
Vážení SPOLUOBČAnÉ ,
Brzy si připomeneme osvobození našeho města v závěru II. svě-
tové války. Jen pár kilometrů od Otrokovic se před několika dny 
snesla z nebe trojice parašutistů. Symbolicky připomenuli skupi-
nu CLAY, kterou v dubnu 1944 vyslala exilová vláda do našeho 
kraje, aby pomocí vysílačky eVA posílala do Londýna důležité 
zprávy - celkem přes 800. Členové skupiny díky bojové připra-
venosti vždy unikli z pastí, které na ně gestapo přichystalo. na 
skupinu CLAY-eVA nezapomínají mladí lidé, kteří již deset let 
sdílejí útrapy jejich prvního přesunu při nočním vzpomínkovém 
pochodu ve stopách parašutistů. Letos jich bylo okolo dvou set, 
kteří putovali 35 kilometrů nocí, aby uctili ty, pro něž slova vlast 
a boj za svobodu nebyla prázdným pojmem. I díky nim si občané 
Otrokovic mohli 3. května 1945 volně a svobodně vydechnout. 
 Mgr. Michal Mynář, ředitel Otrokovické BeSeDY

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

19. dubna 2013
číslo 4 - ročník 23
zdarma - neprodejné

Zástupci fotoklubu a představitelé měst 
Otrokovice a Vác. V  sobotu  23.  března  se 
na  radnici  v  maďarském  Vácu  konala  vernisáž 
snímků Fotoklubu Beseda Otrokovice. Fotoklub 
do  Vácu  přivezl  kolekci  snímků  „Mapového 
okruhu  Vysočina“,  nejprestižnější  celorepubli-
kové soutěže  fotoklubů, kterou  ten otrokovický 
vloni  vyhrál. Vloni  se ve Vácu představil Žen-
ský pěvecký sbor a cimbálová muzika Radovan. 
Fotoklub navázal výstavou a nastavením budou-
cí  spolupráce  s  místními  fotografy.  Výstava  v 
Maďarsku  je  dalším  kamínkem v mozaice  spo-

lupráce Otrokovic  s Vácem, která  směřuje k uza-
vření partnerství obou měst. V současné době mají 
Otrokovice  uzavřeno  partnerství  se  slovenskou 
Dubnicí  nad Váhom  a  polským   městem Zawad-
zkie. Maďarský Vác by tak pomyslně uzavřel kruh 
Vyšehradské  čtyřky,  rozšířil možnosti  spolupráce 
a  využívání  dotací  z  Vyšehradského  fondu  pro 
projekty v oblasti  kultury,  ale  i  školství  a  sportu.  
Na snímku nahoře jsou účastníci setkání ve Vácu, 
na snímku dole starosta Otrokovic Jaroslav Budek 
a starosta města Vác Attila Fördős.  (red), snímky:  
 Miroslav KasáčeK,  Martin Vacula
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Radnice pokračuje v navazování mezinárodních vztahů

Věnují se ostatním s láskou, dostalo 
se jim ocenění od města i od kraje

Přinést  do  vyučování  pohodu 
a  nešetřit  úsměvy,  ale  zároveň 
mít v hodinách  tu správnou au-
toritu. Tím  se mohou  pochlubit  
pedagožky z Otrokovic, kterým 
se dostalo ocenění od Zlínského 
kraje  a  města  Otrokovic.  Měs-
to  ocenilo  také  dvě  pracovnice 
volnočasových  aktivit  z  DDM 
Sluníčko.
Ocenění  za  dlouholetou peda-

gogickou  činnost  a  významný 
přínos pro výchovu a vzdělává-
ní mladé  generace  obdržela  27. 

března  v  možném  rodišti  Jana 
Amose Komenského, Uherském 
Brodě,  učitelka  ZŠ  Mánesova 
Marcela  Javoříková.  „Zajímá 
mě, nad čím žáci přemýšlejí, co 
by potřebovali vědět a znát, kam 
je dovést a co je vlastně učit, aby 
to pro ně jednou v životě k něče-
mu bylo,“ svěřila se pedagožka. 
V  Otrokovicích  se  o  pár  ho-

din později konalo vyhodnocení 
pracovníků věnujících se dětem 
a mládeži. Nejlepšími pedagogy 
roku  2012  jsou  Ivana Divínová 

ze ZŠ Trávníky a  Ivana Bezdě-
ková  ze  ZŠ  TGM.  „Přeji  vám, 
aby  vás  měly  děti  i  po  škole 
rády,“  pozdravila  přítomnou 
učitelskou veřejnost Ivana Diví-
nová, která učí už osmatřicet let. 
„Baví  mě  každodenní  pestrost. 
Tato práce mi dává životní napl-
nění,“ říká Ivana Bezděková.
Letos  podruhé  město  oceni-

lo  i  pracovníky  volnočasových 
aktivit.  Tentokrát  vyzdvihlo 
práci Ludmily Daňkové z DDM 
Sluníčko,  odloučeného  praco-
viště  Tlumačov.  „Děkuji  paní 
ředitelce  i  kolegům,  kteří  mě 
podporují,  i  městu  Otrokovi-
ce,“  neskrývala  dojetí,  stejně 
jako  Zdenka Kymlová,  která  je 
lektorkou  zdravotní  tělesné  vý-
chovy. „Vedu například i cviče-
ní  pro  muže.  Berou  to  poctivě 
a zodpovědně a mají i výsledky 
- drobné úspěchy, které přináše-
jí  velkou  radost.   Například  při 
jízdě  na  kole  už  nemusí  jeden 
ze cvičenců zastavovat, když se 
chce  ohlédnout,“  dala  k  dobru. 
 anna nOVOtná

Marcela Javoříková (s kyticí) s gratulanty. Cenu od Zlínského kraje 
převzala 27. března v Uherském Brodě.   Foto: anna nOVOtná
snímek oceněných pedagožek a pracovnic ddM najdete na str. 3
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OTROKOVICE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE 
tř. T. Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE 

tel.: 577 925 087  
e-mail: skola@sosotrokovice.cz 

www.sosotrokovice.cz 

tř. T. Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE 
tel.: 577 924 087 

e-mail: podatelna@spsotr.cz 
www.spsotr.eu 

Management hotelových Instalatér Aplikovaná chemie 
a turistických služeb Malíř  Klinická a toxikologická analýza 
Provozní elektrotechnika Lakýrník  Farmaceutické substance 
Kuchař-číšník Truhlář  Ochrana a tvorba životního prostředí 
Automechanik Tesař  Analytická chemie 
Autoklempíř Zedník  Chemická technologie 
Autoelektrikář 
Elektrikář 

Gumař-plastikář  Podnikový management 

Info o 2. kole přijímacího řízení www.sosotrokovice.cz Info o 2. kole přijímacího řízení www.spsotr.eu 
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nejlepší otrokovičtí sportovci, sportovní kolektivy a trenéři roku 2012

nejlepším sportovcem Otrokovic je sportovní střelec Jiří Gach 
(cenu převzala manželka), 2. místo patří leteckému akrobatu Michalu 
Čechmánkovi a 3. místo fotbalistovi Jakubu Jugasovi (cenu převzal otec).

4.–6. místo v žebříčku patří veslařům: 4. místo obsadil 
veslař Petr Čabla (cenu převzala sestra), 5. místo Adam Atarsia   
a 6. místo Jakub Atarsia (ceny za Atarsiovy převzal dědeček).

nejúspěšnější sportovci dětí a mládeže: 1. místo získal 
fotbalista Adam Houser, 2. místo Beáta Polišenská (ploutvové 
plavání, na snímku vlevo), 3. místo patří atletce Pavle Janečkové.

nejúspěšnější sportovní kolektivy: 1. místem se pyšní Florbalový klub Panthers Otrokovice – florbal muži A, 2. místo patří oddílu veslování junioři z TJ Jiskra 
Otrokovice (ocenění za oddíl převzal člen oddílu Robert Janda a předseda oddílu Milan Tomaštík, na snímku první dva zleva) a 3. místo získal aerobic: wellness tým TJ 
Jiskra Otrokovice. 
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nejúspěšnější sportovec veterán: 
střelkyně z polní kuše Aja Kaszonyiová 
(vpravo).

nejúspěšnějším handicapovaným sportov-
cem Otrokovic roku 2012 je sledgehokejista David 
Palát.

nejúspěšnějšími trenéry (bez určení pořadí) jsou veslařka Markéta Solařová (cenu převza-
la dcera), atlet Aleš Prudký, trenérka aerobiku Vendula Ondrášová, florbalista Pavel Gofroň,  
Barbora Divílková z kuželkářského oddílu a veslařka Zuzana Atarsia (cenu převzala maminka).

cena za celoživotní práci a dlouholetý 
přínos pro otrokovický sport patří atletovi Jo-
sefu Prudkému.

Pátek 5. dubna patřil sportovcům. 
V  Otrokovické  BeSeDĚ  se  ko-
nala  už  tradiční  akce  O  sportov-
ní  slávě,  tedy  předávání  ocenění 
těch, kteří reprezentují Otrokovice 
ve  sportovním  světě.  A  to  nejen 
těch,  kteří  oslňují  vlastními  spor-
tovními  výkony,  ale  také  těch, 
kteří se věnují práci s dětmi a mlá-
deží. 
Večerem  provázeli  sportov-

ní  moderátoři  Petr  Salava  a  Petr 
Vichnar.  Nechybělo  ani  kulturní 
vystoupení. Své hity přivezla zpě-
vačka Debbie,  skupina  jazzového 
tance  evans  dance  a  skupina Ar-
dor viridis se svou světelnou show. 
Partnerem  slavnostního  večera 
byla společnost TOMA, a. s. (ano)

Za zdravý pohyb. Starosta Otrokovic Jaroslav Budek 
a místostarosta města Milan Plesar ceny nejen předá-
vali, ale také dostali. Za projekt Zdravý pohyb do škol.



Otrokovice přispěly obětem z Frenštátu
Město Otrokovice  se  připojilo  k  desítkám  obcí,  které  přispěly 
na konto obětí frenštátského neštěstí v únoru 2013. Tam po výbu-
chu plynu zůstal v troskách několikapatrový dům, v němž zahy-
nulo šest lidí a jedenáct se zranilo. Rozhodnutím Rady města Ot-
rokovice jde na zvláštní účet zřízený pro tyto účely 20 000 korun. 
Lhostejní nezůstali ani zaměstnanci Městského úřadu Otrokovi-
ce, kteří mezi sebou vybrali 6 300 korun. Otrokovice tak do Fren-
štátu pod Radhoštěm poslaly celkem 26 300 korun. „Hrůzu z ne-
štěstí, které postihlo obyvatele zničeného domu, si dokážeme jen 
těžko přestavit. Poskytnutí pomoci bylo okamžité a jednomyslné 
rozhodnutí. Také od zaměstnanců jsme měli signály, že by rádi 
pomohli a připojili se k daru. Sami jsme zažili vlnu solidarity při 
povodních v roce 1997 a víme, jak každá koruna může pomoci,“ 
míní starosta Otrokovic Jaroslav Budek.   (red)

Kavárna v Otrokovické BesedĚ otevírá v květnu
Začátkem května zahájí provoz nová kavárna v přízemí Otroko-
vické BeSeDY. Zbrusu nové prostory nabídnou příjemné místo 
pro setkávání u šálku kávy či zákusku. Návštěvníci se mohou tě-
šit i na tematické večery. Hlavním cílem je oslovit všechny věko-
vé skupiny obyvatel. Děti, které jdou ze školy a mají chuť na hor-
kou čokoládu nebo zmrzlinu, maminky, které  si  chtějí  posedět 
a  využít  dětského  koutku,  pracující,  kteří  uvítají  rychlou  kávu 
s sebou do kelímku i seniory, kteří si chtějí popovídat nad dobrou 
kávou a domácím zákuskem. Vytvořit klidné místo vhodné i pro 
setkávání obchodních partnerů. „Z doručených nabídek v rámci 
vyhlášeného výběrového řízení jsme vybrali provozovatele, který 
nás nejvíce zaujal svým záměrem, ale i zkušenostmi v oblasti gas-
tronomie a služeb. Věříme, že se mu podaří poskytovat občanům 
služby na takové úrovni, aby se do kavárny často a rádi vraceli,“ 
uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.   (kru)

Buďte informováni o možném nebezpečí
Více než sedm stovek lidí si už od května 2011 v Otrokovicích 
zaregistrovalo službu krizových SMS. Do systému se mohou 
zájemci i nadále registrovat, a to prostřednictvím webu www.
otrokovice.cz,  vypsáním  registračního  formuláře  na  infor-
macích  budovy  č.  1 MěÚ  nebo  odesláním  registrační  SMS 
z mobilního telefonu, která je zpoplatněna dle tarifu operáto-
ra. Telefonní číslo a tvar přihlašovací SMS lze najít www.ot-
rokovice.cz. Další využívání služby je zcela zdarma, veškeré 
náklady za doručené krizové SMS hradí město. Služba SMS 
InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými 
prostředky proti zneužití. Ze systému jsou vyloučena komerč-
ní  sdělení,  proto  se  občané  nemusejí  obávat  zahlcení  nežá-
doucí reklamou. Služba krizových SMS byla v Otrokovicích 
využita  již  třikrát:  při mimořádné  zkoušce  sirén  v  červenci 
2012, v září to bylo varování před konzumací nebezpečného 
alkoholu,  letos v dubnu před neznámým dýmem unikajícím  
z budovy v komplexu s chemickou výrobou na Baťově.  (red)

nejkrásnější výkresy dětí jsou k vidění na radnici
Otrokovice  již  od  roku  2009  každoročně  vyhlašují  dětskou 
výtvarnou soutěž pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ s dopravní 
tematikou Bezpečně na silnicích, pro letošní rok s podtitulem 
Bezpečně na kole. cílem soutěže  je připomenout nebezpečí 
na silnicích a v ulicích, která hrozí každému, kdo nedodržuje 
pravidla  silničního provozu. Děti,  rozdělené dle věku do  tří 
kategorií,  si  k  výrobě  svého  díla mohly  vybrat  i  výtvarnou 
techniku. Pro nejmenší nebylo stanoveno žádné omezení, star-
ší používali kresbu a malbu. Do soutěže se zapojilo celkem 
48 dětí. Vybrat z došlých výkresů v každé kategorii pouze tři 
obrázky bylo velmi těžké. Rozhodoval právě aspekt, zda mají 
cyklisté bezpečnostní prvky a zda se chovají podle pravidel. 
Další  oblíbenou  a  již  tradiční  akcí města  v  bezpečnosti  ob-
lasti je také Dětská policie. Obrázky jsou ke zhlédnutí do 26. 
dubna, poté je nahradí výstava Zmizelí sousedé, dokumentující 
pátraní žáků a studentů z celé ČR po svých sousedech, kteří zmizeli 
v důsledku vyhlazování Židů.  (ano)

celoplošná deratizace města 
Až do 30. dubna probíhá na území města  jarní etapa celoploš-
né deratizace. Občané mohou nahlásit případná ohniska výskytu 
hlodavců (nory, uhynulé hlodavce aj.) na Odbor rozvoje a správy 
majetku Městského úřadu Otrokovice.  Ten zároveň vyzývá pod-
nikatelské subjekty, jejichž provozovny se nachází na území měs-
ta, aby se v zájmu maximální účinnosti prováděného deratizačního 
zásahu zapojily do této akce. Případné dotazy týkající se derati-
zace zodpoví odbor rozvoje a správy majetku, tel. 577 680 414,  
e-mail:  zahradnickova@muotrokovice.cz  nebo  SeRVIS  3xD,  
tel: 585 418 391, e-mail: servis3xd@servis3xd.cz.  (kru)
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aKtuálnĚ Z MĚsta

Více aKtualIt na www.OtrOKOVIce.cZ

sypače jezdily v zimě třikrát déle než vloni

Můj syn a Most v arles
Včera jsem měla rozhovor se svým synem. Je 
mu sedmnáct a prý už je dospělý. Denně mě ale 
přesvědčuje o opaku. Možná jsem na některé 
věci už přecitlivělá, ale musím přiznat, že mě 
někdy dokáže vytočit opravdová hloupost.
V posledním půlroce si našel novou zábavu. 
Sprejování. Ano, mám doma sprejera. Musela 
jsem si to přiznat. Prý na tom není nic špatné-
ho, že tomu nerozumím, mám zbytečný strach a 
že už je skoro dospělý. Má vlastně pravdu. Za 
půl roku tomu tak bude.
Ráno jsem, jako každý všední den, šla do práce. 
Tentokrát to bylo jiné - měla jsem nové kozač-
ky. Stojím na konečné pětapadesátky a pořád 
si je prohlížím. Bylo to den po trošku ostřejším 
rozhovoru se synem, kdy se mi snažil vysvětlit, 
že sprejování je taky umění, stejně jako třeba 
malby nebo divadlo. na chodníku, přímo na za-
stávce, v kontrastu s mými kozačkami, je něco 
nastříkané. „To není možné! On mě chce na-
štvat!“ vyhrklo ze mě nahlas, až se paní vedle 
mě lekla. Pode mnou, přímo na chodníku, byl 
nastříkaný, ne moc povedený, můj oblíbený ob-
raz Most v Arles od van Gogha. Aspoň jsem si 
to myslela. Včera večer mi při tomto přirovnání 
se sprejováním synek naštvaně prásknul dveř-
mi a šel někam ven. Plná emocí jsem rychle 
nasedla do právě přistaveného autobusu a po-
kračovala do práce. To jsem nevěděla, že tento 
obraz Mostu ještě cestou potkám několikrát. 

Absolutně rozložená a s pocitem „neschopné 
matky“ jsem po příchodu do práce, ignorujíc 
pochvalné či závistivé komentáře mých nových 
bot, zamířila do kanceláře. Po odvykládání celé 
této story své kolegyni jsem čekala, co mi na to 
řekne. Kupodivu se začala smát. nepřišlo mi na 
tom nic k smíchu. následně mi vysvětlila, že to 
má do Mostu v Arles daleko. Když se prý pořád-
ně podívám, je to nějaký most se srdcem upro-
střed. Už se o tom bavili s ostatními, protože na 
to narazilo víc lidí, a taky je to nastříkáno před 
našimi kancelářemi na chodníku. Teorií, co to 
má být, už je hodně, ale s Mostem v Arles jsem 
asi nejoriginálnější. Kolega to má i na chod-
níku kousek od domu, soused zase vykládal, že 
už o tom psal nějaký naštvaný chlap na portále 
Otrokovice.org. Šéf přišel s tím, že to viselo i na 
jakési výstavce dětských obrázků. Tam náš mla-
dý své výtvory určitě nevystavuje. Zjistili jsme, 
že vlastně vůbec nevíme, o co jde. Po návratu 
domů jsme měli další rodičovský rozhovor. Ani 
doma se neví, co ten most se srdcem znamená. 
Spadl mi kámen ze srdce, že v tom nemá prs-
ty naše rodina. Dokonce se mi vrátila i radost  
z nových kozaček.
nikdy jsem takto do novin nepsala. Třeba můj 
„příběh z Otrokovic“ vytisknete. Mimochodem, 
nevíte, o co s těmi Mosty jde… ? :)
(pisatelka si nepřála vzhledem k tomu, že 
syn je sprejer, uveřejnění svého jména, re-
dakce jej však má k dispozici)

KaMPaŇ MOst

Věnují se ostatním s láskou, dostaly ocenění od města i od kraje

Oceněné městem Otrokovice. Ludmila Daňková, Ivana Divínová, Zdenka Kymlová a Ivana 
Bezděková patří mezi nejlepší učitele a pracovníky volnočasových aktivit. Představitelé města jim 
poděkovali v předvečer Dne učitelů. Foto: lenka KruPKOVá

Letošní  dlouhá  zima,  kdy  Ve-
likonoce  připomínaly  spíše  vá-
noční  svátky,  znamenala  pro 
silniční  a  chodníkové  sypače 
Technických  služeb Otrokovice 
pořádnou  zátěž.  Zatímco  vloni 
byly v provozu přes 600 hodin, 
letošní  sezonu  byly  stroje  pro 
zimní údržbu v terénu 1 840 ho-
din. Při ručním dočišťování a po-
sypech bylo vynaloženo dalších 
990 hodin prací.  
„Spotřeba posypové soli byla 

letos  249  tun,  spotřeba  posy-
pového  písku  93  tun.  Vloni  to 
bylo 74 tun soli a 61 tun písku,“ 
konstatoval ředitel Technických 
služeb Otrokovice Vladimír Pl-
šek. celkové náklady na starost 
o 48 kilometrů silnic a 43 kilo-
metrů chodníků byly  tuto  sezo-
nu 2 730 tisíc korun. V rozpočtu 
je  pro  zimní  zásahy  vyhrazeno 
2,4 milionu korun, zima se tedy 
městu prodražila. Pokud jde ale 
o  dodávky  tepla městskou  spo-
lečností TeHOS, její ředitel To-
máš  Morys  konstatoval,  že  při 
srovnání množství dodané tepel-
né energie za první čtvrtletí roku 

2012  s  prvním  čtvrtletím  roku 
2013 je nárůst pouze o cca 3 %.
Otrokovická kronikářka Věra 

Kramářová  našla  v  záznamech 
dlouhých zim hned několik. Po-
slední  nejčerstvější  byla  v  roce 
2006.  „Mimořádně dlouhá zima 
způsobila, že  v celé republice – 
stejně  jako  ve  Zlínském  kraji 
–  spadly  desítky  střech  (kůlny, 
starší  domky,  velké  sklado-
vací  haly...).  I  v  Otrokovicích 
sledovala  společnost  TeHOS, 
která  městské  budovy  spravu-
je,  všechny  objekty  s  rovnými 
střechami a z některých (zvláště 
z  Městské  sportovní  haly)  od-
straňovali pracovníci TSO tuny 
sněhu preventivně. Totéž dělali 
i  mnozí  obyvatelé  baťovských 
domků.  Teprve  o  celý  měsíc 
později, tedy kolem 20. března, 
začal sníh rychle odtávat,“ popi-
suje Věra Kramářová v kronice 
města.  Přidává  také  zkrácený 
záznam  kronikářského  zápisu 
z  roku  1929  z  pera  Františka 
Oharka. „O Vánocích v r. 1928 
nastala  tuhá  zima.  Přenesla  se 
na  r.  1929  a  byla  překvapením 

celé  evropy.  V  lednu  1929  se 
mrazy  stupňovaly  až  na  20  °c, 
dosáhnuvše koncem ledna a za-
čátkem  února  u  nás  36–38°c.
Měsíc  leden  i  únor  byly  velmi 
kritickými. Pro ohromné mrazy 
a  spousty  sněhu  („u Kapličky“ 
na státní silnici 3 m vysoké) při-
jížděly vlaky s několikahodino-
vým  zpožděním,  na  některých 
tratích  doprava  zastavena  nebo 
počet  vlaků  omezen.  Autodo-
prava  vůbec  zastavena.  Školy 
a různé veřejné podniky musely 
se  pro  nedostatek  uhlí  zavříti. 
Vyučování  u  nás  bylo  od  25. 
února  až do 28. února přeruše-
no. V tuto dobu zuřila zima nej-
více.  Obrovské  spousty  sněhu 
pokryly zem a znemožnily ptac-
tvu a zvěři nacházeti jakoukoliv 
potravu. Přesto, že ptactvo i zvěř 
byla  občany  krmena,  hynula 
houfně  hladem.  Dle  statistiky 
zahynulo 40 % ptactva  i  zvěře. 
Mrazy  trvaly  téměř  do  polovi-
ce  března,  kdy  teprve  podařilo 
se  jarnímu  slunci  zvítězit  nad 
zimou,“  píše  dobová  kronika. 
 anna nOVOtná



z jednání rady města Otrokovice

OtrOkOvické
nOviny4

Vážení SPOLUOBČAnÉ, PřáTeLÉ,
na titulní straně Otrokovických novin jste si zřejmě 
povšimli  dvou  fotografií,  zachycujících  v  prvním 
případě skupinku usměvavých tváří a v případě dru-
hém dvojici  starostů,  snad  předávajících  si  nějaké 
upomínkové  předměty.  Obě  fotografie  mají  svou 
historii, takže zkusme se vrátit na začátek a příběh 
Vám trochu přiblížit.
Město  Otrokovice  mělo  ještě  donedávna  dvě 

partnerská města. Slovenskou Dubnici nad Váhom 
a polské Zawadzkie. Zatímco v Dubnici jsme již po-
kročili ve spolupráci hodně daleko, když se samo-
správa, děti, žáci základních škol,  sportovní kluby 
a také senioři pravidelně setkávají na různých spor-
tovních kolbištích či kulturních akcích, v polském 
Zawadzkiem jsme teprve na začátku. Na každoroč-
ních  letních  slavnostech,  které  pořádají  přátelé  ze 
slovenské  Dubnice  a  kde  jsme  pravidelně  zváni, 
jsme  se  v  roce  předloňském měli  možnost  setkat 
prostřednictvím dubnického primátora pana Jozefa 
Gašparíka s primátorem města Vác, panem Attilou 
Fördösem. Slovo dalo slovo, a  i když se přiznám, 
že  vzájemná  komunikace  byla  poněkud  složitější, 
zvládli  jsme  to a dohodli  se na možné spolupráci. 
Již na začátku jsme si řekli, že nestojíme o formální 
partnerské vztahy, ale jde nám o něco zcela odlišné-
ho. Spolupráce našeho města s Dubnicí, která,  jak 
jsem již naznačil, není jen o setkávání politiků, ale 
hlavně o  setkávání  občanů našich měst,  nám byla 
vzorem. První vlaštovkou naší vzájemné spoluprá-
ce bylo loňské pozvání Ženského pěveckého sboru 
a  regionální  cimbálové  muziky  Radovan  na  pod-

zimní  hudební  slavnosti  ve  Vácu.  Oba  soubory 
sklidily  ohromný  úspěch  a  tamní  lidé  na  ně  ještě 
dnes vzpomínají. Položili jsme tak základní kámen 
nově se rozvíjející spolupráce,  takže další pozvání 
na sebe nedalo dlouho čekat. Ve Vácu v druhé po-
lovině března organizují významnou výstavu foto-
grafií. Protože máme v našem městě velmi šikovné 
fotografy, sdružené ve Fotoklubu Beseda Otrokovi-
ce, nabídli jsme jejich účast na této významné akci. 
Fotografové si připravili kolekci, se kterou vyhráli 
nejprestižnější  celorepublikovou  soutěž  Mapový 
okruh Vysočina. Vernisáž proběhla za přítomnosti 
více  než  stovky  návštěvníků  v  čele  s  primátorem 
a za účasti regionálních televizních stanic a zástup-
ců  tisku. Vernisáž  se mimořádně vydařila,  zaujala 
kvalitou a slova obdivu naši fotografové slyšeli jak 
od občanů, kteří si našli čas a výstavu navštívili, tak 
také od kolegů, fotografů z družebního města. Pří-
mo na vernisáži došlo k prvním setkáním a tam za-
zněly podněty pro další spolupráci. Také program, 
který nám přátelé z Vácu nachystali, byl neobyčejně 
bohatý. Návštěva nádherné katedrály, biskupského 
paláce a dalších sakrálních staveb, muzea moderní-
ho výtvarného umění, místního tržiště a procházka 
po nábřeží Dunaje byly mimořádně zajímavé a pří-
jemné. Na této misi, kde jsme tentokrát prezentovali 
umění našich fotografů, jsme rovněž pozvali maďar-
ské přátele na Otrokovické letní slavnosti a nabídli 
případnou účast na srpnovém turnaji v házené žen 
TIReX Handball  cup. No  a  o  tom  jsou  tyto  dva 
zmíněné snímky na straně první. Přeji všem hezký 
den.   Mgr. Jaroslav BudeK, starosta Otrokovic

OKénKO starOsty

 Z jednání rady města Otrokovice 18. 3. 
Rada  města  se  na  svém  březnovém  jednání  zabý-
vala a projednala 79 bodů programu, k nimž přijala 
usnesení. Všechna  jsou  k  dispozici  na webu města 
Otrokovice  v  sekci Dokumenty města. Rada města 
v působnosti jediného společníka městských obchod-
ních  společností  Otrokovická  BeSeDA,  Městská 
poliklinika,  TeHOS  a  Technické  služby  Otrokovi-
ce  schválila  finanční  plán všech  společností  na  rok 
2013. Radní poté schválili čerpání příspěvku na krytí 
prokazatelné  ztráty  z  hospodářské  činnosti Otroko-
vické BeSeDY v březnu 2013 ve výši 730 500 korun 
a ve II. čtvrtletí 2013 v celkové výši 2 408 300 korun. 
Radní se následně zabývali a schválili záměr zřízení 
turistického informačního centra v Otrokovické Be-
SeDĚ  s  předpokládaným  spuštěním  od  ledna  roku 
2014. K tomuto projektu také radní schválili projek-
tový tým (personální složení je k dispozici na webu 
města). Rada města následně schválila Dohodu o ob-
sahu spolupráce při pořádání Mezinárodního festiva-
lu  filmů  pro  děti  a mládež  v  roce  2013 mezi měs-
tem Otrokovice a společností FILMFeST, kterou se 
sjednávají konkrétní podmínky spolupráce při konání 
letošního  53.  ročníku  ZLÍN  FILM  FeSTIVALU. 
Rada města poté schválila poskytnutí dotace 10 000 

korun Univerzitě Tomáše Bati na jednorázovou akci 
Den Salvatora, která se uskuteční 19. 4. 2013 v re-
kreační  oblasti  Štěrkoviště  v  Otrokovicích.  Radní 
projednali a schválili poskytnutí daru 10 000 korun 
Střední  průmyslové  škole  Otrokovice  na  náklady 
spojené s přípravou a zajištěním akce 80. výročí za-
ložení školy. Rada města při svém jednání schválila 
dále  poskytnutí  daru  20  000  korun  městu  Frenštát 
pod Radhoštěm jako humanitární pomoc pro osoby 
zasažené  únorovým  výbuchem  v  panelovém  domě 
ve Frenštátě pod Radhoštěm a následným požárem 
s  tragickými následky. Radní  se následně  zabývali, 
projednali a schválili projektový záměr na vzdělávání 
v oblasti sociálních služeb „Vzdělejme se!“ s celko-
vými předpokládanými náklady do maximální výše 
10 milionů  korun  hrazených  ze  100 %  z Operační-
ho  programu  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost.  Rada 
města dále vzala na vědomí, že byla podána žádost 
o dotaci na Zlepšení tepelně izolačních vlastností ZŠ  
T. G. Masaryka z aktuální dotační výzvy ministerstva 
životního prostředí. Ve zbytku svého jednání se rada 
města zabývala prodejem, pronájmem pozemků měs-
ta i věcnými břemeny na městských pozemcích.   
 Ing. Milan Plesar,
 místostarosta města Otrokovice

Služby  czech  POINT  a  dal-
ší  vyřízené  z  pohodlí  domova. 
To bude nyní možné díky nové 
službě  „Pojízdný  úřad“,  kterou 
poskytuje  Městský  úřad  Otro-
kovice  na  území města. Určena 
je  osobám,  které  se  z  vážných 
a dlouhodobých zdravotních dů-
vodů  nemohou  osobně  dostavit 
na  úřad,  držitelům  průkazů  TP, 
ZTP,  ZTP/P,  ale  i  obyvatelům 
domovů pro seniory, domů s pe-
čovatelskou  službou,  rodiče  sa-
moživitele pečující o dítě do 3 let 
a lidem v tíživé životní situaci.
„Službu pojízdného úřadu  již 

v  jednoduché  variantě  poskytu-
je  několik  let matrika.  Zajišťuje 
především ověřování mimo úřad 
a  od  roku  2012  také  takzvané 
off-line  procesy  při  pořizování 
žádostí o nový občanský průkaz. 
Tuto  službu  nyní  rozšiřujeme 
o výpisy z czech POINTU a po-
stupně  bychom  chtěli  přidávat 
i  další  služby,“  uvedla  tajemni-
ce Městského úřadu Otrokovice 
Radana Zenáhlíková. 
Od dubna je tak možné z do-

mova  vyřízení  žádosti  o  ob-
čanský  průkaz  a  jeho  násled-
né  doručení,  ověření  podpisu, 
výpis  z  Katastru  nemovitostí, 
z  Obchodního  rejstříku,  Rejs-
tříku  trestů  a  jiné.  Službu  si 
lze  objednat  osobně  prostřed-
nictvím  zástupce,  písemně, 
telefonicky  i  elektronicky  pro-
střednictvím  webového  formu-
láře. dotaz je možné zaslat na  
e-mail: pojizdnyurad@muot-
rokovice.cz, kontaktní telefon 
je 577 680 232. „Spolu se změ-
nou úředních dnů a hodin, která 
platí od 1. března, je toto dalším 
z  kroků  realizovaných  v  rámci 
projektu  Systém  řízení  kvality, 
jehož  cílem  je  zvyšovat  spoko-
jenost klientů se službami měst-
ského  úřadu,“  doplnila  tajemni-
ce, s tím, že od začátku roku jsou 
pokladny  úřadu  otevřeny  každý 
den  a  lidé  se  také  mohou  do-
mluvit na osobní jednání i mimo 
úřední  dny  a  hodiny.  Nově  je 
po  předchozím  objednání  mož-
né  přijít  na  úřad  ve  středu  až 
do 17.30 hodin.   (red)

Město Otrokovice  uděluje  titul 
OSOBNOST  MĚSTA  žijícím 
osobnostem  za  významný  pří-
nos pro rozvoj města a jeho pro-
pagaci.  Přihlášky  přijímá MěÚ 
Otrokovice  –  odbor  školství 
a kultury – do 24. května 2013.
Město  Otrokovice  uděluje 

ceNU  MĚSTA  OTROKOVI-
ce  za  mimořádný  čin  v  růz-
ných  oblastech  lidské  činnosti 
nebo za  rozvoj nebo propagaci 
města. Návrhy na udělení ceny 
a titulu Osobnost  mohou podá-
vat  fyzické  a  právnické  osoby 
písemně  na  MěÚ  Otrokovice 
–  OŠK  do 24. května 2013. 

Formuláře  jsou  k  dispozici 
na  webových  stránkách  města 
Otrokovice. Návrhy musí obsa-
hovat: a) podrobné zdůvodnění 
za jaký čin – přínos a v jaké ob-
lasti jsou ceny navrhovány,
b)  identifikaci navrhovaného 

(v  případě  fyzické  osoby  jmé-
no  a  příjmení,  datum  narození 
a adresu trvalého bydliště, v pří-
padě  právnické  osoby  přesný 
název a sídlo). 
Podrobné  informace  podá 

Městský úřad Otrokovice – od-
bor školství a kultury.    
 Mgr. Barbora ŠOPíKOVá, 

 vedoucí OŠK

Výzva k podávání návrhů na udělení titulu 
Osobnost města a cena města Otrokovice 

služby úřadu až k občanům

Místní poplatek za provoz sys-
tému  shromažďování,  sběru, 
přepravy,  třídění,  využívání 
a  odstraňování  komunálních 
odpadů  (dále  jen  „místní  po-
platek  za  provoz  systému  ko-
munálního odpadu“) .
Ke  konci  měsíce  března 

uhradilo místní poplatek za ko-
munální odpad 7 412 poplatní-
ků,  tj. 40 %   z    celkového po-
čtu  poplatníků.  Připomínáme 
občanům,  že  se  blíží  termín 
splatnosti  místního  poplatku 
za provoz systému komunální-
ho odpadu na  rok 2013,  který 
je  30. dubna  2013.  Výše  po-
platku  za  provoz  systému  ko-
munálního odpadu  je  stanove-
na na 480 Kč. 
Pokud není v termínu splat-

nosti  splněna  poplatková  po-
vinnost,  správce  poplatku 

může  včas  neuhrazený  popla-
tek  navýšit  až  na  trojnásobek. 
Upozorňujeme,  že  v  současné 
době správce navýší včas neu-
hrazený poplatek o 50 %. 
Pozor: pokud poplatník neu-

hradil místní poplatek v někte-
rém  z minulých  let,  bude  při-
jatá  platba  použita  na  úhradu 
dlužné částky z minulých let.
V případě  přeplatku  poplat-

ku,  který  vznikl  úmrtím  po-
platníka,  musí  být  přeplatek 
uplatněn  v  dědickém  řízení. 
Přeplatek  je  vrácen  jen  dědici 
podle usnesení soudu.
Další  informace  získáte 

na  MěÚ,  odbor  ekonomický, 
na  tel.  577  680  221,  e-mail: 
radnice@muotrokovice.cz
Ilona sVOZIlOVá, odd. 
správy místních poplatků, od-
bor ekonomický

upozornění na splatnost poplatku za odpad

Pohřební služba v Napajedlích
  komplexní pohřební a kremační služby 

 s dvacetiletou tradicí 
Provozní doba  pondělí–pátek  8–16 hodin

Stálá služba: volejte zdarma  tel. 800 12 12 11
  mobil: 774 759 573 
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Otrokovice  podporují  nadanou 
mládež,  která  vyniká  ve  své  čin-
nosti. Na udělování grantů pro rok 
2013 je vyhlášeno výběrové řízení. 
Rozděleno bude 50 tisíc korun. 

O  grant  může  žádat  občan  měs-
ta  do  26  let,  který  je  vynikajícím 
studentem či žákem ZŠ, ZUŠ, SŠ, 
konzervatoře,  VOŠ,  VŠ  a  proka-
zuje  předpoklady  k  dosažení  vý-
jimečných  studijních,  vědeckých, 
sportovních  nebo  uměleckých 
cílů.  V  daném  roce  se  poskytují 
zpravidla  dva  granty.  Z  grantu  je 
možné  hradit  smluvené  výdaje 
související s danou činností zamě-
řenou na  rozšíření  znalostí  v  růz-
ných  oborech  vzdělávání  a  vědy 
nebo  související  s  uměleckou 
nebo  sportovní  činností  příjemce 
grantu zaměřenou na zvýšení jeho 
schopností. Žádost o grant musí 
obsahovat:  účel  grantu  (studijní, 

vědecký, sportovní nebo umělecký 
projekt), 
- výši žádané částky,
- strukturovaný životopis žadatele, 
-  dosavadní  studijní,  vědecké, 
sportovní  či  umělecké  výsledky 
žadatele,
- doporučení představitele přísluš-
né školy nebo konzervatoře, vyso-
ké školy,  fakulty, katedry či ústa-
vu,  případně  ředitele  ústavu  AV 
ČR, v případě grantu na sportovní 
projekt  doporučení  trenéra  repre-
zentace ČR nebo trenéra příslušné-
ho republikového svazu, 
-  pokud  má  být  grant  použit 
na  hrazení  cestovného  a  nákladů 
na ubytování při dlouhodobém od-
borném, tvůrčím, sportovním nebo 
studijním  pobytu  či  soustředění 
,musí  být  přiložen  zvací  dopis  či 
doklad, za jakých podmínek se po-
byt nebo soustředění uskuteční, či 

potvrzení  o  získaném  pobytovém 
stipendiu,
-  pokud  má  být  grant  použit 
na  hrazení  cestovného  a  nákladů 
na  ubytování  při  účasti  na  konfe-
renci,  musí  být  přiložen  stručný 
obsah  příspěvku,  který  byl  přijat 
k prezentaci. 
Formulář žádosti a bližší informa-
ce je možné získat na odboru škol-
ství a kultury (OŠK). U víceletých 
projektů  je  nutno  v  žádosti  jasně 
vyčíslit  poměrnou  část,  od  níž  se 
odvíjí požadovaná částka pro daný 
rok  tak,  aby  i  zde mohla být  spl-
něna  podmínka  realizace  v  roce, 
ve kterém bylo o grant požádáno.
Žádosti  přijímá OŠK prostřednic-
tvím  podatelny MěÚ Otrokovice, 
nám. 3. května 1340, 765 23 Otro-
kovice, a to do pátku 11. května. 
Pro dodržení termínů je rozhodují-
cí razítko podatelny MěÚ.    (red)

talentovaná mládež může získat grant
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Nakládání s odpady a jejich tří-
dění se stává stále aktuálnějším 
tématem,  a  to  nejen  u  příleži-
tosti  Dne  Země  připadajícího 
na 22. dubna. O čistotu města 
se starají Technické služby Ot-
rokovice. Zeptali jsme se proto 
jejich  ředitele  Ing. Vladimí-
ra PlŠKa,  jak  si Otrokovice 
stojí  na  poli  odpadového  hos-
podářství.
Proč je vlastně tak důležité 
odpady třídit?
Určitě  není  nutno  rozebírat 
ekologické  aspekty  této  čin-
nosti.  Důležité  však  je  uvě-
domit  si  ekonomické  dopady 
třídění odpadů. Samozřejmě že 
i v případě třídění je nutno vy-
naložit nemalé náklady na sběr 
a svoz odpadů, pořízení odpa-
dových nádob a konečné zpra-
cování odpadů na třídicí lince, 
v kompostárně či jiném recyk-
lačním zařízení. Na druhé stra-
ně  ekonomické  rozvahy  však 
stojí  příjmy  z  prodeje  druhot-
ných  surovin  a  od  společnosti 
eKO-KOM,  takže  výsledné 
náklady  jsou  ve  srovnání  se 
skládkováním výrazně nižší. 
snižuje se či zvyšuje množ-
ství odpadů v Otrokovicích?
Po mnoha letech nepřetržitého 
nárůstu  produkce  komunál-
ních  odpadů  v  Otrokovicích 
byl v loňském roce poprvé za-
znamenán  mírný  pokles,  což 
zřejmě souvisí s ekonomickou 
recesí.  celkem  odložili  naši 
občané  do  odpadových  ná-
dob či  sběrných dvorů 5 918 t 

odpadů,  z  čehož  bylo  2  546 t 
směsného  komunálního  od-
padu,  1  305 t  objemného  od-
padu, 686 t  papíru,  97 t  plastů, 
209 t  skla,  23 t  železa,  672 t 
zahradních  odpadů,  253 t  sta-
vebních  odpadů,  91 t  odpad-
ního dřeva,  12 t  nebezpečných 
odpadů a 24 t pneumatik. Zají-
mavé  jsou  i  údaje  o množství 
odevzdaných  elektrozařízení 
–  ve  sběrných  dvorech  skon-
čilo  948 ks  televizorů,  312 ks 
monitorů,  315 ks  chladniček, 
92 ks  velkých  elektrospotře-
bičů,  3990 kg  drobných  elekt-
rospotřebičů,  1073 ks  zářivek 
a 170 kg baterií. Vedle odpadů 
od obyvatel vzniká nezanedba-
telné množství odpadů také při 
údržbě  města,  tj.  zejména  při 
údržbě  veřejné  zeleně  a  míst-
ních  komunikací.  V  loňském 

roce  to  bylo  521 t  zahradních 
odpadů,  527 t  dřeva,  182 t  sta-
vebních  odpadů,  30 t  uličních 
smetků a 74 t  směsného odpa-
du.
Zvyšuje se podíl tříděného 
odpadu?
Ano,  každoročně  se  podíl  vy-
užívaných  odpadů  o  nějaké 
procento zvyšuje. Z uvedených 
čísel  vyplývá,  že  bez  užitku 
na skládce skončilo 4 602   tun 
odpadů,  kdežto  nějakým  způ-
sobem  bylo  využito  3  231 tun 
odpadů,  tj. 41 %. Způsob vyu-
žití odpadů  je  různý – některé 
jsou  recyklovány  jako  druhot-
ná  surovina,  zahradní  odpa-
dy  slouží  k  výrobě  kompostu 
a  dřevní  odpady  jsou  využí-
vány  energeticky  jako  palivo 
v elektrárně.
co město Otrokovice v ob-

lasti třídění odpadů dělá, jak 
usnadňuje třídění občanům?
Jak  jsem  již  uvedl,  je  u  nás 
využíváno  41%  odpadů,  což 
je  ve  srovnání  s  jinými městy 
velmi  vysoké  procento.  Na-
hlédneme-li  však  do  kontej-
neru  na  směsný  komunální 
odpad, zjistíme, že  stále znač-
ný  podíl  papíru,  plastů  a  skla 
končí na skládce. A jde skuteč-
ně  jenom  o  přístup  a  pohodlí 
některých  obyvatel,  protože 
podmínky  pro  třídění  odpadů 
jsou  v  našem  městě  na  vyso-
ké  úrovni.  Vždyť  občané  zde 
mají  k  dispozici  více  než  200 
stanovišť  s kontejnery na vyu-
žitelné  odpady  a  dále  mohou 
využívat  15  sběrných  dvorů, 
což je vzhledem k velikosti na-
šeho města republikový unikát. 
Snahou města je dále zahušťo-
vat  síť  stanovišť na  třídění od-
padů, avšak bohužel zde často 
narážíme  na  negativní  reakce 
občanů  –  umístěte  ty  kontej-
nery  u  sousedova  domu,  jen 
ne  u  mého!  Proto  bych  chtěl 
touto  cestou  vyzvat  občany, 
aby  sami  přicházeli  s  návrhy, 
kam nádoby  na  tříděný  odpad 
umístit. Bude-li to možné, rádi 
vyhovíme,  nádob  je  dostatek. 
Také  je  třeba  připomenout 
změny  ve  sběru  plastů:  žlu-
té  kontejnery  sloužily  dříve 
pouze ke sběru PeT lahví, ale 
od loňska do nich mohou obča-
né odkládat všechny neznečiš-
těné  plasty z domácnosti včet-
ně  takzvaných  tetrapakových 

obalů.  Za  tím  účelem  jsme 
všechny  odpadové  nádoby 
opatřili  novými  samolepkami 
znázorňujícími  druhy  odpadů, 
které  je možno  třídit.  Zajíma-
vostí  je  i nové barevné prove-
dení  svozového  automobilu 
propagující třídění odpadů.
co nás v odpadovém hos-
podářství čeká v příštích le-
tech?
Občany  asi  nejvíc  zajímá,  ko-
lik budou za odpady platit. Bo-
hužel je třeba otevřeně říci, že 
se zcela jistě nevyhneme zvy-
šování  poplatků. Důvodem  je 
nová legislativa, která vstoupí 
v  platnost  v  roce  2014.  Tato 
legislativa  zakáže  v  časovém 
horizontu  deseti  let  skládko-
vání zbytkových komunálních 
odpadů  a  naopak  stanoví  po-
vinnost  jejich  energetického 
využití  ve  spalovnách,  což  je 
ovšem  výrazně  dražší  způsob 
likvidace odpadů. Navíc bude 
skládkování  již  od  roku  2014 
zatíženo  novými  zákonnými 
poplatky, které se budou v de-
setiletém  přechodném  období 
postupně  zvyšovat.  A  právě 
ve  světle  těchto  změn  se ma-
ximální  třídění  odpadů  uka-
zuje  jako  jediná  možná  cesta 
k  tlumení  cenového  nárůstu. 
Rovnice  je  prostá  -  čím  více 
odpadů  vytřídíme,  tím  méně 
zaplatíme  za  zdražující  se 
skládkování a posléze za spa-
lování. 
 Mgr. lenka KruPKOVá 
 tisková mluvčí Otrokovic

Vladimír Plšek při exkurzi školáků v TS Otrokovice.

ředitel tsO Vladimír Plšek: třídění odpadů je ekologické i ekonomické
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Oslava dne Země: 
pondělí 22. dubna 15–18 hodin, park před poliklinikou. Odpoledne 
plné zábavy nabídne nejen přírodovědně zaměřené hry, ale i spoustu 
dalších atrakcí pro děti a dospělé. 
Vstup zdarma, stánky zpoplatněny.   Srdečně zve DDM Sluníčko
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Pro své zákazníky, majitele chytrých telefo-
nů  s  iOS nebo Android OS,  připravila  spo-
lečnost Veolia Voda mobilní  aplikaci Moje 
VodaPlus,  díky  níž  získají  nepřetržitý  a  za-
bezpečený přístup ke svému elektronickému 
zákaznickému  účtu. Druhá  aplikace,  nazva-
ná Moje  voda,  je  určena  široké  spotřebitel-
ské veřejnosti. Obě aplikace  jsou ke stažení 
v AppStoru i Android marketu zdarma.
Společnost  MORAVSKÁ  VODÁReN-

SKÁ  a.  s.  nabízí  svým  zákazníkům  přístup 
k  jejich  datům  již  několik  let  na  interneto-
vých  stránkách  prostřednictvím  osobního 
zákaznického účtu. Nyní si mohou zákazníci 
nainstalovat do svých chytrých telefonů apli-
kaci Moje vodaPlus, která jim přístup k osob-
ním  datům  umožní  i  v  situaci,  kdy  nemají 
k dispozici počítač.
V aplikaci Moje vodaPlus najdou čtyři zá-

kladní záložky „Můj účet“,  „Faktury a ode-
čty“, „Požadavky“ a „Změna údajů.“ Získají 
zde přehledné informace o smlouvě i aktuální 
spotřebě vody a mohou rychle a pohodlně na-
hlásit stav svého vodoměru, změnit kontaktní 

údaje nebo změnit způsob úhrady a zasílání 
faktur. Dále se prostřednictvím aplikace do-
zví  aktuální  cenu  vody,  informace  o  faktu-
rách i platbách atd. V prostředí aplikace mo-
hou zákazníci také odesílat různé požadavky 
a sledovat stav jejich vyřizování. Zákazníci, 
kteří  nemají  internetový zákaznický účet,  si 
jej  mohou  vytvořit  na  internetových  strán-
kách  svého  dodavatele  vody.  Přístupové 
jméno  a  heslo  pro  vstup  do  aplikace Moje 
VodaPlus  obdrží  doporučeným  dopisem 
na základě registrace k internetovému účtu. 
Pro širokou veřejnost (koncové odběratele 

i bez smlouvy s dodavatelem vody) je určena 
verze Moje  voda,  která  nabízí  všem  zájem-
cům  zobrazení  odstávek  vody  a  aktuálních 
havárií  přímo  v  mapách  s  uvedením  před-
pokládaného obnovení dodávek vody. Moje 
voda  nabídne  také  základní  údaje  o  kvalitě 
vody,  jejích  parametrech  a  vlivu  na  zdraví 
nebo  přehlednou  kalkulačku  spotřeby  vody 
v domácnosti nebo kalkulačku uhlíkové sto-
py.  MORAVSKá VODáRenSKá, a. s.
 840 668 668, www.smv.cz

dvě aplikace pro chytré telefony zdarma

Motocyklový  klub  czechBikers  spolu  s  měs-
tem  Otrokovice  pořádají  v  neděli  12.  květ-
na  již  podeváté  vyjížďku  k  zahájení  nové  sezony.  
Program pro motorkáře i širokou veřejnost: 
12.00  hod. sraz Otrokovice, nám. 3.  května 
12–13 hod. prezentace BeSIP, ČČK, Policie ČR
13.10 hod. požehnání motorkářů knězem. 
Více na www.czechBikers.cz

společnost tOMa, a. s. 
Otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek.

Kontakt: 737 207 790
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Otrokovičtí nohejbaloví nadšenci zvou všechny sportovce i diváky na 

tradIční JuBIleJní 10. rOčníK turnaJe V nOheJBalu
Soutěž 3členných družstev se pořádá jako Memoriál Miroslav Krsičky
a koná se 18. května od 9 hodin na hřišti u ZŠ na Středu, ul. J. Žižky.

Přihlášky na tel. 603 522 415, Pavel  Krsička
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4. května, od 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Divadlo Příběh uvádí premiéru
PrOMĚna  Vstupné 80 Kč, studenti a senioři (od 60 let) 40 Kč

10. května,  od 18 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
SAXANA – Původní autorské divadelní představení na motivy kultovního filmu Václava 
Vorlíčka Dívka na koštěti – SAXANA. Inscenaci připravili pod vedením Gustava Řezníč-
ka, herce Městského divadla Zlín a učitele ZUŠ Otrokovice, žáci literárně dramatického 
oboru ZUŠ Otrokovice.   Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 40 Kč

11. května, 19.30–21.30 hod., kinosál Otrokovické BeSeDY
Divadelní soubor Přídech uvádí: IMPrOlIGa – ValOunI Vs. taMtI
Netradiční soutěž v divadelní improvizaci. 

12. května, 17–20 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
taneční Večer s KunOVJanKOu  – Za  finanční podpory hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka je pro vás připraven taneční parket a výborná hudba. Přijďte se 
dobře pobavit, a oslavit tak svátek Dne matek.   Vstupné 80 Kč

13. května od 16 hod., foyer velkého sálu Otrokovické BeSeDY
Ve ŠKOle s FantaZIí - vernisáž výtvarných prací žáků ZŠ Trávníky.
V doprovodném programu vystoupí pěvecký sbor ZŠ Trávníky a děti ze školní družiny.
Výstava potrvá do 30. 5. a je přístupná ve všední dny 8–18 hod., v sobotu a v neděli pouze 
v rámci kulturních pořadů.  Vstup volný

14. května od 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Divadelní spolek Kroměříž uvádí v rámci týdne židovské kultury a literatury
MIKVe – Drama současné izraelské autorky Hadar Galronové. Hra se jmenuje Mikve, 
což je název židovské rituální očistné koupele. Autorka, pocházející z ultraortodoxní ži-
dovské komunity, nabízí pohled na konflikt života v uzavřené skupině a svobody jednot-
livce.   Vstupné: 80 kč, studenti a senioři 40 Kč

15. května od 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Travesti skupina screaMers – Populární skupina vystoupí s novým programem pod 
názvem Scream Show. Ve svém vystoupení ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahra-
niční populární hudby.  Vstupné: 220, 200 a 180 Kč

16. května 9.30–17 hod., velký sál i kinosál Otrokovické BeSeDY
44. FestIVal GyMnaZIálních sOuBOrů – Nesoutěžní přehlídka pěveckých 
sborů a jiných hudebních těles, dramatických souborů, tanečních skupin aj., účinkujícími 
jsou studenti gymnázií, vedoucími uměleckých těles kantoři. Festival není žánrově vyme-
zen a letos  je pořádán k 60. výročí založení Gymnázia Otrokovice.   Vstup volný

16. května, od 18.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
aKadeMIe –  tradiční součást festivalu gymnaziálních souborů věnovaná veřejnosti.    
 Vstup volný

18. května, od 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
rOllInG stOnes Blues cIrKus 50  – Jedenáctičlenný slovenský „bluesový tým 

snů“ + Alec carter (UK) přiveze 20 skvělých písní skupiny Rolling Stones, která vloni 
oslavila padesátiny. Zábavná show, která uspokojí nejen skalní fanoušky Rolling Stones, 
ale každého milovníka dobré muziky bez rozdílu věku. Více informací na www.besedaot-
rokovice.cz. Občerstvení zajištěno.  Vstupné: 90 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě

19. května, od 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
divadlo KAPSA Andělská Hora uvádí pohádku
KteraK BeruŠKa uŠKa O sedMOu tečKu PřIŠla – Všichni broučci z lesa, 
louky, paseky, dokonce i od potoka pátrají po ztracené tečce berušky Ušky. Ale protože 
jsme v pohádce, vše dopadne dobře a beruška si zatančí na svatojánském bále. Vhodné pro 
děti od 2 let, délka představení 45 minut.   Vstupné: 80 Kč

21. května, od 16 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
aKadeMIe ZŠ tráVníKy – Představení pro rodiče a veřejnost. V pestrém programu 
se představí malí i velcí žáci trávnické školy.   Vstupné dobrovolné

22. května, od 17 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
charitativní koncert pro sdruŽení Šance – 5. ročník charitativního koncertu pro 
Sdružení Šance. Záštitu nad projektem převzali hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav 
Mišák a starosta Otrokovic Mgr. Jaroslav Budek. V předsálí prodej výrobků klientů Nadě-
je, malých pacientů z FN Olomouc, též zdobení perníčků a tombola s možností okamžité 
výhry. Dobrovolné vstupné přispěje na onkologicky a hematologicky nemocné děti, kte-
rým při cestě za zdravím pomáhá Sdružení Šance.   Vstupné dobrovolné 

25. května, od 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
divadelní soubor Tyjátr uvádí premiéru M. camoletti: anna, POKlad rOdIny
Není dobré přivést si domů milence, právě když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. 
Ještě štěstí, že je tu služebná Anna.  Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 40 Kč

26. května, od 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
aKadeMIe Ke 35. VýrOčí ddM sluníčKO 
Na pódiu vystoupí více než 160 dětí z 20 pohybových, hudebních, tanečních a divadelních 
kroužků DDM. Budeme rádi, když se na akademii setkají všichni, kteří působili v organi-
zaci od samého začátku a kteří se podíleli a podílí na její činnosti dodnes.   Vstup volný

26. května, od 15 hod., foyer velkého sálu Otrokovické BeSeDY
neJKrásnĚJŠí sluníčKO – VernIsáŽ ddM sluníčKO – fotografie z čin-
nosti DDM, kroniky, výrobky ze zájmových útvarů, trofeje a poháry ze závodů a soutěží. 
Výstava potrvá do 10. 6. a  je přístupná Po–Pá 8–18 hod., o víkendech po dobu konání 
kulturních akcí.  Vstup volný

31. května, od  17 hod. velký sál Otrokovické BeSeDY
taneční KOncert ZuŠ OtrOKOVIce
Vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy Otrokovice.

Připravujeme: 2. 6. Dětský karneval k MDD, 3. června vernisáž Nezavírej oči, 14. 6. 
Ruda z Ostravy, 22. 6. Koncert k evropskému dni hudby, 27. 6. Odlet na prázdniny

ZáJeZdy: 4. 5. Pálava (350 Kč + vstupné do zámku), 11. 5. Vídeň (450 Kč + vstupné).
Informace a předprodej: tel. 571 118 103, 724 411 148, predprodej@beseda.otrokovice.cz. 

KInO Beseda  

Čtvrtek 2. května v 19 hodin, Slovensko, Česko 2013 – 87 min.
MůJ Pes KIller – drama  Přístupno od 12 let            Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 9. května v 19 hodin, Česko 2013 
JedlícI – komedie   Přístupno od 12 let             Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 30. května v 19 hodin, Dánsko 2012 – 90 min., titulky
nerada ruŠíM – drama, komedie Přístupno od 12 let            Vstupné 80 Kč

27. – 31. 5. Filmy Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež
Dopolední promítání pro školy – vstup volný, veřejnosti vyhrazen balkon.

  KVĚTeN

Předprodej vstupenek je kvůli rekonstrukci přemístěn do 1. patra Otrokovické BeSe-
DY (k dramaturgům), v přízemí Otrokovické BeSeDY má být opět od počátku léta. 
Předprodej: tel. 571 118 103, 724 411 148. e-mail: predprodej@beseda.otrokovice.cz. 
Přijímáme poukázky edenred, Unišek, Šek dovolená, chéque Déjeuner a cadhoc, které 
lze využít při návštěvě kina, kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kulturní pořady Otro-
kovické BeSeDY můžete použít také poukázky Sodexo. 
nOVĚ rezervace vstupenek on-line na www.beseda.otrokovice.cz
nOVĚ předprodej otevřen místo do 17 až do 18 hodin.
Vstup do Otrokovické Besedy je až do začátku léta novým vchodem do velkého sálu. 
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Do nové prodejny nábytku v Otrokovicích
pøijmeme prodavaèku info: 774 866 315
životopis na: mezirkamartin@gmail.com

1. května od 8.30 hod., park před Hotelem Baťov (Společenský dům) a přístaviště
MáJOVá POuť a OdeMyKání VOdy V PřístaVIŠtI 
na řece MOraVĚ
Přístaviště:
8.30–12.00  skupina ceSTUJÍcÍ HUDBA 
9.00    mažoretky DDM Sluníčko 
10.00    vystoupení studentů Gymnázia Otrokovice
9.30–11.00  Tyjátr – vodnické hrátky a soutěže pro děti
Park před Společenským domem:
10.00    zahájení pouti představitelem města Otrokovice 
10.10–12.00    dechová hudba Fryštácká Javořina      
13.00–14.00  BeReNDAL DĚTeM – „Veselá pohádka, šerm a tanec“        
    Skupina   historického šermu BeReNDAL Otrokovice 
14.15    vystoupení studenti GYOTR
14.30–15.30  folková skupina HOSTBAND
16.00–17.00  WALDA GANG populární revival Waldemara Matušky
Moderátoři:  Radek chmela a Lukáš Laciga  Vstup volný
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Městská televize Otrokovice, 
archiv vysílání:   

www.televizeotrokovice.cz
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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
21. dubna, v 15 hod., náměstí 3. května. Město Otrokovice ve spolu-
práci s Otrokovickou BeSeDOU pořádá: Vítání Jara
V  pestrém  programu  vystoupí  mažoretky  DDM  Sluníčko,  žáci  ZŠ 
a  folklorní  soubor Kyjovánek  I.,  BIG BAND Holešov. Občerstvení 
zajištěno. Při nepřízni počasí se program uskuteční ve velkém sále Ot-
rokovické BeSeDY.  Vstup volný

22. 4.–3. 5., Otrokovická BeSeDA
VýstaVa deseK s GraFFItI – KaMPaŇ MOst
Na zdech Otrokovické BeSeDY budou umístěny desky s nasprejovanými obrázky mos-
tů z graffiti akce realizované v rámci kampaně MOST.

25. 4. od 17 hodin se v Otrokovické BeSeDĚ koná finále městské soutěže v sólovém 
zpěvu „OtrOKOVIce MaJí talent 2013“ – hledá se OtrOKOVIcKý 
GOťáK. Smyslem soutěže je rozvíjení zájmu dětí o zpěv, vyhledávání talentů a jejich 
další odborné vedení, vytváření příležitostí pro  talenty, propagace  talentů a usnadnění 
jejich uplatnění v hudební praxi.   Vstup volný

29. 4.–19. 5., od 16 hodin, foyer 1. budovy MěÚ Otrokovice, v rámci Týdne židovské 
kultury a literatury: vernisáž „ZMIZelí sOusedé“ – Výstava dokumentuje pátrání 
žáků a studentů z celé ČR po sousedech, kteří zmizeli v důsledku vyhlazování Židů. 

29. – 30. 4., Otrokovická BeSeDA, nový foyer u velkého sálu
VýstaVa VýKresů lOG KaMPanĚ MOst

Výstava výkresů žáků ze ZŠ Otrokovice, Napajedla a Tlumačov. Děti měly za úkol na-
kreslit  logo kampaně MOST, která probíhá v Otrokovicích a Napajedlích. Výstava  je 
přístupná od 8 do 18 hod., o víkendech pouze v rámci kulturních pořadů.   Vstup zdarma

30. 4. od 19 do 23 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
nealKOdIsKOtéKa – KaMPaŇ MOst  –   Budeme  se  těšit  na všechny, kteří 
chtějí strávit příjemný večer bez alkoholu při tanci a hudbě. Vstupné 20 Kč, zájemci si 
však mohou vyzvednout volné vstupenky, a to v pracovní dny od 22. do 30. 4. mezi 
7.–18. hod. na informacích v 1. budově Měú Otrokovice. Volné vstupenky budou 
dodány rovněž do ZŠ v Otrokovicích, napajedlích a tlumačově. Přijďte strávit pří-
jemný večer s kamarády bez alkoholu, zato se skvělou hudbou a zábavou.

1. 5. v 10 hod. v přístavišti, ve 14.15 hod. v parku u Společenského domu
VysVĚtlení KaMPanĚ MOst na MáJOVé POutI
Na Májové pouti v  rámci kampaně MOST vystoupí Divadlo poezie Variace Gymná-
zia Otrokovice. Na představení se můžete  těšit v 10 hod. v přístavišti v Otrokovicích 
a ve 14.15 hod. v parku u Společenského domu. V parku si můžete prohlédnout i výstavu 
výkresů  log kampaně MOST žáků ze ZŠ Otrokovice, ZŠ Napajedla  a ZŠ Tlumačov. 
Pozornosti na Májové pouti neunikne ani stánek první pomoci ČČK Zlín.   Vstup volný

2. 5. v 16 hod. na náměstí 3. května a následně v Kvítkovicích 
POlOŽení KytIc a uctĚní PaMátKy  u  památníku  na  náměstí  3.  května 
a v Kvítkovicích u památníku obětí a u pamětní desky letce gnm. Aloise Šišky, vojenské-
ho pilota 311. československé bombardovací perutě v Anglii, bojovníka proti nacismu.

Římskokatolická  farnost  zve 
veřejnost na program při příle-
žitosti oslav sv. Vojtěcha, pat-
rona farního kostela v Otroko-
vicích. „V neděli 28. dubna jste 
zváni  v  kostele  sv.  Vojtěcha 
v 17 hod. na  zhudebněné pás-
mo  Václava  Renče  s  názvem 
Popelka  Nazaretská.  Vystou-
pí  místní  smíšený  chrámový 
sbor,“ zve  farář  Josef Zelinka. 
Vstup je volný.   (red)

Oslaví patrona kostela

1. 5., 10–13 hod.
sluníčko na pouti
park  před  Společenským  do-
mem
Program: Tvořivé  dílny, 
ukázky činnosti DDM
cena:  tvoření  za  drobný  po-
platek

4. 5., 13.30–21.45
Oddech (Otrokovické 
dětské divadelní echo)
TZ Štěrkoviště 
Program:  Přehlídka  amatér-
ských divadelních souborů ze 

širokého okolí  
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 
40 Kč

10.–12. 5. od 17 hod.
rybářská víkendovka
TZ Štěrkoviště 
Program:  Předávání  rybář-
ských lístků, hry, táborák, ry-
bolov, projekce
cena: 500 Kč

6. 5. od 15 hod. 
akademie ke 35. výročí 
ddM sluníčko 
velký sál Otrokovické BeSe-

DY
Program: Slavnostní  pře-
hlídka  zájmových  kroužků 
DDM Sluníčko.
Vstup volný

31. 5. 15–18 hod.
den dětí
park u polikliniky
Program: odpoledne  plné 
zábavy nabídne hry a atrak-
ce nejen pro nejmenší
Vstup volný

 Těší se na vás 
 DDM Sluníčko

ZaháJení cyKlIstIcKé seZOny 
na BaťOVĚ Kanálu

v sobotu 20. dubna na  cyklostezce podél Baťova kanálu
Nejen lodě, ale i jízdní kola a kolečkové brusle patří neodmys-
litelně k Baťovu kanálu. svezte se v jednom z pelotonů a při-
jeďte do napajedel na Pahrbek, kde bude hrát kapela Rych-
tyk. Start pelotonu Sever je od Střediska volného času v Hulíně 
v 8.30 až 8.45 hodin. U modelářského letiště Bělov bude mezi 
10.30 a 10.45 hodin, v přístavišti Otrokovice mezi 11 a 11.15 

hodin. Jste srdečně zváni!

V pátek 24. května  se v  celé 
republice  koná  již  5.  ročník 
Noci kostelů. Mezi pořadatel-
skými městy  jsou  také Otro-
kovice, a tak se všem naskyt-
ne  příležitost  navštívit místní 
kostely  a  zažít  jejich  noční 
atmosféru.  Otevřeny  budou 
kostely  sv.  Vojtěcha  i  sv. 
Michaela  a  také  kvítkovická 
kaple  sv.  Anny.  Program  se 
ponese v duchu letošního vý-
ročí příchodu slovanských vě-
rozvěstů svatých cyrila a Me-
toděje a bude probíhat od 18 
do  24  hodin.    Program  bude 
zahájen bohoslužbou v koste-
le sv. Vojtěcha a během veče-
ra bude možné vyslechnout si 
rytmickou  i  varhanní  hudbu, 
pásmo  o  životě  sv.  cyrila 
a  Metoděje.  Samozřejmostí 
budou prohlídky kostelů včet-
ně  možnosti  výstupu  na  věž 
kostela sv. Vojtěcha.  
 Vojtěch čaMBala

noc kostelů se koná 
také v Otrokovicích

 
 

TJ Jiskra Otrokovice – odbor SPV 
 ve spolupráci s T.J. Sokol Otrokovice a městem Otrokovice 

Vás při příležitosti 105 let tělovýchovy v Otrokovicích zvou na 6.ročník 

 
 
 

sobota 18.5.2013 ve 13:00 
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akce pořádané na oslavu cyrilometodějského jubilea
V rámci letošního 1150. výročí příchodu cy-
rila  a  Metoděje  na  Velkou  Moravu  nadále 
pokračujeme v pořádání akcí určených nejen 
školám, ale také široké veřejnosti.  Pro celou 
Českou  republiku  toto  výročí  znamená  vý-
znamnou mezinárodní  událost,  jejíž  součástí 
jsou rozmanité projekty. Plánují se například 
dvě  mezinárodní  konference  v  Praze  a  Ve-
lehradě.  cyrilometodějské  oslavy  vyvrcholí 
na Velehradě ve dnech 4.–5. července v rám-
ci státního svátku ČR již tradičním národním 
projektem Dny  lidí  dobré  vůle. Mezi  hlavní 
koordinátory  cyrilometodějských  oslav  patří 
Zlínský kraj, který také akce spojené s tímto 
důležitým výročím z velké části financuje.
Město  Otrokovice  se  dílčími  akcemi  roz-

hodlo  napomoci  vybudovat  obecné  povědo-
mí o cyrilu a Metodějovi, o přínosech jejich 
misie  v  oblasti  kultury,  náboženství,  písma, 
vzdělanosti  apod.  Rádi  bychom,  aby  oslavy 
byly  prezentovány  nejen  jako  církevní  udá-
lost, ale také jako důležitý milník, který změ-
nil dějiny našeho státu. 
V současné době se stále konají mimořád-

ně  kvalitně  připravené  besedy  (prezentace) 
kronikářky města Otrokovice Mgr. Věry Kra-
mářové pro  různé organizace města. Besedy 

nesou název „Tisíc sto padesát  let od cyrilo-
metodějské misie na Velké Moravě“ a zájem 
o  jejich  konání  byl  projeven  už  i  ve  Zlíně. 
Besedy jsou vedeny natolik poutavým způso-
bem, že zaujmou jak mladší žáky základních 
škol, tak i seniory. Posluchač se díky barvité-
mu popisu ocitá v době životních etap a útrap 
věrozvěstů a dozvídá se mnohé překvapující 
a zajímavé informace. 

V pátek 24. května jste vítáni na Noc kos-
telů v kostele  sv. Vojtěcha  s  vernisáží  obra-
zových materiálů dokumentujících život a pří-
chod věrozvěstů na Velkou Moravu.  

V sobotu 25. května  bude  vypraven  au-
tobus k Památníku Velké Moravy a na Vele-
hrad. Autobus bude od Otrokovické BeSeDY 
vyjíždět v 8 hodin. Doprava autobusem bude 
pro zájemce zdarma. Účastníci si budou hradit 
vstupné a eventuálně další osobní výdaje. Pro-
síme, aby se případní zájemci hlásili u p. Koz-
lové na e-mail: predprodej@beseda.otrokovi-
ce.cz nebo na  tel. 571 118 103. Dovolujeme 
si  upozornit,  že  bude  vypraven  pouze  jeden 
autobus. Kapacita je tedy omezená a v přípa-
dě zaplnění autobusu již budou další zájemci 
odmítnuti. 

Ve středu 5. června  se v 17 hodin v Ot-

rokovické  BeSeDĚ  uskuteční  přednáška 
odborníka  na  archeologické  výzkumy  pana 
PhDr. Luďka Galušky, cSc., ze Starého Měs-
ta.  Přednáška  bude  vedena  na  téma  Raná 
christianizace  střední  evropy  a  role  byzant-
ských misionářů Konstantina/cyrila  a Meto-
děje v tomto procesu.  Přednášce v Otrokovic-
ké BeSeDĚ předchází v 16.30 hodin vernisáž 
obrazových  materiálů  o  životě  a  příchodu 
cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a ver-
nisáž výtvarných a  literárních prací  žáků ot-
rokovických základních škol a studentů Gym-
názia  Otrokovice  vztahujících  se  k  tomuto 
významnému jubileu. Slavnostní večer k uctě-
ní památky věrozvěstů  se uskuteční v pátek 
7. června  v  18  hodin. V  průběhu  programu 
bude uvedena historická prezentace, na které 
spolupracovalo město Otrokovice  s Římsko-
katolickou farností Otrokovice. Vystoupí také 
dramatický obor ZUŠ Otrokovice a pěvecké 
sbory Magna Mysteria, chrámový sbor a Žen-
ský pěvecký sbor Otrokovice. Scénář večera 
zpracovala kronikářka Otrokovic, Mgr. Věra 
Kramářová. Dopoledne bude pozměněná ver-
ze programu s účinkujícími z řad žáků a stu-
dentů uvedena pro žáky otrokovických  škol. 
 Mgr. Barbora ŠOPíKOVá,  vedoucí OŠK

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908
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sběrna kol pro afriku přestěhována
Už několik let funguje v Otroko-
vicích sběrna kol pro africké děti 
(www.kolaproafriku.cz).  Od  le-
toška  je  sběrna  přestěhována 
z výměníkové stanice na Trávní-
kách na novou adresu: cyklofit.

cz, U letiště 1810 (blízko Lidlu). 
Kola  mohou  lidé  dovézt  vždy 
v sobotu od 10 do 12 hodin. Pro 
africkou  Gambii  už  putovala 
z Otrokovic více než stovka pře-
vážně horských kol.    (red) 
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Zajímavou  sérii  fotografií  do-
kumentujících  průběh  niči-
vých  povodní  v  Otrokovicích 
v  roce  1997  obdržela  otroko-
vická  radnice  od  pana  Jose-
fa  Dvorského.  Při  osobním 
setkání  za  účasti  kronikářky 
Věry Kramářové a dalších zá-
stupců města  poděkoval  panu 
Dvorskému za tento pro město 
cenný dar místostarosta Otro-
kovic Milan Plesar. 
Pan Dvorský se hned v úvo-

du  setkání  rozpovídal  o  tom, 
jak  se  k  fotografiím  dostal. 
„Velmi se zajímám o historii, 
vždy se snažím získávat a rád 
si  schovávám  různé  zajíma-
vosti.  Pan  Josef  Snášel  foto-
grafoval povodně v Otrokovi-
cích. Sám mám na Trávníkách 
garáž,  která  byla  zatopena. 
Voda sahala metr nad střechu 
vozidla.  Oslovil  jsem  pana 
Snášela, zda nemá z této doby 

fotografie garáží, které bych si 
mohl založit. Měl a souhlasil, 
že  mi  nějakou  poskytne.  Bo-
hužel mezitím pan Snášel  ze-
mřel,  a  když  jsem  jednou  asi 
po  roce  náhodně  potkal  jeho 
sestru,  zmínil  jsem  se  o  naší 
domluvě.  Vyšla  mi  vstříc 
a  nad  všechna  má  očekávání 
mě  obdarovala  celým  albem 
zachycujícím  průběh  povodní 
v  Otrokovicích  v  roce  1997. 
Moc  jsem  jí  děkoval,  ale  ne-
chtěl  jsem,  aby mi  album  le-
želo  doma  v  šuplíku.  Usou-
dil  jsem,  že  pro  město  bude 
zajímavější,  a  kontaktoval 
jsem  pana  místostarostu,  kte-
rý  projevil  zájem  a  zorgani-
zoval  předání,“  zavzpomínal 
Josef  Dvorský  se  skromným 
tvrzením,  že  hlavní  záslu-
hu  na  daru,  který  nyní  náleží 
městu,  má  právě  sestra  pana 
Snášela,  která  kolekci  fotek 

uchovala a následně věnovala. 
„Jedná se o fotografie, které 

nejsou  nikde  dokumentová-
ny  a  v  mnoha  ohledech  jedi-
nečným  způsobem  zachycují 
dobu  před  více  než  patnácti 
lety.  Jsem  velmi  rád,  že  se 

i  dnes mezi  námi  najdou  lidé 
jako pan Dvorský a podělí  se 
s námi o historické materiály, 
které  jsou  z  pohledu  historie 
města  drahocenné.  Velmi  si 
toho  vážíme.  Fotografie  bu-
dou  sloužit nejen pro potřeby 

města,  ale  prostřednictvím 
paní kronikářky Věry Kramá-
řové i všem lidem v Otrokovi-
cích,“ uvedl otrokovický mís-
tostarosta, na kterého navázala 
Věra Kramářová se svou před-
stavou o využití fotografií. 
„O tomto daru bude zmínka 

v kronikářském zápise  za  rok 
2013,  ale  hodit  se  bude  také 
k zápisu z roku 2012, kdy jsme 
si připomněli 15 let od povod-
ní. Obrázky pana Snášela do-
kumentují  mimo  jiné  situaci 
na Trávníkách, což je jedineč-
né.  Tomuto místu  se  věnova-
lo  jen  málo  fotografů.  Navíc 
fotografie  se nám budou moc 
hodit  pro  besední  účely,  pro-
tože  historické  snímky  jsou 
již  v  archivu  na  Klečůvce,“ 
podotkla  kronikářka  města 
Otrokovice  Věra  Kramářová. 
 Mgr. lenka KruPKOVá, 

 tisková mluvčí Otrokovic

Město získalo unikátní fotografie z povodní z července 1997

Dne 22. května se od 17 hodin 
uskuteční  5.  ročník  charitativ-
ního  koncertu  pro  Sdružení 
Šance  v  novém  sále  Otroko-
vické  BeSeDY.  Záštitu  nad 
projektem  převzali  hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stani-
slav Mišák a starosta města Ot-
rokovice Mgr. Jaroslav Budek. 
Diváci  budou moci  zhlédnout 
pěvecká,  hudební,  sportovní, 
taneční  a  dramatická  vystou-
pení  dětí  ZŠ T. G. Masaryka, 
Mánesova, praktická a speciál-
ní, umělecká z Otrokovic. 
Dále účinkují klienti Naděje, 

orientální  tance  Beseda,  děti 
z  DDM  Sluníčko,  Gymnázia 
Otrokovice a SK Zlín. V před-
sálí  bude  probíhat  prodej  vý-
robků  klientů  Naděje,  malých 

pacientů  z  FN  Olomouc,  též 
zdobení  perníčků  a  tombola 
s možností okamžité výhry. 
Diváci přispějí svým dobro-

volným  vstupným  na  onkolo-
gicky a hematologicky nemoc-
né děti, kterým při jejich cestě 
za  zdravím  pomáhá  Sdružení 
Šance.  Částka  bude  v  závěru 
projektu  předána  jeho  zástup-
cům  společně  s  finančními 
dary od sponzorů.  
Letošní  ročník  koncertu, 

stejně jako předchozí pod hes-
lem Děti  dětem,  provází  jedi-
ná myšlenka  -  ukázat,  co  umí 
zdravé děti z Otrokovic a Zlína 
a tím, co se naučily, pomáhají 
nemocným kamarádům v Olo-
mouci.  

 hana ZVOníčKOVá

charitativní koncert pro sdružení Šance

Lidická ulice na sídlišti Trávníky 7. 7. 1997 dopoledne.

Otrokovičtí veslaři  se měli v pátek 
5.  dubna  zúčastnit  vyhlášení  nej-
lepších  sportovců  Otrokovic,  kde 
patřili  mezi  nejlepší:  na  2.  místě 
se mezi nejlepšími kolektivy umís-
tilo  družstvo  juniorů,  v  kategorii 
jednotlivců  obsadili  otrokovičtí  
muži   4., 5. a 6. místo. Na vyhlá-
šení  za  ně museli  přebrat  ocenění 
zástupci oddílu, neboť všichni oce-
nění  sportovci  odjeli  již  v  pátek 
do  Mělníka,  kde  v  sobotu  starto-
vali na mistrovství ČR ve vytrva-
lostním závodě na 6 km. Prokázali, 
že ocenění, kterého se jim v pátek 
dostalo, bylo zasloužené: 3 stříbrné 
medaile a další umístění v nejlepší 
desítce to potvrzovaly. 
Velkým  úspěchem  je  stříbrná 

medaile Jana Solaře v kategorii do-
rostenců,  kterou  vybojoval  z  cel-
kového  počtu  51  skifařů.    V  této 
kategorii  ještě  startovali  i  3  loňští 
žáci,  z  nichž  si  nelépe  vedl  Filip 
Novotný,  který  se  umístil  na  16. 
místě,  čímž  se  také  kvalifikoval 
na  kontrolní  závody  reprezentač-
ních výběrů v Račicích.
Výborně  si  vedli  i  junioři,  kteří 

startovali  na  dvojkách bez  kormi-
delníka.  Na  vynikajícím  2.  místě 
se umístila posádka  Martin Omel-
ka  a  Šágr Martin. Výborně  zajela 
i druhá polovina čtyřky  Vodinský 

Jan a Svoboda Tom, která se umís-
tila těsně na 4. místě jen o 4 vteřiny 
od bronzové medaile. celkem bylo 
na  startu    dvojek  18  juniorských 
posádek.  Obě  posádky  se  díky 
výborným  výsledkům  také  kvali-
fikovaly  na  kontrolní  závody  re-
prezentačních výběrů, kde se bude 
rozhodovat  o  nominaci  na  květ-
nové mistrovství evropy. Na start 
závodu juniorských skifařů přijelo 
36  závodníků.  Zde  jsme měli  za-
stoupení Martinem Svízelou, který 
obsadil  11.  místo,  a  rovněž  poje-
de  za  14  dní  bojovat  o  nominaci 
na mistrovství evropy. 
Naši 4 muži startovali v katego-

rii skifařů lehké váhy. V kategorii 
seniorů B (závodníci do 23  let)  si 
stříbrnou medaili vybojoval  Adam 
Atarsia, na 5. místě dojel Jan Šev-
čík. Mezi staršími získal v katego-
rii seniorů lehké váhy 4. místo  Petr 
Čabla  a  7.  místo  Jakub  Atarsia. 
Na  start  dvojek  juniorek  se  mezi 
11 posádkami postavila i Poláško-
vá Gabriela a Šarová Sandra, které 
do cíle dojely na  5. místě.  V kate-
gorii dvojek dorostenek startovala 
i  Jana  Pavelková  a  Barbora  Gaj-
důšková – pro děvčata to byl první 
start na dvojce a jízdu na této lodi 
ještě úplně nezvládly. 

 Jiří KuBíčeK, oddíl veslování

úspěšné zahájení veslařské sezony 

Zima se s námi ne a ne rozlou-
čit. Občas nás sluníčko nesmě-
le pohladí po tváři, aby ho vzá-
pětí  vystřídal  studený  severák 
nebo přívaly sněhu.
„Nedá  se  nic  dělat, musíme 

jaru pomoci,“ řekli si žáci ZŠP 
a  ZŠS  v  Otrokovicích  a  hned 
se  pustili  do  práce. V  dílnách 
starší  hoši  pod  vedením  pana 
učitele  P.  Navrátila  vyrobili 
tělo Moreny, pohanské bohyně 
zimy, které mladší žáci  s paní 
asistentkou  K.  Maňáskovou 
nazdobili  do konečné podoby. 
Ostatní žáci nacvičili písničky, 
říkanky  a  oblekli  celou  školu 
do jarního kabátku.
V  úterý  26.  3.  se  průvod 

žáků  v  čele  s  Morenou  vydal 
městem na naše tradiční místo 

k řece Dřevnici. Nosičem Mo-
reny byl žák Laďa Kolibač.
Na lávce se žáci písničkami 

a  říkankami  loučili  se  zimou. 
Než byla hořící Morena vhoze-
na do řeky, mladší děti radost-
ně volaly: „Morenu do vody!“

S pohledem na odplouvající 
Morenu,  doprovázeným  slo-
vy  básně  „Zimo,  zimo,  táhni 
pryč…“  jsme  všichni  doufa-
li,  že  s  ní  konečně  odplouvá 
i dlouhá zima.
Počasí  nám  toho  dne  moc 

nepřálo,  foukal  studený  vítr, 
ale  vidina  nadcházejících  dnů 
volna  a  velikonočních  svátků 
hřála na těle i na duši. 
Ovšem příroda nás opět pře-

kvapila.  celou  zemi  pokryla 
nadýchaná  sněhová  peřina. 
Přišly bílé Velikonoce. Takové 
svátky  jara  pamatuje  jen  má-
lokdo. A tak si jistě řada z nás 
klade otázku, zda jaro letos vů-
bec přijde.  
 Mgr. lenka KarOlOVá, 
učitelka ZŠP a ZŠS Otrokovice

rozloučení se zimou: Morena putovala do dřevnice

V  Otrokovicích  roku  1908 
občané  zakládají  Tělový-
chovnou jednotu Sokol. Je to 
tedy již 105 let, kdy se přidali 
k  myšlence  „sokolství“,  kte-
rá  je  založena  na  obětavosti 
a činnosti pro tělovýchovnou 
jednotu  a  na  připravenosti 
občanů  veřejně  se  angažovat 
na  straně  demokracie,  práva 
a  morálky.  V  Otrokovicích 
v oddílech Asociace Sport pro 
všechny  myšlenka  sokolství, 
jak  ji představoval Dr. Miro-
slav Tyrš, žila a žije i nadále. 
cvičíme – byť se mění forma 
a  metody,  využívají  se  nové 
poznatky  a  způsoby  pohybu. 
Stále  organizujeme  akce  pro 
děti,  karneval,  veřejná  vy-
stoupení, Tradiční ples. 
Domníváme  se,  že  právě 

v  dnešní  uspěchané  době  je 
třeba  nabídnout  lidem  mož-
nost  kompenzace,  uklidnění, 
vhodné  zábavy  a  pohybu  – 
prostě  někam  patřit.  Zkuste 
tedy patřit k nám – známe se 
jménem, dovedeme se pocho-
pit, třeba si i poradit, povzbu-
dit se. Přijďte i se svými dětmi. 
Můžete s nimi cvičit společně 
v oddíle rodičů s dětmi, před-
školní děti  již mohou sporto-

vat  samostatně,  vyberou  si, 
jestli zůstanou u všestranného 
pohybu,  nebo  se  zapojí  tře-
ba  do  oddílu  aerobiku  nebo 
mezi  Malé  hasiče  či  oddílu 
taekwondo.   Velmi bohatá  je 
nabídka  pohybových  aktivit 
pro  dospělé  –  různé  formy 
aerobního  cvičení  (dance 
aerobic,  cvičení  na  stepech, 
bodystiling),  SM-systém,  pi-
lates,  cvičení  na  gymballech 
–  vše  podložené  zásadami 
zdravotní TV. Od loňska vy-
užíváme  na  cvičení  kromě 
velkého  sálu  i  nově  zrekon-
struovaný  malý  sálek,  kde 
probíhá  i  cvičení  pro  muže, 
při kterém se využívají hlav-
ně  velké  míče  a  overbally. 
U  mužů  je  nejdůležitější 
zpevnění  hlubokých  svalů, 
které jsou uloženy pod velký-
mi povrchovými svaly, a  tím 
k  omezení  bolestí  v  zádech.  
Naše sokolovna je využívána 
i v dopoledních hodinách pro 
cvičení žen středního i vyšší-
ho  věku.  Kromě  cvičení  pro 
radost  se  věnujeme  též  zá-
vodnímu  aerobiku  a  fitness. 
Naše  děvčata  v  loni  získala 
mnoho ocenění, a to zejména 
v  soutěžích  týmů.    cvičení 

pro  děti  je  pevně  stanoveno 
dle  věkových  kategorií,  kdy 
nám  zejména  schází  děvčata 
ve věku od 11 do 15  let,  ale 
i  ostatní  věkové  kategorie 
bychom  rádi  doplnili.  Kom-
pletní nabídku cvičení – i pro 
děti a mládež – najdete na vý-
věskách  na  sokolovně,  příp. 
využijte web: www.sokolov-
naotrokovice.cz.  
Najdete  nás  na  sokolovně 

v Otrokovicích, Komenského 
248,  tel.  577  932  960,  nebo 
napište  na  info@sokolov-
na-  otrokovice.cz,  případ-
ně   na  tel. 608 933 043 - M. 
Vaclová. V květnu pro vás 
připravujeme několik akcí. 
Ve středu 8. května bude 
„sokolovna v pohybu“ a 18. 
5. pořádáme Mezinárod-
ní přehlídku pohybových 
skladeb Otrokovice 2013 
na sportovní hale na Štěr-
káči. Po dobu celého května 
bude cvičení pro veřejnost 
na nafukovacím koberci 
aIrtracK. upřesnění 
hodin a všech akcí najdete 
na našich stránkách www.
sokolovnaotrokovice.cz.

 Magda VaclOVá, 
 ASPV

sto pět let myšlenky sokolství v Otrokovicích
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 Dne 21. dubna již uplyne 20 let, kdy s láskou na Tebe 
vzpomínáme.  Svíčky zapálíme a květiny na Tvůj 
hrob dáme. Opustil jsi nás nečekaně a my Tebe na-
vždy v srdci máme. Za  tichou  vzpomínku  na  pana  
Josefa VerBíKa děkuje rodina Verbíkova. 
 

Dne 20. dubna vzpomeneme smutné 2. výročí úmrtí 
pana Jiřího luKáŠe, který by se 24. dubna dožil 
70 let. S láskou a úctou vzpomínají manželka a dce-
ra  s  rodinou. Kdo  jste ho znali,  vzpomeňte  s námi. 
Děkujeme.

 
Dne 22. dubna uplyne 5 smutných let od chvíle, kdy 
nás  navždy  opustila  paní  Marie dOhnalOVá. 
S  láskou a úctou vzpomínají dcery Ludmila, Marie 
a Anna s rodinami. 

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a vzpomínání. Dne 
11. ledna uplynulo 5 let, kdy nás opustil 
tatínek, dědeček, pan Miroslav slán-
sKý a 24. dubna to budou 2 roky, co 
jsme se rozloučili s naší maminkou, ba-

bičkou, paní Marií slánsKOu. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Dcery s rodinami.

Dne 27. dubna již uplynulo 7 let, co nás navždy opus-
til pan Jaroslav ZáleŠáK. Stále vzpomínají man-
želka Bohumila a dcera Silvie.

 

Dne  1.  května  uplyne  5.  výročí  od  úmrtí  pana 
Františka GaBrhelíKa.  Za  tichou  vzpomínku 
děkují dcera a syn s rodinami. 
 

Dne 2. května si připomeneme 1. výročí, kdy nás na-
vždy opustil náš tatínek a dědeček, pan Jan Blata.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana s rodinou.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi 
pro nás žil. Dne 3. května si připomeneme 5. výročí 
úmrtí pana Miroslava JuřIčKy. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka, děti, vnoučata.
 

Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve svém živo-
tě, velký ve své lásce a dobrotě…  Dne  15.  dubna 
by se dožil 80 let  tatínek, dědeček, pradědeček, pan  
Jan JedlIčKa, od jehož úmrtí uplyne 15. května 
 5 let. S úctou a láskou vzpomíná dcera Jana.

Osud Ti nedopřál déle s námi být, ale v našich srd-
cích stále budeš žít. Dne 3.  března  jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky, praba-
bičky a praprababičky, paní Vojtěšky BarOtOVé 
 z Otrokovic. S láskou vzpomínají dcera, vnuci, vnuč-
ky a pravnučky s rodinami.

Naše  maminka,  paní  Vlastimila straKOŠOVá,  
by  se  v  těchto  dnech  dožila  90  let. narozeniny již 
s maminkou oslavit nemůžeme, ale stále na ni s láskou 
vzpomínáme. Dcera Věra a synové Jaroslav a Miro-
slav s rodinami. 
 
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, nám jen vzpomínky zanechal. 
Dne  12.  března  2003  zemřela  v  nedožitých  sedmi  letech  slečna  
Kateřina hutařOVá. Uplynulo už 10 let od jejího úmrtí. Moc 
nám chybíš. Vzpomíná celá rodina.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest za-
nechal jsi v nás. Vzpomínky na Tebe v srdcích si 
zachovají, kdo Tě měli rádi, stále vzpomínají.   Dne 
17.  března  jsme  vzpomněli  2.  výročí  úmrtí  pana  
Jaroslava POKusy.  Za  tichou  vzpomínku  děkují 
maminka Zdenka a sestra Světlana s rodinou.

Dne 4. dubna jsme vzpomněli 6. výro-
čí,  kdy  nás  navždy  opustila  milovaná 
maminka,  babička  a  prababička,  paní 
Božena MartInů.  Dne  21.  červen-
ce  vzpomeneme  10.  výročí,  kdy  nás 
navždy  opustil  tatínek  a  dědeček,  pan 

Josef MartInů. S láskou vzpomíná dcera Hana. 
 

Dne 5. dubna jsme si připomněli 12. vý-
ročí úmrtí paní elišky urBancOVé 
a  dne  26.  dubna  vzpomeneme  25.  vý-
ročí  úmrtí  pana rudolfa urBance. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jana, 
Helena a Milena s rodinami. 

 
Proč osud nepřál Ti déle žít a své blízké potěšit... Dne 
7. dubna by se dožil 60 let pan Vladimír GaBrIel. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syno-
vé. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.
 

Prázdné místo zůstalo mezi námi, chybíš nám, a nic 
Tě nenahradí. Dne 8. dubna uplynulo 10 let, co nás 
náhle  opustila  naše  milovaná  dcera,  sestra,  slečna 
Monika KračInOVá. Za tichou vzpomínku děku-
je celá rodina.
 

Jen svíčku rozsvítíme, kytičku Ti dáme a tiše vzpomí-
náme. Dne 12. dubna uplynulo 6 smutných  let, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a bratr, 
pan Josef KOryčáneK z Tlumačova. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají man-
želka Jindřiška s celou rodinou a sestra Marie. 
 

 Vzpomínka tichá na ruce zlaté, na ochotu, lásku, ra-
dost i strast. Vzpomínka tichá na srdce drahé, které 
tak rádo těšilo nás. Dne 13. dubna by  se dožil  100 
let pan Oldřich tIhelKa, učitel z Otrokovic (Stará 
škola). Vzpomíná rodina.

Dne  18.  dubna  jsme  si  připomněli  1.  výročí  úmrtí 
našeho milovaného  tatínka,  pana Bohuslava dVO-
řáKa. Zůstalo po Tobě, tatínku, obrovské prázdno. 
Moc nám chybíš, ale v našich srdcích žiješ dál! Vzpo-
míná manželka Irena, dcera Jarka a rodiny Dvořákova 
a Haničákova. 

Dne 18. dubna uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás na-
vždy  opustil  manžel,  tatínek,  dědeček,  pradědeček, 
pan František KOníčeK. S láskou stále vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami. 
 

Čas letí, vzpomínky zůstávají.  Dne  20.  dubna  tomu 
bude  7  roků  co  odešel  od  všeho,  co  měl  rád,  pan  
Jan PáleníK. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a děti s rodinami.

Dne 20.  dubna si připomínáme 3. smutné výročí úmr-
tí  pana Mojmíra OčadlíKa.  Kdo  jste  ho  znali, 
vzpomeňte, prosím, s námi. Manželka a děti  s  rodi-
nami. 

sPOlečensKá KrOnIkA InZerce

levné krmivo Baťov 
Otrokovice  oznamuje  svým 
zákazníkům, že je prodejna od  
1.  ledna  2013  přestěhována  
o 100 m blíže k Prioru. Vstup 
do  prodejny  přímo  z  parkovi-
ště. Info na tel.: 724 188 450

Krmiva dag Otrokovice-
-střed oznamují  svým  zá-
kazníkům,  že  ukončila  prodej  
a sloučila se s prodejnou Levné 
krmivo Otrokovice-Baťov. Zá-
roveň chceme zákazníkům po-
děkovat za dlouholetou přízeň.

restaurace dolly Trávníky: 
výhodné menu, nová minutko-
vá  kuchyně.  20.  dubna  hraje 
skupina  PeXeSO,  1.  května 
speciální  prvomájové  menu. 
www.dolly.unas.cz

sportklub eva Otrokovice - 
moderní formy cvičení  ZUM-
BA®,  TRX®,  TRAMPOLÍ-
NY,  BOSU,  STePY.  ZŠ  T. 
G. M.   OTROKOVIce.  Info: 
www.sportklubeva.estranky.
cz, tel. 604 615 533.

Společenská  kronika:  cena 
za  zveřejnění  ve  společen-
ské  kronice  je  120  Kč  vč. 
DPH/osoba.  Podklady  pro 
vzpomínky a platby přijímá  
ekonomka  p.  Gajdošíková, 
1. patro Otrokovické BeSe-
DY, Po–Pá 7.30–16 hod.

nabídka práce.  Do  nového 
studia  zdravého  spánku  na  Ba-
ťově  přijmeme  prodejce,  který 
ví,  že obchod není  jen o zboží, 
ale i o atmosféře a umění prodat. 
Zkušenosti  s  prodejem nábytku 
vítány.  Info  tel:  774  866  315. 
Životopisy  prosím  zasilejte  na 
mezirkamartin@gmail.com

KREJČOVSKÉ SLUŽBY 
LENKA MLČÁKOVÁ 

lena.fashion 
zakázkové šití a opravy oděvů  

Volejte: 603 300 555 
e-mail: mlcakovalenka@seznam.cz 

www.lenafashion.cz 
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Loučím se s vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už vám 
nemohu dát. Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím 
se se všemi, kdo měl mě rád. Děkujeme za účast na 
pohřbu pana arnošta KuBeŠI, který se konal dne 
2. března. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku. Zarmoucená rodina.

nabídka práce.  Integra VD 
Zlín  přijme  do  pracovního 
poměru  pracovníka  ostrahy 
majetku.  Práce  je  vhodná  pro 
osoby  se  zdravotním  postiže-
ním.  Požadujeme  trestní  bez-
úhonnost,  komunikativnost, 
výhodou je osvědčení o získá-
ní prof. kvalifikace „Strážný“.  
V  případě  potřeby  zajistíme 
školení.  Inf.  na  tel.  577  595 
253, 577 595 251, strnadova@
integrazlin.cz  nebo  horako-
va@integrazlin.cz

POdĚKOVání

OtrOKOVIcKé nOVIny Vyda-
vatel: Otrokovická BeSeDA, s. r. o., 
IČO:  255  138  85.  registrace: 1.  7. 
2007 - MK ČR e 13019. Vychází ka-
ždý předposlední pátek v měsíci v ná-
kladu 9 000  ks, uzávěrka je 10. den 
v měsíci. Distribuce do všech schránek 
ve městě Otrokovice a na určená mís-
ta.  Zdarma - neprodejné. redak-
ce: Otrokovická  BeSeDA,  nám.  3. 
května 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 
571  118  104,  redakce@otrokovicke-
noviny.cz. redakční rada: Ing. Milan 
Plesar (předseda),  Mgr.  Jaroslav  Bu-
dek, Mgr. Lenka Krupková, Mgr. Mar-
ta  Zakopalová,  Ing. Miroslav Malina, 
Ing. Anna Novotná.   Šéfredaktorka: 
Ing.  Anna  Novotná.  Inzerce: zákl. 
cena:  20  Kč/cm2  +  DPH  21 %,  tel.: 
571  118  104,  inzerce@otrokovicke-
noviny.cz  Graf. úprava: Ing.  Anna 
Novotná tisk: Hart press, spol. s r. o.,  
distribuce: Česká pošta, s. p.,  nevy-
žádané příspěvky se nevracejí.
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MaXIMuM,  jazyková agentu-
ra pořádá letní příměstský tábor 
s angličtinou v Otrokovicích pro 
předškoláky  i školáky. Zábavná 
angličtina a super program. Pod-
pořte  děti  ve  vzdělání.  Více  na 
www.maximum-agentura.cz

nabídka práce. Přijmeme 
servírku  se  zkušenostmi  s  ka-
várenským  a  cukrárenským 
provozem  a  prodejem  zmrz-
liny.  Nástup  od  1.  května.  
Tel. 603 247 951
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ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
VčetnĚ

Vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
Vašeho autovraku na MístĚ

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  autovrakoviště třebětice
skoro kompletní autovrak = Kč 500,-

IN
Z
e
R
c
e

KOMInIctVí Jan hája 
Provádíme kominické práce, čištění, revize,  
kontroly spalinových cest, drobné úpravy jako  

zabudování dvířek a podobně. 
tel. 773 003 833

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

Prevence  sociálně  patologic-
kých jevů se v naší škole dosta-
la  v  posledních  letech  výrazně 
dopředu. Dá se  říct, že se stala 
jednou  z  priorit  při  vzdělávání 
dětí  a  jistým  druhem  zdravého 
životního  stylu.  Tak  jako  ka-
ždá  pozitivní  změna,  i  ta  naše 
patří  mezi  zdlouhavé  procesy. 
Snažíme  se  v  naší  škole  vy-
tvořit  prostředí,  ve  kterém  se 
budou  žáci  navzájem  tolerovat 
a  respektovat  –  se  všemi  svý-
mi  odlišnostmi  a  zvláštnostmi, 
kdy  s  námi  budou  rodiče  plně 
spolupracovat,  protože  máme 
stejné  cíle,  a  děti  budou  z  de-
váté  třídy  vycházet  jako  mladí 
lidé alespoň částečně připravení 
na život a na všechny nástrahy, 

které na ně čekají. Náš preven-
tivní program je  letos postaven 
na několika principech. V první 
řadě jsme se snažili, aby reálně 
naplňoval  všechny  cíle,  které 
jsme  si  vytyčili.  Poslední  dva 
roky  byl  program  výrazně  za-
měřen  na  zlepšení  sociálního 
klimatu ve škole. Pracujeme se 
žáky v  rámci  jednotlivých  tříd, 
zlepšujeme vztahy dětí a učite-
lů  a  v  neposlední  řadě  se  sna-
žíme  do  preventivních  aktivit 
zapojovat  i  rodiče.  Důležitým 
aspektem naší práce jsou adap-
tační  pobyty  žáků VI.  ročníku. 
Letos  jsme  již  druhým  rokem 
získali  na  tyto  pobyty  dotaci 
z ministerstva školství, což nám 
výrazně  pomáhá  v  našem  úsilí 

– je totiž velmi důležité, aby se 
pobytů  zúčastnili  všichni  žáci. 
Mimoto  pořádáme  besedy  pro 
žáky,  exkurze  do  nízkopraho-
vých  zařízení,  na  okresní  soud 
či setkání se zajímavými lidmi. 
Víme, že sborovna  je zrcadlem 
školy.  Nejen  z  tohoto  důvodu 
se  všichni  naši  pedagogové  in-
tenzivně  vzdělávají  v  různých 
oblastech  prevence.  Toto  vše 
tvoří  ucelenou  koncepci  nežá-
doucích  jevů, kterou každý rok 
inovujeme. 
Je  důležité  si  uvědomit,  že 

nestačí  pouze  vytvořit  dobrou 
koncepci prevence. Prevence je 
proces  –  funguje  jako  hodino-
vý  stroj.  Jedno kolečko  zapadá 
do  druhého.  I my  si  uvědomu-

jeme, že pokud nebudeme spo-
lupracovat,  nebudeme  všichni 
dobře  na  naši  práci  připrave-
ni,  stroj  se  zadrhne  a  přestane 
fungovat.  chtěl  bych  na  tomto 
místě  poděkovat  nejen  vedení 
školy, které podporuje všechny 
aktivity,  ale  i  všem  kolegům, 
kteří  nezapomínají  na  to,  že 
pokud  se  dítě  ve  škole  nebude 
cítit  dobře,  nebudou  ani  jeho 
výsledky dobré, a v neposlední 
řadě  také  školní  psycholožce  – 
Mgr.  Lence  Zvoníčkové,  která 
má  výraznou  zásluhu  na  tom, 
že náš „stroj prevence“ doslova 
klape jako hodinky a byl ohod-
nocen jako jeden z nejlepších.

 Mgr. Marek KryŠKa, 
 ZŠ Mánesova

V  úterý  9. 
dubna pře-
vzal v Ba-
ťově  vile 
ve  Zlíně 
š k o l n í 
m e t o d i k 
prevence 
Mgr.  Marek  Kryška  ocenění 
za školní preventivní program 
ZŠ  Mánesova  Otrokovice 
v rámci X. ročníku Vyhodno-
cení preventivních programů. 
Děkujeme panu učiteli Kryš-
kovi  za  obrovský  kus  práce, 
který  jako metodik  prevence 
pro naši  školu odvedl,  a bla-
hopřejeme.

  Vedení ZŠ Mánesova

úspěch prevence v Základní škole Mánesova Otrokovice

V  týdnu  od  25.  do  27.  března    se 
v naší škole uskutečnil projekt na-
zvaný  „Dny  prevence  a  zdraví“. 
V  průběhu  tří  dnů  se  zde  konalo 
množství  besed,  přednášek  i  spor-
tovních akcí. 
Každá  třída  měla  svůj  vlastní 

harmonogram a zúčastnila se akcí, 
které byly určeny pro danou věko-
vou skupinu. 
Na  žáky    prvního  stupně  čeka-

ly  aktivity  s  názvem  „Vyberme  si 
zdraví!“,  při  níž  se  žáci  zábavnou 
formou  seznamovali  se  zdravým 
stravováním.  Na  zdravou  výživu 
a  správný  životní  styl  byla  zamě-
řena  i  desková  hra  „Košík  plný 
rozumu“.    Tématem  třídnických 
hodin  bylo  kouření  a  jeho  špatný 
vliv  na  zdraví  člověka.  V  rámci 
projektových  dní  se  také  někteří 
žáci zúčastnili besedy s Policií ČR 
a besedy o multikulturní výchově.
Žáci  druhého  stupně  měli  svůj 

program také velmi pestrý. V rám-
ci  přednášek  se  seznámili  s  pro-
blematikou  gamblerství,  kouření, 
kyberšikany,  drogové  závislosti. 
Diskutováno bylo rovněž téma bez-
domovectví,  trestní  odpovědnosti 
mladistvých i prevence kriminality. 
Všechny  tyto  besedy  vedli  odbor-
níci, kteří  se danou problematikou 
dlouhodobě zabývají. 
Součástí „Dnů prevence a zdraví“ 

byly  také  návštěvy  akcí,  které  se 

konaly mimo školu. Žáci navštívili 
např.  kavárnu  Naděje,  kde  získali 
informace o tom, jak je v současné 
době řešena prevence šikany. Sou-
částí  projektu  byl  také  dopolední 
fotbalový  turnaj  chlapců  ve  Spor-
tovním areálu Baťov. Přestože po-
časí bylo nepříznivé, chlapcům vel-
ká zima nevadila a všechna utkání 
byla odehrána s velkým nadšením. 
Děvčata  si  zasportovala  v  tě-

locvičně  školy.  Zde  pro  ně  byly 
přichystány  aktivity  Sport  klubu 
eva.  Dívky  si  zatančily  zumbu, 
zaskákaly  na  trampolínách,  zahrá-
ly  vybíjenou  a  také  byly  poučeny 
o  správných  návycích  ve  stravo-
vání.  Součástí  programu  pro  žáky 

druhého  stupně byly  také  deskové 
hry  „Multipolis“  týkající  se multi-
kulturní výchovy a hra „Košík plný 
rozumu“ zaměřená na zdravý život-
ní styl. V neposlední řadě navštívily 
některé  ročníky  besedu  nazvanou 
„Afrikana“. Tu vedl rodilý Afričan, 
který  svým poutavým vyprávěním 
žáky velmi zaujal.  Povídání o Po-
břeží slonoviny,  vzdálené a pro nás 
exotické zemi, o její kultuře a živo-
tě lidí i o tom, jak se zde vzdělávají 
děti, na posluchače silně zapůsobi-
lo.  Součástí  besedy  byly  v  závěru 
také ukázky afrických tanců a bub-
nování.
Nebylo  jednoduché  naplánovat 

tak  rozsáhlý  projekt,  poděkování 
zaslouží všechny organizace, které 
se na něm s námi podílely: nízko-
prahové  zařízení  Šlikr,  Azylový 
dům Samaritán, Městský  úřad Ot-
rokovice  –  sociální  odbor,  krajská 
hygienická  stanice,  Linka  SOS, 
Policie ČR, Naděje Otrokovice, Po-
radna pro ženy a dívky, Sport klub 
eva  a Probační  a mediační  služba 
Zlín. 
„Dny prevence a zdraví“ se vyda-

řily, a to zejména díky hlavní orga-
nizátorce projektu, kterou byla paní 
učitelka Mgr. Ivana Bezděková. Již 
nyní se  jak žáci,  tak  i pedagogové 
těší na další  akce podobného cha-
rakteru.   sylva KunderOVá, 
 ZŠ TGM

V ZŠ t. G. Masaryka se bavili o zdravé stravě i o šikaně
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Naše  škola  se  v  letoš-
ním  školním  roce  zapojila 
do programu podpory zdra-
ví  a  prevence  kouření  pro 
mladší školní věk s názvem 
Normální  je  nekouřit.  Jeho 
cílem je vychovávat děti tak, 
aby z nich vyrostla generace 
nekuřáků.
Žáci  druhé  třídy  se  bě-

hem školního roku setkávají 
s  veverkou  Věrkou,  která 
je  symbolem  toho,  co  je 
zdravé,  a  s  cigaretkou  Ret-
kou,  která  symbolizuje  vše 
nezdravé  v  životním  stylu. 
A proč právě kouření? Pro-
tože  v  mnoha  výzkumech 
bylo prokázáno, že cigarety 
jsou  vstupní  bránou  k  al-
koholu a později  i k dalším 
drogám.  Většina  těch,  co 
propadli  drogám,  začínala 
právě kouřením cigaret. 
Program Normální  je ne-

kouřit  je  zaměřen  na  širší 
pochopení  hlavních  zásad 
zdravého  způsobu  života. 
Výzkumy  bylo  prokázáno, 
že  v  období mladšího  škol-
ního věku se u dětí formuje 
postoj  ke  zdravému  život-
nímu  stylu  a  ke  zdravému 
způsobu života. Z  rozhovo-
ru s dětmi 2. třídy vyplynu-
lo, že otec kouří v polovině 
rodin,  matka  v  deseti  pří-
padech  a  v  osmi  případech 
kouří oba rodiče. Proto tyto 
děti  častěji  pobývají  v  za-
kouřeném  prostředí  a  jsou 
vystaveny  působení  toxic-
kých chemických škodlivin, 

které pocházejí z hořící ciga-
rety, jsou tedy vystaveny pa-
sivnímu kouření. Především 
těmto  dětem  je  třeba  zdů-
raznit,  že  kouření  je  špatný 
zlozvyk. 
V průběhu aktivit se žáci 

také dozvěděli i o programu 
Pětkrát  denně,  který  je  za-
měřen na důležitost zařazení 
ovoce a zeleniny do jídelníč-
ku a také o programu elixír 
M,  který  je  zase  zaměřen 
stejným způsobem na důle-
žitost mléka a mléčných vý-
robků.  Vybarvení  veselých 
obrázků  podpořilo  zdravý 
způsob  stravování.  Podle 
nich si děti samy mohly vy-
hodnotit, zda konzumují do-
poručované množství zdrojů 
potřebných  vitamínů  a  mi-
nerálů,  které  podpoří  jejich 
současnou  obranyschop-
nost, ale projeví se příznivě 
i poté, až vyrostou. 
A  protože  ke  zdravému 

životu  patří  neodmyslitel-
ně  i  pohyb,  i  o  něm  byla 
řeč.  Stačí  i  obyčejná  chůze 
do  schodů,  pěší  docház-
ka  do  školy,  pohyb  venku 
o  hlavní  přestávce.  Velmi 
motivující  je  i  projekt  na-
šeho  města  Zdravý  pohyb 
do škol, kdy si žáci prvního 
stupně  pod  vedením  profe-
sionálních  trenérů  zlepšují 
svou  pohybovou  zdatnost 
při různých hrách a sportov-
ních aktivitách v tělocvičně. 
Mgr. dana MlčáKOVá, 
 učitelka ZŠ Trávníky

ZŠ trávníky: normální je nekouřit



Další  ročník  má  za  sebou  doroste-
necký turnaj continental Barum cup. 
Ten se tradičně hraje po několik zim-
ních  víkendů  na  sportovišti  s  umě-
lou  trávou  na  Trávníkách.  Letos  to 
bylo mezi 6. únorem a 20. březnem. 
Viktoria Otrokovice  získala v  zápa-

sech 9 bodů, a obsadila tak 3. místo.  
V  březnu  se  utkali  také  starší  žáci 
v turnaji Toma cup, kterého se kro-
mě  Fc Viktoria  zúčastnil  TJ  Sokol 
Veselá, Fc Kvasice a FS Napajedla. 
Po dvou výhrách a jedné prohře zís-
kali hráči Viktorie 2. místo.   (ano) 
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O víkendu 16.–17. března se konalo dru-
hé kolo světového poháru „World cMAS 
cUP 2013“  v italském Lignánu. Ve vel-
mi silné konkurenci   283 závodníků z 54 
klubů   a   26 států se zástupci klubu TZP 
NeMO Zlín neztratili.  Na bronzovou příč-
ku  dosáhla  otrokovická  plavkyně  Beáta 
Polišenská,  která  letos  poprvé  startovala 
v kategorii  seniorů a navázala na předcho-
zí úspěchy  juniorů. Na 200 m Bifi zapla-
vala svůj osobní rekord a získala bronzo-
vou medaili. V závod  100 m BF skončila 
s bramborovou medailí,  když ve  finále  ji 
porazila  Francouzka   Maelle  Lecoeurová  
jen o 0,2 s.  Svým prvním startem ve Svě-
tovém  poháru  se  do    první  desítky mezi 
juniorkami probojovala  teprve  třináctiletá 
sestra Beáty    Petra  Polišenská  na  200 m 
BiFi,  kde získala cenné body za   9. místo.  
V dalším disciplíně  skončila na  100 m RP 
na pěkném 12. místě .
Naše  závodníky  čeká  ještě  3.  kolo 

ve Francii a 4. kolo v Polsku. Při zachování 
stávajících kvalitních výsledků by se měli 
kvalifikovat do finále, které se koná v září 
ve Švýcarsku.  Petr POlIŠensKý, 
 předseda TZP nemo Zlín

V  sobotu  30.  března  se  vybraní  plavci 
Plaveckého  klubu  Zlín  zúčastnili  Me-
moriálu  Jana  Opletala  –  Velké  ceny 
Olomouce  v  plavání.  A  v  konkurenci 
většiny  českých  a  moravských  plavec-
kých klubů i zahraničních závodníků ze 
Slovenska,  Polska  a  Švýcarska  se  jim 
podařilo se prosadit nejen do finále, ale 
i na stupně vítězů.
Nejlépe  si  vedla  rodačka  z  Otroko-

vic  juniorka Diana Rochovanská,  která 
bezprostředně  po  návratu  z  namáhavé-
ho  juniorského  soustředění  dokázala 
ze svých dvou startů vytěžit  téměř ma-
ximum – zvítězila ve finále mezi žena-
mi na 50 metrů prsa v novém osobním 
rekordu 34,43 s, čímž zaostala o pouhé 
0,02  s  za  stávajícím  klubovým  rekor-
dem.  A  v  hlavním  závodě  memoriálu, 
disciplíně  200  metrů  polohový  závod, 
dokázala  dohmátnout  na  druhém místě 
časem  2:31,91,  těsně  za  českou  repre-
zentatkou  Anetou  Pechancovou,  taktéž 
v novém osobním rekordu. 

 Zdeněk KasáleK,
 trenér dorostu a dospělých, 
 Plavecký klub Zlín

úspěch sester Polišenských a diany rochovanské

Letošní  zima byla  oproti  jiným  rokům 
pro  příznivce  bílého  sportu  příznivější 
a  zjevila  se  v  plné  nádheře  i  pro  naše 
lyžařské závody, a  to v  samém závěru 
sezony. Otrokovičtí v ní ne zcela zúroči-
li celoroční tréning, zato ale své organi-
zační  a pracovní  schopnosti. V sobotu 
16. března v chatě Sůkenická v Besky-
dech uspořádali již 55. ročník Memori-
álu Josefa Dufka a zároveň krajský zá-
vod v běhu na lyžích.  Těchto závodů se 
zúčastnilo 12 oddílů a cílem projelo 100 
závodníků – z toho 24 buď členů našeho 
LO, či obyvatel Otrokovic.
Díky  snaze    členů  oddílu  a  výkon-

ného  výboru,  podložené  dlouholetým 
přátelstvím  se  sousedním  lyžařským 
areálem ve Velkých Karlovicích, které 
zapůjčily potřebnou techniku na úpravu 
tratí  (a  díky  další  nezištné  spolupráci 
s ostatními  subjekty), se uskutečnil vy-
dařený závod.  Vzhledem k  povětrnost-
ním  podmínkám,  které  panovaly  přes 
noc a ráno, bylo nutné  ještě před samot-
ným  závodem  provést  znovu  úpravu 
tratí. A  jak dopadli  domácí  závodníci? 
V kategorii muži A se na 3. místě  umís-
til Michal Smola, 5. místo patří Tomáši 
Slováčkovi, na 7. místě skončil Jan Pa-
novec a na 11. místě Zdenek Halámek.
V  kategorii muži  B  patří  bronz  To-

máši Podmolíkovi a v kategorii muži c 
stejná medaile Pavlu Tomáškovi. V že-
nách má 2. místo  Dagmar Podmolíko-

vá a její syn Tomáš  Podmolík zvítězil 
v kategorii mladších dorostenců. V ka-
tegoriích mladších závodníků tentokrát 
nikdo nedosáhl na stupně vítězů a nejlé-
pe umístěným je Dušan Zentrich v ka-
tegorii  starších  žáků,  a  to  na  8. místě. 
Absolutním  vítězem  55.  ročníku  Me-
moriálu  Josefa  Dufka  se  stal  lyžařský 
nestor, běžec oddílu SKB Velké Karlo-
vice Svatopluk Janečka.  Zima pomalu 
končí a s ní přichází další příprava na tu 
příští. Tak tedy SKOL.  

 Bořivoj POláŠeK, sekretář 
 oddílu lyžování TJ Jiskra Otrokovice

Vždy v březnu se koná v pražské Stro-
movce  halové    Mistrovství    veteránů 
v atletice.  Vloni byli naši závodníci vel-

mi úspěšní,  když přivezli  z Prahy  čtyři 
medaile a překonali dva české rekordy.  
Jiří  Janoušek  zvítězil  v  chodeckém  zá-
vodu  na  3 km  a  vytvořil  přitom  rekord 
časem  15:34,35  min.  Další  tři  medaile 
všech barev získal Petr Gybas a také on 
vytvořil nový český  rekord v  trojskoku 
výkonem 10,24 m. 
Letos  se  zúčastnili  mistrovství  tři 

naši  atleti.  Zdeňka  Plesarová  obsadila 
ve vrhu koulí 5. místo výkonem 9,57m. 
Na  60  m  zaběhl  Jiří  Urban  čas  8,33  s 
a celkově obsadil 4. místo před Petrem 
Gybasem, jehož čas v kategorii M65 byl 
8,90  s. Urban pak  s  přehledem zvítězil 
v běhu na 200 m, když zaběhl čas 27,25 
s. Petr Gybas získal bronz za skok dale-
ký výkonem 455 cm, v boji o stříbro pro-
hrál po veteránském přepočtu o 0,7 mm. 
Vynahradil  si  to  však  v  trojskoku,  kde 
výkonem 9,98 m  zvítězil  s  velkým ná-
skokem.  Další  akcí  v  rámci  České  re-
publiky  bude  stadionové  mistrovství 
v Olomouci.  Milena MarčíKOVá,  
 Sdružení veteránů 

 Českého atletického svazu

Veteráni z Otrokovic opět v akci

Otrokovický veterán Petr Gybas.

55. ročník lyžařského Memoriálu Josefa dufka

Stupně vítězů kategorie muži A, abso-
lutní pořadí.
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C FC Viktoria 
Otrokovice 

Sokol 
Mladcová

Nedachlebice FC RAK 
Provodov

FC Malenovice FC Slušovice

FC Viktoria 
Otrokovice B 1:4 1:2 3:2 6:5 2:1
Sokol Mlacová 4:1 - 2:1 2:0 2:2 3:2
Nedachlebice 2:1 1:2 C 1:4 1:2 2:4
FC RAK 
Provodov 2:3 0:2 4:1 U 3:1 1:0
FC Malenovice 5:6 2:2 2:1 1:3 P 1:2
FC Slušovice 1:2 2.3 4:2 0.1 2.1 2013

CONTINENTAL BARUM CUP   2 0 1 3

Zimní turnaj dorostenců: Fc Viktoria má bronz
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Již  27.  dubna  se  na  městském  in-line 
ovále  na  sídlišti  Trávníky  opět  roztočí 
kolečka in-line bruslařů v rámci letošní-
ho, již 7. ročníku Otrokovického in-line 
poháru,  jehož  pořadatelem  je  místní 
klub sportovního bruslení Speedskating 
club Otrokovice. Bude  se  opět  závodit 
ve všech věkových kategoriích od úplně 
nejmenších dětí do 5 let, až po seniory. 
Závody jsou určeny nejen pro registro-
vané bruslaře, ale pořadatelé rádi uvidí 
i zájemce z řad veřejnosti. 
Lákadlem nejen pro bruslaře, ale i pro 

diváky by mělo být druhé kolo OIP, kte-
ré se uskuteční 11. a 12. května. Po třech 
letech se vrací do Otrokovic Mistrovství 
České republiky v in-line rychlobrusle-

ní, kterého se v roce 2010 zúčastnily i tři 
naše  olympioničky Martina  Sáblíková, 
Karolína  erbanová  a  Kateřina  Novot-
ná.  Jelikož  je  toto mistrovství  zároveň 
kvalifikačním  závodem  na Mistrovství 
evropy  a  Mistrovství  světa  v  in-line 
rychlobruslení,  očekává  se  opět  účast 
většiny  našich  reprezentantů.  Poslední 
třetí kolo Otrokovického in-line poháru 
se uskuteční 24. srpna. Záštitu nad závo-
dy převzal  starosta Otrokovic Mgr.  Ja-
roslav Budek. 
Všechny potřebné informace k závo-

dům jsou dostupné na webových strán-
kách www.ssco.cz.          

 Marcel neMčeK,
 Speedskating club Otrokovice

Ovál opět ožije Otrokovickým in-line poháremMěsto navýší podporu sportu

První květnový víkend pořádá občanské 
sdružení SK Baťov 1930  již 18.  ročník 
mezinárodního  turnaje mladších  a  star-
ších  přípravek  „O  pohár  osvobození 
města Otrokovice“. Touto akcí, která se 
koná  pod  záštitou  hejtmana  Zlínského 
kraje MVDr. Stanislava Mišáka  a mís-
tostarosty  Otrokovic  Milana  Plesara, 
uctíváme  a  zároven  si  připomínáme 
osvobození města od nacistické okupa-
ce. Třídenního soutěžení se spoustou do-
provodných akcí se ve Sportovním are-
álu  Baťov  zúčastní  3.–5.  května  mladé 
naděje obou otrokovických fotbalových 
klubů,  Fastavu  Zlín,  1.  Fc  Slovácko, 
Lokomotivy  Trnava,  Dubnice  nad  Vá-
hom,  Fotbalu  Třinec,  Olympie  Bruntál 

a  dalších  mužstev.  Pro  návštěvníky  je 
zajištěno bohaté občerstvení včetně gri-
lovaných  specialit  a  dalších  pochutin. 
Vstup  je  zdarma,  u  vchodu  do  sporto-
viště  bude  kasička  pro  dobrovolný pří-
spěvek  na  pomoc  sudánské  vesniččce 
Wad Ben Naga na dobudování vodovo-
du pro přibližně 2000 lidí. Při nedělním 
vyhlášení výsledků bude pro  tento účel 
předán  slavnostní  šek.  Přijďte  podpořit 
mladé fotbalové naděje a společně pro-
žijme  příjemné  emoce  ve  Sportovním 
areálu Baťov. Pořadatelem je SK Baťov 
1930 o.s., na akci poskytlo dotaci, kro-
mě mnoha reklamních partnerů, i město 
Otrokovice.  tomáš hraBec, 
 předseda SK Baťov 1930 o.s. 

Na sport nahlíží radnice jako na vhodnou 
prevenci drog, alkoholu, kriminality, ha-
zardu  a  šikany. Vnímá  jej  jako  vhodný 
prostředek  podpory  pohybu,  zdravého 
životního  stylu  i  vlastností,  jako  jsou 
čestnost, zdravá soutěživost či trpělivost. 
Proto se město zaměřuje na podporu mlá-
dežnického  sportu  a mezinárodních  vý-
znamných akcí.  Letos podpoří sportovní 
kluby  a  organizace  pracující  s  mládeží 
ve městě 8 657 500 korunami, což je me-
ziročně o 37 % více (+ 3 200 000 korun).
Zvýšení financí pro sport o téměř 40 % 

bude mít podle představitelů města pozi-
tivní dopad na stovky aktivních sportov-
ců a zejména na mládež tvořící početnou 
skupinu  členů  sportovních  organizací, 
kterým jsou peníze určeny. Největší část 
finanční  podpory  představuje  dotace 
na činnost sportovních organizací a klu-
bů, nově činí 7 milionů korun. Na rozdíl 
od minulých let jsou do této podpory pře-
sunuty také radnicí do té doby poskytova-
né dotace na jednorázové akce a cestovné 
klubům hrajícím prvoligové soutěže. 
Sportovní  kluby  a  organizace  měly 

uvést do žádostí o dotaci na činnost také 
seznam  předpokládaných  akcí  pro  daný 
rok.  „Díky  tomuto  systému  se  výrazně 
sníží  administrativa  spojená  s  žádostmi 
o  dotace,  a  to  jak  u  sportovních  klubů, 
tak zaměstnanců městského úřadu. V ko-
nečném důsledku  to pak podpoří efekti-
vitu vynaložených finančních prostředků 
do podpory sportovních a mládežnických 
akcí z rozpočtu města,“ objasnil otroko-
vický místostarosta Milan Plesar s tím, že 
ochuzeny nebudou ani organizace, jejichž 
činnost radnice dlouhodobě nepodporuje. 
„Necháváme si  stotisícovou  rezervu pro 
podporu  sportovních  akcí  organizací, 
které  od  města  neobdrží  dotaci  na  čin-

nost,“ dodal Milan Plesar.     Samostatně 
budou stát  také akce mezinárodního vý-
znamu v oblasti mládeže a sportu. „200 
tisíc korun je vyčleněno na prestižní akce, 
které významem přesahují hranice města, 
mají mezinárodní dopad a jsou zaměřeny 
zejména na mládež. Pečlivě připravova-
né akce zvyšují povědomí o městě u od-
borné sportovní i široké veřejnosti. Tvoří 
ale  také významný prvek v možnostech 
trávení volného času lidí všech generací, 
také děti  a mládež získávají  setkáváním 
se sportovními osobnostmi kladné vzory, 
což je důležité nejen v jejich dalším roz-
voji, ale i prevenci nežádoucích sociálně 
patologických jevů,“ uvedl starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek.  
Zcela  nová  je  mimořádná  finanční 

podpora  z  výtěžku města  ze  zákonného 
odvodu z loterií a jiných hazardních her. 
Město  chce  jejím prostřednictvím podat 
pomocnou  ruku  klubům  a  organizacím, 
které  dlouhodobě  prokazatelně  pracují 
s mládeží  a  navíc  v minulosti  byly  pří-
jemci  dotací  z  ČSTV  (odvodů  Sazky). 
Suma  reprezentuje  část  financí,  které 
radnice  v  roce  2012  získala  nad  rámec 
původních  předpokladů  do  svého  roz-
počtu  z  loterií  a  hazardních  her.  Z  této 
sumy připadne 195 500 korun pro pod-
poru doručených žádostí z oblasti kultu-
ry a 804 500 korun pro žádosti z oblasti 
sportu. V rámci prevence sociálně-pato-
logických jevů dětí a mládeže s důrazem 
na zdravý životní styl hodlá radnice po-
kračovat také v unikátním projektu Zdra-
vý pohyb do škol (393 000). Zachována 
je i tradice pořádání slavnostního večera 
„O sportovní slávě,“ kde město oceňuje 
nejlepší  sportovce a  sportovní kolektivy 
(110 000).   Mgr. lenka KruPKOVá, 
 tisková mluvčí Otrokovic

stovky mladých fotbalistů si sportem připomenou osvobození města


