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Baťovský přístav je ještě pořád k rozeznání

Vážení čtenáři, 
město Otrokovice se letos připojí již pošesté k mezinárodní kampani eVROPSKÝ tÝDen MOBiLitY, která se koná tradičně v termínu  
16.–22. září v řadě evropských zemí a postupně se začíná rozšiřovat i za hranice evropy. Rádi bychom vás pozvali k návštěvě aktivit, které město Otrokovice 
společně s Domem dětí a mládeže Sluníčko v rámci kampaně připravilo. Cílem kampaně je pokusit se přesvědčit evropskou veřejnost, že automobily opravdu 
nejsou jediným dopravním prostředkem. Zejména v městských oblastech je k dispozici řada podstatně smysluplnějších a často i rychlejších možností. než tedy bez 
rozmyslu opět sednete za volant, zkuste nový přístup: „Kombinuj a jeď!“ eVROPSKÝ tÝDen MOBiLitY se již tradičně snaží upozorňovat na neudržitelný nárůst 
individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení. Městské úřady mohou v rámci týdne od 16. do 22. září realizovat řadu aktivit zací-
lených na téma udržitelné dopravy – jedná se o skvělou příležitost vyzkoušet nová dopravní opatření a inovativní řešení pro snížení emisí z používání automobilů 
a dopravy, testovat nové technologie a získat potřebnou zpětnou vazbu od veřejnosti.
Každý rok se tato kampaň zaměřuje na konkrétní téma na poli udržitelné mobility. V roce 2018 se tématem stala „multimodalita“. Multimodalita podporuje 
používání a kombinování různých druhů dopravy pro přepravu jak cestujících, tak i zboží. Kombinace různých druhů dopravy představuje maximalizaci přínosů 
z hlediska nákladů, rychlosti, flexibility, pohodlí, spolehlivosti atd. Má také přínos pro společnost jako celek např. formou snížení znečištění životního prostředí 
a přetížení dopravy či zlepšení kvality života a zdraví. Vlastnictví a používání automobilu stojí peníze. Vedle toho inteligentní kombinace alternativních způsobů 
přepravy je často levnější: chůze je zdarma, náklady na jízdní kolo nebo měsíční jízdné na veřejnou dopravu jsou (relativně) nízké a zahrnují vše v jednom (par-
kovné, pojištění, pohonné hmoty atd.). i možnosti sdílené mobility jsou konkurenceschopné. Zkusme se tedy i my, občané Otrokovic, zamýšlet (a nejen v září), zda 
alespoň k některým svým cestám můžeme využít ekologičtější a zdravější způsoby dopravy, a šetřit tak zdraví své i všech ve svém okolí.  
 Renáta KRystyníKová, vedoucí odboru dopravně-správního   Program EtM najdete na straně 10

  úvodní slovo

Brouzdej 
internetem 
21. století

Zapomenutá zajímavost. Ještě dnes je možné vidět původ-
ní plavební komoru, loděnici, přístavní sklady, zdi přístavního 
bazénu a další pozůstatky po největším přístavu na Baťově ka-
nále, který upadl v zapomnění. Novináře a pamětníky provedl 
20. července přístavem ředitel obecně prospěšné společnosti 
Plavba a vodní cesty Tomáš Kolařík. Na snímku stojí na zákla-
dech zařízení pro vysávání lignitu do teplárny Baťov na konci 
plavebního kanálu v Baťových pomocných závodech (dneš-
ní TOMA). Přístav byl zasypán v 60. letech minulého století.
 (ano), foto: Anna novotná

Otrokovická radnice roze-
sílá od roku 2011 zaregist-
rovaným občanům krizové 
SMS zprávy, které informují 
o mimořádných událostech 
na území města. V roce 2013 
byla tato služba rozšířena 
o informační SMS zprávy 
upozorňující na výpadky 
energií, vody a dopravní ome-
zení. Aby mohla být služba 
nadále poskytována, je nutné 
udělit souhlas. Současně ale 
zasílání SMS zpráv dozná 
změn. 

„V souvislosti s novou 
právní úpravou ochrany osob-
ních údajů musíme požadovat 
vyjádření souhlasu se zpraco-
váním osobních údajů za úče-
lem informování občanů 
prostřednictvím SMS zpráv,“ 
vysvětlila tajemnice úřadu 
Radana Zenáhlíková. 

V praxi bude žádost o sou-
hlas se zpracováním osobních 
údajů rozeslána zaregistrova-
ným uživatelům prostřednic-
tvím SMS zprávy. 

„Pro ty, kteří jsou nyní 
zaregistrováni pro odběr stá-
vajících krizových SMS, je 
nejsnadnějším způsobem, 
jak udělit tento souhlas, od-
povědět na námi zaslanou 
SMS zprávu kódem, kte-
rý bude ve zprávě uveden. 

Souhlas je ale možné udělit 
také prostřednictvím webo-
vého formuláře zveřejněné-
ho na stránkách města nebo 
osobně na informacích přímo 
v budově radnice,“ uvedla 
Zenáhlíková. Doplnila, že 
uživatelé, kteří měli zažádá-
no pouze o informace týkající 
se odstávek vody, elektřiny 
a dopravních omezení, se 
budou muset do služby SMS 
InfoKanál zaregistrovat pro-
střednictvím SMS zprávy, 
webového formuláře zveřej-
něného na stránkách města či 
osobně na městském úřadě.

Zároveň dodává, že celý 
systém informování zaregis-
trovaných uživatelů projde 
změnami. 

„Od září budou uživatelé, 
kteří nám poskytnou souhlas 
se zpracováním osobních úda-
jů, dostávat SMS zprávy s dů-
ležitými informacemi, které 
budou spojeny s místem by-
dliště či lokality, kterou uži-
vatelé zadali při své prvotní 
registraci. Ať už se bude jed-
nat o mimořádné či krizové 
události, nebo odstávky vody, 

energie či dopravní omezení. 
Doposud jsme zprávy zasílali 
všem zaregistrovaným uživa-
telům. Nový systém umožňu-
je posílat SMS zprávy obyva-
telům podle dotčených ulic. 
Je zbytečné, aby například 
lidé z Baťova dostali zprávu 
o tom, že na Trávníkách ne-
poteče voda,“ přiblížila další 
zkvalitnění služby tajemnice.

A jaké další vylepšení 
v rámci informování prostřed-
nictvím SMS občany Otro-
kovic čeká? Občané mohou 
pomocí SMS zprávy či webo-
vého formuláře na stránkách 
města zažádat o zasílání in-
formací týkajících se význam-
ných kulturních a sportovních 
akcí pořádaných městem, pří-
padně mohou dostávat všech-
ny typy informací.

„Jelikož se bude jednat 
o technicky velmi náročnou 
operaci a nejsou vyloučeny 
technické problémy, žádáme 
všechny o pochopení a trpěli-
vost,“ uvedla závěrem Radana 
Zenáhlíková.
 Romana stEhlíKová,
 mluvčí Otrokovic

Kdo chce být dále informován 
o událostech ve městě, musí dát souhlas

Bližší informace a formuláře s žádostmi jsou k dispozici 
na www.otrokovice.cz v záložce SMS InfoKanál, 
která je umístěna na stránkách vpravo dole.
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otrokovické letní slavnosti 2018: užívali si interpreti i publikum

Moravou po Moravě. Otrokovické letní slavnosti se konaly od 
pátku 13. do neděle 15. července. V sobotu a v neděli se mohli 
zájemci projet lodí Morava po stejnojmenné řece.

v rytmu bubnů. Štěrkoviště obsadily v sobotu 14. července dračí lodě. V divácky atraktivních 
závodech týmy pádlovaly v rytmu bubnů co nejrychleji do cíle. 

hvězdná Petra Janů. Sobotní večer patřil v parku před Společenským domem stálici české hudeb-
ní scény Petře Janů s kapelou Amsterdam. Koncert nabitý energií si užili oni i obecenstvo.

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 všech – 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? 
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Pěšáci. Různé hudební žánry a také program pro děti představili 
v sobotu interpreti na návsi v Kvítkovicích. K vystupujícím patřila 
mimo jiné country kapela Pěšáci.

Plný park. Své zájemce si našel veškerý program Otrokovic-
kých letních slavností, ať už to bylo v Kvítkovicích, u polikliniky, 
kde promítalo letní kino, na náměstí, v přístavišti, na Štěrkovišti 
i na modelářském letišti. největším magnetem ale byl park u Spo-
lečenského domu, kde hráli populární interpreti jako Petra Janů, 
ivan Hlas, Milan Peroutka, O5 a Radeček, Kašpárek v rohlíku 
a spousta dalších.

Malé, ale šikovné. Letečtí modeláři předvedli návštěvníkům a 
kolegům na modelářskm letišti Bělov své výtvory a jejich ovládání.

soutěž v kutálení. není nad to zakoulet si  
v neděli po ránu pneumatikou. Zvláště když je to  
o ceny.

Počasí přálo. Výstava spřátelených spolků 
Rozumění a Valašský názor v parčíku vedle 
Společenského domu lákala na umění pod ši-
rým nebem.



Třiasedmdesátiletý Antonín 
ŠiŠKA je dobrovolným hasičem 
od dvanácti let. Od návratu z voj-
ny roku 1967 byl řidičem, hasi-
čem, cvičitelem mládeže i do-
spělých, vedoucím okrsku spolu 
s kvítkovickým Tomášem Hol-
číkem, požárním preventistou, 
starostou. „Už načínám šedesátý 
rok člena zásahové jednotky,“ 
vzpomíná hejtmanem nedávno 
oceněný člen SDH Otrokovice. 
Ještě na přelomu 70. a 80. let 
pracoval v zahraničí. „Byl jsem 
v Bagdádu. Když jsem se vrátil, 
zvolili mě starostou, což jsem 
dělal dvacet let. Poté v revizní 
komisi a teď jsem místostaros-
ta zasloužilých hasičů okresu 
a kraje Zlín spolu s krajským 
starostou Jožkou Bernatíkem,“ 
jmenuje pestrou řádku činností, 
kterou skrývá slovo hasič.
Bývala za vašeho dětství samo-
zřejmost dát se k hasičům? 
Za nás rozhodně. A když jsem 
začal po vojně cvičit kluky, tak 
to bylo dva Tkáčovi, dva Ze-
linovi, všechno mladí kluci. 
Sedláček… všechno jsem měl 
ve družstvech. To jsem měl ještě 
Tatru 805 Bzučáka. Naložil jsem 
je, jeli jsme na letiště a zpátky 
zatrénovat, zaběhat… V jednu 
dobu jsme měli třicet dětí, tak 
jako mají teď kvítkovičtí dobrá-
ci, kde se o to stará Martin Hol-
čík.
A když srovnáte dobrovolné 
hasiče dříve a nyní?
Kdybych srovnal tehdejší dobro-
volné hasiče s těmi současnými, 
tehdejší zasahovali více. Teď 
jsou dobráci povoláni, jen když 
je nějaká větší akce. Samozřej-
mě, první se volá útvar a teprve 
když profesionálové potřebují, 

tak pozvou nás. Dříve když za-
houkala siréna, jelo se okamžitě. 
Kdo měl ruce nohy – nyní se 
může k zásahu jen do šedesá-
ti let. Kdo má nějaké zdravotní 
problémy, k zásahu vůbec ne-
smí. Za povodní nám prali osm-
desátiletí kolegové mundúry. 
Jaký byl váš nejsilnější zážitek 
ze zásahu?
Asi vás napadnou povodně 
v roce 1997, ale byly i silnější 
momenty. Možná proto, že se 
u nich zranili mí kolegové. V de-
vadesátých letech bouchla le-
pička u Štěrkoviště. Chemikálie 
vytekla do kanálů, které hořely. 
Vozili jsme tam vodu. Bouchl  
jeden kanál. Jednoho kolegu to 
škaredě popálilo, musel do ne-
mocnice. A při povodních v roce 
1972, to ještě bývala dřevěná 
lávka přes Dřevnici, připlavala 

obrovská vrba, která začala láv-
ku odtláčet pryč. Tehdy dovezl 
Jožka Vráblů tatru naloženou 
kamenem, abychom lávku udr-
želi a nesebrala ji voda. Tehdy 
zase uletěl hák a trefil Jirku Vi-
dlařů. Také jsme jej museli vézt 
na úrazovku. 
Ceníte si pamětní medaile vě-
nované hejtmanem?
Samozřejmě si jí cením. Není 
však jediná. Asi největší radost 
mám z medaile zasloužilého 
hasiče, kterou jsem dostal v Při-
byslavi – tam to bylo i s pře-
hlídkou. Pak mám odznak sv. 
floriána, což je vysoké hasičské 
vyznamenání. Úplně nejvyšší je 
kříž svatého floriána. Ale na ten 
jsem ve svých skoro čtyřiasedm-
desáti letech  prý ještě moc mla-
dý ogara. (Úsměv.)
 Anna novotná

lidé obývající neoprávněně dům 
byli vystěhováni
K jednomu z možných opatření přistoupilo vedení otro-
kovické radnice, aby zabránilo nárůstu počtu lidí bez do-
mova v Otrokovicích. Ve středu 1. srpna byli lidé neo-
právněně obývající budovu vedle hypermarketu Kaufland 
v Kvítkovicích vyzváni, aby opustili toto místo. Majitel 
objektu zajistil zatlučení oken a dveří, aby se zabránilo 
dalšímu neoprávněnému užívání soukromého bytového 
domu. Za asistence Policie ČR, Městské policie Otroko-
vice, sociálního kurátora MěÚ Otrokovice, pracovníka 
Charity sv. Anežky Otrokovice a vedení otrokovické rad-
nice, které tuto akci iniciovalo, byli lidé, kteří momentálně 
pobývali v domě, vyzváni k opuštění budovy.  Celá akce 
trvala přibližně hodinu a obešla se bez komplikací. V sou-
časné době má bytový dům pevně zatlučeny všechny mož-
né přístupy a nezvaní obyvatelé domu si vystěhovali své 
věci a odešli. „Tuto lokalitu dlouhodobě sledujeme a pra-
videlně navštěvujeme od dubna letošního roku, kdy se zde 
začalo shromažďovat větší množství lidí, kteří fyzicky ne-
mají kde bydlet. Tento soukromý objekt nabízel lidem bez 
domova nerušené přístřeší a přicházeli sem i lidé z okol-
ních měst a obcí. Ve chvíli, kdy celá akce v dopoledních 
hodinách začala, bylo v budově šest lidí,“ uvedl sociální 
kurátor z otrokovického úřadu David Špendlík, který byl 
přítomen, aby se předešlo případným konfliktním situacím 
a aby odcházejícím osobám poskytl sociální poradenství. 
Dále upřesnil, že tři z uvedených šesti osob mají trvalé 
bydliště v ORP Otrokovice, další tři mají trvalý pobyt 
v jiných městech či obcích. „Od tohoto kroku očekává-
me, že pokud bude lidem bez domova znemožněn vstup 
do budovy a přijdou tak o možnost zde squotovat, vrátí 
se zpět do míst, kde mají širší sociální vazby. Podle soci-
álních pracovníků část z těch, kteří obývali tento bytový 
dům, pobývala v našem městě zkrátka proto, že zde našli 
vhodné dočasné zázemí v podobě opuštěné budovy,“ uve-
dl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.  (ste)

na opravy komunikací vydá město devět milionů
Do konce září budou provedeny opravy chodníků a silnic 
na území Otrokovic v celkové hodnotě více než devět mi-
lionů korun. Tyto finanční prostředky jsou k tomu účelu 
vyčleněny v rozpočtu města na letošní rok. „V současné 
době můžeme přesněji odhadovat vývoj investic a vý-
znamných oprav do konce roku 2018. Proto nyní můžeme 
stanovit konkrétnější plán oprav komunikací,“ vysvětlil 
vedoucí odboru rozvoje města františek Žák. Na území 
města bylo v součinnosti s Technickými službami Otro-
kovice vytipováno šest úseků, které jsou frekventované 
a vyžadují opravu. „Jedná se o vozovku na ulici Erbenova 
vedle budovy SENIORU C, dále křížení ulic Erbenova na  
tř. T. Bati a úsek ulice Mánesova od křížení s ulicí Školní 
po areál tenisových kurtů,“ popsal Žák jednotlivá místa 
vozovek, které se brzy dočkají oprav. Dále informoval, 
že bude zrekonstruován poměrně frekventovaný chodník 
na Trávníkách v ulici Příčná, který je ve velmi špatném 
stavu, nerovnosti vozovky budou opraveny v ulici Dvořá-
kova a přímo na zastávce MHD Zlínská budou vyměněny 
obrubníky.  (red)

Radní podpořili místní včelaře
Důležitost včelstev v přírodě si dobře uvědomují otroko-
vičtí radní, když schválili dotaci ve výši devět tisíc korun 
Českému svazu včelařů, organizaci Otrokovice, na nákup 
cukru pro zajištění opylení hmyzomilných rostlin. Chov 
včel je nejen významným nástrojem zemědělské rostlinné 
výroby, ale je na něm závislá celá řada volně žijících živo-
čichů, živících se různými druhy trav, plody planě rostou-
cích stromů, keřů a bylin. Na nich jsou zase závislí další 
živočichové, stojící na vyšších úrovních vazeb mezi rost-
linami a živočichy. Již delší dobu dochází k postupnému 
zmenšování včelařské základny a tím i ke snižování počtu 
včelstev. „Ke schválení dotace nás vedla skutečnost, že 
Český svaz včelařů v Otrokovicích se snaží o podchycení 
zájmu mladých začínajících včelařů, omlazení včelařské 
základny a současně o zvýšení počtu včelstev v našem re-
gionu, což se promítne ve zlepšení opylovací služby včel-
stev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Ačkoliv 
nedojde k zásadnímu zvýšení počtu včelstev v našem re-
gionu, přispějeme tím snad alespoň k tomu, že počty včel-
stev nebudou i nadále klesat,“ přiblížil starosta Jaroslav 
Budek.  (ste)
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AKtuálně Z MěstA

AKtuálně Z MěstA

Od 1. září budou moci žáci ze 
Zlína a Otrokovic využívat tak-
zvané junior pasy, které jim 
umožní cestovat s Dopravní 
společností Zlín – Otrokovice 
po celý školní rok pouze za část-
ku 330 korun v celé síti MHD (tj. 
všechna pásma: A, B, C). Začít 
si vyřizovat junior pas je možné 
již nyní.
Postup pro vyřízení junior 
pasu: 

Pokud již dítě s DSZO jezdilo 
a má vyřízený platný průkaz, bu-
dete potřebovat:
1. Doložení, že žák má trvalý po-
byt ve smluvních obcích (Zlín, 
Otrokovice). K tomu slouží ob-
čanský průkaz žáka (pokud jej 
má) či výpis z evidence obyva-
tel (originál či úředně ověřená 
kopie). Výpis vydává Odbor 
evidenčně-správní (MěÚ Otro-
kovice) pouze zákonnému zá-
stupci dítěte za správní poplatek 
50 korun. Tento výpis lze také 
pořídit na jakémkoli pracovišti 
CZECHPOINT (kdekoli na úřa-
dech a poštách v ČR). Tento 
způsob je rychlejší a pohodlněj-
ší, správní poplatek je však 100 

korun, v tomto případě je nutné 
doložit rodný list dítěte. TIP 
úřadu! – než si za 50 korun 
pořizovat jen výpis, je možné 
pořídit dítěti za stejnou cenu 
již plnohodnotný občanský 
průkaz, který má více využi-
tí. slouží např. i k cestování 
po Eu.

UPOZORNĚNí: V oběhu se 
nachází také starší typy občan-
ských průkazů, kde je dítě za-
psáno přímo v OP rodičů. Tento 
doklad je pro prokázání trvalého 
pobytu dostačující. Výpis z evi-
dence není v tomto případě nut-
ný. 
2. Vyplnit žádanku na žákovské 
jízdné s potvrzením školy, že žák 
plní povinnou školní docházku. 
Žádanku si můžete vyzvednout 
na předprodeji DSZO nebo vy-
tisknout z webu DSZO. Potvr-
zování školy zpravidla zahájí 
v posledním srpnovém týdnu. 
(Je vhodné si telefonicky ověřit 
úřední dobu konkrétní školy.) 

Pokud dítě průkaz DSZO 
nemá, dodejte k výše uvedené-
mu ještě průkazovou fotografii 
rozměru 3,5 x 4,5 cm, ne starší 

než jeden rok. Junior pas pak 
na základě těchto dokumentů 
vydá pracoviště předprodejů 
DSZO, s výjimkou předprode-
jů na nádražích Českých drah  
v Otrokovicích a ve Zlíně.

Junior pas je platný na období 
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Vy-
řízení junior pasu si sice vyžádá 
návštěvu úřadu a předprodeje, 
rodiče však mohou ušetřit za jíz-
denky až 2 000 korun. 

Protože se jedná především 
o podporu a motivaci zpravi-
dla samostatného dojíždění dětí 
do škol, dětí s odkladem nástu-
pu se zatím tento benefit netýká. 
Není vyloučena budoucí úprava. 
POZOR! DSZO VyUŽíVá 
OBECNÉ PRŮKAZKOVÉ Žá-
DANKy PRO ŽáKy I STU-
DENTy SŠ, NEVyDáVá 
SPECIáLNí ŽáDANKy PRO 
JUNIOR PAS. INfORMACE 
V ŽáDANCE, ŽE DO 15 LET 
NENí POTVRZENí POTŘE-
BA, PROTO NENí RELE-
VANTNí. PLATí INSTRUKCE 
NAHOŘE!
 Zdeněk dvořáK, 
 mluvčí Magistrátu města Zlín

Rodiče již mohou žákům začít vyřizovat 
junior pasy pro levnější cestování Mhd

uznání potěší. Antonín Šiška byl spolu s dalšími zasloužilými hasi-
či oceněn v sídle Zlínského kraje hejtmanem Jiřím čunkem.  
 Foto: www.kr-zlinsky.cz

Člen sdh otrokovice získal krajskou pamětní medaili
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 
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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

1) vodorovná dopravní značka č. v8b „Přejezd pro 
cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“. Pro 
přijíždějící řidiče má tato značka tento význam:

a) k cyklistům přejíždě-
jícím pozemní komu-
nikaci po přejezdu pro 
cyklisty a k chodcům 
přecházejícím pozemní 
komunikaci po přechodu 
pro chodce máme shod-
né povinnosti, protože 

spolu přejezd a přechod sousedí. Cyklisty přejíždějící 
po přejezdu pro cyklisty a chodce přecházející po pře-
chodu pro chodce nesmíme ohrozit nebo omezit
b) k cyklistům přejíždějícím pozemní komunikaci 
po přejezdu pro cyklisty a k chodcům přecházejícím 
pozemní komunikaci po přechodu pro chodce máme 
rozdílné povinnosti, a to i v případě, že spolu přejezd 
a přechod sousedí. Cyklisty přejíždějící po přejezdu pro 
cyklisty nesmíme ohrozit. Chováme se tak, aby cyk-
listům nevzniklo naší jízdou žádné nebezpečí. Chodce 
přecházející po přechodu pro chodce nesmíme ohrozit 
nebo omezit. Naše povinnosti k chodcům jsou tedy da-
leko přísnější. Chováme se tak, aby chodcům nevzniklo 
naší jízdou žádné nebezpečí a abychom jim ani nepřeká-
želi v jejich úmyslu přejít po přechodu pro chodce. Vi-
díme-li chodce, který se připravuje (který i jen „hodlá“) 
přejít po přechodu pro chodce, musíme mu to umožnit 
snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla
c) k cyklistům přejíždějícím pozemní komunikaci 
po přejezdu pro cyklisty a k chodcům přecházejícím 
pozemní komunikaci po přechodu pro chodce máme 
rozdílné povinnosti, a to i v případě, že spolu přejezd 
a přechod sousedí. Cyklisty přejíždějící po přejezdu pro 
cyklisty nesmíme ohrozit nebo omezit. Naše povinnosti 
k cyklistům jsou tedy daleko přísnější. Chováme se tak, 
aby cyklistům nevzniklo naší jízdou žádné nebezpečí 
a abychom jim ani nepřekáželi v jejich úmyslu přejet 
po přejezdu pro cyklisty. Vidíme-li cyklistu, který se 
připravuje (který i jen „hodlá“) přejet po přejezdu pro 
cyklisty, musíme mu to umožnit snížením rychlosti jíz-
dy, popřípadě i zastavením vozidla. Chodce přecházejí-
cí po přechodu pro chodce nesmíme ohrozit. Chováme 
se tak, aby chodcům nevzniklo naší jízdou žádné ne-
bezpečí

2) v případě, že je v osobním automobilu přepravo-
vaná nepřipoutaná osoba, která měla povinnost být 
připoutána:
a) pokutu a příslušný počet bodů dostane vždy řidič to-
hoto vozidla
b) řidič vozidla obdrží příslušný počet bodů a pokutu 
dostane přepravovaná osoba
c) pokutu a příslušný počet bodů dostane řidič tohoto 
vozidla, pokud se jedná o dítě, jehož tělesná hmotnost 
převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm

3) Pro zastavení a stání vozidel platí, že:
a) při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení 
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nej-
méně 3 m pro oba směry jízdy
b) při zastavení a stání musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy
c) při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 2,5 m pro každý směr jízdy; při zasta-
vení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 2,5 m pro oba směry jízdy

BEZPEČný doPRAvní PRostoR

 správné odpovědi najdete na straně 7

Z jednání 
Rady města 
otrokovice 11. 7. 2018
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 35 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 3 000 Kč a uzavření daro-
vací smlouvy mezi městem Otro-
kovice a organizací Dobré ruce, 
z. s.
• Text vzorového dodatku k ná-
jemní smlouvě o nájmu bytu 
zvláštního určení v domech s pe-
čovatelskou službou u nájemců 
na dobu neurčitou, text vzorové-
ho dodatku k nájemní smlouvě 
o nájmu bytu u nájemců na dobu 

neurčitou, uzavření dodatků k ná-
jemním smlouvám na městské 
byty ve znění dodatků nájemních 
smluv dle tohoto usnesení se stá-
vajícími nájemci na dobu neurči-
tou
• Uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku parc. 
č. 426/1 ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 15 m2  v k. ú. a obci 
Otrokovice za účelem zřízení pří-
stupu a umístění typizované ple-
chové garáže pro uskladnění elek-
tro-tříkolky imobilní osoby mezi 
městem Otrokovice a nájemcem
• Poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Otrokovice v roce 2018 
žadateli a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy ve znění typové veřej-

noprávní smlouvy Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
města Otrokovice na podpo-
ru výstavby parkovacích stání 
v roce 2018 schválené usnesením 
č. RMO/216/05/18 s žadatelem 
o poskytnutí dotace
• Jménem zadavatele rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na dodávky „Nákup výpo-
četní techniky“, jako nejvýhod-
nější byla vyhodnocena nabídka 
účastníka Scenario s r. o., a uza-
vření kupní smlouvy mezi měs-
tem Otrokovice a Scenario  s r. o., 
na nákup výpočetní techniky.
 Jiří vEsElý, 
 místostarosta

KuRZ hoRMonální 
JÓGovÉ tERAPiE 

PRo ŽEny 
v otRoKoviCíCh

více na: www. ckzdravi.cz 
Mobil: 721 529 745 

Informace k volbám 
5. a 6. října 2018

www.OTROKOVICE.CZ 
z nabídky VOLBy, 

REfERENDUM, SČíTáNí
 nebo na telefonním čísle 577 680 230.
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Hosté pietního aktu se sešli  
u pomníku Tomáše Bati v areálu 
TOMA, aby uctili památku tohoto 
obuvnického velikána. Ve čtvrtek 

12. července uplynulo šestaosm-
desát let od leteckého neštěstí, jež 
se stalo osudným Tomáši Baťovi 
a pilotovi Jindřichu Broučkovi. 

Pietního aktu se zúčastnili před-
stavitelé města, zástupci Nadace 
Tomáše Bati i další občané. (red) 
 Foto: Anna novotná

v otrokovicích si připomněli letecké neštěstí tomáše Bati

výtvarné kurzy
více na

www.emilslama.cz

V Otrokovicích přijali pracov-
níci oddělení řidičských průka-
zů za červenec přes čtyři stovky 
žádostí o vydání řidičského prů-
kazu. Z toho přes 23 % občanů 
využilo možnosti přijít si řidičský 
průkaz vyřídit na náš úřad, přesto-
že mají bydliště v působnosti jiné-
ho obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností. Tato čísla svědčí 
o spokojenosti občanů s vyřizová-
ním záležitostí na otrokovickém 
úřadě. 

„Naší snahou je rychlé a kvalit-
ní odbavení občanů. V souvislosti 
s legislativní změnou jsme upra-

vili také prostory registru řidičů, 
abychom klientům zajistili pří-
jemné prostředí,“ uvedla vedoucí 
odboru dopravně-správního Re-
náta Krystyníková. 

Od 1. července 2018 je možné 
vyřídit žádost o vydání nového 
řidičského průkazu na kterém-
koli úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností v České republice bez 
ohledu na místo trvalého bydliště 
žadatele. S touto legislativní změ-
nou přišla celá řada novinek. Tou 
nejočekávanější je, že s sebou ne-
musí žadatelé nosit dokladovou 
fotografii. 

Za měsíc červenec přija-
li pracovníci oddělení přesně 
424 žádostí o vydání řidičského 
průkazu. „Z tohoto počtu jsme  
28,3 % občanů fotografovali,  
52,8 % fotografií bylo převzato 
z aplikace občanských průkazů, 
18,9 % fotografií bylo převzato 
z aplikace cestovních dokladů,“ 
upřesnil vedoucí oddělení řidič-
ských průkazů Martin Straka. 

Meziročně se jedná o nárůst 
o 171% přijatých žádostí. „V sou-
časné době je pro klienty vyříze-
ní dokladu mnohem pohodlnější 
a efektivnější,“ dodal Straka. (ste)

řidičáky si přicházejí vyřídit i lidé z okolních měst

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



Největší sportovní událost le-
tošního roku nejen v České 
republice je za námi. Vyvrcho-
lila hromadnými vystoupeními 
v Eden aréně ve dnech 5.–6. 
července. Byl to pro nás úžas-
ný týden s mimořádnou atmo-
sférou.

1. července prošel Prahou 
sletový průvod, který zahájil 
hlavní sletový týden. Kromě 
účastníků sletových skladeb 
bylo možné vidět nádherné 
historické sokolské prapory, 
účastníky v sokolských, ale 
i lidových krojích. K slav-
nostní náladě rovněž přispělo 

jedenáct hudebních těles roz-
místěných po trase průvodu. 
V neděli 1. července odpoledne 
přivítal sokoly chrám sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha – význam-
ný symbol české státnosti.  
XVI. všesokolský slet byl ofi-
ciálně zahájen v Národním di-
vadle hrou Naši furianti.  Již 
potřetí v novodobé historii sle-
tů byl součástí hlavního týdne 
program Sokol Gala v O

2
 aréně, 

tedy přehlídka toho nejlepšího, 
co mohou sokolové v oblasti 
výkonnostního a vrcholového 
sportu nabídnout.

Slet vyvrcholil hromadnými 

vystoupeními. Nadšení diváci 
vytvořili čtvrtečnímu i páteční-
mu programu hromadných cvi-
čení bouřlivou atmosféru. Byla 
to povedená oslava sokolské 
myšlenky i důstojný příspěvek 
k oslavám 100. výročí vzniku 
samostatné republiky.

Tohoto všeho se zúčastnilo 
i jedenáct sokolek z Otrokovic, 
které cvičily skladbu CESTA.

Děkujeme starostovi Otro-
kovic Jaroslavu Budkovi za zá-
štitu naší účasti v Praze a také 
městu Otrokovice za finanční 
dar. Emilie PABisová, 
 náčelnice Sokola Otrokovice

OtrOkOvické
nOviny 5

sokolovna – děti 
Všeobecná pohybová cvičení  5–7 let  
           pondělí 16–17 hodin
Rodiče a děti 2,5–4 roky            
  pondělí 17–18 hodin
Rodiče a děti  1–2 roky                                    
 středa 9.45–10.45 hodin
Všeobecná pohybová přípravka  3–5 let         
 čtvrtek 16–17 hodin
Všeobecné pohybové cvičení 

8 a více let      čtvrtek 17–18 hodin

sokolovna – dospělí
SM systém
 pondělí 9.30–10.30 hodin (sálek)
SM systém začátečníci  
  pondělí 17–18 hodin (sálek)
Kocouří cviky pro pružné tělo i klouby        
 pondělí 18–19 hodin (sálek)
Dance aerobik + posilování                   
 pondělí 18.30–19.30 hodin
Cvičení na velkém míči                             
 pondělí 19.30–20.30 hodin
Cvičení pro zdraví ženy                             
 úterý 9.30–10.30 hodin
Cvičení na židli ženy, muži 60+                   
 úterý 14.30–15.30 hodin (sál)
Cvičení pro zdraví ženy, muži                   
 úterý 16.30–17.30 hodin (sál)

Cardio cvičení            
       úterý 16.30–17.30 (sálek)
Čínské zdravotní cvičení tajči 
a čchi-kung  úterý 18–19 hodin (sálek)
Kondiční kruhový trénink                             
 úterý 19–20 hodin
Trampolínky jako balanční podložky            
 středa 17.30–18.30 hodin
Bodystyling středa 18.30–19.30 hodin
Cvičení pro seniory                             
 středa 19.30–20.30 hodin 
Cvičení pro zdraví ženy                                
 čtvrtek 9.30–10.30 hodin 
SM systém   
 čtvrtek 15.45–16.45 hodin (sálek)
flexi-bary a zdravotní cvičení                      
 čtvrtek 17–18 hodin (sálek)
SM systém                    
 čtvrtek 18.15–19.15 hodin (sálek)

Kurz wOUDINK a SMOVEy bude 
ještě upřesněn. 
fitKoloběh – cvičení, vyjížďky, výlet 
na koloběžce pro děti i dospělé pravi-
delně v úterý a čtvrtek od 18 hodin, se-
nioři středa od 9.30 hodin. Podrobnější 
informace na fB KOSTKA fitKoloběh 
Otrokovice.

Zkušené a kvalifikované cvičitelky se 
moc těší na všechny, kteří si přijdou 
s námi zacvičit a strávit příjemné chvíle 
v pohybu. Změna rozvrhu vyhrazena.
ZAČíNáME V PONDĚLí 3. září
Podrobnější info na. www.sokolovnao-
trokovice.cz  a  fB Sokolovna Otroko-
vice
ZŠ Trávníky: aerobik 5–7 let  – čtvrtek 
17–18 hodin od čtvrtka 13. září.

nabídka pro děti ze ZŠ
Ateliér Motýlek  950 Kč
Badatel 1x za 14 dní 2 hodiny  900 Kč 
flétna  1 000 Kč
florbal I., II.  1 000 Kč
florbal – dívky  1 000 Kč
Inline brusle  700 Kč
Keramika – začátečníci, pokročilí 
 950 Kč
Kreativní svět  1 000 Kč
Kytara I., II.                             1 000 Kč
Letecký modelář  1 100 Kč
Mažoretky – začátečníci, pokročilí 
 850 Kč
Mix Dance  850 Kč
MTV Dance  850 Kč
Nerf kroužek   900 Kč
Pestrá angličtina  850 Kč
Pokusy 1x za 14 dní 2 hodiny  900 Kč
Robotika 1x za 14 dní 2 hodiny   900 Kč
Roztleskávačky  850 Kč
Rybáři  800 Kč
Sluníčka  850 Kč
Sherlockování – Exit Game  900 Kč
Survival                                      900 Kč
youTUBEŘi  900 Kč

nabídka pro předškolní děti
Angličtina v pohybu  850 Kč
Hopsálek  850 Kč
Malé mažoretky  850 Kč
Malé Roztleskávačky  850 Kč
Šikulka I., II.  950 Kč
Tvořínek – keramika  950 Kč

Žížalky I., II.  850 Kč

nabídka rodinných aktivit
Berušky   700 Kč/osoba
Opičky  550 Kč/osoba

nabídka pro dospělé
Výtvarné techniky 
 1x za 14 dní 2 hodiny  2 000 Kč 
Keramika 
 1x za 14 dní 2 hodiny  2 000 Kč

nabídka pro děti ze ZŠ
Atletika hrou  1 000 Kč
Hands Up  850 Kč
Judo (1x měsíčně bude součástí výuka 
prvků parkour)  1 000 Kč
Kapela  1 000 Kč
Kondiční gymnastika – začátečníci 
 1 000 Kč

Kondiční gymnastika – pokročilí 
 1 000 Kč
Kytara – začátečníci  1 000 Kč
Kytara – pokročilí   1 000 Kč
Street dance   850 Kč
Tvořivé ruce  1 100 Kč
Volejbal  1 000 Kč
Koumáci  900 Kč
Taneční gymnastika  850 Kč

nabídka pro předškolní děti
Minigymnastika  850 Kč
Barvička I., II.  950 Kč
Ptáčata I., II.  850 Kč
Tygříci I., II.  850 Kč
Tygři  850 Kč

nabídka rodinných aktivit
Berušky   700 Kč/osoba

nabídka pro dospělé
Kytara pro pokročilé  2 000 Kč

nabídka pro děti
Budžucu Dódžó –  děti  700 Kč
DIy – kreativní tvoření pro děti  900 Kč
Dramaťák  700 Kč
fantasy klub  700 Kč
florbal  700 Kč
In-line  700 Kč
Judo   700 Kč
Jezdecký klub   550 Kč/osoba
Orientální tance  700 Kč

Pomněnka   700 Kč
Rybářský klub 1x za 14 dní  400 Kč
Sedmikráska  700 Kč
Soutěžní aerobik Quick step  700 Kč
Sporťák  700 Kč
Správná dívka  800 Kč
Tvořínek  800 Kč
Vlakový modelář + modelář 
historických lodí   1 000 Kč
Žabičky  700 Kč

nabídka kroužků pro dospělé
Aerobik Megaveloši  600 Kč
Budžucu Dódžó – dospělí  1 000 Kč
DIy – kreativní tvoření pro dospělé 
 1 100 Kč
Orientální tance pro dospělé   1 000 Kč
Vlakový modelář + modelář 
historických lodí  1 000 Kč

Rodinné aktivity
Baby studio  600 Kč/osoba
Všeználek  500 Kč/osoba

Bližší informace o jednotlivých krouž-
cích získáte na výše uvedených tel. kon-
taktech nebo na našich internetových 
stránkách www.ddmslunicko.cz.

Ceny kroužků jsou uvedeny na celý 
školní rok (není-li uvedeno jinak) 
a platí se po zahájení činnosti kroužků,  
tj. v říjnu 2018.

Přihlášky do kroužků přijímáme 
od středy 5. 9. 2018.

Činnost kroužků bude zahájena 
v pondělí 1. října 2018 (není-li uvedeno 
jinak).

nabídka kroužků ddM sluníčko na školní rok 2018/2019
DDM SLUNíČKO
tř. Osvobození 168, Otrokovice
tel.: 577 922 200, mobil: 739 075 711

CENTRUM VOLNÉHO 
ČASU BAHŇáK
tř. Spojenců 569, Otrokovice
tel.: 577 927 101, mobil: 734 235 964

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

Rozvrh cvičení tJ Jiskra, oddílu  sPoRt PRo vŠEChny na šk. rok 2018/2019

Rozvrh cvičebních hodin  TJ Jiskra Otrokovice, 
oddílu  SPORT PRO VŠECHNY  

na školní rok 2018/2019 
 

Sokolovna – děti  
- Všeobecná pohybová cvičení  5 - 7 let             – pondělí 16:00 -17:00 hodin 
-    Rodiče a děti 2,5 – 4 roky               – pondělí 17:00 -18:00 hodin 
- Rodiče a děti  1 - 2 roky                                     – středa 9:45 -10:45 hodin 

      -   Všeobecná pohybová přípravka  3 - 5 let           - čtvrtek 16:00 – 17:00 hodin 
-    Všeobecné pohybové cvičení  8 – a více let      – čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin 

Sokolovna – dospělí 
- SM systém                                – pondělí 9:30 - 10:30 hodin (sálek) 
- SM systém začátečníci           - pondělí 17:00- 18:00 hod (sálek) 
- Kocouří cviky - pro pružné tělo i klouby          - pondělí 18:00 – 19:00 hodin (sálek) 
- Dance aerobik+posilování                    – pondělí 18:30 - 19:30 hodin 
- Cvičení na velkém míči                              – pondělí 19:30 - 20:30 hodin 
- Cvičení pro zdraví ženy                              – úterý 9:30 -10:30 hodin 
- Cvičení na židli ženy, muži 60+                     - úterý 14:30 – 15:30 hodin (sál) 
- Cvičení pro zdraví ženy, muži                    – úterý 16:30 - 17:30 hodin (sál) 
- Cardio cvičení                    - úterý 16:30 – 17:30 (sálek) 
- Čínské zdravotní cvičení – tajči a čchi-kung  - úterý 18:00 - 19:00 hodin (sálek) 
- Kondiční kruhový trénink                               – úterý 19:00 - 20:00 hodin 
- Trampolínky jako balanční podložky              - středa 17:30 - 18:30 hodin 
- Bodystyling                                        – středa 18:30 -19:30 hodin 
- Cvičení pro seniory                              – středa 19:30 - 20:30 hodin  
- Cvičení pro zdraví ženy                                 – čtvrtek 9:30 - 10:30 hodin  
- SM systém                      – čtvrtek 15:45 - 16:45 hodin (sálek) 
- Flexi-bary a zdravotní cvičení                        – čtvrtek 17:00 - 18:00 hodin (sálek) 
- SM systém                                      – čtvrtek 18:15 - 19:15 hodin (sálek) 

 
- Kurz WOUDINK a SMOVEY bude ještě upřesněn.  

 
FitKoloběh 
 
Cvičení, vyjížďky, výlet na koloběžce pro děti i dospělé pravidelně v úterý a čtvrtek od 18:00 hodin. 

Senioři středa od 9:30 hodin. Podrobnější informace na fb KOSTKA FitKoloběh Otrokovice. 
 

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

ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V PONDĚLÍ 3.9.2018 
Podrobnější info na: www.sokolovnaotrokovice.cz  a  Fb: Sokolovna Otrokovice 

 

   ZŠ Trávníky: Aerobik 5-7 let  – čtvrtek 17:00-18:00 hodin od čtvrtka 13.9.2018 
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OtrOkOvické
nOviny6

do 16. 9., Út–Ne, 14–18 hod., Městská galerie, vstup 
volný
ton – „Anonymní“ ohýbaný nábytek
Výstava se zaměřuje na poválečná desetiletí. Upo-
zorňuje na období dosud odborně nedostatečně zpra-
cované, na jména tvůrců, na něž se v průběhu času 
pozapomnělo, a výrobky, které patřily mezi nejlepší 
svého druhu na domácím trhu. 

2. 9., 16 hod., nám. 3. května, vstup volný, občerstvení
náMěstí 2018 – CEstuJíCí hudBA
Závěrečný díl letního cyklu koncertů je věnován 
písním beatniků, bluesmanů a folkových trubadúrů  
V. Mišíka & ETC, P. Spáleného, P. Bobka, J. Sche-
lingera a dalších.

od 3. do 27. 9., foyer kinosálu, vstup volný
ZŠ t. G. M. otRoKoviCE
Výstava prací žáků ZŠ T. G. M. u příležitosti 30. vý-
ročí otevření nové školní budovy. 25. září proběhne 
slavnostní akademie žáků školy. 

11. 9., 19 hod., velký sál, vstupné 150 Kč v předpro-
deji, 180 Kč v den akce. Kaboo Agency ve spolupráci 
s Otrokovickou BESEDOU uvádí 
RiKi MAssini tRio
Jeden z nejlepších italských bluesmanů své generace. 
Jeho kapela vystupovala na nejdůležitějších festiva-
lech a otevírala show velikánům jako Joe Cocker, 

Jethro Tull, Joe Bonamassa, Scott Henderson, Mick 
Taylor a mnoho dalších. Support: filip Vítů Trio.

čtvrtek 13. 9., 19 hod., velký sál, vstupné 390, 360, 
330 Kč * VYPRODánO!
sPlAŠEnÉ nŮŽKy
Komedie s detektivní zápletkou.

sobota 22. 9., 9–13 hod., velký sál, vstup volný
PodZiMní  BAZáREK
Bazárek pro všechny, kdo chtějí výhodně nakoupit 
či prodat dětské oblečení. Rezervace stolů (á 50 Kč)  
u paní Kozlové v TIC, tel.: 571 118 103. 

Připravujeme na říjen: 7. 10. DH Žadovjáci, 13. 10. 
Entomologická výstava, 19. 10. SLZA – koncert + 
afterpárty, 21. 10. Čiperkové, 22. 10. Divadlo Pecka 
– Vinetůůů!, 25. 10. Slavnostní večer

Kino
čtvrtek 6. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2018, 147 min., titulky, nevhodné pro děti 
a mládež do 12 let
Mission: iMPossiBlE – FAllout 3d
– akční, dobrodružný, thriller
fallout doslovně znamená radioaktivní spad. A pak 
jde fallout vnímat také obrazně – snímek bude o ná-
sledcích Huntových činů. 
 
pátek 7. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, stolová 
úprava, Velká Británie, USA 2018, 120 min., titulky, 
nevhodné pro děti a mládež do 12 let

WhitnEy – dokumentární, hudební, životopisný
Nejprodávanější, nejúspěšnější, nejoceňovanější – 
každý přívlastek k famózní whitney Houston stopro-
centně sedí. 
 
neděle 9. 9., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2018, 118 min., dabing, přístupné bez omezení
úŽAsŇáKovi 2 3d – animovaný, akční
Hlavní hvězdou je tentokrát Helen, zatímco Bob zů-
stal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat 
každodenní nástrahy „normálního“ života. 
 
čtvrtek 27. 9., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Česko 2018, 95 min., přístupné bez omezení
Po ČEM MuŽi touŽí – komedie
Ráno po velké pitce se šovinista Karel probudí, ale 
už to není Karel. Díky noční alkoholické „jízdě“  
a vědmě Zoltaně se stal ženou – ovšem pouze fyzicky. 

Připravujeme kino na říjen: Predátor: Evoluce, 
Chata na prodej – Bio senior, První člověk, Husí kůže 
2: Ukradený Halloween, Jak se moří revizoři

ZáJEZdy
sobota 15. 9., cena zájezdu 400 Kč
PodháJsKA – nástupní místa 5.15 Zlín ABS,  
5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Spole-
čenský dům a 5.40 Otrokovice zastávka MHD náměstí  
(u Otrokovické BESEDy). Rezervace míst a platba 
v TIC osobně nebo na telefonním čísle 571 118 103.

ZáŘí

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BE-
SEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám.  
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.otro-
kovickabeseda.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 otevře-
na ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

neděle 30. 9. 2018, 10–18, 
park před Společenským domem, vstup volný

MiChAlsKá PouŤ
10–12 Dechová hudba VLČNOVJANKA
14–15 PEJSKOVáNí JE…ŠTĚSTíČKO

fóry a písničky pro malé človíčky
15.30–16.30 f-DUR JAZZ BAND 

17–18 TEAM REVIVAL Martin (SK)

JAZYKOVÉ KURZY 
září–červen

ANGLICKÝ JAZYK 
– senioři začátečníci     
Po, 8.30–10.00    2 400 Kč

ANGLICKÝ JAZYK 
– senioři mírně pokročilí A      
St, 8.30–10.00 2 800 Kč

ANGLICKÝ JAZYK – senioři 
mírně pokročilí B
St, 10.00–11.30 2 800 Kč

ANGLICKÝ JAZYK  
– senioři konverzace                
St, 11.30–13.00 2 800 Kč

JApONštINA – začátečníci  
Po, 18.00–19.30 3 200 Kč

FRANCOUZSKÝ JAZYK 
– začátečníci    
Út, 17.00–18.30 3 200 Kč

špANĚLSKÝ JAZYK 
– začátečníci    
Út, 18.30–20.00 3 200 Kč

ZNAKOVÝ JAZYK      
Čt, 17.00–18.30 3 200 Kč

RUSKÝ JAZYK – začátečníci    
St, 18.00–19.30 3 200 Kč

RUSKÝ JAZYK – pokročilí        
St, 19.30–21.00 3 600 Kč

VZDĚLÁVACÍ KURZY 
1 měsíc

RODOKmeN 
– začátečníci  4 lekce 
Po, 17.00–18.00 400 Kč

RODOKmeN 
– pokročilí 4 lekce 
Po, 18.00–19.00 400 Kč

pOHYBOVÉ KURZY 
září–leden

ORIeNt 
děti začátečníci 5–8 let 
Po, 16.00–17.00 600 Kč

ORIeNt 
děti mírně pokročilí od 8 let 
Po, 17.00–18.00 600 Kč

ORIeNt 
pokroč. dívky od 15 let 
Po, 18.00–19.00 600 Kč

ORIeNt 
dospělí – začátečníci 
Po, 19.30–20.30 800 Kč

ORIeNt 
dospělí – mírně pokročilí 
St, 19.00–20.00 800 Kč

ORIeNt dospělí – pokročilí 
Čt, 19.00–20.00 800 Kč

ORIeNt skupina
Čt, 20.00–21.00 800 Kč

tAJčI
Po, 9.00–10.00 600 Kč
Pá, 17.00–18.00 600 Kč

JóGA pondělí
Po, 17.00–18.30 900 Kč 
Po, 19.00–20.30 900 Kč

JóGA  úterý
Út, 9.00–10.30  450 Kč
(2x měsíčně) 
Út, 10.30–12.00  450 Kč
(2x měsíčně) 
Út, 18.00–19.30 900 Kč

JóGA  středa
St, 16.30–18.00 900 Kč 
St, 18.00–19.30 900 Kč

JóGA čtvrtek
Čt, 9.00–10.30  450 Kč
(2x měsíčně) 
Čt, 10.30–12.00  450 Kč
(2x měsíčně) 

JóGA děti od 5 let 
St, 15.45–16.30 600 Kč

CVIčeNÍ 
S FYZIOteRApeUtem 
Út, 8.30–9.30 600 Kč

tAeKwONDO – děti 
St, 16.00–17.00 600 Kč

BřIšNÍ peKÁč 
Út, 10.00–11.00 600 Kč
Út, 18.00–19.00 600 Kč

UmĚNÍ BOJe děti od 5 let 
St, 17.00–18.00 600 Kč

pOweR JóGA 
St, 18.00–19.00 700 Kč

SeBeOBRANA DOSpĚLÍ 
St, 20.00–21.00 600 Kč

KOCOUřÍ CVIKY 
Čt, 9.00–10.00 600 Kč

čÍNSKÉ CVIčeNÍ pRO 
ZDRAVÍ 
Čt, 10.00–11.00 600 Kč 

řeCKÉ tANCe – začátečníci
Ne, 16.00–17.00   400 Kč
(2x měsíčně) 

řeCKÉ tANCe – pokročilí I. 
Ne, 17.00–18.00  400 Kč
(2x měsíčně) 

řeCKÉ tANCe – pokročilí II. 
Ne, 18.00–19.00 
(2x měsíčně) 500 Kč

BřIšNÍ peKÁč 
Út, 19.00–20.00 600 Kč

KARDIO CVIčeNÍ 
Út, 9.00–10.00 600 Kč
Út, 18.00–19.00 600 Kč

RUKODĚLNÉ KURZY 
září–leden

HRÁtKY S HÁčKem 
Po, 16.30–18.30 1 000 Kč

HRÁtKY S JeHLICemI 
Po, 18.30–20.30 1 000 Kč

HRÁtKY S DRÁtKY 
Čt, 18.30–20.30 
(2x měsíčně) 600 Kč

pALIčKOVÁNÍ 
Čt, 16.30–18.30 900 Kč

KReSBA 
Čt, 18.30–20.00 1 000 Kč

OLeJOmALBA 
Čt, 20.00–21.30 1 000 Kč

INtUItIVNÍ tVOřeNÍ 
Po, 17.00–18.00 600 Kč

StVOřeNÍ K tVOřeNÍ 
děti 3–5 Let 
Út, 10.00–11.00 600 Kč

pAtCHwORK 
St, 15.00–18.00  1 200 Kč
(2x měsíčně) 

KeRAmIKA 
Po, 17.00–19.00 2 800 Kč 
Út, 17.00–19.00 2 800 Kč 
St, 17.00–19.00 2 800 Kč

NABÍDKA KURZŮ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Uzávěrka přihlášek do 31. 8., info v předprodeji, PO–PÁ 8–12, 13–18, SO 8–12 hod., tel. 571 118 103

otRoKoviCKÉ noviny Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. vydavatel: Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. Regist-
race: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 5. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě Ot-
rokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104, e-mail: redakce@otrokovickeno-
viny.cz.  Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Jiří Holub, Ing. Anna Novotná, Ing. filip Pastuszek, Bc. Michal Petřík, Bc. Romana Stehlíková, JUDr. Jaroslav Tkadlec, 
Mgr. Jiří Veselý. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz. Graf. úprava: Ing. Anna Novotná.  
tisk: HART PRESS, spol. s  r. o. distribuce: Česká pošta, s. p. nevyžádané příspěvky se nevracejí. 



SENIOR Otrokovice se těší ob-
libě dobrovolníků již od roku 
2009. A jelikož základem dob-
rovolnictví je dobrá vůle, em-
patie a chuť pomáhat, tak se 
dobrovolníkem může stát kaž-
dý, komu je více než patnáct let  
a má chuť udělat jednoduchý, 
ale důležitý krok k zapojení se 
do prospěšné činnosti. Odmě-
nou mu je hřejivý pocit z vyko-
naného dobra a také zkušenost, 
kterou může využít v zaměst-
nání či ve studiu. 

SENIOR Otrokovice spo-
lupracuje v rámci zajištění 
dobrovolníků pro uživatele 
pobytových sociálních slu-
žeb v budově B a C s Dobro-

volnickým centrem ADRA 
Zlín.  Chcete se stát dobro-
volníkem i vy? Rádi rozší-
říme naše řady a blíže vám 
dobrovolnictví představíme. 

Více na www.adra.cz/zlin  
a www.senior-otrokovice.cz. 
 Mgr. Jarmila BoChEZová, 
 sociální pracovnice 
 SeniORu Otrokovice 

7OtrOkOvické
nOviny

31. 8., v 16 hod., náměstí 3. května
FEdo 2018 – Speciální koncert v rámci 19. mezinárodního fes-
tivalu dechových a folklorních souborů fEDO 2018. Představí se 
rakouská dechovka Stadtkapelle Leibnitz a polský soubor Zespół 
Tańca Ludowego Kościelec. 

30. 9., 10–18 hod., park před Společenským domem, vstup volný
MiChAlsKá PouŤ
Tradiční otrokovická pouť. Program pouti najdete na straně 6.    

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

odvoZ ZdARMA – CEnA dohodou
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ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍCH PLOCH
» Hloubkové čištění fasád/impregnace
» Čištění a renovace zámkové dlažby
» Odstraňování graffiti/antigraffiti nátěr
» Čištění a renovace veškerých venkovních ploch: chodníky, 
schody, zdivo, cesty, kámen, beton, dlažby, dřevo, omítky, cihly...

Kontakt: 733 327 003, cisteniploch.zt@seznam.cz

 
1) vodorovná dopravní značka č. v8b „Přejezd pro cyklisty 
přimknutý k přechodu pro chodce“. Pro přijíždějící řidiče 
má tato značka tento význam:
správně je za b) zákon č. 361/2000 Sb. • § 2 Základní pojmy:  
l) nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jiné-
mu účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo 
žádné nebezpečí, m) nesmět omezit znamená povinnost počínat 
si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komuni-
kacích nebylo nijak překáženo, • § 5 Povinnosti řidiče odst. 2 
písm. f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní 
komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá 
přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v pří-
padě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem 
pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje, 
odst. 2 písm. h) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komu-
nikaci na přejezdu pro cyklisty.

2) v případě, že je v osobním automobilu přepravovaná ne-
připoutaná osoba, která měla povinnost být připoutána:
správně je za c) zákon č. 361/2000 Sb. § 6 odst. 1 písm.  
e)Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených 
v § 4 a 5 dále povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1, 
N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním 
systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo 
tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy při-
poutáno bezpečnostním pásem.
Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.
Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností 
stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích 
– počet bodů za tato jednání porušení povinnosti použít dětskou 
autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 
–4 body.

3) Pro zastavení a stání vozidel platí, že:
správně je za a) zákon č. 361/2000 Sb. § 25 odst. 3: Při stání 
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
 (dop)

Bezpečný dopravní prostor: správné 
odpovědi na otázky z kvízu ze str. 4
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Slavnostním Koncertem díků 
se dne 20. června rozloučili 
žáci a pedagogové ZUŠ Otro-
kovice se svou ředitelkou Mi-
ladou Grimovou. Poděkovat jí 
za její práci přišel kromě býva-
lých žáků školy, jako je herec 
Městského divadla Zlín Gustav 
Řezníček, také krajský radní 
pro kulturu, památkovou péči, 
církve, mládež a sport Miro-
slav Kašný. 

Dlouholetá ředitelka a uči-
telka hry na akordeon ZUŠ  
Otrokovice odešla k 31. čer-

venci do penze. Novou ředi-
telkou je klavíristka Jindřiška 
Keferová. „Chtěla bych na-
vázat na vynikající práci paní 
ředitelky Grimové. Ta doslo-
va vybudovala zdejší základ-
ní uměleckou školu, která má 
vynikající zvuk i za hranice-
mi města Otrokovice. A já si 
toho moc vážím a obdivuji ji 
za to. Srpen je měsícem příprav 
na další školní rok, musím tedy 
tento čas také věnovat sezná-
mení s administrativní strán-
kou školy,“ uvedla.  (ano)

Prostřednictvím ON bych ráda poděkovala České poště, a sice 
technickému oddělení, za kvalitní a rychlou opravu zborcené 
dlažby u bankomatu před poštou Otrokovice 2. Nevšední na tom 
všem bylo hlavně to, že pracovníkům zmíněného odd. nebylo 
nutné dlouze a složitě vysvětlovat, že po takovém terénu se ne-
může bezpečně pohybovat invalidní vozík ani skútr pro seniory. 
Sami se přesvědčili a konali. Toho si velmi vážím a věřím, že 
nejen já budu mít radost, ale i další vozíčkáři ve městě. 
 Zdenka MAZáČová, Otrokovice 2

PoděKování

GAlAntERiE ŽAlČíKová
nám. 3. května 1793

výPRodEJ látEK A oděvŮ 
do 30. září

dobrovolníci v sEnioRu – důležitá a prospěšná činnost

ZuŠ bude mít novou ředitelku, Milada Grimová odchází do penze

Milada Grimová působila na 
ZUŠ Otrokovice šestačtyřicet 
let. Pětatřicet let byla ředitel-
kou školy.

soutěž historických 
ručních hasičských 

stříkaček
MEMoRiál 

JosEFA hiánKA
1. září od 15 hodin
náves Kvítkovice

Soutěžní disciplíny: 
• přesnost stříkání
• plnění nádoby
• vzdálenost



Poslední utkání žen v uplynu-
lém ročníku 1. ligy nám bohu-
žel dva body nepřineslo, což  
však nic nemění na faktu, že 
naše děvčata obsadila v koneč-
ném účtování v soutěži krásné 
třetí místo. A to se dá rozhodně 
hodnotit jako úspěch.

Sezonu tedy můžeme hod-
notit jako úspěšnou. Podávali 
jsme vcelku dobré výkony 
a potěšitelné je, že se podařilo 
začlenit do kolektivu i některé 
další hráčky z kategorie starší-
ho dorostu. Aneta Slováčková, 
Veronika Vičánková a Alena 
Procházková ukázaly, že by 
i v dalších sezonách mohly být 
posilami pro tým. Záleží však 
především na jejich osobním 
přístupu a nasazení. Oba tyto 
faktory se zatím jeví velmi 
dobře.

Týmu pomohly také hostují-
cí hráčky, z Olomouce – Mag-
da Kašpárková a Diana Řez-
níčková. V jarní části sezony 
prohrála děvčata jen třikrát, 
z toho dvakrát venku.  

Cílem do další sezony bude 
jistě udržet stávající kádr hrá-
ček a doplnit jej o některé další 
talentované hráčky z dorostu.  
Začátkem srpna odstartovala 
příprava na letní sezonu pod 
vedením trenéra Lubomíra 

Lukačoviče. Příprava bude 
zakončena tradičním příprav-
ným turnajem Jiskra Handball 
Cup 2018, který se uskuteční 
o víkendu 31. srpna až 2. září 
ve sportovní hale na Štěrkoviš-
ti. Na turnaj se zatím přihlásilo 
6 družstev z České republiky 
a Slovenska, takže uvidíme 
jistě kvalitní utkání. Doufáme, 
že do sezony vstoupíme dobře 

připraveni, protože nás čekají 
opravdu náročná utkání. Pokud 
budeme chtít obstát se ctí, tak 
budeme muset předvádět hru 
na úrovni loňské sezony.

Na závěr bych chtěl podě-
kovat všem našim příznivcům, 
kteří nám drželi palce za pod-
poru. Městu Otrokovice a Zlín-
skému kraji za finanční podpo-
ru, která nám pomohla alespoň 

zčásti pokrýt nejnutnější výdaje 
spojené s naší činností. Za fi-
nanční podporu děkujeme také 
všem našim sponzorům. Nej-
větší dík však patří všem tre-
nérům, organizačním pracovní-
kům a ostatním členům za to, že 
se snaží co nejlépe reprezento-
vat naše krásné město Otroko-
vice.  Zbyšek CilEČEK,

 místopředseda klubu

OtrOkOvické
nOviny8
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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. 

hledáme ke koupi dům se 
zahradou. Tel.: 739 708 255.         

nutně hledám byt, s oprava-
mi počítám. Tel.: 603 976 867.

hledám na občasnou výpo-
moc starší paní k tatínkovi, kte-
rý je na inv. vozíku. – podání 
léků a jídla při mé nepřítom-
nosti. 100 Kč/hod. Další info 
na tel: 732 316 024, Macková. 

technické služby 
otrokovice s. r. o., 

K. Čapka 1256, 
otrokovice přijmou 

do pracovního poměru 
pracovníky na následující 

pracovní pozice 
– nástup září 2018:

• elektrikáře pro údržbu 
veřejného osvětlení 
Požadavkem je vyučení 
a praxe v oboru, řidičský 
průkaz skupiny „B“, odborná 
způsobilost v elektrotechnice 
podle vyhl. č. 50/1978.
• zedníka – dlaždiče
Požadavkem je vyučení 
a praxe v oboru, řidičský prů-
kaz skupiny „B“ výhodou. 
• správce sběrného dvora 
trávníky, ul.  SNP (zkrácený 
úvazek)
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalové 
telefonicky – číslo  telefonu 
577 922 329, 603 159 744, 
e-mailem: 
mzdy@tsotrokovice.cz nebo 
osobně v sídle společnosti 
v době od 6.00 do 14.00. 
Osobní schůzku je nutné si 
vždy předem sjednat telefo-
nicky.

JÓGA KROK ZA KROKEM 
cesta ke zdraví a vnitřnímu klidu

Základy jógy v 16 lekcích  pro 
začátečníky a mírně pokročilé, 

kteří si chtějí zopakovat základy.
Tělocvična 

Gymnázia Otrokovice: 
čtvrtky 16–17.30 hod.  

(20. září – úvodní lekce zdarma, 
kurzovné 700 Kč)

Centrum Arkána Zlín 
pondělky 9.30–10.45 hod.   
nebo  17.30–18.45 hod. 

(17. září – úvodní lekce zdarma, 
kurzovné 1 200 Kč, jednotlivě 

100 Kč/lekce )
Přihlášky a informace:  

lenka.vychodilova@seznam.cz
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

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

Přibližně devět milionů korun 
bude investováno do rozšíření 
kapacity učeben v Základní 
škole T. G. Masaryka Otro-
kovice. Práce i financování 
budou rozděleny na dvě etapy.

Z rozpočtu města poputuje 
na stavební práce ještě v roce 
2018 přibližně 5,9 milionu 
korun. „S těmito finančními 
prostředky se počítá v letoš-
ním rozpočtu města,“ uvedl 
vedoucí ekonomického odbo-
ru Jaroslav Dokoupil. 

První etapa obsahuje zá-
kladní stavební práce na re-

konstrukci výměníkové stani-
ce, ze které vzniknou tři nové 
učebny. V roce 2019 bude pro-
vedena druhá etapa obsahující 
dokončovací stavební práce 
a vybavení všech tří učeben. 
Tato část bude financována 
z dotace Integrovaného plá-
nu rozvoje území, o kterou 
město zažádalo v rámci pro-
jektu Modernizace odborných 
učeben v ZŠ T. G. M. Dotace 
byla městu, jako zřizovateli  
ZŠ T. G. M., schválena ve výši 
téměř dva miliony korun.

„Jsem velmi ráda, že se 

podařilo získat finanční pro-
středky na revitalizaci nevy-
užívané výměníkové stanice, 
kde budou nové učebny pro 
výuku přírodovědných a po-
lytechnických předmětů. Bu-
deme tak mít nejen možnost 
realizovat výuku s využitím 

nejmodernějších technologií, 
ale i začít využívat prostory, 
které jsme pro rozvoj naší 
školy potřebovali,“ uvedla ře-
ditelka školy Marta Zakopalo-
vá. 

 Romana stEhlíKová,
 mluvčí Otrokovic

Z výměníkové stanice budou nové učebny ZŠ t. G. M.
Modernizace odborných učeben 
na ZŠ T. G. M./CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007562         
Náklady celkem: 1 942 049,00 Kč            
Vlastní zdroje: 194 204,90         
Dotace: 1 747 844,10
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Klienti Azylového domu Sa-
maritán nově zvelebují veřejný 
prostor v místní části Baťov. 
Tato aktivita má napomoci 
zútulnit společné prostředí oby-
vatel, ale zejména znovu zapo-
jit tyto muže do každodenních 
prací. Cílem je nejen udržet 
místní část čistou, ale zejmé-
na povzbudit klienty, kteří se 
ocitli v nepříznivé situaci, najít 
sílu postavit se na vlastní nohy. 
Samaritán poskytuje klientům 
šanci na návrat do běžného ži-
vota a příležitost k uplatnění. 

Tato činnost je vykonávána 

v takzvaném institutu „veřejné 
služby“. Obyvatelé Samaritánu 
uklízejí Baťov vždy po dvoji-
cích vybaveni reflexními vesta-
mi. „Konkrétní náplní práce je 
pak procházení prostor parku, 
dětských hřišť, zastávek, chod-
níků, okolí odpadkových košů 
a sbírání odpadků. Do této ak-
tivity jsou zapojováni klienti, 
kteří mají zájem o pravidelnou 
práci, ale bohužel už nemohou 
docházet do řádného zaměstná-
ní, ať už z nedostatku fyzických 
sil, či z jiných důvodů, které je 
do azylového domu přivedly,“ 

vysvětluje vedoucí Azylového 
domu Samaritán Aleš Jaroš.

Azylový dům Samaritán, 
jenž je jednou ze sociálních slu-
žeb Charity sv. Anežky Otroko-
vice, pomáhá jeho obyvatelům, 
kteří se dostali do tíživé životní 
situace a stojí o to se z ní dostat. 
Kromě toho, že mají k dispozi-
ci nocleh, možnost uvařit si či 
vykonat hygienu, jde zejména 
o nabídku sociální práce, je-
jímž cílem je klienty aktivizo-
vat a zapojit do různorodých 
činností, a to nejen pracovních. 
Veřejná služba slouží k obnově 

a posílení pracovních návyků  
i k zapojení se do veřejného 
dění. 

„Místním obyvatelům Ba-
ťova tak chceme dokázat, že 
stojíme o to zapojit se do po-
vinností společného veřejného 
prostoru. Konec konců součástí 
této místní lokality jsme již 
dvacet let a není nám lhostej-
né, jak se tu žije. Všem obyva-
telům děkujeme touto cestou 
za trpělivost a důvěru, kterou 
nám projevují. Je to pro nás 
velmi důležité,“ dodává Jaroš.
  (ste)

Klienti samaritánu se zapojují do veřejného života prací

házenkářky doladí formu před sezonou na Jiskra Cupu

Proti Kobylisům. Poslední zápas sezony odehrály Otrokovičanky na domácí palubovce proti 
Sokolu ii Kobylisy s výsledkem 29:33. třetí příčku si ale vysloužily už o týden dříve v Plzni, kde 
porazily lídra soutěže.  Foto: Anna novotná 

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. Mgr. Barbora ŠoPíKová, vedoucí OŠK 

Pronájem městských sportovních zařízení PRŮKAZovÉ 
Foto 

otrokovická 
BEsEdA:  

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

ČT 9–11 hod.



Dne 1. srpna 
se dožila paní 
Marie 
KovAříKová
krásných 95 let. 
Za lásku, péči a 
vlídná slova bych Ti chtěla, 
maminko, poděkovat, do dal-
ších let Ti přeji hodně zdra-
víčka, štěstíčka, ať jsi pořád 
plná optimismu. S láskou 
Tvoje dcera Alena

Skutečná láska 
ke zpěvu zača-
la již v dětském 
věku u irenky 
 (Zbavitelové) 
PosPíŠKovÉ 

– za války pod vedením prof. 
f. Lýska. Po válce byl utvo-
řen Smíšený sbor, vedl prof. 
Evžen Valový. Prof. Marie 
Vondráčková převzala vede-
ní Ženského pěvec. sboru do 
r. 1992, pak Jaroslav Zimák  
a nyní Mgr. Marek Obdržá-
lek. Irenka ve všech těch-
to sborech zpívala až do 
dnešních dnů, kdy 21. srpna 
oslavila 85. narozeniny! Bla-
hopřeje bývalá zpěvanka Eu-
gen. Macháčková a všichni 
zpěváci z těchto sborů.

Dne 1. září osla-
ví 90. narozeni-
ny paní Jarmila 
vyoRAlová. 
Do dalších let 
jí přejí hodně 
štěstí, spokojenosti a hlavně 
pevné zdraví dcery Jarmila  
a Jana a syn Svatopluk s ro-
dinami.

Dne 8. září 2018 oslaví 60 let 
společného života manželé  
Božena a Josef tKáČovi. 
Hlavně zdraví, štěstí a spous-
tu krásných chvil prožitých  
v klidu a radosti přeje syn 
Rosťa a Josef s rodinami.

Dne 21. srpna uplynulo 10 let od úmrtí pana  
Aloise úlEhly. S láskou vzpomíná manželka, 
dcery Adéla, Ilona a Vendula s rodinami.

Dnes, 24. srpna, by se dožil 60 let pan Roman  
nEvAřil. Za tichou vzpomínku děkuje maminka 
a rodina.

Dne 28. srpna vzpomeneme 15. výročí úmrtí naše-
ho milého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana Františka KlEMEnty. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou, vnou-
čata a pravnuci Daniel a Daniela.

Když jsi, náš milovaný, byl ještě s námi, byla kolem 
tebe jen samá radost, úsměv, láska z tebe vyzařo-
vala – rozdával jsi ji všude kolem sebe. Děkujeme 
ti za všecho dobro, které vykonávals, i hodnoty, 
které jsi nám tady zanechal, za vychování a ob-
rovskou obětavost. Dne 28. srpna uplyne 15 let od 

úmrtí člověka, který rád žil, nade vše miloval své nejbližší, ale 
také s ochotou pomáhal těm, kteří to potřebovali – můj milo-
vaný manžel a tatínek, pan Bohumil KlEMEnt. Zároveň by 
také 27. srpna oslavil 89. narozeniny. Není slov, aby vyjádřily 
obrovské poděkování za léta strávená s Tebou. Stále vzpomíná-
me a svíčku doma zapalujeme. Manželka Ludmila a dcera Soňa  
s manželem Drahomírem

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který 
jsi pro nás žil. Dne 29. srpna uplyne 5 let, co nás 
navždy opustil náš drahý, pan Erich MÜllER. 
Vzpomínají manželka Dobroslava, syn Roman, 
dcera Lenka a vnučka Linduška.

Vydala ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře 
vzpomínek jsi nechala dokořán. Díky za to, čím 
jsi nám v životě byla, za každý den, jenž jsi pro 
nás žila. Dne 30. srpna uplyne 8. smutný rok, kdy 
nás navždy opustila paní Jindřiška honsová.  
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají 

Slávek a dcery Iva a Hanka s rodinami.

Dne 31. srpna uplyne rok, kdy nás navždy opustil 
pan vladimír nEŠPoR. S láskou a s bolestí v srd-
ci vzpomíná manželka Marie, dcera Milena a syn 
Pavel s rodinami.

Dne 3. září si připomínáme 1. výročí úmrtí pana 
Milana vEČEři. Spolu se svými rodinami vzpo-
mínají synové Milan a Zdeněk a dcera Lenka.

Dne 5. září vzpomeneme nedožitých 65 let paní 
dany oČAdlíKovÉ. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují manžel, 
dcera Iveta s rodinou a syn Martin.

Dne 20. července uplynulo 17 smutných let, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek, dě-
deček a pradědeček, pan Zdeněk KAdlČáK.  
S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s ro-
dinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 29. července uplynulo 11 let od úmrtí pana 
Jiřího GAChA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. S láskou a úctou vzpomíná manželka Hana, 
syn Jiří a dcera Hanka s rodinou.

Dne 1. srpna uplynuly čtyři smutné roky, co nás 
opustila paní Markéta KÜhRová. Kdo jste ji 
měli rádi, vzpomeňte s námi. Syn Ivan s rodinou

Ve čtvrtek 2. srpna uplynulo již 21 let, kdy do-
tlouklo srdce mojí manželky a babičky, paní Marie  
ZiMáKovÉ. Dozněl nám taky její zpěvný hlas, na 
který vzpomínají manžel Jaroslav a dcery Zdeňka a 
Alena s rodinami. Děkujeme i za Vaše vzpomínání.

Dne 3. srpna uplynuly 2 roky, kdy se na věčnost 
odebral pan Mgr. Petr nEBuChlA. S láskou  
a úctou vzpomíná manželka Marie, syn Petr s rodi-
nou a dcera Ivana s rodinou.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 5. srpna by 
se dožil 80 let pan Petr olAh. S láskou a úctou  
děkuje manželka Lucie a děti s rodinami.

Dne 7. srpna uplynulo již 5 let od úmrtí mé milova-
né maminky, paní libuše nohElovÉ. S láskou 
stále vzpomíná dcera Martina.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě milo-
val, vzpomíná dál. Dne 9. srpna jsme vzpomenuli  
1. výročí úmrtí pana Miroslava uhříČKA.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 11. srpna uplynulo 10 let, kdy 
nás navždy opustila paní Milada  
BuRiAnová a dne 25. srpna 
vzpomeneme nedožitých 90 let pana 
vladimíra BuRiAnA. Kdo jste 
je znali, vzpomeňte s námi. Dcera  
Helena, vnučka Hana, vnuk Jan

Dne 11. srpna by se můj manžel Jiří dolEŽEl 
dožil 70 let. Vzpomínají manželka Vlasta s rodi-
nou.

Dne 15. srpna uplynuly tři roky od úmrtí naše-
ho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
Jaroslava dolEŽElA. S láskou vzpomíná  
manželka a dcery s rodinami.

Dne 16. srpna uplynulo již 18 dlouhých let,  
co nás opustil můj manžel, tatínek, dědeček, pan  
Karel vEČEřA. S láskou stále vzpomíná manžel-
ka a dcera s rodinou.

Dne 17. srpna uplynul 1 rok, co nás opus-
til můj manžel, tatínek, dědeček, pradědeček,  
pan Jaromír nováK. S láskou stále vzpomíná  
manželka a děti s rodinami.

čas letí, ale vzpomínka na naše 
milované nám nikdy nevybledne.  
Dne 17. srpna by naše maminka, paní 
Marie ZAtlouKAlová, oslavila 
výročí 90 let. Taktéž 26. srpna by měl 
náš tatínek, pan Josef ZAtlouKAl, 

93. narozeniny a 8. září tomu bude už 36 let, co nás navždy 
opustil. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcera Vlaďka  
s rodinou
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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.

BlAhoPřání

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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studio JAnA – KOS-
METIKA, MASáŽE Lá-
VOVÝMI KAMENy, 
MOŽNOST ZAKOUPENí 
DáRKOVÝCH POUKA-
ZŮ. Na Vaši návštěvu se těší 
Věra Černá, Obchodní 1317, 
Otrokovice. Objednávky na 
telefonním čísle 606 129 185.
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KADEŘNICTVÍ PRO 
DÁMY I PÁNY

Kadeřnictví YVETT
Poliklinika Otrokovice

Lucie Marková
Tel. 734 799 980

sPolEČEnsKá KRoniKA

ZA JiříM PiŠlEM

Ve čtvrtek 5. července náhle zemřel  
Jiří Pišl. Ing. Pišl zanechal v Otrokovicích 
výraznou stopu v době povodní v roce 
1997, kdy měl na starosti veřejný pořádek 
a ochranu majetku jako velitel policejní 
jednotky v zaplavené oblasti. O své postře-
hy z této doby se podělil naposled vloni jako účastník be-
sedy s žáky otrokovických škol a večerní besedy s občany 
při příležitosti 20. výročí ničivé povodně. Otrokovičané, 
kteří ho poznali osobně, se shodují v tom, že i ve vypja-
tých situacích dokázal vždy vystupovat nesmírně klidně, 
s velkým přehledem a nadhledem. Dobrodružství, která 
prožil, by vydala na několik životů. Byl mužem mnoha 
profesí. Kromě své hlavní profese v posledních deseti 
letech, kdy působil jako instruktor speciálního potápění, 
se věnoval i výcviku práce ve výškách, speleologii a mj. 
byl i námořním kapitánem. V Otrokovicích měl mnoho 
kamarádů a nejednoho z nich přivedl k potápění. 

Čest jeho památce!



10
OtrOkOvické

nOviny

OTROKOVICE

Pořadatel akce: Partneři akce:

Neděle 16. 9. 2018 

Úterý 18. 9. 2018 

Středa 19. 9. 2018 

Čtvrtek 20. 9. 2018 

Pátek 21. 9. 2018

Sobota 22. 9. 2018 

ź Den bez aut s DDM Sluníčko, 15–18 hod., park 
u polikliniky, těšit se můžete na venkovní aktivity. 
V rámci akce proběhne Sbírka pro Světlušku. Vstup 
zdarma.

ź Jezdecké závody dětí se zdravotním 
znevýhodněním pod taktovkou DDM Sluníčko, 
15–17 hod., Ranč Tlumačov. Vstup zdarma

ź Beseda pro seniory na téma Bezpečnost 
ve městě, 15–17 hod., areál dopravního hřiště DDM 
Sluníčko na Trávníkách, besedou provede velitel 
městské policie a vedoucí Odboru dopravně-
správního MěÚ Otrokovice. Vstup zdarma

ź Cvičení se Sportklubem EVA, 18–20 hod., tělocvična 
ZŠ T. G. M., ukázky různých forem cvičení – zumba, 
bodyform, jogalates, pilates, tabata, jóga. Vstup 
zdarma

ź Rozjezd na Sluníčku, 15–18 hod., DDM Sluníčko 
Trávníky, aktivity nejrůznějšího typu a zaměření. Vstup 
zdarma

ź Vyjížďka na koloběžkách pro dospělé pod vedením 
TJ Jiskra Otrokovice, start v 17.30 hod., sokolovna. 
Vstup zdarma

ź Snídaně zdarma pro cestující MHD (zastávka linky 
č. 55 na Štěrkovišti), 6–8 hod.

ź Ukázka odborné práce jízdní policie, 
15–17 hod., vycházkové území vedle dopravního hřiště 
DDM Sluníčko. Vstup zdarma

ź Vyjížďka na koloběžkách pro dospělé pod vedením 
TJ Jiskra Otrokovice, start 17.30 hod., sokolovna.  
Vstup zdarma

ź Výuka jízdy na in-line pod vedením SSCO týmu, 
16–18 hod., sportovní areál na Trávníkách. Vstup 
zdarma

ź MHD ZDARMA

ź Sportovní odpoledne pro děti s táborákem pod 
taktovkou TJ Jiskra od 17 hod., hřiště  Otrokovice, 
u sokolovny. Vstup zdarma

ź Ukázka různých forem cvičení s TJ Jiskra 
Otrokovice, 17–21 hod., sokolovna, vyzkoušet si 
můžete woudink, smovey, SM-systém. Vstup zdarma

ź Sbírka Kola pro Afriku, 15–18 hod., nám. 3. května 
před Otrokovickou BESEDOU

ź Snídaně zdarma pro cyklisty (cyklostezka Otrokovice– 
Zlín – altán v blízkosti sídliště Trávníky), 5.30–8 hod.

ź Poznej Otrokovice (nejen) na kole, tradiční jízda 
městem pro rodiče s dětmi, cíl v Lanáčku se vstupem 
zdarma, zajištěny odměny pro dětské účastníky, start 
13.30–14.45 hod. z dopravního hřiště DDM Sluníčko 
na Trávníkách. Vstup zdarma

ź Odpoledne v pohybu, 15–18 hod., táborová základna 
DDM Sluníčko Štěrkoviště, ukázky a workshopy 
různých sportovních aktivit, dětský koutek. Vstup 
zdarma

15. 9.–22. 9. 2018  

ź Festival IQ play (interaktivní výstava her 
a stavebnic), víkendové dny  9–18 hod., všední dny 
12–18 hod., kinosál Otrokovické BESEDY, vstupné: 
50 Kč/osoba, 150 Kč/rodinné vstupné (rodiče + až 3 
děti)

16. 9.–22. 9. 2018  

ź Dopravní hřiště pro veřejnost, víkendové dny  
10–18  hod., všední dny 15–18 hod, areál dopravního 
hřiště DDM Sluníčko Trávníky. V rámci akce proběhne 
Sbírka pro Světlušku. Vstup zdarma

Pondělí 17. 9. 2018 

Na akcích bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam z důvodu propagace 
akce. V případě vzniklého problému se zveřejněním kontaktujte pověřence na 
e-mailu info@ddmslunicko.cz. Za pořízení záznamu třetí osobou neneseme 
zodpovědnost.

SPORTKLUB 
EVA

22. ZÁŘÍ 2018 

HLEDÁME KOLEGU DO NAŠEHO 
TÝMU V OTROKOVICÍCH 

na pozici: 

 ELEKTRO KONSTRUKTÉR 
 

HLAVNÍ ÚKOLY: 
• návrh, projekce a konstrukce elektrovýzbroje jednoúčelových strojů 
• tvorba technické a projektové dokumentace a její aktualizace 
• aktivně se podílet na součinnosti při oživování strojů a strojních zařízení 

POŽADUJEME: 
• znalost a orientaci v programu EPLAN Electric P8 
• VŠ / SŠ vzdělání se zaměřením na obory elektro a automatizace 
• praxe v oboru elektro (i při studiu) 
• řidičské oprávnění sk. B 
• samostatnost, spolehlivost, analytické myšlení, flexibilitu 
• ochotu dále se vzdělávat a učit se novým věcem 

VÝHODOU: 
• odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
• nadstandardní uživatelská znalost výpočetní techniky 
• znalost cizího jazyka – angličtina 

NABÍZÍME: 
• zázemí silné společnosti 
• motivující finanční ohodnocení 
• měsíční výkonnostní bonusy 
• 5 týdnů dovolené 
• penzijní připojištění 
• závodní stravování 
• služební telefon a notebook 
• půlroční a roční odměna 

 
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte zaslat svůj strukturovaný životopis 
na níže uvedenou emailovou adresu. 
 
KONTAKT:  pilna@sogos.cz 
 

 

 

HLEDÁME KOLEGU DO NAŠEHO 
TÝMU V OTROKOVICÍCH 

 

na pozici:  
 

STROJNÍ KONSTRUKTÉR 
HLAVNÍ ÚKOLY: 

• návrh a konstrukční řešení jednoúčelových strojů a zařízení 
• tvorba technické, projektové a předávací dokumentace 
• spolupráce při montáži a oživování stroje 
• tvorba poptávek u dodavatelů a komunikace s nimi 

POŽADUJEME: 
• znalost programu Inventor 2016, AutoCAD 2016 
• znalost kreslení pneumatických schémat v programu FluidDraw / PneuDraw 
• VŠ / SŠ vzdělání zaměření strojní – min. praxe 2 roky 
• řidičské oprávnění sk. B 
• kreativitu, samostatnost, spolehlivost, analytické myšlení, flexibilitu 
• ochotu učit se novým věcem, schopnost dokončit zadané projekty 

VÝHODOU: 
• znalost práce s dalšími programy typu Inventor 
• znalost cizího jazyka – angličtina  
• nadstandardní uživatelská znalost výpočetní techniky 

NABÍZÍME: 
• zázemí silné společnosti 
• motivující finanční ohodnocení na základě dosažených výkonů 
• 5 týdnů dovolené 
• penzijní připojištění 
• závodní stravování 
• služební telefon a notebook 
• měsíční výkonnostní bonusy 
• půlroční a roční odměna 

 
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte zaslat svůj strukturovaný životopis 
na níže uvedenou emailovou adresu. 
 
KONTAKT:  pilna@sogos.cz 
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Webové stránky Otrokovické BESEDY: www.otrokovickabeseda.cz
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Dne 28. července náš fotbalo-
vý tým fC Otrokovice – kluci  
z Baťova a Trávníků – reprezen-
toval město na turnaji v malé  
kopané UHER STREET CUP 
v Ústí u Hranic. Šlo o hru mezi 
mantinely na trávě i betonu. 
Soutěžilo čtrnáct mužstev. 
My se probojovali až do finá-

le, které se hrálo pod umělým 
osvětlením. Bohužel jsme jej 
prohráli výsledkem 6:2. I tak 
nás těší stříbrné medaile, pohár 
a certifikát, který jsme dostali 
od neziskové organizace Tom 
Help z této benefiční akce, jejíž 
výtěžek poslouží pro nemocné. 
 Radim KARAs

Finalisté z otrokovic. Horní řada zleva: Michael Baťa, Lukáš 
Gerža, Pavel Marholt, Matěj Dobrovolný, Dominik Hejda. Dolní 
řada zleva: Lukáš Kotásek, tomáš Vodák, Radim Karas. Brankář 
Filip Maňas.  

Tři hlavní vrcholy absolvoval 
úspěšně otrokovický střelec Jiří 
Gach. Po několika závodech 
českého poháru se představil 
na začátku května na dvoudenní 
na Grand prix Rakouska v Leo-
bersdorfu, kde výkonem 196 
trefených terčů z 200 zvítězil. 

Další mezinárodní soutěží pak 
bylo ve dnech 14.–17. června 
mistrovství Evropy ve španěl-
ském Toledu. Gach si každý 
den zapsal 49 zasažených ter-
čů z 50 možných. S výkonem 
196/200 se usadil na průběžné 
druhé místo, ale musel čekat, až 
dostřílí své rány několik dalších 
závodníků z celkově 260 startu-
jících, z nichž někteří ho mohli 
překonat či vyrovnat.

Po poslední položce byl na dě-
leném 3.–5. místě a o bronzové 
medaili musel rozhodnout roz-
střel. „Ve Španělsku jsem byl 
od úterý, ale středeční trénink 
jsem musel vynechat kvůli pro-
blémům s vypůjčeným autem, 
když jsem ho musel jet vyměnit 
na letiště v Madridu. Možná mě 
tento předzávodní stres jinak 
nastavil, a tak jsem byl při zá-
vodě klidný. Na rozstřel jsem 
čekal velmi dlouho, ale i v za-
padajícím slunci jsem se trefo-
val,“ uvedl Jiří. 

V rozstřelu jako jediný zapsal 
všech 25 terčů, zatímco jeho 
italští konkurenti měli shodně 
po dvou chybách. Tento vý-
kon znamenal titul druhého 

vicemistra Evropy, když nad 
jeho síly byli pouze dva domá-
cí borci. V soutěži týmů poté 
s kolegy Kováčem a Pučál-
kou pak součet 567 stačil také 
na bronz za francouzi a Italy. 
Spolu s květnovým vítězstvím 
v Rakousku pak individuální 
bronz z ME znamenal celkové 
vítězství v Evropském poháru 
Beretta Cup pro rok 2018.

Vrcholem sezony bylo Mist-
rovství světa v maďarské Szar-
lospuzstě. Čtyřdenní závod, 
který se konal ve dnech 26.–29. 
července, nezačal pro Gacha 
úplně ideálně, když první po-
ložku zastřílel za 23 a po první 
střelbě se pohyboval ve středu 
startovního pole, čítajícího 204 
střelců elitní kategorie OPEN. 
Ve druhém čtvrtečním kole při-

dal Jiří bezchybných 25, další 
dny pak již střílel jako přes ko-
pírák, kdy v lichých položkách 
vždy jeden holub uletěl a sudé 
byly bez chyb. Tyto výkony ho 
neustále posunovaly pořadím 
nahoru, až z toho bylo 5. místo 
na mistrovství světa výkonem 
195 bodů o 4 body za vítězem 
z francie, který během 4 dnů 
a 200 položek minul jediný terč. 

„První položka mě mrzela 
velice, protože střelnice byla 
dobře připravená a přehledná. 
Pak už ze mě tlak spadl a proto-
že na medaili bylo potřeba 197 
bodů, byl jsem i rád, že jsem ne-
skončil jen o místo za medailí,“ 
říká střelec. V soutěži družstev 
spolu s reprezentačními kolegy 
Daňkem a Šimákem stačil vý-
kon 560 bodů na 4. místo, když 
na bronzové Australany chybě-
lo 9 terčů.

Součet vítězství v Grand Prix, 
bronzu z ME a pátého místa 
z MS vynesl otrokovickému 
střelci celkové vítězství ve svě-
tovém poháru Beretta cup 2018 
a také 7. místo v dlouhodobém 
světovém žebříčku 2016–2018 
a post světové jedničky v aktu-
ální sezoně.

„Chtěl bych poděkovat městu 
Otrokovice za podporu a také 
mým sponzorům, rodině, přáte-
lům a fanouškům a pokusím se 
na tyto výkony navázat co nejlé-
pe.“ dodává Gach. 

 Michal PEtříK

stříbro z turnaje v malé kopané

Letos se v Tryonu v americ-
ké Severní Karolíně uskuteční 
Světové jezdecké hry (wEG 
– world Equestrian Games). 
Je to olympiáda jezdeckého 

sportu a koná se jednou za čtyři  
roky.

Otrokovický občan, student 
GO a člen oddílu TJ voltiž 
Tlumačov Jan Hablovič si 
v letošním roce splnil nomi-
naci na tento prestižní závod 
a v září odlétá s celou výpravou 
do USA. Z  finančních důvo-
dů si nemůže vzít do Tryonu 
svého koně, na kterém Honza 
celou sezonu závodí (náklady 
na přepravu koně se pohybují 
kolem 500 000 korun), proto 
se s vedením oddílu dohodli 
a zvolili levnější variantu, a to 
v Tryonu si koně zapůjčit. 

Cena za koně připraveného 
na wEG se pohybuje kolem  
5 500 dolarů, nám se však po-
dařilo tuto částku snížit a koně 
v Tryonu zapůjčit za 2 500 
dolarů (65 000 korun). Zhruba 
polovinu prostředků se nám již 
podařilo získat, přesto nám ješ-
tě 35 000 korun chybí.

Doufáme, že se nám zbývají-
cí část prostředků podaří získat 
a Honza bude moci v klidu tré-
novat a na Světových jezdec-
kých hrách předvést co nejlepší 
výkon.  

 libuše hABloviČová

otrokovičan na olympiádě jezdeckého sportu 

střelec Gach má za sebou úspěšnou hlavní část sezony

Kušisté uspořádali již 20. roč-
ník světového poháru ve střel-
bě z polní kuše na Novém 
stadionu TJ Jiskra Otrokovice. 
Do Otrokovic zavítali účastníci 
ze států: Rusko, Polsko, Ma-
ďarsko, Chorvatsko, Německo  
a také reprezentanti z České 
republiky.

Letos byl závod rozdělen 
na soutěže BOHEMIA CUP 
a wORLD CUP. world Cup 
se konal pouze v kategorii 
muži a ženy. Mezi muži zvítě-
zil Chorvat Krstinić Andrej, 2. 
místo si vystřílel Avdeev 
Iakov z Ruska a třetí místo 
získal Chorvat Oborovečki 
Martin. V kategorii ženy zví-
tězila Mihaela Oborovečki 
z Chorvatska, 2. místo obsa-
dila Chorvatka Grdiša Maja 

a třetí příčku Maďarka Bihariné 
Gábriel Emese. Tradiční závod 
Bohemia Cup se střílel v násle-
dujících kategoriích:
MUŽI:  1. místo Krstinić An-
drej z Chorvatska, 2. místo Av-
deev Iakov z Ruska, 3. místo 
Korbař Bohumil z České re-
publiky.
ŽENy: 1. místo Mihaela Obo-
rovečki z Chorvatska, 2. mís-
to Grdiša Maja z Chorvatska,  
3. místo – Bihariné Gábriel 
Emese z Maďarska.
JUNIOŘI: 1. místo Martin 
Oborovečki z Chorvatska,  
2. místo Popov Artem z Rus-
ka, 3. místo Simashev fedor 
z Ruska.
KADETI: 1. místo Sergeev 
Ilia z Ruska, 2. místo Shabu-
rin Semen z Ruska, 3. místo 

Mirzoev Mikhail z Ruska. 
SENIOŘI – MUŽI: 1. místo 
Baranyi József z Maďarska, 2. 
místo Tijan Željko z Chorvat-
ska, 3. místo – Nedělník Josef 
z České republiky.
SENIOŘI – ŽENy: 1. místo 
Nedělníková Jaroslava z Čes-
ké republiky, 2. místo Lénárt 
ágota z Maďarska, 3. místo – 
Schygulla Barbara z Německa.

V kategorii družstev obsadi-
li první a třetí místo Chorvati, 
druhé místo závodníci z Ruska.

Poděkování patří všem po-
řadatelům, městu Otrokovice 
a Zlínskému kraji za poskytnu-
tí finanční dotace a sponzorům 
– společnostem TEAZ s. r. o. 
a V-PRINT s. r. o.
 ladislav ŽAtECKý,  oddíl
polní kuše tJ Jiskra Otrokovice

20. světový pohár ve střelbě z polní kuše

Na konci sezony se týmy AK 
COCO  zúčastnily mezinárod-
ních kol soutěže Mia festival 
v polském Opole a sloven-
ské Bratislavě. Z Bratislavy si 
tým Američanek, Trio i společ-
ná sestava Pobřežní hlídka do-
vezl zlato. V Opole bylo Trio 
stříbrné, tým maminek si od-
vezl krásné zlato, Američanky 
zlato a společná sestava stříbro. 
Velké poděkování patří městu 

Otrokovice, které účast klubu 
na soutěžích zaštítilo a díky 
němuž mohla prožít děvča-
ta krásnou atmosféru účasti 
na mezinárodních kolech. AK 
COCO pořádá nábor do aero-
biku pro děti od 4 let. Tréninky 
v ZŠ T. G. M. (zadní vchod). 
Začínáme 4. září. Kontakt: 
#akcocoteam, fB AK COCO, 
e-mail: akcoco@seznam.cz, 
tel.: 775 986 843.  (mif)

týmy aerobiku měly úspěch v Polsku i na slovensku

Pohár získal Jiří Gach za vítěz-
ství ve světovém poháru, v levé 
třímá trofej za 5. místo na mist-
rovství světa.
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Trenér Michal huBníK bu-
duje nový tým fC Viktoria Ot-
rokovice. Pod jeho vedením má 
za sebou áčko zápas s týmem 
z Ukrajiny, turnaj na Nových 
Sadech, utkání se slovenským 
AfC Nové Mesto nad Váhom, 
HfK Olomouc a pohárové 
utkání ve Strání. Vstup do ligy 
se nevydařil, kdy v prvním kole 
prohráli svěřenci trenéra Hub-
níka v Líšni 2:0. První domá-
cí utkání už odehráli vítězně, 
doma porazili Hodonín 1:0.
Kdy jste dostal první nabíd-
ku na spolupráci? 
Nějaké náznaky byly už týden 
po skončení minulé sezony.
s jakým cílem jdete do otro-
kovic? 
Jsem ten typ člověka, který 
má ty nejvyšší cíle, a to uspět  
v každém zápase.

Měl jste ještě jiné nabídky 
z MsFl? 
Ano. Čekal jsem ještě na vy-
jádření frýdku-Místku, tam to 
nevyšlo.
na letní přípravu dorazilo 
pár zvučných posil, jak vidíte 
nové tváře? 
Jelikož jsem přišel do nové-
ho prostředí, tak jsou pro mě 
všichni hráči novými tvářemi! 
Ale já věřím, že poskládáme 
dobrý tým.

Můžete prozradit odchody? 
Odešel foltýn, který bude hrát 
za Vsetín, Bahounek, který 
oblékne dres Spartaku Hulín, 
a dva dorostenci do Zlína.
na které utkání v sezoně se 
osobně nejvíce těšíte? 
Asi na zápas s Valmezem, kde 
jsem začínal s trenérskou kari-
érou. 
 Kristýna hAldinová, 
 FC Viktoria Otrokovice

FC viktoria nově trénuje Michal hubník

úspěšný 1. ročník KEMPu FC viktoria 
Ve dnech 9.–13. července se konal první ročník příměstského 
(nejen) fotbalového kempu na Viktorce. Jsme moc rádi, že se 
nakonec přihlásil minimální počet účastníků, i přesto, že jsme 
o kempu dali vědět na poslední chvíli. Po kladných odezvách 
ze strany klubu, rodičů i dětí se těšíme na příští rok! Hlavní 
poděkování patří trenérům, kteří na kempu působili, a klubu, 
který tento projekt podpořil. Veškerá foto + videa najdete na 
facebooku, popřípadě u vedoucího kempu.  (kh)

Michal Hubník věří, že s hráči 
utvoří dobrý tým. 
Foto: Kristýna hAldinová

Již podvacáté se aktivním i svá-
tečním sportovcům naskytla 
možnost vyzkoušet v top podo-
bě královnu sportu, atletiku. Při 
POS VIP desetiboji/sedmiboji 
konaném 4. srpna musel ama-
térům stačit pouhý den na to, co 
profesionálové zvládají za dny 
dva. Registrovaným atletům, 
kteří letos nastoupili do soutěže 
pořádané Českým atletickým 
svazem, muselo vystačit k té-

muž dokonce jen sto, atletkám 
sedmdesát minut.  

Součástí atletického dne byl 
také dětský víceboj, ve kte-
rém se skvěle dařilo například 
dvouleté Nikolce Bořutové (na 
snímku při skoku). Ta si ješ-
tě nadšeně přidala porci běhu, 
když místo soutěžních sta met-
rů oběhla téměř celý čtyřsetme-
trový ovál.    
(ano), foto: Anna novotná

Atleti si užili 20. ročník Pos viP vícebojů

Kádr podzim 2018:
Jelínek Pavel, Semanko Ju-
raj, Zábojník Tomáš, Malý 
Michal, Hladík Jan, Kaizar 
Patrik, Červenka Jakub, 
Červenka Petr, Kiška Jiří, 
Vašulka Martin, Skwarczek 
Michal, Jasenský Adam, 
Křivánek Lukáš, Šichor 
Marek, Šohaj Jan, Behan 
Zdeněk, Slaný Jakub, Mlý-
nek Tomáš, fiala Matěj, 
Hladík Michal, Markovič 
filip.
více o klubu na 
www.fcviktoriaotrokovice.cz


