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Začíná oprava mostu v ulici nadjezd

dvacáté jubileum. Slavnostní atmosféra provázela le-
tošní již dvacátý ročník Městského plesu, který se 19. ledna 
uskutečnil v sálech Otrokovické BESEDY. Na začátku plesu 
všechny hosty potěšila svým tanečním vystoupením dvojice 
deváté řady StarDance herečka Daniela Šinkorová a Michal 
Padevět. Návštěvníky plesu celým večerem provázel a bavil 
neméně známý herec Tomáš Matonoha. K tanci či poslechu 
si lidé mohli vybrat hned z několika hudebních žánrů.  Pro 
milovníky nejenom společenských tanců si připravila skupi-
na Eremy široký repertoár známých i méně známých skla-
deb, v kinosále zase přítomné potěšila cimbálová muzika 
v podání kapely Denica. V baru ve druhém patře si lidé moh-
li vychutnat vystoupení klavíristy Kamila Dyjáka a houslisty 
zlínské filharmonie Jana Kotulána. „Program celého plesu, 
připravoval tým Otrokovické BESEDY půl roku dopředu. 
A podle zpětných vazeb od účastníků plesu i vedení města 
byl ples velmi dobře hodnocen,“ konstatoval jednatel Otro-
kovické BESEDY Filip Pastuzsek. Velkým lákadlem byla 
také barmanská show, nechyběla tradiční tombola či losová-
ní stolů. (šar), foto: Martina Fojtíková

Ples města zahájila daniela Šinkorová

Most v otrokovické ulici Nad-
jezd bude od 18. února až 
do konce letních prázdnin zcela 
uzavřen. Důvodem je jeho ha-
varijní stav, který si žádá opra-
vu nosných konstrukcí. Lidé 
z okolních domů i řidiči se bu-
dou muset připravit na řadu do-
pravních omezení.
  Most v ulici Nadjezd sloužil 
více než padesát let bez větších 
oprav. Nyní je však jeho úpl-
ná rekonstrukce nevyhnutelná. 
„Některé jeho konstrukční části 
jsou na stupni opotřebení sedm, 
což je nejvyšší, tedy havarijní 
stav,“ upozornil  vedoucí Od-
boru rozvoje MÚ Otrokovice 
František Žák. 

Oprava mostu nejde podle 
něj udělat ani za sníženého 
provozu. Hlavním důvodem 
je bezpečnost. „Naší snahou 
bylo omezit provoz minimálně, 
nicméně je zde několik fakto-
rů, které nemůžeme ovlivnit. 
Prvním je harmonogram výluk 
Českých drah, který je plánova-
ný dlouho dopředu a kterému se 
musíme přizpůsobit. Ale přede-
vším se veškeré rekonstrukční 
práce budou týkat nosných kon-
strukcí mostu. A jeho únosnost  
je nyní velmi snížená a pracovat 
na něm za provozu by bylo tak 
velké bezpečnostní riziko, že si 
ho nikdo není ochoten připustit. 
Proto musí být most na nějakou 
dobu uzavřen,“ podotkl Žák.

Lidé se tak budou muset 
připravit na úplnou dopravní 
uzavírku mostu, která s sebou 
přinese také změny v jízd-
ních řádech MHD, zrušení či 
přemístění zastávek autobusu 
a stanovení objízdných tras. 

„Změny se dotýkají linek 
s číslem 55, 2 a 70, ovšem naší 
snahou je zachovat stávající 
počet spojů MHD.  Cestující 
ale budou muset počítat s pro-
dlouženou dobou jízdy, neboť 
objízdná trasa pro městskou 
hromadnou dopravu povede 
přes tř. Tomáše Bati, Štěrko-
viště a silnici č. I/55. Pouze 
ve výjimečných případech 
pojedou autobusy MHD přes 
ulici Objízdná kolem společ-
nosti Continental Barum,“ 
vysvětlila vedoucí odboru do-
pravně-správního Renáta Krys-
tyníková. 

Náhradní trasa kolem Štěr-
koviště platí také pro vozidla 
do 20 tun, naopak nákladní vo-
zidla s větší hmotností musejí 
využít objížďky přes ulici Ob-
jízdná.g 
„V  současné  době  připravu-

jeme vše pro to, aby od 1. dub-
na  mohla  být  zřízena  dočasná 
zastávka  v  ulici  Přístavní,  aby 
byla obsloužena i část Kolonky, 
která bude mít nejdelší docház-
kové vzdálenosti,“ poznamena-
la dále Krystyníková.

Výjezd z Otrokovic na Tlu-

mačov po silnici č. I/55 zůstává 
nezměněn, stejně tak i odbočka  
na přivaděč dálnice D55. 

„Uvědomujeme si, že oby-
vatelé Bahňáku budou mít 
opět ztíženou dopravní situaci. 
Doposud se opravoval most 
směrem na Tlumačov a veške-
rá doprava byla svedena právě 
přes Bahňák. Tentokrát ale 
neočekáváme tak velký nárůst 
dopravy, neboť nákladní vozi-
dla budou svedena na dálnici 
D55, případně na ulici Objízd-
ná a předpokládáme, že většina 
osobních vozidel bude využívat 
silnici I/55. Každopádně všech-
ny žádáme o respektování pře-
chodného dopravního značení 
a o velkou dávku trpělivosti,“ 
vzkázala místostarostka Hana 
Večerková. 

Městu se na tuto stavbu po-
dařilo získat v květnu loňského 
roku ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury téměř 118 
milionů korun. „Zúročila se 
nám trpělivá a kvalitní příprava 
stavebního projektu a žádos-
ti o jeho dotaci. Některé části 
mostu jsou skutečně v havarij-
ním stavu. Je tedy nejvyšší čas 
na jeho rekonstrukci,“ uvedl zá-
věrem již bývalý starosta města 
Jaroslav Budek.

Podrobné informace o vý-
lukách MHd v době opravy 
 mostu najdete na straně 4.

 Šárka ŠARMAnová

Vážení čtenáři,
když se řekne 21. březen, naši žáci automaticky odpovědí – první jarní den. 21. březen tohoto 
roku je však nejen astrologickým milníkem, ale i dnem, na který se spolu s námi jistě těší otro-
kovičtí florbaloví fanoušci. Základní škola Mánesova Otrokovice jako zakladatelka žákovského 
florbalu na Zlínsku a ta, která stála u zrodu  místního superligového klubu Panthers, totiž do-
stala od víceprezidentky Asociace školních sportovních klubů Mgr. Svatavy Ságnerové důvěru 
a příležitost připravit celorepublikové finále základních škol ve florbalu.  takže první jarní den 
přivítáme v našem městě na 180 žákovských florbalistů a florbalistek, kteří se ve dvoudenním 
turnaji utkají o Pohár ministra školství v rámci Sportovní ligy základních škol. 
Přípravy jsou v plné síle, v tomto čísle Otrokovických novin představujeme logo, které jsme pro 
otrokovické finále mimo jiné připravili.
Sport stmeluje, což dokazují nejen naši žáci, kteří se účastní sportovních soutěží, ale i my, kte-
ří máme organizaci tohoto finále na starosti. neobejdeme se bez pomoci města Otrokovice, 
florbalového klubu Panthers, otrokovických spolupracujících firem, SPŠ Otrokovice a zejména 
velkorysých sponzorů. Prostě velké závody jsou velké závody! A vyžadují velká srdce i velké 
úsilí. Mánesce je ctí být u toho. A věříme, že se s vámi v některé z otrokovických sportovních hal 
setkáme.  Marcela jAvoŘíková, ředitelka ZŠ Mánesova
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Poukázky na zaplacení za komunální odpad a za psy letos nebudou
Letos poprvé nejsou do schránek doručovány poštovní poukázky k úhradě místního 
poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů. Lidé  jej mohou zaplatit převodem, 
na poště nebo přímo na úřadě. Výše poplatků se letos nemění. V případě popelnic tedy 
lidé zaplatí 480 korun za osobu a kalendářní rok, za jednoho psa 80–1000 korun. „Po-
platky musí být uhrazeny do  30. dubna. Pokud není v termínu splatnosti splněna poplat-
ková povinnost, správce poplatku může včas neuhrazený poplatek navýšit až na trojná-
sobek,“ upozornila vedoucí oddělení správy místních poplatků Ilona Svozilová. Lidé si 
mohou vybrat hned z několika možností, jak zaplatit výše zmíněné poplatky: 
• bezhotovostním  převodem  na  bankovní  účet  města  u  KB  a.  s.  Otrokovice,  č.  ú.  

19-0000122921/0100 s variabilním symbolem uvedeným na poštovní poukázce z roku 
2018. Rodné číslo není variabilní symbol.
• platbou v hotovosti nebo platební kartou v pokladnách MěÚ 
• u České pošty – poštovní poukázka bude k dispozici k osobnímu vyzvednutí na MěÚ 
• každý občan si může rovněž požádat, aby byl na uhrazení poplatků každoročně upo-
zorněn e-mailem. E-maily s podklady k platbě budou rozesílány vžd na již evidované 
e-mailové adresy během měsíce února. Při platbě poplatku je však nutné znát číslo účtu 
a variabilní symbol. Pokud si jej lidé neschovali, mohou se obrátit telefonicky, e-mailem 
či osobně na městský úřad, odbor ekonomický.   (red)

DOPORUČENÍ
• Nahlásit e-mailovou adresu, pokud chci být upozorňován na plat-
bu e-mailem
• Zkontrolovat si, zda mám uhrazený poplatek za předchozí období
• Aktualizovat veškeré změny u správce poplatku.

Speciální
nabídka
OBI ZLÍN

Od 18. 2. do 21. 3. 2019
ve dnech pondělí až čtvrtek
si v OBI ZLÍN můžete
vybrat jakýkoliv produkt,
který chcete o 15 % zlevnit.

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

18. 2. – 21. 3. 2019
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line.
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Tel.: +420 733 594 519
E-mail: autoservis@psg.cz
Adresa: Areál PSG Otrokovice,  
Napajedelská 1552, vjezd za prodejnou Lidl
GPS: 49.1978683N, 17.5327458E

PSG Autoservis nabízí:
 Servis nákladních a osobních vozidel

 Pneuservis nákladních a osobních vozidel

 Příprava a provádění ME a STK

  Měření a seřízení geometrie  
osobních vozidel

  Kontrola a doplnění  
klimatizací

  Odtah nepojízdných  
vozidel

Do 31.3. akce 
Celková kontrola 

vozu za 199 Kč
Zahrnuje kontrolu brzdové 

soustavy, podvozku,  
baterie vozidla, provozních 

kapalin, stěračů, pneu 
a osvětlení

POPLATEK ZE PSŮ: 

a) u poplatníků-fyzických osob, pro které není stanovena sazba  
v písm. b), a u poplatníků-právnických osob sazba poplatku činí:
Je-li  pes  chován  (umístěn)  v  rodinném  domě  nebo  na  pozemcích 
mimo budovy (např. ve venkovním kotci): 
Za prvního (jednoho) psa poplatníka: 400 Kč/ročně 
Za druhého a každého dalšího psa poplatníka: 600 Kč/ročně
V ostatních případech umístění psa (základní sazba poplatku):
Za prvního (jednoho) psa poplatníka: 1 000 Kč/ročně
Za druhého a každého dalšího psa poplatníka: 1 500 Kč/ročně

b) u poplatníků, kteří jsou poživateli invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživateli sirotčího důchodu, u poplat-
níků, kteří čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou  
a u poplatníků, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměst-
nání déle než 12 měsíců a jejichž jediným zdrojem příjmů jsou 
dávky v hmotné nouzi, sazba poplatku činí:
Je-li  pes  chován  (umístěn)  v  rodinném  domě  nebo  na  pozemcích 
mimo budovy (např. ve venkovním kotci):
Za prvního (jednoho) psa poplatníka: 80 Kč/ročně
Za druhého a každého dalšího psa poplatníka: 120 Kč/ročně
V ostatních případech umístění psa (základní sazba poplatku):
Za prvního (jednoho) psa poplatníka: 200 Kč/ročně
Za druhého a každého dalšího psa poplatníka: 300 Kč/ročně
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Platnost řidičáků končí letos 1 200 lidem
Více než dvanácti stům otrokovickým řidičům končí v tomto 
roce platnost řidičského průkazu. Pracovníci odboru dopravy 
městského úřadu proto doporučují všem, aby si přišli co nejdří-
ve zažádat o vydání nových průkazů. O výměnu dokladu je to-
tiž možné požádat tři měsíce před skončením platnosti dokladu. 
K výměně je nutné předložit platný doklad totožnosti a stávající 
řidičský průkaz. Při podání žádosti už žadatel nemusí předkládat 
papírovou fotografii.  Výměnu dokladu je možné provést i zpět-
ně. I v takovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. 
Pokud řidič využije vydání v expresním termínu do pěti pracov-
ních dnů, zaplatí správní poplatek 700 korun. V případě, že řidi-
či usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují 
pokutu na místě do dvou tisíc korun, v případě správního řízení 
až 2 500 korun. „Výměnu řidičského průkazu je možné provést 
na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Jen v Otrokovicích 
tuto možnost využívá dvacet procent motoristů s bydlištěm v pů-
sobnosti jiného úřadu,“ uvedl Martin Straka, vedoucí oddělení 
řidičských průkazů.  (red)

Redakční rada má nové členy
Tři nové členy má od února redakční rada Otrokovických novin. 
O podobě městského periodika tak bude spolurozhodovat za-
stupitelka Helena Daníčková, Andrea Hábová a Jaromír Hanák. 
Helena Daníčková se profesně věnuje vzdělávání, poradenské 
a konzultační činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských 
zdrojů, je tvůrcem vnitrofiremních dokumentů managementu 
kvality. „Zvláštní část mé práce pak tvoří psychodiagnostika 
a poradenství k využití osobnostních předpokladů člověka při 
formování profesní dráhy,“ nastínila Helena Daníčková. Andrea 
Hábová působí pětatřicet let v sociální oblasti. V současné době 
pracuje jako inspektorka Ministerstva práce a sociálních věcí. 
„Mám velký zájem o dění v Otrokovicích, proto jsem nabídku na 
členství v redakční radě přijala,“ uvedla Hábová. Jaromír Hanák 
má více než desetiletou zkušenost v komunální politice. „Spek-
trum mého vzdělání i zkušeností zahrnuje mnoho oblastí, které 
souvisejí s životem ve městě. Mým cílem je, aby noviny posky-
tovaly občanům maximum objektivních  a podstatných informací 
o činnosti vedení města, úřadu a je ho odborných útvarů,“ uvedl 
nový člen rady. Redakční rada má aktuálně devět členů. Předsed-
kyní je místostarostka Hana Večerková, která tuto funkci bude 
zastávat do doby, než bude zvolen nový starosta města.   (šar)
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U sportovní haly si znovu mohly zabruslit nejenom děti 

Hlavně nespadnout. Plocha u parkoviště vedle Městské sportovní haly Otrokovice se na konci ledna 
proměnila v přírodní kluziště, na kterém se mohly vyřádit nejenom děti. Rekonstrukce haly a jejího okolí 
v minulém roce neumožnila vytvořit toto kluziště. Letos se situace vrátila do starých kolejí, a tak si lidé 
mohli znova užívat bruslení. i když to trvalo jenom pár dnů. (šar), foto: Šárka ŠARMAnová

jaroslav Budek rezignoval na post starosty otrokovic

Starosta  Otrokovic  Jaroslav 
Budek na konci ledna oznámil, 
že  rezignuje  na  svoji  funkci 
starosty.  Za  jeho  rozhodnu-
tím stojí především fakt, že se 
nedohodl  na  další  spolupráci 
s  hnutím ANO 2011,  za  které 
kandidoval  v  loňských  pod-
zimních volbách. Kdo jej v této 
funkci  nahradí,  bude  v  rukou 
městského zastupitelstva.   
Původně  učitel  1.  stupně 

a  tělesné  výchovy,  později  ře-

ditel  základní  školy,  nakonec 
dvanáct let politik na plný úva-
zek. To je zestručněná profesní 
dráha Mgr. Jaroslava Budka.
 Jeho politická kariéra začala 

v roce 2006, kdy Jaroslav Bu-
dek vstoupil do ČSSD. V tém-
že roce byl v obecních volbách 
zvolen do Zastupitelstva města 
Otrokovice.  V  souvislosti  se 
zvolením  tehdejšího  staros-
ty  MVDr.  Stanislava  Mišáka 
na  pozici  hejtmana  Zlínského 

kraje a jeho odstoupením z po-
zice místostarosty  dostal  Jaro-
slav Budek v roce 2008 důvěru 
zastupitelů  a  další  dva  roky 
v této funkci pokračoval.  
V  roce  2010  byl  zvolen 

do  funkce  starosty  Otrokovic 
a  na  této  pozici  pod  vlajkou 
ČSSD  setrval  do  roku  2018. 
Během téhož roku vystoupil ze 
strany a rozhodl se ve volbách 
do  zastupitelstev  obcí  jako 
nezávislý  kandidát  podpořit 

místní buňku hnutí ANO 2011. 
Z  páté  pozice  na  kandidátní 
listině  se  díky  voličům  dostal 
na  první  pozici.  V  listopadu 
loňského roku byl opět zvolen 
starostou města. 
Po  dvou  měsících  po  svém 

znovuzvolení  ale  nastal  obrat. 
„Po  zralé  úvaze  jsem  se  roz-
hodl na svoji funkci rezignovat 

a přenechat tak zásadní rozho-
dování  o  chodu  města  jiným. 
Není  to  pro  mě  snadné,  ale 
dosáhl  jsem pevného  přesvěd-
čení,  že  je  to  pro  mě  nejlepší 
cesta.  Vedlo mě  k  tomu  hned 
několik  skutečností,“  vysvět-
lil  úvodem již bývalý starosta. 
„Ačkoliv jsem byl přesvědčen, 
že o pozici starosty se již zno-
vu nebudu ucházet, ve volbách 
do zastupitelstva jsem od voli-
čů  získal  největší  počet  hlasů. 

Jelikož  jsem  nechtěl  zklamat 
jejich  důvěru  a  většina  členů 
zastupitelstva  se  svým  hlaso-
váním  vyjádřila  pro  to,  abych 
se  opět  stal  starostou,  pozici 
starosty  jsem  s  pokorou  opět 
přijal,“ doplnil. 
K  rozhodnutí  skončit  svou 

politickou  kariéru  ještě  před 
koncem  volebního  období  jej 

přiměly  nejenom  rodinné  dů-
vody.  „Především  mě  k  tomu 
vedl  fakt,  že  jsem  se  s  vítěz-
nou  stranou,  za  kterou  jsem 
kandidoval,  nedohodl  na  další 
spolupráci. Doufám, že u voli-
čů naleznu pochopení,“  shrnul 
Jaroslav Budek.
Prioritou  v  místní  politice 

pro něj byly vždy zájmy obča-
nů. Po dobu Budkova starosto-
vání  byla  pozornost  věnována 
především  dětem,  seniorům, 
sportovcům, ale  také spolkové 
činnosti,  sociální  oblasti,  do-
pravě, školství a rozvíjení spo-
lupráce  s  partnerskými městy. 
„Pevně věřím, že moji nástup-
ci  budou  vždy  jednat  v  zájmu 
města, v zájmu jeho obyvatel,“ 
vyslovil  závěrem Jaroslav Bu-
dek.
Starosta  města  bývá  volen 

na městském zastupitelstvu. To 
poslední  bylo  13.  února.  Zda 
již na něm byl zvolen nový sta-
rosta,  nebylo  do  uzávěrky Ot-
rokovických novin známo. 
 Romana STEhLÍKOvá,
� mluvčí�města
Pozn.� red.:� Některé� články�
v�Otrokovických�novinách�s�ci-
tacemi� � Jaroslava� Budka� byly�
publikovány� ještě� v� době,� kdy�
zastával�funkci�starosty.

Vážení�a�milí�spoluobčané,
dovolte� mi,� abych� Vám� poděkoval� za� dlouhodobou� podporu�
a�přízeň,� kterou� jste�mi� vyjadřovali� prostřednictvím� volebních�
výsledků�a�často�i�při�osobních�setkáních.�Velmi�si�toho�vážím,�
a�přestože�odcházím�z�pozice�starosty,�budu�Vás�v�Otrokovicích�
nadále�míjet�v�ulicích�a�rád�potkávat�při� leckterých�příležitos-
tech.��Srdečně�přeji�všem�a�nejen�mým�příznivcům�mnoho�zdraví�
a�spokojenosti�v�osobním�i�pracovním�životě.�Nechť�se�nám�v�Ot-
rokovicích� líbí� a� společnými� silami� vytváříme� příjemné� místo�
pro�život. Jarda BUDEK

dvanáct let. Na�politické� scéně� se� Jaroslav�Budek� pohyboval�
dvanáct�let,�z�toho�osm�roků�jako�starosta�města.���� Foto: MěÚ

AktUálně Z MěstA

Živnostníci, kteří jsou v nájmu v městských prosto-
rách, se nemusí ani letos obávat zvýšení nájemného 
o inflaci za předchozí rok. Inflační navýšení nájem-
ného z prostor sloužících k podnikání otrokovická 
radnice opět neuplatní. 
Inflační doložka smluvně umožňuje městu uplat-

nit  pravidelné  zvyšování  nájemného  s  ohledem 
na  pohyb  inflace.  „Nájemné  u  prostor  sloužících 
k podnikání bylo naposledy zvyšováno v roce 2009 
o míru inflace roku 2008. Od té doby k navýšení 
nájemného o inflaci nedošlo a nájemné se u toho-
to městského majetku nezvyšuje,“ uvedla vedoucí 
majetko-právního odboru Jaroslava Zimáková. 
Nájemné  se  nebude  zvyšovat  ani  u městských 

bytů,  kterých  město  pronajímá  433.  V  současné 
době  je  nájemné  stanoveno  na  částku  45  korun 
za m2 a u bytů snížené kvality na 37 korun za m2 
podlahové  plochy  za měsíc.  „Rada města  jedno-
hlasně vyjádřila názor, že nájemné o  inflaci zvy-
šovat nebudeme. Důvodem je, že město pronajímá 
byty především sociálně slabším osobám, proto po-
necháváme výši nájemného na stejné úrovni jako 
v předchozích letech,“ uvedla místostarostka města 
Hana Večerková.
V roce 2019 se nebude zvyšovat o inflaci ani ná-
jemné a pachtovné za pozemky, které město pro-
najímá a propachtovává k soukromým nebo podni-
katelským účelům.  (ste)

Nájemné o inflaci radnice ani v letošním roce nenavýší



Z jednání Rady města Otrokovice 
16. 1. 2019
Radní projednali 30 bodů programu, k nimž 
přijali usnesení. RMO schválila: 
•  uzavření  smlouvy  o  nájmu  prostor 
sloužících  k  podnikání  o  celkové  vý-
měře  64,61  m2  v  objektu  č.  p.  1793,  
nám. 3. května, stojící na pozemku parc. č. st. 
3156/2 v k. ú. Otrokovice, s nájemcem RY-
BÁRSKE CENTRUM SLOVAKIA, s. r. o.
• pro účetní období 2019 Sazebník úhrad ná-
kladů souvisejících s poskytováním informací
•  změnu  smluv  na  dodávku  tepla  do  budov 
MěÚ Otrokovice,  změnu  smluv na dodávky 
tepla  pro  městské  bytové  domy  a  nebyto-
vé prostory,  změnu  smluv na dodávky  tepla 
do objektů č. p. 1614 a č. p. 604
•  jménem  zadavatele  rozhodnutí  o  výběru 
nabídky  účastníka  zadávacího  řízení  SMO 
a.  s.,  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu 
na stavební práce „ZŠ TGM – učebny pro 56 
žáků_II“.
RMO jmenovala:
• s účinností od 1. 2. 2019 členy komisí pro 
místní části.

Z jednání Rady města Otrokovice
30. 1. 2019
Radní projednali 26 bodů programu, k nimž 
přijali usnesení.

RMO schválila: 
•  neuplatnění  meziročního  zvýšení  ná-
jemného  pro  rok  2019  ve  výši  průměrné 
meziroční míry  inflace  roku  2018  u  bytů 
a nebytových prostor pronajímaných měs-
tem Otrokovice a neuplatnění meziročního 
zvýšení nájemného a pachtovného pro rok 
2019 ve výši průměrné meziroční míry in-
flace roku 2018 u pozemků pronajímaných 
a propachtovaných městem Otrokovice
• uzavření smlouvy o nájmu prostor slou-
žících k podnikání o celkové výměře 234,5 
m2 v objektu č. p. 1922, který  je  součástí 
pozemku  parc.  č.  2691/1  v  k.  ú.  Otroko-
vice,  a  dále  části  pozemků  parc.  č.  3363 
a parc.  č.  3366/1, vše v k. ú. Otrokovice, 
o  celkové  výměře  709,10  m2,  funkčně 
souvisejících  se  stavebním  objektem  Re-
staurace  „U  Kalíška“  v  areálu  Rekreační 
oblasti  Štěrkoviště,  s  nájemcem  Ivanou 
Kašíkovou
•  uzavření  smlouvy  o  přijetí  příspěvku 
od Nadace ČEZ na „Protidrogový program 
REVOLUTION TRAIN“
•  uzavření  smlouvy  o  přijetí  příspěvku 
od  Nadace  ČEZ  na  „Vybudování  víceú-
čelového hřiště ve Sportovním areálu Ba-
ťov“. 
 hana vEČERKOvá,
� místostarostka

OtrOkOvické
nOviny

Z jednání Rady města otrokovice
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Kudy  přesně  povede  jihový-
chodní  část  obchvatu  Otroko-
vic?  Jak  bude  řešena  zvýše-
ná  prašnost  a  zvýšený  hluk? 
A bude obchvat  zdarma, nebo 
zpoplatněný? Tyto a celá řada 
dalších  dotazů  zazněly  na  ve-
řejné besedě obyvatel Kvítko-
vic se zástupci města, Ředitel-
ství  silnic  a  dálnic  ČR  (ŘSD 
ČR).

Plný  sál  hasičské  zbrojnice 
v  Kvítkovicích  jasně  ukázal, 
že    zájem  o  bližší  informa-
ce  kolem  stavby  obchvatu  je 
skutečně  obrovský.  Setkání 
s  investorem  zprostředkovalo 
město  Otrokovice.  Důvod  byl 
prostý. „Často se na nás obra-
cejí lidé s  dotazy týkajícími se 
této velké stavby. A jelikož  je 
investorem  Ředitelství  silnic 

a dálnic, bylo nasnadě, že prá-
vě oni  lidem zodpoví všechny 
dotazy, z nichž na některé my 
vůbec  neznáme  odpovědi,“ 
zdůvodnil  krátce  před  veřej-
ným setkáním tehdejší starosta 
města Jaroslav Budek 
Na veřejné besedě nechyběl 

ani  ředitel    ŘSD  ČR,  Správy 
Zlín  Karel  Chudárek.    Ten 
všechny  přítomné  seznámil 

s  podrobnou  trasou  obchvatu 
i plánovanými uzavírkami. 
Lidé se tak mohli dozvědět, 

že už od května nastane první 
výrazné omezení. Řidiči nebu-
dou moci využívat silnici z Po-
hořelic do Kvítkovic. Objízdná 
trasa  povede  přes  Napajedla. 
Příští rok se začne stavět most 
přes  starou  kvítkovskou  cestu 
u obchodních center. Doprava 
bude v tomto úseku zastavena. 
Ve stejném roce se bude stavět 
křižovatka  na  konci  obchvatu 
v průmyslové části Napajedel, 
tedy tam, kde se bude obchvat 
napojovat  na  stávající  silni-
ci. V  roce 2021 bude doprava 
vedena po nové dálnici a bude 
se  stavět  okružní  křižovatka 
na silnici I/55. Stavba by měla 
být hotova v roce 2022.
Svůj prostor pro dotazy měli 

také  přítomní  lidé.  Odpověď 
dostali  například  na  to,  jak 
bude  řešena  zvýšená  prašnost 
při  provádění  stavby,  v  jaké 
délce a v kterých místech jsou 
naplánovány  protihlukové 
stěny,  jak  bude  zajištěno,  aby 
zvýšené  vibrace  neohrozily 
jejich  domy  nebo  jestli  je  po-
čítáno s podchodem přes nově 
stavěnou dálnici k farmě, auto-
opravnám a polím. 
„Při zvýšené prašnosti bude-

me využívat  kropicí  vozy. Co 
se týká vibrací, před zahájením 

výstavby  nafotíme  všechny 
dotčené domy zvenčí, a pokud 
nás  pustíte  domů,  nafotíme 
i interiéry, abychom měli foto-
dokumentaci pro případ, že by 
stavba  vaše  domy  poškodila,“ 
sdělil  lidem  zástupce  zhotovi-
tele Ondřej Kolaja. 
O  tom,  že  podchod  nebude 

součástí  stavby,  informoval 
Karel  Chudárek.  „V  Kvítko-
vicích  jsou  spodní  vody,  kte-
ré  komplikují  jeho  výstavbu,“ 
vysvětloval  Kvítkovickým. 
Otazník však zůstává viset nad 
tím,  zda  bude  i  jihovýchodní 
část  obchvatu  bez  poplatku. 
„O  tom  nerozhodujeme  my, 
ale  příslušné ministerstvo,  ale 
pevně  doufáme,  že  nebude 
zpoplatněn.  Protože  obchva-
ty měst  se  staví  proto,  aby  se 
ulehčilo  dopravě,“  věří  Chu-
dárek.
 ŘSD již  také zřídilo webo-

vé  stránky  obchvatu  www.
obchvatotrokovic.cz,  kde  se 
mohou lidé dozvědět další po-
drobné  informace  k  této  stav-
bě.  „Zájemci  na  webu  nalez-
nou například podrobné mapy, 
bude zde zveřejněna kontaktní 
osoba  a  budou  zde  postupně 
vkládány aktuální  informace,“  
přiblížil Pavel Dvořák z ŘSD. 
 Šárka ŠARMANOvá,

 Romana STEhLÍKOvá, 
� mluvčí�města

Lidé z Kvítkovic i okolí se dozvěděli další informace o stavbě obchvatu
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Budoucí obchvat. toto je mapa budoucí podoby jihovýchodní části obchvatu Otrokovic, který  
by měl být podle plánů dokončen již za tři roky.  Foto: ŘSD Zlín

Dokončení ze strany 1
Dopravní společnost Zlín – Otro-

kovice  v  souvislosti  s  rekonstrukcí 
mostu  na  Baťově  zveřejnila  jízdní 
řády  pro  výlukový  provoz  autobu-
sové linky MHD č. 55, jejíž původ-
ní  trasa  bude  uzavírkou  nadjezdu 
přerušena.  Pro  autobusovou  linku  
č.  55  bude  uzavírka  nadjezdu 
ve  stejnojmenné  ulici  v  Otrokovi-
cích znamenat poměrně velký zásah 
do standardního provozu. 
Částečně se to dotkne i autobusů 

na lince 70 a některých přímých spo-
jů  linky 2, které  jezdily až na Štěr-
koviště. Veškerý provoz MHD bude 
přesměrován  na  výlukovou  trasu 
po  ulici Komenského  (I/55),  rovně 
přes  světelnou  křižovatku  směrem 
na obec Tlumačov a dále přes nad-
jezd nad železnicí na hranici katastrů 
Otrokovic  a  Tlumačova  (lokalita 
Skály), kolem vodní nádrže Štěrko-
viště a po třídě Tomáše Bati do Ba-
ťova.
Další změny na trasách MhD:
• Zastávka Nadjezd bude přesunuta 
na  dočasné  zastávky  v  ul. Komen-
ského.
• Zastávka U Dřevnice bude po dobu 
výluky zrušena, cestující mohou vy-

užít zastávku Hurdisky nebo přesu-
nutou  zastávku Nadjezd  v Komen-
ského ulici.
• Spoje označené 55X budou zajíž-
dět až na zastávku Hurdisky, potom 
se otočí na kruhovém objezdu a po-
jedou  zpět  na  otrokovické  nádraží; 
spoje označené 55h končí již na za-
stávce Společenský dům, odkud po-
jedou zpět na nádraží.
• Zůstává zachována obsluha zastá-
vek  Kvítkovice-náves,  Trávníky-
-škola, Senior, Bělov-točna  i Pneu-
matikárna.
• Všechny spoje linky 2 budou vede-
ny jen k železniční stanici, po dobu 
výluky  tedy  nebudou  provozová-
ny  žádné  přímé  trolejbusové  spoje 
na Štěrkoviště.
• Na zastávky Pneumatikárna a Tep-
lárna v Objízdné ulici  budou čtyři-
krát denně zajíždět autobusy č. 70.
Výluková trasa linky 55 je v sou-

časné podobě o 5 kilometrů delší než 
trasa standardní a během celé výluky 
najezdí autobusy MDH v Otrokovi-
cích  o  94  tisíc  kilometrů  více  než 
za současného jízdního řádu. 
Jízdní  řády  a  mapy  se  zakresle-

ním  výlukových  tras  naleznete  na  
www.otrokovice.cz  (red)

Změny MhD během opravy mostu

• Internet pro 
veřejnost: 15 min./10 Kč
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

Broetje, Buderus, Ariston, Destila 
Tel. 777 052 866
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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. Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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Je  to  již bezmála měsíc,  co  se 
domů  na  Moravu  vrátil  z  da-
leké  Jižní  Ameriky  otrokovic-
ký  rodák  a  uznávaný  rallyový 
navigátor  Jan  Tománek  (46). 
Společně  s  Martinem  Proko-
pem vybojovali na světoznámé 
soutěži  Dakar  historicky  nej-
lepší  umístění  české  posádky 
– 6. míst

Napadlo by vás nebo vaše ro-
diče někdy, že z vás bude pro-
fesionální rallyový závodník?
Tak  to určitě ne  (smích).  Jako 
kluk  jsem hrál maximálně fot-
bal  a  mí  rodiče  chtěli,  abych 
vystudoval,  usadil  se  a  měl 
„normální“  zaměstnání.  No, 
trochu to vzalo jiný směr.

Jak jste se tedy dostal k zá-
vodním autům a závodění 
vůbec?
Přišlo  to  tak  nějak  samo.  Už 
od  mala  jsem  měl  rád  auta 
a věděl jsem, že se v okolí jezdí 
Barum Rally a Valašská  rally. 
Takže  jsem  to  sledoval  a  pak 

jsem se  jednou vydal  se  svým 
kamarádem stopem na takovou 
soutěž  a  tam  to  začalo. Postu-
pem času se mi dařilo dostávat 
se  blíž  a  blíž  k  jednotlivým 
posádkám  a  závodníkům,  až 
jsem si v roce 1993 sedl poprvé 
do závodního auta jako navigá-
tor. A za pár let už jsem jezdil 
závody  s  Romanem  Krestou 

a  cestovali  jsme  po  světě,  po-
znávali nové možnosti.

co vás přivedlo k Dakaru?
Byl to vlastně postupný vývoj. 
Já  se  těch  „klasických“  závo-
dů  přejedl  a  začal  jsem  toužit 
po  něčem  novém.  Právě  díky 
cestování  jsem  měl  možnost 
se  dostat  i  na  soutěž  Dakar. 
A v  roce 2011  jsem  to poprvé 
s jedním kamarádem zkusil. 

Jak jste dopadli?
Dojeli jsme do půlky (úsměv).

Dnes už máte za sebou ce-
lou řadu zkušeností jako na-
vigátor, ale zvládl byste sou-
těž také sám odřídit?

Zkušenosti mám, dvakrát jsem 
absolvoval  Dakar  jako  pilot  
i  jako  navigátor.  A  v  přípa-
dě  nutnosti  bych  ji  byl  scho-
pen  odřídit.  Ale  nyní  máme  
s  Martinem  na  Dakaru  jasně 
rozdělené role. 

S Martinem Prokopem 
musíte určitě během závodů 
jeden na druhého hodně spo-
léhat. Už jste se někdy i pohá-
dali?
Samozřejmě, že v krizových si-
tuacích jsme se párkrát poháda-
li, zvlášť když se člověk dostane 
do  časové  tísně.  Ale  postupem 
času jsme dokázali oddělit emo-
ce od profesionality. 
Podařilo se vám někdy za-
bloudit?
Už  se  mi  to  několikrát  stalo. 
Víte,  v  tom  je  Dakar  tak  jedi-
nečný, že nemáte možnost si tu 
trať  projet  dopředu.  Dostanete 
jenom  nějaké  propozice  odkud 
kam  se  dostat  a  jedete.  Pak  už 
je  to  jenom  na  vás.  A  když  se 
ztratíte, musíte se prostě po sto-
pě vrátit zpět do nějakého bodu 
a  pak  zkoušíte,  kudy  vede  ta 
správná cesta. Nejednou se nám 
i stalo, že jsme si museli od do-
morodců vyptat benzín, protože 
nebylo kde natankovat (smích).

Dakar bývá hodně nároč-
ný závod. Už jste zažil někdy 
chvíli, kdy jste se skutečně 
bál?
Byla jedna taková a dokonce při 
tom posledním závodu. Dostali 
jsme se do pohoří, kde byla hod-
ně  nízká  oblačnost,  takže  jsme 
prakticky  vůbec  nevěděli,  kam 
jedeme.  Snažili  jsme  se  orien-
tovat jenom podle pudu. A vím, 
že jsme vyjeli na nějakou dobu 
z  trati, nicméně se nám podaři-
lo dostat  do  cíle. Záhy  jsme  se 
dozvěděli,  že  posádka,  co  jela 

za námi a zřejmě se držela i naší 
stopy,  sjela  do prudkého  srázu 
a  zastavila  se  nad  hlubokou 
roklinou. Jejich auto musel do-
konce vytahovat vrtulník. V tu 
chvíli  mi  docela  zatrnulo  při 
představě,  že  jsme  tam  mohli 
skončit taky a jak to taky mohlo 
dopadnout. Naštěstí  se nikomu 
nic nestalo.

Na cestě jste i několik hodin 
zavření v autě. Jak se to dá 
vydržet v těch vedrech?
Máme klimatizaci, protože bez 
ní  by  se  to  skutečně  nedalo 
odjet.  I  když  ne  vždy  nám  to 
pomáhá. Je to spíš taková psy-
chická pomoc, protože v závod-
ním speciálu nemá klimazitace 
takový  účinek  jako  v  běžném 
voze. 

A jak to máte s jídlem a pi-
tím?
Nic  moc.  Nejíme,  nepijeme 
(smích).  Každý už zná své tělo 
dobře a víme, co si můžeme do-
volit.  Já vím, že ráno před zá-
vody nejím a ani nepiju. Během 
jízdy  si  totiž  nemůžete  dovolit 
zastavit a odskočit si. Takže pití 
celou dobu jízdy musíme hodně 
regulovat, i když podle předpi-
sů musíme vozit pět litrů teku-
tin na hlavu. Kromě toho s se-
bou máme energy nápoje nebo 
gely.  Takže  když  jde  na  mě 
nebo  Martina  únava,  dodáme 
si  energii  tímto  způsobem.  Je 
to prostě hodně o sebekontrole.

Takže jakmile skončí-
te závody a přijedete domů 

do Napajedel nebo k rodičům 
do Otrokovic, tak si to zřej-
mě vynahradíte, ne? co máte 
nejraději na jídlo?
(smích) Asi to bude znít divně, 
ale nejvíce se  těším na  ten náš 
český  gumový  rohlík,  ať  už  se 
salámem,  nebo  s  vlašákem. 
Opravdu. Obyčejný rohlík totiž 
nikde  jinde  ve  světě  není. Ale 
když jdu k rodičům na oběd, tak 
nepohrdnu ničím. Moje mamin-
ka vaří skvěle a hlavně klasiku.

v Otrokovicích jste se na-
rodil a také strávil velký kus 
života. Máte tady nějaké mís-
to, které máte rád a pravidel-
ně jej navštěvujete?
Zamiloval  jsem  se  do  cyklo-
stezky kolem Moravy, takže se 
ji  snažím  hojně  využívat.  Ale 
já  se  vždy  těším  nejvíce  sem 
domů,  na  Moravu,  protože  ji 
mám  rád  a mám  rád  i  lidi,  co 
tady  žijí.  Je  to  prostě moje  sr-
deční záležitost.

v současnosti máte Dakar 
za sebou, takže máte chvíli 
volna. Jak je obvykle trávíte?
(smích) Víte,  já  neumím dlou-
ho  nikde,  jak  se  říká,  posedět. 
Takže když mám čas, zdolávám 
hory. Naposledy to byl Elbrus, 
letos ještě nevím.

Byl Dakar takovým tím va-
ším nejvyšším snem, nebo už 
přemýšlíte o jiné, více adrena-
linové soutěži?
Pravda je, že mě lákají výškové 
závody kolem Himálaje.
  Šárka ŠARMANOvá

Nejvíce se mi stýská po obyčejném českém gumovém rohlíku

v cíli. navigátor Jan tománek (vlevo) s jezdcem Martinem Prokopem skončili na jednačtyřicátém 
ročníku Rallye Dakar na nádherném šestém místě. 

nutný servis. Po každé ujeté závodní etapě je nutné dát auto zase 
pěkně do pořádku.  snímky: Facebook Martin PRokoP

gAlAnteRie ŽAlčíková
• prodej a opravy oděvů

• sběrna oprav obuvi
• prodej galanterního zboží a vlny

od 1. října 2018 otevřena
na adrese nám. 3. května 1342  (vedle Městské galerie)

cesta do neznáma. Závodníci se často musejí spoléhat jak  
na svou mapu, tak také na svůj instinkt.
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PRŮkAZovÉ 
Foto 

otrokovická 
BesedA:  

Po, St 8–11, 13–16, Út, 
Pá 9–11,13–15, 
ČT 9–11 hod.
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PŘEDPRODEJ: PO-PÁ 8.00-12.00, 13.00-18.00, SO 8.00-12.00
Tel.: 571 118 103, 724 411 148, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

Městská 
galerie

PROGRAM | březen 2019

Fotoklub Beseda Otrokovice srdečně zve na výstavu 
Vladimíra Kunce, dlouholetého člena Fotostřediska 
Havlíčkův Brod. Fotografování se mu stalo profesí již 
v roce 1988. V letech amatérské tvorby získal více jak 

sto cen na celostátních soutěžích a pořádal desítky au-
torských výstav po celé republice. V rámci vernisáže 
bude možné zakoupit knihy V. Kunce za snížené ceny. 

                 XII. FOTOSALON
Každoroční setkání Fotoklubu Beseda Otrokovi-
ce, tentokrát s přáteli z Havlíčkova Brodu. Vernisáž  
v pátek 1. 3. od 18 hodin.  

vernisáž 4. 3. 2019 v 18 hod., potrvá do 31. 3., vstup volnývernisáž 1. 3. 2019 v 18 hod., 
potrvá do 31. 3., vstup volný

foyer
kinosálu

+ bar

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
více info na www.otrokovickabeseda.cz

vstupné

130 Kč

vstupné

70 Kč

vstupné

30 Kč

cena
400 Kč

vstupné
450 Kč
420 Kč
390 Kč

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
REVIVAL NIGHT 
- NOC LEGEND 4

ZÁHOŘANÉ DUNAJSKÁ STREDA

GRUZIE - TAJEMNÉ KRÁLOVSTVÍ 
VE STÍNU KAVKAZU

HOBBY BURZA 

Tennessee Williams slavnou hru napsal se 
silně autobiografickými prvky. S humo-
rem, dojetím a největší upřímností líčí život 
opuštěné matky Amandy, která s láskou a 
touhou udělat své děti co možná nejšťast-
nějšími, nadělá v rodině velkou paseku. 

Rockový večírek s kapelami ABSOLUTE 
BON JOVI Revival, BLACK SABBATH 
DIO Tribute (Olomouc) a IRON MAIDEN 
Revival (Otrokovice). Rocková show  
s kostýmy a výbornou muzikou. Kvalitní ob-
čerstvení zajištěno. STOLOVÁ ÚPRAVA!

Záhořané z Prostřední Bečvy vznikli v roce 
2006, jejich kapelníkem je Bohumil Růčka. 
Za dobu své existence má tato kapela za sebou 
spoustu nejrůznějších vystoupení v širokém 
okolí. Záhořany charakterizuje široký reperto-
árový záběr převážně z jižní Moravy a Valašska.

Zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 
5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 
Otrokovice Společenský dům; 5.40 Otrokovic-
ká BESEDA. Vstupné do lázní si každý platí 
sám. Bližší informace v TIC - tel. 571 118 103.

Další Cestovatelská středa, tentokrát s Micha-
lem Štěpy Štěpánkem: „Gruzie je země plná 
kontrastů a překvapení. Všechno se zdá být 
evropské, ale záhy člověk zjistí, že jazyk, písmo, 
kultura, tradice, kuchyně i nátura zdejších lidí se 
výrazně liší…“

Setkání sběratelů všech oborů. Výměna, prodej 
a koupě papírových platidel, poštovních zná-
mek, pohlednic, mincí, starožitností, hraček, 
odznaků, minerálů, fotografií, atd. Abecedně 
shrnuto – na své si přijdou milovníci aforismů i 
žvýkačkových obalů.

velký sál velký sál

velký sál

zájezd

STŘEDA

6. 3.
18 hod.

NEDĚLE

24. 3.
8–13 hod.

STŘEDA

13. 3.
19 hod.

SOBOTA

30. 3.
20 hod.

předprodej 
200 Kč

v den koncertu
250 Kč

velký sál

Taneční odpoledne z cyklu “Naše muzika” ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ

Cestovatelská beseda Dan Čagánek pořádá akci:

NEDĚLE

3. 3.
14–18 hod.

SOBOTA

16. 3.
5.15 hod.

5.–7. 4. FORBÍNA 2019, 7. 4. DH HULÍŇANÉ, 14. 4. VÍTÁNÍ JARA, 26. 4. OLYMPIC - VYPRODÁNO

VLADIMÍR KUNC - ZAKÁZANÁ ŠUMAVA 

Bio senior: 
ŽENY V BĚHU
Česko 2019, komedie, 93 min.

KINOSÁL 

60 Kč
NEVHODNÉ PRO  

DĚTI DO 12 LET

SKLENĚNÝ POKOJ
Česko, Slovensko 2018, 
drama, 98 min.

KINOSÁL 
130 Kč
NEVHODNÉ PRO  
DĚTI DO 12 LET

JAK VYCVIČIT DRAKA 3neděle

 3. 3.
15.00

pátek

 8. 3.
10.00

USA 2019,  animovaný, komedie, 

rodinný, 104 min.

METALLICA: 
FRANCIE NA JEDNU NOC
Francie, USA 2009, hudební, 

dokumentární, 132 min., titulky

KINOSÁL 

180 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

Velká Británie, USA 2018, životopisný, drama, hudební 134 min., titulky

Bio senior: 
BOHEMIAN RHAPSODY

KINOSÁL 
60 Kč

NEVHODNÉ PRO  
DĚTI DO 12 LET

KINO 
BŘEZEN 2019

3D CAPTAIN MARVEL

USA 2019, akční, dobrodružný, sci-fi, 

128 min., dabing

neděle
 31. 3.
15.00

čtvrtek
 21. 3.
19.00

pátek
22. 3.
10.00

USA, Španělsko 2019, animovaný, dobrodružný, komedie, 
85 min., dabing

KOUZELNÝ PARK KINOSÁL 
130 Kč

PŘÍSTUPNÉ 
BEZ OMEZENÍ

KINOSÁL 

150 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

KINOSÁL 

130 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

pátek

 8. 3.
19.00

čtvrtek

14. 3.
19.00

STOLOVÁ ÚPRAVA

neděle
 31. 3.
17.00

USA 2019, rodinný, fantasy, 123 min., dabing

3D DUMBO KINOSÁL 
150 Kč

PŘÍSTUPNÉ 
BEZ OMEZENÍ
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1.–31. 3., foyer kinosálu + bar, 
vernisáž 1. 3. v 18 hodin, vstup volný 
Xii. FOTOSALON
Každoroční  setkání  Fotoklubu  Beseda  Otrokovice,  tentokrát  
s přáteli z Havlíčkova Brodu. Vernisáž v pátek 1. 3. od 18 hodin. 
Výstava potrvá do 31. 3. 2019

sobota 30. 3., od 20 hod., velký sál, vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč v den 
akce, stolová úprava!
REvivAL NiGhT – NOc LEGEND 4
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k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

10.  3.  2019 – Městské  diva-
dlo Zlín, 14.30–17 hodin 
cena: 80 Kč, pro veřejnost
Karneval se Sněhovou krá-
lovnou
Program: MDZ ve spolupráci 
s DDM Sluníčko Otrokovice 
pořádá  tradiční  dětský  kar-
neval. Foyer divadla a velký 
sál  opět  ožijí  spoustou  diva-
delních  hrátek  s  kamarády 
z  pohádky  Sněhová  králov-
na.  Chybět  nebudou  písnič-
ky,  tvořivé  dílny  a  soutěže 
o ceny. 
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz 

14. 3. 2019 – Středisko Tráv-
níky,  17–19  hodin,  cena 
150 Kč, pro veřejnost 
Tvoření pro dospělé – háč-
kování
Výroba  háčkovaného  nákrč-
níku nebo šály. V ceně použi-
tý materiál, návod, lektorné.
Na  akci  je  třeba  se  přihlásit 
do 13. 3. 2019.
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz

29.–30.  3.  2019  –  Centrum 
volného  času,  17–10  hodin, 
cena: 280 Kč
Noc s Andersenem 
Můžete  se  těšit  na  hry,  sou-
těže, tvoření a dobrodružství. 
Akce na přihlášku pro děti 
od 5 do 7 let. Přihlášky se bu-
dou  vydávat  od  11.  3.  2019 

na střediscích DDM
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz

1.–31.  3.  2019  –  Centrum 
volného času, pro veřejnost
Fotosoutěž – Máme rádi 
zvířata
Fotografie  zasílejte  do  31.  3. 
na  kozeluhova@ddmslunic-
ko.cz, nebo označené  (jméno, 
příjmení a kontakt) odevzdejte 
na  kterékoliv  pobočce  DDM 
Sluníčko.  Nejlepší  fotografie 
budou vystaveny a odměněny.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

Každé  pondělí  až  čtvrtek 
v měsíci – Centrum volného 
času Baťov, 15–18 hodin, pro 
veřejnost
Otevřená herna pro rodiče 
s dětmi
Volná  hra  v  herně.  Za  děti 
v  herně  zodpovídají  rodiče. 
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz

březen  –  MěÚ  Otrokovice, 
odbor  dopravně-správní,  dle 
otevíracích  hodin  úřadu,  pro 
veřejnost
výstava fotek z akcí Evrop-
ského týdne mobility
Přijďte  si  prohlédnout  foto-
grafie  z  Evropského  týdne 
mobility.
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz
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SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice
Vyplatíme vám

až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Odvoz ZDARMA

Protokol o ekologické 
likvidaci

email: marek.dynka@seznam.cz
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Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

 Náměstí 3. května 17, Otrokovice  

JÓGA KROK ZA KROKEM
 31. ledna–30. května
Lekce každý čtvrtek:

Gymnázium Otrokovice 
16–17.30 hod. 

sokolovna 18.30–19.45 hod.
kurzovné 700 Kč

volná�lekce�pro�vyzkoušení

Kontakt a informace: 
lenka.vychodilova@seznam.cz

Mob.: 607 550 224    
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Desítky děl spolku Rozumění obdivují v divadle ve Zlíně

Umění na plátně. Třiadvacet�členů�otrokovického�spolku�Rozumění�zahájilo�v�pondělí�4.�února�
svou� již�druhou�výstavu�v�Městském�divadle�Zlín.�Na�slavnostní� vernisáž� se�přišlo�podívat� takřka�
150�lidí,�kteří�mohli�obdivovat�nejenom�obrazy,�ale�také�grafiky,�kaligrafie,�plastiky�i�sochy.��„Pro�
naše�výtvarníky�je�to�prestižní�výstava�v�krajském�městě,�která�má�navíc�tu�výhodu,�že�návštěvníci�
divadla,�kteří� jdou�na�představení,�si�výstavu�většinou�prohlédnou,�a�tak�naše�práce�vidí�poměrně�
velké�množství�lidí,�což�se�někdy�v�galerii�nepodaří,“�poznamenal�předseda�spolku�Jiří�Holub.�Celý�
umělecký� dojem� podtrhlo� svým� hudebním� vystoupením� známé� duo�Musica�Angelika� a� o� výtvarné�
činnosti�zasvěceně�promluvila�pedagožka�a�dlouholetá�členka�občanského�sdružení�Valašský�názor�
Pavla��Kotyzová.�Desítky�uměleckých�děl�mohou�lidé�ve�zlínském�divadle�zhlédnout�až�do�3.�března.�
 (šar), foto: Šárka ŠARMANOvá 

Třicátý    ročník  veletrhu  STA-
VEBNICTVÍ-THERM-DO-
MOV-ZAHRADA  2019    se 
uskuteční  ve  dnech  21.–23. 
března  2019  ve  zlínské  spor-
tovní hale. Pravidelným vysta-
vovatelem je i městská organi-
zace TEHOS, která  se  v  sekci 
„THERM“  (vytápění)  předsta-
ví na společném stánku s Aso-
ciací dodavatelů tepla a techno-
logií a Teplem Zlín a. s. 
Kromě  své  prezentace 

na  stánku  chystá  TEHOS 
s  výše  uvedenými  partnery 
přednášky  z  oblasti  vytápění 
pro širokou veřejnost. 
Program  přednášek  bude 

v předstihu zveřejněn na strán-
kách  organizátora  výstavy 
i na www.tehosotrokovice.cz.
 Na stánku pak bude městská 

společnost  TEHOS  například 

prezentovat  i  nově  rekonstru-
ovanou  Městskou  sportovní 
halu.  „Pro  občany  Otrokovic 
může být návštěva veletrhu vel-
kým  přínosem.  Mohou  se  zú-
častnit  veletržních  přednášek, 
prezentací dotačních programů 
a v neposlední řadě mohou vy-
užít výrazných veletržních slev 
výrobců  kotlů  a  ostatních  za-
řízení. Vstup na veletrh  je pro 
návštěvníky zdarma,“ sdělil ře-
ditel  veletrhu  Zdeněk  Malota. 
Veletrh  představí  ve  více  než 
100  expozicích  vystavovatelů 
žhavé  novinky  z  oborů  sta-
vebnictví, vytápění i rozsáhlou 
nabídku vybavení bytů, domů, 
chat a chalup. Na své si přijdou 
chataři, chalupáři a zahrádkáři.
Více  informací  je  na  webu: 

www.stavebnictvi-therm.cz.  
  (red)

Na veletrhu se představí i TEhOS

„Objevuj  a  poznávej“.  To  je 
hlavní téma letošního Zlín Film 
Festivalu,  jehož  59.  ročník  od-
startuje  24.  května  a  potrvá  do  
1. června. Cestovatelská témata 
se budou prolínat jak filmovým, 
tak  doprovodným  programem, 
který  proběhne  také  v Otroko-
vicích,  jež  jsou  partnerem  fes-
tivalu. 
Letos  došlo  k  proměně 

struktury  filmového  programu. 
Mimo již tradiční soutěže a sek-
ce  nazvané  nově  Festival  clas-
sics se filmová přehlídka v roce 
2019  zaměří  právě  na  téma 
„Objevuj & poznávej“. „Diváci 
se mohou  těšit  na  filmové  po-
znávání  a  objevování  ve  třech 
oblastech:  PŘÍRODA,  LIDé 
A  ZEMě,“  přiblížila  umělec-
ká  ředitelka  Markéta  Pášmová 
s  tím, že v  rámci  této  sekce  se 

bude promítat více než 40 filmů 
a dokumentů.
V sekci PŘÍRODA představí 

festival  světoznámé  přírodo-
pisné  dokumenty.  Především 
mladým  divákům  přinesou 
zajímavé,  poučné  a  jedinečné 
momenty,  které  neopomenou 
akcentovat  ani  témata  ekologie 
a ochrany životního prostředí.
Kapitola  LIDé  se  zaměří 

na celovečerní hrané filmy o pů-
vodních  obyvatelích  různých 
koutů světa – Inuitech, Austral-
cích, Maorech, Indiánech a řadě 
dalších.  Sekce  ZEMě  uvede 
profil balkánské kinematografie.  
V   několika celovečerních hra-
ných  filmech  diváci  poznají 
temperamentní  a  pohostinnou 
atmosféru  zemí  bývalé  Jugo-
slávie,  ale  také Albánii  či Bul-
harsko. 

Pořadatelé  festivalu  již  zve-
řejnili také jména několika hos-
tů, mezi nimiž budou i význam-
ní  cestovatelé,  popularizátoři 
cestování  a  dobrodruhové,  se 
kterými  se  diváci  budou  moci 
potkat i osobně. Pozvání přijali 
například český filmový produ-
cent,  režisér,  spisovatel  a  „fil-
mař  žraloků“  Steve  Lichtag, 
etnolog  a  cestovatel  Mnislav 
Atapana  Zelený,  dobrodruh  se 
žlutým  trabantem  Dan  Přibáň 
nebo profesionální cestovatelka 
a novinářka Lucie Radová. 
Doprovodný program  tradič-

ně  nabídne  i  zajímavou  Film 
Industry  sekci  s  přednáškami 
a workshopy,  řadu  divadelních 
představení,  koncertů,  výstav, 
interaktivních  a  benefičních 
programů  včetně  sportovních 
a společenských akcí.   (red)

Filmový festival bude letos v duchu cestování a objevů
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Poslední tematické setkání rodičů a žáků v rámci pro-
jektu Chceme si rozumět  se uskutečnilo v lednu na ZŠ 
Otrokovice,  Komenského.  Lektorka  Monika  Augus-
tinová ve své prezentaci NADěJE – JEDNA Z CEST 
V RÁMCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB zúčastněným při-
blížila, jaké možnosti se žákům nabízí po ukončení po-
vinné školní docházky.
 Otrokovická pobočka Naděje poskytuje v současné 

době  osobám  s mentálním  a  kombinovaným  postiže-
ním šest sociálních služeb. Je  to domov pro osoby se 
zdravotním postižením, denní  stacionář, chráněné by-
dlení, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeu-
tická dílna a sociální rehabilitace. 
Každou službu lektorka podrobně popsala, vysvětlila 

podmínky poskytnutí a na příkladech uvedla, pro jaké 
klienty je služba vhodná. Díky své bohaté praxi ve spe-
ciálním školství a poradenství mohla rodičům ukázat, 
jak  je možné  i  nadále  udržovat  a  rozvíjet  dovednosti 
dětí získané ve škole. 
Toto  setkání  dalo  rodičům  možnost  zamyslet  se 

nad  budoucností  svých  potomků. Doufáme,  že  v  po-
dobných setkáváních se nám podaří pokračovat. 

 Zuzana FOJTÍKOvá,
� ZŠ�Otrokovice,�Komenského

vyhlídka na budoucnost dětí

Registrační číslo projektu:  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007648
identifikace žádosti (hash): j2QbRP
Název projektu cZ: 
Chceme si rozumět
Realizátor projektu: 
ZŠ Otrokovice, Komenského
se sídlem: Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
iČ: 61716413
Oprávněná osoba: 
Mgr. Pavlína Frdlíková

Vítanou alternativu k celoden-
ní péči v domovech pro seniory 
a podobných zařízeních nabízí 
již  mnoho  let  Charita  v  Otro-
kovicích.  Ta  nabízí  takzvanou 
Charitní pečovatelskou službu, 
která  pomáhá  lidem,  kteří  ne-
jsou plně soběstační, aby mohli 
zůstat  v  rodinném  prostředí 

a tím snášeli svůj stav mnohem 
lépe.
„Naše Charitní pečovatelská 

služba není zaměřena jen na se-
niory, ale  i na osoby se sníže-
nou  soběstačností  z  důvodu 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a  rodiny 
s třemi a více dětmi. Nejčastě-

ji  však  službu  využívají  právě 
senioři  ve  věku  okolo  80  let,“ 
uvedl zástupce ředitele otroko-
vické Charity Tomáš Bernatík.
Podstatou  služby  je  nejen 

pomoci  klientům  s  jednotli-
vými  úkony  běžného  dne,  ale 
také  snaha  posílit  dovednosti, 
které klienti zvládají sami. Pra-
covnice  se  je  snaží  motivovat 
ke  zvýšení  soběstačnosti,  stej-
ně jako se zaměřují na zlepše-
ní  jejich  fyzických  možností 
a psychické pohody. 
„Hlavním  cílem  naší  prá-

ce  je,  aby  každý,  pokud  si  to 
přeje,  mohl  žít  důstojný  život 
ve  svém  domácím  prostředí,“ 
vysvětlil Bernatík. 
Mezi  hlavní  oblasti,  kterým 

se  charitní  pečovatelky  při 
práci s klienty věnují,  je zajiš-
tění  jejich  hygieny,  příprava 
a podávání stravy, běžný úklid 
v  domácnosti,  nákupy  či  do-
provody k lékařům a na úřady. 
Charitní  pečovatelská  služba 

je  schopna  také  poskytnout 
rozšířené  sociální  poradenství 
týkající  se  například  zajiště-
ní  dalších  zdravotních  služeb, 
příspěvků  na  péči  a  ostatních 
dávek, stejně jako zprostředko-
vává  možnost  zapůjčení  kom-
penzačních pomůcek.
„Ty jsou poskytovány přede-

vším na přechodné období, než 
je  klient  získá  od  odborného 
lékaře.  Pomůcky  si  nicméně 
půjčují  také  lidé,  kteří  zkrátka 
chtějí  sobě  či  svým  blízkým 
ulehčit  co  nejvíce  každodenní 
život  s  vidinou  prožít  jej  co 
nejhodnotněji.  V  půjčovně  je 
nabízeno  velké  množství  po-
můcek od elektrických poloho-
vacích  postelí  až  po  pomůcky 
usnadňující  každodenní  hygi-
enu,  stačí  si  jen  přijít  vybrat,“ 
uvedla  vedoucí  charitní  pečo-
vatelské služby Jana Šuranská.
Po  prvním  kontaktu  vždy 

probíhá osobní návštěva v do-
mácnosti  zájemce,  kde  je  na-

staven  individuální  plán  často 
za  přítomnosti  nejbližších.  Ti 
také  díky  tomu  získají  lepší 
představu o fungování služby.
„Lidé  mají  často  obavu,  že 

k nim bude docházet někdo cizí 
a naruší jim tak jejich soukromí. 
Určitě  se  toho  obávat  nemuse-
jí, ručím za to, že v naší službě 
máme  odborně  školené  pra-
covnice, které svoji práci dělají 
s  citem  a  porozuměním.  Vždy 
se snažíme poskytnout péči po-
dle  přání  klienta,  nicméně  sa-
mozřejmě  jen v  rámci  reálných 
možností služby. Naší snahou je 
dobrá spolupráce s rodinou s cí-
lem pomoci jim pečovat o svého 
blízkého tak, aby nebyly naruše-
ny jeho dosavadní návyky,“ slí-
bila Šuranská. „Určitě se nebojte 
se na nás obrátit, velice rádi vám 
vše vysvětlíme a domluvíme se 
na případné první návštěvě,“ do-
dala Šuranská. 
  veronika SLAMěNOvá,
� sociální�pracovnice

Pečovatelská služba umožňuje seniorům zůstat v domácím prostředí

Pomoc. Pečovatelky docházejí k lidem i do jejich domovů, kde jim 
pomáhají s úkony běžného dne.  Foto: charita OTROKOvicE

V  čase  vánočním  byly  Charita  Otrokovice 
a  její  služby podpořeny řadou firem,  jednot-
livců i skupinek lidí. Jednou z akcí na podpo-
ru Charitní pečovatelské služby, která pomáhá 
s péčí lidem v jejich domácím prostředí, byla 
i veřejná sbírka v Centro Zlín. Jejím cílem  je 
podpořit  nákup  elektrokola  pro  pečovatelky, 
které jim usnadní četné přesuny mezi klienty, 
ušetří síly a zároveň životní prostředí. V sou-
časnosti je totiž na větší vzdálenosti využíván 
automobil. Nakonec se podařilo vybrat 3 469 
korun.  „Jsme  proto  velice  rádi,  že  jsme  se 
díky sbírce tomuto cíli přiblížili. Všem, kteří 
se rozhodli nám pomoci, ze srdce děkujeme. 
Věříme,  že  do  jara  se  nám  sen  rychlejších 
a k přírodě šetrnějších cest vyplní. Pokud bys-
te chtěli nákup elektrokola podpořit, neváhej-
te nás kontaktovat na fundraiser@otrokovice.
charita.cz nebo telefonicky 731 619 771. Dě-
kujeme vám všem,“ uvedla Mariana Zedníko-
vá, fundraiser Charity Otrokovice.
 Mariana ZEDNÍKOvá, 
� fundraiser,�Charita�Otrokovice

Za klienty na elektrokole
Otrokovice se i letos připojí 
do  mezinárodní  kampaně 
Vlajka pro Tibet. 10. března 
2019 si vyvěšením tibetské 
vlajky  na  budovu městské-
ho úřadu připomeneme 60. 
výročí  povstání  Tibeťanů 
proti čínské okupaci Tibetu. 
Tato  mezinárodní  kampaň 
poukazuje  na  porušování 
lidských práv v Tibetu.
Při  krvavém  povstání  pro-
ti  čínské  okupaci  zemřelo 
10. března 1959 na 80 tisíc 
Tibeťanů,  přes  milion  lidí 
následně zemřelo ve vězni-
cích,  pracovních  táborech 
nebo  vlivem  hladomoru. 
Po  potlačení  povstání  se 
uchýlil politický a duchov-
ní  vůdce  Tibeťanů  dalajla-
ma do indického exilu. Část 
vyspělého  světa  nahlíží 
na  Čínu  s  uznáním  a  res-
pektem ke světové velmoci, 
přesto  stále nepřestalo  svě-
tovou  veřejnost  i  několik 

desítek let po čínské okupa-
ci znepokojovat porušování 
základních  lidských  práv 
v Číně a Tibetu.
„Tibeťané  jsou  mírumilov-
ný národ. Sami svoji vlajku 
nemohou vyvěsit, neboť by 
jim za to hrozil až několika-
letý trest vězení. My na bu-
dově  radnice  vyvěšujeme 
jejich vlajku každoročně při 
příležitosti výročí Tibetské-
ho povstání již 16 let. Chce-
me  tím  vyjádřit  solidaritu 
a  podporu  nelehkého  boje 
Tibeťanů  za  jejich  práva,“ 
objasnil  postoj  otrokovic-
ké  radnice  tehdejší  starosta 
města Jaroslav Budek.
Kampaň  Vlajka  pro  Tibet 
vznikla v polovině devade-
sátých let v západní Evropě 
a  stala  se  jednou  z  nejvý-
znamnějších  symbolických 
akcí  vyjadřujících  podporu 
ochrany  lidských  práv  Ti-
beťanů.  (ste)

otrokovice znovu podpoří tibet
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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 

 

Český statistický úřad orga-
nizuje v roce 2019 výběrové 
šetření o životních podmín-
kách  domácností  v  České 
republice.  Smyslem  tohoto 
zjišťování  je  získávat  dlou-
hodobě  srovnatelné  údaje 
o  sociální  a  ekonomické 
situaci  v  celkem  34  evrop-
ských  zemích.  Vlastní  šet-
ření se uskuteční v době od  
2.  února    do  26.  května 
2019.  Cílem  je  získat  data 
pro  výpočet  ukazatelů  pe-
něžní a materiální chudoby. 
Ve  Zlínském  kraji  je 

do tohoto zjišťování zahrnu-
to 614 domácností z 59 obcí. 
„V  Otrokovicích  se  šetření 
týká  celkem  osmnácti  ro-
din,  přičemž  deseti  nových 
a osmi opakovaně. Všechny 
domácnosti  byly  do  šetření 

zahrnuty na základě náhod-
ného  výběru  počítačem,“ 
informovala  pracovnice 
Českého statistického úřadu 
ve Zlíně Barbora Židková.
Pracovníci  zapojení 

do  šetření  se  budou  proka-
zovat  průkazem,  na  němž 
je  uvedeno  jméno  držitele 
a  identifikační  kód,  díky 
němuž  si  lze  na  internetu 
http://www.czso.cz/csu/
czso/overeni-tazatele  zkon-
trolovat    identitu  tazatele. 
Získaná  data  jsou  důsledně 
chráněna  a  všichni  zúčast-
nění pracovníci na zjišťová-
ní a procesu zpracování jsou 
vázáni mlčenlivostí o všech 
šetřených  skutečnostech 
ve  smyslu  zmiňovaného 
zákona  o  státní  statistické 
službě.    (red)

ČSÚ vybírá obyvatele pro výzkum
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Dne  9.  února  oslavila  v  plné 
svěžesti  krásných  70  let  paní 
Květoslava ADáMKOvá. 
Hodně zdravíčka, spokojenos-
ti a elánu do dalších dlouhých 
let přejí mamince manžel Ol-
dřich, děti Květoslava, Zlatka 
a  Oldřich  s  partnery,  vnuci 
David,  Tomáš,  Patrik,  Ríša 
a Deniska s partnery a pravnu-
ci Adrianka, Davídek a Tomá-
šek posílají za všechny babič-
ce tu nejsladší pusinku.

Ve čtvrtek 14. února oslavil 
80.  narozeniny  náš  tatínek 
a  dědeček,  pan  Jindřich 
BRáZDiL.  Hodně  zdraví 
a stálého elánu mu přeje celá 
rodina.

Devadesát  není málo,  prožít 
je snad za to stálo, jsi nejbo-
hatší  člověk  mezi  námi,  ne 
penězi,  ale  vzpomínkami. 
Dne 17. února se dožívá paní 
Adéla SvOJANOvSKá  
90 let. Všechno nejlepší pře-
je dcera Dana a celá rodina.

Děkujeme všem, kteří se naposledy přišli rozloučit 
s  naším  drahým manželem,  tatínkem,  Ing.  Jiřím  
KUBÍČKEM,  který  nás  náhle  opustil  23.  prosin-
ce 2018. Zarmoucená manželka Helena Kubíčková 
a dcery s rodinami

Dne  3.  ledna  zemřela  naše  maminka,  paní  Marie  
KUBiČÍKOvá, která trávila svá poslední léta v Senioru C v Ot-
rokovicích. Upřímně bychom chtěli poděkovat celému kolektivu 
za starostlivou péči. Zvláště pak pečovatelkám z oddělení Čtyř-
lístku,  které měly maminku  rády  a  staraly  se  o  ni  i  nad  rámec 
svých  pracovních  povinností.  Zároveň  děkujeme  touto  cestou 
všem  příbuzným  a  známým  za  projevenou  soustrast  a  osobní 
doprovod na poslední cestě naší maminky. Syn Jaroslav a dcera 
Marie s rodinami

Dne 11. ledna uplynul rok od úmrtí našeho tatínka, 
manžela a dědečka, pana Jiřího POhOŘALéhO. 
S láskou vzpomíná manželka Eliška, dcera Eliška 
a syn Jiří s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Nikdy� nezapomeneme� na� toho,� koho� máme� rádi. 
Dne 1. února by oslavila 75. narozeniny paní Anna  
NOvOTNá. Vzpomeňte na ni spolu s námi. Rodina

Dne 3. února uplynulo 8 let, kdy nás opustil man-
žel, tatínek a dědeček, pan Rudolf PETŘÍK. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte  s námi. Za  tichou vzpo-
mínku děkuje rodina Petříkova.

Jen�svíčku�rozsvítit�a�kytičku�na�hrob�Ti�dát�a�tiše 
vzpomínat. Dne 3. února uplynulo 25 let od úmrtí 
pana Jiřího KOLáŘE. Dne 3. dubna by se dožil 
85 let. Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami.

Dne 3. února uplynulo 30 let od úmrtí paní Anny 
vRZALOvé. Za tichou vzpomínku děkuje snacha 
Anna s rodinou.

Dne 3. února uplynulo 11 let od smrti pana Karla 
vOBEJDy. Za tichou vzpomínku děkuje manžel-
ka a děti s rodinami.

Dne 8. února jsme vzpomenuli 100. nedožité naro-
zeniny  paní Františky hORáKOvé. Děkujeme 
za tichou vzpomínku. Dcera Jindřiška a syn Miro-
slav s rodinami.

Dne  11.  února  jsme  vzpomenuli  15  let  od  úmrtí 
pana Zdeňka GAZDy. Dne 25. května by se do-
žil  92  let.  S  láskou  vzpomínají  manželka,  dcera 
a syn s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou 
s námi.

Jen� svíčku� rozsvítit� a� kytičku� na� hrob� dát� a� tiše 
vzpomínat. Dne 13. února uplynuly 4 roky od úmrtí 
maminky,  paní Ludmily LiLáKOvé.  S  láskou 
vzpomíná dcera Ilona.

Dnes, 15. února, by se dožil 20 let náš milovaný syn 
Jan hUBáČEK. Vzpomeňte s námi. Zarmoucená 
rodina

Dne 16. února si připomeneme nedožité 85. naro-
zeniny pana Miroslava JANKŮ. S láskou a úctou 
vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 18. února uplyne 50 let od úmrtí tatínka, pana 
Miroslava JEMELKy.  S  úctou  a  láskou  stále 
na něj vzpomíná dcera Hana Velflová a celá rodi-
na  Jemelkova.  Děkujeme  všem,  kdo  vzpomenou 
s námi.

Dne 19. února uplyne 5 let, kdy nás navždy opus-
til pan Jiří ČERMáK. S láskou a úctou vzpomíná 
celá rodina.

To,� že� se� rány� hojí,� je� jen� pouhé� zdání,� stále� je�
v� srdcích�bolest� a� tiché� vzpomínání. Dne 21.  úno-
ra si připomínáme 2. výročí, co nás navždy opustil 
náš  drahý  manžel,  tatínek,  dědeček,  pan  Jaroslav  
KADLEČÍK. S láskou a úctou vzpomíná celá rodi-
na. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Utichlo� srdce,� uběhl� čas,� vzpomínku� v� srdci� má� 
každý�z�nás. Dne 21. února uplyne rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, 
pan  Stanislav STRAKA.  S  láskou  a  úctou  stá-
le  vzpomínají  manželka  Marta  a  synové  Martin 
a Zbyněk s rodinami.

Dne 22. února uplynou 4 smutné roky, co nás opus-
til drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Bohuslav 
LAMOŠ. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dě-
kuje manželka a synové s rodinami.

Smutný�je�domov,�smutno�je�v�něm,�na�hřbitov�zů-
stala�cestička�jen.�Kytičku�květů�Ti�můžeme�dát�a�se�
slzami�v�očích�vzpomínat. Dne 24. února vzpome-
neme 1. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bra-
tra a vnuka, pana Jana MAhDALÍČKA. S láskou 
vzpomíná celá rodina.

Dne 26. února uplynou 2 roky od úmrtí našeho ta-
tínka a dědečka, pana Petra KRAváČKA. Za ti-
chou vzpomínku děkuje dcera a syn s rodinami.

Dne 26. února uplyne 1  rok, kdy nás 
navždy  opustila  naše  maminka,  ba-
bička  a  prababička,  paní  Monika  
MOTyČKOvá  a  16.  února  uply-
ne  již  20  let  od  smrti  našeho  tatínka  
Karla MOTyČKy. Za  tichou vzpo-

mínku děkují syn Jiří a dcera Jana s rodinami.

K�Tvým�narozeninám�Ti�již�popřát�nemůžeme,�jen�
kytičku� s� tichou� vzpomínkou� na� hrob� položíme…�
Dne 26. února by náš syn Martin SKOPAL osla-
vil 40. narozeniny. S láskou vzpomínají rodiče, děti 
a rodina.

Dne  2.  března  si  připomeneme  12.  výročí  úmr-
tí  manžela,  tatínka,  dědečka,  pana  Slavomíra  
ŠENOvSKéhO.  S  láskou  vzpomíná  manželka 
a syn s rodinou.

Čas�plyne,�vzpomínka�zůstává. Dne 2. března uply-
ne 10 let od úmrtí našeho tatínka a manžela, pana 
Jaroslava JUREČKy.  Kdo  jste  ho  znali,  vzpo-
meňte  s námi. Za  tichou vzpomínku děkuje man-
želka s rodinou.

Dne  3.  března  vzpomeneme  3.  výročí,  kdy  ode-
šel náš  tatínek, dědeček, pradědeček, pan Antonín 
RUSZELáK. S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne  11.  března  si  připomeneme  nedožité  60.  na-
rozeniny  pana Miroslava BáNOvSKéhO.  Dne  
13.  července  letošního  roku  uplyne  již  10  let 
od  chvíle,  kdy  nás  nečekaně  navždy  opustil. 
Za vzpomínku děkuje a s láskou vzpomíná rodina.

9
OtrOkOvické

nOviny

společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200  (a více, 
dle délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá 
TIC, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

Poděkování

sPolečenská kRonikA

hledám  pronájem  garáže 
nebo  menšího  skladovacího 
prostoru  v Otrokovicích a blíz-
kém okolí. Platba na 1 rok pře-
dem. Tel.: 733 327 003.

inZeRce

Technické služby
 Otrokovice s. r. o., 

K. Čapka 1256, Otrokovice  
přijmou:
• na zkrácený úvazek – 9 ho-
din týdně, v odpoledních ho-
dinách, pracovnici pro úklid 
administrativní budovy, ul. 
K. Čapka. 
Nástup  od  1.  března  2019 
nebo  dle  dohody.  Zájemci 
o  pracovní  místo  se  mohou 
hlásit  u  p.  Zapletalové  tele-
fonicky  –  číslo    telefonu  577 
922  329,  603  159  744  nebo 
osobně  v  sídle  společnosti  
v době od 6.00 do 14.00. Osob-
ní schůzku je nutné si vždy pře-
dem sjednat telefonicky.

Koupím byt  2+1  nebo  3+1. 
Tel.: 703 128 423.

hledám pro rodinu dům, mož-
no i se zahradou. Prosím volej-
te: 604 517 862.

Prodám  byt  3+1,  lokalita 
Střed,  ul. Čechova. Byt po  re-
vitalizaci  a  po  rekonstrukci. 
Bližší info na tel.: 737 948 894.

BlAHoPŘání
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Jednou  z  nejvýznamnějších 
sportovních  akcí,  které  bude 
Základní  škola  Mánesova 
v  nejbližší  době  pořádat,  je 
bezesporu  Republikové  finále 
základních škol ve florbalu. 
Ve  dnech  21.–22.  března 

2019  se  v  Otrokovicích  sejde 
na  180  nejlepších  florbalistů 
základních škol České republi-
ky, aby změřili své síly a utka-
li  se  o Pohár ministra  školství 
v rámci Sportovní ligy základ-
ních škol. 
Tento  dvoudenní  florbalo-

vý  turnaj  bude  probíhat  sou-
časně  v  obou  otrokovických 
halách.  V  Městské  sportovní 
hale u koupaliště budou soutě-
žit  kategorie  chlapců  a  v  hale 
na  Štěrkovišti  kategorie  děv-
čat.  Finále  obou  kategorií  pak 
vyvrcholí 22. března v Městské 
sportovní hale za účasti České 
televize, která bude zápasy vy-

sílat v přímém přenosu. Že  se 
bude  opravdu  jednat  o  florba-
lový  svátek,  dokazují  náročná 
postupová  kola,  přes 
která  musela 
zúčast-

něná 
družstva 
projít,  aby  se 
v  Otrokovicích  mohla 
utkat. Zvítězit musela v okrsko-
vém, okresním, krajském a kva-
lifikačním  finále,  a  tak  se pro-
bojovat  mezi  šest  nejlepších 
z celé České republiky. „Uspo-

řádat tak organizačně náročnou 
sportovní  akci  není  v  silách 
samotné Mánesky,  proto  jsme 

ke  spolupráci  přizvali 
město  Otro-

kovice 

a místní 
f l o r b a l o v ý 

klub  Panthers.  Proto-
že se  jedná o školní  sportovní 
soutěž,  z  větší  části  ji  finanč-
ně  zaštiťuje  Asociace  škol-
ních  sportovních  klubů České 
republiky,“  uvedla  ředitelka 

pořádající školy Marcela Javo-
říková. 
Jistě není náhodou,  že vice-

prezidentka asociace paní Sva-
tava  Ságnerová  oslovila  právě 
Základní školu Mánesova, kte-
rá je zakladatelem žákovského 
florbalu na Zlínsku a která rov-
něž stála u zrodu místního ex-
traligového florbalového klubu 
Panthers. 
„Už  nyní  chceme  čtenářům 

Otrokovických  novin  předsta-
vit  logo  republikového  finále, 
které  vytvořil  žák  naší  školy 
Filip Suchánek ze 7. B., a kte-
ré do konečné grafické podoby 
doladila  výtvarnice  školy  Iva-
na Řezníčková.  Na tom, že se 
opravdu  povedlo,  má  zásluhu 
i Lea Brázdilová, která jej pře-
vedla do digitální podoby,“ do-
dala závěrem Javoříková.
 vlastimil BUKOvJAN, 
� učitel�ZŠ�Mánesova

ZŠ Mánesova pořádá Republikové finále ve florbalu 
Každoročně  se  naše  škola  za-
pojuje  do  projektu  EDISON, 
který  slouží  k  tomu,  aby  lidé 
z  různých  koutů  světa  poznali 
Česko,  běžný  život  v  českých 
rodinách,  a  my  na  oplátku  je-
jich jazyk, kulturu, tradice, ná-
boženství  i  je  samotné.  Letos 
nás navštívilo osm vysokoškol-
ských studentů z Číny, Gruzie, 
Indie, Indonésie, Maroka, Rus-
ka a Tchaj-wanu. 
Tito studenti každý den v ho-

dinách  angličtiny  představili 
prezentace  zaměřené  na  svou 
zemi,  díky  stážistce  z  Ruska 
byly  obohaceny  i  hodiny  ruš-
tiny.  My  gymnazisté  jsme  si 
mohli  ověřit  své  komunikační 
schopnosti  a  dozvědět  se  více 
o jednotlivých zemích. Prezen-
tace byly zaměřeny i na sociál-
ní problémy těchto zemí.
Pro  žáky  našeho  gymnázia 

byl tento týden velice přínosný, 
motivoval je ke snaze zlepšit se 
v  anglickém  jazyce  a  vzbudil 
touhu  po  cestování.  Ve  stře-
du  se  tradičně  konala  Global 
village,  kde  naši  žáci  mohli 
vidět  tradiční obleky, ochutnat 
cizí  speciality  či  klást  různé 
otázky a pohovořit si s hosty.
 Samozřejmě i pro nás hosti-

tele byl čas strávený se stážisty 
příjemný. Odpoledne  po  škole 
jsme  mohli  vyrazit  na  výlety, 
např. do Luhačovic, Olomouce 
a Kroměříže a ukázat jim míst-
ní  architekturu,  památky  či  si 
jen tak udělat pěkné odpoledne. 
Pokud  jsme  zůstali  doma,  tak 
jsem poprvé zkusila jógu nebo 
nám stážistka uvařila jejich tra-
diční pokrm.  
Zapojení  do  tohoto  projektu 

bych  doporučila  všem,  kteří 
mají možnost někoho ubytovat 
a strávit jeden úžasný týden se 
zahraničními  studenty.  Jsem 
ráda,  že  jsem  mohla  být  sou-
částí projektu.         
  Kristýna MiŠáKOvá, 
  studentka�����������������������������������������������������

Na gymnáziu zažili 
setkání osmi světů

Znáte  přesňáky,  vrany,  frgá-
le,  lokše,  boží  milosti  nebo 
péry? Právě  tato  tradiční česká, 
a mnohdy  již  zapomenutá  jídla 
jsme  si  během  ledna  připravili  
ve  školní  družině  na  ZŠ  Tráv-
níky, v rámci oslav 100. výročí 
vzniku České republiky. 
Každý měsíc  se  zaměřujeme 

na určité téma a tím se snažíme 

dětem přiblížit,  odkud pochází-
me,  jak  se  naše  země  vyvíjela, 
co se během 100 let událo a co 
se změnilo. Leden patřil tématu: 
Co babička vařívala aneb Krajo-
vé speciality a potraviny. 
Děti  dostaly  pracovní  lis-

ty,  na  kterých měly  za  pomoci 
prarodičů  nebo  rodičů  porov-
nat,  jakým  způsobem  se  měnil 

jídelníček rodiny,  jaká byla ob-
líbená  jídla  babičky  a  dědečka, 
když byli malí, a jaké je tradiční 
rodinné  jídlo,  které  všem  chut-
ná.  Je  až  neuvěřitelné,  kolik 
informací  se  nám  sešlo.  Tolik 
zvláštních  názvů  jídel  jsme  se 
dozvěděli  a  tolik  dobrot  jsme 
měli možnost ve školní družině 
ochutnat!  Kromě krajových ná-
zvů jsme se setkali také s názvy  
cizokrajnými. Třeba placinte cu 
varza čili placky se zelím. 

Leden  ale  nebyl  jen  o  psaní 
a  ochutnávání,  ale  i  o  pohybo-
vých  soutěžích,  opět  na  téma 
krajová jídla a jejich výroba. 
Chtěli  bychom  touto  cestou 

poděkovat všem rodičům a pra-
rodičům za velikou pomoc, bez 
které  by  naše  akce  nenarostla 
do  takových  úctyhodných  roz-
měrů, a zároveň se s vámi chce-
me podělit alespoň o jeden z re-
ceptů.    irena MALÍKOvá, 
� vychovatelka�ŠD�ZŠ�Trávníky�

Děti si pochutnaly na starých českých jídlech. Nechyběly přesňáky nebo péry

nové chutě. Děti měly možnost ochutnat celou řadu krajových 
specialit.   Foto: ZŠ TRávNÍKy

PéRy 
• 500 g polohrubé mouky    • špetka soli
• vlažná voda (podle hustoty těsta)  • 1 balení povidel
• 250 g strouhanky      • 2 lžíce cukru moučka
• 1 lžíce másla      • špetka prášku do pečiva
Postup:
V�míse�prosejeme�mouku,�přidáme�sůl,�prášek�do�pečiva�a�vlaž-
nou�vodu.�Mícháme,�až�vznikne�hladké�nelepivé� těsto,� které�vy-
válíme� na� pomoučeném� vále.� Rádelkem� nakrájíme� na� čtvereč-
ky,� ty� naplníme� povidly� a� vytvoříme� požadovaný� tvar.� Vaříme� 
v�osolené�vodě��7–10�minut.�Hotové�omastíme�máslem,�posypeme�
upraženou�strouhankou�nebo�tvarohem�a�pocukrujeme.

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice připravila
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční ve středu 13. března 2019

8.00–10.00 hodin 
(1. až 2. vyučovací hodina)
Návštěva vyučovacích hodin

na 1. a 2. stupni podle rozvrhu tříd

12.45–13.30 hodin
Logopedický kroužek pro žáky 1. tříd

Učebna logopedie v přízemí vlevo

13:30–14:30 hodin
Klub zábavné logiky a deskových her

Probíhá v učebně logopedie 
v přízemí vlevo

15.00–16.30 hodin
Kreativní dílna paní Večeřové
Práce probíhá v učebně č. 125

13.00–15.00 hodin
Výstava dětských knih 

ve školní žákovské knihovně

14.30–16.00 hodin
POHÁDKOVÁ ŠKOLA

Akce pro rodiče budoucích prvňáčků
a žáky 1. a 2. tříd naší školy

15.00–16.00 hodin
„Ajťák“ – aneb práce na počítači

pro nejmenší
Uskuteční se v učebně č. 306

Na Vaši návštěvu se těší  
žáci a pedagogové 

ZŠ T. G. M. Otrokovice
 www.zsotrtgm.cz
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Město ocenilo nejúspěšnější sportovce i týmy za rok 2018

sportovci města 4–6 místo. na 6. místě skončila Valentýna 
Solařová – tJ Jiskra Otrokovice / veslování (zprava), 5. místo ob-
sadila Barbora Husková z SC tempish Vítkovice / florbal. čtvrtý 
skončil ultratrailový běžec z KeSBUK Jaroslav Vicher. Večerem 
provázel moderátor české televize Stanislav Bartůšek (vlevo).

nejlepší trenéři.  Ocenění si odnesla Zuzana Atarsia z tJ Jiskra Otrokovice / veslování (zleva), Mi-
chal Kvapil – FK Panthers Otrokovice, kterého zastoupil Karel Ťopek, Dominika Remešová, Martina 
Slívová  (obě tJ Jiskra Otrokovice / atletika) a Markéta Solařová – tJ Jiskra Otrokovice / veslování.

sladké překvapení. Jan tulach z SK Baťov 1930 si oprávněně 
odnesl Cenu za celoživotní práci a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport. V současnosti je trenérem předpřípravky. Kromě oce-
nění  čekalo na Jana tulacha sladké překvapení v podobě dortu, 
který mu přinesli jeho malí svěřenci. 

Mladé naděje. V kategorii nejúspěšnější sportovec dětí a mlá-
deže skončil na 3. místě Martin Janeček z tOM 1419 (vpravo),  
2. místo obsadil Michal Bujdák (uprostřed) z tJ Jiskra Otro-
kovice / atletika. na prvním místě se umístil Adam Sychra – tJ 
Jiskra Otrokovice / atletika (vlevo).

nejúspěšnější kolektiv. třetí skončili FK Panthers Otrokovice, 2. místo obsadily ženy z  oddílu háze-
né – tJ Jiskra Otrokovice a nej týmem se stali mladí atleti štafety 4 x 100 m dorost z tJ Jiskra Otrokovice/
atletika.

nejlepší z nejlepších. nejúspěšnějším sportovcem  
města se stal Radim Hladík z tJ Jiskra Otrokovice/ 
veslování. tento mladý sportovec se může pyšnit 
hned několika získanými tituly. V uplynulém roce se 
stal mistrem světa, mistrem evropy v juniorské kate-
gorii, a druhý vicemistr evropy v mužích do 23 let. 
Cenu mu předal olympionik Oldřich Svojanovský. 

třetí a druhá. třetím nejúspěšnějším spor-
tovcem města byl vyhlášen tenista Stanislav 
nebojsa z tJ Jiskra Otrokovice (vpravo), dru-
hé místo obsadila otrokovická reprezentantka 
z MS 2018 a vítězka MčR 2018 v gymnastic-
kém aerobiku Barbora Karlíková – Aerobik 
sport centrum Zlín.
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Mezinárodní  halový  turnaj mladších 
žáků  se  poslední  lednovou  sobotu 
uskutečnil  v  městské  hale  v  Otro-
kovicích.  Turnaje  pořádaného  jako 
Memoriál  Miroslava  Hlobila  se  zú-
častnily,  vedle  domácího  SK  Baťov 
1930, který akci pořádal, další  týmy 
ze Zlína, Kroměříže a Louk, poprvé 
se  představilo  družstvo  1.  FC  Vik-
torie  Přerov.  Zahraniční  účastníky 
reprezentovali  hráči  z  Trnavy,  kteří 
nakonec celý turnaj také vyhráli.
„K  vidění  bylo  spousta  krásných 

fotbalových okamžiků,  vyrovnaných 
zápasů  i  překvapivých  výsledků. 
Svou vysokou kvalitu potvrdilo muž-
stvo Lokomotivy Trnava, které nako-
nec s bilancí 4 výher a  jedné poráž-
ky  celý  turnaj  opanovalo. V  těsném 
závěsu  za  slovenským  mužstvem 
skončili žáci Fastavu Zlín, kteří sice 
v  průběhu  turnaje  neokusili  hořkost 
porážky,  bohužel  však  ztratili  body 
dvěma remízami, což spolu se  třemi 
výhrami  znamenalo  ztrátu  jednoho 
bodu  na  vítěznou  Trnavu,“  uvedl 
za organizátory Hynek Bršlica z SK 
Baťov 1930.
  Až  úplně  poslední  zápas  turnaje 

rozhodl  o  držiteli  třetího místa,  kte-
ré  nakonec  se  ziskem  sedmi  bodů 
za dvě výhry,  remízu a dvě porážky 
bralo mužstvo Hanácké  Slavie Kro-
měříž. 
Domácí  mladí  fotbalisté  se  s  těž-

kou  konkurencí  poprali  se  ctí.  „Na-
šim  hráčům  se  dařilo  se  střídavými 
úspěchy,  trenéři  dali  prostor  celému 

širokému kádru včetně dvou branká-
řů, v konečném výsledku jsme za jed-
nu  výhru,  jednu  remízu  a  tři  prohry 
v  těžké  konkurenci  brali  pěkné  páté 
místo.  Rádi  bychom  z  našeho  týmu 
vypíchli výkon dvou hráčů, a to Voj-
ty  Krkošky,  který  se  blýskl  čtyřmi 
vstřelenými  brankami,  velmi  solidní 
výkon okořeněný několika  skvělými 
zákroky pak předvedl brankář Milan 
Švenda,“ dodal Bršlica.   (kra)

výsledky SKB:
SKB  –  1.  FC  Přerov  2:2  (Mrkvica, 
Krkoška)
SKB – FC Fastav Zlín 0:7
SKB – Lokomotiva Trnava 1:2  (Za-
pletal)
SKB – SK HS Kroměříž 3:6 (Krkoš-
ka 2, Bujor)
SKB – SK Louky (Krkoška, Bujor)

celkové pořadí turnaje:
1. Lokomotiva Trnava     12 bodů
2. FC Fastav Zlín             11 bodů
3. S HS Kroměříž              7 bodů
4. 1. FV Viktorie Přerov    5 bodů
5. SK Baťov 1930              4 body
6. SK Louky                      3 body

Nejlepší hráč:  Filip  Hellebrand 
(Fastav Zlín)
Nejlepší brankář:  Filip  Hadviger 
(Lokomotiva Trnava)
Nejlepší střelec:  Patrik  Hanák  (HS 
Kroměříž)  – 10 branek
cena ředitele turnaje: Nikol Hanáč-
ková (SK Louky)

vítězný pohár memoriálu putuje do Trnavy

Po  roční  odmlce  se  do Městské  sportovní 
haly vrátil METAL-PS – Mezinárodní atle-
tický halový mítink. Na jubilejní 20. ročník 
se do nové sportovní haly sjela více než stov-
ka  závodníků  z  celého  světa.  A  o  rekordy 
opět nebyla nouze. 
Loni se mítink nekonal z důvodu rekon-

strukce haly. V letošním roce tak mohla sta-
ronová hala znovu hostit celou řadu špičko-
vých atletů. 
„Celkem přijelo 160 závodníků z dvanácti 

zemí světa včetně České  republiky. Z  toho 
jsme měli možnost přivítat atlety z pěti no-
vých  zemí,  což  nás  příjemně  překvapilo.  
V historii mítinku jsme se tak dostali celkem 
na 29 zemí, které jsme tu měli možnost při-
vítat,“ poznamenal jeden z organizátorů mí-
tinku Michal Petřík. Diváci tak mohli zcela 
poprvé  zhlédnout  výkony  závodníků  z  ka-
ribského  souostroví  Antigua  and  Barbuda, 
Číny, Argentiny, Malajsie a  Irska. Doplnili 

je Češi, Slováci, Američané, Lotyši, Rumuni 
či Ukrajinci. 
Celá akce začala přeborem škol a oddílů 

ze  Zlínského  kraje,  v  němž  startovalo  110 
dětí z třiadvaceti oddílů, klubů  a škol. Od-
poledne akce vyvrcholila závody dospělých. 
Přítomní diváci tak mohli uvidět celkem 343 
startů.
 Novou halu si pochvalovala celá řada zá-

vodníků i jejich trenérů. „Je to tu nádherné 
a závidím všem těm sportovcům, kteří ji mo-
hou využívat. A rád přijedu i na třicátý roč-
ník,“  poznamenal  trenér  špičkových  atletů 
Michal Pogány.
A  ani  v  letošním  ročníku  nebyla  nouze 

o rekordy. O jedny z nich se postarala sko-
kanka o tyči Romana Maláčová, která zdola-
la výšku 450 cm. Hned za ní skončila Amálie 
Švábíková s výkonem 435 cm. Obě atletky 
se  tak  nominovaly  pro  účast  na mistrovstí 
Evropy. Šárka ŠARMANOvá

obdivuhodný výkon. Jednou z divácky velmi oblíbených disciplín byl také skok vy-
soký. Laťka se nakonec dostala na výšku 215 cm. Foto: tomáš BRáZDiL

halový mítink hostil atlety z 12 zemí světa
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