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Na nádraží odfukoval Matěj

Vážení čtenáři,

tradiční svátek sokolů, který nám umožňuje prezentovat výsledky naší zájmové činnosti, odstartuje začátkem července v naší metropoli. Bude v historii již šest-
náctý. Sletový týden zahájí v neděli 1. července tradiční průvod centrem Prahy. Očekává se účast přes deset tisíc lidí. Ani otrokovické sokolky nemohou na tomto 
svátku sokolů chybět. Vybraly jsme si skladbu CeStA autorek Dagmar Honové a ivany Jiránkové na střihovou country hudbu. tato skladba je určena pro ženy 
a seniorky. Z Otrokovic do Prahy odcestuje jedenáct cvičenek. 
Celostátnímu pražskému sletu vždy předcházejí slety jednotlivých žup. V sobotu 16. června jsme se proto zúčastnily župního sletu Sokolské župy Komenského 
v Uherském Brodu, který byl generálkou pro naše pražské vystoupení. V programu se samozřejmě představily všechny skladby, které se v naší župě nacvičovaly. 
Máte-li vztah k sokolskému hnutí či se jen chcete nakazit naším nadšením, radostí z pohybu a entuziasmem, přijďte se na nás podívat. Budeme se těšit na vaši účast 
a podporu.  

  úvodNí slovo

Brouzdej 
internetem 
21. století

sázka na jistotu. Parní vlaky prostě táhnou. Nejen svůj ná-
klad, ale hlavně pozornost diváků. Vlak tažený parní lokomo-
tivou Matěj svezl v sobotu 26. května milovníky železniční 
nostalgie mezi stanicemi Otrokovice, Zlín a Vizovice, přičemž 
ve stanicích i mezi nimi vzbudil patřičný divácký zájem. Jízda 
se konala při příležitosti 58. Zlín Film Festivalu. Město Otro-
kovice je s festivalem spjato také díky soutěži Radost tvořit, 
promítání filmů pro děti, návštěvám osobností. 
 (ano), foto: Anna NovotNá
 více na straně 5

Významného posunu dosáhlo 
současné vedení města v ob-
lasti zabezpečení financování 
rekonstrukce mostu přes že-
lezniční trať v ulici Nadjezd. 
Ve středu 23. května obdrželo 
ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury rozhodnutí o po-
skytnutí finančních prostředků 
ve výši limitního příspěvku té-
měř 118 milionů korun.

„Zúročila se nám trpělivá 
a kvalitní příprava stavební-
ho projektu a žádosti na jeho 
dotaci, kterou město podalo 
na Státní fond dopravní infra-
struktury. Most je ve zhorše-
ném technickém stavu a někte-

ré části mají znaky havarijního 
stavu, je nejvyšší čas na rekon-
strukci,“ uvedl starosta Jaro-
slav Budek.

V současné době probíhá 
nebo se chystá na území měs-
ta řada dopravních staveb. 
Rekonstrukcí právě prochází 
most přes řeku Dřevnici v cen-
tru a most přes železnici mezi 
Otrokovicemi a Tlumačovem. 
Město je tak zatíženo zvýše-
nou dopravou, zejména v části 
Bahňák, kudy vede objízdná 
trasa. Začátek a průběh rekon-
strukce nadjezdu bude proto 
nutno koordinovat s dalšími 
investory a mimo jiné bude zá-

viset na ukončení oprav těchto 
mostů.

„V tuto chvíli můžeme sdě-
lit, že práce budou probíhat 
zčásti za provozu a přibližně 
na tři měsíce bude nutné celý 
nadjezd uzavřít. O termínu 
zahájení prací a s tím souvise-
jících dopravních omezeních 
bude veřejnost včas informo-
vána. Dokončení rekonstruk-
ce mostu přes železniční trať 
v ulici Nadjezd bude nejpozdě-
ji do konce roku 2019,“ infor-
moval vedoucí odboru rozvoje 
města František Žák.
 Romana stehlíková,
 mluvčí města 

Město má možnost čerpat dotaci přes sto 
milionů korun. Nadjezd se bude opravovat

V září minulého roku byl měs-
tu Otrokovice doručen dopis 
z Krajského úřadu Zlínského 
kraje, ve kterém jsou popsá-
ny jednotlivé kroky, které 
budou učiněny na základě 
opakovaných žádostí a apelů 
otrokovické radnice v oblasti 
zvýšeného výskytu zápachu 
v našem městě. Nyní Zlínský 
kraj zveřejnil výzvu na ve-
řejnou zakázku na projekt, 
který bude identifikovat lát-
ky a zdroje, které mohou být 
zdrojem zápachu nebo obecně 
znečištění ovzduší v Otrokovi-
cích.

Předmětem veřejné zakázky 
je realizace projektu, který od-
halí původce zdrojů znečišťo-
vání ovzduší v Otrokovicích. 
Cílem je identifikovat látky 

a jejich zdroje, které v měřené 
lokalitě způsobují opakovaně 
problémy s kvalitou ovzduší. 

Monitoring se bude pro-
vádět na minimálně čtrnácti 
místech, v teplých měsících 
budou odebírány vzorky pra-
chu, těkavých a dalších látek 
ve vybraných částech katast-
ru Otrokovic, zejména v prů-
myslových zónách a v obytné 
zástavbě s nejčastějšími stíž-
nostmi. Měření bude probíhat 
nejméně ve dvou kampaních, 
přičemž délka jedné kampaně 
potrvá alespoň jeden týden, 
který zohledňuje normální ryt-
mus života ve městě.

„Tento projekt je zaměřen, 
jak je již zmíněno, na identifi-
kaci zápachu v našem městě. 
Takto budou pojmenovány 

provozy, které zápach způ-
sobují. Jakmile budeme znát 
přesné původce, vedení města 
pak bude moci konkrétně vy-
jednávat o zavedení dalších 
opatření,“ uvedl starosta města 
Jaroslav Budek.

Přestože jsou v uplynulých 
třech měsících teploty nadprů-
měrné, nepříjemný zápach se 
v porovnání s minulým rokem 
v obytné zástavbě na Baťově 
vyskytuje podstatně méně.  
Tato skutečnost se dá přičíst 
důslednému tlaku města na ře-
šení tohoto problému ruku 
v ruce se skutečnými opatře-
ními kompetentních orgánů 
a provozovatelů firem v da-
ném území.
 Romana stehlíková,
 mluvčí města

v otrokovicích se uskuteční rozsáhlé měření kvality ovzduší

Za otrokovické sokolky emilie PAbisová



PARK PŘED SPOLEČENSKÝM DOMEM

 17.00–18.00  ŠUFUNKY GANG RELAPSE
  domácí funková lahůdka
 18.45–20.00  05 A RADEČEK
  moravská kapela plná hitů
 20.30–22.00  ABRAXAS 
  Slávek Janda a česká rocková legenda
   
PARK PŘED POLIKLINIKOU
 21.30–23.00  Letní kino – BLACK PANTHER
  USA 2018 – akční, dobrodružný, sci-fi 

PARK PŘED SPOLEČENSKÝM DOMEM
10.00–12.00 DRIETOMANKA
  dechovka z moravsko-slovenského pomezí
16.00–17.00 VESELÁ POUŤ S JŮ A HELE
  dětská revue divadla LOUDADLO
17.30–18.30 IVAN HLAS TRIO
  známé písničky v komorní úpravě
19.00–20.00 MILAN PEROUTKA A PERUTĚ
  herec a zpěvák se svojí kapelou
 20.45–22.00 PETRA JANŮ A AMSTERDAM
  nezaměnitelný hlas a kultovní hity
 22.30–24.00 80´s FACTORY
  slavné pecky k poslechu i tanci

KVÍTKOVICE, U KAPLE sv. ANNY
10.00–10.50 KLAUN BRDÍK
  veselý program pro dě�  i rodiče
11.00–12.00 ZLÍNSKÁ MUZIKA
  malá dechovka s velkými hity
15.00–16.00 PĚŠÁCI
  domácí kapela se známými písněmi
16.00–17.00 PAVEL HELAN
  geniální písničkář a bavič
17.30–18.30 SOFT & EASY
  olomoucké bluegrassové trio

REKREAČNÍ OBLAST ŠTĚRKOVIŠTĚ
9.00–18.00 Tradiční závody dese� místných DRAČÍCH LODÍ

PŘÍSTAVIŠTĚ 
9.00–17.00  Okružní jízdy výletní lodí Morava
   Po celé dopoledne na lodi živá 
   akus� cká hudba – skupina KLIKA NJ BLUES

PARK VEDLE SPOLEČENSKÉHO DOMU
15.00–19.00 OBRAZY, PLASTIKY, SOCHY V PARKU
   společná outdoorová výstava členů výtvarných     
   spolků Rozumění a Valašský názor 

PARK PŘED POLIKLINIKOU
21.30–23.00  Letní kino – SOLO: STAR WARS STORY

NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA
9.30–10.30 Otrokovické kutálení 
  7. ročník soutěže v kutálení pneuma� k 
  přes náměs�  volným stylem pro dě� , ženy i muže
11.00–12.00 Svět(na)díly
  dětský program s písničkami, soutěžemi 
  a putováním po světadílech
  
PŘÍSTAVIŠTĚ
9.00–17.00 Okružní jízdy výletní lodí Morava
  Po celé dopoledne na lodi živá 
  akus� cká hudba – JAZZBOOK

10.00 – 17.00 Kyvadlová doprava – vláček Moravský drak 
  Spol. dům – přístaviště – jez Bělov, 1 jízdné 30 Kč, 
  celý okruh 50 Kč, dě�  do 6 let zdarma

MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ BĚLOV
10.00–14.00 Tradiční přehlídka leteckých modelů

PARK PŘED SPOLEČENSKÝM DOMEM
14.00–15.00 KAŠPÁREK V ROHLÍKU 
  úžasná rocková show pro dě�  do 1 do 100 let
15.30–17.00 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND 
  dnes již legendární „Děda Mládek“  
  na závěr OLS 2018...

 Interval 40 minut, palubní lístek 50 Kč, dě�  do 6 let zdarma. Prodej v přístaviš�  od 9 hodin do vyprodání. Lístky lze zakoupit pouze v den plavby.

ČAS PLAVBY (pro oba dny stejný) 9.30 | 10.10 | 10.50 | 11.30 | 12.10 | přestávka | 13.40 | 14.20 | 15.00 | 15.40 | 16.20

 OKRUŽNÍ JÍZDY VÝLETNÍ LODÍ MORAVA – sobota 14. 7., neděle 15. 7. | 9.00–17.00 hod.



komunální a senátní volby budou 5. a 6. října 
Komunální volby a volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu 
České republiky (volební obvod č. 80 Zlín, kam patří také Ot-
rokovice) se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října. Pro oboje 
volby mají strany i nezávislí kandidáti čas na nominace do kon-
ce července.  (ano)

Zaměstnanci města přispěli seniorům 
na elektrotříkolku
Nikdo z nás nemládne a nikdo neví, kdy sám přivítá pomoc 
druhých. S touto myšlenkou přispěli zaměstnanci města Otro-
kovice do veřejné sbírky na pořízení elektrotříkolky pro uživa-
tele SENIORU. SENIOR Otrokovice byl poprvé vybrán mezi 
nejúspěšnější projekty, které podpoří společnost SODEXO po-
mocí veřejné sbírky na www.plnime-prani-seniorum.cz. Uspěl 
s přáním pořídit elektrotříkolku pro své uživatele. Ani zaměst-
nanci města nezůstali lhostejní a společně s vedením v prvním 
měsíci sbírky přispěli částkou šest tisíc korun. Jelikož projekt 
potrvá až do konce července, vyjádřili někteří pracovníci přá-
ní přispět po menších částkách opakovaně. Po uzavření sbírky 
přispěje společnost SODEXO SENIORu stejnou částku, kterou 
se tímto způsobem podaří vybrat. K 18. červnu bylo vybráno  
21 600 korun, což představuje 54 % požadované částky.  (red)

Ceny vítězům kampaně do práce na kole předány
Již popáté se společ-
ně zapojili v květnu 
soutěžící z Otrokovic 
a Zlína v motivační 
kampani Do práce 
na kole 2018. Hlav-
ním organizátor pro-
jektu  Auto*Mat z. s. 
Praha spolupracoval 
letos s třiceti měs-
ty po celé republi-
ce. Cílem soutěže je 
hravou formou při-
vést obyvatele měst 
k využívání šetrných 
způsobů dopravy 
a ulevit životnímu 
prostředí. Kromě cyk-
listů a koloběžkářů se 
zúčastnili akce také běžci, chodci a ostatní, kteří jezdí do práce 
„na vlastní pohon“. Ve Zlíně se letos zapojilo 402 (259 v roce 
2017) a v Otrokovicích 340 (252 v roce 2017) soutěžících. Je 
to o 231 více než v minulém roce. Vytvořili 195 týmů po dvou 
až pěti členech z 122 firem. Společně najezdili, naběhali či na-
chodili 210 852 šetrných kilometrů. Za celou republiku je to 
celkem 3 545 322,7 kilometru a ušetřili 457 tun CO

2
. Součástí 

kampaně byla například také akce Káva na triko, kdy cyklista 
v tričku s logem soutěže dostal na radnici kávu a drobné občers-
tvení i drobné předměty sloužící pro lepší bezpečnost, jako jsou 
třeba odrazové pásky.  (ste)

třídění odpadu jde obyvatelům otrokovic skvěle
Obyvatelé Otrokovic v minulém roce vytřídili přibližně tisíc 
tun odpadu, který byl předán k dalšímu zpracování. Díky tří-
dění odpadu tak Otrokovičané přispívají ke zlepšení životního 
prostředí a zároveň šetří městu finanční prostředky. Do roz-
počtu města doputovaly za minulý rok díky třídění sběru více 
než dva miliony korun. „Otrokovice obdržely od společnosti  
EKO-KOM Osvědčení o úspoře emisí, které uvádí, že jen v na-
šem městě jsme dosáhli úspory emisí 983,202 tuny CO

2
 a uspo-

řili energie 25 513 963 MJ,“ uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Anna Pšejová. Obyvatelé recyklují také staré a nepo-
užívané elektrospotřebiče. Otrokovice proto obdržely certifikát 
vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. 
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL 
lze vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušet-
řili ekosystém Země, snížili produkci skleníkových plynů 
CO

2
 nebo nebezpečného odpadu. Z Certifikátu Environmen-

tálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 
města v loňském roce vyřadili 31 848,03 kilogramu elektra.  
Tím, že ho následně předali k recyklaci, uspořili 379,04 MWh 
elektřiny, 21 109,78 litru ropy, 1 703,29 m3 vody a 14,68 tuny 
primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových ply-
nů o 78,98 tun CO

2
 ekv. a produkci nebezpečných odpadů 

o 357,07 tuny.  (red)
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AktuálNě Z MěstA

Od 1. července 2018 bude mož-
né požádat o vydání řidičského 
průkazu na kterémkoli úřadu 
obce s rozšířenou působností 
v České republice bez ohle-
du na místo trvalého bydliště 
žadatele. Změna v působnosti 
úřadů se bude vztahovat na po-
dání žádosti o nový řidičský 
průkaz po autoškole, z důvodu 
ztráty, odcizení nebo poško-
zení a z důvodu jeho končící 
platnosti. 

Pro vyzvednutí hotového 
řidičského průkazu pak bude 
fungovat pravidlo „kde po-
dám žádost, tam vyzvednu“. 
Jakýkoliv úřad také bude nově 
vyřizovat záležitosti týkající 
se mezinárodních řidičských 
průkazů, průkazů profesní způ-
sobilosti a paměťových karet 
řidičů do tachografů.

K žádosti o řidičský průkaz 
či paměťovou kartu již také ne-
bude nutné přikládat papírovou 
fotografii, nově bude pořízena 

přímo na úřadě nebo získána 
z registru veřejné správy. Papí-
rová fotografie se však nadále 
musí předkládat pro vydání 
mezinárodního řidičského prů-
kazu. Řidičský průkaz nově ne-
bude obsahovat obec pobytu. 
Při stěhování tak nebude nutné 
vyměňovat řidičské průkazy 
jako doposud.

Při vydání řidičského průka-

zu ve lhůtě do 20 dnů je správní 
poplatek 200 Kč (dříve 50 Kč). 
Při vydání řidičského průkazu 
ve lhůtě do 5 pracovních dnů 
je správní poplatek 700  Kč 
(dříve 500 Kč). Pro vydání 
mezinárodního řidičského prů-
kazu zůstává správní poplatek 
50 Kč. Výměna řidičského prů-
kazu v případě uplynutí jeho 
platnosti (pokud v řidičském 
průkazu není změna údajů) se 
bude nadále provádět bezplat-
ně. Úřady místně příslušné tr-
valému bydlišti budou ale i na-
dále řešit odebírání řidičských 
oprávnění a podmiňování řidič-
ských oprávnění. 

Městský úřad Otrokovice 
doporučuje všem řidičům, aby 
si před nastávající letní se-
zonou zkontrolovali platnost 
svých dokladů a nenechávali 
vše na poslední chvíli.
 ing. Martin stRAkA,
 vedoucí oddělení evidence 
 řidičů a dopravních přestupků

Řidičské průkazy od července ponovu 

ddM sluníčko slaví 40. narozeniny

ve čtvrtek 28. a v pá-
tek 29. června budou 
na Městském úřadu ot-
rokovice uZAvŘeNA 
PŘePážková PRA-
Coviště NA Regist-
Ru Řidičů. v tyto dny 
budou prováděny změny 
v informačním systému 
Centrálního registru ři-
dičů související s novin-
kami, které nastanou od  
1. července. děkujeme 
za trpělivost a pochopení.

Káva na triko na otrokovické radnici.

Už čtyřicet let se snaží pracov-
níci Domu dětí a mládeže Slu-
níčko naplnit vizi moderního 
a atraktivního centra pro zkva-
litnění životního stylu a hod-
notné využití volného času. 
Za tu dobu jím prošly tisíce 
dětí a také stovky zaměstnan-
ců a dobrovolných pracovníků 
s mládeží. 

Letošek je pro DDM Sluníč-
ko jubilejní, a tak slaví. K vidě-
ní byla výstava mapující krouž-
ky, akce a tábory. Slavnostnější 
ráz měla také každoroční aka-
demie v Otrokovické BESEDĚ 
– více než dvouhodinová pře-
hlídka kroužků DDM, jako je 
aerobik, street dance, kondiční 
gymnastika, orientální tance, 
roztleskávačky, mažoretky 
a mnoho dalších. A počasí přá-
lo velké narozeninové oslavě 
konané 3. června v parku před 
poliklinikou. Tam se nejen 

předvedly děti z kroužků, ale 
také zahrála kapela DDM Slu-
níčko Gaia a k tanci i poslechu 
skupina Pexeso. Děti pobavil 
kouzelník, balonková show, 
skákací hrad či koníci. 

„Užili jsme si velkou naro-
zeninovou oslavu s hudbou, 
atrakcemi, malováním na obli-
čej, pohybem, sportem a třeba 
i s různými hádankami a rébu-
sy. Všechny oslavy jsme při-
pravili tak, aby si užily všechny 
generace. Ti starší mohli za-
vzpomínat díky fotkám z tábo-
rů na výroční výstavě, podívat 
se, jak se v kroužcích daří je-
jich dětem či vnoučkům a užít 
si příjemné odpoledne v parku 
při narozeninové oslavě. Slavit 
ale mají hlavně děti, protože 
akce v parku je spojená právě 
i se Dnem dětí,“ řekla ředitelka 
DDM Sluníčko Jiřina Kovářo-
vá. Zároveň poděkovala všem 

kolegům nejen za přípravu vý-
ročních akcí, ale hlavně za to, 
že svůj čas věnují volnočasové-
mu vyžití dětí a mládeže.

Základním předmětem čin-
nosti a poslání DDM je orga-
nizování a zabezpečování zá-
jmového vzdělávání především 
pro děti, žáky, studenty, peda-
gogické pracovníky, popřípadě 
další osoby, a to bez ohledu 
na místo jejich trvalého pobytu 
nebo jiné podmínky.

Zájmové vzdělávání posky-
tuje účastníkům naplnění vol-
ného času zájmovou činností 
se zaměřením na různé oblasti.

DDM Sluníčko se věnuje 
dětem nadaným i znevýhodně-
ným a ve spolupráci se školami 
a dalšími institucemi se rovněž 
podílí na organizaci soutěží 
a přehlídek dětí, žáků a studen-
tů. 

 Anna NovotNá

Akademie. Při přehlídce kroužků Domu dětí a mládeže Sluníčko se předvedl mimo jiné tým Sluníč-
ka pod vedením Marie Válkové s vystoupením Kouzelné stuhy.  Foto: Anna NovotNá
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání Rady města 
otrokovice 11. 4. 2018
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 49 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Užití veřejného prostranství 
příspěvkovou organizací DDM 
Sluníčko pro akce: 22. 4. – Den 
Země, 3. 6. – Velká narozenino-
vá oslava u příležitosti 40. výro-
čí DDM Sluníčko, 22. 9. – Den 
bez aut
• Uzavření Dohody 06/2018 
o obsahu spolupráce při po-
řádání Mezinárodního festi-
valu filmů pro děti a mládež 
ve dnech 25. 5.–2. 6. mezi měs-
tem Otrokovice a společností 
FILMFEST, s. r. o., kterou se 
sjednávají konkrétní podmínky 
spolupráce při konání 58. ZLÍN 
FILM FESTIVALU v roce 
2018
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy mezi městem 
Otrokovice a organizací Potra-
vinová banka ve Zlínském kraji
• Jménem zadavatele rozhodnu-
tí o výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávky „Protipo-
vodňová opatření města Otro-
kovice – zpracování digitální-
ho povodňového plánu města 
a obce s rozšířenou působností“ 
– jako nejvýhodnější byla vy-
hodnocena nabídka účastníka 
zadávacího řízení HYDRO-
PROGRESS, s. r. o. Uzavření 
Smlouvy o dílo mezi městem 
Otrokovice a HYDROPRO-
GRESS, s. r. o., na zpracování 
digitálního povodňového plánu 
města a obce s rozšířenou pů-
sobností
• Stanovisko města k návrhu 
Změny č. 3A a 3C Územního 

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 
26. 4. 2018
Zastupitelé projednali 18 
bodů programu, k nimž přijali 
usnesení. ZMO schválilo:
• Jako příslušný správní or-
gán na základě ust. § 6 odst. 
5 písm. c) stavebního zákona, 
za použití ust. § 43 odst. 4 
stavebního zákona, v souladu 
s ust. § 171 až 174 správního 
řádu a podle ust. § 13 a přílo-
hy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických 
podkladech, územně pláno-
vací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů vydání Územního 
plánu Otrokovice formou 
předloženého opatření obec-
né povahy, včetně všech jeho 
příloh v předloženém znění, 
a to po ověření, že předlo-
žený návrh Územního plánu 
Otrokovice není v rozporu 
s Politikou územního rozvo-
je České republiky ve znění 
Aktualizace č. 1, se Zásadami 
územního rozvoje Zlínského 
kraje, zahrnujícími právní 
stav ke dni  5. 10. 2012, se 
stanovisky dotčených orgánů 
a se stanoviskem Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje, 
v souladu s ust. § 172 odst. 
5 správního řádu rozhodnu-
tí o námitkách proti návrhu 
opatření obecné povahy, kte-
rým se vydává Územní plán 
Otrokovice, jak je uvedeno 
v příloze č. 7 předloženého 
opatření obecné povahy, kte-

rým se vydává Územní plán 
Otrokovice
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 213 380 Kč na úhradu 
bezplatné celosíťové roční jíz-
denky na MHD dárcům krve 
a kostní dřeně a uzavření da-
rovací smlouvy mezi městem 
Otrokovice a organizací Ob-
lastní spolek Českého červe-
ného kříže Zlín
• Poskytnutí dotací na činnost 
v roce 2018 spolkům v oblas-
ti sportu dle přílohy tohoto 
usnesení a uzavření veřejno-
právních smluv o poskytnutí 
dotací
• Poskytnutí dotací na činnost 
v roce 2018 spolkům v oblas-
ti kultury dle přílohy tohoto 
usnesení a uzavření veřejno-
právních smluv o poskytnutí 
dotací.

Z jednání Rady města 
otrokovice 2. 5. 2018
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 33 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Vyhlášení záměru města Ot-
rokovice pronajmout prostory 
sloužící k podnikání v areálu 
ROŠ, nacházející se na pozem-
ku parc. č. 2692 v k. ú. Otroko-
vice, o celkové výměře 16 m2, 
a část pozemku parc. č. 3359/1 
v k. ú. Otrokovice včetně zpev-
něné venkovní plochy o celko-
vé výměře 18,5 m2, dle podmí-
nek výběrového řízení
• Vyhlášení záměru prona-
jmout část pozemku parc. č. 
429/16 ostatní plocha, sporto-
viště a rekreační plocha o vý-
měře 25 m2 v k. ú. Otrokovi-
ce za účelem umístění buňky 
na uskladnění překážek a po-
můcek pro výcvik agility a dále 
část pozemku parc. č. 429/127 
ostatní plocha, zeleň o výmě-
ře 800 m2 v k. ú. Otrokovice 
za účelem výcviku agility
• Užívání veřejného pro-
stranství části pozemku p. č. 
1551/7 ostatní plocha (zeleň) 
v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic 
a obci Otrokovice o výměře  
3 m2 žadateli SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Kvít-
kovice, za účelem umístění 
máje v období měsíce května 
2018 do 2. 6. 2018, dále uží-
vání téhož pozemku o výměře  
400 m2 za účelem konání akce 
Kácení máje a zábavné odpo-
ledne s dražbou máje dne 2. 6. 

2018 od 9.00 do 18.00 hod.
• Text typové veřejnoprávní 
smlouvy Programu pro posky-
tování dotací z rozpočtu města 
Otrokovice na podporu výstav-
by parkovacích stání v roce 
2018. 

Z jednání Rady města 
otrokovice 16. 5. 2018
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 28 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Poskytnutí grantů v souladu 
se Směrnicí města Otrokovice 
o poskytování grantů talento-
vaným dětem a mládeži z roz-
počtu města a uzavření darova-
cích smluv ve znění vzorové 
smlouvy s doplněním údajů 
u každého příjemce
• Uzavření rámcové nájemní 
smlouvy na pronájem části po-
zemku parc. č. 3360, k. ú. Ot-
rokovice, o rozměru 4 m2, mezi 
městem Otrokovice, zastoupe-
né TEHOS s. r. o. a Tambik 
Zlín s. r. o.
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení 
č. RMO/716/12/17 s žadateli 
dle přílohy k tomuto usnese-
ní, uzavření nájemních smluv 
na městské byty v rámci pro-
jektu „Pilotní ověření sociál-
ního bydlení v Otrokovicích“ 
ve znění vzorové smlouvy dle 
usnesení č. RMO/716/12/17 
se žadatelem a stávajícími ná-
jemci (prodloužení nájmů) dle 
přílohy tohoto usnesení, uza-
vření nových nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rové smlouvy dle usnesení  
č. RMO/716/12/17 se stá-
vajícími nájemci (prodlou-
žení nájmů) dle přílohy to-
hoto usnesení a uzavření 
dodatků k nájemním smlou-
vám na městské byty ve znění 
vzorového dodatku nájem-
ních smluv dle usnesení č. 
RMO/716/12/17 se stávajícími 
nájemci (prodloužení nájmů) 
dle přílohy tohoto usnesení
• Užívání veřejného prostran-
ství části pozemku p. č. 1551/7 
ostatní plocha/zeleň v k. ú. 
Kvítkovice u Otrokovic obci 
Otrokovice o výměře 800 m2, 
žadateli SH ČMS – Sbor dob-
rovolných hasičů Kvítkovice, 
za účelem přípravy a konání 
akce „Hasičská zábava v Kvít-
kovicích“ od 8. 6. 2018 17.00 
hodin do 10. 6. 2018 8.00 ho-
din, výjimku z uplatnění čl. 9 

odst. 1 obecné vyhlášky města 
Otrokovice č. 5/2011 (obecně 
závazná vyhláška o veřejném 
pořádku) následovně, doba 
ukončení veřejné kulturní akce 
„Hasičská zábava v Kvítko-
vicích“, která se uskuteční 
od 18.00 hodin dne 9. 6. 2018, 
se prodlužuje do 02.00 hodin 
dne 10. 6. 2018. Povinnosti 
stanovené zvláštními právními 
předpisy nejsou tímto dotčeny 
(zákon o ochraně veřejného 
zdraví, povinnost nerušit noční 
klid apod.).

Z jednání Rady města 
otrokovice 4. 6. 2018
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 56 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Ve funkci zřizovatele Domu 
dětí a mládeže Sluníčko Otro-
kovice, příspěvkové organiza-
ce, účetní závěrku za rok 2017 
dle Protokolu o schvalování 
účetní závěrky, výsledek hos-
podaření Domu dětí a mládeže 
Sluníčko Otrokovice, příspěv-
kové organizace a přidělení 
finančních prostředků ze zlep-
šeného hospodářského výsled-
ku za rok 2017 dle stanoviska 
odboru ekonomického
• Ve funkci zřizovatele Mateř-
ské školy Otrokovice, příspěv-
kové organizace, účetní závěr-
ku za rok 2017 dle Protokolu 
o schvalování účetní závěrky, 
výsledek hospodaření Mateř-
ské školy Otrokovice, příspěv-
kové organizace a přidělení 
finančních prostředků ze zlep-
šeného hospodářského výsled-
ku za rok 2017 dle stanoviska 
odboru ekonomického
• Uzavření Smlouvy o ná-
jmu pozemků parc. č. 3365/8, 
č. 3359/2, k. ú. Otrokovice, 
a části pozemků parc. č. 3360, 
č. 3361/1, č. 3359/1, k. ú. Ot-
rokovice v Rekreační oblasti 
Štěrkoviště, a to v souvislosti 
s pořádáním „GASTRO a HU-
DEBNÍHO festivalu“ mezi 
městem Otrokovice a nájem-
cem, na dobu určitou a uzavře-
ní Dohody o omezení užívání 
předmětu nájmu, a to v souvis-
losti s pořádáním „GASTRO 
a HUDEBNÍHO festivalu“ 
mezi městem Otrokovice a ná-
jemcem na dobu určitou
• Jízdní řády MHD linky č. 55 
platné od 30. 6. 2018 do 28. 6. 
2019 dle důvodové zprávy.
 Jiří veselý, 
  místostarosta

1) v osobním automobilu, který je vybaven zádržným bez-
pečnostním systémem (pásy), se smí přepravovat na sedadle 
vedle řidiče:
a) dítě starší 12 let
b) dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výš-
ka nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při 
této přepravě dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která 
odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům
c) dítě starší 3 let pouze za použití dětské autosedačky; při této 
přepravě dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která od-
povídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům.

2) tato dopravní značka u kauflandu v otro-
kovicích č. iP 12 se symbolem č. 226 označuje 
místo, kde je dovoleno zastavení a stání:
a) vozidel, která přepravují dítě mladší tří let
b) vozidel, která přepravují osobu mladší osm-
nácti let
c) vozidel, které přepravují osobu doprovázející 
dítě v kočárku.

3) Při přepravě psa v osobním automobilu: 
a) nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob 
ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
b) musí být pes připoután zádržným systémem schváleného 
typu, který odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům 
c) musí být pes umístěn odděleně od přepravovaných osob, to 
neplatí, pokud je umístěn ve schváleném přepravním boxu.

beZPečNý doPRAvNí PRostoR

 správné odpovědi najdete na straně 7

plánu Zlína, ve znění, že město 
Otrokovice neuplatňuje k návr-
hu Změny č. 3A a 3C Územního 
plánu Zlína žádné připomínky.

Upozorňujeme občany, kteří 
nezaplatili místní poplatek 
za komunální odpad na ka-
lendářní rok 2018 do termí-
nu splatnosti poplatku, tj. do 
30. 4. 2018, že mají poslední 
možnost zaplatit poplatek 
bez sankce, a to nejpozději  
do 30. června 2018.

Po tomto termínu navý-

šíme včas neuhrazený po-
platek o 50 %. Tzn. pokud 
neuhradíte poplatek ve výši 
480 Kč, vyměříme poplatek 
platebním výměrem a navý-
šíme včas neuhrazenou částku  
o 240 Kč, celkem tedy zapla-
títe 720 Kč. Pokud však po-
platník neuhradil místní po-
platek v některém z minulých 

let, bude přijatá platba pou-
žita na úhradu dlužné částky  
z minulých let. 

Bližší informace zís-
káte také na tel. čís-
le 577 680 221 nebo na  
e-mailu: radnice@muotroko-
vice.cz 

 ilona svoZilová, 
 odbor ekonomický

upozornění k platbě za komunální odpad
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Nové webové stránky Otrokovické BESEDY: 
www.otrokovickabeseda.cz
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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 

 

Za kompletní nebo  téměř kompletní 
autovrak vyplatíme 500 až 1500 Kč

Některé z osobností mezinárodního filmového festivalu pro děti 
a mládež, jež v minulosti navštívily otrokovice

Cenu starosty získala dívenka z Pohořelic

Otrokovice jsou tradičním 
partnerem Mezinárodního fes-
tivalu filmů pro děti a mládež 
Zlín Film Fest. Školáci mohou 
proto zhlédnout některé z festi-

valových filmů v kině Otroko-
vické BESEDY, dospělí i v let-
ním kině v parku u Městské 
polikliniky. Nechybí udílení 
cen v dětské výtvarné soutěži 

Radost tvořit, kdy jeden z vy-
braných obrázků zrakově po-
stižených dětí získá cenu sta-
rosty města Otrokovice – malý 
výtvarník či výtvarnice dosta-

ne dárek podle svého přání.  
Některé z českých i zahranič-
ních filmových osobností také 
navštívily město Otrokovice, 
ať již před mnoha lety, či v ne-

dávné minulosti. Vždyť letos se 
festival konal již po osmapade-
sáté.  
 (ano), popisky ludmila 

 bRáZdilová 

budu mít trampolínu. V soutěži Radost tvořit na 58. ZFF Zlín 
získala cenu starosty Otrokovic zrakově postižená dívenka z Po-
hořelic. Jejím přáním byla trampolína – protože by se ale na předá-
vání cen nevešla a také by se špatně převážela, dostala šek ve výši 
ceny trampolíny. (ano), foto: Anna NovotNá

Annie a studenti. Francouzská herečka Annie Girardot (v dolní řadě, druhá zleva), slavná fran-
couzská herečka a velmi příjemná dáma. na dotaz, jestli chce minerálku, nám česky odpověděla: 
pivo. Beseda se studenty se velmi prodloužila. Annie se u nás líbilo tak moc, že odjela až v pozdních 
večerních hodinách.
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herecké a režisérské eso. Oleg Pavlovič tabakov, vynikající světově uznávaný ruský režisér, 
herec a pedagog. Získali jsme ho pro Otrokovice celkem dvakrát. Pokaždé přijel s jinou manželkou, 
vždy podstatně mladší, než byl on. Patří k těm slavným, kteří zůstali skromnými. Pekla jsem mu rybí-
zové koláče (Ludmila Brázdilová na snímku vlevo).

slunce, seno, babovřesky. Zdeněk troška, muž s osobitým hu-
morem. Diváci s ním besedovali rádi. Bylo zřejmé, že jeho práce 
ho baví a že filmy, které točí, točí rád. 

šarmantní Francouzi. četníci ze Saint tropez – Michel Ga-
labru (vlevo) a Jean Lefebvre (vpravo). i oni u nás strávili dlouhou 
dobu. Besedoval s nimi tehdejší starosta Stanislav Mišák. Škád-
lili ho: „A to víte, pane starosto, že jsme vás porazili roku 1805 
v bitvě u Slavkova?“

Celý červenec a srpen, 
10–19 hodin, vstup zdarma
dopravní hřiště pro veřejnost
Podmínky vstupu dle návštěvního 
řádu dopravního hřiště. Dopravní 
hřiště bude mít omezenou otevírací 
dobu v následující dny:
11., 12. 7.: otevřeno 13–19 
16.–20. a 23. 7.: otevřeno 16–19
24. 7.: otevřeno 12–19
25. a 27. 7.: otevřeno 16–19
30. 7., 6. 8.: otevřeno 12–19
8. 8.: otevřeno 13–19
9. 8.: otevřeno 12–19
20., 21, 23., 30. 8.: otevřeno 16–19
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Městská galerie, do 12. 8., vstup volný
káMeN Mluví 
Výstava Klubu přátel historie města Otrokovice. 
Drobné kamenné plastiky a artefakty regionu Otro-
kovicka (kříže, boží muka a sochy) a jejich historie 
obrazem i v trojrozměrných exponátech. Stručné 
představení práce restaurátora kamene. 

Foyer kinosálu, 4.–31. 7., vernisáž 4. 7., vstup volný
k Cíli blíž 
Výstava Romana Žáka, dlouholetého člena spolku 
Handicap Zlín. Malby temperou a pastelem. Průřez 
tvorbou malíře v návaznosti na jeho nové práce, které 
představují posun a vývoj v tvorbě autora. Vernisáž 
s hudebním programem ve středu 4. 7. od 17 hodin.

neděle 8. 7., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, 
občerstvení
NáMěstí 2018 – PkM – the shadows Revival
PKM – Parta kroměřížských muzikantů. Skupina 
ostřílených hudebníků má v repertoáru bigbítové 
a raně rockové skladby z 60. let, jak se v té době hrá-
valy na zábavách a tzv. čajích. Vladimír Malý – kyta-
ra, Zdeněk Mojžíš – klávesy, Karel Marcoň – basová 
kytara, Adam Blanarovič – bicí. Hostem kapely je 
Karel Mišurec, herec Městského divadla Brno a bea-
tový bubeník z dob pověstných Čajů o páté…

neděle 22. 7., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, 
občerstvení
NáMěstí 2018 – suk volok
Zlínský SUK VOLOK hraje vlastní písně s poetický-
mi texty na pomezí kytarového alternativního rock 
popu. Původní hudební trio, které vzniklo v roce 2012 
z trosek kapely PRáZDNé OBALY, hraje po přícho-
du kytaristy a rodáka z Otrokovic Martina Wicherka 
ve složení: Lukáš Seďa – kytara, zpěv, Martin Wiche-
rek – kytara, Roman Januška – baskytara, Petr Ha-
lašta – bicí.
  
Připravujeme na srpen: 
5. 8. Náměstí 2018 – JAMTOUR, 19. 8. Náměstí 
2018 – JAZZBOOK, 25. 8. Srpnová noc Štěrkoviště 
– PREMIER + disco, 31. 8. FEDO 2018 – speciální 
koncert na náměstí 3. května 

Připravujeme kino na srpen:
Jurský svět – Zánik říše
Příšerky z vesmíru
Hotel Transylvánie 3 – Příšerózní dovolená
Mamma Mia – Here We Go Again
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.otrokovickabeseda.cz,   kontakt: predprodej@otro-
kovickabeseda.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.

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schrán-
ky, jsou k vyzvednutí v Turistickém informačním cen-
tru od 2. července. Chyby v distribuci hlaste redakci,  
tel. 571 118 104, e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz

V tomto roce slaví Baťův ka-
nál 80. výročí od dobudování. 
Při té příležitosti byla vydána 
publikace Baťův kanál od my-
šlenky k nápadu. 

„Baťův kanál není pouze 
vodní cestou, jak bývá často 
označován. Není pouze vy-
hledávanou turistickou atrak-
cí na Moravě. Baťův kanál 
je především výkladní skříní 

vodohospodářského řemesla 
v nejlepším slova smyslu a také 
svědectvím předválečného 
podnikatelského génia Tomá-
še a Jana Antonína Baťových,“ 
sdělil v úvodním slově gene-
rální ředitel Povodní Moravy, 
s. p., Václav Gargulák. Kniha 
je k dostání v Turistickém in-
formačním centru Otrokovice 
za 299 korun. (tic)

v tiC je k dostání nová publikace o baťově kanálu

pátek–neděle 13.–15. 7. 
otRokoviCkÉ letNí slAvNosti 2018
Program slavností najdete na str. 2.

struny Rusi – úžasný posluchačský i divácký zážitek 

dražba máje vynesla osm tisíc korun

výtvarníci vystavili svá díla v senátu

Jak se dají nejen umělecky, ale 
i vtipně zahrát i zazpívat lidové 
písně a také  skladby světových 
skladatelů – tak to jsme viděli 
a slyšeli na koncertě v Otro-
kovické BESEDĚ v pondělí 4. 
června, kde se takový orche-
str ruských lidových nástrojů 
představil poprvé.

Každá melodie zněla a byla 
radost ji poslouchat a k tomu 
zpěv Tatiany Semushina jak 
s orchestrem, tak i sólově – no 

to byla pohoda – snad jsem ani 
nedýchal. Vše ocenilo i naše 
publikum, které s potleskem 
vestoje si vyžádalo i přídavky 
a ty jsme rádi přijali.

Dostalo se mi i té cti, že 
po koncertě jsem měl možnost 
setkání se členy orchestru i se 
zpěvačkou Tatianou Semushi-
na, která mi osobně darovala 
její CD – a mé poděkování? No 
přece polibkem. 

Srdečný dík patří i našemu 

starostovi p. Budkovi a mému 
příteli Ing. Josefu Gašparíkovi 
– primátorovi Dubnice n. Vá-
hom, kteří v rámci družby ten-
to krásný program dojednali. 
Krásné bylo i rozloučení s ce-
lým Municipálním orchestrem 
STRUNY RUSI. 

Co vše dovede hudba a zpěv 
pro přátelství!
 Posluchač 
 Jaroslav ZiMák, 
 obyvatel Otrokovic

Ve čtvrtek 7. června byl opětovně spuštěn provoz knihobud-
ky umístěné v areálu Městského koupaliště v Otrokovicích. 
Tato letní miniknihovnička vznikla ze starého regálu, který 
barvami rozveselili žáci ZUŠ Otrokovice. Mimo letní sezo-
nu byla umístěna v prostorách otrokovické polikliniky.

Městská knihovna se umístěním knihobudky na koupali-
šti rozhodla rozšířit své služby mimo své prostory a oteví-
rací dobu. Knihobudka poskytne četbu například i lidem, 
kteří v Otrokovicích tráví jen krátký čas prázdnin či dovo-
lené. „Knihu si každý může půjčit bezplatně a bez regis-
trace, a pokud ji nestihne přečíst na koupališti, může si ji 
odnést na dočtení domů. Pro vypůjčení není stanovena žád-
ná výpůjční lhůta. Prosíme čtenáře, aby knihy vraceli zpět 
a chovali se k nim ohleduplně,“ upřesňuje vedoucí městské 
knihovny Radka Jarková.

Aby byla knihobudka využita celoročně, po zbytek roku 
sloužila návštěvníkům Městské polikliniky Otrokovice. 
Na koupaliště se ale na koupací sezonu vrací. „Po roce jsme 
knihy v budce roztřídili a doplnili dalšími tituly, aby si ná-
vštěvníci koupaliště měli z čeho vybírat,“ usmála se vedoucí 
knihovnice.  (ste)

knihobudka putuje zpět na koupaliště
Přibližně dvanáct výtvarníků 
ze spolku Rozumění vystavo-
valo svá díla ve Valdštejnském 
paláci v prostorách Senátu 
České republiky. Vernisáž se 
konala 22. května za účasti 
mnohých autorů. Při zaháje-
ní výstavy vystoupil Ženský 
pěvecký sbor Otrokovice. Pro 
výstavu v Senátu byly vybrány 
malby, grafiky, sochy, dřevo-
řezby a keramika i 3D tisk. 

„Výtvarné aktivity občanů 
Otrokovic v novodobých ději-
nách lze zaznamenat již za éry 
rozmachu města v souvislosti 
s příchodem bratrů Baťů. Již 
tehdy byli v našem městě po-
krokoví učitelé, kteří zakládali 
výtvarné kroužky a rozvíjeli 
tak výtvarné umění. Po válce 

pak vznikaly další kroužky, 
z nichž vzešla celá řada výraz-
ných umělců. Poté přišly další 
generace a nyní jsme tady my, 
kteří však pracujeme v jiných 
podmínkách. Náš spolek čítá 
dvacet členů. V Rozumění jsou 
muži, ženy, mladší i starší ge-
nerace a jsem tomu rád, máme 
tak pestré složení. Pevně dou-
fám, že až my jednou odložíme 
štětce a dláta, bude tady někdo, 
kdo je po nás přechytne,“ řekl 
při vernisáži předseda výtvar-
ného spolku Rozumění Jiří 
Holub. 

Výstava trvala do 4. června. 
Konala se pod záštitou senáto-
ra Patrika Kunčara a starosty 
města Otrokovice Jaroslava 
Budka.  (red)

Sobota 2. června byla v Kvítkovicích ve znamení dětí a charity. 
Konalo se tam kácení máje spojené s dražbou májky ve prospěch 
onkohematologicky nemocných dětí. Napřed se vydražil vršek 
májky a pak si mohli zájemci koupit jednotlivá polínka. Návštěv-
níci akce takto mezi sebou vybrali osm tisíc korun. Po předání 
šeku garantce Zdeně Wasserbauerové pokračovalo odpoledne dět-
ským dnem plným zábavy a her. 

Akci připravili kvítkovičtí hasiči, záštitu měl místostarosta Jiří 
Veselý.  (ano)

Předloni založený bylinkový záhon 
v parčíku u kostela sv. Vojtěcha 
nabízí nyní spoustu vůní a chutí. 
Kdo má zájem vědět o bylinkách 
více, může přijít k záhonu ve středu  
11. července mezi 13.30 a 14.30 
hod. Zakladatel záhonu, vedoucí za-
hradnictví Technických služeb Ot-
rokovice Josef Ambruz zájemcům 
poradí a popovídá o vysazených 
i jiných bylinách.  (ano) 

bylinková pozvánka 



7OtrOkOvické
nOviny

7. 7. od 18 hodin, rybářský areál Štěrkoviště
iMoRtelA MetAlFest
Otrokovická melodic-metalová kapela Imortela pořádá za finanč-
ní podpory města Otrokovice již 6. ročník metalového festivalu. 
Kromě pořádající kapely vystoupí Power 5, Black Tiger, Sagittari 

a Fireball. Výborná muzika, soutěže o ceny a bohaté občerstvení.

12. 7. od 11 hodin u pomníku Tomáše Bati v areálu TOMA, a. s.
uCtěNí PAMátky toMáše bAti
Švec, který obul svět, zemřel 12. července 1932 při leteckém neštěstí.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

Broetje, Buderus, Ariston, Destila 
Tel. 777 052 866

Pochodové defilé mohli sledovat diváci v neděli 27. května v ulici 
Mladých stavbařů a pódiové formace ve sportovní hale Střední 
odborné školy Otrokovice. Díky dobrým podmínkám, které po-
skytuje město, se do Otrokovic vrátila postupová mažoretková 
soutěž mistrovství Moravy a Slezska v rámci Národního šampi-
onátu mažoretkových skupin ČR. Soutěže se zúčastnilo na pěta-
dvacet souborů, které se probojovaly z oblastních kol. Stejně jako 
v uplynulých letech převzal záštitu nad touto akcí starosta Jaroslav 
Budek.  (red), foto: Anna NovotNá

Festival moravských ženských 
pěveckých sborů Ženská srdce 
má již téměř dvacetiletou tradi-
ci. Koná se pravidelně od roku 
2000, s výjimkou jednoho či 
dvou let, kdy se jej nepodařilo 
uspořádat z finančních nebo 
organizačních důvodů. Je to 
nesoutěžní přehlídka sborů 
s hodnocením odborné poroty. 

Festivalu se účastní pěvecká 
sdružení ze čtyř moravských 
krajů. V roli pořadatelů se 

s různou četností střídají zú-
častněná tělesa. V Otrokovi-
cích se naposledy pořádal 15. 
října 2011. Duchovním otcem 
festivalu a autorem jeho poetic-
kého názvu je dnes již nežijící 
dlouholetý předseda oblastního 
výboru Unie českých pěvec-
kých sborů Vladimír Polák, 
který sám mnoho let zpíval 
v uherskobrodském smíšeném 
sboru Dvořák. Cílem festivalu 
je propagace sborového zpěvu 

a zvyšování úrovně amatér-
ských pěveckých sborů. 

Letošní festival se uskutečnil 
pod záštitou starosty města Ot-
rokovice Mgr. Jaroslava Budka 
a místostarosty města Otro-
kovice Mgr. Jiřího Veselého 
v prostorách  kulturního domu 
Otrokovická BESEDA dne 
26. května. Zazněly novinky 
z oblasti sborové tvorby, písně 
lidové, umělé, moderní v kla-
sickém i netradičním interpre-

tačním ztvárnění. Divákům se 
představily tyto sbory: ŽPS Ot-
rokovice, Hedvika z Valašské-
ho Meziříčí, Píseň Jedovnice, 
Vlastimila Prostějov,  Divinum 
Vizovice, Pěvecké sdružení va-
lašských učitelek Vsetín. 

Vzácným hostem byl pěvec-
ký sbor Vox Humana z maďar-
ského družebního města Vác. 
Repertoár tohoto sboru tvoří 
oratoria a obzvláště maďarské 
chorály 20. a 21. století.  Sbor 

se zúčastnil pěti evropských 
Cantat  festivalů (Graz, Na-
mur, Štrasburg a dvakrát Pécs). 
V roce 2009 Federace maďar-
ských sborů, orchestrů a folk-
lóoních seskupení udělila sbo-
ru cenu KÓTA. Vox Humana 
uspořádal v rámci Noci kostelů 
v předvečer festivalu v otroko-
vickém kostele sv. Vojtěcha 
samostatný koncert, který měl 
ze strany diváků vynikající 
ohlasy. 

Náš domácí ŽPS ve spo-
lupráci s městem Otrokovice 
svou pořadatelskou roli zvlá-
dl bezchybně. Moc děkujeme 
a velmi si vážíme kvalitního 
zázemí a finanční podpory ze 
strany města Otrokovice, bez 
nichž by úspěšná činnost ŽPS 
nebyla možná. Za peněžitý dar 
taktéž děkujeme touto cestou 
firmě Smart View s. r. o. Otro-
kovice. 

A proč vlastně zpíváme? 
Přece sobě i druhým pro radost. 
Spojuje nás ke zpěvu a dlouho-
letá osobní přátelství. 

Dovolte mi citát závěrem: 
„Hudba – to jsou vaše myšlen-
ky, zkušenosti, vaše moudrost. 
Když ji neprožíváte, nikdy 
z vás žádná nevyjde.“
 Mgr. hana ZvoNíčková, 
 předsedkyně žPS 
 Otrokovice

1) správně je za b) • zákon č. 361/2000 Sb. § 6 odst. 1 písm. 
c) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených 
v § 4 a 5 dále povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1, 
N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním 
systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg 
a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské 
autosedačky; při této přepravě dítě musí být umístěno v dětské 
autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným roz-
měrům.

2) správně je za c) • vyhláška č. 294/2015 Sb. § 10 Určené 
symboly – Na svislých dopravních značkách je možné pro do-
plnění, upřesnění nebo jako náhradu textové informace použít 
určený symbol. Na informativních značkách, dodatkových ta-
bulkách a zařízeních pro provozní informace je možné použít 
i jiný vhodný obecně srozumitelný symbol. Provedení, vý-
znam, popřípadě užití určených symbolů je uvedeno v příloze 
č. 7 k této vyhlášce. Symbol č. 226 „Osoba doprovázející dítě 
v kočárku“. • Dopravní značka č. IP 12 Vyhrazené parkoviště 
– Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání 
pouze některých vozidel. Údaje o tom, pro koho je parkoviš-
tě vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací znač-
ka, symbol zařízení) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny 
na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo 
nápisu. 

3) správně je za a) • zákon č. 361/2000 Sb. § 52 odst. 5. Při 
přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidi-
če, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích.    (dop)

bezpečný dopravní prostor: správné 
odpovědi na otázky z kvízu ze str. 4

Festival ženských pěveckých sborů ženská srdce 2018 opět v otrokovicích

V pátek 4. května se sešlo asi 
pětadvacet dětí spolu s vedoucí-
mi turistických oddílů mládeže 
TOM 1412 a TOM 1419 na již 
tradiční akci Ukliďme Česko – 
v našem případě Otrokovice. 
Rozdělili jsme se na několik 
skupin a jako v předchozích le-
tech jsme se vydali uklízet pře-
dem vytipovaná místa, kterých 
bylo poměrně dost. Bohužel 
jsme nestihli uklidit ani polovi-
nu těchto míst, ale i tak všichni 
zúčastnění zaslouží pochvalu 
za osmačtyřicet nasbíraných 
pytlů plných odpadků, což jsou 
pro představu čtyři plné vozíky 
za autem. Nejvíce odpadu jsme 
posbírali v příkopech u obou 
nájezdů na dálnici, mezi ná-
dražím a cyklostezkou a po-
dél železniční trati za areálem 
TOMA směrem ke Štěrkovišti. 
Díky všem dětem za obětavost 
pomoct svému okolí.
 Martin JANeček, 
 vedoucí turistického 
 oddílu mládeže

toMíci se činiliulicí Mladých stavbařů pochodovaly mažoretky



Problematika lidí bez domova 
by se neměla stát politickým 
a předvolebním tématem. Jed-
ná se o celospolečenský pro-
blém a jeho řešení rozhodně 
není snadné. Měli bychom se 
zamyslet nad příčinami, proč 
se lidé do této situace dostali 
a nabídnout pomocnou ruku, 
aby měli možnost z tohoto svě-
ta vystoupit. Bezdomovectví 
je zkrátka součástí demokracie 
v celém světě a je jen na nás, 
jak přistoupíme k případnému 
poskytnutí pomoci.

Pomoc lidem bez domova 
v zimním období zabezpečuje 
město Otrokovice prostřed-
nictvím umístění dvou mobil-
ních buněk na pozemku města 
v blízkosti ulice Příčná. Jejich 
provoz je zabezpečen na zákla-
dě Dohody o zajištění provo-
zu mobilní buňky pro lidi bez 
domova mezi městem Otroko-
vice, Technickými službami 
Otrokovice, s. r. o. a Charitou 
sv. Anežky Otrokovice. 

Mobilní buňky pro lidi bez 
domova (tzv. seďárna) jsou 
formou nezbytné pomoci, jež 
je poskytována lidem bez do-

mova, kterým není či nemůže 
být poskytována sociální služ-
ba azylový dům či noclehár-
na a neposkytnutí okamžité 
pomoci a přístřeší v zimních 
měsících by ohrozilo jejich 
život nebo zdraví. Jedna buň-
ka slouží pro uživatele, druhá 
buňka slouží jako zázemí pro 
personál a částečně také pro 
uživatele (ženy). Kapacita je 
stanovena na dvacet osob.

Seďárna byla v provozu od 1. 
listopadu 2017 do 31. března 
2018 denně od 19 do 6.30 ho-
din a po celou dobu provozní 
doby byl v buňce přítomen za-
městnanec Charity sv. Anežky 
Otrokovice. Z důvodu volby 
nejúspornějšího možného fi-
nančního řešení bylo zvoleno 
zaměstnání pracovníků for-
mou veřejně prospěšných prací 
s podstatnou dotací od Úřadu 
práce ČR. 

V průběhu zimní sezony 
seďárnu užívalo celkem 22 
osob – z toho 11 dlouhodo-
bě (déle než měsíc). Z tohoto 
počtu mělo 15 osob evidován 
trvalý pobyt v rámci Otrokovic 
coby obce s rozšířenou působ-

ností (6 osob přímo v Otroko-
vicích, 6 osob v Tlumačově a 3 
osoby v jiné obci), 7 osob mělo 
evidován trvalý pobyt mimo 
Otrokovice (z toho 4 osoby 
ve Zlíně). Trvalý pobyt je z po-
hledu zákona pouze evidenční 
údaj a celkem 20 osob má pro-
kazatelný dlouhodobý vztah 
k Otrokovicím z minulosti (za-
městnání, předchozí bydliště, 
příbuzní, děti, praktický lékař 
apod.).

Hlavním problémem, se kte-
rým se uživatelé seďárny potý-
kají, je závislost na alkoholu, 
což je dle Světové zdravotnic-
ké organizace v Mezinárodní 
klasifikaci nemocí uznaná ne-
moc. Toto onemocnění posti-
huje celou osobnost pacienta, 
jeho fyzickou i psychickou 
stránku a může vést až k de-
gradaci osobnosti člověka. Jed-
ná se o nejrozšířenější formu 
závislosti v naší společnosti. 
V České republice je alkohol 
problém, který je často baga-
telizován. Dá se říci, že lidí, 
kteří problematicky konzumují 
alkoholické nápoje, jsou v Čes-
ku desetitisíce. Z dostupných 
statistik vyplývá, že problém 
tohoto druhu má 25 % mužů 
a 10 % žen.

V případě osob bez přístře-
ší jde tato chronická choroba 

ruku v ruce s přímo prožitými 
vážnými životními problémy - 
rodinné krize (rozvod, úmrtí, 
násilí, zneužívání), zdravotní 
potíže, nezaměstnanost, zadlu-
ženost, propuštění z ústavní 
péče či ztráta bydlení. Přičemž 
nezvládnutí takovýchto život-
ních krizí může vést i u běžné-
ho člověka k rozvoji či prohlou-
bení nějaké psychické poruchy 
nebo závislosti. Nezvládnuté 
životní krize v kombinaci se 
závislostí se u osob bez přístře-
ší často projevují až celkovou 
ztrátou motivace žít „běžným“ 
způsobem života, což v dneš-
ní době většinová společnost 
od jednotlivce bezpodmínečně 
očekává.

Problematika osob bez 
přístřeší má však širší kon-
text a z pohledu odborníků 
jsou za osoby bez přístře-
ší považovány i osoby žijí-
cích na ubytovnách, přičemž 
v Otrokovicích je těchto míst 
na ubytovnách téměř tisíc. Cel-
kový počet osob bez přístřeší 
žijících v Otrokovicích skuteč-
ně venku je již několik let ne-
měnný a jedná se o cca 20–30 
osob. Jejich počet nenavyšuje 
ani poskytovaná sociální práce 
sociálních pracovníků měst-
ského úřadu ani působení ne-
ziskových organizací. Naopak, 

tyto služby svým působením 
počet osob bez domova snižují 
a tento ze statistického hlediska 
zcela odpovídá městu velikosti 
Otrokovic. Celkový počet osob 
bez domova v celé ČR se od-
haduje na 30 tisíc, odhadovaný 
počet potenciálních bezdomov-
ců žijících v ČR dosahuje 100 
tisíc. Sociální práce a sociální 
služby svou činností pomáhají 
návratu akutních bezdomovců 
do obvyklého způsobu života, 
ale také minimalizují počty po-
tenciálních bezdomovců. 

Na ohlasy, že lidé bez domo-
va mají v Otrokovicích vytvo-
řeny perfektní podmínky, které 
v jiných městech nemají, je 
třeba podotknout, že pokud by 
zde opravdu byly tak perfektní 
podmínky, jak se uvádí, jistě 
by se do Otrokovic přemístilo 
i cca 60 osob bez přístřeší, kte-
ré žijí ve Zlíně (z nichž někteří 
mají veden trvalý pobyt v Ot-
rokovicích) či dalších několik 
desítek osob z okolních měst. 
I tito lidé však mají vytvořené 
důležité vazby k místu součas-
ného pobytu, které jsou ales-
poň nějakou jistotou v jejich 
rozvráceném životě, a počet 
bezdomovců v Otrokovicích 
tudíž neroste. 

 Jaroslav budek, 
 starosta města

OtrOkOvické
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Panika je dle Wikipedie soci-
álně psychologický jev, který 
se dá charakterizovat spon-
tánním, nekorigovaným cho-
váním lidí, u kterých došlo 
k porušení duševní rovnováhy. 
Typickými příznaky paniky 
jsou například rozumem nepo-
chopitelné chování či snížení 
rozumové kontroly ba dokonce 
tendence k extrémním reakcím 
a činům.

V době nedávno minulé 
jste si mohli přečíst článek, 
který popisuje ukončení spo-
lupráce pana starosty Budka 
s ČSSD a také odchod pana 
místostarosty Veselého (ANO 
2011) za vlastním projektem. 
Samozřejmě netrvalo dlouho 
a na sociální síti se objevil ti-
tulek „panika zachvacuje rad-
nici, takže se asi blíží volby“. 
Obě tyto události mají reálný 
základ. Nejedná se tedy o pa-
niku, nepochopitelné jednání či 
dokonce extrémní reakci před 
blížícími se volbami do zastu-
pitelstva našeho města. Dle 
mého názoru jsou oba zmínění 
pánové zcela v pořádku a du-
ševní rovnováha u nich jistě 
nebyla porušena.

Každý z nás má právo se 
rozhodnout tak, jak je to po-
dle jeho vědomí a svědomí 
správně. Následně si za svým 
rozhodnutím musí stát a být 
jej schopen obhájit. To, co 
za těmito rozhodnutími ostat-
ní hledají, je ryze spekulace 
a mnohdy vede k urážkám zú-
častněných. 

Ani mně osobně nepřísluší 
psát o rozhodnutí pana starosty 
či místostarosty. Ale věřte, že 
jsem osobně tyto pány navští-

vil a celou problematiku s nimi 
probral.  Mám jejich svolení se 
k dané situaci krátce vyjádřit.

Jak sám pan starosta Bu-
dek uvedl, důvod k odchodu 
z ČSSD pramení z dlouhole-
tých neshod s vedením místní 
organizace. Jeho krok je tedy 
logickým vyústěním situace. 
Snahou pana starosty Budka 
není obsadit, jak je často psá-
no, teplé místo na radnici. Jeho 
snahou je pomoci svými zna-
lostmi a zkušenostmi těm, kteří 
o jeho rady stojí. 

Místostarosta Veselý se také 
rozhodl sám bez jakéhokoliv 
tlaku. Cesta, kterou si on sám 
vybral, je pro něj jistě zajíma-
vější než s námi (ANO 2011). 
Jsem si jist, že jsme se společ-
ně rozešli jako lidé, kteří spolu 
dokážou i v budoucnu mluvit 
a problémy řešit.

Na závěr bych rád zdůraznil, 
že je třeba respektovat rozhod-
nutí každého, kdo se pro jaký-
koliv krok rozhodne. Věřím, že 
před takovým činem si člověk 
vždy vyloží klady a zápory 
svého jednání. Jistě se poradí 
se svými nejbližšími. Následně 
se člověk rozhodne a nezaslou-
ží si, aby jeho čin ostatní špinili 
domněnkami, které v převážné 
většině situací nejsou založeny 
na reálném základu.       

Protože se nám pomalinku 
blíží prázdniny, rád bych všem 
dětem popřál, aby si je v klidu 
a hlavně ve zdraví užily. Pokud 
vyrážíte na dovolenou doma či 
v zahraničí, nechť vám počasí 
přeje a načerpáte síly do další-
ho pracovního nasazení.
ing. ondřej Wilczynski, Ph. d.
 zastupitel města Otrokovice

doPis ZAstuPitele

Panika zachvacuje radnici?

Počet lidí bez domova se v otrokovicích nemění

TOMA, a. s., společně s před-
staviteli města Otrokovice, 
především s panem starostou, 
dlouhodobě řešila, jak naplnit 
volání obyvatel části Otroko-
vic zvané Bahňák po široko- 
sortimentní prodejně potravin.

Po dlouhé době a řadě po-
kusů byla uzavřena dohoda 
se společností provozující 
supermarkety BILLA o tom, 
že na místě bývalého bunkru 
civilní obrany před areálem 
TOMA otevře svou prodejnu.

Bude se jednat o středně 
velký supermarket o podlaho-
vé ploše kolem 1 000 m2. 

Aktuálně byly provede-
ny bourací práce spočívající 
v odstranění bunkru a přípravy 
území pro výstavbu. Násle-
dovat by měly stavební práce 
tak, aby mohla být prodejna 
otevřena ještě letos před Vá-
nocemi.

Tento termín nedokážeme 
bohužel garantovat, protože 
i mezi občany Otrokovic se 
najdou tací, kteří zneužíva-
jí slabin demokracie, resp. 
právního řádu, který se snaží 
pokrýt zájmy všech, a pomocí 
různých smyšlených obstrukcí 
vydírají společnost TOMA, 

a. s., což v konečném důsled-
ku pocítí obyvatelé Baťova.  
Nicméně my v souladu se sta-
rým arabským příslovím „psi 
štěkají a karavana jde dál….“ 
věříme, že výstavbu supermar-
ketu dokončíme a tím vytvoří-
me pro obyvatele Baťova zase 
o něco příjemnější podmínky 
ke spokojenému  životu.

Současně bych chtěl po-
děkovat stávajícím předsta-
vitelům města Otrokovice 
za ochotu a pomoc, kterou 
tomu záměru věnovali.  
 Radek hegeR,
 generální ředitel tOMA, a. s.             

supermarket na baťově

Poslední léta přibývá cyk-
lostezek jako hub po dešti. 
O jejich významu netřeba 
psát. Proč ale někteří „nama-
chrovaní dresíčkáři“, kterým 
patří celý svět a zřejmě pohr-
dají vším, se nejradši prohání 
na silnici, nejlépe ve dvojici, 
uprostřed a i kdyby za nimi 
jela třeba záchranka nebo ha-
siči, ONI NEUHNOU!!!

Můžete za nimi troubit, nic.
Mnohdy je nemožné je objet 
– každý, kdo kdy jel autem 
a tyhle s prominutím pitomce 
potkal, o tom ví své. Jediné, 
co umí, je hodně sprostě na-
dávat. Přitom skoro vždycky 

mají vedle silnice cyklostez-
ku. O situaci u bělovského 
jezu snad ani netřeba psát, 
mnohdy jsou k vidění přímo 
nepochopitelné kousky – a až 
pojede nějaký šílenec a něco 
se stane, pak se možná někdo 
zamyslí...

Pak jsou tu naprostí se-
bevrazi, kteří se dokážou 
vmotat třeba na kvítkovické 
křižovatce mezi auty na Zlín, 
nebo si jedou dál po hlav-
ní třídě do Zlína a motají se 
mezi auty vyjíždějícími z ob-
chvatu... a věřte, že vím moc 
dobře, o čem píšu, protože už 
jsem je taky potkala a nic pří-

jemného to nebylo. Nemám 
nic proti tomu, když někdo 
jede při kraji, protože zajíždí 
do čtvrti baťovských dom-
ků, k obchodu, odpojuje se 
z cyklostezky domů... vždyť 
na kole taky jezdím. Ani ten, 
kdo se drží kraje, třeba proto, 
že jede na Bělov, do Kvasic, 
Tlumačova... a že to jde. Ale 
to, že si někteří dělají ze sil-
nice soukromou cestu, kde si 
dovolují to, co by jim prochá-
zet rozhodně nemělo, leč pro-
chází a asi i nadále bude, to mi 
hodně vadí.
 lucie hAPAlová, 
 obyvatelka Otrokovic

Z RedAkčNí Pošty

Cyklostezky? No a co jako...

Archiv Městské televize Otrokovice: www.televizeotrokovice.cz, www.mtvo.cz



Skutečná láska začíná oka-
mžikem, narůstá časem a trvá 
na věky! Dne 8. června 2018 
oslavili půl století společného 
života manželé 

Marie a karel 
kleNovští. 

Hlavně zdraví, štěstí a spous-
tu krásných chvil prožitých 
v klidu a radosti přeje syn Ka-
rel a dcera Alena s rodinami.

Dne 24. června vzpomeneme smutné čtrnácté  
výročí úmrtí našeho tatínka a manžela, ing. Petra  
vyMAZAlA. S láskou vzpomínají dcera Micha-
ela, manželka Kateřina a ostatní příbuzenstvo. 

S úctou a kamarádskou láskou vzpomínáme na skvělé-
ho spoluhráče, vynikajícího kamaráda a jednoho z nás,  
ing. Petra vyMAZAlA. Petře, nikdy nezapomene-
me!  Členové SK Baťov 1930

Jen svíčku rozsvítíme, kytičku položíme a tiše vzpo-
mínáme. Dne 24. června uplyne 10 let, co nás na-
vždy opustila paní Marie ZAtloukAlová. Za 
tichou vzpomínku děkuje dcera Vlaďka s rodinou.

Dne 24. června uplyne 11 let od úmrtí naší milo-
vané maminky, tchyně a babičky, paní ludmily 
hostAšovÉ, která by letos v dubnu oslavila  
80 let. S láskou v srdci vzpomíná dcera Miroslava  
s manželem Romanem a vnučka Janička.

V náručí už nás sice neschováš, však v srdci, tam 
navždy zůstáváš.  Dne 27. června si připomeneme 
1. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababič-
ky, paní Zdenky JuRákovÉ. S láskou vzpomí-
ná dcera s manželem, vnučky a pravnučky. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě miloval, 
vzpomíná dál. Dne 29. června vzpomeneme 5. vý-
ročí úmrtí pana bedřicha MARtiNákA. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpo-
mínku děkuje rodina.

Dne 1. července to bude 10 let, co nás navždy  
opustila naše maminka, babička, paní hana  
tuMová. Děkujeme všem, kdo si vzpomenou  
s námi. Děti s rodinami

Dotlouklo srdce drahého tatínka, odešlo na věč-
nost spát. tatínku zlatý, zůstaneš s námi, ve věč-
ných vzpomínkách. Dne 2. července vzpomeneme 
druhý smutný rok, kdy navždy od nás odešel můj 
manžel, tatínek a dědeček, pan ing. Jan lACigA 
z Kvítkovic. S velkou láskou a úctou stále vzpo-
míná manželka Vlasta, děti Tomáš s manželkou Lenkou, dcera 
Jana a vnučky Alžběta, Eliška a Lucka. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Děkujeme.

Dne 3. července to budou 3 smutné roky, kdy 
nás navždy opustil syn, bratr a strýc, pan Josef  
kostkA. Stále vzpomíná maminka, sestra a sy-
novec. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 13. července si připomeneme 35. výročí úmrtí 
pana Adolfa ChytílkA. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka a dcera Jana s rodinou.

Dne 22. července uplyne 5 let od úmrtí pana  
Jiřího sMoliNky, dne 22. dubna by se dožil  
70 let. S láskou vzpomínají manželka Eva, dcera 
Lenka s rodinou a syn Jiří.

Na 25. května připadá den 91. narozenin pana 
Zdeňka gAZdy. S láskou vzpomíná manželka, 
dcera a syn s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpo-
menou s námi.

V červnu před 5 lety nás navždy opustila obětavá 
maminka a babička Jiřina PučAlíková. Vě-
nujte jí prosím tichou vzpomínku. Dcera s rodinou 

Dne 5. června by se dožil 70 let pan Václav  
vRZAlA a 19. června uplyne 8 let, kdy nás na-
vždy opustil. S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Jarmila a děti Václav, 
Monika a Andrea s rodinami.

Dne 8. června by se dožila 63. narozenin naše 
maminka, manželka, paní darina MiNksová. 
Rozloučili jsme se s ní 12. května. Za tichou vzpo-
mínku děkuje rodina.

Dne 8. června vzpomínáme nedožitých 90. naro-
zenin pana Antonína stAŇkA. Za tichou vzpo-
mínku s námi děkuje manželka, dcery Hana, Jiřina  
a syn Antonín s rodinami.

čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky 
v našich srdcích žijí dál. Dne 9. června uplynulo již 
30 dlouhých let, kdy dotlouklo srdce naší milé tety, 
paní ludmily FoltýNovÉ. Vzpomeňte s námi 
na dobrého člověka. Nikdy nezapomeneme, neteř 
Dagmar s rodinou.

Dne 14. června uplynulo 5 let, kdy nás navždy 
opustila paní Marie čeleChovská. S láskou  
a vděčností vzpomíná rodina. Kdo jste ji znali  
a měli rádi vzpomeňte s námi.

Dne 17. června uplynulo 10 smutných let, kdy nás 
navždy opustil pan Jan velCl. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi. Vzpomínají manželka Ivana, 
dcery Lenka a Ivana s rodinami.

Dne 17. června uplynuly 4 roky, co nás opustila 
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní 
helena JAvoŘíková. Stále vzpomíná manžel 
Stanislav a dcera Lenka s vnučkou Eliškou.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak rád měl život i nás.
Dne 18. června jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí 
pana tomáše želeZNíkA. S láskou vzpomíná 
manželka a děti s vnoučaty.

Dne 18. června uplynulo 7 let ode dne, kdy nás na-
vždy opustil pan Zdeněk hRbáček. Stále vzpo-
mínají manželka, syn a dcera s rodinou.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kdo ho měli rádi. 
Dne 23. června uplyne 20 let, co nás navždy opus-
til pan karel PoloMík. S láskou stále vzpomí-
nají manželka, dcera a syn s rodinami.
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společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 
200  Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá TIC,  
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.
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blAhoPŘáNí

Pivnice VELKÝ BAZAR, tř. 
T. Bati 1553, v Otrokovicích  
nabízí práci, servírky/číšníka na 
HPP, VPP. Bližší informace  na 
tel. čísle 777 565 760 nebo přes 
e-mail: velkybazar@email.cz.

PlyNoseRvis-toPeNí 
Zdeněk srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla Karma, ohřívače 
vody Mora, Ariston, Enbra.  
Tel. 604 988 815.
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KADEŘNICTVÍ PRO 
DÁMY I PÁNY

Kadeřnictví YVETT
Poliklinika Otrokovice

Lucie Marková
Tel. 734 799 980

koupím udržovaný dům, 
3+1, Otrokovice, Napajedla  
a okolí. Tel.: 739 173 243.

Pro rodinu hledám větší byt 
ke koupi, ideálně 3+1. Volejte 
604 126 290.

Stále se setkávám s lidmi, kte-
ří potřebují pomoc, ale nevědí, 
že jsme to zrovna my, kdo jim 
ji může zajistit. Pečovatelská 
služba je službou terénní, pe-
čovatelky chodí přímo do bytů 
ke klientům v celých Otroko-
vicích a zajišťují pomoc v ob-
lastech, ve kterých to již senioři 
nebo zdravotně postižení sami 
nezvládají. A co pro vás pečo-
vatelky mohou udělat? Připravit 
snídani, podat oběd nebo zajistit 
bezpečí při koupeli v bytě. Mo-
hou vám nakoupit nebo vyzved-
nout léky. Mnoho seniorů bydlí 
v bytech, kde není bezbariérové 
prostředí a oni se obávají, že při 

koupeli upadnou. Máme vlastní 
koupelny, do kterých vás může-
me přepravit a nabídnout koupel 
ve vaně. Moci zažít ten požitek 
z pořádné koupele je pro mnoho 
lidí ve vyšším věku již nedostiž-
ný sen, protože se do své vany 
jednoduše nedostanou. 

Rádi vám pomocnou ruku 
podáme. Informace o naší pe-
čovatelské službě získáte také 
na našich webových stránkách 
nebo na tel. 774 558 143. 

Aktuálně rozšiřujeme svůj 
pracovní tým a přivítáme posily.
 Martina PACáková,
Pečovatelská služba SeniORu 
 Otrokovice

komu a k čemu slouží pečovatelská služba
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PRůkAZovÉ Foto otrokovická besedA: 
 Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 9–11,13–15, ČT 9–11 hod.

úterý 29. 5. 
Dlouho očekávaný výlet začal! 
První zastávka byla v nádher-
ném klášteře Melk, poté jsme 
vyrazili do třetího největšího 
města Rakouska Linz, kde 
jsme nejprve navštívili Muze-
um budoucnosti. Procházet se 
ve vesmíru, dotýkat se Venuše 
či moci si hrát s meteority je 
opravdu úžasný zážitek. Labo-
ratoře, zelené plátno, virtuální 
světy, tiché bubnování zaujalo 
opravdu každého. Následo-
vala procházka historickým 
centrem a oblíbený rozchod. 
Po procházce kolem Dunaje 
jsme pokračovali do Vyššího 
Brodu, kde jsme byli ubytová-
ni. Pak přišla na řadu výborná 

večeře, procházka po městě 
ke klášteru a vlakovému nádra-
ží. Popřáli jsme si dobrou noc 
a zaslouženě zalehli do postelí.
středa 30. 5. 

„Dobré ráno, sluníčka,“ 
probudila nás slova učitelek. 
Vstali jsme, nasnídali jsme se 
a vyrazili na Šumavu. Prošli 
jsme se kolem břehů Lipna 
a pan řidič nám vysvětlil prin-
cip fungování vodní elektrár-
ny. Následovala cesta ke Stez-
ce korunami stromů. Při jízdě 
lanovkou i na stezce jsme si 
užívali krásný pohled na šu-
mavské lesy. Přejeli jsme pak 
do Volar, kde jsme nastoupili 
do vlaku. Naším cílem byla po-
slední vlaková stanice v České 

republice, Nové Údolí. Vyšli 
jsme si do Německa, poleželi 
si na jejich louce a prohlédli si 
pěknou vesničku Haidmühle. 
Následovala zpáteční jízda vla-
kem a dobrodružná cesta auto-
busem po úzkých šumavských 
silničkách s naším skvělým pa-
nem řidičem Davidem do pra-
lesa Boubína. Prošli jsme se 
k jezírku, udělali krásné fotky 
a pak jeli zpět. Ve Vyšším Bro-
dě na nás opět čekala vynikající 
večeře a potřebný odpočinek. 
čtvrtek 31. 5.

Třetí den byl nejnáročnější: 
Salzburg a Alpy. V Salzburgu 
jsme navštívili historické cent-
rum a viděli jsme i rodný dům 
Wolfganga Amadea Mozarta. 

Cestou do Alp jsme se zasta-
vili u nejkrásnějšího jezera Ra-
kouska – Wolfgangsee. Naším 
cílem byl Hallstatt, kde nás 
čekala jízda lanovkou na horu 
Salzberg. Pak jsme se prošli 
městečkem k jezeru Halstätter-
see. Následovala cesta do Vyš-
šího Brodu, během níž někteří 
únavou usnuli, mnozí ale ne-
mohli odtrhnout oči od nád-
herné alpské přírody. Po večeři 
bylo na programu zpívání s ky-
tarou a s panem řidičem Davi-
dem a smutné balení. Domů se 
ještě nikomu nechtělo! 
Pátek 1. 6.

Ráno jsme po vydatné snída-
ni naložili zavazadla a vyrazili 
do Vídně s krátkou zastávkou 

v pohraničním městečku Bad 
Leonfelden. Ve Vídni nás 
čekala prohlídka centra, Ste-
phansdom, Hofburg, příro-
dovědně-historické muzeum. 
Nechyběl ani krátký rozchod. 
Přesně podle plánu jsme ve 20 
hodin dorazili do Otrokovic 
před naši školu. 

Byly to opravdu krásné 
a dobrodružně prožité čtyři 
dny. Byli jsme kamarádská 
fajn parta a celkově hodnotím 
Rakousko deseti body z deseti. 
Opravdu to nemělo chybu! Pro 
nás deváťáky to zajisté je jedna 
z nejhezčích závěrečných akcí 
našeho působení na Mánesce.
 simona RoZehNAlová, 
 9. B, ZŠ Mánesova

Poznávací zájezd do Rakouska a na šumavu (úryvky z cestovního deníku)

Žáci Základní školy T. G. Ma-
saryka využili dne před státním 
svátkem, aby poznali práci 
zaměstnanců Charity. Osobně 
se setkali dne 7. května, kdy 
navštívili Charitní dům sva-
té Anežky. Děti se nejdříve 
od vedoucí pečovatelské služ-
by dozvěděly základní infor-
mace o chodu zařízení. Potom 
jim odpovídala na zvídavé 
otázky a děti samy přemýšlely, 
co dělají sestřičky a pečova-
telky… Zajímavé také pro ně 
bylo seznámení se s kompen-
začními pomůckami, které po-
užívají někteří z klientů, a díky 

četným dotazům se dozvědě-
li, kolik která pomůcka stojí, 
k čemu slouží apod. Poté jsme 
navštívili se svolením i jeden 
byt a podívali jsme se, jaké vy-
bavení a co všechno se v něm 
nachází. Po prohlídce jsme se 
sešli ve společenské místnosti, 
kde už nás někteří senioři čeka-
li a kde pro nás byla nachystána 
spousta aktivit. Jakmile nás se-
nioři viděli vstupovat do dveří, 
bylo neskutečné sledovat, jak 
jim vletěla jiskra do očí a vy-
kouzlil se krásný a upřímný 
úsměv na tváři. Vyráběli jsme, 
malovali, luštili různé pře-

smyčky a hlavně jsme si hodně 
povídali…

Chceme poděkovat všem, 
kdo se na tomto setkání podíle-
li. Setkávání napříč generacemi 
je pro všechny přínosné a toto 
setkání bylo pro obyvatele pří-
jemným zpestřením všedního 
dne. Doufáme, že dobrá nála-
da, kterou děti přinesly, všem 
vydržela ještě dlouho poté. 
Každého určitě potěší, když si 
na něj někdo vzpomene. O to 
víc pak klienty, kteří jsou třeba 
sami, bez rodiny. 
 Mgr. Aneta bARtošová, 
 ZŠ t. G. M.

Nevšední návštěva v Charitě sv. Anežky
Ve dnech 23. až 25. dubna pro-
běhl poslední výjezd studentů 
Gymnázia Otrokovice v rámci 
projektu Erasmus+. Jedná se 
o dvouletý mezinárodní pro-
jekt, který započal v roce 2016, 
a v letošním roce tedy končí. 
Během těchto dvou let navští-
vili naši studenti školy v Ně-
mecku, Itálii, Turecku a prá-
vě nedávno vyjeli naposledy 
do Portugalska. Jak vyplývá 
z jejich dojmů, celý pobyt si 
velmi užívali. Za všechny zú-
častněné studenty uvádíme ale-
spoň dva ohlasy:

„Navštívili jsme portugalské 
město Esposende na pobře-
ží Atlantického oceánu v re-
gionu Norte. Účelem celého 
projektu bylo, aby si studenti 
středních a základních škol 
uvědomili, že je třeba se více 
zajímat o obnovitelnost zdro-
jů a celkově o svět, který je 
kolem nás, a za pár let už být 
ani nemusí. Kromě přednášek 
o obnovitelnosti zdrojů jsme 
také poznávali památky, jako 
například historicky významné 
město Porto, ochutnávali míst-
ní kuchyni a poznávali tradiční 
hudbu a tance, které se velice 
podobaly těm českým. Během 

projektu jsem si našel spoustu 
nových kamarádů, se který-
mi jsem i nadále ve spojení. 
O prázdninách letím do Portu-
galska znovu a moc se těším!“

 Petr voJtášek, sexta
„V rámci školního projektu 

jsme se podívali do Portugal-
ska. Naše cesta začala již brzy 
ráno, kdy jsme se vlakem vy-
dali do Prahy na letiště, odkud 
jsme letěli do Frankfurtu a dále 
do Porta v Portugalsku. Portu-
galsko je krásná země u Atlan-
tického oceánu, ale v době, kdy 
jsme tam byli, byl oceán chlad-
ný a foukal studený vítr. Město, 
kde jsme bydleli, bylo malé, ale 
přesto velmi krásné. Svoji hos-
titelskou rodinu jsem si zamilo-
vala hned na první pohled, byli 
opravdu milí a přátelští. Během 
týdne jsme navštívili různá 
muzea, přednášky a města, 
jako třeba Porto, kde jsme byli 
na fotbalovém stadionu. Zažili 
jsme spoustu zábavy, poznali 
nové lidi a okusili jejich ty-
pická jídla. Náš výlet jsme za-
končili malým dobrodružstvím 
na frankfurtském letišti – uletě-
lo nám totiž letadlo domů.“
 Martina seJbAlová, 
 sexta, Gymnázium Otrokovice

gymnazisté u Atlantiku

SEXUALITA U MLADIST-
VÝCH S MENTáLNÍM PO-
STIŽENÍM bylo třetím od-
borně zaměřeným tematickým 
setkáním rodičů žáků realizo-
vaným v rámci projektu „Chce-
me si rozumět“. Uskutečnilo 
se 15. května 2018 a odbornou 
lektorkou byla tentokrát pra-
covnice Dětského centra Zlín 
Ing. et Mgr. Karla Koutná,  
Ph.D. 

O sexualitě mentálně po-
stižených se příliš nemluví, je 
provázená řadou mýtů a do-
mněnek a odborníků zabýva-
jících se touto problematikou 
je jako šafránu. Paní lektorka 
svým filozoficko-odborným 
přístupem vedla rodiče hodně 
k zamyšlení, pomohla jim na-
lézt postoj k sexualitě jejich 
dítěte, možnosti konkrétní po-
moci. Velký důraz byl po celou 

dobu kladen na pojem INTI-
MITA, jehož chápání může být 
zvláště u mentálního postižení 
velkým problémem. Výklad 
byl prokládán řadou příkladů 
z bohaté praxe lektorky. Uká-

zala rodičům jednoduché ob-
rázky, doporučila naučná videa 
a pomůcky, díky kterým lze 
danou tematiku dětem objas-
ňovat. V závěru byla nabídnuta 
individuální konzultace s kon-
krétními dotazy, které rodiče 
využili, a vymezený čas na toto 
setkání se notně, ku prospěchu 
věci, prodloužil. 

 Za projektový tým
 Mgr. Zuzana FoJtíková,
 ZŠ Otrokovice, Komenského

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007648
Identifikace žádosti (Hash): j2QbRP
Název projektu CZ:      Chceme si rozumět
Realizátor projektu:      Základní škola Otrokovice, Komenského
se sídlem:      Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
IČ:   61716413
Oprávněná osoba:  Mgr. Pavlína Frdlíková

třetí setkání na aktuální téma
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Na začátku května opravi-
la otrokovická teplárna další 
část horkovodu Baťov. Ter-
mín opravy byl naplánován 
ve spolupráci s městem. Část 
horkovodu na Baťově, který 
byl vybudovaný před více než 
dvaceti lety, se opravila již vlo-
ni v létě. V místě křížení ulic 
Zahradní a Mánesova se kvůli 
netěsnostem vyměnilo 45 me-
trů horkovodního potrubí. Bě-
hem opravy však byly zjištěny 
další závady. 

„Původně jsme plánovali 
opravy na podzim, ale kvůli za-
jištění dodávek tepla pro odbě-
ratele jsme termín posunuli na 
květen. Práce v ulici Mánesova 
probíhaly šest dnů a vyměnili 
jsme přes 70 metrů předizo-

lovaného potrubí. Úplná od-
stávka však trvala pouze 14 
hodin, kdy bylo nutné provést 
přepojení. V ostatní dny byla 
dodávka tepelné energie pro 
naše odběratele zajištěna,“ řekl 
vedoucí rozvodu tepla Richard 
Šiška. 

Při plánování oprav spo-
lupracuje teplárna s městem. 
„Termín jsme zvolili po doho-
dě s městem, které zde chystá 
výstavbu nového chodníku. 
Proto jsme opravu horkovodu 
provedli už nyní,“ vysvětlil 
Šiška.  

Do oprav stávajících roz-
vodů a rozšíření sítí k novým 
odběratelům investuje teplárna 
každý rok okolo 40 milionů.
 Jana buRešová, mluvčí tOt

opravu horkovodu zvládla teplárna v termínu
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Děvčata z AK COCO Otroko-
vice se rozhodla udělat radost 
otrokovickým seniorům, a tak 

trenérky s pečovatelkami Se-
NIORu naplánovaly společné 
odpoledne. Děvčata klientům 

předvedla svá soutěžní vy-
stoupení Američanky, duo 
sportovního aerobiku a společ-
nou sestavu Pobřežní hlídka. 
Společně se seniory nacvičila 
krátkou pohybovou aktivitu 
a dále předvedla základní prv-
ky závodního aerobiku, jako 
jsou skoky či prvky flexibili-
ty. Na závěr děvčata rozdala 
zúčastněným ručně vyrobená 
origami a zakončila tak vel-
mi pěkné odpoledne. Za AK 
COCO Otrokovice děkujeme 
vedení SENIORu za tuto milou 
a pozitivní zkušenost. Už teď se 
děvčata těší na další akci pořá-
danou společně se seniory. 
 Michaela FtáčNíková, 
 trenérka AK COCO Otrokovice 

Otrokovická radnice každo-
ročně vyčleňuje finanční pro-
středky pro talentované děti 
a mládež. V letošním roce byl 
stotisícový grant rozdělen mezi 
sedm žadatelů s výjimečným 
talentem. Tito zájemci zarea-
govali na výzvu, která byla vy-
hlášena v březnutohoto roku. 
Všem žadatelům bylo vyhově-
no.

V Otrokovicích jednoznač-
ně dominuje talentovaná mlá-
dež v oblasti sportu. Finanční 
podpora byla přidělena hráčům 
hokeje, házené a tenisu. Část 
peněz poputuje také na aero-
bik, šachy a v jednom případě 
podpoří hudební odvětví. 

Finanční prostředky obdržel 
například šestnáctiletý Tade-
áš Talafa, který hraje hokej 

od svých pěti let. Od patnácti 
je členem národního týmu ČR 
v kategorii U16. Má na svém 
kontě několik titulů jako nej-
produktivnější obránce nebo 
hráč. Účastnil se Evropské 
hokejové ligy mladšího doros-
tu, ELIOD extraligy mladšího 
dorostu a extraligy staršího 
dorostu. 

„Po vyhlášení výzvy z měs-

ta jsme podali žádost. Tadeáš 
splňoval všechna kritéria a naší 
žádosti bylo vyhověno. Pení-
ze použijeme na nákup spor-
tovního vybavení,“ uved otec 
mladého nadějného hokejisty 
Zdeněk Talafa.

Granty jsou určeny občanům 
Otrokovic ve věku do třiadva-
ceti let, kteří jsou vynikajícími 
žáky nebo studenty základní 

školy, základní umělecké ško-
ly, střední školy, konzervato-
ře, vyšší odborné školy nebo 
vysoké školy nebo jsou vyni-
kajícími sportovci či umělci 
a prokazují předpoklady k do-
sažení výjimečných studijních, 
vědeckých, sportovních nebo 
uměleckých výsledků. 
 Romana stehlíková, 
 mluvčí města

výjimeční talenti z otrokovic dostali od města finanční podporu

Radim hladík se stal mistrem evropy na párové čtyřce

odpoledne se seniory

V minulých letech bylo v za-
hradě SENIORu Otrokovice 
vybudováno pétanquové hřiště, 
které je využíváno našimi uži-
vateli i členy klubů důchodců. 
Chceme otevřít naši zahradu 
i pro vás, obyvatele Otroko-
vic. Srdečně zveme širokou 
veřejnost na turnaj v pétanque, 
který se uskuteční ve středu  
18. července od 14 hodin v za-
hradě SENIORu B, K. Čapka 

1615. V případě zájmu pro-
sím volejte Martinu Filákovou 
na telefonu 774 558 144. Rádi 
uvítáme 3–5členná družstva 
hráčů. 

Přijďte si vyzkoušet spole-
čenský sport původem z Fran-
cie, který se u nás rychle za-
bydlel. Pétanque je hra pro 
každého. Těšíme se na vás!
 libuše PosPíšková,
  SeniOR Otrokovice 

sezona pétanque v seNioRu zahájena

Otrokovice mají dalšího mistra 
Evropy. Je jím veslař z TJ Jiskra 
Otrokovice Radim Hladík (na 
snímku druhý zleva). 

Radim od prvních letošních 
závodů prokazoval, že patří 
do veslařské juniorské špičky. 
Po medaili z Mistrovství ČR 
na dlouhé trati se kvalifikoval 
na kontrolní závody reprezentač-
ních družstev, kde si svými vý-

kony vyjel místo v reprezentační 
párové čtyřce juniorů. Z prvních 
společných závodů v Mnichově 
se posádka nominovala i na mis-
trovství Evropy juniorů, které se 
letos konalo ve francouzském 
Gravelines. Zde od prvních jízd 
bylo zřejmé, že budou patřit 
mezi adepty na medaili. Nasvěd-
čovaly tomu časy z rozjížděk 
i semifinále. Finálová jízda byla 

jejich nejlepším dosavadním 
výkonem. Po vyrovnané první 
polovině začali odjíždět všem 
soupeřům a s přehledem a ná-
skokem více než délky lodi si 
dojeli do cíle pro zlaté medaile. 
Radim svých výsledků dosáhl 
na nové lodi, která byla pořízena 
díky finanční podpoře města Ot-
rokovice. Zuzana AtARsiA, 

 veslařský oddíl tJ Jiskra 

O víkendu 12.–13. května 
hostil britský Londýn meziná-
rodní závod v gymnastickém 
aerobiku Heathrow Aerobic 
Championships 2018. Mezi 
jedenácti státy měla své za-

stoupení i Česká republika. 
Nejúspěšnější ve finále v seni-
orské kategorii  jednotlivkyň 
se stala  otrokovická Barbora 
Karlíková, která  se známkou 
19,850 bodu obsadila stříbrnou 
příčku.  V kategorii trojic  Bára  
společně s reprezentančními 
závodnicemi Terezou Kočo-
vou a Kristýnou Bernátovou  
z Liberce  vybojovaly ve finále 
bronz se ziskem 19,839 bodu. 
Trio v dubnu závodilo i na me-
zinárodním závodě Slovak Ae-
robik Open 2018, kde získaly  
zlaté medaile. 

Letošní dvojnásobná mistry-
ně ČR reprezentovala Českou 
republiku a město Otrokovice 
také začátkem června na mis-
trovství světa v Portugalsku.  
V soutěži trojic získala děvčata 
dvaadvacáté místo, v jednotliv-
cích je Bára šestatřicátá na svě-
tě. (pk)

bára přivezla z londýna stříbro a bronz

V alžírském Oranu se konaly  
koncem dubna závody v tri-
atlonu pod názvem Triathlon 
North Africa. Na trase 226 ki-
lometrů vítězil člen TRI-MAX 
Moraviaman teamu Otrokovice 
David Jílek (9:05:11) před ma-
lenovickým triatlonovým guru 
Petrem Vabrouškem. „David 
si vytvořil dvouminutový ná-
skok ve druhé půlce plavání 
a na mírně zvlněné trati při jíz-
dě na kole tento náskok udržel. 
Ve druhé půlce běžecké trati 
se náskok na Petra Vabrouška 
navýšil na dvanáct minut, což 
David udržel až do cíle,“ po-

psal vedoucí TRI-MAX Mora-
viaman teamu Otrokovice Jiří 
Daněk. 

Týmový kolega Jan Prázdný 
skončil v polovičním triatlonu 
na celkovou vzdálenost 113 
kilometrů bronzový. „Honza 
vylezl z vody na prvním místě. 
Na kole se propadl na druhou 
pozici, půlmaraton dokončil 
jako třetí,“ upřesnil Daněk. 

Ve stejný víkend závodila 
na Mistrovství Ameriky Iron-
man v Texasu závodnice týmu 
Helena Kotopulu. Výsledným 
časem 9:15:02 obsadila mezi 
ženami dvanácté místo.  (ano)

členové Moraviaman teamu sbírali trofeje v Africe

Dva dny plné her a sportu za-
žívalo ve slovenské Dubnici 
nad Váhom sto dvacet dětí ze 
států visegrádské čtyřky. Sou-
těžící se utkali v kopané, vybí-
jené a atletických disciplínách. 
Otrokovičtí žáci se umístili 
na druhém místě. Putovní po-
hár letos míří do maďarského 
Vácu.

Třetí místo vybojovaly děti 
z polského města Zawadzkie 
a nejméně se letos dařilo spor-
tovcům z Dubnice nad Váhom. 
„Pochopitelně mě těší, že naše 
družstvo získalo stříbrné me-
daile, ale jsem přesvědčen, že si 
Visegrádské sportovní hry užili 
všichni účastníci. Ve sportu to 
tak zkrátka chodí, že zvítězit 
nemohou všichni,“ řekl otroko-
vický starosta Jaroslav Budek, 
který zároveň připomněl, že 
iniciátory těchto her byly Ot-
rokovice, když první ročník her 
se uskutečnil v minulém roce 
v Otrokovicích a putovní pohár 

si loni odnášely právě otroko-
vické děti.

Visegrádských her se zúčast-
nila i žačka 5. třídy ZŠ T. G. M 
Sofie Dvorská. „Byla to pro mě 
hezká zkušenost. Na Slovensku 
se o nás dobře starali, měli jsme 
příjemné ubytování a dobré jíd-
lo. Kromě sportovních soutěží 
mám spoustu dalších zážitků, 
protože organizátoři nám při-
pravili i další aktivity. Moc 
ráda budu na dny strávené 
v Dubnici vzpomínat,“ uvedla 
Sofie.

Slavnostní vyhlašování vítě-
zů se uskutečnilo v rekreačním 
zařízení v Trenčianské Teplé, 
v sousedním městečku Dubni-
ce nad Váhom. Cílem pořádání 
Visegrádských sportovních her 
je, kromě podpory sportu u dětí 
a mládeže, navázání nových 
přátelství, poznání odlišných 
kultur a překonávání jazykové 
bariéry. A to se pořadatelům 
podařilo.  (ste)

děti se zúčastnily visegrádských her 

vítěz. David Jílek. 
 Foto: Jiří dANěk
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„Město Otrokovice vy-
zývá zájemce o pronájem 
městských sportovních 
zařízení pro školní rok 
2018/2019, aby v termínu  
do 31. července 2018 zasíla-
li své žádosti:
• o školní tělocvičny – ředi-
telkám jednotlivých škol
• o Městskou sportovní halu 
– společnosti TEHOS s. r. o.,  
k rukám jednatele.“

V úterý 12. 
června se usku-
tečnilo slavnost-
ní přestřižení 
pásky u příleži-

tosti otevření nově zrekonstru-
ované Městské sportovní haly 
Otrokovice.

„K této příležitosti byla bě-
hem dne hala přístupná všem 
zájemcům o prohlídku. V do-
poledních hodinách sehráli 
žáci základních škol exhibiční 
florbalový turnaj a členové ku-
želkářského oddílu otestovali 
nové prostory kuželny. V od-
poledních hodinách se v rám-
ci exhibice představili dva 
významní tenisoví hráči Sta-
nislav Nebojsa a Jan Přehnal. 
Součástí slavnostního dne byla 
výstava s názvem Příběh Měst-
ské sportovní haly Otrokovice, 
která mapuje historii haly až 

po současnost,“ popsala slav-
nostní den vedoucí odboru 
školství a kultury Barbora Šo-
píková. 

K rekonstrukci Městské 
sportovní haly přistoupila rad-
nice ze dvou důvodů. Prvním 
byl nevyhovující stav z hle-
diska stavebního a druhým 
zvýšení komfortu sportovců 

a diváků. „Vzhledem k tomu, 
že halu využívá více než de-
vadesát procent dětí, od rekon-
strukce si slibujeme vytvoření 
optimálních podmínek pro roz-
voj jejich sportovních aktivit.  
Přestože je nyní v hale prostře-
dí pro sportování komfortnější, 
právě z důvodu podpory dětí 
a mládeže nebudeme zvyšovat 

nájemné,“ uvedl starosta Jaro-
slav Budek.

Nová hala pojme až šest set 
třicet osob, z toho dvě stě de-
set sportovců a čtyři sta dvacet 
diváků. Přízemí bude sloužit 
především sportovcům. Kromě 
samotného sportoviště tak mají 
své zázemí. Dále je v přízemí 
sociální zařízení pro diváky 
včetně výtahu pro invalidy. 
V prvním patře se nachází zá-
zemí pro diváky, hlediště a bu-
fet. Nově tam mohou sportovat 
také kuželkáři. Součástí haly 
je moderní kuželna se šatna-
mi pro hráče a sociálním za-
řízením. „Je pro nás obrovská 
úleva, že se revitalizace poda-
řila. Teď už nehrozí, že se hala 
zavře, že nebude vyhovovat. 
Významně se zde zlepšilo pro-
středí, také povrch sportoviště 
vyhovuje různým sportům. Na-
víc je tu nová kuželna pro náš 
druholigový mančaft,“ chválí 
ředitel TJ Jiskra Otrokovice  
Zdeněk Janda.

„Jsme spokojení. Aby ne, 
po tolika letech, co jezdíme 
na tréninky a turnaje do Zlí-
na, Kroměříže či Machové,“ 
přizvukuje předseda kuželkář-

ského oddílu Ladislav Palička. 
V rámci rekonstrukce a do-
stavby Městské sportovní haly 
Otrokovice bylo vybudováno 
šestačtyřicet nových parkova-
cích míst, z čehož pět míst je 
vyhrazeno pro invalidy. Parko-
viště může v zimě sloužit jako 
kluziště.   

„Na tuto halu jsme přispě-
li, protože bude sloužit nejen 
obyvatelům Otrokovic, ale 
i širokého okolí. Díky moder-
nizaci bude důstojným místem 
pro konání významných sou-
těží a turnajů nadregionálního 
i evropského významu,“ uvedl 
hejtman Jiří Čunek.

Hala v místní části Bahňák 
celoročně slouží nejen sportov-
cům, kteří ji využívají pro tré-
nink i soutěže v řadě disciplín, 
ale je rovněž dějištěm každo-
ročního Mezinárodního atle-
tického mítinku. Její výstavba 
byla zahájena již v roce 1989, 
poté však byla pozastavena 
a dokončena byla až v roce 
1998. V posledních letech však 
hala začala být v havarijním 
stavu, a bylo tedy nutné při-
stoupit k její revitalizaci. 

 Anna NovotNá

Zhotovitel: Zlínstav, a. s.
Zpracovatel: K-ING, pro-
jekce a dozor staveb
studie interiéru:  
Ateliér Addo, s. r. o.

Zdroje financování:
Cena za stavební dílo vč. 
vnitřního vybavení: 
86 360 165 Kč vč. DPH
Z toho vnitřní vybavení: 
2 426 358 Kč vč. DPH 
Přislíbená dotace oPžP: 
6 878 634 Kč vč. DPH
dotace Zlínský kraj: 
7 500 000 Kč vč. DPH
vlastní zdroje:                              
71 981 531 Kč vč. DPH

Městská sportovní hala může zase sloužit sportovcům. A mnohem lépe

slavnostní přestřižení pásky. Od této chvíle je sportovní hala přístupná sportovcům i divákům.

Naostro. Jedinečný sportovní povrch vyzkoušeli v den otevření haly školáci při florbalu a také otro-
kovičtí tenisté.  snímky: Anna NovotNá


