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zdarma – neprodejné
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Helena Schádková slaví 104 let

Vážení čtenáři,

Otrokovice jsou nejpříjemnější město pro cyklisty – vyplynulo to ze třetího ročníku pocitové 
ankety Cyklobarometr měst, ve kterém nadace Partnerství společně se sdružením Auto-mat 
oslovila bezmála osmnáct set účastníků kampaně Do práce na kole. Otrokovice oproti loňsku 
poskočily hned o tři příčky, na druhé místo se probojovaly Pardubice. Vítěz dvou loňských 
ročníků Hradec Králové zůstal bronzový. Cyklobarometr je založen na metodě podobně zamě-
řeného ,Klimatestu‘, který pravidelně probíhá v německu. Jeho cílem je zjistit, jak se vlastně 
cyklisté ve městech cítí. Cyklisté posuzují celkový stav cyklodopravy ve městě, bezpečnost při 
jízdě na kole, komfort cyklostezek a kvalitu cyklistické infrastruktury. Před třemi lety se zrodil  
nápad vyzkoušet německý model ankety i v české republice. Respondenti hodnotili pětatřicet 
měst zapojených do kampaně Do práce na kole. Otrokovicím k výbornému výsledku pomohlo 
pozitivní vnímání propagace cyklistiky a udržované bezpečné cyklostezky. Město pořádá již 
třetím rokem mezinárodní cyklistický závod až do slovenské Dubnice nad Váhom. Letos radnice 
představila rovněž ambiciózní plán na snížení nehodovosti, to vše se mohlo promítnout do cel-
kového hodnocení. K vítězi ankety poputuje na čtvrt roku sčítač cyklistů od nadace Partnerství 
v hodnotě třicet tisíc korun. Všechny informace najdete na www.cyklobarometr.cz. 

 Daniel Mourek, koordinátor mezinárodních projektů nadace Partnerství

  úvodní Slovo

Brouzdej 
internetem 
21. století

Jubilantka gratulantům také popřála. „Přeji všem, aby 
se dožili takového věku jako já!“  Těmito slovy a s úsměvem 
přivítala sto čtyřletá Helena Schádková gratulanty na své na-
rozeninové oslavě. Nejstarší obyvatelce poblahopřáli v Cha-
ritním domu sv. Anežky Otrokovice také zástupci radnice – 
předali oslavenkyni kosmetický balíček, dárkový koš, kytici, 
blahopřání a na její přání dvě lahvinky vaječného koňaku. Po-
přát své o dvacet let starší sestře přijel i bratr Miroslav, tři ne-
teře a také pracovnice charitního domu. Helena Schádková se 
narodila v roce 1914 ve Veselí nad Moravou jako nejstarší ze 
šesti sourozenců. Do Otrokovic se přestěhovala v sedmnácti 
letech a zažila tak rozvoj města v souvislosti s působením fir-
my Baťa. Sama také v Baťových závodech pracovala. Nejdříve 
při škole lepila krabice na boty, později přešla na práci ve vý-
robě. V Otrokovicích prožila celý svůj život. Služeb Charity 
sv. Anežky Otrokovice využívá posledních šestnáct let. Nej-
starší obyvatelka města si ráda pochutná na vaječném likéru, 
nepohrdne ani čokoládou. Podle vyjádření pracovnic Charity 
si občas zazpívá nebo si rozpomene na nějakou básničku. Ač-
koliv je nejstarší dáma Otrokovic pouze ležící, po dobu ná-
vštěvy měla veselou mysl. Z gratulantů měla upřímnou radost 
a nejvíc ji potěšila přítomnost starosty města. „Je toho hodně, 
co paní Schádková za své sto čtyři roky zažila. Upřímně vě-
řím, že další život bude prožívat ve zdraví a štěstí. Jsem rád, 
že máme v Otrokovicích člověka, který se navzdory těžkému 
a tvrdému životu dožil krásných sto čtyř let. Paní Schádkové 
přeji hodně zdraví, štěstí, aby se jí u nás ještě dlouho dobře 
žilo,“ uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek. 
 (ste), foto: Anna novotná

Významnou změnu tarifních 
podmínek MHD Dopravní 
společnosti Zlín – Otrokovice 
(DSZO) schválili zastupitelé 
Otrokovic i Zlína. Podle jejich 
rozhodnutí budou moci od 1. 
září žáci do ukončení povin-
né školní docházky používat 
MHD s tzv. juniorpasem jen 
za 330 korun za školní rok.    

Od 1. září si budou moci 
žáci, kteří mají trvalé bydliště 
ve Zlíně nebo Otrokovicích, 
koupit tzv. juniorpas. Bude 
stát 330 korun a bude platit 
vždy na jeden celý školní rok 
(tj. od 1. září do 31. srpna) 
v celé síti MHD (tj. všechna 
pásma: A, B, C). Města Zlín 
i Otrokovice doplatí dopravní 
společnosti za své žáky roz-
díl ceny ročního žákovské-
ho kuponu a juniorpasu, což 
odpovídá částce 1 590 korun 
na žáka. Žákem je dítě, které 
plní základní povinnou školní 
docházku. 

„Snahou obou měst je snížit 
náklady na cestování v měst-
ské hromadné dopravě rodinám 
se školáky a mimo jiné i ome-
zit administrativní náročnost 
při opakované koupi časových 
kuponů. Pořízením juniorpasu 
na celý školní rok nebude hro-
zit, že si ho zapomenou koupit 
na další měsíc nebo čtvrtletí,“ 
uvedl předseda rady jednatelů 
DSZO a otrokovický radní Jiří 

Ondráš. „My toto rozhodnutí 
vítáme a očekáváme, že nám 
získá nové zákazníky,“ řekl ře-
ditel DSZO Josef Kocháň.

„Chceme dále dosáhnout 
hlavně toho, aby si už mla-
dí lidé, navštěvující základní 
školu, zvykali na používání 
MHD a toto bylo pro ně spíše 
samozřejmostí než výjimkou. 
Používáním MHD místo in-
dividuální automobilové do-
pravy budou lidé šetřit životní 
prostředí ve městě a sníží se 
i počet vozidel projíždějících 
městem, je to investice do bu-
doucnosti,“ doplnil Ondráš. 
Tento názor sdílí zároveň 
starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek a dodává: „Těší mě, 
že jsme našli se zlínskými za-
stupiteli shodu. Ačkoliv budou 
juniorpasy znamenat pro rad-
nici zvýšené finanční náklady, 
věřím, že rodiny s dětmi tento 
krok ocení.“

Rozhodnutí obou zastupitel-
stev musí v nejbližších týdnech 
schválit ještě valná hromada 
a rada jednatelů DSZO a mezi 
dopravní společností a oběma 
městy musí být podepsána pří-
slušná smlouva. „Jsme připra-
veni uzavřít podobnou smlou-
vu i s jinými obcemi, které by 
měly zájem o levnější dopravu 
svých žáků v síti MHD (např. 
Želechovice nad Dřevnicí, 
Bělov, Tečovice a podobně),“ 

potvrdil ředitel DSZO. Od září 
se připravuje ještě jedna změna 
tarifních podmínek – zavedení 
celoročních kuponů časových 
jízdenek pro žáky (kteří ne-
budou mít juniorpas). Cena 
ročního časového kuponu pro 
žáky bude představovat osmi-
násobek ceny měsíčního kupo-
nu pro příslušné tarifní pásmo. 
Platnost kuponu je klouzavá – 
tj. 12 měsíců od 1. dne platnos-
ti. Doposud bylo možné koupit 
nejdéle čtvrtletní kupon – jeho 
cena činí 2,5 násobek měsíční-
ho kuponu. Žáci s ročním ku-
ponem tedy proti současnosti 
rovněž ušetří.

Podrobnosti, jak postupo-
vat při vyřizování juniorpasu, 
zveřejní DSZO po podepsání 
smlouvy s městy během prázd-
ninových měsíců a zpřístupní 
na svých internetových strán-
kách a v předprodejních kan-
celářích.

Podobně jako juniorpas 
funguje už od roku 2001 tzv. 
seniorpas. Určen je pro obča-
ny ze Zlína a Otrokovic starší 
sedmdesáti let. Pokud si tento 
dopravní bonus pořídí, stojí je 
cestování s DSZO 90 haléřů 
za den. Roční seniorpas vy-
chází na 330 korun a půlroční 
na 165 korun. Od jejich zave-
dení se tyto částky nezvýšily.
 Romana SteHlíková, 
 mluvčí města

Žáci zaplatí od září za MHd méně
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Aktuální možnosti pracovního uplatnění v naší společnosti naleznete na www.fatra.cz/kariera.

Koho aKtuálně 
hledáme?

Ačkoliv si to často ani neuvědomujete, naše výrobky vstupují do 
každodenního života nás vše – když stavíme, nakupujeme, bydlíme, 
jdeme do školy, trávíme spolu volný čas. Své produkty dodáváme do 
celé řady oborů, např. do stavebnictví, potravinářství, zdravotnictví, 
galanterie, elektroprůmyslu. Ze 75 % směřuje výroba za hranice 
ČR do více než 50 zemí světa.

• Dělník plastikářské výroby
• provozní elektromechanik
• Dělník sklaDu

kde se můžete s našimi výrobky potkat? 

Školáci předvedli veřejnosti při Prázdninovém řádění skvělé sportovní výkony
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další aktivity. Děti si mohly vyzkoušet také softbal – sportovním 
nářadím i radou pomohli členové tJ Jiskra – Predators softball 
Otrokovice. Poutavý doprovodný program nejen pro samotné 
účastníky, ale také pro mladší sourozence soutěžících měl nachys-
taný tradičně DDM Sluníčko. A nechybělo ani ve vedru tolik po-
třebné ochlazení v podobě maxi sprchy z hasičské stříkačky.
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Hod raketkou. V úterý 19. června se utkali žáci prvního stupně základních škol v atletických 
disciplínách ve Sportovním areálu Baťov. Měli příležitost ukázat rodičům a veřejnosti, jak sportují 
pod vedením trenérů během školního roku. Soutěžící probíhali obratnostní dráhou, házeli raketkou, 
skákali přes překážky a předvedli dovednosti s míčem. na snímku děti ze ZŠ t. G. M.

Běžím za sebe i za tým. nejlépe se vedlo žákům ZŠ Mánesova 
(na snímku), v těsném závěsu pak ZŠ t. G. M. a třetí místo zůstalo 
pro ZŠ trávníky.

S kopačákem. Projekt Zdravý pohyb do škol rozvíjí sportovní všestrannost 
dívek i chlapců už od roku 2012. Město Otrokovice jeho prostřednictvím na-
bízí rozvoj sportovní všestrannosti pod vedením trenérů s licencí. Jedná se 
o rozšířenou výuku tělesné výchovy, která je dětem k dispozici zcela bezplatně. 
Radnici projekt stojí 450 tisíc korun ročně a podle ujištění vedení města se  
se Zdravým pohybem do škol počítá i pro následující roky. na snímku dívka 
ze ZŠ trávníky.

následujte mě. Malé sportovce podpořily sportovní osobnosti, jakými jsou střelec Jiří 
Gach, házenkářka Pavla nevařilová, veslaři Vlastimil a Petr čablovi, florbalista a trenér 
Lukáš Petřík (na snímku předvádí školákům a obecenstvu, jak zdolat podlézačku na pře-
kážkové dráze), florbalistka Barbora Husková, aerobiková gymnastka Barbora Karlíko-
vá, hokejista Mirek Blaťák, automobilový závodník Pavel Valoušek, ultraběžec Václav 
Utinek a moderátor akce, bežec Vlastimil Bukovjan.

 
 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
rádi bychom Vás přivítali na dalším společném soutěžení žáků všech tří otrokovických základních 
škol, pod názvem „Pololetní řádění“, které pořádáme v Otrokovicích, jako součást jedinečného 
projektu Zdravý pohyb do škol, ve dnech 10. – 12. února 2014 ve sportovní hale na Štěrkovišti. 
Soutěž začne vždy v 16 hodin. Žáci budou rozděleni do jednotlivých kategorií následovně: 
 

1. kategorie - žáci prvních tříd, termín soutěže 10. 2. 2014 
2. kategorie - žáci druhých tříd, termín soutěže 11. 2. 2014 
3. kategorie - žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd, termín soutěže 12. 2. 2014 

 
Ukončení soutěžení předpokládáme vždy v 18.30 hodin. 
 
Pololetní řádění bude prezentací a ukázkou toho, jak prakticky probíhají hodiny s trenéry a čemu se 
děti věnují. Sami si tak budete moci vytvořit obrázek o tom, jak úspěšný a potřebný celý projekt je. Pro 
akci se podařilo zajistit také patrony z řad významných osobností v oblasti sportu, kteří se jí zúčastní a 
děti přijdou osobně podpořit. Do otrokovické haly na Štěrkovišti tak zavítají například střelec Jiří 
Gach, veslaři Vlastimil a Petr Čablovi, triatlet Petr Vabroušek či florbalisté klubu Panthers 
Otrokovice Radovan Michajlovič, Karel Ťopek a Michal Nagy.  
 
V příloze Vám posíláme základní informace o projektu Zdravý pohyb do škol a pozvánku na Pololetní 
řádění. Budeme velmi rádi, pokud najdete chvíli času a přijdete se za námi na sportovní halu na 
Štěrkovišti podívat kdykoli v termínu 10. – 12. 2. 2014 vždy od 16 do 18.30 hodin. 
 
 
 
 
 
 

 
Radnice chce zdravou mládež, podporuje sportovní aktivitu dětí 

 
Sport a sportovní aktivity hrají nezastupitelnou roli v životě každého člověka. Město 
Otrokovice společně s řediteli školských příspěvkových organizací a zástupců sportovních 
klubů a oddílů pracujících s mládeží na území Otrokovic od 17. září 2012 uvedlo v život 
projekt „Zdravý pohyb do škol“. Jde o rozvoj spontánního pohybu dětí na základních školách 
ve věku 6 až 10 let, tedy od 1. do 4. třídy v rámci školní družiny od pondělí do čtvrtka pod 
vedením odborníků - trenérů s licencí nominovaných místními sportovními kluby a oddíly. 
Projekt se týká více než pěti set žáků. Sestavený harmonogram nabízí hodinu pohybu 
čtyřikrát týdně tak, aby se na každé dítě zahrnuté do projektu dostalo minimálně jednou za 
týden. Cílem ale není výkonnostní motivace. Jde především o zvládnutí základních 
pohybových dovedností, rozvoj všestrannosti a vytvoření kladného vztahu k pohybu. Ten je 
totiž jednou ze základních potřeb dítěte s pozitivními účinky na zdraví, tělesnou i psychickou 
zdatnost. Přispívá ke zvyšování sebevědomí, odolnosti, pomáhá navazovat kamarádství, ale 
také vyrovnat se s neúspěchem a prohrou. 
Počet trenérů zapojených do projektu Zdravý pohyb do škol poměrově odpovídá počtu žáků 
třídy ve školních družinách. Náklady na trenéry i materiální vybavení potřebné pro 
bezproblémové fungování projektu hradí město Otrokovice tak, aby rodinné rozpočty pohyb 
dětí nijak nezatížil. Dvakrát ročně město také organizuje soutěž, do které jsou zapojeni 



Školkovné se v příštím školním roce nepatrně zvýší
Pro školní rok 2018/2019 je stanovena výše úplaty v Mateřské 
škole Otrokovice na 720 korun měsíčně. Cena bude oproti škol-
nímu roku 2017/2018 zvýšena o 40 korun z důvodu celkového 
zvýšení nákladů. Ve stávajícím školním roce byly vypočítány 
celkové neinvestiční náklady na jedno dítě měsíčně na 1 378 
korun, rodiče tak měsíčně zaplatili na své dítě necelou polovinu 
nákladů ve výši 680 korun. „V následujícím školním roce rodi-
če zaplatí za dítě procentuálně stejnou výši. Ovšem vzhledem 
ke zvýšení celkových nákladů na částku 1 458 za dítě na měsíc 
se tak fakticky částka k úhradě školkovného zvýší na 720 ko-
run,“ vysvětlila důvod zvýšení úplaty ředitelka Mateřské školy 
Otrokovice Magda Zycháčková. Dále ale rodičům připomněla, 
že podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jim 
bude na základě potvrzení mateřské školy částka vynaložená 
na umístění dítěte v MŠO v roce 2018 vrácena v plné výši při 
vyúčtování daní.  (ste)

dluhové poradenství Samaritán mění v otrokovicích 
místo poskytování
Poprvé od vzniku služby Dluhové poradenství Samaritán 
v roce 2010 mění Charita sv. Anežky Otrokovice místo posky-
tování této služby. Ke změně dochází vzhledem k plánované 
rekonstrukci OD Prior v Tylově ulici, kde kancelář dluhového 
poradenství doposud sídlila. Od 1. července je kancelář na tř. T. 
Bati 1255, v budově, kde sídlí TEHOS s. r. o. „Prostory kance-
láře, která je umístěna v přízemí, by měly být příjemnější a do-
stupnější. Věříme, že do služby, která v letošním roce získala 
akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení u Minis-
terstva spravedlnosti, si klienti najdou cestu tak jako doposud,“ 
uvedl zástupce ředitele charity Tomáš Bernatík.  (red)

telefonní linka pro hlášení zápachu 
momentálně nefunguje
Kvůli nejasnostem ohledně problematiky ochrany osobních 
údajů je pozastaven provoz telefonní linky na ohlašování zápa-
chu. Obyvatelé však stále mohou využít elektronického hlášení 
zápachu na webu www.otrokovice.cz, nebo volat Městskou po-
licii Otrokovice na čísle 156.  (ano)
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Aktuálně z MěStA

Zastupitelé města schválili 
na svém červnovém zasedání 
závěrečný účet města Otro-
kovice za rok 2017. Celkově 
skončilo hospodaření města 
za rok 2017 přebytkem 18 
milionů korun. Celá výše pře-
bytku byla použita na splacení 
úvěrů vzniklých v předchozích 
letech. 

Celková výše čerpání úvěrů 
k 31. prosinci 2016 činila 45 
milionů korun, ke konci roku 
2017 byla snížena na 30,5 mi-
lionu korun. Od počátku roku 
2014 do konce roku 2017 bylo 
úvěrové zatížení města sníženo 
z 90 milionů korun na 30 mi-
lionů korun celkem tedy o 60 
milionů korun.

„Rok 2017 byl z hlediska 
čerpání rozpočtu ovlivněn za-
hájením velmi významné in-
vestice, rekonstrukce Městské 
sportovní haly která byla dlou-
hou dobu připravována a její 
realizace se rozložila do roku 
2017 a 2018. Tato investice 

významnou měrou ovlivní roz-
počet ještě v roce 2018,“ sdě-
lil starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek. Dále vysvětlil, že ač-
koliv jde o rozsáhlou investici, 
ve skutečnosti se jedná o po-
skytnutí prostředků do oprav 
a rozvoje stávajícího majetku 
města.

V roce 2017 došlo k nárůstu 
příjmů města o celkově 31 mi-
lionů korun. Největším dílem 
k tomu přispěl nárůst daňo-
vých příjmů, které byly vyšší  
o 21 milionů korun. To po-
tvrdilo celkový příznivý trend 
vývoje celostátní ekonomiky, 
protože největší část příjmů 
tvoří prostředky z daně z pří-
jmů právnických osob a DPH. 
Také běžné výdaje byly niž-
ší celkem asi o 4 % než upra-
vený rozpočet, což předsta-
vuje spotřebu nižší o takřka  
11,5 milionu korun.

„Celkově lze tedy konsta-
tovat, že hospodaření města 
skončilo v roce 2017 příznivě,“ 

uvedl místostarosta Jiří Veselý. 
I v roce 2017  se potvrdil 

nastolený trend vedení města 
spočívající v oddlužování měs-
ta a výše úvěrů činila ke konci 
roku 5,47 % ze schváleného 
rozpočtu města.

Město se také snaží sledovat 
a využívat různé dotační tituly 
a k pololetí roku 2018 mělo 
podáno žádosti o dotace v cel-
kové výši 266,676 milionu Kč, 
z toho již byly přiznány dotace 
za 208,594 milionu Kč. 

 „Ani v roce 2018 nepočítá 
schválený rozpočet s navý-
šením čerpání úvěrů. I když 
město má pro všechny přípa-
dy časového nesouladu, způ-
sobeného zejména získáním 
plateb na dotované akce, sjed-
náno možné čerpání finančních 
prostředků ve výši 50 milionů 
korun,“  doplnil vedoucí eko-
nomického odboru Jaroslav 
Dokoupil. 

 Romana SteHlíková, 
 mluvčí města 

zastupitelstvo schválilo závěrečný účet 
města otrokovice za rok 2017

Až pět kusů reklamních zařízení 
mohou politické subjekty využít 
ke své propagaci na městských 
pozemcích před letošními ko-
munálními volbami. Stejné 
podmínky pro všechny volební 
strany nastavili členové Rady 
města Otrokovice při projed-
návání žádosti jednoho politic-
kého subjektu o umístění jeho 
propagačních stojanů na měst-
ských pozemcích. Volby do za-
stupitelstev obcí se uskuteční 
ve dnech 5. a 6. října 2018, více 

než měsíc předem mohou kan-
didující subjekty rozšířit svou 
kampaň i na městské pozemky. 
Musí ale respektovat nastavená 
pravidla.
• Reklamní zařízení nesmí snížit 
rozhled v křižovatkách a jakko-
liv omezit bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu či ohro-
zit zdraví či bezpečnost osob.
• Umístění reklamních zaříze-
ní musí respektovat povinnosti 
stanovené zvláštními právními 
předpisy, zejména Nařízením 

města Otrokovice č. 2/2019, 
o zákazu reklamy na některých 
veřejně přístupných místech.
• Reklamní zařízení nesmí být 
umístěna v bezprostřední blíz-
kosti volebních místností.
• Umístit své reklamní zařízení 
bude možné nejdříve od 1. září 
2018 (doba může přesáhnout 
více než 31 dní).
• Maximální rozměr reklamního 
zařízení jsou 3 m2.
• Na území města je možné 
umístit maximálně pět reklam-

ních zařízení jedné volební stra-
ny.
• Umístění reklamy podléhá po-
platku za užívání veřejného pro-
stranství dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2012 o místních 
poplatcích.
• Po ukončení užívání budou 
dotčené pozemky uvedeny 
do původního stavu a předány 
Technickým službám Otroko-
vice.

„Pokud chtějí volební strany 
využít možnosti své reklamní 

kampaně za stanovených pod-
mínek, je nutné zaslat městu 
(odboru majetko-právnímu) 
písemnou žádost se základním 
popisem reklamního zaříze-
ní a zákresem plánovaného 
umístění na pozemcích města. 
Konkrétní místa budou vyhod-
nocena dle stanovených krité-
rií a žadatel bude vyrozuměn 
o dalších krocích,“ vysvětlila 
jednoduchý postup vedoucí od-
boru majetko-právního Jarosla-
va Zimáková.  (ste)

Politické subjekty mohou umístit svou reklamu i na městské pozemky

Srpen 1968: tanky projely i otrokovicemi
Letos je to už padesát let, co 
vojska Varšavské smlouvy ob-
sadila Československou soci-
alistickou republiku. Co tomu 
předcházelo a jaké to mělo 
následky, je popsáno v mnoha 
dostupných materiálech.  Jak 
tomu bylo 21. srpna 1968 v Ot-
rokovicích? Z oslovených pa-
mětníků ne každý byl v tyto dny 
přímo ve městě – byli na do-
volené či si padesát let starou 
situaci nevybavují. „Měla jsem 
hlavně obavy o muže a syna, 
kteří byli tou dobou na dovole-
né v Jugoslávii – co se s nimi 
kde ve světě děje,“ vzpomíná 
Vlasta Špetlová.

Pro Marii Opltovou je  
21. srpen 1968 nezapomenu-
telný. „Přijeli jsme z dovolené, 
a tak jsem šla něco nakoupit. 
Tanky jely směrem od Přerova, 

jeden za druhým. Co mě pře-
kvapilo, bylo to, že nevypadaly 
v dobrém technickém stavu. 
Byly to spíše rachotiny,“ vyba-
vuje si. A také si vybavuje stís-
něný pocit někoho, kdo zažil  
II. světovou válku. „Vypadalo 
to, že bude zase další,“ vzpomí-
ná Marie Opltová.

Ona i další pamětníci zmi-
ňují události dalších dní – na-
příklad snahu zásobit se potra-
vinami a dalšími potřebnostmi, 
pozotáčené směrovky na kvít-
kovické křižovatce, které měly 
vojáky zmást. Nebo přísně se 
tvářící muže se samopaly u so-
kolovny. 

„To opravdu nejsou chvíle, 
kdy by člověk vytáhl fotoapa-
rát a fotil je,“ připomíná dlou-
holetý člen otrokovického foto-
kroužku Karel Oplt.   (ano)

Hurá do sedel. Otrokovice – Pohořelice – Oldřichovice – Zlín – Bohuslavice u Zlí-
na – Doubravy – Hřivínův Újezd – Kaňovice – Biskupice – Luhačovice – Petrův-
ka – Slavičín – Jestřabí – Štítná nad Vláří – Brumov-Bylnice – Horné Srnie – Nemšová 
– Borčice – Bolešov – Dubnica nad Váhom. Tuto osmdesátikilometrovou trasu zvládli ujet  
v sobotu 23. června účastníci III. ročníku silniční hobby cyklojízdy. Na startu se objevilo sto dvanáct 
mužů a žen, ať už s klasickými, či elektrokoly. Na snímku výprava cyklistů reprezentující  otrokovic-
kou radnici. (red), foto: Martin vAculA, Fotoklub Beseda Otrokovice

do dubnice vyrazilo přes sto cyklistů



z jednání Rady města 
otrokovice 13. 6. 2018
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 51 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Rozhodnutí jediného spo-
lečníka ve věci řádné účetní 
uzávěrky a hospodářského 
výsledku za rok 2017 a způ-
sobu rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2017 ve spo-
lečnosti Městská poliklinika  
s. r. o. a vzala na vědomí Vý-
roční zprávu za rok 2017 včet-
ně výroku auditora a Zprávu 
dozorčí rady Městské polikli-
niky s. r. o. Otrokovice o pře-
zkoumání roční účetní závěrky 
za rok 2017
• Rozhodnutí jediného spo-
lečníka ve věci řádné účetní 
uzávěrky a hospodářského vý-
sledku za rok 2017 a způsobu 
vypořádání účetní ztráty za rok 

2017 ve společnosti Technické 
služby Otrokovice s. r. o., roz-
hodnutí jediného společníka 
ve věci optimalizace činností 
Technických služeb Otrokovi-
ce s. r. o. za rok 2017 a vzala 
na vědomí Výroční zprávu 
za rok 2017 včetně výroku au-
ditora a Zprávu dozorčí rady 
Technických služeb Otrokovi-
ce s. r. o. o přezkoumání roční 
účetní závěrky za rok 2017
• Uzavření Smlouvy o právu 
provést stavbu „bezbariérové 
úpravy a vybavení zastávek 
MHD v Otrokovicích“ – SO 
101 ZASTáVKA MHD NAD-
JEZD (směr Štěrkoviště) mezi 
městem Otrokovice jako in-
vestorem a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR jako vlastníkem 
dotčeného pozemku parc. č. 
4705/2 ostatní plocha (silnice) 
v k. ú. a obci Otrokovice
• Jménem zadavatele rozhod-

nutí o výběru nejvhodnější na-
bídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na stavební práce 
„DDM Sluníčko – oprava elek-
trických rozvodů“ – jako nej-
výhodnější byla vyhodnocena 
nabídka účastníka zadávací-
ho řízení EMOZ, spol. s r. o., 
a uzavření Smlouvy o dílo 
mezi městem Otrokovice 
a EMOZ, spol. s r. o. na opravu 
elektrických rozvodů v DDM 
Sluníčko Otrokovice
• Poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Otrokovice v roce 2018 
žadatelům a uzavření veřej-
noprávních smluv ve znění 
typové veřejnoprávní smlou-
vy Programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Ot-
rokovice na podporu výstav-
by parkovacích stání v roce 
2018 schváleného usnesením 
č. RMO/2016/05/18 s žadateli 
o poskytnutí dotace.

OtrOkOvické
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. z jednání zastupitelstva 
města otrokovice 
21. 6. 2018
Zastupitelé projednali 28 
bodů programu, k nimž přijali 
usnesení.
ZMO schválilo:
• Závěrečný účet města Otro-
kovice za rok 2017 a souhlasí 
s celoročním hospodařením 
města Otrokovice v roce 2017 
s výrokem BEZ VÝHRAD
• Za město jako společníka 
Dopravní společnosti Zlín–
Otrokovice, s. r. o., znění Do-
datku č. 2 ke Smlouvě o ve-
řejných službách v přepravě 
cestujících na území města 
Otrokovice a o kompenzaci 
za tyto služby
• Změnu tarifních podmínek 
Dopravní společnosti Zlín–
Otrokovice, s. r. o., s plat-
ností od 1. 9. 2018 a uzavření 
Smlouvy o poskytnutí do-
platku dotovaného jízdného 
s Dopravní společností Zlín–

Otrokovice, v souvislosti se 
zavedením juniorpasů
• Strategii bezpečnosti silnič-
ního provozu města Otroko-
vice na období 2018–2025
• Strategický rámec udrži-
telné mobility Zlín a Otro-
kovice v části PŘíPRAVNá 
A ANALyTICKá ČáST 
– ZáVĚREČNá ZPRáVA 
z března 2018 a v části Ná-
VRHOVá ČáST – ZáVĚ-
REČNá ZPRáVA z března 
2018, vypracovaný Hasko-
ning DHV Czech Republic, 
spol. s r. o. pro statutární 
město Zlín
• Prodej spoluvlastnických 
podílů pozemků pod bytový-
mi domy a garážemi vlastní-
kům předmětných jednotek 
za cenu 150 Kč/m2 s tím, že 
kupující uhradí náklady sou-
visející s převodem (kupní 
smlouvu).
 Jiří veSelý, 
  místostarosta

Chcete být informováni o mož-
nosti vyzvednutí vyrobeného 
osobního dokladu? Zašleme 
vám SMS zprávu! Pojízdný 
úřad, elektronické objednávky, 
hlídání dětí v době vyřizování 
úředních záležitostí nebo wifi 
zdarma. To a mnoho dalších 
nadstandardních služeb nabí-
zí otrokovický úřad. Nabídka 
poskytovaných služeb se stále 
rozrůstá.

Městský úřad Otrokovice 
nabízí již čtvrtým rokem infor-
mování klientů o vyhotoveném 
osobním dokladu prostřednic-
tvím textových zpráv. 

„Tato služba je využívá-
na veřejností ve stále větším 
rozsahu. Klient nemusí čekat 
na nejzazší termín vyzvednutí 
svého dokladu, ale bezpro-
středně po doručení vyhotove-
ného průkazu z centrály zasílá-
me na požádání SMS zprávy,“ 
informovala Renata Staňková 
z oddělení občanských průkazů 
a cestovních dokladů.

V čekárnách evidence oby-
vatel, občanských průkazů, 
cestovních dokladů a registru 
vozidel je pro občany zdarma 

zpřístupněn internet. Lepší ori-
entaci v budovách úřadu nyní 
umožňují nově nainstalované 
ukazatele. Příjemnější pro-
středí radnice podtrhla nově 
zrekonstruovaná obřadní síň, 
která slouží nejen ke svatebním 
obřadům, ale je využívána také 
k poradám, setkáním s veřej-
nostní, školením a dalším pří-
ležitostem.

Hlídání dětí ve věku od tří 
do šesti let je další nadstan-
dardní službou, která je klien-
tům v Otrokovicích po dobu 
vyřizování úředních záležitostí 
zdarma nabízena. Již několik 
let zajišťuje úřad v Otrokovi-
cích Pojízdný úřad, který je 
určen pro skupinu osob, které 
se zejména ze zdravotních či 
jinak závažných důvodů nemů-
žou dostavit osobně. Úředník 
přijede za občanem a obstará 
požadovanou agendu. Tímto 
způsobem lze vyřídit občanský 
průkaz, ověření podpisu, změ-
nu trvalého pobytu nebo službu 
Czech Point.

Od konce roku 2017 se 
vedení úřadu připravovalo 
na změny týkající se Obecného 

nařízení na ochranu osobních 
údajů, v médiích tolik zmiňo-
vaného GDPR. „Město Otro-
kovice podniká všechny kroky, 
aby bylo zajištěno dodržování 
všech povinností stanovených 
tímto nařízením a abychom 
byli schopni doložit dodržení 
souladu se stanovenými povin-
nostmi,“ ubezpečila tajemnice 
Městského úřadu Otrokovice 
Radana Zenáhlíková.

„Především při výkonu stát-
ní správy se úřad potýká s čím 
dál větší administrativní zátěží. 
O to víc je třeba ocenit kvalitní 
práci našich zaměstnanců, kteří 
jsou často pod velkým tlakem 
očekávání veřejnosti a kromě 
své každodenní práce se musejí 
neustále vzdělávat a sledovat 
změny v legislativě,“ sdělila 
Zenáhlíková.

„Kvalitní a rychlé zajiš-
ťování služeb pro občany 
a podnikatelské subjekty je 
prioritou našeho úřadu. V ne-
poslední řadě se zaměřujeme 
také na přehledné prostředí 
a přívětivý přístup ke každému 
návštěvníkovi úřadu,“ uzavřela 
tajemnice.  (ste)

Městský úřad se snaží zvyšovat komfort klientů

1) na tomto místě za Městským úřadem otrokovice: 
a) řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který hodlá přecházet 
nebo již přechází pozemní komunikaci
b) se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž 
by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních ko-
munikacích
c) je vyznačena plocha pro přejezd cyklistů přes pozemní ko-
munikaci

2) vodorovná dopravní značka č. v 1b „dvojitá podélná 
čára souvislá“:

a) značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem 
přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbo-
čování na místo ležící mimo pozemní komunikaci 
nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa leží-
cího mimo pozemní komunikaci
b) značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem 
přesahovat, pokud to není nutné k objíždění
c) zakazuje předjíždění

3) Bezpečná vzdálenost za sebou jedoucích vozidel na suché 
vozovce má být nejméně:
a) 5 metrů
b) 2 sekundy
c) 1 sekunda

BezPečný doPRAvní PRoStoR
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Informace k volbám 

5. a 6. října 2018
www.OTROKOVICE.CZ 

z nabídky VOLBy, REfE-

RENDUM, SČíTáNí nebo na 

telefonním čísle 577 680 230.

výBěRové řízení 
nA PRodeJ oSoBníHo 
AutoMoBilu FABiA 
coMBi, registr. značka 1z6 
6365. Palivo: BA 95 B, zdvi-
hový objem: 1 198 ccm, šedá 
pastelová metalíza, rok výroby 
2003, TK do 8. 2. 2019. Ujeté 
kilometry: 114 453, pořizovací 
cena 322 252 Kč, datum náku-
pu: 6. 5. 2003.
Příslušenství: zimní pneuma-
tiky s disky. Zjevné závady: 
drobné poškození karoserie 
(deformace prahu), poškozené 
lakování, přelakovaný (nara-
žený) pravý nárazník.
 Město vyhlašuje výběrové 
řízení za následujících podmí-
nek: • zájemce uvede jméno 

a příjmení, adresu trvalého by-
dliště, popř. doručovací adresu 
a telefonický kontakt
• minimální kupní cena 
37 000  kč
• úhrada kupní ceny: do 30 dnů 
po schválení prodeje Zastupi-
telstvem města Otrokovice
• předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsána ucha-
zečem, popř. uchazeči
• v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhoduje 
při vyhodnocení čas podání 
nabídky s tím, že dříve podaná 
nabídka má přednost
• ve výběrovém řízení bude 
vybrána pouze jedna nejvý-
hodnější nabídka, další nabíd-
ka v pořadí nebude stanovena

• zadavatel si vyhrazuje prá-
vo nevybrat žádnou z nabí-
dek a výběrové řízení zrušit
• uzávěrka výběrového řízení: 
27. 8. 2018 v 10.00 h. 

Přihlášku do VŘ je nutno 
podat osobně do podatelny 
MěÚ Otrokovice v zalepené 
obálce s označením „Výbě-
rové řízení – prodej osobního 
automobilu 1Z6 6365“ na ad-
resu: MěÚ Otrokovice, budo-
va č. 1, odbor majetko-právní, 
nám. 3. května 1340, 765 23 
Otrokovice. Prohlídku je mož-
no uskutečnit po dohodě.

Bližší informace podá Mar-
tina Zemanová, DiS., 
tel: 577 680 205, e-mail:
zemanova@muotrokovice.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

Slavnostní položení kytic, za-
pálení svíček a uctění památky 
Josefa Valčíka, Marie Hrd-
ličkové a františka Hložka se 
uskutečnilo v Otrokovicích  
18. června za účasti zástupců 
města Otrokovice, význam-
ných hostů a žáků ZŠ Máneso-
va. Vzácným hostem byla neteř 
Josefa Valčíka Vlasta Tkadle-
cová.

Josef Valčík byl českoslo-
venský voják, příslušník pro-
tinacistického odboje, který 
během okupace Českosloven-
ska spolupracoval s Jozefem 
Gabčíkem a Janem Kubišem, 
kteří provedli atentát na za-
stupujícího říšského protek-
tora Reinharda Heydricha. 
S Otrokovicemi jej pojí léta 
1934–1936, kdy pracoval jako 
koželuh v Baťových závodech. 
V průmyslovém areálu TOMA 
má Josef Valčík pomník, u kte-
rého se schází uctít jeho památ-
ku nejen Otrokovičané.

Marie Hrdličková žila na Ba-
ťově a byla odbornou učitelkou 
v pokusné škole měšťanské 
v Otrokovicích – dnes Základní 

škola Mánesova. V roce 1942 
se stala jednou z obětí perzeku-
ce a byla popravena, což byla 
reakce za schvalování atentátu 
na Reinharda Heydricha. Marie 
Hrdličková má na ZŠ Máneso-
va umístěnu pamětní desku, 
u které se zastavili a uctili pa-
mátku všichni zúčastnění.

františek Hložek se narodil 
v roce 1900 v Otrokovicích. 
Byl popraven 12. června 1942 
z důvodu příbuzenského vztahu 
k jednomu z parašutistů vysla-
ného z Anglie. Pamětní desku 
má františek Hložek na hřbi-
tově v Kvítkovicích. „Po roce 
jsme se sešli, abychom uctili 
památku Josefa Valčíka, Marie 
Hrdličkové a františka Hlož-
ka. Ačkoliv měl každý z nich 
svou vlastní cestu, jejich osudy 
se propojily v roce 1942, kdy 
byly jejich životy obětovány. 
Všechny tři spojovala odvaha, 
smysl pro spravedlnost a láska 
k vlasti. Zůstali hrdými občany 
Československa,“ sdělil staros-
ta Jaroslav Budek. 

 Romana SteHlíková, 
 mluvčí města

v otrokovicích uctili památku obětí heydrichiády

Již poosmé uspořádali členové 
ČSZ Radovánky Den pro děti 
a dospělé. Cestou šestnácti po-
hádkami děti soutěžily ve střel-
bě lukem, strefování do cíle 
a podobných dovednostech. 
Honza rozdával buchty, vod-
níci pitíčko a děti dostávaly 
za písničku nebo říkanku dá-
rečky. Hasičský sbor nechal 
děti soutěžit ve stříkání  veliký-
mi hadicemi. Některým malým 
dětem museli pomáhat rodiče. 
Český červený kříž ukazoval, 

jak jednat při záchraně životů, 
to si zkoušeli hlavně dospělí. 
Také sledování výcviku a apor-
tování psů byly velmi poutavé. 
V cíli dostalo každé dítě špe-
káček, který si mohlo hned 
na ohni opéci, omeletu a limo-
nádu. 

Děkujeme za podporu městu 
a všem sponzorům, kteří nám 
umožnili, aby každé dítě dosta-
lo občerstvení a dárky zdarma. 
 Za výbor ČSZ 

 Jarmila Šedivá

S úctou vzpomínáme. Setkání u pomníku Josefa Valčíka. Vpravo Valčíkova neteř Vlasta tkadle-
cová.   Foto: Martina FoJtíková

Město Otrokovice zahájilo 
v loňském roce realizaci pro-
jektu s názvem „Pilotní ověře-
ní sociálního bydlení v Otro-
kovicích“, který je financován 
z Operačního programu Za-
městnanost. Tento projekt je 
zaměřen především na pomoc 
osobám v bytové nouzi a jeho 
cílem je poskytnout bydlení 
osobám, které nemohou za trž-
ních podmínek získat přimě-
řené a standardní nájemní by-
dlení. V současné době bylo 
na základě rozhodnutí Rady 
města Otrokovice pronajato 
v rámci projektu již šestnáct 
bytů, přičemž se počítá s tím, 
že celkový počet pronajatých 
bytů dosáhne dvaceti. 

Samotné bydlení není však 
jediné, co je v projektu oso-
bám nacházejícím se v bytové 
nouzi poskytováno. Sociální 
pracovníci projektu poskytují 
kromě sociální práce i odborné 
poradenství, pomoc při hledání 
zaměstnání a jiné úkony spoje-
né s udržením bydlení tak, aby 

osoby v bytové nouzi mohly 
následně fungovat bez jejich 
pomoci, ideálně přímo na trž-
ním trhu s byty.

„Dobrou zprávou je, že 
všichni nájemci, kteří dosud 
v rámci projektu získali do pro-
nájmu byt, řádně platí nájemné 
a toto bydlení si udrželi. Někte-
rým se i podařilo nalézt zaměst-
nání a jejich sociální situace je 
již zcela stabilizovaná. Měs-
to tak předchází zadlužování 
a sociálnímu propadu určité 
skupiny svých obyvatel a z po-
zice řádného správce bytového 
fondu je možnost individuální 
sociální práce s nájemníky jed-
nou z vítaných preventivních 
aktivit směřujících k řádnému 
výběru nájemného a poplatků 
za služby spojené s bydlením, 
a to navíc z dotačních zdrojů,“ 
sdělil místostarosta Otrokovic 

a člen realizačního týmu pro-
jektu Jiří Veselý.

Do projektu „Pilotní ověření 
sociálního bydlení v Otroko-
vicích“ se mohou zapojit ze-
jména jednotlivci či rodiny bez 
přístřeší nebo osoby ohrožené 
některou z forem bezdomo-
vectví. Prioritně podpořenými 
osobami jsou: osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, samo-
živitelky/samoživitelé, rodiny 
s dětmi, senioři, osoby se zdra-
votním postižením, oběti do-
mácího násilí, osoby opouště-
jící instituce, osoby opouštějící 
pěstounskou péči nebo ústavní 
zařízení.

Bližší informace o projektu 
lze získat na www.otrokovice.
cz v sekci Projekty spolufinan-
cované z EU.

 Mgr. kamil HRic, DiS, 
 vedoucí projektového týmu

Projekt pomáhá lidem v bytové nouzi

název: Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích 
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006182
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Tisková zpráva 
 
 
Projekt pomáhá lidem v bytové nouzi 
 
Město Otrokovice zahájilo v loňském roce realizaci projektu s názvem „Pilotní ověření 
sociálního bydlení v Otrokovicích“, který je financován z Operačního programu 
Zaměstnanost. Tento projekt je zaměřen především na pomoc osobám v bytové nouzi, a 
jeho cílem je poskytnout bydlení osobám, které nemohou za tržních podmínek získat 
přiměřené a standardní nájemní bydlení.  
V současné době bylo na základě rozhodnutí Rady města Otrokovice pronajato v rámci 
projektu již šestnáct bytů, přičemž se počítá s tím, že celkový počet pronajatých bytů 
dosáhne dvaceti.  
Samotné bydlení není však jediné, co je v projektu osobám nacházejícím se v bytové nouzi 
poskytováno. Sociální pracovníci projektu poskytují kromě sociální práce i odborné 
poradenství, pomoc při hledání zaměstnání a jiné úkony spojené s udržením bydlení tak, aby 
osoby v bytové nouzi mohly následně fungovat bez jejich pomoci, ideálně přímo na tržním 
trhu s byty. 
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navíc z dotačních zdrojů,“ sdělil místostarosta Otrokovic a člen realizačního týmu projektu 
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Do projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích“ se mohou zapojit zejména 
jednotlivci či rodiny bez přístřeší nebo osoby ohrožené některou z forem bezdomovectví. 
Prioritně podpořenými osobami jsou: osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
samoživitelky/samoživitelé, rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením, oběti 
domácího násilí, osoby opouštějící instituce, osoby opouštějící pěstounskou péči nebo 
ústavní zařízení. 
Bližší informace o projektu lze získat na www.otrokovice.cz v sekci Projekty 
spolufinancované z EU. 
 
Název: Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích – to tam je …. 
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aktivit směřující k řádnému výběru nájemného a poplatků za služby spojené s bydlením, a to 
navíc z dotačních zdrojů,“ sdělil místostarosta Otrokovic a člen realizačního týmu projektu 
Jiří Veselý. 
Do projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích“ se mohou zapojit zejména 
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den na Radovánkách byl opět parádní

V pondělí 20. srpna pořádá Spo-
lečnost Parkinson, z. s. ve spolu-
práci se Zlínskou krajskou asocia-
cí Sport pro všechny v sokolovně 
1. ročník Sportovních her parkin-
soniků ZK. Jedná se o šestiboj – 
disciplíny, které rozvíjejí poho-
tovost, koncentraci, rovnováhu, 
rychlost, mrštnost, jemnou mo-
toriku (házení kroužky na trny, 
střelba na branku, kop na branku, 

člunkový běh, rovnovážný chod-
ník, chůze s hůlkami nordic wal-
king). 

Každá disciplína bude hod-
nocena zvlášť,  muži i ženy také 
zvlášť. Nejlepší parkinsonik 
a parkinsonička ze Zlínského 
kraje budou oceněni za šestiboj. 
Soutěž bude zahájena ve 13 ho-
din, vyhodnocení nejlepších se 
předpokládá v 17 hodin. Soutěží 

pouze nemocní Parkinsonovou 
nemocí. Vítáni jsou i diváci. Pro 
soutěžící je v ceně startovného 
pitný režim, medaile a poháry pro 
nejlepší. 

Informace podá Ing. Zdenka 
Kymlová, tel.: 774 987 563, 
e-mail: pk-zlin@spolecnost-par-
kinson.cz. Uvítáme i pomocníky 
– hlaste se na uvedených kontak-
tech.  (zk)

v sokolovně chystají sportovní hry pro parkinsoniky



OtrOkOvické
nOviny6

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. 

neděle 5. 8., v 16 hod., náměstí 3. května, 
vstup volný, občerstvení
náMěStí 2018 – JAMtouR 
Kroměřížské folkrockové sdružení na scéně působí 
přes deset let. Od repertoáru, který zahrnoval písně 
skupin Marsyas, ETC... či Blues Session se v posled-
ní době posouvá k vlastní tvorbě. Radislav Štěpán 
– kytara, foukací harmonika, zpěv, Jana Štěpánová 
– zpěv, rytmika, Marek Vymlátil – kontrabas, Libor 
Mlodzik – elektrická kytara, Petr Žůrek – bicí.

foyer kinosálu, od 6. do 31. 8., vstup volný
PetR FucHS 
– MAkRoFotoGRAFie MineRálŮ
Výstava sběratele minerálů a uznávaného fotografa 
Petra fuchse. Jeho fotografie doprovází články v od-
borných časopisech, zájemci mohou jeho snímky vi-
dět i na celosvětovém mineralogickém webu Mindat.
org. Petr fuchs se aktivně podílí rovněž na objevová-
ní a dokumentaci nových minerálů a spolupracuje tak 
s předními odborníky v oboru.

neděle 19. 8., v 16 hod., náměstí 3. května, 
vstup volný, občerstvení
náMěStí 2018 – JAzzBook
Kapela se skládá z bývalých zlínských profesionál-
ních i amatérských hudebníků, kteří prošli mnoha 
žánry a dalo by se říci, že na sklonku hudební kariéry 
hrají hudbu, se kterou vlastně začínali, a tou je dixie-

land. JazzBook je pravidelným hostem Otrokovic-
kých letních slavností, kde hrává dopoledne během 
plavby na lodi Morava.

čtvrtek 23. 8., 20.00 hod., přístaviště + loď Morava, 
vstupné dobrovolné, občerstvení
divAdlo nA vodě – Mýdlo
Trojice vězňů v jedné cele, znamenitý bachař  
a svědomitá ředitelka věznice. Co dodat víc? Nech-
te se překvapit! Vězeňská komedie Jiřího Grambala  
v podání divadla METEORA ze Vsetína se odehrává 
na palubě lodi Morava, diváci vše sledují ze břehu z 
improvizovaného hlediště.

sobota 25. 8., 20.00–01.00 hod., 
Rybářský areál Štěrkoviště, vstupné 130 Kč
Rozloučení s prázdninami aneb SRPnová noc
Tradiční venkovní taneční zábava se skupinou 
PREMIER a diskotékou Dalibora Dědka. Program 
na dvou pódiích. Kvalitní občerstvení zajištěno.

pátek 31. 8., v 16 hod., náměstí 3. května, 
vstup volný, občerstvení
Fedo 2018
Speciální koncert pořádaný v rámci 19. mezinárodní-
ho festivalu dechových a folklorních souborů fEDO 
2018. Představí se v něm rakouská dechová hudba 
Stadtkapelle Leibnitz a polský lidový taneční soubor 
Zespół Tańca Ludowego Kościelec. 
MĚSTSKá KAPELA LEIBNITZ má dlouhou histo-
rii, počátky orchestru sahají až do roku 1877. V dneš-
ní době je jednou z nejúspěšnějších kapel mezi více 
než 30 dechovými soubory v oblasti Leibnitz. Doka-
zují to četná ocenění ze soutěží v koncertním i v po-
chodovém hraní, účinkování v rozhlase i televizi. 
Program je tvořen nejen tradiční dechovou hudbou, 
ale také klasickými a moderními skladbami. Dirigent 
Mario Hofer se neustále snaží nabízet posluchačům 
různorodý a zábavný program. 
SOUBOR LIDOVÉHO TANCE KOŚCIELEC pů-
sobí v rámci sdružení zemědělských škol v tomto 
polském městě. Soubor vznikl v roce 1997, jeho ve-
doucím a choreografem je Anna Kucharska. Ve třech 
skupinách tančí více než 90 členů od předškolního 
věku po dospělé. Soubor předvádí národní a lidové 
tance z regionu velkopolského, lowiczkého, živiecké-
ho, slezského i lubelského. Taneční skupina z Kości-
elce vystoupila mnohokrát v zahraničí.

Připravujeme na září:
2. 9. Náměstí 2018 – Cestující hudba, 11. 9. Riki 
Massini/Rory Gallagher Tribute, 13. 9. Splašené nůž-
ky,  22. 9. Podzimní bazárek, 30. 9. Michalská pouť

kino 

úterý 28. 8., 10 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Německo, Lucembursko, Dánsko 2018, 90 min., 
dabing, přístupné bez omezení
PříŠeRkY z veSMíRu – animovaný, komedie
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legra-
ce. Tři ufonští kamarádi si naladí pozemské vysílání 
teleshoppingu a okamžitě se zamilují do speciální, 
bezkonkurenčně nejlepší masážní matrace za tu nej-
lepší cenu. Rozhodnou se, že si ji pořídí a potají se 
vydají na Zemi v létajícím talíři. 
  
úterý 28. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA, Španělsko 2018, 130 min., dabing, nevhodné 
pro děti do 12 let
JuRSký Svět: zánik říŠe 3d – akční, 
dobrodružný, sci-fi
Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň 
na Isla Nubar, exotickém ostrově, kde prosperoval 
unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho expo-
nátům podařilo utéct z klecí. Ve finále opustili ostrov 
poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistoric-
kým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. Proč? 
Protože na ostrově se probudila sopka a dinosaurům 
už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. 
 
čtvrtek 30. 8., 10 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2018, 87 min., dabing, přístupné bez omezení
Hotel tRAnSYlvánie 3: PříŠeRÓzní do-
volená 3d – animovaný, komedie, rodinný
Na výletním parníku si má Drákula zaslouženě od-
dechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod vyu-
žívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od stra-
šidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování 
při měsíčku. Drákula se však zbláznil do záhadné 
Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo 
zničit strašidla po celém světě.
 
čtvrtek 30. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2018, 114 min., titulky, přístupné bez omezení
MAMMA MiA: HeRe We Go AGAin!
– muzikál
Pokračování filmu se bude odehrávat ve dvou časo-
vých liniích. Ve filmu uvidíme, jak mladá Donna po-
tkala své tři nápadníky a současně budeme držet palce 
Sophii, jež je těhotná a bojí se, že na dítě bude stejně 
jako její matka sama.

Připravujeme kino na září:
MISSION: Impossible – fallout 3D
Úžasňákovi 2 3D
Po čem muži touží

SRPEN

In
z

e
r

c
e

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.
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

Broetje, Buderus, Ariston, Destila 
Tel. 777 052 866Spolupořadatel Otrokovic-

kých letních slavností, kul-
turní a kongresové centrum 
Otrokovická BESEDA, se 
omlouvá těm, kteří možná 
marně hledali ve své domov-
ní schránce leták s progra-
mem Otrokovických letních 
slavností konaných 13.–15. 
července. Tento leták byl 
distributorem vložen dovnitř 

stranické tiskoviny, takže 
mohl být snadno přehlédnut 
či spolu s ní bez prolistování 
vyhozen. 

Leták s programem Otro-
kovických letních slavností 
nijak nesouvisí s tiskovinou, 
do které byl vložen. Děkuje-
me za pochopení.
 Filip PAStuSzek, jednatel 
 Otrokovické BeSeDY

omluva – upozornění

inzeRce

ortex, s. r. o., výrobce zdra-
votnických prostředků, přijme 
šičku. Nástupní plat 15 000 Kč, 
po zapracování 17–20 000 Kč. 
Více na tel: 737 261 442.

koupíme byt. 
Pište na tel.: 604 126 290.

koupím staré hračky z fatry 
Napajedla, kus za 500–2 000 
Kč. Koupím i jiné staré věci  
a hračky. Volejte 607 666 636 
– po domluvě přijedu. 

u Moravy nebo Bať. kanálu 
koupíme chatu, chalupu na ry-
baření. Tel: 739 173 243.
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Archiv Městské 
televize 

otrokovice: 
www.televizeotro-

kovice.cz
www.mtvo.cz



Encyklopedii nebo dobro-
družnou? Z historie nebo ze 
současnosti? Povídku nebo 
komiks? Na tyto a podobné 

otázky hledali odpověď chlap-
ci ze čtenářského klubu, který 
po celý školní rok probíhal  
v ZŠ T. G. Masaryka pod vede-

ním paní učitelky Herentinové. 
Naším cílem bylo prostřednic-
tvím zajímavých knížek zlep-
šovat dovednosti porozumění 
textu, pochopení obsahu i re-
produkce textu. Tyto schopnos-
ti také rozšiřují slovní zásobu, 
vedou k bohatšímu vyjadřování 
a prohlubuje se i paměť.

Během celého roku hoši 
využívali školní knihovnu, 
četli časopisy, které škola ode-
bírá, pracovali též s tablety, 
připravovali relace do škol-
ního rozhlasu. Také se podí-
leli na realizaci knihovničky 
na chodbě v druhém patře školy,  
která je k dispozici všem dětem 
o přestávkách k relaxaci i vzdě-
lávání.

S krásnou literaturou  
jsme prožili příjemné chvíle 
a těšíme se na další čtenářské 
zážitky.
 Mgr. Pavlína 
 HeRentinová,
 ZŠ t. G. M.

Už sedmý ročník open air 
handicap festivalu Jeden den 
proběhl v sobotu 9. června 
na Lanáčku v Otrokovicích. 
V letošním roce to nebyl pou-
ze hudební festival, ale i oslava 
výročí 25 let působení Naděje 
v Otrokovicích. Smyslem fes-
tivalu je setkání lidí se zdra-
votním postižením i bez něj, 
a to jak na pódiu, tak v hledi-
šti. Akce se konala pod zášti-
tou starosty Jaroslava Budka 
a finančně ji podpořilo město 
Otrokovice. Na festival přišlo 
325 návštěvníků a výtěžek ze 
vstupného byl přes 22 000 ko-
run, který bude putovat na re-
novaci chráněného bydlení. 

Celým programem prová-
zel moderátor Dalibor Dědek. 
V hudebním programu začala 
stálice festivalu, kapela Pass. 
Nebývalý úspěch sklidili stu-
denti otrokovického gymnázia, 
kteří se svým sborem zahráli ty 
nejznámější hity a prostřídali 
se jak ve zpěvu, tak i na hudeb-
ních nástrojích. Krásně zazpí-
vala Kristýna Odložilová, s do-
provodem našich pracovnic 
na kytaru a ukulele. 

Nechyběla ani báječná ka-
pela Hudba fryšták, která pa-
tří taky mezi stálice festivalu. 
Poprvé však na akci zahrála 
kapela Infinity, která roztančila 
nejednoho diváka. Nezapome-
nutelný zážitek poskytl Ryt-
mus pro život, který strhl dav 
a všichni si společně zabubno-
vali. Slavnostní tanec ukázala 
otrokovická orientální skupina 

Anife a moderní tanec před-
vedly děti a tanečnice z nové 
zlínské taneční akademie Heart 
Core Dance Academy. Divadlo 
s názvem „Inzerát“ nám zahráli 
žáci Základní umělecké školy 
Otrokovice pod vedením her-
ce Gustava Řezníčka. Nechy-
běla Žaneta Šandorová, která 
zatančila na motivy Michaela 
Jacksona. 

Zpestřením festivalu byl 
kouzelník Šeklin, který nejed-
nomu dítěti vykouzlil úsměv 

na rtech. Jako doprovodný 
program byla připravená Indi-
ánská stezka, o kterou se starali 
skauti z Otrokovic, dále byla 
možnost malování na obličej 
nebo výroba mýdel. V prosto-
rách Lanáčku měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si fotky 
z historie NADĚJE od roku 
1993 po současnost. 

Děkujeme všem, kdo se po-
díleli na úspěchu akce! 

 kateřina Mičáková, 
 PR a FR Otrokovické nADĚJe

7OtrOkOvické
nOviny

28. 7. od 10 do 14 hodin, nová kuželna, Městská sportovní hala 
SouStředění ŠiRŠí RePRezentAce zRAkově 
PoStiŽenýcH kuŽelkářŮ 
Soustředění se zúčastní zrakově postižení kuželkáři z celé ČR. 

Zvána je i veřejnost, která se může dozvědět, jakým způsobem hrají.

31. 8., v 16 hod., náměstí 3. května
Fedo 2018
Speciální koncert v rámci 19. mezinárodního festivalu dechových a folklorních 
souborů fEDO 2018. Představí se v něm rakouská dechovka Stadtkapelle Leib-
nitz a polský lidový soubor Zespół Tańca Ludowego Kościelec. Více na str. 6.

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

Jeden den hudby, tance a oslav

odvoz zdARMA – cenA doHodou
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1) na tomto místě za Městským úřadem otrokovice: 
Správně je za b): Nejedná se o přechod pro chodce, místo by 
muselo být označeno příslušnou svislou a vodorovnou dopravní 
značkou. Místo je pouze uzpůsobené pro přecházení chodců přes 
pozemní komunikaci. 
• Zákon č. 361/2000 Sb. § 54 odst. 2: Mimo přechod pro chodce 
je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstu-
pem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku 
přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud 
s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel 
nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

2) vodorovná dopravní značka č. v 1b „dvojitá podélná 
čára souvislá“: 
Správně je za b): Vyhláška č. 294/2015 Sb. Vodorovná doprav-
ní značka č. V 1b „Dvojitá podélná čára souvislá“: Značka se po-
užívá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více 
než dvěma jízdními pruhy. Značku lze v odůvodněných přípa-
dech použít také na vozovce se dvěma jízdními pruhy. Řidič je 
povinen jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět 
nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.
 
3) Bezpečná vzdálenost za sebou jedoucích vozidel na suché 
vozovce má být nejméně:
Správně je za b): www.ibesip.cz: Obecně lze za bezpečnou 
vzdálenost považovat rozestup odpovídající minimálně 2 sekun-
dám mezi přídí vašeho vozu a zádí vozu jedoucího před vámi. 
Přidejte jednu sekundu v případě jakéhokoli zhoršení ideálních 
podmínek (mokrá vozovka, zhoršená viditelnost apod.)  (dop)

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

UPOZORŇUJEME
čtenáře, že z technických důvodů bude 

 6.–10. srpna uzavřena pobočka Měk Baťov. 
V případě potřeby využijte prosím služeb hlav-

ní půjčovny, nám. 3. května 1340.
 Děkujeme za pochopení.

členové čtenářského klubu zŠ t. G. M.: čtení nás baví

O víkendu 9. a 10. června se 
na stadionu Jiskra Otrokovice 
konalo mládežnické krajské 
kolo soutěže v požárním sportu 
Plamen 2018. V těžké konku-
renci se podařilo probojovat 
jednomu dorostenci a třem do-
rostenkám z SDH Kvítkovice 
z okresního kola soutěže v dis-
ciplínách jednotlivců. Mezi 
nejlepšími sportovci z celého 
Zlínského kraje se neztratili.  

Přestože se jim nepodařilo do-
sáhnout na medailové pozice, 
všichni se udrželi v první desít-
ce. Získané zkušenosti z vyšší 
soutěže jistě zhodnotí v příštím 
ročníku.

Dorostenky skončily na  
7., 8. a 9. místě. Dorostence 
chyba v jedné z disciplín z bojů 
o medaile posunula až na  
9. místo. Martin Holčík, 
 SDH Kvítkovice

v krajském kole hry Plamen bojovali 
čtyři zástupci SdH kvítkovice



Manželé – 
zdeňko a Františku 
SMékAlovi, 26. 7. 1958 
jste společně založili rodinu, 
šťastnou a stále se rozrůsta-
jící, která žije svým životem 
a její členové jsou spojeni 
láskou a radostí. K vaše-
mu letošnímu výročí 60 let 
společného života přejeme 
jen to nejlepší, co si můžete 
přát – pevné zdraví, obrovské 
štěstí, velkou radost a osobní 
spokojenost. Přání vám posí-
lají dcery Olga a Marta, jejich 
děti se svými partnery a je-
jich dětmi, kteří z vás dělají 
prarodiče.

Poděkování
Před 40 lety 
jsem „ukecal“ 
svoji ženu  
věrku. Společ-
ně prožitá  léta 
byla perfektní. 
Věrka je báječná ženská. 
Na dalších společných 40 let 
se těší manžel Jarda Bořuta.

Maminko – to 
líbezné slovíč-
ko, nad které 
není, když mě 
něco tíží, pohla-
dím Tě, políbím 

a hned se vše v dobré změní. 
Je mi líto těch dětí, které ne-
chají svou maminku samot-
nou žít, vím, o co přicháze-
jí, ale o tom se jim bohužel 
může jenom snít. Nepřejeme 
Ti život do sta let, vždyť by 
to bylo už jen devět let! Pro-
síme u pána Boha, aby Ti, 
maminko moje milá, byla co 
nejdelší léta dopřána. Dne  
1. července oslavila 91. naro-
zeniny moje maminka, paní  
ludmila kleMentová 
– úžasný a nenahraditelný 
člověk. Další léta ať Tě pro-
vází jen a jen dobré zdravíč-
ko! S láskou a obrovskou 
vděčností za to, co stále ještě 
pro nás děláš a jsi tu s námi, 
děkují a přáníčko posílají 
Tvoje milující dcera Soňa 
s manželem Drahomírem.

OtrOkOvické
nOviny8

Vážení čtenáři, opět jsem bohu-
žel nucen reagovat na „příspě-
vek“ zastupitele města pana fi-
lipa Šimka, který publikuje své 
hodnocení provedené revitali-
zace Městské sportovní haly. 
Nemohu se ubránit pocitu, že 
pro něj je mnohem důležitěj-
ší způsob, jakým se o události 
„informuje“, než obsah události 
samé. Řadu věcí podává zkres-
leně či nepřesně nebo dokonce 
zcela bezostyšně lže. Nebylo by 
vůči vám fér, aby to zůstalo bez 
korekce. Nicméně nebudu se 
vyjadřovat k jím popisovaným 
a kritizovaným  procesním úko-
nům při realizaci této stavby, 
jen zmíním, že výše uvedená 
charakteristika jeho článku je 
platná i pro tuto textovou část. 
Dovolte mi tedy uvést konkrét-
ní věcná fakta. 

Nejprve to, s čím s panem 
zastupitelem souhlasím. Tedy 
s nadpisem a první větou. Ano, 
otevřela se rekonstruovaná 
hala. Ano, je dobře, když se co-
koli ve městě opraví.

A nyní uvádění nepřesností 
na pravou míru.

Že se blíží doba, kdy bude 
nutno halu rekonstruovat, vě-
děli odpovědní zástupci města 
i uživatelé haly dlouhou dobu. 
V roce 2009 byla poprvé tato 
rekonstrukce projektantem po-
psána a rozpočtována. Již teh-
dy byly výdaje propočteny na  
110 mil. Kč.  Nevím nic o plá-
nu, který uvádí pan Šimek – 

opravit halu za 50 mil., a z toho  
30 mil. dotací.

Od roku 2009 se základ-
ní projektovaný koncept re-
konstrukce nezměnil. Tedy 
revitalizace dosavadní haly, 
přístavba nového zázemí pro 
sportovce, nového zázemí pro 
diváky, kuželny, atletických 
disciplín. Takový je celý kon-
cept a v současné době nebyla 
realizována jen přístavba pro 
atletické disciplíny.

Nyní k roli zastupitelstva 
města v procesu přípravy stav-
by. Popsaný koncept byl za-
stupitelstvu předložen a bylo 
dohodnuto, že stavba bude 
standardně připravována úřa-
dem a radou města až do stavu, 
kdy bude vše připraveno k za-
hájení. Pak rozhodne zastupi-
telstvo, zda stavbu za daného 
stavu zahájíme. Tedy nikoliv 
schvalování smlouvy na po-
slední chvíli zastupitelstvem, 
jak je uváděno. Jednalo se  pou-
ze o rozhodnutí o zahájení stav-
by. Smlouva o dílo byla právě 
proto uzavřena tak, že město 
mělo právo stavbu nezahájit 
a od smlouvy odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí od dodava-
tele, když to bude nutné. Tak 
bylo na zastupitelstvu dohod-
nuto a tak se stalo. Zastupitel-
stvo pak usnesením schválilo 
zahájení stavby.

Ke změně podlahy, dodat-
kům a změně ceny. V duchu 
konceptu rekonstrukce byla 

do dosavadní haly navržena 
palubková podlaha, vhodná 
především pro míčové hry, 
a do atletické přístavby tartan. 
Optimální stav, nikým zpočát-
ku nerozporovaný. V průběhu 
přípravy akce se stalo zřejmým, 
že atletická přístavba se sta-
ne II. etapou a nebude v dané 
chvíli realizována. Tento stav 
přinesl důsledek, že atletic-
ké disciplíny nebudou moci 
být na palubovce v dosavadní 
hale provozovány. Tedy vy-
vstala potřeba změnit typ pod-
lahy a pokusit se najít takový, 
na kterém se shodnou všichni 
potenciální uživatelé. Stalo se, 
podařilo se. Někdo to interpre-
tuje jako skandální nedostatek 
v přípravě. Já to vidím jako 
přirozenou a správnou reakci 
na vývoj situace. No, a protože 
nový typ podlahy vyžadoval 
jinou technologii provádění, 
bylo zapotřebí upravit smlouvu 
o dílo. Opět standardní obvyk-
lý postup. Nový typ podlahy je 
objektivně dražší, a protože vy-
žaduje navíc betonový podklad, 
tak se musela i prodloužit doba 
výstavby o čas potřebný na vy-
zrání těchto vrstev. Postup dle 
smlouvy. Kdo v tom chce hle-
dat pochybení?

Zapomnělo se v projek-
tu na vybavení bufetu a další 
mobiliář? Nezapomnělo. To 
jen došlo u pana zastupite-
le k podivnému nepochopení 
a sloučení dvou různých pojmů 
do jednoho. Pan kritik spoju-
je smlouvu o dílo na stavební 

část s celým obsahem projek-
tu v jedno. Ale tak tomu není. 
Stavební dílo je vždy jen část. 
Vnitřní vybavení je vždy samo-
statná akce. Stejně jak  tomu 
bylo u výstavby SENIORu C, 
konferenčního sálu Otrokovic-
ké BESEDy, budování Spor-
tovního areálu Baťov, či jinde.

No a dotace? Jsou nenáro-
kové. Jsou to veřejné peníze 
vybrané od daňových poplat-
níků.  Otrokovice je využívají 
a v případě haly využily všech 
možností, které se nabízely. 
Nikdy nelze předpovídat výši 
možných dotací na realizaci 
té či oné akce. V tomto přípa-
dě se nám podařilo získat 7,5 
mil. od Zlínského kraje a dota-
ci od Státního fondu životního 
prostředí ve výši až do 9,5 mil. 
korun.

No a zcela na závěr. Ano, 
anonym podal na policii trestní 
oznámení v souvislosti s touto 
investicí. Kdo to asi  byl? Qui 
bono? Komu ku prospěchu? 
Policie se na nás tehdy obrá-
tila, abychom podali ve věci 
vysvětlení. To jsme neprodleně 
učinili. Od té doby nic nového. 
A na závěr. V této věci nebyl 
nikdo vyslýchán, ani starosta či 
místostarosta, jak bylo v kraj-
ském městě Zlíně některými 
osobami šířeno.

Tož tak. Věřme, že objektiv-
ním důkazem kvalitní práce je 
množství spokojených uživa-
telů. A že jsem jich už potkal 
hodně.
  Jaroslav BuDek, starosta

ReAkce nA doPiS zAStuPitele

BlAHoPřání

několik slov k Městské sportovní hale

Jistě je dobře, když se coko-
li ve městě opraví. Ale jsme 
v Otrokovicích a tady se 
všechno dělá tak nějak jinak. 

Původně se všichni shod-
li na potřebě sportovní halu 
na Bahňáku vedle koupaliště 
opravit. Plán byl opravit halu 
za 50 milionů (20 mil. z měst-
ských peněz a 30 mil. z dota-
cí) a pozvednout ji na úroveň  
21. století. Pak se ale na městě 
začalo projektovat. Jeden chtěl 
kuželkárnu, jiný zase atletic-
kou dráhu. Každá sportovní 
organizace logicky prosazo-
vala své.  Ejhle, z 50 milionů 
bylo téměř 120 milionů, a tři 
etapy. 

První etapou měla být re-
konstrukce a ta se měla týkat 
„prý padajícího přístavku“, 
(což se ukázalo jako nesmysl) 
a zateplení stávající haly. Dru-
hou etapou mělo být přistavě-
ní nové budovy na jižní straně 
(kuželkárny v nejvyšším stan-
dardu) a vybudování bufetu 
a šaten. Třetí etapa se měla tý-
kat přístavby atletického tune-

lu na straně ke koupališti. Tak 
to bylo představeno na pra-
covním jednání zastupitelstva 
a k tomu byly poskytnuty 
i velice hrubé ukázky obrysů 
celého projektu. S ujištěním, 
že o tom, co se bude stavět, 
rozhodne zastupitelstvo a vše 
bude podrobně vysvětleno. 

Několikrát jsme schvalovali 
žádosti o dotace s očekáváním 
představení skvělého projek-
tu. A výsledek? Loni v březnu 
na mimořádném zastupitel-
stvu byla předložena na stůl 
smlouva o desítkách stran se 
stavební firmou na 78 milio-
nů, starostou již několik týdnů 
podepsaná. Na dotaz, co to má 
znamenat, proč jsme nedosta-
li žádné dokumenty předem 
a jak teda bude sportovní hala 
opravdu vypadat, bylo panem 
starostou odpovězeno, že udě-
láme 10 minut pauzu, ať si to 
teda přečteme. Smlouva na 78 
milionů a 10 minut na přečte-
ní!!! Jak bude hala vypadat, 
jsme se měli jít prý podívat 
na patřičný úřad, kde jsou 

plány. Kvůli každé s prominu-
tím „ptákovině“, která se řeší 
na zastupitelstvu, přijdou tý-
den předem několikastránkové 
elaboráty, mapky, posudky  
atd. Ke sportovní hale přišly 
tři nic neříkající stránky. Ale 
bylo vysvětleno, že se teda ne-
bude stavět atletický tunel ani 
plánované wellness, ani palub-
ková podlaha, proti které se 
bouřila většina sportovců. Ně-
kolik dní před zastupitelstvem 
psali totiž sportovci dopisy 
o konci jejich činnosti právě 
kvůli této pro ně nevyhovující 
podlaze.  

Začalo se stavět a vedení 
města postupně schvalovalo 
dodatky k původní smlouvě, 
navýšení ceny o několik mili-
onů za nepalubkovou podlahu, 
prodloužení výstavby o ně-
kolik měsíců, zdražení stav-
by, ale také zlevnění, protože 
z projektu jednoduše některé 
části vypustili. Například tep-
lovodní potrubí a výměníko-
vou stanici za 2 miliony udělá 
městská firma, kdo to zaplatí, 

je tajemstvím. Dále se pro-
jektant spletl s výměrou bou-
rané zdi o pár set tisíc navíc.  
O 2 miliony víc stálo předělá-
ní projektu, protože se nestaví 
atletický tunel. Nějak se v pro-
jektu zapomnělo na vybavení 
bufetu, vybavení šaten, VIP 
salonku, sportovní nářadí, 
mobilní tribuny,... Prostě další 
miliony z městského rozpočtu. 

Příprava projektu byla na-
prosto katastrofální. Takže 
uvidíme, kolik bude opravdu 
sportovní hala stát. Ze slibova-
ných dotací je jen cca 16 mili-
onů. Jinak tedy, zatím 70 mili-
onů, platí  město. Za to by bylo 
spousta nových dětských hřišť, 
parkovišť a chodníků. Tak 
holt nebude. O nedodělcích, 
zatékání do střechy, vadách 
viditelných již při slavnostním 
otevření ani nemluvím. Kri-
minálka asi ví, proč se o tuto 
sportovní halu zajímá.

A takovým způsobem se 
v Otrokovicích dělá všechno.
   Filip  ŠiMek, 
 opoziční zastupitel

doPiS zAStuPitele

tak se nám slavnostně otevřela nová stará sportovní hala

Okolí Otrokovic nabízí mnoho 
zajímavých cílů a možností. 
Na své si přijdou jak milov-
níci pohodových cyklovýletů, 
tak i ortodoxní „bajkeři“ či 
majitelé silničních kol. Nová 
Cyklomapa OTROKOVICE 
A OKOLí vydaná Otrokovic-
kou BESEDOU nabízí síť cyk-
lostezek a cyklotras protínající 
území města, ale i kontakty 
na cykloprodejny. Je k mání 
v TIC (přízemí budovy Otro-
kovické BESEDy) a v domeč-
ku na přístavišti, kde je sezonní 
pracoviště.  (red)

v tic je k mání 
nová cyklomapa

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských 
i firemních akcí, dokumentů a propagačních filmů. e-mail: redakce@televizeotrokovice.cz



Dne 3. srpna si 
p ř i p o m e n e m e 
15. výročí úmrtí 
pana Stanislava 
BAlloŠe. 
V letošním roce 
by mu bylo 90 let. S láskou a 
úctou vzpomínají manželka a 
synové s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 12. srpna 
si připomeneme 
5. výročí úmrtí 
pana václava 
H o l e č k A . 
Děkuji všem, 

kteří si vzpomenou spolu  
s námi. Dcera Jarka a syn 
Václav s rodinami

nezemřel, spí. 
Má-li sen, zdá se 
mu o těch, které 
miloval a kteří 
milovali jeho. 
Dne 25. srpna si 
připomeneme 8. výročí úmr-
tí našeho milovaného syna, 
bratra, tatínka a vnuka, pana  
davida MeRHAutA. 
S láskou vzpomeňte s námi.

Dne 18. července jsme si připomněli nedožité  
70. narozeniny pana Františka BlAŽkA.  
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

Dne 18. července uplynulo již 6 let, kdy nás na-
vždy opustil pan vladimír MotAl, který by se 
12. července dožil 60 let. Za tichou vzpomínku  
děkuje manželka, dcera a nejbližší rodina.

Dne 19. července uplynulo 13 let od úmrtí paní 
Růženy HuBníkové. Stále vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte  
s námi. 

Dnes, 20. července, to bude 25 let, co nás navždy 
opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Stanislav dRáBek a zároveň jsme 8. dubna 
vzpomněli jeho nedožité 85. narozeniny. Stále vzpo-
mínají manželka Jana, dcery Jana a Šárka s rodinami.

čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v 
našich srdcích žijí dál. Dne 22. července uplynou již 
2 roky, kdy dotlouklo srdce naší drahé maminky, ba-
bičky, sestry, tchyně, paní Boženy SoBotkové. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 23. července uplynou dlouhé 4 roky, kdy nás 
náhle opustila paní Maruška MAcHálková. 
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel  
Oldřich, dcera Brigita a vnuk Daniel.

Dne 23. července uplyne 6 let od úmrtí, kdy nás 
navždy opustil můj manžel a tatínek, pan Miroslav 
BáBíček. S úctou a láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 24. července 
uplynou 4 roky, co nás navždy opustila drahá ma-
minka, babička, sestra, švagrová, teta, paní ludmila 
SPuRná. Kdo jste ji znali, věnujte s námi tichou 
vzpomínku. Syn s manželkou, vnuci Daniel a Milan.

Dne 25. července by se dožil 90 let pan Jaroslav 
kuBičík. S láskou vzpomínají manželka Marie, 
syn Jaroslav a dcera Marie s rodinami.

Dne 25. července vzpomeneme 3. smutné výročí 
úmrtí naší drahé maminky a manželky, paní věry 
JAdRníčkové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte  
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Proč osud nepřál ti déle žít a své blízké potě-
šit. Dne 25. července by se dožila 45 let paní  
Renata doleŽelová. S láskou vzpomíná 
manžel Zbyněk, syn Zbyněk a celá rodina.

Dne 25. července vzpomeneme nedožitých 90 let 
paní Rozálie GRulicHové. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Děkuje dcera Miluška, neteř 
Bohumila a Věra s rodinami.

Dne 28. července uplyne 5 let od úmrtí paní  
olgy PRudké. S láskou a úctou vzpomíná  
rodina.

Dne 30. července tomu bude 10 let, co nás na-
vždy opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan  
František BlAŽek. S láskou vzpomínají man-
želka, dcera s manželem a jeho nejmilovanější 
vnučky Nicolka a Isabelka.

Dne 1. srpna uplyne 5 let, kdy jsme se rozlouči-
li s panem Milanem MAtouŠkeM. Stálou  
vzpomínku na Tebe nosíme v srdci.

Kdo žil v srdcích, nezemřel, jen odešel do stí-
nu. V měsíci červnu jsme si připomněli nedožité  
72. narozeniny a 2. výročí úmrtí paní naděždy 
PeRútkové. Za tichou vzpomínku děkují dce-
ry Marcela a Markéta s rodinami.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.  
Dne 1. července by se dožila 67 let naše milovaná 
maminka, paní irena kučeRová. Stále s lás-
kou a úctou vzpomínají dcera Lenka a syn Miro-
slav s rodinou.

Dne 2. července uplynulo 5 let od úmrtí pana  
Josefa JuRčíkA. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Věra a dcery s rodinami.

Odešly jste, jak si to zřejmě osud přál, v našich 
srdcích a vzpomínkách zůstanete navždy dál. Dne 
3. července jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí naší 
dcery a sestry ivy PřikRYlové a dne 25. srpna 
vzpomínáme 2. výročí úmrtí naší dcery a vnučky 
Julinky MAŠláŇové. S láskou vzpomíná rodi-
na Přikrylova a Mašláňova. 

Dne 5. července uplynuly 2 roky, kdy 
nás navždy opustil pradědeček, děde-
ček, tatínek, pan František StAněk 
a 15. září tomu bude rok, kdy nás 
opustila prababička, babička, mamin-
ka, paní Anna StAŇková. S láskou                

vzpomínají synové Miloslav a františek s rodinami.

Dne 6. července uplynul 1. smutný rok, kdy nás 
navždy opustila manželka, maminka, babička, paní 
květa ŠiMková. S láskou vzpomínají manžel  
a děti s rodinami.

Dne 7. července uplynulo 10 let, co nás navždy 
opustil pan zdeněk zBořil. S láskou a úctou  
v srdcích vzpomínají manželka a synové s rodina-
mi.

Dne 10. července uplynul 5. rok, co odešel od všech, 
které měl rád, náš drahý, pan Bohumír ŠiŠkA.  
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře 
vzpomínek jsi nechal dokořán. Dne 10. červen-
ce jsme vzpomenuli první smutné výročí úmrtí 
mého manžela, otce a dědečka, pana Miroslava  
SukuPA. Za tichou vzpomínku děkuje manžel-
ka, dcera a vnuk s rodinami.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak rád měl život i nás.  
Dne 10. července vzpomínáme 1. výročí úmrtí pana  
Mirka SukuPA. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají přátelé.

Dne 11. července uplynuly 4 roky od úmrtí pana 
libora kotáSkA. Kdo jste ho znali, věnuj-
te mu, prosím, tichou vzpomínku spolu s námi. 
Vzpomíná manželka Marta, syn Martin a dcera 
Lenka s rodinami.

Dne 16. července uplynuly 4 roky, kdy nás navždy 
opustil pan vítězslav PAFkA. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte prosím s námi. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 17. července jsme vzpomněli 4 smutné roky 
od úmrtí mého manžela, pana Miroslava ŠPRni.  
S láskou vzpomíná manželka Alena, vnuk Domi-
nik, vnučka Sarah a bratr s rodinou.

Dne 17. července jsme vzpomněli prv-
ní výročí úmrtí paní Hany FiAlové 
a zároveň jsme si 13. července připo-
mněli nedožité 72. narozeniny pana  
václava FiAlY. Za tichou vzpomín-
ku děkují synové.
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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.

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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DÁMY I PÁNY

Kadeřnictví YVETT
Poliklinika Otrokovice

Lucie Marková
Tel. 734 799 980
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Zdravá 5 je celorepubliko-
vá soutěž, která je zaměřena 
na zdravý životní styl, a to ze-
jména na zdravé stravování.

Žáci 7. ročníku ZŠ T. G. M. 
Otrokovice se do této soutěže 
zapojili. Jejich úkolem bylo 
vymyslet a připravit zdravou 
a nutričně vyváženou svačinku 
a poté na ni pozvat libovolně 
zvolenou skupinku lidí. 21. 

března se této výzvy zhostily 
čtyři soutěžní týmy. Jednotli-
vá družstva připravila zajíma-
vé pohoštění, jako „Špaldové 
palačinky v podobě motýlů“, 
„Usměvavé ovocné košíčky 
z ovesných vloček“, „Veselý 
had v lese“ a „Pudink s chia se-
mínky zdobený ovocem ve tva-
ru motýlků“.

Z připravených svačinek 
soutěžící vytvořili lákavou hos-
tinu, na kterou pozvali děti se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami ze sousední Základní 
školy Komenského Otrokovi-
ce. Mezi těmito dětmi se obje-
vili i bývalí žáci naší základní 
školy, kteří na tuto „speciální“ 
školu díky zvyšujícím se obtí-
žím s výukou přestoupili. Mla-
dí kuchtíci jim chtěli udělat 
radost zdravým a samozřejmě 
dobrým jídlem. Uvědomili si, 
že pro děti s postižením, které 
chodí na „speciální“ školu, je 
obtížné například komunikovat 
a navazovat vazby s dětmi, kte-
ré speciální vzdělávací potřeby 
nemají, a chtěli jim tak alespoň 
zpříjemnit den. Společným po-
vídáním a stráveným časem se 
obohatili navzájem – jedni při-
pravenou chutnou svačinkou, 

druzí svojí přirozenou bezpro-
středností a laskavostí. Bylo to 
prostě prima dopoledne! :-) 

8. dubna porota soutěže 
Zdravá 5 vybrala náš tým La-
lenky se soutěžní svačinkou 
„Veselý had v lese“ k postupu 
do celostátního finále kuchař-
ské soutěže v kategorii 2. stu-
peň ZŠ. Letos se do soutěže 
přihlásilo celkem 437 týmů, 
do finále postoupilo 5 nejlep-
ších z každé kategorie. 

O finálové vítězství se La-
lenky pokusily 9. června v cen-
tru Plechárna v Praze Černém 
Mostu. Soutěžní disciplínou 
byla příprava zdravého stude-
ného pohoštění a vědomostní 
kvíz z oblasti výživy a správné-
ho stravování. Nakonec Lalen-
ky vybojovaly v celostátní sou-
těži 3. místo ve své kategorii. 
Pro studené pohoštění zvolily 
ovocné špízy v podobě páva 
a zeleninové panáčky, jejichž 
základ tvořila roládka z tortily. 

Lalenky si finálový den po-
řádně užily a z umístění měly 
obrovskou radost. Vždyť být 
třetí v České republice není tak 
zlé...:-) 
 Mgr. Hana úleHlová,
 ZŠ t. G. M.
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Už čtvrtý rok tančí třináct děv-
čat – Anička V., Sára Š, Pavlína 
P., Venďa M., Lucka S., Danča 
S., Monika H., Veronika Š., 
Míša Š., Kika M., Sára Z., Adé-
la B., a jeden kluk – Lukáš S., 
pod vedením trenéra Martina 
Hložka v kroužku aerobiku při 
ZŠ Trávníky. Sezona se týmu 
velmi vydařila. ZŠ Trávníky jel 
celý tým reprezentovat na sou-
těž Česko se hýbe do Brna, kde 
se jim podařilo postoupit ze 
čtvrtého místa na celorepubli-

kové finále do Prahy, kde sou-
těžili mezi 17 týmy a skončili 
na krásném pátém místě. V ko-
lech Aerobik Tour obsadili jed-
nou čtvrté, jednou třetí, jednou 
druhé a třikrát první místo.

Celkový počet bodů posunul 
tým do finále Aerobik Tour 
v Olomouci do TOP 10, kde 
zvítězili a dovezli zlato. Týmu 
a trenérovi blahopřejeme a dě-
kujeme za skvělou reprezenta-
ci.  Pavlína vRuBlová

Skvělá sezona dětí zŠ trávníky v aerobiku

Na začátku školního roku se 
přihlásilo do aerobiku 117 čle-
nů, kteří byli rozděleni do 5 
skupin, ve kterých společně 
nacvičovali soutěžní choreo-
grafie. Přípravy jsou vždy 
velmi náročné. Nejdůležitěj-
ší je nápad, od kterého se vše 
odvíjí. Pak se připravuje a mi-
xuje hudba, navrhují kostýmy 
a tvoří pomůcky pro danou 
sestavu. A už se jen trénuje 
a trénuje a zase trénuje. Čas 
letí vždy jako bláznivý a než 
se nadějeme, jsou tady závody. 
První soutěže jsou plné očeká-
vání. S jakou sestavou přijedou 
ostatní družstva? S kolika týmy 
se budeme ve skupině potká-
vat? Bude se sestava líbit poro-
tě? Plno otázek, na které před 
soutěží neznáme odpovědi. 
Víme jen, že si to pořádně uži-
jeme a předvedeme ty nejlepší 
výkony. 

Píle a dřina se vyplatily 
a byly oceněny na nejedněch 
závodech vysokými body 
od poroty. Sestavu nejmlad-
ších „Češi, to toho!“ nacvičilo 
22 děvčat. Děvčata vybojova-
la spoustu krásných umístění. 
7x 1. místo, 2x 2. místo, cenu 
TJ Jiskra Otrokovice a na po-
sledních finálových závodech 
v Praze Česko se hýbe další 
1. místo a stala se mistry ČR. 
V mladší skupině nacvičilo 29 
děvčat sestavu „Santova díl-
na“. I ta sklízela samá přední 
umístění. Je radost sledovat vý-
razy děvčat, jak si při cvičení 
užívají, jak je jich plná plocha 
a každý ví, kde má své mís-
to. „Santova dílna“ získala 3x  
1. místo, 7x 2. místo a na repub-
likovém finále Česko se hýbe  
1. místo z 18 týmů a stala se 
taktéž mistry ČR ve své katego-
rii. Ve střední skupině cvičilo 
23 děvčat. Sestava nesla název 
„Torero Espaňol“. Už podle 

názvu je patrné téma, a to špa-
nělští toreadoři. V této skupině 
se vytvořila skvělá parta, která 
na sobě chce pracovat, zlepšo-
vat se a pořádně si to vždy užít. 
Děvčata získala 5x 1. místo, 
1x 2. místo, 1x 3. místo a 1x  
4. místo. Na finále Česko se 
hýbe skončila na 4. místě ze 
17 týmů z celé ČR. Naše nej-
starší skupina děvčat, kterých 
bylo 17, nacvičila sestavu 
James Hunt a Niki Lauda „Ri-
valové“. Radost sledovat je-
jich vystoupení na soutěžích, 
ze kterých nám až mrazilo. 
I tato sestava se v tak velké 
konkurenci vůbec neztratila 
a získávala přední umístění. 
2x 1. místo, 3x 2. místo, 2x  
3. místo a na republikovém 
finále Česko se hýbe 1. mís-
to a stala se mistry ČR. Navíc 
na mezinárodní přehlídce zís-
kala děvčata Cenu sympatie. 
Poslední skupinou AT Tluma-
čov je skupinka dospělých Me-
gaveloši, kteří nacvičili sestavu 
„Vítejte na palubě“. I oni se 
zúčastnili soutěží a přehlídek. 
Získali 1x 3. místo, 1x 2. mís-
to a navíc Cenu poroty. Je to 
skvělá parta, která si to pořád-
ně užívá. 

Děkujeme za podporu jak 
rodičům, kteří byli skvělí, tak 
sponzorům, kteří náš klub 
podporují. Samozřejmě vel-
ké poděkování patří trenérům 
za trpělivost, odhodlání a skvě-
lý přístup. Míši Daňkové – tre-
nérce skupiny nejmladší, Nikči 
filákové – trenérce skupiny 
mladší, střední a Hani Hlobilo-
vé – trenérce skupiny nejstarší. 
Moc všem děkuji a těším se 
na další aerobikovou sezonu 
2018/2019. 
 Bc. Hana HloBilová,
 vedoucí odloučeného 
 pracoviště DDM Sluníčko 
 tlumačov

zdravá 5 na zŠ t. G. Masaryka

Osobně se setkat, zhodnotit 
uplynulý školní rok, pochlubit 
se úspěchy a naplánovat další 
společné akce. To jsou hlavní 
důvody každoročního setká-
ní zástupců městských parla-
mentů dětí a mládeže všech 
otrokovických základních škol 
a Střední průmyslové školy 
Otrokovice. Pozvání na setkání 
přijal i starosta Jaroslav Budek.

Letošní setkání se uskutečni-
lo na půdě Střední průmyslové 
školy Otrokovice v prostorách 
Experimentária 6. června. Čle-
nové školských parlamentů již 
pošesté představili prezentace, 
kde promluvili o svých úspěš-
ných akcích. V uplynulém 
školním roce se ovšem usku-
tečnila také řada akcí, které 
zorganizovali společně. „Žáci 
se opakovaně účastní celore-
publikové akce Ukliďme Čes-
ko. Každý parlament si uklízí 
okolí své školy a následně se 

setkají na náměstí. Další vel-
mi úspěšná, ale zároveň velmi 
náročná akce na organizaci je 
MasterChef. Jedná se o kuchař-
skou soutěž, která si získává 
stále větší oblibu,“ vyjmenova-
la některé z nich koordinátor-
ka Městského parlamentu dětí 
a mládeže Otrokovice Alžběta 
Volfová.

Jedním z hostů setkání byl 
i starosta Jaroslav Budek, který 
na minulém setkání vyzval čle-
ny školského parlamentu, aby 
na radnici zaslali své podněty 
a připomínky a přislíbil, že se 
jimi bude otrokovická radnice 
zabývat. „Z každé školy jsme 
obdrželi dva podněty a kromě 
jednoho se nám daří požadavky 
plnit. Mezi snadněji splnitelné 
úkoly patří například výměna 
odpadkových košů a předláždě-
ní prostoru před ZŠ Trávníky. 
Podařilo se také výrazně zlep-
šit stav školního hřiště u ZŠ  

T. G. Masaryka,“ uvedl staros-
ta. Dále přislíbil, že do konce 
října bude vyřešeno nebezpeč-
né místo na cyklostezce mezi 
Baťovem a Středem a bude 
přistoupeno k rekonstrukci 
prostoru před ZŠ Mánesova. 
Vyzval také členy parlamentu, 
aby na město zaslali další pod-
něty pro příští rok.

Závěrem předstoupila před 
žáky Alžběta Volfová. „Chtě-
la bych poděkovat Střední 
průmyslové škole Otrokovice 
za poskytnutí zázemí při sou-
těži MasterChef stejně jako 
za možnost setkat se společně 
tady v Experimentáriu. V ne-
poslední řadě patří díky měs-
tu Otrokovice za poskytnutí 
finančních prostředků a dále 
panu starostovi za účast a ak-
tivní přístup k řešení našich 
požadavků,“ řekla.  

 Romana SteHlíková,
 mluvčí města

výroční setkání školských parlamentů

Aerobik ddM Sluníčko – At tlumačov 
slavil opět velké úspěchy

V poslední dny školního roku 
dne 27. června uspořádala 
třídní učitelka Slávka Onder-

ková se svými novými dětmi  
z 2. A akci zaměřenou na po-
znávání přírody v okolí Na-

pajedel u místních vod. Tato 
akce proběhla jako každý rok 
ve spolupráci se zahrádkáři 
ZO ČZS Spytihněv Bezedné 
Německé. Děti předvedly zna-
losti při poznávání ovocných 
stromů, různých druhů zele-
niny a bylin, které na zahrád-
kách pěstují členové ZO. Děti 
předvedly svou zručnost při 
různých soutěžích a před opé-
káním špekáčků byly odměně-
ny různými cenami. Na závěr 
byli dětem rozdáni zlatí karásci 
a děti s nadšením jim vlastním 
slíbily, že přijdou i příští rok. 
 Jiří záMečník, ZO čZS 
 Spytihněv, Bezedné německé

 celodenní akce s dětmi 2. ročníku se vydařila
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Veslaři TJ Jiskra Otrokovice 
mají za sebou první část let-
ní sezony. Začátek dubna je 
vyhrazen tradičně mistrovství 
ČR na dlouhé dráze v Hoříně 
u Mělníka a i letos to byl za-
čátek medailový. Junior Radim 
Hladík získal bronz po velkém 
boji a ukázal, že bude patřit 
ke kandidátům na juniorskou 
reprezentaci. Vynikající vý-
kon předvedl dorostenec Jiří 
Ingr, který vloni ještě závodil 
za žáky. V obrovské konkuren-
ci vyjel skvělé 7. místo, kterým 
se i on kvalifikoval na kon-
trolní závody. Výborně také 
zvládla přechod do seniorské 
kategorie Valentýna Solařo-
vá, která se v ženách umístila 
10. a i ona získala možnost 
startu na kontrolních závo-

dech reprezentačních družstev.  
Mladší závodníci absolvovali 
postupně jarní závody v Brně, 
v květnu pak Mezinárodní re-
gatu v Piešťanech i v Hodoní-
ně. Na všech akcích získávali 
především ti nejmladší potřeb-
né zkušenosti, ostatní zkoušeli 
různé disciplíny s ohledem 
na nadcházející důležité závo-
dy.

Na Mezinárodní regatě 
v Brně se sešla konkurence ně-
kolika států. I zde obstáli mladí 
veslaři velmi dobře. Květen byl 
ukončen mistrovstvím Mora-
vy. Zlatou medaili si odvezli 
juniorka Lucie Skopalíková 
z osmy juniorek a starší žák Jan 
Lupač ze skifu, který předvedl 
skvělý výkon. Na medailových 
pozicích se pak umístili: doros-

tenci Jiří Ingr na skifu 2. mís-
to, společně pak s Matyášem 
Súkupem překvapili na dvoj-
skifu a získali stříbrné medaile. 
Párová čtyřka dorostenek vy-
bojovala také stříbro ve složení 
N. Starová, E. Zavadilová, K. 
Krajčová, K. Bartuňková. 

Stejná sestava pak vyjela 
bronz i na čtyřce nepárové. 
Třetí místa přidali: L. Skopa-
líková – dvojskif juniorky, R. 
Hladík a K. Zpěvák – dvojskif 
junioři a potom společně s O. 
Smolinkou a V. Chaloupkou 
na párové čtyřce juniorů. Ná-
sledující víkend se veslaři zú-
častnili slavných Primátorek, 
které poznamenala sobotní sil-
ná bouře. 

Konec června patřil nej-
dříve mistrovství ČR žactva. 

Zde získal po skvělém výko-
nu stříbrnou medaili starší žák 
Jan Lupač na skifu. Velkým 
úspěchem bylo 3. místo čtyřky 
nepárové starších žaček, které 
jely ve složení Anna Janotová, 
Kateřina Rulfová, Hana Šruba-
řová, Kamila Lvová, kormidel-
nice K. Bartůnková.

Následující víkend již Rači-
ce patřily starším závodníkům, 
od dorostu po seniory. Výkony 
poznamenal po celé tři dny sil-
ný protivítr. Dorostenec J. Ingr 
se tak sice nedostal do finále 
A a vybojoval celkové 9. místo, 
ale ve svém ročníku se umístil 
jako 2. Dorostenky Starová, 
Krajčová, Zavadilová a Bar-
tůnková ve společenství s ves-
lařkami z Břeclavi vybojovaly 
skvělé 4. místo v osmách do-

rostenek a jen těsně jim unikla 
medaile. Do finále A se probo-
jovala i párová čtyřka juniorů 
i párová čtyřka mužů. Žena 
Valentýna Solařová vybojova-
la ve společenství na nepárové 
čtyřce žen nečekané stříbro 
a na osmě žen přidala medaili 
bronzovou. Nejlepšího výsled-
ku dosáhl Radim Hladík, kdy 
v těžkém závodě vybojoval 
bronzovou medaili na skifu 
juniorů a s reprezentačními 
kolegy na párové čtyřce získa-
li jasné první místo. Radim se 
bude účastnit mistrovství světa 
juniorů, které se letos koná prá-
vě v Račicích. Reprezentovat 
bude na párové čtyřce 9.–12. 
srpna, vstup na nekryté tribuny 
je volný. zuzana AtARSiA, 

 oddíl veslování tJ Jiskra 

veslařská sezona otrokovických vrcholila v Račicích medailemi

S obavami jsme vloni na pod-
zim vstupovali do zimního pří-
pravného období. Rekonstrukce 
Městské sportovní haly nás 
v podmínkách přípravy vrátila 
na počátek sedmdesátých let. 
Ve spolupráci se školami dispo-
nujícími většími halami se nám 
podařilo alespoň část tréninků 
absolvovat v jejich prostorách. 
Hlavní objem přípravy ovšem 
odtrénovali všichni atleti venku. 
Dá se říct, že zimní, nesnadné 
podmínky zformovaly naše zá-
vodníky téměř dokonale. Dale-
ko více si vážili každé možnosti 
závodění v hale a taky výkon-
nost šla strmě nahoru. 

V halové sezoně jsme do-
sáhli mnoha pozoruhodných 
úspěchů především mezi žac-
tvem. Na mistrovství Moravy 
a Slezska v Ostravě získali ti-
tuly Sychra na 60 m starších 
žáků a Dostál na 150 m mlad-
šího žactva a na další medailová 
umístění dosáhli Erik Pavlíček 
a Dostál – stříbro, a znovu Do-
stál, Budík, Sychra a Mitevová 
bronzové medaile. Na halovém 
mistrovství ČR dosáhli naši žáci 
na dvě bronzové medaile záslu-
hou Sychry na 60 m a Bujdáka 
v dálce. Skvělých finálových 
umístění v konkurenci více než 
650 závodníků z celé ČR dosáh-
ly taktéž dálkařky a sprinterky 
Victoria Kuchmister a Barbora 
Mitevová a hoši Dočkal, Budík 
a Staněk. Mezi dorostenci se 
do finále prosadil Martin Holub 
na 800 m.

Závodní dieta způsobená re-
konstrukcí haly v Otrokovicích, 
kdy z kalendáře odpadl nejen 
tradiční Mezinárodní atletický 
mítink, ale především spousta 
závodů pro děti a mládež, přešla 
velmi rychle do horkého jara. 

Již v dubnu se rozjely regi-
onální, krajské a celoplošné 
moravské soutěže, kde startují 
družstva přípravek, mladšího 
i staršího žactva a dorostenek 
a juniorů. Zatímco u nejmen-
ších atletů nám jde především 
o radost z pohybu a učení se 
atletice, družstva starších žáků 
a starších žaček, která jsou 

od ledna nově zařazena do sys-
tému Sportovních středisek Čes-
kého atletického svazu, soutěže 
v kraji zvládla na jedničku. Hoši 
vyhráli a dívky obsadily druhé 
místo, což znamená postup 
do podzimních bojů o moravské 
a republikové tituly v soutěžích 
družstev.

V kategoriích dospělých 
závodí družstva mužů i žen 
ve II. NL lize. Tato soutěž má 
14 družstev žen a 12 družstev 
mužů, což z ní dělá v rámci ČR 
nejobsazenější a nejtěžší. V po-
lovině soutěže se naše obě druž-
stva drží na postupových třetích 
místech.

Největší radost nám však 
dělají úspěchy jednotlivců. 
V mladším žactvu se dlouhodo-
bě daří získávat medailová a fi-
nálová umístění v rámci kraje 
a Moravy Nikol Samohýlové, 
Michaele Drábkové, Veronice 
Perničkové, Adamům Štouračo-
vi a Dostálovi, Erikovi Pavlíč-
kovi, Patriku Matulovi, Alexan-
dru Pujinovi, Zuzaně Zelíkové, 
Davidu Nevařilovi a mnoha dal-
ším. Spolu s přípravkami v čele 
s Sárou Andrýskovou, Adélou 
Orbesovou, Kateřinou Samohý-
lovou, Janem Vítkem, Ondrou 
Vančíkem, Ivou Kopřivovou, 
Markem Zimákem získali do-
hromady v tomto období více 
než 30 krajských medailových 
umístění. Starší žactvo patří 
v letošní sezoně mezi nejlepší 

v republice. Z krajských pře-
borů jednotlivců přivezli hoši 
a dívky medailovou bilanci 8 
zlatých, 5 stříbrných a 3 bron-
zové.

Tituly mistrů Moravy získali 
za skvělé výkony Sychra na 60 
m (7,24), Bujdák v dálce (648 
cm) a na 100 m př. (13,61 s) 
a Mitevová v dálce ( 563 cm). 
Další medailová umístění při-
dali Sychra na 150 m, Dočkal 
na 100 m př. a 200  m př.,  Mi-
tevová na 100 m př. a štafeta 
žáků na 4 x 60 m. Ve finále dále 
uspěli: Kuchmister, Staněk, Bu-
dík, fuglíková, Marčíková D., 
Dostálová, Maňásek a Bašková.

Na mezikrajské utkání star-
šího žactva (výběry nejlepších 
žáků krajů z celé ČR), se pro-
bojovali: Bujdák, Sychra, Do-

čkal, Staněk, Budík, Mitevová  
a Kuchmister. Všichni jmeno-
vaní tam předvedli skvělé vý-
kony, mezi nimiž vyčnívá vítěz-
ství Michala Bujdáka ve skoku 
dalekém vynikajícím výkonem 
667 cm a skvělý výkon štafety 
na 4 x 60 m a čas 27,40 sec.

Ovšem největší překvapení 
si naši borci připravili až na 23. 
června, kdy na stadionu Dukly 
Praha na Julisce deklasovali 
ve štafetě na 4 x 100 m všechny 
favority a po senzačním výkonu 
zvítězili časem 44,05 sec. Ví-
tězství je o to cennější, proto-
že se trenér Aleš Prudký nebál 
na první dva úseky postavit 
věkem ještě žáky Sychru s Buj-
dákem, které doplnil univerzá-
lem Martinem Holubem a no-
váčkem Marianem Pražákem, 

který přišel do atletiky v únoru. 
Martin Holub přitom úspěšně 
absolvoval před štafetou nároč-
ný rozběh na 800 m a čekalo ho 
nedělní finále na této trati. Tam 
ještě dokázal zaběhnout osobní 
rekord 1:58,22 sec. a zařadit se 
na 7. místo.

Před pár lety jsme se rozhodli 
soustředit co nejvíce sil a času 
právě na mládež a přípravky. 
Letošní úspěchy, ale hlavně 
výkony velmi široké skupiny 
žactva ukazují, že nastoupená 
cesta je správná. Věříme, že zá-
pal a nadšení pro trénink vydrží 
všem závodníkům a trenérům, 
funkcionářům pak přejeme hod-
ně sil pro pořádání dalších kva-
litních sportovních akcí.

Závěrem musíme poděkovat 
za přízeň městu Otrokovice, 
Zlínskému kraji a všem dalším, 
kteří atletiku a její sportovní 
akce podporují. Všichni členo-
vé se vynasnaží o jejich vzornou 
propagaci a reprezentaci. 

Trenérky a trenéři se těší 
na nové zájemce z řad dětí 
a mládeže.  Organizovaný celo-
roční tréninkový a závodní cyk-
lus v atletickém oddíle TJ Jiskra 
je komplexně zajištěn od atle-
tické školky až po dospělé kate-
gorie. Rádi vás uvítáme, atletika 
je svojí rozmanitostí základem 
pro většinu sportů. Nebojte se 
přijít a začít. 

Za atletický oddíl TJ Jiskra 
Otrokovice, z. s.

  Aleš PRudký

úspěšný půlrok atletů Jiskry završili dorostenci titulem mistrů čR ve sprinterské štafetě

Super štafeta. třiadvacátý červen byl pro otrokovické atlety šťastným dnem. Zleva: Martin Holub, 
Michal Bujdák, trenér Aleš Prudký, Marian Pražák, Adam Sychra.  Foto: Jiří kottAS 2018



Téměř jako jedna pracovní 
směna, 8:26:29, zabralo Tomá-
ši Řenčovi z kladenského týmu 
VANAMAN zdolání triatlono-
vé trasy 3,8 kilometru plavání, 
180 kilometrů na kole a 42,2 ki-
lometru běhu při závodu TUfO 
Moraviaman dne 23. června. 

„Na závod jsem se moc těšil, 
byl to můj druhý Ironman a prv-
ní v České republice a tajně 
jsem doufal ve vítězství. Začal 
pro mě již půl hodiny před star-
tem, kdy jsem zjistil, že nemám 
cyklistickou helmu. Měl jsem 
obavy, jestli vůbec odstartuji, 
ale naštěstí se mi podařilo si 
vypůjčit dětskou helmu od me-
chanika. Bez rozcvičení jsem se 
dostal na start minutu před vý-
střelem,“ vyprávěl Řenč. 

Od prvních metrů se pro něj 
závod vyvíjel podle plánu. Vy-
plaval na druhém místě s několi-
kavteřinovou ztrátou za prvním 
a se čtyřminutovým náskokem 
na třetího. Od začátku cyklis-
tické části nechtěl nechat nic 
náhodě a snažil se dostat co 
nejrychleji do čela. Stejně jako 
potom při běhu. „Samotnému 
se mi tomu nechtělo věřit, že 
i po sto kilometrech na kole 
jsem pořád navyšoval náskok. 
Z kola jsem tak sesedal se sluš-
ným náskokem deseti minut. 
Teď mě čekala ta nejtěžší část. 
Pro mě pořád málo známý ma-

raton, o kterém vždy slýchám, 
jak je to těžká trať,“ pokračoval 
letošní moraviaman. 

Držel si tempo a i přes dvě 
malé zastávky na toaletě ná-
skok zvyšoval. „Posledních de-
set kilometrů už byla cítit velká 
únava a na mě dolehla krize 
náročnosti maratonu. Na po-
slední obrátce, pět kilometrů 
do cíle, jsem cítil takovou bo-
lest, že jsem si řekl, že takhle už 
nechci dlouho trpět, a tak jsem 
do toho dal maximum – aby bo-
lest trvala co nejkratší dobu. Cíl 

byl pro mě vysvobození a zá-
roveň nádherný pocit, protože 
tam na mě čekala manželka se 
synem, se kterým jsem doběhl 
vítězně do cíle,“ pochvaloval si. 
Zároveň vyzdvihl velmi dobrou 
organizaci závodu, který si prý 
díky tomu mohl užívat plnými 
doušky. 

Na předních příčkách se 
z otrokovických týmů umís-
til například třetí David Jílek  
(TRI-MAX MORAVIAMAN 
Team,  8:52:01).  

 Anna novotná
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Pozor, prodloužení termínu u pronájmu školních tělocvičen.
Komise mládeže a sportu při Radě města Otrokovice upozor-
ňuje zájemce o pronájem městských sportovních zařízení pro 
školní rok 2018/2019, aby zasílali své žádosti o:
• školní tělocvičny přímo ředitelům jednotlivých škol 
do 31. 8. 2018
• Městskou sportovní halu správci, tj. společnosti 
TEHOS s. r. o., k rukám jednatele, do 31. 7. 2018.
 Mgr. Barbora ŠoPíková, vedoucí OŠK 

informace k pronájmu městských 
sportovních zařízení

Tradičně servisní zónu budou 
mít v Otrokovicích jezdci Ba-
rum Czech Rally Zlín, která se 
letos koná 24.–26. srpna. Nej-
bližší možnost vidět závodníky 
v akci bude v pátek 24. srpna 
mezi 8. a 13. hodinou při kva-
lifikační a testovací rychlostní 
zkoušce Komárov. 

Proměnou projde servisní 
zázemí. „Část soutěžní kolony 
setrvá v areálu Continental Ba-
rum, další část se přesune o pár 

stovek metrů. Nové prostory 
posádky najdou v areálu Zlín 
Aircraft. Tam budou nejenom 
současné vozy, ale také starší 
modely z kategorie Star Rally, 
které dosud sídlily v baťov-
ském areálu ve Zlíně,“ uvedl 
mluvčí Barumky Roman Or-
delt.  

Obyvatelé a návštěvníci 
města by měli počítat se zvýše-
ným provozem v Otrokovicích 
po dobu konání rallye.  (ano)
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XVI. ročník turnaje smíšených družstev 
ve volejbale proběhl 9. června na antu-
kových kurtech domácího oddílu Jiskry 
Otrokovice na Trávníkách. Jedná se o vo-
lejbalový turnaj smíšených družstev již 
neregistrovaných hráček a hráčů. Letoš-
ního turnaje se zúčastnilo deset družstev 

ze zlínského regionu. Po celý den nám 
přálo počasí, a tak volejbalové souboje 
hrané pod vysokou sítí  byly plné nasaze-
ní a bojovnosti o každý míč. 

Po odehrání dvou skupin, kde se utka-
la družstva každý s každým, postoupily 
první  dva týmy z každé skupiny do boje 
o vítězství. Ostatní svedly souboje 
o umístění.

Z celého dne se nejvíce dařilo týmu 
fryštáček, který ve finále porazil Draky 
Holešov. V souboji o třetí místo podlehla 
domácí Jiskra Otrokovice týmu OK Zlín.
Další pořadí: 5. Surikaty Zlín
6. Na Pohodu
7. Endemiti Zlín
8. Jiskra Otrokovice AM
9. ASPV Napajedla
9. Zafira Zlín (z časových důvodů nemo-
hl být odehrán zápas o deváté místo, byla 
proto vyhlášena dvě devátá místa).

Děkuji všem účastníkům turnaje 
a městu Otrokovice za podporu a zdárný 
průběh. Bohumil BlAHuŠ,
 volejbalový oddíl, tJ Jiskra Otrokovice 

tJ JiSkRA otRokovice
oddíl PolnícH kuŠí

si Vás dovoluje pozvat na Světový pohár
ve střelbě z polní kuše

BoHeMiA cuP 2018
jedná se již o 20. ročník soutěže, konané ve dnech

27. až 29. července na stadionu TJ Jiskra Otrokovice
začátek soutěže je každý den v 9, předpokládaný konec v 15 hod.

Soutěž se uskuteční za přispění dotací zlínského kraje 
a města otrokovice. Sponzorské dary poskytly společnosti 

teAz s. r. o. a vPRint s. r. o.

ve městě bude zázemí i pro Star Rally

volejbalisté se utkali na tradičním turnajiJunioR JiSkRA 
cuP 2018
24.–26. 8., Městská sportovní 
hala a hala SPŠ Štěrkoviště
» turnaj mladší a starší  
dorostenky

JiSkRA cuP 2018
31. 8.–2. 9., Městská sportov-
ní hala a hala SPŠ Štěrkoviště
» turnaj ženy

Přijďte podpořit naše házen-
kářky. Srdečně zve pořádající 
oddíl házené TJ Jiskra Otro-
kovice. 

Možnost pokochat se tentokrát 
fotbalovými výkony zlínských 
extraligových hokejistů měli 
21. června diváci ve Sportov-
ním areálu Baťov. Berani sehrá-
li zápas s místními borci z SK 
Baťov 1930. V utkání hraném 

na dvakrát pětatřicet minut 
byli nakonec úspěšnější zlínští 
hokejisté v poměru 3:2 (2:1). 
Za domácí skórovali V. Kašík  
a A. Bršlica. Za hosty ze Zlína 
byl dvakrát úspěšný A. Honej-
sek a jednou J. Šlahař. (red)

vítěz Moraviamana závodil s dětskou helmou

Fotbalisté Sk Baťov zápasili s Berany zlín

První disciplína. Do vod Štěrkoviště se plavci vydali v sedm ho-
din ráno. Při tom množství a stylu plavání způsobili docela slušné 
vlnobití.  Foto: Anna novotná


