvod a ohŇostroj
V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii vystoupí na pódiu před Otroko-
vickou BESEDOU kapela RIPTETO v rozšířené sestavě. Účastníci s lampiony 
se shromáždí v 16.30 hod. v parku před Městskou poliklinikou, odkud se spo-
lečně přesunou na náměstí 3. května. Poté rozzáří oblohu ohňostroj. Akce je 
pořádána ve spolupráci s DDM Sluníčko.

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou 
k vyzvednutí v Turistickém informačním centru v Otro-
kovické BESEDĚ od 30. října, 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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čtvrtek 16. 11., od 16.30 sraz s lampiony  
u Městské polikliniky, v 17 hod. nám. 3. května
laMPionový PrŮvod a ohŇostroj

V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii se koná lampio-
nový průvod, který jde od Městské polikliniky na náměstí. Dále 

letos vystoupí před Otrokovickou BESEDOU kapela RIPTETO. 
Poté rozzáří oblohu ohňostroj. 

1. 12., nám. 3. května
rozsvíCení vánočního stroMU a vánočního 
osvětlení Města
Tradiční akce předvánočního času spojená s pomocí potřebným.

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

149 Kč6 ks

Každé pondělí až čtvrtek 
v měsíci, od 15 do 18 hodin
Centrum volného času Baťov, 
otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti 
v herně zodpovídají rodiče. 
Kapacita herny omezena.
Kontakt: kozeluhova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 734 235 964

Celý listopad, všední dny 
15–17 hod., prázdniny, 
svátky, víkendy 10–17 hodin
DDH Trávníky
dopravní hřiště 
pro veřejnost
Vstup zdarma. Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz

3.–4. 11., od 17 hodin,
DDM Trávníky, cena 320 Kč
Podzimní nocování
Určeno pro děti od 
7 let. Zábavné nocová-
ní plné překvapení, sou-
těží, zábavy. Přihlášky do  
31. 10. Konec nocování v so-
botu v 17 hodin. Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz, 
tel. 739 075 711.

13. 11., 18–20 hodin
DDM Trávníky, cena 200 Kč
tvoření pro dospělé 
– keramický anděl
Výroba keramického anděla. 
V ceně použitý materiál, ná-
vody, lektorné, výpal v peci. 
Na akci je třeba se přihlásit 
do 10. 11. Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz, 
tel. 739 075 711.

16. 11., v 16.30 hod., 
park u polikliniky, akce po-
kračuje na náměstí 3. května
lampionový průvod
Podílíme se na organizaci tra-
dičního lampionového průvo-
du, který pořádá Otrokovická 
BESEDA. Určeno pro širo-
kou veřejnost. Přijďte strávit 
příjemný podvečer s lampi-
ony a dalším doprovodným 
programem. Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz, 
tel. 739 075 711

25. 11., start průběžně 
od 9 do 11 hodin, 
areál kynologů 
za řekou Moravou
Startovné: děti 20 Kč, dospělí 
30 Kč
Mikulášský kufřík
Zábavný orientační běh či 
procházka lesem za Mikulá-
šem s dárečky a čertovskými 
špekáčky. Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 075 716

26. 11., od 9 do 17 hodin
DDM Trávníky
Vstupné: 20 Kč
Předvánoční deskohraní
Přijďte si před Vánoci vy-
zkoušet některou z více než 
sedmdesáti moderních desko-
vých her. Pravidla vysvětlí-
me, případně poradíme s vý-
běrem hry pod stromeček.

 těší se na vás DDM Sluníčko

…a padesáté výročí založení 
pěveckého sboru – abychom 
nezapomněli ani na druhého ju-
bilanta – oslaví studenti, absol-
venti a učitelé Gymnázia Otro-
kovice společně s otrokovickou 
veřejností v sobotu 11. listopadu.
Dopoledne se zájemcům ote-
vře škola a odpoledne jste zváni 
na akademii pro veřejnost, kde se 
studentské divadlo Variace před-
staví úspěšnou Goldoniho kome-
dií Sluha dvou pánů a hudebním 
programem přispějí k zábavě jak 
instrumentalisté, tak pěvecký 
sbor.

Poprosili jsme o vzpomínku 
Phdr. taťánu Mynářovou, ně-
kdejší vedoucí variací: „Když 
se kterékoliv amatérské umělec-
ké uskupení dočká šedesátého 
výročí své existence, je to důvod 
k oslavě. Když šedesátiny sla-
ví studentský soubor, který bez 
přerušení působí v Otrokovicích 
od roku 1957 do dnešních dnů, 
je to přímo zázrak. Vždyť každý 
školní rok odcházejí ze souboru 
už zavedení maturanti a přichá-
zejí ještě neopeření začátečníci 
z prvních ročníků. Mění se nejen 
složení kolektivu, ale i atmosfé-
ra nově vznikajícího celku. A je 
na vedoucím, aby soubor stmelil 
a nadchl pro další umělecké zá-
měry. Mistrně to uměla zaklada-

telka a dlouholetá vůdčí osobnost 
Studentského divadla poezie 
Variace, profesorka Věra Kramá-
řová. Citlivě vedla své svěřence 
k poznání, že verše nejsou jen ně-
jakými říkankami z čítanek, ale 
že obsahují krásnou a moudrou 
výpověď o světě a lidech. Vzpo-
mínám na ni s láskou i úctou 
a jistě nejsem sama.

V roce 1972, když Věra Kra-
mářová odešla na mateřskou do-
volenou, jsem převzala na sedm 
sezon vedení Variací. Snažila 
jsem se nezklamat její důvěru 
a být zdatnou nástupkyní. Sou-
časně jsem si uvědomovala, že 
musím najít svá vlastní témata 
a své inscenační postupy. Našla 
jsem se především v inscenování 
lidové poezie a prózy. Díky oba-
polně přínosnému setkání Variací 
s cimbálovou muzikou Pláňava 
mohla vzniknout folklorně ladě-
ná trilogie Zahrajte mně, huslič-
ky; ...a byla svaďba; O Jankovi 
zbojníkovi. Na jejím úspěchu se 
podíleli i manželé Severinovi, 
kteří vytvořili nápaditou scénu, 
rekvizity i nevšední pozvánky.

A když už jsem u výtvarné 
složky našich vystoupení, musím 
vzpomenout i Emila Slámu, auto-
ra scény i grafického listu k pořa-
du Jarmareční historie. V pásmu 
pololidových textů a kramář-

ských popěvků zazářil v hlavní 
roli Gustav Řezníček. Je jedním 
z těch, kteří uspěli na cestě z ama-
térského souboru mezi profesi-
onální herce a moderátory, jako 
Pavel Nášel, Kamil Koula a Lu-
boš Dostál. Jsem na ně hrdá, ale 
se stejným obdivem vzpomínám 
na všechny členy Variací, kteří 
mi pomohli proměnit mé scénáře 
v živoucí tvar deseti premiéro-
vých vystoupení. S Variacemi 
jsem se rozloučila v roce 1992 le-
porelem z jidiš poezie a prózy Ví-
tejte v městečku L. O výtvarnou 
stránku se postarala Hana Kon-
valinková. Na hudební i textové 
složce pořadu se podílel Michal 
Mynář, ostatně jako na celé desít-
ce premiér, pod nimiž jsme pode-
psáni. V současné době převzala 
vedení Variací Jana Formánková, 
někdejší úspěšná členka tohoto 
studentského souboru. Také ona 
našla svá témata i své nadšené 
příznivce. Doufám, že po letech 
bude na své působení ve student-
ském divadle Variace vzpomínat 
tak ráda jako já.“

na působení v gymnaziálním 
pěveckém sboru rád vzpomíná 
i Mgr. Michal Mynář: „Vladi-
mír Javorek, Michal Mynář, Jan 
Kubáček, Pavlína Králíková, Ja-
kub Macek – sbormistři student-
ského pěveckého sboru Gym-

názia Otrokovice. Výčet není 
úplný, stejně jako nelze podat 
úplný výčet všech zpěváků, kteří 
při svých gymnaziálních studi-
ích řadami sboru prošli. Mnozí 
z nich již od počátku vládli kul-
tivovaným hlasovým projevem 
a patřili k oporám sboru, mnozí 
se oporami sboru teprve postup-
ně stávali. Nezapomenutelný je 
příběh chlapce, který v patnácti 
letech měl rozsah jen několika 
hlubokých tónů a po letech se 
stal platným členem Pěveckého 
sdružení moravských učitelů. 
Snad tisícovka zpěváků se za ta 
desetiletí vystřídala v kolektivu, 
jenž se při četných vystoupeních 
stal bytostí s mnoha hlasy, ale 
s jedním sdělovaným hudebním 
poselstvím, ať už ho tvořily písně 
populární, či melodie a harmonie 
dávných let. Měl jsem tu čest být 
zpěvákem a později sbormistrem 
tohoto magického společenství. 
Děkuji za ta krásná léta!“ 

Pokud ve vás slova těch nej-
povolanějších vzbudila zájem, 
jste srdečně zváni v sobotu  
11. 11. 2017 na slavnostní aka-
demii Gymnázia Otrokovice, 
která se bude konat pod zášti-
tou města Otrokovice od 16 
hodin v Otrokovické BESEDĚ.                                                                                                           
 eva svoBodová, 

 Gymnázium Otrokovice

studentské divadlo variace slaví v listopadu šedesátiny



OtrOkOvické
nOviny8

Ke konci září se v jídelně  ZŠ  
T. G. M. sešlo velké množství 
rodičů, přátel školy i dětí z dru-
hých tříd. Odpoledne jsme jídel-
nu proměnili v Jablíčkovou ka-
várnu, kterou zdobily výtvarné 
práce našich druháčků.

A proč Jablíčková kavárna? 
Spousta lidí se totiž může po-
chlubit uměním vyrobit nějakou 
dobrotu z jablek. U nás ve škole 
měli možnost nabídnout to, co 
upekli a poté ochutnat jablečné 
výrobky podle tradičních i ne-
tradičních receptů od jiných 
rodičů. Někteří posílali slad-
ké dobroty už od rána, jiní je 
přinesli s sebou. Při příchodu 
do kavárny jsme rodičům nabídli 
kávu a čaj. Vůně koláčů se brzy 
linula po celé škole. Návštěvníci 
tak mohli ochutnat, co je jen na-
padlo. A že bylo z čeho vybírat! 
Rodiče ukázali velkou fantazii. 
Stoly zdobily řezy, dorty, zákus-
ky, jablečné růžičky, muffiny, lí-
vance i skořicové šneky s jablky. 
Některé delikatesy doprovázely 
i recepty. Sladké pečivo rychle 
mizelo, ale díky velkému výbě-
ru a množství jsme měli neustá-
le co doplňovat. Druháčci své 
rodiče obsluhovali a snažili se 
jim vybrat co nejchutnější a nej-
krásnější zákusky. V té chvíli 
se cítili velmi důležitě a moc si 
přáli, aby maminkám, tatínkům, 
babičkám, dědečkům a také sobě 
vybrali to nejlepší. Vládla zde 
velmi přátelská a uvolněná at-
mosféra a kavárna byla plná spo-
kojených lidí. Tak velký počet 
návštěvníků jsme nečekali. O to 
více jsme byli potěšeni, že rodi-
če přišli do školy rádi. Pekařské 
umění ocenily děti i v další škol-
ní den, kdy na ně čekala sladká 
jablečná svačinka. Jsme rádi, že 
Jablíčková kavárna měla takový 
úspěch a rodičům moc děkujeme 
za jejich aktivitu a účast.  
 Mgr. lenka Marčíková, 
 ZŠ t. G. M.

jablíčková kavárna 
slavila úspěch

V pátek 6. října probíhala celo-
republiková akce nazvaná Noc 
vědců. Druhým rokem si Zapá-
lení pro vědu, jako jediní aktiv-
ní účastníci Noci ze základních 
škol v ČR, připravili program 
pro širokou veřejnost. Vidět jste 
je mohli v 15. budově Svitu – ve 
14|15 Baťově institutu.

Návštěvníkům odhalili ne-
všední události i tajemství ze 
života vědců:
• Jak to vypadá, když vědci loví.
• Jak zapalují papír bleskem.
• Jak se vědci češou.
• Jak si připravují kouřící pití.
• Jak nafukují balonky bez fou-
kání.
• Jak si svítí zářivkami bez při-
pojení do zásuvek.
• Jak dokážou přežít 30 000 vol-
tů (v zásuvkách je 230 V).
• Jak kopou, když je někdo na-
štve.
• Jak relaxují na fakírské židli.
• Dokonce zviditelnili neviditel-

ný elektronový vítr, který před 
námi vědci tajili dlouhá staletí.

Fotky z Noci vědců nalezne-
te zde: https://goo.gl/1RFCqA 

na nebo pomocí QR kódu.  Na 
noci vědců se podíleli Terka 
Eva Valová, Šárka Zapletalo-
vá, Zuzka Kunová, Pavlové 

Mrázek a Vysloužil, Marek 
Kunz (všichni z IX. C), Eliš-
ka Riesslerová (IX. B), Marky 
Rösnerová, Terka Šůstková, 
Dominik Běhal, Honza Staněk 
(z VIII. C), Zdeňa Suchánek 
(VIII. B) a Štěpán Riessler 
(VII. A).

Velké díky jim všem za je-
jich zapálení pro vědu, jejich 
podporujícím rodičům, vedení 
školy a Střední průmyslové 
škole Otrokovice a Experi-
mentáriu Otrokovice. Bez je-
jich přispění bychom neměli 
kde naše pokusy ukazovat. 
Nejen v tomto ohledu mne 
velmi těší spolupráce našich 
škol – i jejich přispěním jsou 
Zapálení pro vědu rok od roku 
zapálenější – např. viz společ-
ný projekt Nadaných žáků htt-
ps://padlet.com/Pavel_Broza/
nadani. 

 Pavel Broža, 
 ZŠ Mánesova

zapálení pro vědu odhalovali na noci vědců tajemství

Zapálení pro vědu odhalovali tajemství ze života vědců na Noci vědců 

 
V pátek 6. října probíhala celorepubliková akce nazvaná Noc vědců. Druhým ro-

kem si Zapálení pro vědu, jako jediní aktivní účastníci Noci ze základních škol v ČR, 
připravili program pro širokou veřejnost. Vidět jste je mohli v 15. budově Svitu – 
v 14|15 Baťův institut. 

Návštěvníkům odhalili nevšední události i tajemství ze života vědců.  
Jak to vypadá, když vědci loví. 
Jak zapalují papír bleskem. 
Jak se vědci češou. 
Jak si připravují kouřící pití. 
Jak nafukují balónky bez foukání. 
Jak si svítí zářivkami bez připojení do zásuvek. 
Jak dokáží přežít 30 000 voltů (v zásuvkách je 230 V). 
Jak kopou, když je někdo naštve. 
Jak relaxují na fakírské židli. 
Dokonce zviditelnili neviditelný elektronový vítr, který před námi vědci tajili 

dlouhá staletí. 
Fotky z Noci vědců naleznete zde: https://goo.gl/1RFCqA, nebo pomocí QR kódu. 

 
Na noci vědců se podíleli Terka Eva Valová, Šárka Zapletalová, Zuzka Kunová, 

Pavlové Mrázek a Vysloužil, Marek Kunz (všichni z IX. C), Eliška Riesslerová (IX. B), 
Marky Rösnérová, Terka Šůstková, Dominik Běhal, Honza Staněk (z VIII. C), Zdeňa 
Suchánek (VIII. B) a Štěpán Riessler (VII. A). 

Velké díky jim všem za jejich zapálení pro vědu, jejich podporujícím rodičům, ve-
dení školy a Střední průmyslové škole Otrokovice a Experimentáriu Otrokovice. Bez 
jejich přispění bychom neměli kde naše pokusy ukazovat. Nejen v tomto ohledu mne 
velmi těší spolupráce našich škol – i jejich přispěním jsou Zapálení pro vědu rok od 
roku zapálenější – např. viz společný projekt Nadaných žáků 
https://padlet.com/Pavel_Broza/nadani.  
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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.

stUdio jana – KOS-
METIKA, MASÁŽE LÁ-
VOVÝMI KAMENY, 
MOŽNOST ZAKOUPENÍ 
DÁRKOVÝCH POUKA-
ZŮ. Na Vaši návštěvu se těší 
Věra Černá, Obchodní 1317, 
Otrokovice. Objednávky na 
telefonním čísle 606 129 185.
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evropský týden mobility byl plný zajímavých akcí

Dokonce více než týden si 
mohli obyvatelé a návštěvní-
ci Otrokovic užívat Evropský 
týden mobility. Město žilo 
akcemi podporujícími aktivní 
způsob života, pokud možno 
bez aut, od 15. do 24. září. 
Na programu byly hry, cviče-
ní, soutěže pro děti i seniory, 
den bez aut či cyklovyjížďky. 
A i na auta přece jen došlo: 
hned 15. září mohli návštěvní-
ci otrokovické NADĚJE obdi-

vovat automobilové veterány.
„Letos nám sice počasí moc 

nepřálo, přesto si každý mohl 
najít to své. Uskutečnila se 
celá řada akcí, například Za-
hradní slavnost v NADĚJI, 
cyklojízda do pivovaru Záhli-
nice, interaktivní výstava sta-
vebnic IQ Play, výuka jízdy 
na in-line bruslích a několik 
sportovních akcí pod vedením 
Sportklubu Eva a TJ Jiskra. 
V rámci sbírky Kola pro Af-

riku se nám stejně jako v loň-
ském roce podařilo shromáždit 
téměř sto bicyklů,“ uvedla ve-
doucí odboru dopravně-správ-
ního Renáta Krystyníková. 

Hlavními partnery akce 
byla otrokovická radnice 
a DDM Sluníčko, to například 
v podobě akcí Dětské doprav-
ní hřiště pro veřejnost či dia-
gnostika jízdních kol s Euro-
bike Otrokovice. 

Kvůli dešti a podmáčené 

půdě se ale tentokrát nemohl 
konat oblíbený Den bez aut 
před poliklinikou, který za-
jišťuje právě DDM Sluníčko. 
To nic nemění na tom, že Den 
bez aut v podobě městské hro-
madné dopravy zdarma se 22. 
září konal bez ohledu na po-
časí. 

O tom, že si Evropský tý-
den mobility našel příznivce 
všech věkových kategorií, 
svědčí snímky výše.  (red)

kola pro afriku. Během dvou dní přivezli lidé na sběrná místa stovku bicyklů.  
na dopravním hřišti. Jízdu a znalosti dopravních 
předpisů si otestovali na dopravním hřišti senioři i mládež.

Cvičme v rytmu. nezávazně vyzkoušet, jaké cvičení by člověka bavilo, 
bylo možné v sokolovně s cvičiteli oddílu SPV tJ Jiskra Otrokovice (snímek 
vlevo, noc sokoloven), nebo se Sportklubem eva v tělocvičně ZŠ t. G. M. 
(snímek vpravo).  snímky: archiv etM

tentokrát v tělocvičně. Soutěž mateřských škol 
o pohár starosty se sice konala už popatnácté, ale po-
prvé v rámci evropského týdne mobility. Kvůli dešti děti 
sportovaly v tělocvičně ZŠ trávníky.  Pořádajícímu DDM 
Sluníčko pomáhali tradičně studenti Gymnázia Otrokovi-
ce. Celkem si zasportovalo více než čtyřicet dětí. Soutěžní 
týmy měřily síly ve sprintu, slalomu, v hodu medicinba-
lem, běhu přes překážky, hodu míčkem a ve skoku z místa. 



čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dnes, 20. října, 
vzpomínáme 5. výročí úmrtí našeho tatínka, dědeč-
ka a pradědečka, pana jindŘiCha jUráka.  
S láskou vzpomínají dcera s manželem, vnučky  
a pravnučky. Za tichou vzpomínku děkujeme.

…a když mě budeš potřebovat, prostě si jen v srdci 
zašeptej mé jméno. Budu tam. Dne 23. října uplyne 
již 10 let od úmrtí naší maminky, babičky a praba-
bičky, paní ludmily vlčkové. S láskou vzpo-
míná dcera s rodinou. Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku.

Dne 27. října uplyne 6 roků od úmrtí pana  
jaroslava MočičkY. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu, prosím, tichou vzpomínku spolu s námi. Vzpo-
míná manželka a dcera s rodinou.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zů-
stala cestička jen. Kytičku květů ti můžeme dát  
a se slzami v očích vzpomínat. Dne 2. listopadu to 
bude 1 rok, co nás navždy opustil pan Bohumil 
Šedivý. Vzpomíná manželka, syn Bohumil s ro-
dinou a dcera Blanka s rodinou.

Dne 9. listopadu uplyne 1 rok, kdy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan zdeněk ŠtYkar. Navždy zůstane v 
našich srdcích. S láskou stále vzpomíná manželka 
Božena, dcera Zdeňka a syn Radomír s rodinami.

Před 7 lety nás opustila naše drahá maminka, paní 
josefka věrná, a od úmrtí našeho tatínka, pana 
aloise věrného, uplynulo 38 let. Vždy na ně 
budeme s láskou vzpomínat. Dcery Milena a Vlas-
ta s rodinami a vnuk Milan s rodinou.

Rodiče neumírají. Rodiče jen spí, aby 
se probouzeli ve vzpomínkách svých 
dětí. Dne 23. září jsme vzpomněli 4. 
výročí, kdy nás navždy opustila paní 
helena vaCUlíková. Dne 8. říj-
na jsme vzpomněli 16. výročí, kdy nás 

navždy opustil pan stanislav vaCUlík. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte prosím s námi. S láskou a úctou vzpomíná rodina.

tak, jak z tvých očí zářila láska a dobrota,  
tak nám budeš chybět do konce života. 
Dne 3. října uplynuly tři roky od úmrtí paní  
jenovéfy skoPalíkové. S láskou vzpomíná 
syn Alois s rodinou.

 
Dne 4. října uplynulo 9 let, co nás navždy opustila 
paní ludmila Řezníčková. S láskou vzpomí-
nají manžel a dcery s rodinami.

Dne 5. října jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí mého 
milovaného tatínka, pana Miroslava nohela.  
S láskou stále vzpomíná dcera Martina.

Dne 6. října jsme si připomněli smutné 28. výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka a 
pradědečka, pana Miloslava váClavíka. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají manželka Sylva, syn Miroslav 
a dcera Lenka s rodinami.

Dne 11. října uplynulo 1. výročí, kdy nás nečeka-
ně opustila paní anna GrUFíková. S láskou  
a úctou vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dne 16. října uplynul jeden rok od úmrtí pana  
Bohumila eliáŠe. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. S láskou  
a úctou vzpomíná družka Zdeňka s rodinou.

Dne 18. října jsme si připomněli 5. výročí úmrtí 
pana vladimíra MaChalY. Vzpomíná manžel-
ka Marie s dcerami Ivou a Vendulou.

Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je nám čas, jak 
rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. Dne  
19. října to bylo 6 let, kdy zemřela paní renata 
doleželová. S láskou vzpomíná manžel 
Zbyněk, syn Zbyněk a celá rodina.
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Dne 21. října oslaví pan josef Brhel z Otro-
kovic krásných „80 let!“ Do dalších dlouhých let 
přejeme tatínkovi a dědovi hlavně zdraví, protože 
je vzácné, štěstí, protože je krásné, a pohody, které 
není nikdy dosti. Manželka Boženka, dcera Dana 
s přítelem, vnuci Roman, Katka, David a Tomáš  

s partnery, sourozenci s rodinami, rodiina Adámkova a pra-
vnoučci, za které Adrianka posílá velkou pusu.

Dne 28. října oslaví manželé 
Boženka a josef karlíkovI  
zlatou svatbu. Do dalších společně 
prožitých let Vám přejeme především 
hodně zdraví a pohody. Synové Mar-
tin a Roman s rodinami.
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společenská kronika: 
cena za zveřejnění je 
120  Kč vč. DPH/osoba. 
Podklady a platby přijímá 
TIC, Po–Pá 8–12, 13–18 
hod., So 8–12 hod., tel.: 
571 118 103.

BlahoPŘání

sPolečenská kronika

odvoz zdarMa – Cena dohodoU
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inzerCe

Technické služby 
Otrokovice s. r. o., 

  přijmou do pracovního 
poměru 

na údržBU veŘejné 
zeleně a oBslUhU 
koMUnálníCh stro-
jŮ s nástupem možným 
ihned. Požadavkem je ři-
dičský průkaz skupiny „B“. 
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalo-
vé telefonicky – číslo  telefo-
nu 577 922 329, 603 159 744,  
e-mailem: 
mzdy@tsotrokovice.cz nebo 
osobně v sídle společnosti 
v době od 6.00 do 14.00. Osob-
ní schůzku je nutné si vždy 
předem sjednat telefonicky.

PraCovníka 

K. Čapka 1256, Otrokovice

koupím byt z důvodu stěho-
vání. Tel.: 776 165 731.

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

Prodám garáž na Štěrkovišti.  
Tel. 736 136 723.

Můj voňavý krámek
tř. Spojenců 1247, Baťov, naproti poště

zdravá výživa • přírodní 
produkty • dárkové zboží

Těším se na Vaši návštěvu!

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V týdnu 6.–10. listopadu na 

A O VÍKENDU 11.–12. listopadu na

MaRtinsKÉ HodY

Prodám byt 3+1 v OV, volný, 
Otrokovice-Baťov. 
Tel.: 602 595 712.

Rodina Novákova děkuje 
spoluobčanům z Otroko-
vic za projevy soustrasti 
a květinové dary a všem, 
kteří se přišli rozloučit  
s jaromírem novákeM 
na jeho poslední cestě dne 
22. srpna 2017.

Poděkování
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Podzámčí 58, Napajedla      Tel.: 774 803 687
hodinová sazba 300 kč, přezutí vozu od 350 kč
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dnY RusKÉ KucHYně

o dušičkách bude opět 
delší otevírací doba hřbitova
Běžná otevírací doba hřbitova 
v Kvítkovicích je sice v listo-
padu 8–18 hodin, v dušičko-
vém týdnu ale bude prodlou-
žena. Lidé tak budou moci 
přijít zavzpomínat na své blíz-
ké mezi 8. a 20. hodinou, a to 
až do 5. listopadu včetně.

V říjnu mohou lidé také na-
vštívit místo posledního odpo-
činku od 8 do 20 hodin.  (ano)

archiv Městské televize
 otrokovice:

www.televizeotrokovice.cz
www.mtvo.cz



Tak už jsme vážně opravdo-
ví školáci! Prázdniny utekly 
jako voda a v pondělí 4. září 
jsme všichni poprvé zasedli 
do školních lavic.  A kolem 
bylo všechno nové – třída, paní 
učitelka i spolužáci. Pravda, 
mezi spolužáky byly i známé 
tváře, které jsme potkávali ještě 
ve školce, ale bylo tu najednou 
i hodně neznámých dětí.

Seděli jsme, pokukovali 
jsme po sobě a ptali se: „Co 
se z toho všeho vyklube?“ Po-
stupně ale napětí opadávalo 
a my jsme byli jistější a jistěj-
ší. Představili jsme se svým 
novým spolužákům, rodičům 
i paní učitelce a dostali jsme 
na uvítanou i malý dárek.

Abychom se ve škole cítili 
dobře a mohli se lépe poznat se 
svými novými kamarády, při-
pravily pro nás paní psycholož-
ka a paní učitelky seznamovací 
Adapťáček. Celý den jenom pro 
nás! Od rána jsme ve třídě hráli 
různé hry pro lepší seznámení, 
protáhli jsme si těla při pohy-
bových hrách, zasmáli jsme se, 

když nastala nějaká legrační si-
tuace. Dvě hodiny uběhly jako 
voda. Třetí hodinu přišli  k nám 
do tříd kluci a holky ze čtvrtého 
ročníku. Tak velcí a budou se 
s námi kamarádit a taky nám 
budou pomáhat! Dostali jsme 
za úkol vytvořit ve dvojicích se 
čtvrťáky listy na třídní strom. 
Podařilo se to výborně. Kreslili 
jsme, stříhali, povídali si spolu 
a zanedlouho byly listy hoto-
vé. No a hotové stromy? Jsou 
krásné a budou zdobit naše 
třídy. Taky budou připomínat, 
že máme nové kamarády mezi 
čtvrťáky.

Po obědě a po krátkém od-
počinku hurá na hřiště! Hrát si 
s padákem byla veliká zábava, 
ale i spolupráce. Míčky, které 
jsme zkoušeli pomocí padáku 
ovládat, byly jako živé a dalo 
docela fušku je společně dopra-
vit do otvoru uprostřed padáku. 
Povedlo se! 

Pak jsme soutěžili na stano-
vištích v hodu na cíl, přená-
šení míčku na lžíci a skákání 
v pytlích. Už jsme byli doce-

la uběhaní, když přišel další 
úkol a s ním i nová zábava. 
Měli jsme postavit domečky 
pro skřítky. Jenže jak a z čeho 
na louce? Postupně jsme ale 
objevovali větvičky, kamínky, 
listy a šišky a zjistili jsme, že 
i z těchto věcí se dají domečky 
krásně vytvořit. Nakonec jsme 
to zvládli na jedničku.

To už ale za námi na školní 
hřiště přicházeli i naši rodiče. 
A pak přišlo další překvapení. 
Pasování na školáky! Složili 
jsme slib a paní učitelky nás 
pomocí ukazovátka na školáky 
pasovaly. Dostali jsme i di-
plom a sladký dárek.

Pořádně unavení a vyhlado-
vělí jsme už očekávali, kdy se 
rozhoří táborák a těšili jsme se, 
až si opečeme buřty. Šikovní 
tatínci pomohli s ohněm, ma-
minky s opékáním a špekáčky 
v nás zmizely raz dva.

Rozcházeli jsme se pozdě 
odpoledne, utahaní a spokoje-
ní. A do postýlky se těšili úplně 
všichni. Tak zase někdy příště!
 děti z 1. a a 1. B, ZŠ t. G. M.

Zajímavě, pestře a úspěšně 
začal nový školní rok na SPŠ  
Otrokovice. Učitelé i žáci školy 
se prezentovali na několika ak-
cích v Otrokovicích a ve Zlíně. 

V sobotu 9. září náš dlouho-
letý sociální partner Continental 
Barum otevřel dveře rodinám 
svých zaměstnancům i široké 
veřejnosti. Střední průmyslová 
škola Otrokovice představila 
návštěvníkům studijní i učební 
obory i aktivity vědeckotech-
nického parku Experimentári-
um. Nejvíce se již tradičně 
líbily pokusy „hořících rukou“ 
a magických kapalin, stejně tak 
i fyzikální kouzla se suchým 
ledem. V další expozici jsme 
představili školní sportovní 
auto Kaipan a výukový vůz Hy-
undai s náhledy do karoserie. 
Počasí bylo vynikající, na akci 

přišlo více než deset tisíc účast-
níků. V pátek 22. září se v areá-
lu Svit ve Zlíně uskutečnil Den 
řemesel, na kterém se předsta-
vily střední školy ze Zlínského 
kraje. V průběhu celého dopole-
dne se u našeho stánku zastavo-
valy řízené návštěvy základních 
škol, především se žáky osmých 
a devátých ročníků. Oproti loň-
skému roku byla návštěvnost 
s více než 350 žáky velmi vy-
soká. Děti jsme pozvali na další 
zajímavé akce naší školy, a to 
na den otevřených laboratoří 
a Noc alchymistů. Během ce-
lého dne  mohli účastníci sou-
těžit ve skládání puzzle z pne-
umatik, drátkových hlavolamů, 
prohlédnout si našeho zlatého 
Kaipana nebo výukový vůz Hy-
undai s výřezy.  

 Hned následující den, v so-
botu 23. září, se Střední 
průmyslová škola prezen-
tovala na Dni Zlínského 
kraje, který představil re-
gionální řemesla, tradice, 
výrobky a činnost střed-
ních odborných škol v kra-
ji. I přes nepřízeň počasí 
si ke stanům SPŠ Otroko-
vice našli cestu spokojení 

návštěvníci. Na Dni kraje jsme 
představili obory školy a vědec-
kotechnický park Experimen-
tárium. Největší zájem vyvola-
ly modely osobních aut, které 
slouží ve výuce žákům. Efektní 
chemické pokusy vzbuzovaly 
údiv okolostojících a na své 
si přišli i zájemci o dobroty. 
Speciálně pro tuto akci naši 
kuchaři-číšníci připravili řadu 
zdravých a netradičních salátů 
a sklidili zasloužený úspěch.

Velké úspěchy slaví Střední 
průmyslová škola Otrokovice 
již řadu let v oblasti meziná-
rodní spolupráce.  Kromě stá-
vajících projektů získala ško-
la v září finance na dvouletý 
projekt z prostředků programu 
Erasmus+ s názvem Teaching 
for tomorrow: Flipped learning. 
Společně s partnery z celkem 
šesti evropských zemí (střední 
školy z Turecka, Itálie, Portu-
galska, Chorvatska, Lotyšska 
a Maďarska) bude rozvíjet ino-
vativní vzdělávání a využití 
moderních technologií, včetně 
zavedení metody Flipped lear-
ning do výuky.  

 jana Galová, 
 SPŠ Otrokovice

10
OtrOkOvické

nOviny
In

z
e

r
c

e

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

První dny v zŠ t. G. M. očima prvňáčků

Je mlhavé ráno 29. září 
a k trávnické škole se blíží 
s napětím očekávaný autobus 
ze slovenské Dubnice přiváže-
jící žáky na družební sportovní 
setkání – Memoriál Mgr. Jiřího 
Ševčíka. Mgr. Jiří Ševčík (27. 
10. 1955–9. 3. 2010) půso-
bil v letech 1980–2010 na ZŠ 
Trávníky jako vyučující země-
pisu a tělesné výchovy, organi-
zátor sportovních soutěží, ly-
žařských kurzů a zeměpisných 
soutěží.

Po vzájemném přivítání 
se žáci odebrali do tělocvič-
ny školy, kde proběhl úvod-
ní ceremoniál. Všechny pří-
tomné uvítala paní ředitelka 
Mgr. Jana Večeřová a s doje-
tím vzpomněla na oblíbeného 
učitele – kolegu, který měl rád 
své povolání a byl prvním pro-
pagátorem florbalu na škole. 
Na jeho působení  učitele vzpo-
mínají jeho žáci dodnes. Náš 
družební sportovní den přišel 
pozdravit také místostarosta 
Otrokovic pan Mgr. Jiří Ve-
selý, který otázkami ze sportu 
nabudil správnou sportovní 
atmosféru. S obdivem jsme 
se zaposlouchali do kratičké-
ho zavzpomínání paní Adély 
Ševčíkové, která připomněla 
seznámení se svým mužem 
a léta naplněná společnou pra-
cí s dětmi, ale i na krutou ránu 
osudu, která jí milovaného 
muže vzala. Ředitel družební 
školy Mgr. Ferdinand Brunov-
ský zdůraznil fakt, že jsme si 
oba národy stále blízké. Pro 
školáky z Dubnice jsme jejich 
přátelé, oni jsou přáteli pro nás. 
Slavnostní ráz a skutečnost, 
že nejde jen o obyčejnou akci, 
umocnily tóny hymny našich 
přátel a hymny naší, české.

Je po oficialitách a mohou 
začít sportovní utkání. V tě-
locvičně zůstali žáci a žákyně 
hrající florbal. V prvním utká-
ní se představili elévové, kteří 
za bouřlivého povzbuzování 
žáků školy předvedli pěknou 
hru. Větší sehraností a indivi-
duálními výkony dovedli zá-
pas do vítězného konce žáci 
z Trávníků v poměru 19:3. 
Bylo vidět, že řada našich hrá-
čů se věnuje florbalu závodně. 
Druhé utkání, v němž poměřily 
síly starší žákyně, bylo po ce-
lou dobu velmi vyrovnané, 
až v poslední třetině se naše 
hráčky vzchopily a vyhrály 
poměrem 6:3. Ve stejnou dobu 
probíhaly venku za krásného 
počasí zápasy v malé kopané. 
V prvním utkání nastoupili 
mladší žáci, kteří byli v prvním 
poločase důstojným soupeřem  
a dá se říct, že byl k vidění 
i pohledný fotbal. V druhé půli 
však našim hráčům docháze-
ly síly, což nakonec vyústilo 
v porážku 3:6. Následující zá-
pas starších žáků byl již dyna-
mičtější a bojovnější.  Ani obě-
tavý výkon našich borců pod 
taktovkou vynikajícího Štěpá-
na Kozla nestačil na vyspělejší 
hostující slovenské hráče, kteří 
nakonec zvítězili 4:3. Vydaře-
né sportovní setkání bylo ukon-
čeno slavnostním vyhlášením 
výsledků, předáním diplomů, 
pohárů a upomínkových před-
mětů. Vítězové jásají, poražení 
však nejsou. Dnes byl vítězem 
každý, kdo svým výkonem 
uctil památku učitele, který 
byl určitě celou dobu s námi 
a z oblaků nám posílal teplé 
sluneční pohlazení. 
 radomír sChoŘ, 
 vyučující tV, ZŠ trávníky

5. ročník Memoriálu Mgr. jiřího Ševčíka

střední průmyslová škola v září připravila řadu akcí pro veřejnost

otrokoviCké novinY Periodický tisk územního sa-
mosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. vydavatel:  
Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. registrace:  
1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci  
v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 5. den v mě-
síci. Distribuce do všech domácností 
ve městě Otrokovice a na určená místa. zdarma – nepro-
dejné. redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. květ-
na 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104, e-mail:  
redakce@otrokovickenoviny.cz.  redakční rada: Mgr. Jaroslav Bu-
dek (předseda), Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. Michal 
Petřík, Hana Slunečková, Bc. Romana Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý.  
Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 
+ DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz. Graf. 
úprava: Ing. Anna Novotná. tisk: HART PRESS, spol. s  r. o. distribuce:  
Česká pošta, s. p. nevyžádané příspěvky se nevracejí. 
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kušisté pořádali na novém stadionu mistrovství české republiky
Oddíl polních kuší Otrokovice pořádal 
ve dnech 9. a 10. září mistrovství České re-
publiky. Závod se konal na Novém stadionu 
TJ Jiskra Otrokovice. Uskutečnil se za účasti 
celé reprezentace a všech členů oddílů polních 
kuší. Nejlepších výsledků dosáhli tito střel-
ci: v kategorii muži Jan Nedělník (Kostelec), 
mezi ženami Sabina Kubesová (Suché Laz-
ce), v juniorech Karolína Hynková (Koste-
lec), za kadety Lukáš Baborák (Plumlov), 
mezi seniory muži Václav Losert (Opava) 
a v seniorech ženy Jana Slováková (Opava). 

Nejlepšího výsledku z našeho oddí-
lu dosáhl kadet Martin Mikeštík, který se 
umístil na pěkném čtvrtém místě. V sou-
těži družstev bylo nejlepší družstvo ve slo-
žení Jan Nedělník, Josef Nedělník a Ja-
roslava Nedělníková z Kostelce na Hané. 
Oddíl polních kuší děkuje za pomoc při 
pořádání této náročné akce společnostem  
TEAZ s. r. o. a V PRINT s. r. o.  
 ladislav žateCký, 
 oddíl polní kuše tJ Jiskra Otrokovice 

U NÁS SE STANETE 
EXPERTY V GASTRONOMII
Do našeho týmu přivítáme posily.

Zaměstnanecká 
sleva 5 % 

Sleva na pohonné 
hmoty

Kontakt:

Více info na:

PŘIJMEME: 

Délku směny
máte jistou

Čerstvá výplata
5.den v měsíci

ASISTENTY PRODEJE * POKLADNÍ
SKLADOVÉ OPERÁTORY - ŘIDIČE VZV

ŘIDIČE sk.C

Lenka Juříková, tel.: 577 153 532

www.makro.cz/kariera
zlin@makro.cz
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V sobotu 16. září se uskutečnil druhý 
ročník Sportovního odpoledne, který 
organizuje město Otrokovice ve spolu-
práci s NADĚJÍ v rámci procesu komu-
nitního plánování sociálních služeb. Za-
sportovali si lidé s mentálním, tělesným 
i kombinovaným handicapem a odpole-
dne si všichni zúčastnění užili.

Akce se aktivně zúčastnilo sedma-
třicet zdravotně postižených sportov-
ců, dvacet dobrovolníků a řada diváků, 
mezi nimiž se objevili například  i  zá-
stupci města, kteří přišli fandit i pře-
dávat ocenění. Kvůli nepříznivému 

počasí se akce přesunula do tělocvičny  
ZŠ Mánesova. 

Sportovalo se v několika disciplínách 
– sprint, slalom, hod na cíl, hod do dálky 
a další. Především pro dámy následova-
la zumba pod vedením Evy Urbanové 
a pro pány pak fotbal. Pohár získali jen 
někteří, ale za projevenou vůli a  odvahu 
si na krku odnesl úplně každý sportovec 
medaili s logem komunitního plánování.

Za pomoc při organizaci a za finanční 
podporu patří poděkování městu Otro-
kovice.  iveta sUPová, 
 otrokovická pobočka nADěJe

Postižení si tentokrát zasportovali ve školní tělocvičně
tj jiskra otrokovice, oddíl sPv pořádá 

halloweenský karneval 
s diskotékoU

3. listopadu od 17 hodin, sokolovna otrokovice
soutěž o nejkrásněji vyřezanou donesenou dýni, cvičení, hry o super 

ceny. více na www.sokolovnaotrokovice.cz a FB sokolovna otrokovice

Začátkem září odjely starší žačky 
na třídenní přípravný turnaj v házené 
do pražských Vršovic. Pátého ročníku 
Vršovice handbal cup 2017 se zúčastnil 
rekordní počet osmnácti družstev z Mo-
ravy, Čech a Slovenska.

Týmy byly rozděleny do dvou sku-
pin, A a B. Čekalo nás osm utkání 
ve skupině a hrálo se jak venku, tak 
v hale. V pátek jsme čtyři utkání ode-
hrály za slunečného počasí venku a po-
stupně jsme porazily Košice, Zoru  Olo-
mouc, Plzeň VS a Pardubice. Sobotní 
los nám přidělil hru v hale, ale první 
zápas s Pískem se holkám nepovedl 
a utrpěly jsme první porážku. V dalším 
zápase zasloužená remíza s týmem Ži-
rovnice. Poslední dva zápasy už děvčata 
neponechala nic náhodě a porazila tým 
Kobylis a  Slavie A. V konečném pořa-
dí jsme do finálové skupiny postoupily 
ze základní skupiny A z druhého místa, 
ale s největším počtem bodů, za týmem 
Žirovnic. Třetím postupujícím týmem 
z naší skupiny byla námi poražená 
Slavia A.  Postup do finálové skupiny 
nám zajistil odehrání všech finálových 

zápasů v hale. V sobotním podvečeru 
nás čekal první soupeř ze skupiny B, 
a to tým Slavie B, bohužel únava se již 
projevila a z vítězství se radovala Sla-
via.  V neděli nás čekaly poslední dva 
finálové zápasy. V prvním jsme nesta-
čily na děvčata z Mostu, a pokud jsme 
chtěly pomýšlet na medailové umís-
tění, bylo potřeba poslední zápas s tý-
mem Strakonic vyhrát. Zápas nakonec 
skončil remízou, ale i ta nakonec stačila 
a otrokovické starší žačky si z velmi 
kvalitního turnaje pod vedením trenéra 
Štefana Boršického odvezly bronzové 
medaile. První místo obsadily hráčky 
Mostu, stříbro patřilo Slavii B.

Turnaj předčil veškerá očekávání 
a ukázal, kde je potřeba se ještě zlepšo-
vat. Pochvalu zaslouží všechny hráčky 
týmu: Vrobelová Monika, Karlíková 
Tereza, Horáková Simona, Žůrková 
Klára, Juříková Diana, Janevská Alž-
běta, Petruta Svetlana, Škáchová Va-
lerie, Turčínová Petra, Zachová Karo-
lína, Mrázková Adéla, Kůrová Erika 
a v brance tým podržela Adéla Tisov-
ská.     (pk)

starší žačky přivezly z Prahy bronz
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ŠKOLA PRO ŽIVOT

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pátek 10. 11. 2017 9:00 - 17:00

OTEVŘENO ROVNĚŽ EXPERIMENTARIUM

Sobota 11. 11. 2017 8:00 - 12:00

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE

TŘ. TOMÁŠE BATI 1266, OTROKOVICE

tel: 577 925 078, e-mail: skola@spsotrokovice.cz

www. spsotrokovice.cz

NABÍZÍME NOVÉ OBORY

ZVEME
ŠIROKOU

VEŘEJNOST

Oslavy výročí divadla Variace a pěveckého sboru

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

koloběžkáře nezaskočil ani protivítr

ŠKOLA PRO ŽIVOT

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pátek 10. 11. 2017 9:00 - 17:00

OTEVŘENO ROVNĚŽ EXPERIMENTARIUM

Sobota 11. 11. 2017 8:00 - 12:00

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE

TŘ. TOMÁŠE BATI 1266, OTROKOVICE

tel: 577 925 078, e-mail: skola@spsotrokovice.cz

www. spsotrokovice.cz

NABÍZÍME NOVÉ OBORY

ZVEME
ŠIROKOU

VEŘEJNOST
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Podpora aktivit v oblasti tělový-
chovy a sportu patří mezi prio-
rity města Otrokovice. V rámci 
veřejné prezentace sportovní 
a tělovýchovné činnosti město 
každoročně oceňuje své nejú-
spěšnější sportovce.    

Vyzýváme tímto otrokovic-
kou sportovní veřejnost, aby 
Odboru školství a kultury Měst-
ského úřadu Otrokovice zasílala 
návrhy na ocenění za rok 2017.

Nominační formuláře jsou 

k dispozici na webových strán-
kách www.otrokovice.cz, odbor 
školství a kultury, sekce for-
muláře, případně na podatelně 
městského úřadu nebo na Odbo-
ru školství a kultury Městského 
úřadu Otrokovice. Oceňování 
probíhá jako každoročně v kate-
goriích:
• nejúspěšnější sportovec měs-
ta (kategorie dospělých) 
• nejúspěšnější sportovec dětí 
a mládeže (sportovci do 18 let 

věku k 31. prosinci daného ka-
lendářního roku)        
• nejúspěšnější sportovec 
veterán 
• nejúspěšnější 
handicapovaný sportovec
• nejúspěšnější sportovní 
kolektiv          
•  nejúspěšnější trenér
• Cena za celoživotní práci 
a dlouholetý přínos pro otro-
kovický sport.

Do hodnocení jsou zařaze-

ni sportovci, kteří jsou členy 
sportovní organizace (klubu) 
se sídlem v Otrokovicích, dále 
sportovci s trvalým pobytem 
v Otrokovicích a trenéři vy-
konávající trenérskou činnost 
na území Otrokovic. Slavnostní 
vyhlášení oceněných sportovců 
„O sportovní slávě“ se uskuteční 
dne 9. února 2018 ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY.

Adresa pro zasílání návr-
hů: Městský úřad Otrokovice,  

odbor školství a kultury, nám.  
3. května 1340, 765 23 Otro-
kovice. Kontaktní osoba pro 
případné dotazy: Mgr. Barbo-
ra Šopíková, tel. 577 680 103,  
e-mail: 
sopikova@muotrokovice.cz. 

Uzávěrka návrhů je do  
30. listopadu 2017, rozhoduje 
poštovní podání. 
 Mgr. Barbora ŠoPíková,
 vedoucí Odboru školství 
 a kultury MěÚ Otrokovice

výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců města

V sobotu 9. září se konaly další závody koloběžek, a to Blanenská desítka. Jak název 
napovídá, jelo se deset kilometrů. Z FitKoloběhu Otrokovice se zúčastnilo celkem 
šest závodníků, tři ženy a tři muži. Byl to skvělý závod – tedy i s velkým protivětrem, 
ale všichni jsme si ho užili a umístili se na krásných místech; mnohé časy doznaly vel-
kého zlepšení. Ovšem největší úspěch měli manželé Martina a Tomáš Doleschalovi. 
Ti se zúčastnili trojboje. Závodili nejen na koloběžkách, ale jeli tuto desetikilomet-
rovou trať také na in-line bruslích a na závěr běželi. Nejlepší bylo ovšem překvapivé 
vyhlašování vítězů a to, že Martina získala 2. místo a Tomáš zlato. 

Na koloběžce může jezdit každý, a tak neváhejte se k nám přidat. Máme celkem 
deset kusů k zapůjčení na naše vyjížďky jak na krátké, tak na delší trasy. A máme také 
koloběžky pro děti. Bližší informace včetně časů našich vyjížděk a akcí naleznete na 
www.sokolovnaotrokovice.cz, FB Sokolovna Otrokovice a skupině na FB FitKoloběh 
Otrokovice. Neváhejte a přidejte se k nám. S koloběžkovým pozdravem TRHNI SI;).
 alena ježová, tJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV a FitKoloběh Otrokovice

Oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice pořádá 
Xviii. ročník

MeMoriálU MUdr. joseFa PodMolíka 
v 1/2MaratonU

štafetový 1/2maraton dospělých a mládežnických smíšených družstev
běžecký závod staršího a mladšího žactva

➢ sobota 4. listopadu 2017 postupně od 9.45 hodin
➢ start a cíl u Sportovního areálu Baťov

závod z dubnice nad váhom zvládli amatéři skvěle
Sto čtyřicet hobby cyklistů se 9. září zú-
častnilo druhého ročníku cyklojízdy Dub-
nica nad Váhom – Otrokovice. Oproti 
loňské premiéře, kdy do pedálů zabralo 
jen osmdesát Čechů a Slováků, zapojili se 
letos také milovníci kol z Polska a Maďar-
ska. Cyklojízda byla součástí 54. ročníku 
Medzinárodných dní cyklistiky. 

Hobby cyklisté vyjeli ze startovní čáry 
v 9 hodin. Peloton cyklistů se v průběhu 
jízdy postupně rozdělil na větší, menší 
skupinky a na ty, kteří trať absolvovali 
více méně osamoceni. Pro některé bylo 
vítězstvím už pouhé dosažení cíle, cestou 
se kochali krásami přírody a zastavili se 
i na zmrzlinu. Mezi hobby jezdci se našli 
ale i tací, kteří pojali jízdu více soutěži-
vě, což nasvědčují i dosažené časy v cíli. 
Nejrychlejší, Jiří Slavík z Přerova, ujel 
třiadevadesát kilometrů dlouhou trasu 
za úctyhodné dvě hodiny a sedmadvacet 
minut. Za otrokovické amatéry byl nej-
lepší sedmý Tomáš Behúň, 2:36:44, čtr-
náctý Igor Lukáč, 2:41:37 a devatenáctý 
Michal Skovajsa, 2:51:19. Mezi ženami 
z Otrokovic byla nejrychlejší celkově se-

dmašedesátá Hana Večerková, 3:29:18, 
dále třiaosmdesátá Lea Zichová, 3:43:48 
a šestaosmdesátá Napajedlanka pracují-
cí v Otrokovicích Renáta Krystyníková, 
3:52:15. „Trať byla náročná, kopcovitá, 
ale byl jsem velmi spokojený s organizací 
celého závodu, který mohu jen doporučit. 
Startoval jsem za Otrokovice, kde mám 
prarodiče,“ svěřil se Tomáš Behúň.

Závody U19 měly čtyři etapy. První 
bylo městské kritérium v Dubnici nad 
Váhom. Druhou etapou byla trasa Dubni-
ca nad Váhom – Otrokovice, tedy totožná 
s amatérskou cyklojízdou. Ještě tentýž 
den odjeli mladí cyklisté třičtvrtěhodi-
nové městské kritérium v Otrokovicích 
kolem Společenského domu. Poslední zá-
vod se uskutečnil 10. září na trase Otroko-
vice – Dubnica nad Váhom. Slavnostního 
vyhlášení vítězů se zúčastnili významní 
hosté z řad sportovců i politiků. Záštitu 
převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Ču-
nek, předseda Trenčianského samospráv-
ného kraja Jaroslav Baška, primátor Dub-
nice nad Váhom Jozef Gašparík a starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. (red)


