
Vážení SPOLUOBČAnÉ ,

ve středu 15. května jsme otevřeli novou Městskou kavárnu v přízemí Otrokovické BeSeDY. Po celé 
období stavebních prací jsem odolával pokušení navštívit toto místo a sledovat, jak se mění k nepo-
znání. Vydržel jsem a konečným výsledkem, kdy jsem vešel do moderní a zároveň útulné kavárny, 
jsem byl ohromen. Rekonstruované prostory prokoukly a působí velmi příjemně. Fialovo-béžový in-
teriér navozuje příjemný pocit relaxace a odpočinku. Ve spojení s šálkem dobré kávy je toto místo 
jako stvořené pro setkávání s přáteli, maminky s dětmi si pochutnají na horké čokoládě či zmrzlině, 
mládež vybavená moderními technologiemi ocení bezdrátové připojení k internetu. Klidné prostředí 
a dopolední provoz uvítají pro svá setkání i obchodníci. Již při plánování kavárny jsme měli vizi 
 o novém místu, které bude spojené nejen s kvalitní gastronomií, ale i s kulturou. Instalací promítacího 
zařízení pro tematické večery s filmy či besedami i dohodou s fotografy o autorských výstavách jsme 
položili dobrý základ tomu, aby se zde mohla rozvíjet různorodě zaměřená činnost, uspokojující zájmy 
a potřeby různých skupin občanů. Stojíme sice na začátku, jsem ale přesvědčen, že se nám společně 
s novým provozovatelem podaří naplnit všechna očekávání. Přijměte, prosím, mé pozvání k návštěvě 
Městské kavárny. Věřím, že budete, stejně jako já, příjemně překvapeni. 
 
 Mgr. Jaroslav Budek, starosta města Otrokovice 

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

24. května 2013
číslo 5 - ročník 23
zdarma - neprodejné

Se zlatem v hrdle. Čtrnáctiletý Dominik Gábor (foto na-
hoře) je vítězem prvního ročníku pěvecké soutěže Otroko-
vice mají talent 2013 – Hledá se otrokovický Goťák. Sou-
těže se zúčastnilo osm vybraných žáků ZŠ Mánesova, ZŠ 
TGM a ZŠ Trávníky. Finále městské soutěže si užili zpěváci 
i publikum, které neúnavně fandilo. Zatímco Dominik svou 
písní publikum rozněžnil, rozhodl se Martin Půl (foto dole) 
všechny pobavit. Za přednes písně Ruty šuty Arizona Texas 
dostal titul sympaťák soutěže.     (ano)
� Snímky:�Anna�NovotNá
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otrokovický�Goťák�se�jmenuje�dominikSportovní�areál�Baťov�oslavil�1.�narozeniny

Už rok mohou lidé sportovat 
a relaxovat ve Sportovním are-
álu Baťov (SAB). Ten vznikl 
na místě starého škvárového 
hřiště. Z nevyužívaného pro-
storu se během toho roku stalo 
místo, které tepe životem. 

„Areál je nádherný, i vše, 
co k tomu patří, vše je na vy-
soké úrovni,“ uvedl počátkem 
května při Poháru osvobození 
města Otrokovice například 
trenér Dubnice nad Váhom 
Jozef Antol. Areál si pochvalo-
val i předseda FAČR Miroslav 
Pelta, za místo konání turnajů 
e.On cup si jej vybrala i tato 
známá firma.

Kromě dominanty, fotbalo-
vého hřiště s umělou trávou, je 
v areálu i multifunkční hřiště. 
V budově s tribunou a šatna-
mi se také nachází wellness. 
U areálu je parkoviště, které 
může sloužit i obyvatelům 
okolních domů. 

cestu do areálu si podle 
spravující společnosti TeHOS, 
s. r. o. našlo během roku té-
měř 47 tisíc lidí. Hráči na fot-
balovém hřišti a jejich diváci 
tvoří největší skupinu, celkem 
37 906 uživatelů. Víceúčelové 
hřiště využilo 6 394 zájemců, 

klubovnu 578 a wellness cen-
trum 1 881 lidí.  Tento počet 
zdaleka přesáhl dotační pod-
mínky. Hodnota monitorovací-
ho indikátoru „Počet uživatelů 
majících prospěch z podpoře-
ných kulturních a volnočaso-
vých aktivit“ je ve Smlouvě 
o poskytnutí dotace stanovena 
ve výši 14 610 (jedná se o po-
čet uživatelů za jeden rok sle-
dovaného období).

Ve Sportovním areálu Baťov 
se konalo během roku mnoho 
prestižních akcí – ať už šlo o sa-
motné otevření areálu 28. dubna 
2012, kdy se kromě sportuchti-
vých potěšili i příznivci kultu-
ry a atrakcí, přes finále e.On 
cup, Vánoční fotbálek, zápas 
mistrovství světa amatérských 
fotbalistů či Pohár osvobození 
města Otrokovice. 

na návštěvníky areálu čekají 
i po jeho prvních narozeninách 
novinky. Od května přibývá 
k nabízeným masážím baňková 
terapie a termozábal.   Zájemci 
budou mít na výběr ze tří va-
riant baňkování – dvacetimi-
nutové baňkové terapie, o pět 
minut delší baňkové masáže 
zad a stejně dlouhé baňkové 
lymfodrenáže neboli lymfatic-

ké masáže dolních končetin. 
novinkou je také termozábal 
vhodný zejména pro boj s ce-
lulitidou. Ve čtyřiceti minutách 
na zákazníka čeká skořicový zá-
bal, masáž a odpočinek.

Za první čtvrtletí 2013, kte-
ré bylo zejména pro venkovní 
plochy ovlivněno počasím, 
navštívilo Sportovní areál Ba-
ťov 8 602 osob. Organizovaná 
sportovní veřejnost nejvíce 
navštěvovala fotbalové hřiště 
s umělým povrchem. Veřejnost 
si naopak oblíbila služby well-
ness centra. 

SAB nabízí možnost využít 
pro zaplacení poskytnutých 
služeb wellness centra i hracích 
ploch poukázky společnos-
ti edenred, konkrétně Ticket 
compliments Dárkový, Ticket 
Multi a Ticket Sport & Kultura. 
Otrokovičtí dárci krve a kost-
ní dřeně mohou využít slevu 
na vstupném 50 %.

Přestavba původního areálu 
se škvárovým hřištěm stála 68,5 
milionu korun, dotace z Regio-
nálního operačního programu 
Střední Morava činí 52,4 mi-
lionu korun. Další informace 
o SAB najdete na www.areal-
batov.cz.� Anna�NovotNá

veřejnost školy SK Baťov sport. kluby firmy diváci celkem

fotbal. hřiště s um. p. 4 405 656 13 239 1 933 54 17 619 37 906

víceúčelové hřiště 3 198 244 2 952 0 0 0 6 394

klubovna 50 0 528 0 0 0 578

wellness centrum 1 175 0 634 72 0 0 1 881

celkem 8 828 900 17 353 2 005 54 17 619 46 759
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První�máj�oslavili�otrokovičtí�v�parku�i�v�přístavišti�u�řeky�moravy
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oblíbená� atrakce.�Kolotoče nesmějí chybět na žádné pouti. 
Dospělí i děti se mohli vyřádit třeba na tomto ruském kole.

malování�s�vodníky.�Zelený mužík a vodní královna, ale i rusalky a další stvoření ztvárněná ochot-
níky ze souboru Tyjátr opanovala přístaviště. Měli pro děti připravené kreslení na chodník a soutěže.

Je to on? Walda gang hrál odpoledne v parku před davy diváků. S kapelou vystupoval dvojník Walde-
mara Matušky. Mnozí si nevěřícně mnuli oči, zda se třeba nevrátil pravý Waldemar z hudebního nebe.

Na�ponících. Děti se na pouti mohly projet na ponících a zjistit, 
zda je opravdu nejlepší pohled na svět ze hřbetu koně.
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obyvatele�polekal�žlutý�dým,�šlo�o�reakci�kyseliny�chlorovodíkové

Už deset let je vedoucím krizového oddě-
lení MěÚ Otrokovice Ing. Jan�kováč. 
Podle něj můžou Otrokovickým znepří-
jemnit život spíše přívalové deště, než jiná 
nebezpečí.
kde�by�se�na�pomyslné�stupnici�nebez-
pečí�pro�obyvatele�nacházel�únik�chlo-
rovodíku�v�tomě?
Pokud je například na stupnici jednička 
nejnižší a pětka nejvyšší riziko, pak čís-
lem jedna. Skutečně nehrozilo nic, kromě 
zápachu.  Vál jen velmi mírný vítr, a tak 
dým stoupal nad úroveň obytné zástavby, 
nedržel se při zemi. Kdyby výpary vnika-
ly přímo do bytů, mohlo by to být nepří-
znivé, ale na zdraví by to ani tak nemělo 
podstatný vliv.
máte� přehled,� kde� se� v� otrokovicích�
nacházejí�takto�potenciálně�nebezpečné�
provozy?
co se týká oficiálních pracovišť, kde se 
nějakým způsobem manipuluje s nebez-
pečnými odpady a látkami, ta máme zma-
povaná. Potenciálně nebezpečné provozy 
jsou v kompetenci krajského úřadu, jsou 
i součástí krizového plánu obce s rozší-
řenou působností Otrokovice. nejvíce 
se s chemií manipuluje v Organiku, tedy 
Deza Valašské Meziříčí, provoz Organik. 
Za mé desetileté působení v krizovém ří-
zení jsem tam zažil dvě nehody, ale řekl 
bych, že z hlediska zabezpečení  je ten-
to podnik na solidní úrovni. Otrokovice 
jsou v rámci Zlínského kraje aglomerací 
s největší koncentrací průmyslové výro-
by a zejména výrob na bázi zpracování 
pryže a plastů i dalších činností z oblasti 
chemického průmyslu, je proto jasné, že 
musíme sledovat aktuální vývoj ve všech 
průmyslových areálech, ať už jde o areál 
společnosti TOMA, continental Barum, 
DeZA, areál bývalého podniku Moravan 
či na hranici katastrů těsně přiléhajících 
k průmyslové zóně napajedla. 
mají� kromě� organiku� krizové� plány�
i�ostatní�provozovny�vyrábějící�nebez-
pečné�látky?
nejedná se pouze o provozovny nebez-
pečné látky vyrábějící, protože nejvíce je 
provozů nebezpečné látky používajících.  
například continental Barum vyrábí 
pneumatiky, pracuje ale s nebezpečnými 
látkami, a tak má bezpečnostní program 
schválený Zlínským krajem. Přestože má 
zabezpečení na špičkové úrovni, stalo se, 
že tam před časem zahořel kaučuk. 
A�co�ilegální�místa,�jakým�způsobem�se�
o�nich�můžete�dozvědět,�jak�se�na�ně�za-
měřit?�můžete�na�ně�dokonce�přijít�až�
při�havárii?
Je to těžké zmapovat. Přijde se na ně bo-
hužel většinou, až když se něco stane. A to 
není případ jen ze 17. dubna ve společnos-

ti TOMA, ale třeba v prosinci minulého 
roku vybuchla velká automobilní cisterna 
v areálu bývalého podniku Moravan. Pra-
coviště nebylo správně označené, přes-
to se tam manipulovalo s chemií. Byl to 
problém, protože se nevědělo, jaké látky 
tam jsou. I když byli na místě havárie za-
městnanci, nevěděli jsme, co vybuchlo, 
co je v ovzduší. V  TOMě to bylo něco 
podobného, pouze ze zkušenosti jsme 
se mohli domnívat, že se jedná o látky 
na bázi kyseliny chlorovodíkové, které 
mohly způsobit vývin dráždivých zplo-
din. chemici od hasičů měřili koncentraci 
nebezpečných látek a naštěstí se potvrdi-
lo, že koncentrace není  pro obyvatelstvo 
nebezpečná.
máte�nějaké�páky�na�to,�aby�takováto,�
třeba� jen� potenciálně� nebezpečná,� ale�
ilegální�místa�zmizela?
Po poslední havárii jsem z titulu své funk-
ce inicioval setkání u starosty s hejtma-
nem Zlínského kraje, s vedoucím odboru 
životního prostředí Otrokovic, kde jsme 
se domluvili na dalších postupech. Staros-
ta poté jednal s ředitelem TOMy, který 
identifikuje objekty, jež by potenciálně 
mohly představovat nebezpečí. napomů-
že tomu označení všech provozoven dle 
živnostenského zákona. Toto opatření se 
obecně netýká jen TOMy, ale provozo-
ven i jinde v našem městě.
když�pominu� tuto�chemickou�hrozbu,�
co� ještě� může� obyvatelům� otrokovic�
znepříjemnit�život?�
Samozřejmě jsou to nebezpečí daná 
z běžného chodu života, ať už je to dopra-
va či provozy rizikových podniků. Může 
spadnout letadlo nebo může mít v katas-
tru obce či ORP problém velká vlaková 
souprava převážející nebezpečné látky. 
Přestože se od velkých povodní v roce 
1997 udělalo velmi mnoho k omezení 
rizika spojeného s vodou, je potřeba mít 
stále na paměti, že příroda dokáže připra-
vit nejedno překvapení. Proto je potřeba 
být neustále ve střehu, předvídat a hledat 
další možnosti, jak těmto rizikům čelit.  
co se vody týče, stále zůstávají aktuální 
otázkou přívalové deště. Během pár mi-
nut spadne na malé území  „x“ set metrů 
krychlových vody.  Zde se bohužel bude-
me muset ještě nějakou dobu potýkat s ne-

moudrým konáním předchozích generací, 
které změnily krajinu tak, že z ní zcela 
vymizely prvky, které nebezpečí plynoucí 
z přívalových dešťů poměrně spolehlivě 
eliminovaly. Také vliv staveb a technic-
ká opatření na tocích, jejich napřimování, 
kanalizování a zatrubňování sice lokálně 
pomůžou, ale jinde, tam, kam tato „zrych-
lená“ voda doteče, způsobuje obrovské 
potíže. Ta voda si musí nějakou cestu na-
jít, a pak působí problémy v Kvítkovicích, 
v průmyslových areálech na ulici napaje-
delská, v areálu bývalého Moravanu, ale 
také v kanalizačním systému, kde doká-
že znepříjemnit život prakticky kdekoli 
ve městě.  
děláte�nějaká�opatření�i�proti�účinkům�
přívalových�dešťů�v�kvítkovicích?
Samozřejmě významnou změnou k lep-
šímu bude realizace jihovýchodní části 
obchvatu města spolu realizací tzv. plánu 
společných opatření v rámci komplexních 
pozemkových úprav. To jsou stěžejní 
opatření, která však kvůli oddalování vý-
stavby obchvatu zatím jsou jen na papíře. 
Město se proto snaží riziko alespoň sni-
žovat pomocí dílčích opatření. Proto např.
íklad dočasně využívá pozemky ve svém 
vlastnictví k zadržování nebo částečnému 
zpomalení vody přitékající do zastavěné-
ho území nebo využívá některých orga-
nizačních opatření,  jako třeba rychlá ak-
tivace dobrovolných hasičů, pracovníků 
technických služeb i samotných zaměst-
nanců města a jejich nasazení na kritická 
místa. Situaci částečně pomáhá i lepší 
hospodaření na problematických pozem-
cích nad Kvítkovicemi.   
když� se� stavěly� baťovské� domky,� po-
čítalo�se�s�tím,�že�budou�sloužit�jen�asi�
dvě�desítky�let.�Pak�měly�být�nahrazeny�
továrnami.�ty�se�sice�více�nerozmohly,�
ale�výroba�v�nich�stále�probíhá.�Před-
stavují�pro�lidi�tyto�průmyslové�výroby�
velké�nebezpečí?
Větší problém vidím v inženýrských sí-
tích, hlavně v kanalizaci. Tam je problém  
se vzlínáním. Do kanálů se tlačí spodní 
voda, a když už přijde přívalový déšť, je 
slabá kapacita odvodu vody. Kanalizace 
je zastaralá, ve špatném stavu, a to ne-
mluvím o tom, že je čím dál více pevných 
ploch. Voda nemá kde vsakovat. Vše 
jde do kanálu, a je zle. Pak to mají lidé 
ve sklepě.  
Jak�se�vlastně�mohou�obyvatelé�dozvě-
dět�o�hrozícím�nebezpečí?
Myslím, že Otrokovice jsou na tom s in-
formovaností o nebezpečí velice dobře. 
Deset let tu funguje městský informač-
ní výstražný systém, který je napojený 
na jednotný systém varování obyvatelstva 
České republiky. Informace může pomocí 

těchto amplionů podat nejen starosta, ale 
také Hasičský záchranný sbor Zlínské-
ho kraje, a také se mohou k lidem dostat 
centrální, republiková hlášení. Další mož-
ností je otrokovický web či  městská  te-
levize. Funguje i systém krizových SMS, 
ve kterém máme zaregistrováno už osm 
set občanů. Zaregistrovaní lidé se pomo-
cí zprávy v mobilu dozvědí o události, ať 
už jsou kdekoliv – třeba i pracovně mimo 
Otrokovice, nebo zde mají  třeba chalupu. 
Sama�jsem�byla�ráda�za�registraci�kri-
zových�SmS.�v�části,�kde�bydlím,�totiž�
nebylo�17.�dubna�hlášení� z� varovného�
systému�rozumět…
Samotné nás to překvapilo. Stát se to 
může, je to bohužel jen technika. Mám 
naopak spoustu informací od lidí, kteří 
slyšeli hlášení dobře. Vyzvali jsme proto 
občany, aby nám dali vědět, kde byl pro-
blém se slyšitelností. Mohlo to být třeba 
špatně nastaveným mikrofonem nebo ex-
trémním zesílením zvuku.  V tom případě 
jde hlasatele slyšet, ale není mu rozumět. 
chceme to zmapovat a samozřejmě ne-
cháme provést revizi.
Je� v� otrokovicích� nějaký� úkryt,� kam�
by� se�mohlo� při� nebezpečí� schovat� ci-
vilní� obyvatelstvo?� Svého� času� takové�
prostory�po�otrokovicích�byly,� slyšela�
jsem�například�o�sklepě�v�tzv.�finských�
domcích.�
O nějakých krytech nelze v současné době 
vůbec uvažovat. Kapacita takových úkry-
tů byla zhruba tři sta padesát obyvatel. 
To číslo je velmi malé. Ukrýt tři sta lidí 
a ostatním říci, že pro ně nemáme místo 
není z morálního hlediska absolutně pří-
pustné. S bombardováním se v dnešní 
době nepočítá, s teroristickým útokem 
raketou to samé. Dnes se úkryty řeší tak, 
že pokud by byl v Otrokovicích problém, 
můžeme informovat obyvatele, aby neo-
tvírali okna, nevycházeli ven, případně 
utěsňovali okna a dveře mokrými ruč-
níky. Jiná možnost ale v současné době 
není. Krajní případ, ať už je to velká voda, 
chemická havárie či požár, se řeší evaku-
ací. Podle rozsahu mimořádné události 
je možnost ubytovat obyvatele například 
do tří základních škol, které jsou také za-
hrnuty a připraveny v krizovém plánu.
Jak�se�lidé�mají�přesně�chovat�v�krizové�
situaci?
Měli by být podvědomě navyklí, co dělat, 
když se dozvědí o mimořádné události. 
Vydali jsme v minulosti i informační bro-
žury, skládačky, v nichž bylo popsáno, co 
má obsahovat evakuační zavazadlo, jak se 
chovat při různých typech událostí. Dále 
se mohou dost dozvědět z klipu, který je 
umístěn na webu města „Štěstí přeje při-
praveným“.� Anna�NovotNá

V průmyslovém areálu TOMA došlo ve středu 17. 4. 2013 v ranních hodinách k reakci kapalných lá-
tek, jejímž důsledkem byl oblak žlutého dýmu, který se dostal do ovzduší. K této situaci došlo v budo-
vě 11c, která v minulosti sloužila jako přípravna roztoků pro činění kůží (pro zasvěcené koželuhy tzv. 
„břečkárna“). Budova již není více než deset let využívána, nicméně po bývalém majiteli, společnosti 
Koželužny, s. r. o., v budově zůstalo množství těžko identifikovatelných kapalin. 

Společnost Koželužny, s. r. o. prošla konkurzním řízením a TOMA, a. s. nejprve zajistila, aby ne-
mohlo dojít k úniku těchto látek do kanalizace či podzemních vod s tím, že v budoucnu, jakmile to 
technické a ekonomické podmínky umožní, provede jejich likvidaci. Vzhledem k tomu, že v budově 
bylo umístěno zařízení na výrobu vápenného mléka, povolila společnost TOMA v této budově jeho 
přípravu s tím, že následně bylo cisternou převáženo do čistírny odpadních vod za účelem neutralizace 
kapalných kyselých látek.

Bohužel pracovník společnosti, která vápenné mléko připravovala, vypustil jeho zbytek z mísícího 
zařízení do jímky se starými koželužskými kapalinami. Později patrně došlo k jejich reakci, jejímž 
výsledkem byl žlutý dým, který po akumulaci v budově unikl do ovzduší.     

K likvidaci této události ihned nastoupil hasičský záchranný sbor a velmi rychle dostal situaci pod 
kontrolu. Bezpečnost či zdraví občanů Otrokovic ani pracovníků v areálu nebylo ohroženo. chápeme, 
že oblaka žlutých par, která se dostala do ovzduší, i když nebyla zdraví škodlivá, mohla způsobit mezi 
obyvateli paniku a tímto bych se jim chtěl omluvit a ubezpečit je, že zpřísníme technické a bezpečnost-
ní parametry a nastavíme je tak, aby při likvidaci těchto starých zátěží již k ničemu takovému nedošlo.                                                                        
 Ing.�Radek�HeGeR, Ph.d., generální ředitel TOMA a.s. 

vyjádření�k�mimořádné�události�v�průmyslovém�areálu�tomA„Dne 17. dubna v 5.47 
hodin přijalo krajské ope-
rační středisko zlínských 
hasičů oznámení o možném 
vzniku požáru v jednom 
z objektů areálu TOMA Ot-
rokovice. Podle oznamova-
tele se z objektu šířil žlutý 
oblak kouře. na místo byla 
vyslána jednotka profesio-

nálních hasičů stanice Otrokovice s dvěma zásahovými vozy. Současně 
byl vyhlášen požární poplach také jednotkám dobrovolných hasičů Otro-
kovice, Kvítkovice a napajedla. Profesionální hasiči tak byli posíleni tře-
mi cisternami. Po příjezdu k označenému objektu bylo provedeno násilné 
vniknutí do jeho vnitřních prostor. Průzkumem pak bylo zjištěno, že se 
nejedná o požár, ale že došlo k chemické reakci kyseliny chlorovodíkové, 
která byla ve vnitřní části skladové budovy uložena. Tato reakce byla 
provázena vývinem hustého žlutého kouře, který se šířil z budovy směrem 
na centrum města Otrokovice.“  Bc. libor�NetoPIl, 
 mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, 
 autor snímku nahoře a v upoutávce na str . 1

vedoucí�krizového�štábu:�otrokovice�jsou�na�tom�s�informovaností�o�nebezpečí�velice�dobře

Ing. Jan Kováč. Foto:�měú�otrokovice
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Vážení SPOLUOBČAnÉ, PřáTeLÉ,
stále častěji se ve společnosti a samozřej-
mě i v našem městě setkáváme s tématem 
dluhů a dlužníků. Přiznejme si, že doba, 
ve které žijeme, není jednoduchá. Často 
nás, a ne vždy vlastním přičiněním, do-
stává do nelehkých situací, ze kterých 
hledáme složitě cestu ven. Toto v součas-
né době tolik akcentované téma jsem se 
v tomto čísle Otrokovických novin roz-
hodl otevřít, neboť aktuálně došlo k řadě 
změn, které mohou mít značný dopad 
na řadu našich spoluobčanů.

S novelou občanského soudního řádu 
od 1. 1. 2013 již soudy nevymáhají po-
hledávky, tedy i pohledávky města, ale 
předávají neukončené spisy dlužníků 
soudním exekutorům k vymáhání. Jde 
zejména v našem případě o poplatky 
za provoz systému komunálního odpadu, 
poplatků za psa a případné pokuty. Zá-
važnost tohoto faktu pak spočívá v tom, 
že se dlužník tuto skutečnost dozví teprve 
od soudního exekutora, kdy však již ná-
klady exekučního řízení mohou i mnoho-
násobně převýšit původní dluh. Minimál-
ní odměna soudního exekutora činí 3 000 
korun a paušální náklady dalších 3 500 
korun, s DPH je to celkem 7 865 korun.

Pracovníci městského úřadu zasílají 
nad rámec svých povinností dlužníkům 
oznámení o předání jejich dluhu exekuto-
rovi soudem spolu s vyčíslením zůstatku 
a výzvou, aby se pokusili své pohledávky 
co nejrychleji řešit. nicméně velká část 
dlužníků poštu nepřebírá, na uvedených 
adresách nebydlí a nekomunikuje. Proto 
chci i touto cestou upozornit Vás, kteří 
máte dluh, v tomto případě u města, bez-
odkladně kontaktujte pracovníky měst-
ského úřadu a společně s námi se snažte 
své dluhy operativně řešit, ať už jejich 
zaplacením, či sjednáním splátkového 
kalendáře. Jen tak lze předejít návštěvě 
exekutora, kdy se pak splátka dluhu pod-
statně prodraží.

Každý z nás se může dostat do situace, 
kdy nejsme schopni plnit své finanční zá-
vazky. Je však potřeba postavit se problé-
mům čelem a začít je řešit včas, například 
rozložením dlužné částky na více splátek 
prostřednictvím splátkových kalendářů. 
Dříve, než přerostou do rozměrů, ze kte-
rých se jen těžko hledá východisko. Přeji 
všem hezký den.  

 Mgr. Jaroslav Budek, 
 starosta Otrokovic

okéNko�StARoSty

Do pokladny každý den, po předchozí domluvě možnost osob-
ního jednání i mimo úřední dny a hodiny, navíc ve středu až 
do 17.30 hodin. Změna je i u otevírací doby pokladen umístě-
ných v první a druhé budově městského úřadu, a to eliminace 
hodinové polední pauzy. V době oběda pak je otevřena vždy 
jedna nebo druhá pokladna. Možnost zaplatit mají nově občané 
i ve čtvrtek, který není úředním dnem.

Tradičními úředními dny jsou pondělí a středa, kdy úřad 

navštěvuje také nejvíce občanů. Pro lepší obslužnost klientů 
i rychlejší vyřízení potřebných záležitostí je Městský úřad Otro-
kovice připraven pomoci občanům i mimo tyto dny.  „Občané 
si mohou předem domluvit osobní jednání na našich pracoviš-
tích i mimo úřední dny a úřední hodiny. navíc nyní přicházíme 
s novinkou, kdy si občané mohou objednat poskytnutí konkrét-
ní služby ve středu až do 17.30 hodin,“ řekla tajemnice MěÚ 
Otrokovice Radana Zenáhlíková.  (red)

měú:�ve�středu�do�17.30,�pokladna�otevřená�i�přes�oběd

městskému� úřadu� pomohou�
pracovníci�z�úřadu�práce

Z�jednání�Rady�města�otrokovice�
8.�4.�2013
Rada města Otrokovice se na svém řádném 
jednání zabývala celkem 45 body progra-
mu, ke kterým přijala usnesení. Všechna 
tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici 
na internetových stránkách města www.ot-
rokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili projektový záměr „Mo-
dernizace přírodovědných učeben Otroko-
vických ZŠ“ s celkovými předpokládanými 
náklady 7 600 000 korun s uvažovaným 
spolufinancováním z výzvy ROP eU Střed-
ní Morava  ve výši 5 320 000 korun (70 %) 
a vlastními prostředky města Otrokovice 
ve výši 2 280 000 korun (30 %). K tomuto 
záměru rada města jmenovala projektový 
tým pod vedením vedoucí odboru školství 
a kultury MěÚ Otrokovice Mgr. Barbory 
Šopíkové. Rada města poté schválila po-
skytnutí dotace 5 000 korun občanskému 
sdružení Děti Fittnes aneb Sportem proti 
drogám na konání sportovní akce ve Spor-
tovní hale na Štěrkovišti. Radní se poté 
zabývali a schválili vyhlášení výběrového 
řízení na poskytnutí grantů pro rok 2013 
talentovaným dětem a mládeži. celkově 
takto radnice plánuje letos rozdělit 50 000 
korun. Radní následně schválili bezplatné 
užití pozemku města pro umístění máje čle-
ny Sboru dobrovolných hasičů Kvítkovice. 
Rada města poté schválila investiční záměr 
„Rekonstrukce sociálního zázemí Otroko-
vické BeSeDy a technickou přípravu pro 
budoucí zahrádku Městské kavárny“ a ulo-
žila zaměstnancům městského úřadu další 
postup. Radní se zabývali a schválili poří-
zení projektové dokumentace ve stupni pro 
provádění stavby včetně položkového roz-
počtu na investiční akci „Zlepšení tepelně 
technických vlastností školních budov ZŠ 
T. G. M.“ Rada města projednala a schvá-
lila také pořízení projektové dokumenta-
ce ve stupni pro provádění stavby včetně 
položkového rozpočtu na investiční akci 
„Zlepšení tepelně technických vlastností 
školních budov ZŠ Trávníky“. na obě in-
vestiční akce má město Otrokovice písem-
nou akceptaci spolufinancování z Operač-
ního programu Životní prostředí v rámci 
Ministerstva životního prostředí ČR. Radní 
následně schválili zadávací řízení veřej-
né zakázky malého rozsahu na stavební 
práce investiční akce „Školní č. p. 1299, 
rekonstrukce stoupaček a bytových jader“ 
a uložili zaměstnancům městského úřadu 
další postup. Rada města se poté zabýva-
la a schválila záměr nakoupit elektrickou 
energii pro městský úřad, město Otrokovi-
ce a jeho společnosti a organizace společně 
na roky 2014 a 2015 prostřednictvím Ko-
moditní burzy. Ve zbytku jednání se radní 
zabývali věcnými břemeny na pozemcích 
města, nájemními smlouvami na městské 
byty a nebytové prostory ve vlastnictví 
města Otrokovice. 

Z�jednání�Rady�města�otrokovice�
22.�4.�2013
Radní se při jednání zabývali 48 body pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. Všechna 
tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici 
na internetových stránkách města www.ot-
rokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili opravu a údržbu v ZŠ 
Mánesova – malování v ceně do 200 000 
korun a opravy školního hřiště v ceně do  
100 000 korun. Radní následně schválili 
programovou část Zlín Film Festivalu 2013 

konanou na území města Otrokovice. Rada 
města následně schválila poskytnutí daru 
10 000 korun ve prospěch Sdružení Šance 
– sdružení rodičů a přátel hematologicky 
a onkologicky nemocných dětí. Radní dále 
poskytli finanční dar ve výši 5 000 korun 
Moravskoslezskému kynologickému klubu 
na úhradu nákladů spojených s Oblastní 
výstavou psů. Rada města následně schvá-
lila ve funkci zřizovatele příspěvkových 
organizací ZŠ Mánesova, ZŠ T. G. M., ZŠ 
Trávníky, DDM Sluníčko, Mateřská škola 
Otrokovice a SenIOR Otrokovice odpi-
sové plány na rok 2013. Rada města poté 
projednala a schválila projekt Vzdělávání 
pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 
a pečujících osob na Otrokovicku s celko-
vými náklady do výše 5 000 000 korun hra-
zených ze 100 % z evropského sociálního 
fondu  prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. K to-
muto projektu radní jmenovali projektový 
tým. Radní následně schválili na základě 
výběrového řízení nájemní smlouvu na ne-
bytové prostory na Městském koupališti pro 
účely provozování bufetu po dobu rekreač-
ních sezón 2013 a 2014 s panem Lukášem 
Dostálkem, Zlín-Malenovice. Rada města 
schválila také ceny vstupného na Mětské 
koupaliště a Rekreační oblast Štěrkoviště 
a také nový ceník pro uživatele wellness 
centra Sportovního areálu Baťov. následně 
se radní seznámili se zprávou o dosavadním 
průběhu správy a provozu Sportovního are-
álu Baťov Otrokovice. Rada města následně 
schválila investiční záměr na Rozšíření pro-
stor pro spisovnu Městského úřadu Otroko-
vice a uložila zaměstnancům radnice další 
postup. Rada města schválila dále pořízení 
projektové dokumentace pro stavební ří-
zení na akci GALeRIe OTROKOVIce – 
rekonstrukce prostor bývalého Rally baru 
a opět uložila zaměstnancům další postup.  
Radní dále schválili uzavření mandátní 
smlouvy mezi městem Otrokovice a spo-
lečností QUAnTUM cZ na zabezpečení 
podání žádosti o dotaci do výzvy č. 41/2013 
ROP eU Střední Morava s projektem Mo-
dernizace přírodovědných učeben otroko-
vických ZŠ. 

Z� jednání� Rady� města� otrokovice 
13.�5.�2013
Při svém dalším jednání rada města pro-
jednala 36 bodů programu s usnesením. Ta 
jsou ke zhlédnutí na stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Rada města schválila poskytnutí fi-
nančních dotací Klubu výsadkových ve-
teránů Zlín ve výši 5 000 korun na nákup 
vojenských sak. Dále dotaci 22 000 korun 
na Gymnázium Otrokovice, příspěvkové 
organizaci Zlínského kraje, na akci 44. fes-
tival gymnaziálních souborů. Gymnázium 
Otrokovice obdrží také dotaci 10 000 korun 
na jednorázovou akci Oslava 60. Výročí 
založení konanou 19. 10. 2013 ve Velkém 
sále Otrokovické BeSeDy. Radní schvá-
lili také poskytnutí dotace 30 000 korun 
na akci otrokovické pobočky občanského 
sdružení naděje Open handicap festival 
Jeden den konaný 8. 6. 2013 na Rybárně 
v Otrokovicích. Rada města schválila zá-
měr pořídit 3 tiskárny pro Městský úřad 
Otrokovice s předpokládanou celkovou ce-
nou do 400 000 korun pro zajištění centrál-
ního tisku a tím realizaci úspor finančních 
prostředků města Otrokovice. Rada města 
projednala a následně schválila směrni-

ci TeHOS s. r. o. pro zadávání veřejných 
zakázek financovaných z rozpočtu města 
Otrokovice při činnostech TeHOS s. r. o. 
v rámci správy nemovitostí města. Radní 
dále schválili záměr zpracovat územní ener-
getickou koncepci města v souladu se záko-
nem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 
Rada města dále schválila jménem zadava-
tele rozhodnutí o výběru nejvhodnější na-
bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Zpracování Integrovaného strategického 
rozvojového plánu města Otrokovice,“ jako 
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka 
uchazeče GRAnTIKA České spořitelny. 

Rada města dále schválila investiční 
záměr „Oprava havarijního stavu střechy 
bývalé výměníkové stanice ul. Svobodo-
va“ a uložila zaměstnancům radnice další 
postup. Radní dále schválili podání žádostí 
o dotace na projekty města do výzvy 2. kola 
Státního fondu dopravní infrastruktury pro 
rok 2013 v celkovém objemu 10 000 000 
korun s uvažovaným spolufinancováním 
70 %. Rada města schválila k již centrálně 
nakupovaným službám mobilních operáto-
rů a elektrické energie také záměr centrál-
ně nakupovat plyn, internetové připojení, 
pojištění, kancelářský papír, toaletní papír 
a papírové utěrky, výpočetní techniku, za-
jišťování BOZP, revize výtahů, hromosvo-
dů, elektrospotřebičů. Radní se dále zabý-
vali nájemními smlouvami na městské byty 
a nebytové prostory ve vlastnictví města, 
věcnými břemeny a žádostmi o prodej po-
zemků ve vlastnictví města Otrokovice.

Z�jednání�Zastupitelstva�města�otro-
kovice�18.�4.�2013
 Zastupitelé města při svém řádném jed-
nání projednali 24 bodů s usnesením. 
Všechna jsou ke zhlédnutí na interneto-
vých stránkách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Zastupitelé vzali na vědomí zjištění, zá-
věry, návrhy z kontrolní činnosti Finanč-
ního výboru městského zastupitelstva. 
Zastupitelé poté projednali a schválili po-
skytnutí zálohy na dotaci na činnost pro TJ 
Jiskra Otrokovice ve výši 668 000 korun 
a Fc Viktoria Otrokovice ve výši 113 000 
korun. Zastupitelé dále souhlasili se způso-
bem projednání a vyhodnocení požadavků, 
podnětů a připomínek uplatněných k návr-
hu zadání Územního plánu Otrokovice. 
následně schválili poskytnutí finančního 
daru Římskokatolické farnosti Otrokovice 
na komplexní předláždění celého přístupo-
vého prostoru před kostelem sv. Vojtěcha 
v Otrokovicích ve výši 100 000 korun. Za-
stupitelé dále schválili poskytnutí finanč-
ního daru na úhradu bezplatné celosíťové 
roční jízdenky MHD dárcům krve a kostní 
dřeně ve výši 140 740 korun. Zastupitelé 
schválili poskytnutí dotace 57 000 korun 
občanskému sdružení TRI-MAX sport 
team na akci mezinárodního významu 
v oblasti sportu pro rok 2013 Tufo Mora-
viaman dne 22. 6. 2013 v Otrokovicích. 
Zastupitelétaké schválili poskytnutí druhé 
zálohy na dotaci na činnost v roce 2013 
ve výši 1 200 000 korun charitě sv. Anež-
ky Otrokovice a stejnou sumu za stejným 
účelem ve prospěch organizace naděje 
o. s. Zastupitelé se poté zabývali a schvá-
lili směny a prodej pozemků ve vlastnictví 
města, výkup pozemků do vlastnictví měs-
ta a věcná břemena na pozemcích města. 
 Ing.�milan�PleSAR,
 místostarosta města Otrokovice

Městský úřad Otrokovice hledá příležitosti 
pro financování mezd pracovníků z růz-
ných projektů. nyní využije programu 
úřadu práce na veřejně prospěšné práce. 
Městský úřad může tímto způsobem získat 
až 15 tisíc korun měsíčně včetně odvodů 
na sociální a zdravotní pojištění na jednoho 
zaměstnance vykonávajícího veřejně pro-
spěšné práce až na jeden rok. „Pracovníky, 
které takto získáme, máme možnost prově-
řit v praxi a když se osvědčí, můžeme s nimi 
počítat pro obsazení uvolňovaných pracov-
ních míst například při odchodu do důcho-
du či zástupu za mateřskou dovolenou. 
nyní, v případě veřejně prospěšných prací, 
zřídíme pět časově omezených pracovních 
míst. Bude se jednat o pomocné a nekva-
lifikované práce, jako je údržba, úklid či 
pomocné administrativní práce,“ přiblížila 
tajemnice Radana Zenáhlíková. noví pra-
covníci by měli nastoupit nejpozději kon-
cem června. V rámci veřejně prospěšných 
prací mohou být zaměstnáni lidé, kteří jsou 
v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, osoby nad 
55 let s délkou evidence na ÚP nad 3 měsí-
ce, zdravotně postižení evidovaní více než  
1 měsíc a osoby, kterým je potřeba věnovat 
zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího 
jejich vstupu na volný trh práce.  (red)

z jednání�Rady�a�Zastupitelstva�města�otrokovice
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Práce s dětmi a snaha v nich 
ukotvovat návyk, jak volný 
čas využívat a aby tak věděly, 
jak si odpočinout. Práce s dět-
mi a dospělými – to jsou po-
dle ředitelky DDM Sluníčko  
Bc.� Jiřiny� kováŘové� ty 
nejkrásnější chvíle. Ředitelka 
vede DDM Sluníčko od roku 
2006.
Je�o�kroužky�v�ddm�Sluníčko�
zájem?
Když si zanalyzujeme hlad 
po volnočasových aktivitách, 
dokážeme je nabídnout všem 
věkovým skupinám tak, aby se 
všichni cítili příjemně a dob-
ře. Je důležité umět odpočívat. 
Člověk potom působí dobře 
na své okolí a sám řeší denní 
situace v pohodě. To je jeden 
z úkolů zájmového vzdělání: 
regenerovat síly. Kromě krouž-
ků máme i příležitostné akce, 
jako je např. Pohádkový park, 
divadelní festival ODDecH,  
a další, kde se občané dobře po-
baví a může zregenerovat celá 
rodina včetně prarodičů. Bude-
me fandit mladým sportovcům. 
Čekají nás prázdniny – každý 
týden tábor – děti si přinesou 
spoustu zážitků a setkání, které-
mohou přetrvávat.
když�porovnáte�kroužky�pro�
dřívější�a�současné�děti,�jak�se�
změnily?
Stejně jako slaví Sluníčko pěta-

třicet let své činnosti, i já osob-
ně jsem se začala věnovat práci 
ve školství před pětatřiceti lety. 
Dříve jsme začínali v přírodě, 
v různých klubovnách. Pak 
se nabízely pracovní činnosti, 
divadlo, které ale běží pořád, 
a v tu dobu také činnosti tech-
nické, jako jsou modeláři a dále 
i počítače. Tehdy se ale dítě 
pouze účastnilo něčeho, co vi-
dělo na obrazovce, kdežto dnes 
dokážeme řešit hry, které pod-
porují logické a technické my-
šlení, předvídavost. Mezi nové 
věci patří bojová umění, šerm, 
geocaching, což byl v podstatě 
dříve turisťák. nové jsou stolní 
hry – nemyslím hry typu Člově-
če, nezlob se, ale deskové hry, 
kde se podporuje logické myš-
lení, řeší a tvoří se nové situace. 
Jako nové by šlo označit i různé 
typy tanců. Pamatuji si, když 
jsem otevírala kroužek breaku, 
a dneska už po něm takový po-
žadavek není. Zase jsou v kurzu 
disco dance nebo i břišní tance, 
aerobic. Tady bych chtěla podě-
kovat za letošní vítězství v sou-
těžích, což je důkazem kvalitní 
pedagogické práce vedoucích 
a v neposlední míře reprezen-
tace DDM a města Otrokovice. 
Krásnou novinkou je celé cent-
rum volného času, kde pracuje-
me s předškolními dětmi. Děti 
se tam zapojují zároveň s rodi-

či. cVČ funguje už od prosince 
roku 2000, změnila se tam ale 
prakticky celá činnost. Tehdy 
jsme nabízeli aktivity spíše pro 
teenagery, mládež, žáky, kteří 
nechtěli být organizovaní. Čas 
se mění, a v kroužcích se schází 
děti, žáci, mládež a působí tam 
i handicapované děti v kroužku 
Stůňata. novinka je i jezdecký 
kroužek pro handicapované 
děti i rozšířená nabídka aktivit 
na dětském dopravním hřiš-
ti. Rovněž děti z odloučeného 
pracoviště Tlumačov se svou 
vedoucí dodávají návrhy ruko-
dělných výrobků a k nim po-
stupy, které najdeme v časopise 
Golem. Zajímavostí je i Dětský 
parlament.
A�je�nějaký�kroužek,�který�by�
dnes�ddm�nenaplnilo,�kdyby�
je�mělo�v�nabídce?
V jednu dobu vymizely kroužky 
vaření, mizí i rukodělné práce. 
Dnešní trh je levně nahrazuje. 
Lidé mají pocit spěchu: rychle 
si něco koupím. Ale postupně 
se vše vrací. Myslím, že lidé už 
zase chtějí přispět vlastní tvor-

bou k výzdobě domu, bytu či 
k dárečku pro někoho blízkého. 
Lidé ale mají rádi nové aktivi-
ty, věci, kde se dozvědí něco 
nového, činnosti, které upevní 
dovednosti i vědomosti. Ať už 
technické, pohybové, cokoliv. 
Nemají� na� druhou� stranu�
děti� dost� takových� aktivit� už�
ve�škole?
Zájmové vzdělávání na školu 
navazuje, ale tak, aby si člověk 
odpočinul. Vedoucí zájmového 
kroužku je spíše kamarád. To 
je základ zájmového vzdělává-
ní: že si dítě aktivně odpočine. 
Že přestane myslet na svůj pro-
blém, který může mít ve škole, 
protože škola známkuje. Slabší 
žák může vyniknout v doved-
nosti a může dosáhnout uspo-
kojení, pocitu sounáležitosti. 
na jakýkoliv problém, který 
prožije, se může podívat z jiné-
ho pohledu, a to je důležité pro 
každého tvorečka, pro každý 
rozvoj osobnosti. A hlavně se 
nachází v jiném prostředí, než 
je školní.
Jak�se�změnili�rodiče?

Rodiče chtějí znát názor peda-
goga volného času, jsou zvě-
daví. Mám z nich dobrý pocit, 
dobré zkušenosti. Hodně spolu-
pracují, podporují děcka. Jsou 
obezřetnější.
Sluníčko� letos� jede� reprezen-
tovat� otrokovice� do� Ruska.�
Jak�vám�to�podařilo?
Jde o projekt v oblasti letectví 
a podpory technických smě-
rů zaměřených na tuto oblast 
při práci např. modelářství. 
Do Ruska jedou na podzim dvě 
děti s doprovodem díky projek-
tu, na kterém samy pracovaly. 
na prezentaci v Moskvě je no-
minoval LeT Kunovice.
dáte�si�k�pětatřicátému�výro-
čí� nějaký� další� dárek� kromě�
akademie,� která� se� koná� 26.�
května?
Ve znamení oslav se nese celý 
rok. na výročí se připravuje-
me společně s dětmi. V dalším 
školním roce plánujeme Týden 
mobility na dopravním hřišti 
a také šermířský festival.
Co� byste� popřála� Sluníčku�
do�budoucna?
Abychom pracovali v týmu, 
jaký tady je a kterého si ne-
smírně vážím. Abychom byli 
hraví a přitom důslední a plní 
nápadů. Přála bych si i hůlku 
Harryho Pottera, aby dokázal 
přičarovat finance, aby  bylo 
všechno zajištěné. A aby se 
celý svět usmíval, protože to 
dodá hodně energie. Abychom 
byli šťastní, zdraví a spokoje-
ní a těšili se na různá setkání 
a hry. A abychom měli nadále 
tak dobře nastavenou spolupráci 
s naším zřizovatelem, městem 
Otrokovice.  Anna�NovotNá

V letošním roce si připomínáme 
již 35. výročí založení Domu 
dětí a mládeže Sluníčko. Tato 
instituce byla poprvé otevřena 
dne 6. 2. 1978 a od té doby se 
významně podílí na kulturním 
a společenském životě Otroko-
vic. Svými aktivitami pomohla 
vychovat nejednu generaci, ne-
boť zájmové vzdělávání pomá-
há formovat a rozvíjet osobnost 
každého jedince.

na úplném počátku půso-
bilo Sluníčko, tehdy však pod 
názvem Městský dům pioný-
rů a mládeže, v provizorních 
prostorách likusového domku 
na Štěrkovišti. Tomuto domeč-
ku se přezdívalo Perníková 
chaloupka a jeho tehdejší akti-
vity byly zaměřeny především 
na vytvoření pravidelných zá-
jmových útvarů neboli krouž-
ků. Kromě řady jiných vznikly 
kroužky jako například Rybáři 
či Letecký modelář, které mají 
v Domě dětí a mládeže již tra-
dici a existují dodnes. netrvalo 
dlouho a k pravidelným zájmo-
vým útvarům přibyly i další 
aktivity. Poměrně brzy pracov-
níci a dobrovolníci Městského 
domu pionýrů a mládeže začali 
organizovat tábory i akce pro 
širokou veřejnost Otrokovic 
a okolí (například Zlatá udi-
ce pro Rybáře, Den dětí či 

Zimní radovánky na sněhu).  
S nárůstem aktivit se kapacita 
„Perníkové chaloupky“ začala 
jevit jako nedostačující. Proto 
o deset let později (tedy v roce 
1988) přibyla k chaloupce další 
budova. Jednalo se o středisko 
Trávníky, kde Dům dětí a mlá-
deže Sluníčko sídlí dodnes. Tím 
ale počet sídel Domu dětí a mlá-
deže Sluníčko nekončí. ničivá 
povodeň v roce 1997 postihla 
i Perníkovou chaloupku, v níž 
Sluníčko svůj provoz zahájilo. 
na jejím místě poté vznikla 
zcela nová budova (Táborová 
základna Štěrkoviště), která 
je dodnes hojně využívána při 
akcích, táborech, ale i v proná-
jmu jiným organizacím. Kon-
cem roku 2000 se k domu dětí 
a mládeže připojilo ještě nově 
otevřené bezbariérové středisko 
centrum volného času na Baťo-
vě. Ani tím ale výčet pracovišť 
Sluníčka nekončí. V lednu 2002 
totiž dům dětí a mládeže rozšířil 
svou působnost i do Tlumačo-
va, kde se mimo výtvarné čin-
nosti zaměřili také na sportovní 
aktivity, především musíme 
zmínit úspěchy na celostát-
ním poli v soutěžích aerobiku. 
Posledním střediskem, které 
spadá pod Dům dětí a mládeže 
Sluníčko, je Dětské dopravní 
hřiště na Trávníkách. Připoji-

lo se ke Sluníčku v roce 2007 
a k dopravní výuce jej využívá 
deset základních škol z Otroko-
vic a okolí. navíc jej Sluníčko 
využívá i pro četné akce či sou-
těže pro veřejnost.      

Jak léta plynula, měnil se 
i název. Z Městského domu pio-
nýrů a mládeže (1978–1989) se 
stal Městský dům dětí a mláde-
že (1989–1993), aby se v roce 
1993 změnil název na stávající 
Dům dětí a mládeže Sluníčko 
Otrokovice. Ve vyhlášené vý-
tvarné soutěži o návrh loga zví-
tězil tehdy tříletý klučina, jehož 
obrázek zdobí Sluníčko dodnes. 

Jak je patrno, dům dětí 
a mládeže za dobu svého pů-
sobení ušel velký kus cesty. 
V současnosti pořádá více než 
100 zájmových a výukových 
kroužků, které navštěvuje přes 
1 000 lidí z Otrokovic a okolí. 
Za rok uspořádá více než 200 
akcí s nejrůznějším zaměřením 
a celou řadu příměstských a po-
bytových táborů. Tato činnost 
by samozřejmě nevznikla bez 
pomoci celé řady externích i in-
terních spolupracovníků, kteří 
za dobu existence Sluníčka 
odvedli úctyhodný kus práce. 
Také tímto bychom jim všem 
rádi poděkovali! 

 milan�HoužvA,  
 DDM Sluníčko

krátká�exkurze�do�historie�Sluníčka

8. 6., 8–16 hod. 
Hledači�pokladů 
okolí Zlína
Program:�Zábavná moderní 
hra geocaching formou túry 
okolím Zlína. Trasa nená-
ročná.
Cena:�40 Kč 

15. 6. 15–17 hod.
Pohádkový�park
park u Společenského domu
Program: pohádková cesta 
s připravenými úkoly, zná-
mé bytosti z příběhů a po-

hádek. 
vstup: 20 Kč

každá středa
dopravní�hřiště�pro�ve-
řejnost
Dopravní hřiště Otroko-
vice
Program:� podmínkou 
vstupu na dopravní hřiště 
je vlastní kolo, koloběžka 
či kolečkové brusle
vstup�volný��
 Těší se na vás 
 DDM Sluníčko

26. 5. od 15 hod., foyer a velký sál Otrokovické BeSeDy

Akademie�ke�35.�výročí�ddm�Sluníčko,�
vernisáž�Nejkrásnější�sluníčko�

Program:�Slavnostní přehlídka zájmových kroužků DDM Slu-
níčko. na pódiu vystoupí více než 160 dětí z 20 pohybových, hu-
debních, tanečních a divadelních kroužků DDM. Budeme rádi, když 
se na akademii setkají všichni, kteří působili v organizaci od samého 
začátku a kteří se podíleli a podílí na její činnosti dodnes. 
nejkrásnější sluníčko: fotografie z činnosti 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

Pozdrav�od�někdejších�ředitelek:
Co�byste�popřály�ddm�Sluníčko�do�dalších�let?

Josefa�Synková: Protože jde o práci s dětmi, tak hlavně to, 
aby tam pracoval dobrý kolektiv -  lidé, kteří to s dětmi umějí 
a rozumnějí jim. Aby to děti ve Sluníčku bavilo.

marie�Zachová: Přeji DDM Sluníčko hodně úspěchů, jeho 
ředitelce pevné nervy a dětem krásné mládí. Pedagogickým 
a externím pracovníkům přeji, aby měli chuť do práce jako 
dosud - aby jim Sluníčko svítilo každý den na cestu.

eliška� Pohořalá: Přeji hodně úspěchů i toho sluníčka 
 a spoustu nadšených lidí, kteří se věnují vytváření zájmových 
aktivit pro ostatní - bez nich to nejde. Přeji i hodně úspěchů 
při soutěžích, kde jsou vidět výsledky práce, kterou vykoná-
vají.

Jiřina Kovářová s malými mažoretkami při prvomájovém 
odemykání vody v přístavišti.  Foto:�Anna�NovotNá

ddm�Sluníčko�se�stará�o�volný�čas�dětí�i�dospělých�už�pětatřicet�let
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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

149 Kč6 ks

Zlín�Film�Festival�opět�také�v�otrokovicích
In
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nejen Zlín, i Otrokovice jsou 
tradičním partnerem Zlín Film 
Festivalu, mezinárodní sou-
těžní přehlídce filmů pro děti 
a mládež. Proto hostí také ně-
které projekce a doprovodný 
program festivalu:
Středa�29.�5.:
9–10.30 hodin, obřadní síň 
MěÚ Otrokovice: didi� the�
dragon� aneb� Příběhy� dráč-
ka� didiho – angličtina s He-
len Doron, pod vedením paní 
Změlíkové. Jedná se o zábavný 
interaktivní workshop – anglič-
tina pro děti, vyučovaná na zá-

kladě anglických pohádek Didi 
The Dragon.
11 hodin,  obřadní síň MěÚ 
Otrokovice: čítárna� u� čerta�
– pravidelná a velmi oblíbe-
ná čtení za účasti spisovate-
lů, herců, režisérů a dalších   
známých osobností, tentokrát 
s knihou Martina Sodomky Jak 
si postavit auto. Autor také při-
veze model auta v živé velikos-
ti, který si děti mohou osobně 
vyzkoušet.
9–16 hodin, studio MTVO: 
den� otevřených� dveří�měst-
ské�televize�otrokovice

Kromě toho se mohou divá-
ci těšit na film Okresní přebor 
v letním�kině. 
čtvrtek�30.�5.:�
10–15 hodin, vlakové nádraží: 
kinematovlak, projekce se 
střídají co půl hodiny. 

V kině Otrokovické BeSe-
Dy se bude během Zlín Film 
Festivalu konat asi desítka do-
poledních projekcí pro školy, 
přičemž veřejnosti je vyhrazen 
balkon. Protože je celý festival  
na téma dánské tvorby, budou 
to zejména dánské snímky. 
Více na www.zlinfest.cz (red)

1. června od 14 hod., Kvítkovice 
SDH Kvítkovice ve spolupráci s Otrokovickou BeSeDOU pořádá
káCeNí�máJe�A�dětSký�deN�v�kvítkovICíCH  vstup�volný

2. června od 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDy
dětSký�deN�S�míšou�RůžIčkovou
Pořad populární herečky s názvem TěŠÍMe Se nA PRÁZDnIny 
 vstupné�80�kč
3. června od 17 hod., foyer kinosálu Otrokovické BeSeDy
Komise sociálně-právní ochrany dětí Otrokovice uvádí
Vernisáž NeZAvíReJ�očI 
Literární a výtvarné práce žáků otrokovických ZŠ v rámci preventivního progra-
mu nezavírej oči. �� vstup�volný

5. června od 16.30 hod., bar v 2. poschodí, město Otrokovice ve spolupráci  
s Otrokovickou BeSeDOU pořádá besedu
RANá�CHRIStIANIZACe�StŘedNí�evRoPy
Beseda s PhDr. Luďkem Galuškou, cSc., role byzantských misionářů Konstanti-
na/cyrila a Metoděje v tomto procesu.  vstup�volný

5. června, od 16.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDy, město Otrokovice  
ve spolupráci s římskokatolickou farností a Otrokovickou BeSeDOU
Vernisáž Po�StoPáCH�věRoZvěStů�Sv.�CyRIlA�A�metoděJe
Výstava k 1150. výročí cyrilometodějské misie na  Velké Moravě. vstup�volný

7. června od 18 hod., velký sál Otrokovické BeSeDy, město Otrokovice  
ve spolupráci s římskokatolickou farností a Otrokovickou BeSeDOU
Po�StoPáCH�věRoZvěStů�Sv.�CyRIlA�A�metoděJe�
Pořad pro veřejnost k 1 150. výročí cyrilometodějské misie na  Velké Moravě, 
scénář Mgr. Věra Kramářová, moderuje Viktor Javořík.  vstup�volný

8. června,  9–16 hod., velký sál Otrokovické BeSeDy
dětSký�BAZáRek�
Rezervace stolů u paní Kozlové, tel. 571 118 103 nebo predprodej@beseda.ot-
rokovice.cz

8. června, 18 hod., bar v 1. poschodí Otrokovické BeSeDy
BoHém
Divadelní soubor Příběh uvádí smrtelně vážnou a vážně komickou hru, kde se 
hraje o lásku jedné ženy mezi dvěma muži. Režie: Patrik Francl. Hrají T. Smeta-
na a R. Bánovský.  vstupné�80�kč,�studenti�40�kč

14. června, 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDy
RudA�Z�oStRAvy: oNe�kuRde�šou�CyPA�Z�RádIA–tHe�BeSt�
oF�SyNkA�šIkovNéHo�– Oblíbený moderátor, bavič a zpěvák. V současné 
době baví posluchače na Frekvenci 1 a v televizi Óčko.  vstupné�200�a�180�kč

 15. června, 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDy
tANečNí�dISkotékA
Hity z domova i ze zahraničí zahraje známý DJ Vašek Vymětalík. Občerstvení 
zajištěno.  vstupné�50�kč

18. června, 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDy, agentura Atlantic uvádí
MIRoSlAv�doNutIl:�CeStou�NeCeStou

Po skončení pořadu autogramiáda a fotografování s Miroslavem Donutilem.
� vstupné�300�kč
 
21. června od 18 hod. a 22. 6. od 14 hod., areál Rybářského svazu Štěrkoviště
Otrokovická BeSeDA, KAMAMÁR a MO MRS Otrokovice vás zvou na
otrokoviC-majfest
na 10. ročníku festivalu se v soutěžní přehlídce folkové, trampské, country a blu-
egrassové hudby představí 12 kapel. Hry a soutěže pro děti. Parkování, stanování 
a občerstvení zajištěny.  vstupné�120�kč�v�předprodeji,�150�kč�na�místě

22. června,, 13–17.30 hod., Otrokovice, přístaviště, vstup volný
Město Otrokovice ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno a Otrokovickou Be-
SeDOU uvádí:�deN�S�čRo�BRNo�NA�BAťově�kANále
Open-air koncert u příležitosti evropského dne hudby. Kapely L. Armstrong 
revival, Imortela  a další, tanečnice z DDM Sluníčko. Občerstvení  zajištěno. 
Půlhodinové�plavby�lodí�morava�13–17.30�hod.,�cena 20�kč.�Prodej�vstu-
penek�na�lodi.�

22. června, 17 hod., velký sál Otrokovické BeSeDy 
oRIeNt�dANCe�SHoW�2013
Přehlídka skupinových choreografií. Představí se zde taneční skupiny Anifé, Sa-
fira, Fatima, Kharida, Lunah a další. Host večera Osama Mimi Farag.
� vstupné�děti�do�15�let�50�kč,�dospělí�100�kč

kINo�BeSedA
6. června od 19 hod., Švédsko/norsko, 2012, 101 min., titulky
kŘíž�CtI –  akční, drama, historický, válečný                                                     
Přístupno�od��12�let��� ���vstupné�90�kč
 
14. června od 10 hod., Česko, 2013, 78 min
šmeJdI – dokumentární   
co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze 
kterých mrazí. Přístupno���    �vstupné�40�kč,�senioři�od�65�let�zdarma
                                                                                       
 
20. června od 19 hod., Velká Británie, 2013, 98 min, titulky
dávám�tomu�Rok�– komedie, romantický
Přístupno������������ ��vstupné�90�kč
                                                                                   
27. června od 17 hod., Francie, 2012, 80 min, dabing
o�myšCe�A�medvědovI  – animovaný, rodinný
Přístupno��   ��vstupné�90�kč
                                                                                                    
ZáJeZdy
1. června – otvíRáNí�StudáNek�NA�vySočINě.�Program: návštěva 
památníku B. Martinů a rodné světničky v Poličce, kulturní odpoledne ve Vlčko-
vě, koncert Otvírání studánek, procházka ke studánkám. Odjezd: 6.30 hod. Zlín 
(ABS), 6.50 hod. Otrokovice (u Otrokovické BeSeDy).  Cena�400�kč

15. června – teRmálNí�láZNě�PodHáJSkA.�Odjezd: 5.30 hod. Otroko-
vice (Společenský dům), 5.40 hod. (u Otrokovické BeSeDy).  Cena�400�kč

ČeRVen

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BeSeDA - Otrokovická BeSeDA, 
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice
kontakt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103
www.besedaotrokovice.cz
Předprodej otevřen v Po–Pá  8–12 a 13–18 hod.
Přijímáme poukázky edenred, Unišek, Šek dovolená, chéque Déjeuner a cad-
hoc, které lze využít při návštěvě kina, kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. 
na kulturní pořady Otrokovické BeSeDy můžete použít také poukázky Sodexo. 
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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
pátek 24. května, 18–24 hod., kostel sv. Michaela, sv. Vojtěcha, 
kaple sv. Anny
NoC�koStelů
Program bude zahájen bohoslužbou v kostele sv. Vojtěcha a bě-
hem večera bude možné vyslechnout si rytmickou i varhanní hud-
bu, pásmo o životě sv. cyrila a Metoděje. Samozřejmostí budou 

prohlídky kostelů včetně možnosti výstupu na věž kostela sv. Vojtěcha. Program se 
ponese v duchu letošního výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých cyrila 
a Metoděje.

sobota 25. května, 8–16 hod., Sport centrum APOLLO
o� PoHáR� měStA� otRokovICe� v� kuželkáCH� na 60 bodů HS.  
Kontakt: Ladislav Palička, tel. 606 525 176. 

sobota 25. května, 9 hod.–neděle 26. května do 12 hod., areál DDM Sluníčko na 
Štěrkovišti
SetkáNí�lodNíCH�modeláŘů
Model klub Otrokovice ve spolupráci s DDM Sluníčko a město Otrokovice pořá-
dají setkání lodních modelářů. Všichni jsou srdečně zváni.

„Konstantin a Metoděj? To 
jsou ti zvěrozvěsti…,“ – tak 
tato informace, od nás opravdu 
nevyžádaná, se objeví v něja-
ké podobě takřka každý rok. 
To slovo „věrozvěst“ je holt 
žákům velice vzdálené, tak si 
ho přizpůsobí k něčemu, co 
jim zní jaksi povědoměji. Při-
tom je to téma, které je nám 
velice blízké už svým lokálním 
ukotvením - nedaleko od nás, 
ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště, je známý Památník 
Velké Moravy, kam pravidelně 
jezdí děti z 1. stupně na exkur-

zi, kousek od něj leží už vyhlá-
šený Archeoskanzen Modrá, 
kam většina dávno zavítala buď 
se školou, nebo s rodiči. 

Asi se to dětem nějak ne-
spojuje, když nestojí přímo 
nad těmi zajímavými kostra-
mi v muzeu anebo nesklánějí 
hlavu, aby se nepraštily o rám 
dveří polozemnice… O Velké 
Moravě se žáci dozvědí oprav-
du hodně - zvlášť když si uvě-
domíme, jak krátce ta říše trva-
la a kolik důležitých detailů té 
doby nám asi navždy zůstane 
utajeno… Doufejme, že jim 

všem ještě úspěšně vypudíme 
z hlavy ty nelibě znějící „zvě-
rozvěsty“ a necháme tam jen ty 
informace žádané a správné.

Dá se to udělat různými způ-
soby. Je to už několik let, kdy 
jsme pro naše žáky připravi-
li velký mezinárodní projekt 
comenius pod názvem Po sto-
pách Konstantina a Metoděje. 
Spojili jsme se tehdy se školou 
v Řecku. Řečtí i čeští žáci se 
měli možnost dostat na místa 
působení těchto dvou bratří, 
mnohem podstatnější je ale 
u projektů tohoto typu to ký-

žené sblížení dvou různých 
civilizačních skupin, to, že se 
navzájem o sobě něco dozví-
me, že zjistíme, že to, co je 
jiné, nemusí být nutně špatné. 
Děti, které se toho projektu 
tehdy zúčastnily, už jsou dnes 
dospělé, studují na vysokých 
školách nebo pracují. Asi už 
si tito krásní mladí lidé nepa-
matují, k jakým badatelským 
výsledkům tehdy dospěli, ale 
jsem si jistá, že „zvěrozvěsty“ 
ve svém slovníku nemají…  
 Mgr. Hana BRáZdIlová, 
učitelka dějepisu, ZŠ Mánesova

věrozvěstové�konstantin�a�metoděj�ve�školních�lavicích
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V rámci přípravy na výročí 
1150 let příchodu sv. cyrila 
a Metoděje na Moravu pro-
žije farnost v Otrokovicích 
slavnostním způsobem svátek 
Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 
30. května bude v kostele sv. 
Vojtěcha  v 18 hod. sloužena 
slavnostní mše svatá. V 19 
hod. jsou všichni občané zvá-
ni na program s požehnáním 
městu Otrokovice, které pro-
běhne na terase před kostelem. 
Jménem společenství věřících 
zve    Josef�ZelINkA,�farář

Odbor školství a kultury Městského úřadu Otrokovice
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Otrokovice

představuje akce pořádané na počest

1150.�výročí�příchodu�Cyrila�a�metoděje
24.�května,�18�hodin,�kostel�sv.�vojtěcha�v�otrokovicích

NoC�koStelů�S�veRNISáží

25.�května,�9�hodin,�odjezd�od�otrokovické�BeSedy
ZáJeZd�k�PAmátNíku�velké�moRAvy�

A�NA�veleHRAd

5.�června�16.30�hodin,�velký�sál�otrokovické�BeSedy
veRNISáž

Po�stopách�věrozvěstů�sv.�Cyrila�a�metoděje
Vernisáž otrokovické farnosti dokumentující život a příchod věrozvěstů 
na Velkou Moravu a vernisáž výtvarných a literárních prací žáků otroko-
vických ZŠ a studentů nižších ročníků gymnázia s názvem „Po stopách 

věrozvěstů sv. cyrila a Metoděje“.

5.�června,�17�hodin�v�barovém�předsálí�otrokovické�BeSedy
PŘedNáškA�

„Raná�christianizace�střední�evropy�a�role�byzantských�misionářů�
konstantina/Cyrila�a�metoděje�v�tomto�procesu“�pana�Phdr.�luďka�

Galušky,�CSc.

7.�června,�11�hodin,�velký�sál�otrokovické�BeSedy
školNí�mAtINé�

„Po�stopách�věrozvěstů�sv.�Cyrila�a�metoděje“

7.�června,�18�hodin,�velký�sál�otrokovické�BeSedy
SlAvNoStNí�večeR�

„Po�stopách�věrozvěstů�sv.�Cyrila�a�metoděje“
Kromě historické prezentace k výročí 1 150 let od cyrilometodějské 

misie na Velké Moravě obohatí program Magna Mysteria, Smíšený chrá-
mový sbor sv. Vojtěcha v Otrokovicích, Ženský pěvecký sbor Otrokovi-

ce a dramatický obor ZUŠ. Scénář: Věra Kramářová.

vstup�na�všechny�akce�volný
Bližší informace k připravovaným akcím dodá odbor školství a kultury, MěÚ 

Otrokovice, Ing. Hana Složilová, 
tel.: 577 680 451, e-mail: slozilova@muotrokovice.cz.

Pestrý program chystá sdružení 
Kamamár na tradičním festiva-
lu Otrokovic-majfest, který se 
koná v pátek a sobotu 21. a 22. 
června.

Jaká hudba čeká posluchače 
v pátek 21. 6.? Od 18 hodin je to 
Reserve z Ostravy, od 19 hodin 
Kofe@Vlna z Olomouce, od 20 
hodin naopak z Dobříše, od 21 
hodin  Orbus za Svätého Juru 
(SK), od 22 hodin  Jack´s band 
+ Pěšáci ze Zlína.

Sobotní zahájení festivalu je 
již v 11 hodin dětským dnem, 
kde se mohou děti těšit na hry, 
soutěže, trampolínu, a také před-
stavení vrhačů nožů a ukázky 
práce s honáckým bičem.Večer 
po setmění chystají pořadatelé 

ohnivou show. Hudební pro-
gram začíná ve 14 hodin clay-
more ze Štětí a pokračuje v 15 
hodin kapela Totok z Brna, v 16 
hodin Tempo di Vlak z Ostra-
vy, v 17 hodin  Ziggy Horváth 
ze Zlína, v 18 hodin  Hajcman 
z Brna, v 19 hodin jihočeská 
Sem Tam, od 20 hodin Jarda 
„Walda“ Matuška & Acoustic 
band a od 21 do ranních hodin 
jam session u ohně.   

Občerstvení je zajištěno 
od pátku do neděle. Spaní je 
možné v areálu, věci na spaní 
si ale musí každý přinést. cena 
vstupenky na víkend je 150 Kč, 
v předprodeji 120 Kč. Předpro-
dej od 3. června v Otrokovické 
BeSeDě.  (red) 

Areál�štěrkoviště�ožije�country
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Požehnání�městu�
otrokovice

Odbor školství a kultury Městského úřadu Otrokovice
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Otrokovice

představuje akce pořádané na počest

1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje

5. června 2013 v 16:30
ve velkém sále Otrokovické BESEDY

PO STOPÁCH VĚROZVĚSTŮ
SV. CYRILA A METODĚJE

Vernisáž výstavy výtvarných a literárních prací žáků
otrokovických základních škol a studentů nižších ročníků gymnázia.

5. června 2013 v 17:00
v barovém předsálí Otrokovické BESEDY

RANÁ CHRISTIANIZACE STŘEDNÍ EVROPY
a role byzantských misionářů Konstantina – Cyrila 

a Metoděje v tomto procesu

Přednáška PhDr. Luďka Galušky, CSc. Přednášející je předním 
archeologem zabývajícím se výzkumem velkomoravských lokalit 

v oblasti Starého Města – Uherského Hradiště.

sobota 1. června 2013 od 14 hod., Kvítkovice
káCeNí�máJe�A�dětSký�deN�v�kvítkovICíCH
Sdružení dobrovolných hasičů Kvítkovice zve na kácení máje a dětský den u kaple sv. 
Anny v Kvítkovicích. Akce se koná pod záštitou místostarosty Otrokovic Ing. Milana 
Plesara. Výtěžek dražby padlé májky půjde prostřednictvím Sdružení Šance onkohe-
matologicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Po kácení máje 
 a dražbě proběhne v parku a v hasičské zbrojnici program pro děti a rodiče.
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Rádi bychom Vám představili organizaci DOMINO cz, o. s., která je neziskovou 
organizací působící ve Zlínském kraji již od roku 1993. 
 
Zabýváme se sociálně výchovnou činností, pracovní, sociální a výchovnou 
rehabilitací dětí z náhradní rodinné péče, poskytováním odborného poradenství. 
Zajišťujeme besedy a přednášky na různá aktuální témata. Nabízíme aktivity pro 
rodiny s dětmi, aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před nežádoucími 
a negativními jevy. Zaměřujeme se také na podporu a poradenství pěstounským 
rodinám. 
 
Pro pěstounské rodiny není jistě žádnou novinkou, že 1. 1. 2013 vešla v platnost 
novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, která vymezuje povinnost osob pečujících a osob v evidenci 
uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče, nejpozději do 30. 6. 2013. 
 
Dohodu lze uzavřít s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany, nebo 
s pověřenou osobou. Uzavření dohody je ponecháno na Vaší svobodné vůli. Již 
uzavřenou dohodu můžete rovněž bez udání důvodu vypovědět a uzavřít 
s jinými příslušnými orgány sociálně-právní ochrany, nebo s jinou pověřenou 
osobou. 
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 4. 3. 2013 jsme 
získali rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jsme tak 
pověřenou osobou, která je oprávněna tyto dohody uzavírat. 
 
Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití standardních 
i nadstandardních služeb, které jsou osobám pečujícím, které uzavřou dohodu 
s naší organizací, poskytovány zdarma. 
 

NNAABBÍÍZZEENNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  
 

 

 PORADENSTVÍ – poskytuje tým odborníků (psycholog, 
psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog, právník). 
Máme zřízenu bezplatnou poradenskou linku (800 888 942). 
 

 PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ – prostor ke sdílení společných témat, 
výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodiči. 
 

 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – integrační táborové pobyty, příměstské 
tábory, pobyty rodin s dětmi. 
 

 RESPITNÍ PÉČE – kluby pro děti se speciálními potřebami 
(ÚŽASŇÁCI – hyperaktivní děti, PARÁDA – děti se zdravotním 
postižením), doučování, volnočasové aktivity, doprovázení, hlídání 
dětí (miniškolka). 
 

 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY – semináře, přednášky, besedy. Příležitost 
k naplnění vzdělávacích povinností (24 hodin ročně), které ukládá 
novela zákona č. 359/1999 Sb. 

 

 

PPOODDPPOORRAA  NNÁÁHHRRAADDNNÍÍ  RROODDIINNNNÉÉ  PPÉÉČČEE  

Pokud Vás naše nabídka oslovila a zvažujete možnost uzavření dohody u 
naší organizace, kontaktujte nás, prosím, na tel. č. 577 218 708 nebo e-
mailu info@idomino.eu. 
 
Jestliže máte zájem využívat našich služeb nezávisle na uzavření dohody, 
sledujte, prosím, naše webové stránky www.idomino.eu, kde naleznete 
aktuální nabídku a bližší informace. 
 
Budeme se těšit na spolupráci s Vámi. 

 

PPRROORROODDIINNNNÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY  
 

Na našich webových stránkách www.idomino.eu naleznete naši komplexní nabídku prorodinných aktivit, ale i táborovou nabídku na léto 2013. 
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Miroslav DONUTIL
 cestou

necestou

18.6. OTROKOVICE
19.00 hod.                         Beseda
Předprodej 300 Kč: Otrokovice: Beseda, Zlín: centrální předprodej Velké kino

celostátní síť: www.ticketportal.cz

info: 608 123 455

www.atlanticagentura.eu
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Vozovna DSZO ve Zlíně na Podvesné XVII bude pro veřejnost otevřena v sobotu 
15. června od 9 do 16 hodin. návštěvníci si budou moci prohlédnout areál a tech-
nické zázemí provozu MHD. Budou připraveny průjezdy vozidel s návštěvníky 
myčkou. Počítá se s exkurzemi na dispečink. Ukázku své techniky vystaví v areálu 
DSZO i hasiči, chybět nebude ani občerstvení. Účastníci dne otevřených dveří se 
budou moci bezplatně svézt mezi vozovnou a točnou Sportovní hala zvláštní linkou 
historického trolejbusu a historických autobusů. Tyto zvláštní spoje budou jezdit 
v půlhodinových intervalech. Zlatým hřebem v pořadí už desátého dne otevřených 
dveří bude první představení rekonstruované historické vlečky B 40.  (kru)

den�otevřených�dveří�v�areálu�vozového�depa�dSZo

Radnice�poskytne�140�tisíc�na�jízdenky�dárcům
Město poskytne v tomto roce částku 140 740 korun na úhradu bezplatné roční celo-
síťové jízdenky MHD dvaašedesáti otrokovickým dárcům krve a kostní dřeně. ná-
rok na tuto jízdenku mají po dobu tří let dárci kostní dřeně, pět let mohou výhodu 
využívat držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského a Zlatého kříže 1. až 
3. třídy, které uděluje Český červený kříž. Ostatním dárcům, kterých otrokovická 
radnice eviduje téměř 150, nabízí výhody v podobě slev. Padesát procent ušetří 
na vstupném do kina Otrokovické BeSeDy, Sportovního areálu Baťov, Rekreační 
oblasti Štěrkoviště i na Městské koupaliště Otrokovice. �(kru)

městské�koupaliště: Dospělí/Děti (6–15 let)                 
celodenní…………...........................50 Kč/20 Kč
Odpolední (po 15. hod.)…............….30 Kč/10 Kč
Permanentka na 5 vstupů….............200 Kč/80 Kč
Vstupné na 1 hod.(dospělí)................20 Kč
Děti do 5 let ……………… .............zdarma
Vstup pro osoby s průkazem ZTP.....10 Kč
Zvýhodněné vstupné školy ………..10 Kč
Rodinné vstupné: rodiče + jedno dítě zdarma např.:
1 dospělý + 1 dítě…………………..50 Kč
2 dospělí + 2 děti………………….120 Kč
1 dospělý + 2 děti…………………  70 Kč
2 dospělí + 1 dítě…………………..100 Kč
Rekreační�oblast�štěrkoviště: Dospělí/Děti (6–15 let)                 
celodenní……………………….... 20 Kč/10 Kč
Děti do 5 let …………………….....zdarma

otrokovické�koupaliště�nabídne�i�rodinné�vstupné
Pro letošní rok přichází Městské koupaliště s novinkou, kterou je zvýhodněné vstup-
né pro rodiny s dětmi. například dva dospělí a dvě děti zaplatí za den na koupališti 
120 korun. Koupa-
liště bude v provozu 
od začátku června. 
„Jedno dítě z přícho-
zí rodiny bude mít 
vždy vstup volný, ne-
závisle na tom, kolik 
ho doprovází dospě-
lých,“ uvedl starosta 
Otrokovic Jaroslav 
Budek. Příznivci to-
boganů a koupání 
v přírodních nádr-
žích mohou navští-
vit Rekreační oblast 
Štěrkoviště s kvalitní 
vodou. (ano)

AktuálNě�Z�měStA

víCe�AktuAlIt�NA�WWW.otRokovICe.CZ



Jaro sice na sebe nechalo chví-
li čekat, ale vyznavači bicyklů 
a motocyklů se už dobře měsíc 
pohybují na svých jednostopých 
ořích. Odstartování cyklistické 
sezony na cyklostezce podél Ba-
ťova kanálu si vzaly 20. dubna 
za své dva cyklopelotony, které 
vyrazily z Veselí nad Moravou 
a z Hulína. Jednou ze zastávek 
byly i Otrokovice. Tam s ko-
láčky i občerstvením přivítal 
cyklisty, ale také pěší turisty 
otrokovický starosta Jaroslav 
Budek. „Každým rokem poci-
ťujeme sílící zájem o tento druh 
sportu, proto se také snažíme 
být aktivní a budovat nové cyk-

lostezky, připravovat materiály 
pro cyklisty a zajišťovat vhodné 
podmínky pro cyklistiku. Aktu-
álně pracujeme na otevření nové 
cyklostezky z Otrokovic do Zlí-
na, v dohledné době by měl být 
hotov také nový úsek od bělov-
ského jezu do Kvasic,“ uvedl.

Až o tři týdny později, než 
měli v plánu, přivítali oficiálně 
jaro i motorkáři. V dubnu trápil 
pořadatele akce Restart sníh, při 
dalším termínu zahájení sezo-
ny zase pršelo. V připraveném 
programu, který se odehrával 
na náměstí 3. května, vzbudi-
ly největší pozornost takzvané 
opilé brýle, tedy speciální brýle 

s upravenými skly, které simulu-
jí stav po požití alkoholu či jiné 
omamné látky. Zájemci si s nimi 
mohli projít připravenou trasu 
kolem kuželů i přes překážky. 
Pracovníci Českého červeného 
kříže kromě ukázek první po-
moci odpovídali na řadu dotazů 
spojených s bezprostřední reakcí 
účastníků při dopravní nehodě. 
Prezentaci se statistikami, sním-
ky z dopravních nehod i legisla-
tivními novinkami si připravili 
zástupci Policie ČR. Motorká-
řům do nové sezony požehnal 
otrokovický farář Josef Zelinka, 
poté se vydali na spanilou jízdu 
do Kostelan.  (ano)
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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,-
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Při teplých letních dnech se 
doporučuje dodržovat pitný 
režim, ale vůbec nejpříjemněj-
ší je osvěžit se v bazénu. Zá-
jmem každého majitele bazénu 
je mít průzračnou vodu bez ja-
kýchkoliv nečistot. Jak na to? 
chcete-li využít vodovodní 
přípojky k napuštění svého 
bazénu, hlavně napouštějte 
pomalu a mimo špičku! Tedy 
v noci nebo během poledních 
hodin.

Při rychlém a prudkém 
napouštění bazénů dochází 
k nárazovým změnám hydrau-
lických poměrů ve vodovodní 
síti. To způsobuje uvolňování 
usazenin z vnitřních stěn vo-
dovodního potrubí a dochází 

k zakalení vody. Vodovodní 
kohoutky tedy otevřete pou-
ze „napůl“.  Kromě zakalení 
vody může dojít i k poklesu 
tlaku v síti a tyto problémy 
se mohou současně projevit 
i u jiných odběratelů.  „Ma-
jitel bazénu si tak silným 
proudem vody může nejen 
napustit zakalenou vodu pří-
mo do bazénu, ale navíc může 
způsobit zakalení vody i svým 
sousedům. Častým důsled-
kem je pak zabarvené prádlo 
v pračce,“ vysvětluje možné 
nepříjemnosti Markéta Bárto-
vá, tisková mluvčí společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRen-
SKÁ, a. s. napouštění bazénu 
můžete kdykoliv konzultovat 

s pracovníky call centra nebo 
dispečinku na zákaznické lince 
840 668 668.

Zaručenou cestou pro do-
sažení stoprocentně kvalitní 
vody a rychle napuštěného ba-
zénu je dovoz vody cisternou 
od společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRenSKÁ, a.s. Máte-
-li zájem objednat napuštění 
bazénu pomocí autocisterny, 
informace o této službě najde-
te v rubrice Služby na www.
smv.cz, případně Vám kontak-
ty sdělí operátorky zákaznické 
linky na telefonu 840 668 668.
moRAvSká� vodáReN-
Ská,�a.�s., Váš dodavatel vo-
dohospodářských služeb
� www.smv.cz

Jak�si�správně�napustit�bazén?

Sezonu�už�zahájili�cyklisté�i�motorkáři

Technické služby Otrokovice 
se starají o cca 90 ha městských 
travnatých ploch rozdělených 
do tří kategorií údržby. „První 
třída údržby zahrnuje parkové 
a centrální plochy o výměře 11 
ha, a je udržována nejintenziv-
něji, což představuje v průmě-
ru 6 sečí za rok. Druhá třída 
údržby je nejrozsáhlejší,  patří 
tam všechny plochy sídlištní 
a uliční zeleně o celkové vý-
měře 42 ha a ročně je prová-
děno 4 až 5 sečí,“ uvedl ředitel 
Technických služeb Otrokovi-
ce Vladimír Plšek. Doplnil, že 
okrajové plochy města, leso-
parky, příkopy a ostatní zeleň 
o výměře 37 ha jsou zařazeny 
do třetí kategorie s četností se-

čení dvakrát ročně. „Tak jako 
v každém roce jsou vždy tro-
chu problémy s první květno-
vou sečí. Je třeba si však uvě-
domit, že posečení všech ploch 
první a druhé třídy trvá zhruba 
tři týdny. na plochách, kam se 
dostaneme až třetí  květnový 
týden, je tráva již přerostená 
a pochopitelně se setkáváme 
i s kritickými připomínkami 
tam bydlících občanů a dotazy 
typu Proč je tráva první pose-
čena na tom sídlišti a ne na na-
šem?“ reaguje Plšek na časté 
dotazy. 

Tyto problémy však podle 
ředitele při dalších sečích od-
padnou a údržba je zajišťována 
standardně dle zařazení ploch 

do třídy údržby. navíc pracov-
níkům techniček přibudou le-
tos dvě nové výkonné sekačky, 
které nahradí staré dosluhující 
typy. 

„Tato investice pomůže 
zvýšit intenzitu sečení, tj. ze-
jména zkrátí interval první 
jarní seče. Silně vnímáme, že 
mezi občany přibývá alergiků, 
kterým vyšší tráva způsobuje 
problémy a také přání obyva-
tel mít upravené okolí domu je 
pádným argumentem. Závě-
rem však musím připomenout 
obvyklou větu – finanční mož-
nosti města nejsou neomezené, 
a pokud se přidá v jedné oblas-
ti, musí se ubrat v oblasti jiné,“ 
uzavřel Vladimír Plšek.  (red)

technické�služby�pořizují�dvě�nové�sekačky

R
ed

ak
ce

 O
tr

ok
ov

ic
ký

ch
 n

ov
in

: t
el

. 5
71

 1
18

 
10

4,
 e

-m
ai

l r
ed

ak
ce

ot
ro

ko
vi

ck
en

ov
in

y.
cz

S
N
ím

k
y
:�
A
N
N
A
�N
o
v
o
t
N
á
,�m

A
R
t
IN

A
�F
o
Jt

ík
o
v
á

malí� kolaři. Vítání sezony 
 v otrokovickém přístavišti. 

Požehnání� pro� motorkáře. římskokatolický farář Josef  
Zelinka požehnal účastníkům Restartu na náměstí 3. května. 

otRokovICké�NovINy vydavatel:�Otrokovická BeSeDA, s. r. o., IČO: 255 138 85. Registrace:�1. 7. 2007 - MK ČR e 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9�000��ks, uzávěrka�je�10.�den�v�měsíci.�Distribuce do všech schránek ve městě 
Otrokovice a na určená místa. Zdarma�-�neprodejné. Redakce:�Otrokovická BeSeDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční�rada: Ing. Milan Plesar (předseda), Mgr. Jaroslav Budek, Mgr. Lenka Krup-
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distribuce:�Česká pošta, s. p., �Nevyžádané�příspěvky�se�nevracejí.

konec�platnosti�řidičských�průkazů�se�blíží!

Od 1. 7. se zvyšuje věkový limit pro první povinnou prohlídku 
neprofesionálních řidičů z dosavadních 60 na 65 let věku. Od 
 1. 7. je tedy řidič neprofesionál povinen podrobit se pravidelné 
lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 
let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po do-
vršení 68 let věku pak musí absolvovat lékařskou prohlídku 
pravidelně každé dva roky. mgr.�Renáta�kRyStyNíková, 
 vedoucí odboru dopravně-správního

Více než 2 300 otrokovických 
řidičů si dosud nepožádalo 
o výměnu svého řidičského 
průkazu. Řidičské průkazy vy-
dávané v rozmezí od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004 jsou jejich drži-
telé povinni vyměnit nejpozději 
do 31. 12. 2013. Uplynutím sta-
novené doby pro jejich výmě-
nu řidičské průkazy pozbývají 
platnosti. Výměny ŘP provádí 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností příslušný podle 
místa trvalého pobytu držitele 
ŘP na území České republiky. 

Pro výměnu je nutné před-
ložit jednu barevnou nebo 
černobílou fotografii průkazo-
vého formátu o rozměrech 3,5 
x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad 
totožnosti. Žádost o vydání 
ŘP se jednoduše vyplní přímo 
u přepážky.  Zákonná lhůta pro 

vydání nového ŘP je do 20 dnů 
od podání žádosti, a jelikož 
se jedná o povinnost z platné 
právní úpravy, není výměna 
ŘP zpoplatněna. Pokud bude 
požadováno vydání ŘP (v rám-
ci povinné výměny) ve lhůtě 
kratší, tj. do 5 pracovních dnů 
od podání žádosti, je pro tento 
úkon již stanoven správní po-
platek 500  Kč.

Doporučujeme vám výměnu 
ŘP neodkládat. S blížícím se 
koncem stanoveného termínu 
pro výměnu řidičských průka-
zů lze očekávat zvýšený zájem 
řidičů a delší dobu pro odbave-
ní. nezapomínejte, že vyřízení 
žádosti o vydání dokladu trvá 
až 20 dnů! 
Mgr. R. kRyStyNíková, 
 vedoucí odboru 
 dopravně-správního

lékařské�prohlídky�řidičů�nově�až�v�65�letech
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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 

In
Z

e
R

c
e

Společnost�tomA,�a.�s.�
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stupaček u byt. domů
kontakt:�737�207�790
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Nejlepší�kurzy�ve�městě
nová 

směnárna
otrokovice-Střed,�u�kostela

tel.�608�869�447
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V Otrokovicích si připomněli 
v předvečer výročí osvoboze-
ní města své válečné hrdiny. 
Otrokovice byly osvobozeny 
3. května. na počest tohoto 
dne je pojmenováno i náměstí, 
na němž je památník obětem 
2. světové války. Další památ-
ník je v Kvítkovicích, kde je 
umístěna také pamětní deska 
věnovaná gnm. Aloisi Šiškovi, 
vojenskému pilotu 311. česko-
slovenské bombardovací peru-
tě v Anglii.

To ale nejsou jediné památ-
ky na tehdejší pohnutou dobu. 
na obřadní síni otrokovického 
hřbitova připomíná pamětní 

deska strážmistra Františka 
Hložka. Strážmistr se proti ně-
mecké říši provinil tím, že ne-
nahlásil pobyt svého synovce, 
parašutisty vycvičeného v An-
glii, Oldřicha Pechala, a na-
opak mu měl podávat zprávy 
o případných policejních opat-
řeních proti němu. Františka 
Hložka odvedlo, věznilo a na-
konec v červnu 1942 popravilo 
gestapo. 

na svého otce-hrdinu za-
vzpomínal Vlastimil Hložek.   
„Oldřich Pechal byl můj brat-
ranec. Bydleli ve Vřesovicích, 
a právě tam se také Oldřich 
po nevydařeném výsadku 

ukryl. Jeho kolegu ale chytili, 
a ten prozradil, kde by mohl 
Oldřich být. Můj otec nevyvě-
sil pátrání po něm na policii, 
ani o něm nic nenahlásil gesta-
pu,“ přiblížil Vlastimil Hložek. 
Tomu bylo sedmnáct let, když 
otce popravili. „chodil jsem 
tehdy druhý rok na průmys-
lovku. Jen ke mně přišel kantor 
a potřepal rukou. Pak teprve 
vyvěsili oznámení o zastřelení 
tatínka,“ vzpomínal pan Vlas-
timil. 

Františka Hložka připomíná 
také Hložkova ulice v Otroko-
vicích.

 �Anna�NovotNá

Pocta�obětem�a�hrdinům�2.�světové�války
Slavnostní předání knih se ži-
votními příběhy našich senio-
rů, které kreativně zpracovali 
studenti Střední školy pedago-
gické a sociální Zlín ve spolu-
práci s rodinnými příslušníky 
seniorů, se konalo ve čtvrtek 
16. května. Vše vzniklo v rám-
ci programu „Knihy života“, 
kdy jsme se věnovali tvorbě 
knih  životních příběhů vybra-
ných seniorů našeho domova.  

Protože jsme se zaměřili 
na tvorbu knih seniorů s pokro-
čilým stadiem demence, hráli 
významnou roli v sepsání ži-
votního příběhu jejich rodinní 
příslušníci. Při psaní se zamě-
řili na popis životních událostí 
svého blízkého i na informace 
o jeho osobnosti. Mnohdy jim 
psaní přineslo úlevu, protože se 

ve vzpomínání vraceli do doby, 
kdy byl jejich blízký ještě 
v plné síle. naším partnerem 
v další fázi práce na knihách 
života byli studenti Střední 
školy pedagogické a sociální 
Zlín, kteří jim dali konečnou 
podobu. Psaný text kreativně 
doplnili fotografiemi,  osobní-
mi dokumenty seniora, např. 
vysvědčením ze školy, svateb-
ním oznámením, obrázky apod. 

Význam této naší aktivity 
spatřujeme v tom, že pro pe-
čující tým může znalost život-
ního příběhu velmi pomoci při  
rozpoznání potřeby seniora, 
lepším pochopení jeho chování 
a  umění se vcítit do jeho vní-
mání. mgr.�věra�BeRková, 
 metodička soc. práce 

 SenIORu Otrokovice

Senioři�psali�knihy�života

Střední odborná škola Otroko-
vice se letos poprvé zapojila 
do programu eTwinning, progra-
mu mezinárodní spolupráce škol, 
ve kterém je zapojeno 4 500 uči-
telů z celé České republiky. naše 
škola je součástí projektu FUn 
(Festival Unite nations, česky 
to znamená Festivaly spojují 
národy). V únoru jsme zahájili 
mezinárodní komunikaci s naši-
mi tureckými partnery. Žáci se 
nejprve na počítačích přihlásili 
do největší evropské internetové 
komunity škol, učitelů a žáků, 
vložili fotografie naší školy a Ot-
rokovic a vložené fotky anglicky 
okomentovali. V prostředí eTwi-

nning spolupracujeme s turec-
kou učitelkou na projektu Fes-
tivaly, a proto tam kluci vložili 
fotky z fašanku a opět tyto tra-
dice okomentovali anglicky tak, 
aby si ostatní účastníci mohli fot-
ky s textem našich žáků prohléd-
nout. Další plánované aktivity 
budou založené na oboustranné 
komunikaci mezi tureckými 
a našimi studenty formou cha-
tu nebo blogu o životě studenů 
ve škole i ve volném čase. 

Práce s programem eTwi-
nning a Twinspace žáky baví 
a dobře se v něm již orientují. 
navíc veškerá komunikace pro-
bíhá v anglickém jazyce a stu-
denti aspoň mají možnost využít 
svých znalostí a dále se touto 
zábavnou formou v psaném pro-
jevu zdokonalovat.  

 Alena�čeCHová, 
 Renata voNdRáková, 

 Renata mItáčková, 
 SOŠ Otrokovice

mezinárodní�spolupráce�na�Soš
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Sedmero gymnázií se představilo na 44. festivalu gymnaziálních 
souborů. Studenti se předvedli v široké škále žánrů. Kromě latin-
ských písní zazněly i popové, folkové či rockové hity. Otrokovické 
gymnázium mělo pro posluchače připravené například africké pís-
ně a lidovky o lásce. na večerní akademii zahráli účinkující z Di-
vadla poezie Variace s představením Slečna od Maxima.  (ano)

Bioprodukt je v obecné definici něco vypěsto-
vaného či vyrostlého v nedalekém okolí, ne-
zkaženého umělými doplňky či nadbytečným 
zásahem zpracovatelů, něco, co nám rozhodně 
zdraví nepodlomí, naopak nás vede k lepší kon-
dici a kvalitě života. Po večeru s Divadelním 
spolkem Kroměříž, který ve velkém sále Otro-
kovické BeSeDy uvedl 14. května hru MIKVe, 
si dovolím tvrdit, že nečetným, ale nadšeným 
divákům byl předložen zdravý a povrchními ci-
vilizačními doplňky nezkažený bioprodukt pro 
lepší kondici a zdraví jejich duší.

Ve strhujícím hereckém koncertu osmi před-
stavitelek velmi různorodých ženských charak-
terů, kde i přes vážné téma nechyběl ani vtip, ani 
nadsázka, se odvíjel příběh o lidské lhostejnosti 
či zbabělosti či bezmocnosti v situaci, kdy bylo 

nutno se osobně postavit zlu, které má dokonale  
padnoucí oblek bezúhonnosti. Přes vnější sou-
vislosti, které odkazují k židovské komunitě, je 
to příběh o nás, o našich přednostech i chybách, 
o naší odvaze či selhání. Bezchybný a profesio-
nální výkon osmi „amatérek“ z Kroměříže byl 
nakonec odměněn bouřlivým potleskem všech 
diváků vestoje. 

Pokud vám stačí oplatek či hamburger neval-
né jakosti a chuti, které nabízí většina stanic na-
hlížejících do vašich obýváků, prosím, je to vaše 
volba. nám, kteří jsme 14. května byli ve vel-
kém sále Otrokovické BeSeDy u toho, zachut-
nal neodolatelně bioprodukt, jenž nám připravi-
ly dámy z Divadelního spolku Kroměříž.  
� mgr.�michal�myNáŘ,�
 ředitel Otrokovické BeSeDY

Bioprodukt�na�scéně�otrokovické�BeSedy

týdeN�žIdovSké�kultuRy

Gymnaziální�soubory�měly�festival
Pieta.�Občané i představitelé města vzdali hold těm, jejichž životy byly zmařeny za 2. světové války.
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Dne 12. dubna 
oslavil pan Josef�
kouŘIl krásné 
90. narozeniny. 
Vše  nejlepší 
do dalších let 

přejí manželka Zdeňka, dcery 
Mirka a Zdeňka s rodinami.

Dne 7. května 
oslavil pan Josef��
kuJAN� 90 let. 
Za lásku a péči 
děkují, hodně 
zdraví a stálou 
svěžest přejí manželka Marie, 
dcera Jitka, snacha Dagmar, 
vnuci Richard, Dušan, Tomáš, 
Daniel a Roman s rodinami.

Máme Tě moc 
rádi, Ty to víš 
a na Tvé zdraví 
pozvedáme číš. 
Dne 15. květ-
na oslavila své 

50. narozeniny paní Jana  
čANIGová. Do dalších 50 
let jí pevné zdraví, lásku a štěs-
tí přejí manžel Petr, syn Mirek, 
dcera Kristýna, rodina Suku-
pova a rodina Matůšů.

Hodně štěstí, 
žádné vrásky, 
další roky plné 
lásky. A s úsmě-
vem na tváři, ať 
se Ti vše vyda-
ří. Dne 25. května oslaví své 
80. narozeniny paní libuše� 
CHytIlková. Z celého 
srdce jí k jubileu blahopřejí 
dcera Jana a syn Pavel s rodi-
nami.

Dne 20. května uplynulo smutných 9 let od úmrtí 
naší drahé babičky a maminky, paní Jiřiny�kluBA-
lové. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dagmar 
a Jana s rodinami. 

Kdo v srdcích žije, nezemřel, jen odešel o kousek dál. 
Dne 21. května jsme si připomněli smutné 1. výro-
čí úmrtí pana milana�CHytIlA. S láskou v srdci 
vzpomínají dcery Dana, Soňa, Jana, Jarmila s rodina-
mi a ostatní příbuzenstvo.

Dne 22. května uplynulo 10 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, pan  
Zdeněk�JANečkA. S láskou stále vzpomíná man-
želka a synové s rodinami.

Dne 22. května jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí pana 
Antonína�vAŘákA. Dne 8. listopadu 2013 by se 
dožil 60 let. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje-
me. Manželka Iva, děti s rodinami a rodina Vařákova. 

Jen svíčku rozsvítíme, kytičku Ti dáme a tiše vzpomí-
náme. Dne 23. května jsme si připomněli 1. výročí 
úmrtí pana Františka�kRátkéHo. S láskou vzpo-
míná manželka, dcera a syn s rodinami. 

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srd-
ce. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál. Dne 28. května si připomeneme 6. vý-
ročí úmrtí paní vlastimily�Novákové. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 
Dcery Vlasta a Lidka s rodinami. 

Dne 5. června si připomeneme 2. výročí, kdy nás na-
vždy opustila naše maminka, babička a prababička, 
paní Jiřina�vACulíková. Dne 24. června by se 
dožila 92 let. Za tichou vzpomínku děkují dcera Jiřina 
a vnučka Dagmar s rodinou.

Čas ubíhá a velká bolest zůstává. Dne 7. června by 
se dožil 90 let pan ondřej�HRomádkA. Zároveň 
jsme si 16. března připomněli 10. výročí jeho úmrtí. 
Vzpomíná dcera Libuše s rodinou.

V těchto dnech vzpomeneme  10. výročí 
úmrtí Josefa�kARáSkA, který by se 
v letošním roce dožil 90 let, a 8. výro-
čí úmrtí paní Zdeňky�kARáSkové. 
Za tichou vzpomínku děkují děti Josef 
a Hana.

Dne 20. dubna uplynulo již neskuteč-
ných 15 let od úmrtí maminky a babič-
ky, paní Anny�BARešové�a 5. června 
uplyne 14 let od úmrtí tatínka a dědeč-
ka, pana Antonína�BAReše. S láskou 

vzpomíná dcera a vnuk. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 1. května uplynulo 18 let, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček, pan František�oNdRů-
šek. S láskou stále vzpomínají manželka Jarmila, 
dcera Jarmila s manželem, dcera Františka s manže-
lem, vnuci Vladimír, Karel, Martin a vnučky Renata 
a Martina. 

Dne 2. května jsme vzpomněli 8. výročí úmr-
tí naší milé maminky, babičky a prababičky, paní  
marie�duJkové. Za tichou vzpomínku děkují dce-
ry Marie a Jana s rodinami.

Dne 6. května uplynul rok, co odešel od všech, které 
měl rád, náš drahý pan vladimír�čeleCHovSký. 
Kamarádi, přátelé, známí vzpomeňte s námi. Rodina

Spi sladce, tiše, mladý svůj sen, na Tebe, Martínku, 
vždy s láskou vzpomenem. Dne 10. května uply-
nul první rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný  
martin� SAtINA. S láskou vzpomínají maminka 
Katka, sestry Katka, caroline a bratr Lukáš. 

Dne 11. května by se dožila 100 let paní Františka�
kuBíNová. S láskou stále vzpomínají dcera Ladi-
slava, synové Ludvík a Leoš s rodinami. 

Dne 11. května jsme si připomněli 20. výročí úmrtí 
našeho drahého tatínka, pana Rostislava�mARtIN-
ce. S láskou a úctou vzpomínají dcera Věra a syn 
Rostislav s rodinami.

Dne 11. května to byl rok, kdy dotlouk-
lo srdce naší milované maminky, paní 
marie�košutové a 8. března to bylo 
13 let, co odešel od všeho, co měl rád, 
náš tatínek, pan František� košut. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery,        

vnoučata a pravnoučata.  

Dne 15. května uplynulo 10 let od úmrtí pana  
Antonína�PIJáčkA. S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. 
Dne 16. května uplynulo 10 smutných let od chví-
le, kdy nás nečekaně navždy opustil pan ladislav� 
NěmeC. Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou 
vzpomíná celá rodina.

Dne 17. května uplynulo smutných 10 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, pra-
dědeček, pan�Josef�šveNdA. Vzpomíná manželka, 
syn s rodinou a dcera s rodinou.

Dne 18. května jsme si  připoměli smut-
né 5. výročí úmrtí paní dobroslavy�
CRlíkové a 5. června to bude rok, 
co navždy odešel pan Anatol�CRlík. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují                    
dcera Radomíra a syn Vladislav s rodinou.

S bolestí, kterou ani čas nezahojí, jsme dne 18. květ-
na vzpomněli 25. výročí úmrtí milovaného man-
žela, otce, dědečka a pradědečka, pana Bohumila 
HonSe. S láskou stále vzpomínají manželka a syn 
Bohumil s rodinou. 

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 18. května 
jsme si připomněli již 6. výročí úmrtí paní miluše� 
škodíkové. S láskou vzpomínají manžel a syno-
vé s rodinami.

SPolečeNSká�kRoNIkA BlAHoPŘáNí

InzeRce

StudIo� JANA� -� KOSMeTI-
KA, MASÁŽe LÁVOVÝMI 
KAMeny, PRODLUŽOVÁnÍ 
ŘAS (Magic Lashes). na Vaši 
návštěvu se těší Věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

Restaurace� dolly Trávníky: 
výhodné menu, nová minutko-
vá kuchyně. Gurmánský víkend 
ve dnech 14. až 16. června. 
www.dolly.unas.cz

Společenská�kronika: cena za zveřejnění ve společenské kronice je 120 Kč vč. DPH/osoba. Podklady  
a platby přijímá  ekonomka p. Gajdošíková, 1. patro Otrokovické BeSeDy, Po–Pá 7.30–16 hod.
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Pronajmu nebytový prostor  
v centru Otrokovic, Čechova 
1604. cel. částka včetně služeb 
6 000 Kč/měsíc. Prostory vhodné 
k podnikání! Prohlídka je možná 
po tel. domluvě 603 48 58 20.

Technické služby Otrokovice s. r. o., K. Čapka 1256, Otrokovice  
,přijmou do pracovního poměru AutomeCHANIkA�s nástupem 
v červnu 2013.  Požadavkem je vyučení v oboru a minimálně 5 let 
praxe, řidičský průkaz skupiny „c“, výhodou pak profesní a svářeč-
ský průkaz. Zájemci o pracovní místo se mohou hlásit u p. Zapleta-
lové telefonicky – číslo  telefonu 577 922 329, 603 159 744, nebo 
osobně v sídle společnosti v době od 6.00 do 14.00 hodin. Osobní 
schůzku je nutné si vždy předem sjednat telefonicky.

Hledám ke koupi nebo ná-
jmu byt nebo dům. Otrokovice, 
Zlín a okolí. Děkuji za nabídky. 
Tel. 774 215 812.

Prodám krásnou chatu 
2+1, obec Žlutava. Koupel-
na, Wc, zahrada cca 450 m2,  

v osobním vlastnictví, komplet-
ně zařízená. cena: 550 000 Kč.  
Tel.: 737 715 447

umíte�dobře� jazyky? Baví 
Vás práce s lidmi? Hledáte 
zaměstnání, nebo brigádu? 
Přijmeme lektora/lektorku pro 
výuku angličtiny či dalších 
jazyků. Životopis zašlete na 
job@maximum-agentura.cz. 
Tel. 777 832 792
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Městská televize Otrokovice, 
archiv vysílání:   

www.televizeotrokovice.cz

Nabídka�práce.�Přijmu čilou 
důchodkyni do školního bufe-
tu. Info 777 81 21 81.



školka�má�narozeniny. Slavnostní akademií si připomněla Mateřská škola 
Otrokovice své desetileté výročí. V Otrokovické BeSeDĚ, kde se akce konala, vy-
stoupily děti ze všech oddělení mateřské školy. Rodičům, prarodičům a ostatním 
návštěvníkům předvedly například to, jak se učí angličtinu. nechyběly říkanky, 
písničky ani taneční choreografie.  (ano),�foto:�Anna�NovotNá

OtrOkOvické
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Studio Městské televize 
Otrokovice nabízí výrobu 
a profesionální zpracování 
svateb, soukromých, spo-

lečenských i firemních akcí, 
dokumentů a propagačních 
filmů. E-mail pro nabídku 

a bližší info: redakce@tele-
vizeotrokovice.cz

 Chceš studovat BEZ PŘIJÍMAČEK? 
Pak hledáš NAŠI ŠKOLU!!! 

 

 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
Podnikání 
denní dvouleté a dálkové tříleté studium ukončené maturitou 

- zaměření na EKONOMIKU, ÚČETNICTVÍ, PRÁVO 
- praktické studium pro samostatné podnikání 
- individuální příprava ke státní maturitě 

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM 
- ukončeno absolutoriem – titul DiS. 
- možnost získání titulu Bc. v návazném studiu na vybraných VŠ 

Daňová a finanční správa 

- tříleté denní i kombinované studium 

- odborník v oblastech: ÚČETNICTVÍ, DANĚ, FINANCE 

Cestovní ruch 

- tříleté denní studium 

- odborník v oblasti TURISMU - cestovní kanceláře,  
průvodcovství, infocentra, management hotelů a restaurací  

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o.  
Tovačovského 337, 737 01 Kroměříž,  

tel. 573 343 942, e-mail: spos@spos.cz, http://www.spos.cz 
 

 

Ve čtvrtek 25. 4. proběhla na dopravním 
hřišti Trávníky akce všech odloučených 
pracovišť Mateřské školy Otrokovice 
s názvem cesta není hřiště. Akci zahájila 
policejní houkačka, děti přivítala radní 
města Libuše Škrabolová a na úvod za-
zpívala s dětmi hymnu akce Jede auto 
z kopečka. Počasí dětem přálo, takže 
mohly absolvovat všech šest přichysta-
ných disciplín – jízda v krabicových au-
tíčkách, jízda zručnosti na koloběžkách, 
skládání puzzle z dopravních značek, běh 
záchranářů-štafeta, jízda na koloběžce 
dle pravidel silničního provozu a určo-

vání chyb na dopravních obrázcích. Děti 
měly možnost seznámit se s prací poli-
cie a prohlédnout si všechny pomůcky, 
které její příslušníci používají při práci. 
Všichni úspěšní účastníci byli odměněni 
medailí, dětským řidičským průkazem 
a věcnými dary. 

Akce proběhla ve spolupráci s DDM 
Sluníčko a Městskou policií Otrokovice 
za výrazné podpory sponzorů: města Ot-
rokovice, BeSIP a Teplárny Otrokovice 
a. s. lenka�mlýNková, 
� Božena�mAŘíková,

 učitelky MŠ J. Jabůrkové

děti�z�mateřinky�už�vědí,�že�cesta�není�hřiště

Koncem dubna slaví naše planeta svátek. 
Letos jsme opustili na celý den školní 
lavice. Slavit Den Země a nebýt přitom 
v přírodě? To by ani nebyla oslava. cíl 
našich výprav byl pro každý ročník jiný. 

Žáci 1. stupně navštívili úpravnu vody 
v Tlumačově-Skalách. Vedoucí provozu 
a jeho spolupracovníci je seznámili s ce-
lým průběhem čerpání, čištění a úpravy 
pitné vody, která teče do domácností 
nejen v Otrokovicích, ale i v okolních 
obcích. nejdříve zhlédli krátký film 
o koloběhu vody v přírodě a pak zavíta-
li do všech částí úpravny. Viděli čištění 
filtru, provzdušňovací kaskády i  nádrže, 
kde se pomocí přidávaného vápenného 
roztoku odstraňuje železo. následovaly 
obrovské nádrže k filtrování a čištění 
vody. na závěr si prohlédli i laboratoř, 
kde se provádí pokusy na ověření její 
nezávadnosti. Vše bylo hodně zajíma-
vé a poučné. Den Země se nám oprav-
du vydařil. A co je důležité? Budeme si 
mnohem více vážit pitné vody a snažit se 
s ní zbytečně neplýtvat. Vždyť život bez 
vody přece není možný.

Šesťáci mají také obrovský zážitek. 
celé dopoledne prožili s ušlechtilými 
koňmi v nedalekém hřebčíně v napajed-
lích. A věřte nevěřte, byli za své chování 
pochváleni panem průvodcem, kterého 
poslouchali na slovo. nejen paní učitel-
ky, ale i žáky uchvátilo poutavé vyprá-
vění o historii hřebčína, o jeho majite-
lích, o stájích i pastvinách. Když jsme 
se zaposlouchali do příběhů některých 
ušlechtilých koní, měli jsme pocit, že je 
známe, že jsme byli u toho, když každé 
ráno vybíhali na pastviny, pochutnáva-
li si na šťavnaté trávě nebo jen tak po-
skakovali na louce mezi motýly. nikdy 
nedopustíme, aby jim někdo ubližoval. 
A žádnému zvířeti, které žije na naší 
Zemi. Zaslouží si úctu a vlídné zachá-
zení. Dnes jsme se přesvědčili, že láska 
a vlídnost projevené zvířatům se nám 
mnohokrát vrátí.

A jak oslavili tento den sedmáci? Ti se 
zaměřili na ochranu přírody, na chování 
lidí nejen k přírodě, ale i k sobě samým. 

Po zhlédnutí výstavy pohádkových 
kostýmů v  komnatách napajedelského 
zámku se vrátili zpět do reality. Prošli 
zámeckou zahradu, náměstí i blízké oko-
lí zámku. Do předem připravených listů 
zaznamenávali vše, co souvisí s lidskou 
činností. nasbírali mnoho potřebných 
informací do školních projektů. Vyrobili 
nádherné palety barev z přírodních mate-
riálů, a mohli tak na chvíli zapřemýšlet, 
jak je ta naše Země krásná, barevná. 

V tento den byli nejstaršími účastní-
ky oslav Dne Země žáci osmých tříd. Ti 
měli nelehký úkol: prozkoumat vodní 
ekosystémy povodí řeky Moravy. Aby 
měla jejich výprava smysl, usedli nejpr-
ve k počítačům a zjistili si na internetu 
základní informace o této oblasti. Poté 
odjeli do napajedelského zámku, kde si 
jako všichni ostatní prohlédli expozici 
a pak chvilku prozkoumávali zámeckou 
zahradu.  Ze zámku pak šli pěšky předem 
domluvenou cestou, fotili tamní faunu 
i flóru a zapisovali si všechny rostlinky, 
které již v tomto období kvetou a kte-
ré po cestě viděli. A že jich není málo! 
cestou si povídali nejen mezi sebou, ale 
i s učiteli, kteří je doprovázeli. 

Všechny děti vědí, že lidé jsou součás-
tí přírody, ale nejsou jejími pány, že se 
nesmí nad přírodu povyšovat, že ji musí 
chránit. V tento den jsme se chovali pěk-
ně k sobě i k přírodě. Tak ať máme tako-
vých dní co nejvíce.
 Mgr. Jaroslava oNdeRková, 
� Ing.�Pavlína�Ptáčková, 
 učitelky ZŠ Trávníky

Svátek�planety�v�Zš�trávníkymateřská�škola�otrokovice�oslavila�10�let

Český zahrádkářský svaz Ra-
dovánky zve všechny holčič-
ky, kluky, rodiče a prarodiče 
na Den dětí, který se koná 
v sobotu 22. června od 13 ho-
din u zahrádkářské kolonie 

Radovánky u jezírek (blízko 
obchvatu Otrokovic). Po cestě 
po pohádkách je možné pose-
dět s přáteli, opéct špekáčky 
a poslechnout si country kape-
lu.  (red)

Pozvánka�od�zahrádkářů�Radovánky�na�den�dětí
„Zlo, Láska a nenávist. co 
všechno se může stát, když se 
dva lidé opravdu nemají rádi? 
Petr a Pavel, bratři, kteří se přistě-
hovali do Zlína z Prahy, se s tím-
to seznámí velmi brzy po svém 
příjezdu. na jejich nové lásky 
si totiž dělá nárok vždy i někdo 
jiný, i dospělí, jako třeba Mar-
kétin otec. Vše se navíc zkom-
plikuje, když Karolína, Pavlova 
přítelkyně, otěhotní. Markéta 
navíc záhy odjíždí do internátní 
školy a myslí si, že už se s Pe-
trem nikdy neuvidí. Bohužel se 
stane něco, co všechny navěky 
změní….“ Tak v kostce popisuje 
děj muzikálu naše ulička, který 
napsal a ve kterém také hraje 
a zpívá, žák ZUŠ Otrokovice 
Matěj Tauš. Muzikál se hraje 
v sobotu 15. června od  17 hodin 
v Otrokovické BeSeDě.   (red)

otrokovická�školka�patří�mezi�férové�zaměstnavatele

Mateřská škola Otrokovice a společnost MORAVIA cAnS zís-
kaly ocenění Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná 
instituce zajímající se o rovné podmínky pro všechny skupiny 
zaměstnanců a věnující pozornost péči o ně.  Udílení ocenění je 
součástí projektu BeneFIT, který realizuje společnost LAPP 
KABeL, organizace eDUcOL a město Otrokovice. Projekt Be-
neFIT je financován z evropského sociálního fondu, operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

 Pro zapojení do 1. ročníku a zaslání nominací byli v závěru 
roku osloveni zaměstnavatelé ve Zlínském kraji i široká veřej-
nost. Ocenění byla předána pouze dvě, a to vítězům v kategori-
ích malá a střední instituce do 250 zaměstnanců a velká instituce 
s 251 a více zaměstnanci. nicméně už sama skutečnost, že in-
stituce byla nominována na toto ocenění, je podle organizátorů 
úspěchem. „Jsme rádi, že jsme byli oceněni a že jsme vytvořili 
podmínky, abychom byli oceněni,“ uvedla ředitelka MŠO Magda 
Zycháčková. Spolu s vyhodnocením roku 2012 byl vyhlášen další 
ročník Férového zaměstnavatele aneb Genderově orientované in-
stituce – pro letošní rok jsou návrhy na udělení ocenění přijímány 
až do 31. prosince.      (red)

 
 

18. dubna 2013 
 
Tisková zpráva 
 
Město ocenilo Férové zaměstnavatele 
 
Mateřská škola Otrokovice a společnost MORAVIA CANS získali ocenění Férový zaměstnavatel 
aneb Genderově orientovaná instituce. Oba zaměstnavatelé se více než jiní zajímají o rovné 
podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců a věnují pozornost péči o ně.  
Udílení ocenění Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná instituce je součástí projektu 
BENEFIT, který realizuje společnost LAPP KABEL spolu s organizací EDUCOL a městem 
Otrokovice. Projekt BENEFIT je financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.   
Pro zapojení do prvního ročníku a zaslání nominací byli v závěru roku osloveni zaměstnavatelé ve 
zlínském kraji i široká veřejnost. Ocenění byla předána pouze dvě, a to vítězům v kategoriích malá 
a střední instituce do 250 zaměstnanců a velká instituce s 251 a více zaměstnanci. Nicméně už 
sama skutečnost, že instituce byla nominována na toto ocenění je úspěchem. „Jde o to, aby 
zaměstnavatelé vytvářeli příznivé pracovní podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců a 
umožňovali zejména ženám sladění pracovních a osobních rolí,“ uvedl hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák, který svou účastí při slavnostním vyhodnocení podpořil přítomné zaměstnavatele 
z celého kraje.  
V návaznosti na nominaci vyplňovaly navržené instituce dotazník, který se skládal ze sedmi 
tematických oblastí, jako jsou interní dokumenty, personální podmínky, formy organizace práce, 
udržování kontaktu, zdravotní péče, sociální péče a osobní rozvoj a vzdělávání. Dotazníky 
hodnotila odborná komise, která následně vybrala vítěze v každé kategorii. Celkem bylo 
hodnoceno sedm institucí. Mateřská škola Otrokovice zvítězila v kategorii malých a středních 
institucí, Moravia Cans v kategorii velkých. 
„Stejně jako si ocenění zaslouží pedagogové či sportovci, které jsme vyhodnocovali v uplynulém 
měsíci, uznání za vytváření příznivého pracovního klimatu si zaslouží také zaměstnavatelé. Jen 
v dobrých podmínkách je totiž možné podávat výkony, které vedou k dobrým výsledkům. Pokud je 
zaměstnanec spokojený a chodí do práce rád, snaží se také, aby společnost prosperovala, 
rozvíjela se na trhu a reprezentovala sebe i region, ve kterém působí. Společně pak můžeme být 
hrdí na to, že od nás odjíždějí spokojení zákazníci, kteří dostali kvalitní produkt či službu,“ přiblížil 
význam ocenění starosta města Otrokovice Jaroslav Budek při předání cen vítězům.  
Spolu s vyhodnocením roku 2012 byl vyhlášen další ročník udílení ocenění Férový zaměstnavatel 
aneb Genderově orientovaná instituce. Pro letošní rok 2013 budou návrhy na udělení ocenění 
přijímány až do 31. prosince 2013.      
 
 
 
 
Další informace: 
Mgr. Lenka Krupková 
tisková mluvčí města Otrokovice 
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
www.otrokovice.cz 
 

muzikál�Naše�ulička
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dne� 18.� 4.� připravili� dobroty� pro�
opičky�ze�zoo�lešná:
Doma se balí do batůžku svačina, pití 
a nějaké to kapesné.  Zatím ve ško-
le paní učitelky krájí ovoce a zeleni-
nu, šišky nacpané rozinkami obalují 
v medu a pečlivě tvoří uzlíčky.  Další 
bedny s nenakrájeným ovocem a ze-
leninou čekají na siláky, kteří je od-
nesou do autobusu. na konci špejlí je 
připravena mrkev jako poslední kousek 
špízu. Ty jsou připraveny pro šikovné 
ruce prváčků a druháků, kteří na ně na-
vlečou kuličky rajčat, hroznu, kousky 
jablek, mandarinek, okurek, paprik, ba-
nánů, jahody, rozinky, sušené švestky, 
meruňky a brusinky.  V bednách leží 
meloun, kedlubny, vodnice, ředkve, 
ředkvičky, zelí, čínské zelí, hlávkový 
salát a ovoce. Stačilo nám 20 minut 
a opičí pochoutky jsou nachystány 
k převozu.  A jsme v zoo. netrvá dlou-
ho a na vlastní oči můžeme pozorovat 
obratnost siamangů, lemurů a chápanů, 
kteří si pochutnávají na přivezených 
jedlých dárečcích. A ještě nám zůstalo 
dost času na prohlídku zoo a občerst-
vení. Tato akce je pro nás tradicí.  Již 
3. rokem podporujeme primáty ze zoo 
Lešná. A těšíme se zase za rok.
Z�webových� stránek� zoo�lešná� sta-
hujeme:

Obyvatelé pavilonu primátů oslavili 
dnes doslova druhé Vánoce. nejrůzněj-
ší dobroty jim v rámci oslav Dne Země 
přichystali žáci prvních a druhých tříd 
ZŠ TGM v Otrokovicích. na jejich 
výrobu použili nejen ovoce a zeleni-
nu, ale také pytel šišek, rozinky, oříšky 
a spoustu medu. Pochutnali si nejen 
chápani, ale také lemuři vari, lemuři 
kata či siamangové. Jménem celé zoo 
i našich primátů patří všem dětem ze 
základní školy obrovský dík.
19.� 4.� v� projektu� „kamarádstvím�
proti� šikaně“� vytvořili� krásná� přá-
telství� se� spolužáky� z� 8.� tříd.�A jak 
to viděli samotní účastníci programu? 
Bylo 19. 4. a pro děti z prvních tříd 
byl nachystaný program na téma ka-
marádstvím proti šikaně. Už tak malé 
děti se musí naučit, co všechno je přá-
telství. O co v něm jde. Že kamarádství 
je lepší než se s někým hádat nebo mu 
dokonce ubližovat a třeba ho i šika-
novat. Bylo nutné jim vysvětlit, co to 
taková šikana je. Že nemají tuto ošk-
livou metodu používat sami a ani si ji 
nechat líbit od druhých. Ke všemu po-
chopení těchto důležitých věcí jim po-
máhali žáci z 8. B a 8. A. Každý velký 
žák dostal jednoho nebo dva prvňáčky 
a spolu plnili různé úkoly a zábavné ak-
tivity. Učili se být přátelé. Poslouchat 
se. Učili se přizpůsobit mladší starším 
a naopak. Prožili spolu pěkných pár ho-
din. To se jim, podle mého názoru, po-
dařilo. Určitě to obohatilo o zajímavou 
zkušenost starší i mladší děti. My starší 

jsme měli možnost je lépe poznat a zjis-
tit, co je baví. Jaké mají zájmy. Jestli 
mají domácího mazlíčka a dozvěděli 
jsme se toho mnohem víc. Omalovali 
jsme jejich postavu a napsali formou 
popisek k té postavě všechny dobré 
vlastnosti, které mají.  Je jich opravdu 
spousta. To nás potěšilo, protože to 
nejsou jen děti od počítačů a televize, 
ale baví je i sport, čtení, plavání a jiné 
i pro nás zábavné aktivity. ne každý má 
doma mladšího sourozence, na kterém 
se může naučit chovat k lidem z jiné 
věkové skupiny, a proto bylo dobré 
i pro nás starší, že jsme tímto mohli 
projít. I nám, kteří s mladším souro-
zencem žijeme, to mnohé dalo.   Pro 
nás starší z takového setkání vyplývá 
i určité poučení. A to, že vždy by mělo 
být pravidlem dívat se hlavně na dob-
ré vlastnosti člověka. Hledat je v něm, 
i když nejsou na první pohled vidět, 
a s těmi špatnými se raději nezabývat. 
Anebo naopak zkusit udělat z nich ty 
dobré, pokud je to možné. Bylo pěkné 
vidět, že děti program zajímá a snaží 
se v hodinách dávat pozor. 

O přestávce to bylo úplně jinak. 
Děti začaly řádit. Vyhlásily nám pol-
štářovou válku. Posloužili jsme jim 
jako vítané objekty a vítaná změna. 
Byla to legrace, protože měly radost, 
že je s nimi někdo, kdo si s nimi hraje, 
i když na první pohled jsme pro ně už 
skoro dospělí. Mají neuvěřitelnou ener-
gii a dokážou pěkně utahat i sportovně 
trénovaného člověka. Ten den jsem 
šel spát, stejně jako asi většina rozdo-
váděných mrňat, hned po večerníčku. 
Uspořádat takový den byl velmi dobrý 
nápad a je dobře, že je to již tradice. 
co vypadalo na vážné téma, se nako-
nec přetvořilo na velkou zábavu. Snad 
obě skupiny pochopily, že tato forma je 
pro všechny příjemnější než pěstování 
zloby, strachu a nenávisti. Buďme tedy 
veselí a hlavně kamarádští, bude nám 
tak dobře.  michael�šACH,
 VIII. B ZŠ TGM

Co�stihli�prvňáčci�k�oslavě�dne�Země

Zveme vás na „prvňáčkovský seznamovák“ – 
dvě prima setkání ve škole.
kdy?  1. setkání: čtvrtek 13. 6. v 15.30 hod. 
(rozdělení do tříd se dozvíte až na místě). Se-
známíte se s paní učitelkou, se spolužáky, spo-
lečně si zahrajete „na školu“. Rodiče si mohou 
prohlédnout školu, potkat a poznat rodiče va-
šich spolužáků.
2. setkání: 

úterý 18. 6. v 16.00 hod. – budoucí 1. c
čtvrtek  20. 6. v 16.00 hod. – budoucí 1. A   
čtvrtek  20. 6. v 17.00 hod. – budoucí 1. B   
Setkání plné her a úkolů pro vás připravuje 
školní psycholožka.
kde? ZŠ Mánesova Otrokovice (sraz v obou 
případech u hlavního vchodu do školy). Těšíme 
se na vás všechny, poznáme se navzájem. Vez-
měte rodiče a přijďte.   Vedení ZŠ Mánesova

Zpráva�pro�všechny�budoucí�školáčky�Zš�mánesova�otrokovice!!!�
(aneb�Přijďte�k�nám�do�školy�už�před�prázdninami)

Svět není černobílý a dnešní doba s sebou 
přináší mnohá úskalí a zvýšené nároky 
na rodiče, děti, pedagogy a všechny, kdo 
s dětmi pracují. Děti jsou ze všech stran 
obklopeny nežádoucími jevy a mnohdy se 
dostávají do začarovaného kruhu – pro-
blémy doma, ve škole, šikana, špatné vý-
sledky ve škole a pořád dokola… není se 
čemu divit, že vystoupit z tohoto bludného 
kruhu je velmi obtížné a bez něčí pomoci 
a podpory to často ani není možné. chtěli 
jsme preventivní akcí nezavírej oči pod-
pořit všechny, kteří s něčím nebo s někým 
bojují a zdůraznit fakt, že pokud do dětí 
nebudeme investovat – energii, čas či lás-
kyplnou péči – bude naše budoucnost také 
plná negativních a nežádoucích jevů.

Preventivní program nezavírej oči 
vznikl na popud členů Komise sociálně 
-právní ochrany dětí při Městském úřadu 
Otrokovice. Pokusili jsme se upozornit 
na problém nežádoucích jevů a zapojili 
jsme všechny čtyři otrokovické základní 
školy. Požádali jsme žáky o vypracování 

literárních a výtvarných prací na zadaná 
témata. Výstupem projektu je výstava, 
kterou zahájíme v Otrokovické BeSeDě 
vernisáží v pondělí 3. června v 17 hodin 
a sborník sestavený z nejlepších prací 
žáků. Byli jsme překvapeni ohlasem, kte-
rý celá akce vyvolala. Dětí se daná témata 
jednoznačně dotkla a vypracovaly mnoho 
děl, která jsou pozitivním přínosem pro 
prevenci v Otrokovicích. Ukázalo se, že 
děti se dívají kolem sebe a nejsou jim lho-
stejné nejen jejich problémy, ale i problé-
my jejich blízkých a kamarádů. 

Ráda bych na tomto místě poděkovala 
všem, kteří náš program podpořili – sta-
rostovi města Otrokovice, členům komise, 
školám, jejich vedení, metodikům preven-
ce, pedagogům, ale zejména všem dětem, 
které psaly, kreslily, snažily se upozornit 
na své problémy a bolesti nebo naopak 
chtěly někomu svým výtvorem pomoci. 
� mgr.�martina�kRyšková,
 členka komise 
 sociálně-právní ochrany dětí

Preventivní�program�Nezavírej�oči

Zš�mánesova�by�ráda�vybavila�animační�dílnu

Samotná myšlenka kampaně vznikla 
na jednom ze zasedání pracovních sku-
pin, které v rámci Komunitního plánování 
sociálních služeb na Otrokovicku pořádá 
město Otrokovice. Do kampaně se spolu 
s městem zapojila společnocst Madio, o. 
s. a Unie Kompas.

Aktuálním problémem, který se řešil 
napříč zúčastněnými organizacemi, bylo 
nalévání alkoholu dětem, a to nejen ze 
strany restauračních zařízení, zejména 
pak ze strany rodičů.

Převážná většina mladých lidí uvádí, že 
největší vliv v oblasti konzumace alkoho-
lu na ně měli rodiče. Děti už v první třídě 

uvádějí, že jim rodiče dali alkohol ochut-
nat. nalévají dětem alkohol například 
na oslavách či po obědě. naopak jim al-
kohol, v kontrastu s předešlým chováním, 
striktně zakazují s tvrzením, že to není pro 
děti. Z jakého důvodu, však dětem již ne-
řeknou. 

Různily se názory na to, jak s inkrimi-
novanou cílovou skupinou vlastně komu-
nikovat. Inkriminovanou skupinou jsou 
myšleni rodiče dětí z Otrokovic, napa-
jedel, Tlumačova  a dalších do kampaně 
zapojených obcí. Každý z pracovní skupi-
ny uváděl jiné postupy – od letáčků přes 
třídní schůzky až k plakátům. celý záměr 
kampaně byl až do prvního května více či 
méně tajný - tak, aby o mostech mluvili 
spíše občané a ne zástupci města. cílem 
bylo vyvolat diskusi a vzbudit emoce 
mezi obyvateli a návštěvníky města.

Velmi brzy po nastříkání mostů 
na chodníky se mezi lidmi spustila „šep-
tanda“ o tom, co to má být. názorů bylo 
velmi mnoho. Také díky určité dávce ne-
vole u některých lidí, která kampani velmi 
pomohla, se dostala informace o Kampa-
ni MOST i na Facebook, kde lidé hojně 
hlasovali a diskutovali. Kampaň MOST 
nyní běží, během května o ní jistě ještě 
uslyšíte.

Jsem rád, že se podařilo kampaní oslo-
vit dospělou populaci, vyvolat u ní emoce. 
nyní je jen na rodičích, jestli stejné úsilí 
a čas, které věnovali diskusi nad zane-
dbáníhodnou záležitostí, jako je „most 
na chodníku“, budou věnovat i rozhovo-
rům daleko důležitějším - vysvětlování 
svým dětem, proč by neměly alkohol pít. 
  Petr�štěPáNík,�
 ředitel Madio o.s. 
 a spoluautor Kampaně MOST

Autorka� loga.� Logo kampaně Most 
je dílem evy Ambruzové. V různých ba-
revných provedeních se logo objevilo 
na chodnících.

mosty�v�otrokovicích�bojují�proti�alkoholu

Termín, do kterého  máme sehnat 
potřebný obnos, se neúprosně blí-
ží. Dnes, v pátek 24. května, máme 
před sebou jen 14 dní, za které 
musíme sehnat částku potřebnou k 
vybavení animační dílny v ZŠ Má-
nesova. naše škola se zapojila do 
pilotního projektu crowdfunding. 
Jako první ze čtyř škol v republice 
se pokusíme touto formou získat 
prostředky na vybavení animační 
dílny ve škole.  Projekt funguje 
jednoduše. na stránkách hithit.
com se představuje námi připra-

vené video, jehož zhlédnutím se 
dozvíte, co potřebujeme. 

Pokud chce kdokoliv přispět, 
vybere si na uvedené stránce část-
ku, kterou je ochoten zaslat, nebo 
si vybere částku podle námi nabí-
zené odměny = benefitu, správně 
klikne a  je přesměrován k platbě.  
Pokud se částka, o kterou žádáme, 
nevybere celá = 100 %, peníze se 
dárcům vracejí zpět. Ale tento čer-
ný scénář nepřipouštíme.  Věříme, 
že nás v tom nenecháte a že ales-
poň 100 % vybereme.  (mj)
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Zatímco dubnové první kolo 
Otrokovického in-line poháru 
(OPI) provázelo příjemné, občas 
větrné počasí, druhé kolo, Mist-
rovství ČR v in-line rychlobrus-
lení, mělo o druhém květnovém 
víkendu smůlu na počasí. 

Prvního kola se zúčastnila té-
měř stovka závodníků. Pořada-
tele ze Speedskating clubu Otro-
kovice trochu zlobila časomíra, 
a tak využili na trati 200 m i ruč-
ní měření. „U kategorie Masters 
byl poprvé vyzkoušen model 
využívaný u veteránské atletiky, 
kdy dosažený čas byl přepočítán 
dle věkového koeficientu a tepr-
ve poté bylo podle přepočítaných 
časů stanoveno pořadí prvních 
pěti závodníků starších 30 let,“ 
řekl předseda klubu Marcel ne-
mček.  

Hlavní seniorskou kategorii 
vyhrál, a to na krátkých i dlou-
hých tratích, český reprezentant 
Richard Kudělásek z Bruslarna.
cz, v ženách krátké tratě ovládla 
eva Šodková z Tempish inline 
teamu a závod na 10 km, respek-
tive pět, po dohodě na zkrácení 
tratě, ovládla nicol Hlůšková 
z BOJ Žďár n. Sázavou. 

Při druhém kole OIP nezlobi-
la časomíra, ale déšť. Ještě dva 
dny před závody bylo přihlášeno 
178 závodníků, s deštivým po-
časím pak statečně bojovalo sto 
padesát. nedělní část ale byla 
zrušena. „Trať nebyla dostatečně 
způsobilá a bezpečná pro to, aby 

se druhý den MČR a 2. kolo OIP 
odjelo v plánovaném rozsahu. 
Vítězové tedy vzešli z prvního 
dne, kdy se jela jedna krátká 
a jedna dlouhá trať,“ dodal ne-
mček. 

Mistry ČR na krátkých tratích 
v hlavní mužské a ženské katego-
rii se stali Matěj Pravda z KSBM 
Praha a nicol Hlůšková z BOJ 
Žďár nad Sázavou. Dlouhé tratě 
ovládli Matěj Krupka z KSBM 
Praha a i druhý mistrovský titul 
si z Otrokovic odvezla nicol 
Hlůšková. Dvě medaile z MČR 
na krátkých tratích zůstávají ale 
v Otrokovicích. Mistryní ČR se 
v kategorii dívek 16 až 17 let sta-
la eliška Kundratová a vicemist-
ryní ČR v kategorii dívek 10 až 
11 let se stala Zuzana Kuršová, 
obě z pořádajícího klubu SSc 
Otrokovice. 

Výsledky závodů jsou k dis-
pozici na www.ssco.cz.  (ano)

mistrovský�otrokovický�in-line�pohár�
v�rychlobruslení�měl�smůlu�na�počasí

Myšlenkou dopřát žákům pohyb nad rámec výu-
ky se nechávají vést otrokovické základní školy. 
K projektu financovanému městem Otrokovice 
Zdravý pohyb do škol, který je určen žákům první-
ho stupně, se přidávají další aktivity také pro žáky 
druhého stupně. Jednou z nich je například Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů. 

„Projekt Zdravý pohyb do škol, který byl spuštěn 
na začátku letošního školního roku, hodnotím vel-
mi pozitivně. na dětech je vidět zájem a radost ze 
společného sportování. Rozvíjet zdravé návyky je 
velmi důležité a jsme rádi, že náš zřizovatel – měs-
to Otrokovice, se o tyto aktivity stará a financuje 
je. cítíme však, že udržovat v žácích zájem o sport 
i na druhém stupni je stejně tak důležité. Kromě 
pravidelné činnosti v rámci tělesné výchovy hledá-
me aktivity, které by volně navazovaly na Zdravý 
pohyb do škol a rozvíjely sportovní a pohybové 
dovednosti i nad rámec výuky. S tímto cílem jsme 
se připojili například k projektu Odznak Všestran-
nosti Olympijských Vítězů,“ přiblížila ředitelka ZŠ 
Trávníky Jana Večeřová s tím, že podobně jsou 
na tom také další základní školy v Otrokovicích.         

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů 
(OVOV) je pohybový program pro žáky ZŠ za-
měřený na zvýšení osobní aktivity co největšího 
počtu dívek a chlapců. Plně tedy koresponduje 
s otrokovickým projektem Zdravý pohyb do škol, 
který si klade za cíl zvládnutí základních pohybo-
vých dovedností, rozvoj všestrannosti a vytvoření 
kladného vztahu k pohybu.  Aktuálně se projekt 
týká pěti set žáků na prvním stupni otrokovických 
základních škol navštěvujících družiny. „Jsme vel-
mi rádi, že ředitelé základních škol se s myšlenkou 
rozvíjet spontánní pohyb u dětí ztotožnili a svými 
aktivitami ji posouvají dále. chceme, aby ve městě 
vyrůstala zdravá mládež a pohyb je nejen jednou 
ze základních potřeb dítěte s pozitivními účinky 
na zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost, ale také 
účinná prevence alkoholu, kouření, drog, šikany 
a hazardu. Věřím, že projekt Zdravý pohyb do škol 
si uchová pevnou pozici mezi aktivitami základ-
ních škol a v budoucnu jej rozšíříme i pro vyšší 
ročníky,“ uvedl otrokovický místostarosta Milan 
Plesar.  mgr.�lenka�kRuPková, 

 tisková mluvčí Otrokovic

školy�kráčí�ve�stopách�Zdravého�pohybu
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Členka otrokovického klubu  
Zuzana Kuršová.
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V tradičně přátelské atmosféře se konal 
o víkendu 3. až 5. května už osmnáctý 
ročník turnaje fotbalových přípravek 
O   pohár osvobození města Otrokovi-
ce, kterého se zúčastnily na tři stovky 
hráčů z České i Slovenské republiky 
včetně mladých fotbalistů Fc Viktoria 
Otrokovice a pořadatelského SK Baťov 
1930 (na společném snímku).  

celkovým vítězem a majitelem pu-
tovního poháru se součtem umístění 

mladší a starší přípravky stali mladí 
fotbalisté Fastavu Zlín.
mladší�přípravka�– celkové�pořadí:�
1. Fc FASTAV Zlín 
2. MFK Dubnica nad Váhom  
3. FK Fotbal Třinec
4. FK Lokomotiva Trnava
5. SK HS Kroměříž
6. SK Baťov 1930
7. TJ Olympia Bruntál
8. Fc Viktoria Otrokovice

Starší�přípravka�–�celkové�pořadí:�
1. Fc FASTAV Zlín 
2. MFK Dubnica nad Váhom
3. FK Lokomotíva Trnava
4. FK Fotbal Třinec
5. TJ Olympia Bruntál 
6. Fc Viktoria Otrokovice
7. SK Baťov 1930
8. SK HS Kroměříž
9. TJ Spartak Myjava 
10. SK Baťov 1930 „B“ 

Výtěžek na dobrovolném vstupném 
byl více než osm tisíc korun. Šek na 
8 140 korun byl v rámci slavnostního 
vyhlášení výsledků předán zástupci 
národního muzea zabývajícímu se 
archeologickými misemi v súdánské 
vesničce Wad Ben naga. Turnaj se 
konal pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje MVDr. Stanislava Mišáka.  (ano)

První dva zápasy Moravské ligy mužů 
2013 si vychutnal 20. dubna v Brně 
softballový tým Dodgers TJ Jiskra Ot-
rokovice.  Tým Snails Kunovice porazil 
14:5, Sever Brno 13:9. „Zadařilo se nám 
i o druhém květnovém víkendu na histo-
ricky prvním mistrovském turnaji na úze-
mí Otrokovic. S Brnem jsme zvítězili ve 
zkrácené hře 13:3, v utkání s Ostravou to 
ovšem tak jednoduché nebylo. Skóre se 
několikrát přelévalo ze strany na stranu, 
ale nakonec jsme byli šťastnější. Za stavu 
12:13 pro Ostravu jsme dokázali posled-
ním odpalem zvrátit výsledek v náš pro-
spěch a zvítězit 14:13,“ nekrýval nadšení 
trenér a hráč Libor Kašpárek. 

Kvůli špatnému počasí se ovšem odehrá-
la jen sobotní část turnaje, a tak ještě není 
výsledek soutěže definitivní - zápasy se 
budou ještě dohrávat. Každopádně dosud 
otrokovický tým hrající pod hlavičkou TJ 
Jiskra vede tabulku Moravské ligy. 

Dařilo se ale i mládeži otrokovického 
klubu. Děti zvítězily 21. dubna na turnaji 
Moravské ligy žáků v Lednici. Minulou 
sobotu děti hrály v Kunovicích.  S domá-
cím týmem remizovaly, ve vyrovnaných 
soubojích s Lednicí, Břeclaví a Ostravou 
vždy o bod podlehly.  (ano)

Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz

Vaše zdraví v bezpečí

Po loňském celorepublikovém finále se v neděli 28. dubna 
uskutečnilo ve Sportovním areálu Baťov v Otrokovicích tento-
krát regionální kolo e.On. Junior cup. Domácí organizátoři ze 
sdružení SK Baťov 1930 se úkolu zhostili velmi zodpovědně, 
o čemž svědčila i veřejná pochvala od pořádající společnosti 
e.On.  Akce se zúčastnilo na 250 mladých fotbalistů ze všech 
koutů Zlínského kraje. Ve sportovním areálu byla kromě sa-
motného fotbalu k dispozici spousta dovednostních soutěží pro 
děti i dospělé, např. střelba na přesnost, rychlost kopu, jízda 
na elektrokoloběžkách a segway, rodinný fotbálek tříčlenných 
týmů za účasti alespoň jedné ženy a další. Malé fotbalisty 
na oběd do nedaleké restaurace vozil vyhlídkový vláček, který 

se stal skvělým doplňkem jak pro organizátory, tak pro děti. Pro 
obyvatele Baťova tak bylo překvapením, když v neděli v čase 
oběda se místní částí proháněl zpívající vláček, jelikož si malý 
fotbalisté cestou vydatně zazpívali. Přípravka (U-10) SK Baťov 
1930 výkony na turnaji potěšila jak rodiče, tak i trenéry. I když 
v jejich celkovém 5. místě hrála velkou roli smůla v podobě 
losu, který je určil do skupiny se Zlínem i týmem 1. Fc Slovác-
ko. Do semifinále se tak hráči domácích neprobojovali, i když 
souboj s Fc Fastav Zlín prohráli jen těsně. Skončili ve své šes-
tičlenné skupině třetí, a hráli tak o konečné páté místo. V tom-
to zápase přehráli jednoznačně celek Mikulova 31:10, když se 
souběžně hrálo na dvou mini hřištích a výsledky se sečetly. 

Mladé fotbalové naděje SK Baťov 1930 tak opět potvrdily, že 
práce s mládeží je v tomto sportovním klubu prioritou a nasto-
lená cesta zvýšené podpory mládeže je správná. V očích nejed-
noho z rodičů a fanoušků tak byli mladí Baťováci vítězi. Oprav-
dovým vítězem regionálního kola se však stali mladí fotbalisté 
z týmu 1. Fc Slovácko, kterým v závěru akce předali ocenění 
zástupci organizačního týmu e.On Junior cupu Marek Pagáč 
a Petr Horák, otrokovický místostarosta Milan Plesar a součas-
ný hráč prvoligového Slovácka Marián Kovář. Závěrem se sluší 
poděkovat všem organizátorům z SK Baťov 1930, organizač-
nímu týmu e.On Junior cupu a za trpělivost těm obyvatelům 
Baťova, kterým třeba mohla vadit hudební produkce během ne-
dělního dne.    tomáš�IštváNek,

  organizátor akce za SK Baťov 1930 o.s. 

Hodnocení�celorepublikového�finále�fotbalového�turnaje�e.oN�cup
Přesně před měsícem, 24. dubna, ocenili 
představitelé Zlínského kraje v Otroko-
vické BeSeDě nejlepší sportovce kraje 
za rok 2012. Mezi desítkou oceněných 
byli hned dva sportovci původem z Ot-
rokovic.  Ploutvařce Beátě Polišenské 
gratuloval k titulu člen Českého olympij-
ského výboru Oldřich Svojanovský, ves-
lař původem z Otrokovic a držitel dvou 
olympijských medailí. Dalším oceněným  
sportovcem se vztahem k Otrokovicím je 
triatlonista Petr Vabroušek.  (ano)

Putovní�pohár�osvobození�města�otrokovice�si�odvezli�zlínští�hráči
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Sportovec�kraje�2012�měl�
své�zástupce�i�z�otrokovic

nejen se silnými sportovními a divácký-
mi zážitky, ale právě i s velkým počtem 
startujících účastníků by měli v sobotu 
22. června počítat obyvatelé a návštěvní-
ci Rekreační oblasti Štěrkoviště a přileh-
lých komunikací u Otrokovic. V ten den 
se koná Tufo-Moraviaman triatlon, závod 
na tratích 3,8 kilometru plavání, 180 kmi-
lometrů na kole a 42,2 kilometru běhu.  
Více informací k triatlonu na webových 
stránkách www.moraviaman.cz.  (red)

moraviamani�vyrazí�do�boje
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JEDEN
DEN

Pass / Kula Pikle / Tři tuny / taneční soubor EVANS /

Vašíček / Alžběta Kolečkářová a další...

8/6/
2013 

70 Kč

Otrokovice
Štěrkoviště-Rybárna

Podpora: 
Město Otrokovice

Záštita festivalu: 
Mgr. Jaroslav Budek, 
starosta města Otrokovice

NADĚJE OTROKOVICE POŘÁDÁ

II. ROČNÍK
OPEN-HANDICAP FESTIVALU 

ZDRAVÉHO UMĚNÍ 

17
.0

0–
23

.0
0

vstupné/

Podruhé ve své prvoligové historii ob-
sadily házenkářky TJ Jiskra Otrokovice 
bronzovou příčku. Ačkoliv o ní bylo roz-
hodnuto již dávno předtím, v posledním 
zápase sezony proti Sokolu Poruba B do-
kázaly proti posílenému výběru svěřen-
kyně trenéra Štefana Boršického uspět 
těsně 23:22. „S posíleným soupeřem 
jsme počítali,“ potvrdil asistent trenéra 
a manažer týmu Zbyšek cileček.

Přitom Poruba do zápasu vstoupila lépe 
a v 10. minutě si vybudovala tříbrankové 
vedení. Mezi 13. a 19. minutou však Jis-
kra šesti góly strhla vedení na svou stranu 
a ve 4. minutě druhého poločasu již vedly 
o pět branek. „Pak jsme však polevili, če-
hož soupeřky využily a srovnaly,“ litoval 
cileček.

I přes zranění domácí hráčky Julie 
Varhaníkové dotáhly Otrokovičanky 
utkání do vítězného konce 23:22. „V ko-
nečné tabulce jsme tedy potvrdili třetí 
místo s poměrně velkým náskokem 6 
bodů právě před Porubou. na druhé mís-
to, které obsadila Slavia Praha B, ztrácí-
me dva body, na vedoucí Hc Plzeň šest 
bodů. na prvním místě v soutěži střelkyň 
se ovšem umístila se 158 brankami Julia 
Varhaníková. Gratulujeme!“ přidal cile-
ček další triumf otrokovických žen. 

Třetí místo je pro otrokovickou háze-

nou velkým úspěchem. Hodně týmu po-
mohla právě Julie Varhaníková a Pavla 
nevařilová. „Pokud kádr vydrží, mohli 
bychom třetí místo v příští sezoně mi-
nimálně zopakovat, a možná bychom 
mohli pomýšlet i na vyšší příčky,“ míní 
trenér, který se chce pro případné posí-
lení družstva soustředit na vlastní odcho-
vankyně. Do kolektivu by případně rád 
začlenil hned několik talentovaných do-
rostenek. „Máme tu tři juniorské repre-
zentantky – Terezu Divílkovou, Terezu 
Vysloužilovou a Michaelu Sekulovou. 
Myslím, že tyhle tři hráčky určitě budou 
mít šanci se začlenit, a jsou i další, které  
mají perspektivu do budoucna,“ pozna-
menal trenér. 

Družstvo nezahálí ani po posledním 
zápasu sezony. Do konce května trénu-
jí ženy dvakrát týdně, v červnu alespoň 
jednou týdně. novou sezonu zahájí v srp-
nu letní přípravou – trénováním fyzičky 
i hry. První turnaj je naplánovaný v polo-
vině srpna. Ve dnech 23. až 25. srpna pak 
ženy odehrají mezinárodní turnaj Jiskra 
cup. „Děkujeme všem divákům, kteří 
nás po celou sezonu podporovali svou 
přítomností v hledišti. Doufáme, že nám 
zachovají přízeň i v následující sezoně,“ 
přeje si cileček.
� Anna�NovotNá
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Házenkářky�vybojovaly�třetí�místo XI�.�ročník�volejbalového�turnaje�
smíšených�družstev

Turnaj se koná v�sobotu�15.�6.�na�kurtech�volejbalového�oddílu�Jiskra�
otrokovice�na�trávníkách.

Letos se zúčastní jako tradičně týmy z napajedel, Zlína, Fryštáku, Radějo-
va a samozřejmě domácí oddíly. Budeme rádi, pokud mezi nás zavítáte.
Za�pořádající�volejbalový�oddíl�Jiskry�otrokovice,�který�obhajuje�

loňské�vítězství,�vás�zve�Bohumil�Blahuš

kdo�s�koho.�Při zápasech házené nemají diváci skoro šanci se nudit. Hra je velmi 
rychlá a kontaktní. Divácky atraktivní výkon předvedly 4. května v hale na Štěrkovišti 
házenkářky Otrokovic (v modrozeleném) i Poruby.   Foto:�Anna�NovotNá


