
„život mě naučil hrát s kartama, které ti roz-
dával sám …,“ i tuto písničku od kapely TuR-
BO si budeme, dopřeje-li nám počasí, moci 
poslechnout v rámci odpoledního programu 
letošní Michalské pouti. Tu pro všechny ná-
vštěvníky po roce opět připravilo město Otro-
kovice ve spolupráci s městským kulturním do-
mem Otrokovická BeSeDa. I letos nás v rámci 
Michalské pouti čeká bohatý kulturní program 
pro lidi všeho věku. Bude připravena spousta 
stánků s nejrůznějším sortimentem včetně tra-
dičně bohaté nabídky občerstvení. Dopoledne 
bude již tradičně patřit písničce s dechovkou, 
odpoledne se můžeme těšit na další kulturní 
program a taky pomyslný zlatý hřeb – známou 
kapelu TuRBO, která baví obecenstvo svými 
písněmi již více než 25 let. Chce se říci – přijď-

me si v neděli odpočinout do parku před Spo-
lečenský dům, dejme si něco dobrého k jídlu 
a pití a radujme se spolu se svými rodinami 
z příjemného dne v našich Otrokovicích. 
á propos, když jsme u prostoru před Spo-
lečenským domem, kromě poutavých soch 
vyrobených a instalovaných místními uměl-
ci a výtvarníky pod vedením Jiřího Holuba 
se samosprávě města Otrokovice podařilo 
v uplynulém týdnu úspěšně dokončit, prostřed-
nictvím vysoutěženého dodavatele, 1. etapu 
rekonstrukce chodníků v místním parku. Re-
konstrukcí prošlo na 2000 čtverečních metrů 
chodníků a nestane-li se nic mimořádného, bu-
deme chtít dokončit opravu chodníků 2. etapou 
rekonstrukce v příštím roce. 
Ing. Milan PLESAR, místostarosta Otrokovic

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
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Děti z Kralup nad Vltavou, města postiženého letošními po-
vodněmi, si o prázdninách užívaly na Ranči Rovná u Babic. 
Město Otrokovice tam pro ně totiž zorganizovalo tábor, při 
kterém si mohly vyzkoušet práci s domácími zvířaty i zá-
bavné hry. 

Samotná příprava byla na Domě dětí a mládeže Sluníčko 
Otrokovice. „Na tábor pro děti postižené povodní přijelo 39 
dětí v doprovodu svých vedoucích. Hned po jejich příjezdu 
bylo jasné, že jde o fantastickou partu. Kamarádské vztahy 
jsou totiž tím nejlepším vkladem pro pobyt v přírodě,“ na-
stínila ředitelka Domu dětí a mládeže Sluníčko Jiřina Ko-
vářová.

A právě příroda děti i vedoucí z Kralup okouzlila. „Líbí 
se nám hezké prostředí, hry, co hrajeme, koně, zvířata i hod-
né vychovatelky. Moc si to tady užíváme, Jsme v krásném 
prostředí a všichni se o nás starají jako vlastní maminky, 
navíc tady i výborně vaří. Program je báječně zorganizova-
ný a děti jsou spokojené,“ uvedla doprovázející pedagožka 
Zuzana Brožová. 

Město Otrokovice poskytlo třem obcím postiženým po-
vodněmi celkem 300 tisíc korun. Dalších 200 000 korun 
bylo určeno na zajištění týdenního táborového pobytu, na 
který přijel děti pozdravit i starosta města Otrokovice Ja-
roslav Budek. „Jsem velmi rád, že se dětem na táboře líbí 
a byly pro ně připraveny i věci, které doma nezažijí. Když 
mluvily o tom, jak dojily kozu, oči jim zářily štěstím, a tak 
to má být. Podat pomocnou ruku v těžké chvíli by mělo být 
samozřejmé a těší mě, že nabídnutá pomoc byla bezezbytku 
a s nadšením využita,“ dodal starosta.  (red)

město uspořádalo povodňový táborotrokovice uspoří miliony korun

tabuLka přeDpokLáDaných ÚSpor
rozDěLení poDLe názvu orGanizace

předpokládaná 
úspora Kč bez 
DPH/rok 2014

předpokládaná 
úspora Kč bez 
DPH/rok 2015

město Otrokovice 122 622,30 122 622,30

město Otrokovice (TEHOS) 105 910,73 105 910,73

DDM Sluníčko Otrokovice 6 217,73 6 217,73

Mateřská škola Otrokovicee 41 195,70 41 195,70

SENIOR Otrokovice 164 790,00 164 790,00

TEHOS 196 186,78 196 186,78

Technické služby Otrokovice 338 592,07 338 592,07

Základní škola Mánesova 58 500,00 58 500,00

Základní škola T. G. M. 41 490,45 41 490,45

Základní škola Trávníky 52 237,50 52 237,50

Otrokovická BESEDA 35 245,00 35 245,00

Městská poliklinika 183 528,75 175 110,00

CELKEM 1 346 517,00 1 338 098,26

CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ ÚSPORA Kč bez DPH ZA 2 ROKY 2 684 615,26

DPH 21 % 563 769,21

CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ ÚSPORA Kč vč. DPH ZA 2 ROKY 3 248 384,47

Více než tři miliony korun za dva roky uspoří 
město Otrokovice na nákupu elektrické ener-
gie pro potřeby města i organizací městem 
zřízených. Tak výrazná úspora je možná díky 
účasti města na Komoditní burze PROFIT, 
kde je možné vydražit ceny elektrické energie. 
Otrokovice se tak postavily po bok i jiných 
měst, která se do boje s cenami energií pustila.

„Je to výrazný počin, kterého jsme dosáhli 
díky pečlivé přípravě a spolupráci městských 
obchodních i příspěvkových organizací i úřed-
níků, kteří se na celé záležitosti podíleli. Za 
vedení města můžu říct, že jsem s výsledkem 
spokojen, ale zároveň vidím potřebu v těchto 

aktivitách pokračovat,“ uvedl místostarosta 
Otrokovic Milan Plesar s tím, že dobré zku-
šenosti s centrálním nákupem elektrické ener-
gie vedou otrokovickou radnici ke schválení 
záměru stejného postupu i u dalších komodit 
jako je plyn, internetové připojení, pojištění, 
kancelářské potřeby, výpočetní technika, re-
vize výtahů, hromosvodů a elektrospotřebičů 
či nákup služeb mobilních operátorů, kde lze 
uspořit přes milion korun.

„Uspořené finance využijeme ve prospěch 
obyvatel města. O jejich zacílení rozhodne 
rada města i zastupitelstvo,“ doplnil starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek.  (red)
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Tři otrokovické základní školy přivítaly v pon-
dělí 2. září 193 nových prvňáčků, což představu-
je v porovnání s minulým rokem snížení pouze o 
jednoho žáka. ZŠ T. G. Masaryka sídlící v cent-
ru města přivítala stejně jako loni nejvíce dětí, a 
to 69. Do ZŠ Trávníky přišlo v první školní den 
61 žáků, tedy o pět více než loni. Oproti tomu 
na ZŠ Mánesova, kam loni nastoupilo 68 dětí, 
usedlo do lavic 63 prvňáčků. Ve všech školách 
se děti rozdělily do třech tříd. 

Všechny nové žáky v první den nového škol-
ního roku osobně přivítali také představitelé 
města Otrokovice. Starosta Jaroslav Budek při-
šel pozdravit v první školní den děti do ZŠ Má-
nesova, otrokovický místostarosta Milan Plesar 
zpříjemnil nástup do školy prvňákům v ZŠ T. G. 

Masaryka a členka Rady města Otrokovice Li-
buše Škrabolová navštívila ZŠ Trávníky. Radni-
ce dětem i jejich rodičům věnovala v souvislosti 
s prvním školním dnem hned několik drobných 
dárečků v podobě pastelek, ořezávátka, gumy, 
skicáku, reflexního medvídka i pexesa zobrazu-
jícího místa a budovy v Otrokovicích. 

„Přeji dětem, aby se jim ve škole dařilo, na-
šly zde nové kamarády a načerpaly mnoho vě-
domostí, které budou v životě potřebovat. Vě-
řím, že i rodiče budou mít dost trpělivosti, aby 
zvládli někdy nelehké školní začátky, povídali si 
s dětmi o jejich radostech i trápeních a společně 
s paní učitelkou je vedli k píli, poctivosti a touze 
po vzdělání,“ uvedl starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek.  (red)

Do otrokovických základních škol nastoupilo 193 nových prvňáčků

V Základní škole Mánesova přivítal prvňáčky vedle vedení školy a pedagogů starosta města Otroko-
vice Jaroslav Budek, který také ve škole dříve sám vyučoval.

V Základní škole T.G.M. předával novopečeným školákům mís-
tostarosta Otrokovic Milan Plesar osobní dar ve formě vstupenky 
do ZOO Lešná.

Na Trávníkách vítala prvňáčky radní Libuše Škrabolová, která 
malým školákům předala upomínkové a propagační předměty 
města Otrokovice.

Tohle není pohled na zaplněné tribuny při utkání otrokovických Panterů. Ve Sportovní hale SPŠ Ot-
rokovice vítalo vedení školy studenty prvních ročníků. Historický okamžik zdůraznil fakt, že to bylo 
poprvé, po sjednocení Střední odborné školy Otrokovice a Střední průmyslové školy Otrokovice.



Město Otrokovice slavnostně 
otevřelo zrekonstruované do-
pravní hřiště na Trávníkách. In-
vesticí ve výši 3,3 milionu ko-
run se podařilo na hřišti vytvořit 
zmenšený model města s řadou 
nových dopravních situací. 

Z hlavní křižovatky vznikla 
křižovatka kruhová, nechybí 
ale ani křižovatka se světelnou 
signalizací i bez dopravního 
značení. Komunikace nesou vo-
dorovné i svislé dopravní zna-
čení včetně parkovišť. Moderní 
trendy se projevují i několika 
druhy cyklostezek, a to se smí-
šeným provozem, s odděleným 
provozem i s odpočívkou. Děti 
si budou muset dát pozor také 
na křížení s železničním přejez-
dem, přejezd přes most, vjezd 
do města s omezenou rychlostí, 
zpomalovací retardér i řadící a 
odbočovací pruhy. Chodníky 
jsou uzpůsobeny pohybu osob 
s omezenou pohybovou schop-
ností a jsou vybaveny hmato-
vou dlažbou, vodícími liniemi 
a přechody pro chodce včetně 
varovných signálních pásů.

„Jsme přesvědčeni, že do-
pravní výchova již v nejmlad-
ším věku je dobrým nástrojem 
pro to, abychom společně mohli 
dětem vštípit zásady, které při-
spějí nejen k jejich bezpečnosti, 
ale i do budoucna k bezpečnos-
ti dalších generací. Díky re-
konstrukci hřiště můžeme děti 
naučit rozpoznávat jednotlivé 
typy pozemních komunikací 
a jejich využití pro jednotlivé 
druhy  dopravy včetně význa-
mu a rozpoznávání světelného 
signalizačního zařízení, svislé-

ho a vodorovného dopravního 
značení i řešení různorodých 
dopravních situací. Hlavním 
cílem je ale zvládnutí nácviku 
bezpečného chování v silničním 
provozu. Otrokovické dětské 
dopravní hřiště využívá deset 
základních škol z celého regi-
onu i děti ze škol mateřských 
nebo děti hendikepované. Není 
ale určeno jen výchovným insti-
tucím. Již několik let jej může 
využívat také široká veřejnost 
a právě tuto roli bychom chtě-
li posílit,“ uvedl starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek.  

 Zrekonstruované dětské do-
pravní hřiště je jedním z devíti 
ve Zlínském kraji a podle in-
formací krajského koordinátora 
BESIPu je tím nejmodernějším. 
„Touto investicí připojujeme 
další kamínek do mozaiky péče 
o naše děti. Po zvýšení kapaci-
ty mateřské školy, rekonstrukci 

jejích zahrad včetně herních 
prvků pro děti, investicích do 
vybavení škol v podobě jazy-
kových a počítačových uče-
ben a investic do rekonstrukce 
školních hřišť, připojujeme 
rekonstrukci dětského doprav-
ního hřiště. Tuto dlouho oče-
kávanou akci jsme projekčně 
připravovali dva roky. Radnicí 
sestavený projektový tým se in-
spiroval dětskými dopravními 
hřišti nejen ve Zlínském kraji, 
ale i v dalších městech na Mo-
ravě. Více než tři miliony korun 
investované do rekonstrukce 
vnímáme jako efektivní vynalo-
žení peněz do prevence a někdy 
možná i záchrany životů našich 
dětí,“ uvedl místostarosta Otro-
kovic Milan Plesar. 
Rekonstrukci dětského doprav-
ního hřiště významně podpoři-
ly také společnosti Continental 
Barum a Mitas.  (red)

Lípa buDe označena jako
významný Strom 
Lípa za kaplí sv. Anny na návsi v Kvítkovicích 
se dočká nového označení, které bude připomínat 
její význam, a to vysazení při příležitosti 1. výro-
čí vzniku Československé republiky. Strom bude 
označen mosaznou cedulí s bílým vrytým textem 
osazenou na nerezové tyči. 

Jako na významný strom vzpomíná na lípu i 
člen Klubu přátel historie města Otrokovic Jaro-
slav Hradil: „U příležitosti prvního výročí zalo-
žení naší Československé republiky v celém státě 
vzniklo hnutí výsadby Lip republiky a svobody, 
nebo taky nazývané výsadbou Masarykových lip. 
Občané z Otrokovic i Kvítkovic se s nadšením 
této akce také zúčastnili. Ze zápisů čtenářského 
spolku se dočteme, že byla vysazena při dožín-
kách 31. srpna 1919 a vydání za Lípu svobody 
bylo v hodnotě 16 K.“

měSto zatepLí
zákLaDní škoLu
Uspořit finanční prostředky na vytápění a záro-
veň zlepšit podmínky pro výuku je cílem otroko-
vické radnice. Ta začne s rekonstrukcí Základní 
školy T. G. Masaryka, při které budou zlepšeny 
tepelně technické vlastnosti školních budov. Prá-
ce by měly být hotovy do Vánoc. 
V rámci stavby budou demontována původní, 
dosud nevyměněná okna a dveře, venkovní para-
pety z pozinkovaného plechu, vybourány stáva-
jící větrací mřížky, odstraněna bude nesoudržná 
omítka, oplechování atiky i dilatační lišty, oseká-
ny omítky ostění a nadpraží u všech oken a další. 
Osazena pak bude nová plastová prosklená stěna 
s izolačním dvojsklem a dveřmi splňující potřeb-
né normy. Kontaktním zateplovacím systémem 

budou zatepleny všechny objekty včetně střech.
„Na revitalizaci školy se nám podařilo zís-

kat dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky - Operačního programu Životní 
prostředí. Z celkových nákladů projektu ve výši 
10,1 milionu korun, by dotace měla pokrýt při-
bližně 80 % z této částky. Zbytek bude uhrazen z 
rozpočtu města Otrokovice,“ doplnil otrokovický 
místostarosta Milan Plesar.     

Samaritán pořáDá
Sbírku Spacáků
Přestože podzim teprve začíná a zatím se stále 
můžeme těšit ze slunečních paprsků. Terénní pro-
gram Samaritán myslí dopředu a rozhodl se uspo-
řádat sbírku spacáků pro lidi bez domova. 

„Spacák je mnohdy jediným majetkem lidí bez 
domova a častokrát o něj během zimy přicháze-
jí, zmokne jim nebo je mokrý pod sněhovou po-
krývkou. Když uvážíme, že se jedná o lidi bez 
domova, jsou jejich šance a možnosti jej někde 
usušit nebo vyprat téměř nulové,“ uvedla terénní 
sociální pracovnice Azylového domu Samaritán 
Zuzana Mikulášková s tím, že spacáky je možné 
přinášet do Azylového domu Samaritán na ulici 
Moravní č. p. 936 v Otrokovicích.

Sportovní areáL SLouží
Sportovcům i veřejnoSti
Za druhé čtvrtletí letošního roku, tedy od dubna 
do června, navštívilo Sportovní areál Baťov 18 
362 lidí. Z tohoto množství bylo 7 495 diváků, 
zbytek obstarali sami sportovci. 

„Častými návštěvníky jsou zde také školy, 
školská zařízení a veřejnost. Díky výborným pod-
mínkám je možné areál navštěvovat celoročně, 
a to jak jeho venkovní plochy, tak také zařízení 

wellness centra,“ nastínil možnosti využití sta-
rosta města Otrokovice Jaroslav Budek.  

Veřejnost nejčastěji využívá víceúčelové spor-
tovní hřiště, kde je možné hrát volejbal, streetball, 
malou kopanou, házenou, tenis a ostatní míčové 
hry. Základní herní pomůcky, jako jsou balony či 
sítě pro míčové hry, lze po dohodě zapůjčit bez 
poplatku u správce sportoviště.

Nejoblíbenější službou v rámci wellness  cent-
ra jsou zase masáže. Kromě klasických masáží je 
možné objednat si i baňkovou terapii, baňkovou 
lymfodrenáž nebo termozábaly.     

Webové stránky SAB www.arealbatov.cz na-
bízí rezervační systém, díky kterému si návštěv-
níci mohou z pohodlí domova rezervovat vybra-
né hodiny na venkovních hracích plochách, ale i 
jednotlivá vybavení wellness centra. Zaplatit za 
poskytnuté služby je možné i vybranými poukáz-
kami společnosti Edenred, SODEXO a Cheque 
Dejeuner. 

na novém náměStí je
k DiSpozici Wi-Fi připojení
Rekonstrukce severovýchodní části náměstí při-
náší kromě atraktivního vzhledu i další novinky. 
Lidé mohou bezplatně využívat veřejný internet 
pomocí signálu Wi-Fi.

Rychlost veřejného internetu je nastavena na 
256 Kb/s s možností využití připojení maximál-
ně tři hodiny pro jedno zařízení. Po této době je 
odpojeno a připojit se může zase až následující 
den. „Rozhodli jsme se proto tento prostor ještě 
zatraktivnit a více přiblížit občanům využívajícím 
moderní techniku, která je dnes velmi populární. 
Lidé pohybující se na náměstí či v jeho blízkosti 
si tak budou moci na internetu najít vše potřebné,“ 
dodal starosta Otrokovic Jaroslav Budek.  (kru)

OtrOkOvické
nOviny 3

Jubilejní dvacátý ročník Dubnického folklorního festivalu navští-
vili poslední prázdninový víkend představitelé města Otrokovice 
v čele se starostou Jaroslavem Budkem. Každoročně se takto se-
tkávají v Dubnici nad Váhom přestavitelé partnerských měst, aby 
upevnili vazby mezi městy a hledali nová témata spolupráce. 

Dubnica nad Váhom v letošním roce slaví hned několik vý-
znamných událostí v historii města – 820 let uběhlo od první pí-
semné zmínky o Dubnici, 130. výročí založení slaví dobrovolný 
hasičský sbor, 60 let zase nejúspěšnější folklorní soubor Vršatec.

„Tato výročí si připomínáme v pravidelných pětiletých inter-
valech. Jedno z nejmladších výročí, ze kterého se těší zejména 
folkloristi a všichni, kdo mají rádi dobrou zábavu, hudbu a tanec, 
je v tomto roce 20. ročník Dubnického folklorního festival,“ uve-
dl primátor Dubnice nad Váhom Jozef Gašparík. 

Na festivalu vystoupilo na dvacet souborů, mezi kterými ne-
chyběli ani zástupci České republiky – folklorní soubory Kopa-
ničár a Kunovjan. 

„Po vzoru slovenského festivalu se zrodily i Otrokovické letní 
slavnosti. Při návštěvách u našich sousedů stále čerpáme další in-
spiraci a díky mnohaleté tradici je z čeho vybírat. Máme ale také 
možnost setkat se s představiteli dalších partnerských měst, jako 
je polské Zawadzkie či maďarský Vác. V duchu předchozího počí-
nání, kdy se ve městech přestavili hudební soubory a fotografové, 
zaseli jsme semínko budoucí spolupráce pro výtvarníky, kteří by 
měli uspořádat výstavu v Maďarsku již koncem září. S Polskem 
bychom rádi posílili spolupráci v oblasti sportu či setkávání senio-
rů,“ vysvětlil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.  (kru)

v Dubnici se sešla partnerská města otrokovice otevřely moderní dopravní hřiště

Chodníky jsou uzpůsobeny pohybu osob s omezenou pohybovou 
schopností a jsou vybaveny hmatovou dlažbou.



z jednání rady města otrokovice
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VážeNí SPOLuOBčaNé, 
v posledních týdnech jsme se ve zvýšeném 

množství setkali se stížnostmi na špatnou informo-
vanost při výlukách dodávek elektrického proudu, 
tepla či jiných médií. Rád bych Vám proto předal 
informace, o tom, kdo má povinnost informovat. 

Informační povinnost je upravena energetic-
kým zákonem č. 458/2000 Sb., kde podle usta-
novení § 5, v případě provádění plánovaných 
prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho 
ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, 
údržby, revizí, je provozovatel distribuční sousta-
vy povinen oznámit započetí a skončení omeze-
ní nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem v 
místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem. 
Nelze tedy tuto povinnost přenášet na obec. 

Přesto, že nám to zákon neukládá, doručená 
oznámení o přerušení dodávky elektrické energie i 
jiných médií vždy zveřejňujeme fyzicky na úřední 
desce Městského úřadu Otrokovice, a na dalších 
pěti vývěskách města, podle lokality, kde má k od-
stávce dojít, a to vždy s dostatečným předstihem. 

V elektronické podobě oznámení umísťujeme 
dále na elektronické úřední desce a na internetové 
stránky www.otrokovice.cz formou aktuality ve 
znění „Upozorňujeme občany, že bližší informa-
ce o odstávkách proudu jsou zveřejněny na měst-
ských internetových stránkách, v sekci „Úřední 

deska“ pod odkazem „Odstávky elektřiny, vodo, 
topo, plyn“. Informaci o odstávce elektřiny vysílá 
v podobě infotextu také Městská televize Otroko-
vice. 

V případě odstávek elektrické energie poukazu-
jeme rovněž na to, že občané i ostatní odběratelé 
mají možnost využít bezplatné služby, prostřed-
nictvím které jsou s předstihem informováni o plá-
novaných odstávkách elektřiny v zadané lokalitě. 
Informaci společnost doručí přímo na uvedený e-
-mail nebo mobilní telefon formou SMS zprávy. 
Pro objednání služby lze využít on-line formulář 
na internetové adrese www.eon.cz v sekci do-
mácnosti/zákaznický servis elektřina/plánované 
odstávky elektřiny.  

Z upozornění a stížností našich spoluobčanů 
jsme vyrozuměli, že tento způsob předávání infor-
mací o výlukách je nedostatečný. Jelikož je tomu 
tak zejména u elektřiny, vstoupili jsme v jednání s 
oblastním manažerem a dohodli se na společném 
postupu při posílení informačního systému, tedy 
poskytování informací o výlukách. Informova-
nost bychom chtěli nastavit tak, aby při zachování 
všech výše uvedených informačních toků, byla 
ještě více posílena. O výsledku našeho snažení 
pak budu informovat v dalším čísle Otrokovic-
kých novin. Přeji všem hezký den.
 mgr. jaroslav buDek,  starosta Otrokovic

okénko StaroSty
Rada města na svém srpnovém zasedání projednala 36 bodů, ke 
kterým přijala usnesení. Všechna jsou k veřejnosti k dispozici 
na webu města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 
Rada města vzala v úvodu svého zasedání na vědomí čtvrtletní 
zprávu o dosavadním průběhu, správy a provozu Sportovního 
areálu Baťov Otrokovice, předloženou správcem městských ne-
movitostí TEHOS, s. r. o. Radní následně schválili Smlouvu o 
poskytnutí dotace z Regionálního Operačního  Programu EU 
Střední Morava na projekt „Modernizace a napojení vyrozumí-
vacích a varovných systémů – město Otrokovice.“ 

Rada města se poté zabývala a schválila harmonogram zpra-
cování, předkládání a schválení rozpočtu města Otrokovice na 
rok 2014, přičemž je záměrem samosprávy města Otrokovice 
schválit rozpočet města pro budoucí rok na zasedání městského 
zastupitelstva v prosinci 2013. 

Rada města poté schválila jménem zadavatele rozhodnutí o 
výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Stavba cyklostezky tř. T. Bati – MITAS 
– Sad Míru.“ Pro město Otrokovice byla nejvýhodnější nabídka 
uchazeče PORR, a. s. Radní následně schválili jménem zada-
vatele rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků před Společenským 
domem 1. etapa“. Pro město Otrokovice byla nejvýhodnější na-
bídka uchazeče PORR, a. s. 

Rada města Otrokovice se v závěru svého jednání zabývala 
vyhodnocením dalších dvou veřejných zakázek. Radní města 
nejdříve schválili jménem zadavatele rozhodnutí o výběru nej-
výhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce „Zlepšení tepelně – technických vlastností školních 
budov ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice“. Pro město Otrokovice 
byla nejvýhodnější nabídka uchazeče POZIMOS, a. s. 

Poslední veřejnou zakázkou, kterou se radní při svém zase-
dání zabývali, byla veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce „Parkoviště pro invalidní osoby u domu č. p. 1161 na ulici 
Hlavní v místní části Trávníky, Otrokovice“. Pro město nejvý-
hodnější nabídku předložil uchazeč SMO, a. s.

 ing. milan pLeSar, místostarosta města Otrokovice 

Neodkládejte výměnu řidičské-
ho průkazu na poslední chvíli! 
S blížícím se koncem stanove-
ného termínu pro výměnu ři-
dičských průkazů lze očekávat 
zvýšený zájem řidičů a delší 
dobu pro odbavení. Řidičské 
průkazy vydávané v rozmezí 
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
je nutno vyměnit nejpozději 
do 31. 12. 2013. Více než 1 600 
otrokovických řidičů však s vý-
měnou svého řidičského prů-
kazu nespěchá. Výměny řidič-
ských průkazů provádí obecní 
úřad obce s rozšířenou působ-
ností  příslušný podle místa 
trvalého pobytu držitele řidič-
ského průkazu. Pro výměnu je 
nutné předložit jednu barevnou 

nebo černobílou fotografii prů-
kazového formátu o rozměrech 
3,5x4,5 cm, stávající řidičský 
průkaz a doklad totožnosti. 

Žádost o vydání řidičské-
ho průkazu se vyplňuje 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 poža-
dováno vydání ŘP (v rámci po-
vinné výměny) ve lhůtě kratší, 
tj. do 5 pracovních dnů od po-
dání žádosti, je pro tento úkon 
již stanoven správní poplatek 
500 Kč. 
 ing. martin Straka, 
vedoucí oddělení evidence řidičů

máte již vyměněný řidičský průkaz?

NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 
 CZECHPOINT
 evidence obyvatel
 občanské průkazy
 cestovní doklady
 registr řidičů
 registr motorových vozidel
 matrika, ověřování podpisů

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET www.otrokovice.cz (e-objednávky) 

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

Pondělí 8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Úterý       8.00-11.30 hod 
Středa     8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Čtvrtek    neúřední den 
Pátek       8.00-11.30 hod 
 

Informujeme voliče, kteří se 
nebudou zdržovat v době vo-
leb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, které se budou 
konat ve dnech 25. a 26. října 
2013, ve volebním okrsku v 
místě svého trvalého pobytu, 
avšak na území České republi-
ky, že mohou hlasovat za pod-
mínek stanovených zákonem o 
volbách do Parlamentu ČR na 
voličský průkaz na území celé 
České republiky, a to v jakém-
koliv stálém volebním okrsku. 

Existují dva způsoby, jak lze 
již dnes požádat obecní úřad 
příslušný podle místa trvalého 
pobytu voliče o vydání volič-
ského průkazu. 

požádat lze:
• píSemnou žáDoStí 

opatřenou ověřeným podpi-
sem voliče; MěÚ Otrokovice 
vytvořil pro tento případ vzor 
formuláře, který si může volič 
vyzvednout přímo na MěÚ na 
oddělení evidence obyvatel 
(tel. 577 680 101-2) nebo stáh-
nout z internetových stránek 
města (www.otrokovice.cz, 
sekce Volby). Žádost musí být 

příslušnému obecnímu úřadu 
doručena nejpozději 7 dnů pře-
de dnem voleb, tj. do 18. 10. 
2013, 16.00 hod.; 

• oSobně
o vydání voličského průka-

zu lze požádat do okamžiku 
uzavření stálého seznamu, tj. 
do 23. 10. 2013, do 16.00 hod. 
V případě voličů s trvalým 
pobytem v Otrokovicích lze 
požádat o vydání voličského 
průkazu na MěÚ Otrokovice, 
oddělení evidence obyvatel, v 
přízemí budovy 2 úřadu (tel. 
577 680 101-2).

Obecní úřad voličský prů-
kaz poté, nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 10. 10. 
2013, předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpi-
sem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou 
adresu.

Při samotném aktu hlaso-
vání volič po příchodu do vo-
lební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství 
České republiky platným ces-

tovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním prů-
kazem nebo platným občan-
ským průkazem. Po záznamu 
ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů nebo zvláštního sezna-
mu voličů obdrží od okrsko-
vé volební komise prázdnou 
úřední obálku. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umožně-
no. Volič, který se dostavil do 
volební místnosti s voličským 
průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové vo-
lební komisi; ta jej přiloží k 
výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů.

Dostaví-li se takovýto volič 
do volební místnosti „svého“ 
volebního okrsku, okrsková 
volební komise poznámku o 
vydání voličského průkazu 
zruší a voličský průkaz připojí 
k výpisu ze stálého seznamu 
voličů.
 bc. marcel nemček,
 vedoucí odboru evidenčně- 
 -správního MěÚ Otrokovice

volby do poslanecké sněmovny pčr – voLičSké průkazyMěsto Otrokovice vyhlašuje vý-
běrové řízení  na pro-
Dej bytové jeDnotky 
1300/108 na ul. Školní 1300 v Ot-
rokovicích garsoniéra o výměře 
33,40 m2, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu id. 30/3550 
na společných částech budovy č. 
p. 1300 a příslušného spoluvlast-
nického podílu id. 30/3550 ke st. 
č. 1918 v k. ú. a obci Otrokovice, 
za cenu nejvyšší nabídky za ná-
sledujících podmínek:
• zájemce uvede jméno a příjme-
ní, adresu trvalého bydliště, popř. 
doručovací adresu a tel.  kontakt,
• minimální cena: 399 000 Kč,
• úhrada kupní ceny do 30 dnů po 
schválení prodeje ZMO,
• nabídka musí být vlastnoručně 
podepsána uchazečem (-či)
• v případě, že má být nemovitost 
nabyta do společného jmění man-
želů, podají nabídku do VŘ oba 
manželé společně, 

• v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhoduje při 
vyhodnocení čas podání nabídky 
s tím, že dříve podaná nabídka má 
přednost,
•  ve VŘ bude vybrána pouze jed-
na nejvýhodnější nabídka, další v 
pořadí nebude stanovena,
• zadavatel si vyhrazuje právo 
nevybrat žádnou z nabídek a VŘ 
zrušit,
• uzávěrka VŘ 25. 10. 2013 v 
10.00 hodin.

Přihlášky do VŘ je nutno po-
dat osobně do podatelny MěÚ 
Otrokovice v zalepené obálce s 
označením v levém dolním rohu 
„Byt 1300/108“ na adresu: MěÚ 
Otrokovice, budova č.1, nám. 3. 
května 1340, 765 23 Otrokovice
VŘ vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi RMO. Prohlídka je možná 
po dohodě. Informace: Bc. Jana 
Páleníková, tel. 577 680 208.

Správní rada Fondu rozvoje bydlení (FRB) stanoví termín uzávěrky pro podání 
žádostí 63. kola výběrového řízení na 30. září. Formuláře k podání žádosti jsou 
k dispozici v informacích MěÚ Otrokovice (budova č. 1), kde se také vyplněné 

žádosti podávají. Zásady poskytování úvěrů z FRB jsou uveřejněny na webu www.
otrokovice.cz v sekci městský úřad/odbory a oddělení/odbor ekonomický. Více 

informací u K. Štětkářové, tel: 577 680 227, e-mail: stetkarova@muotrokovice.cz.



Po třech letech se do Otroko-
vic opět vrátí stanice na mě-
ření kvality ovzduší. Radnice 
totiž uspěla s žádostí o dotaci 
u projektu Monitoring ovzdu-
ší ve městě Otrokovice, jehož 
cílem je zabezpečit základní 
přímé informace o míře a vý-
voji stavu ovzduší ve městě. 

„Monitoring imisí byl v Ot-
rokovicích na náklady města 
realizován nepřetržitě od roku 
1996. Ke konci roku 2009 

byla z důvodu amortizace zru-
šena stanice na Baťově na ZŠ 
Mánesova a o rok později byl 
kvůli neopravitelnosti hlav-
ních komponent ukončen pro-
voz i druhé stanice umístěné 
na ZŠ Trávníky. Chtěli jsme 
pokračovat v měření kvality 
ovzduší, ale vzhledem k fi-
nanční náročnosti projektu 
jsme se snažili zajistit spolu-
financování. Zpracovali jsme 
projekt a čekali na vypsání 
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město bude opět sledovat kvalitu ovzduší, výrazně pomůžou dotace z eu
projekt monitoring ovzduší ve městě otrokovice
Datum zahájení realizace projektu: červenec/2013
Předpokládané datum zahájení provozu: 30. 10. 2013
Celkové výdaje projektu: 2 951 397 Kč
Celkové způsobilé výdaje pprojektu: 2 635 904 Kč
Podpora z Fondu soudržnosti: 2 240 518 Kč (85 % ze ZV)
Dotace SFŽP ČR: 131 795 Kč (5 % ze ZV)
Celkový podíl města: 579 084 Kč

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 
 
 
20. března 2013 

 
Tisková zpráva 
 
Otrokovice budou opět sledovat kvalitu ovzduší  
 
Po dvou letech se do Otrokovic opět vrátí stanice na měření kvality ovzduší. Radnice totiž uspěla 
s žádostí o dotaci u projektu „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“, jehož cílem je zabezpečit 
základní přímé informace o míře a vývoji stavu ovzduší ve městě.  
„Monitoring imisí byl v Otrokovicích na náklady města realizován nepřetržitě od roku 1996. Ke 
konci roku 2009 byla z důvodu amortizace zrušena stanice na Baťově na ZŠ Mánesova a o rok 
později byl kvůli neopravitelnosti hlavních komponent ukončen provoz i druhé stanice umístěné na 
ZŠ Trávníky. Chtěli jsme pokračovat v měření kvality ovzduší, ale vzhledem k finanční náročnosti 
projektu jsme se snažili zajistit spolufinancování. Zpracovali jsme projekt a čekali na vypsání 
vhodné výzvy, díky které bychom se mohli o dotaci ucházet,“ objasnil starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek. Celková výše rozpočtu projektu činí 2,95 milionu korun, 85% způsobilých výdajů 
projektu je hrazeno z Operačního programu Životní prostředí podporovaného z Fondu soudržnosti 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% ze Státního fondu životního prostředí. Z dotace tak 
bude pokryto 90% způsobilých výdajů ve výši 2,37 milionů korun. 
Území Otrokovic je v rámci Zlínského kraje nejintenzivněji zastavěno objekty průmyslové výroby. 
Také proto je nezbytné zajištění aktuálních přímých informací o stavu ovzduší. „Otrokovice se 
dynamicky rozvíjejí a naším cílem je zajistit kvalitu života ve městě na vysoké úrovni. K tomu nám 
mohou pomoci také relevantní informace o životním prostředí, na které budeme moci následně 
reagovat,“ doplnil otrokovický starosta Jaroslav Budek.  
V rámci projektu „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“ bude pořízena a instalována nová 
imisní monitorovací stanice včetně světelného zobrazovacího panelu pro poskytování informací 
občanům města. Měřené výstupy budou současně zobrazovány i na webových stránkách města. 
Naměřená data pak budou prostřednictvím ČHMÚ přebírána do centrální databáze ISKO 
(Informační systém kvality ovzduší) a následně budou zahrnuta do každoročního 
celorepublikového vyhodnocení stavu kvality ovzduší. „Předpokládáme, že měření kvality ovzduší 
bude možné v říjnu 2013,“ informoval starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.   
 
Projekt „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“: 
Datum zahájení realizace projektu:01. 03. 2011 
Datum ukončení realizace projektu: 30. 10. 2013 
Celková výše rozpočtu projektu: 2 951 397,72 Kč 
Celkové uznatelné náklady: 2 636 385,72 Kč (89 %) 
Dotace EU z OPŽP: 2 240 518 Kč (85 %) 
Dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu: 131 795 Kč (5 %) 
Příspěvek příjemce dotace: 264 072,72 Kč (20 %) 
 
 
 
Další informace: 
Mgr. Lenka Krupková 
tisková mluvčí města Otrokovice 
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
www.otrokovice.cz 

Město Otrokovice vyhlašuje

výběrové řízení 
na pronájem 

nebytových prostor
 

o celkové výměře 122,43 m2, 
nacházejících se v přízemí bu-
dovy č. p. 990, ul. Erbenova, 
Otrokovice, na parcele parc. 
č. st. 1116 v k. ú. Otrokovice, 
kolaudované k účelu „potravi-
nářské prodejny“, dříve pro-
dejna sloužila k účelu: 
prodejna pečiva.

1. doba nájmu: nejdříve od  
1. 11. 2013 na dobu neurči-
tou

2. nájemné: a) minimálně 
800 Kč/m2/rok (bez DPH)  
b) bude hrazeno čtvrtletně 

předem c) nezahrnuje zálohy 
na služby spojené s užíváním 
nebytových prostor. 
3. Účastník výběrového říze-
ní ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájem-
ného za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu z 
obchodního rejstříku,

4. vítěz výběrového řízení 
před podpisem smlouvy do-
loží originál potvrzení o bez-
dlužnosti ve vztahu ke sprá-
vě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu a 
čestné prohlášení o bezdluž-
nosti ve vztahu k městu Ot-
rokovice a městem zřízeným 
organizacím. 

5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor:
a) v pronajímaných nebyto-
vých prostorech nebudou 
umísťovány a provozová-
ny výherní hrací přístroje, 
interaktivní videoloterijní 
terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňu-
jící interaktivní hraní her s 
peněžitými sázkami ve smys-
lu zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných obdobných 
hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.
b) nájemce před podepsá-
ním nájemní smlouvy uhradí 
pronajímateli kauci ve výši 
čtvrtletního nájemného a zá-
loh na služby.Tato kauce bude 
použita v případě, že nájemce 
nebude platit řádně nájem a 

služby s nájmem spojené a při 
ukončení nájemního vztahu, 
po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její 
úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.

6. Uzávěrka výběrového říze-
ní: 4. 10. 2013 v 10 hodin.
Výběrové řízení vyhodnocu-

je na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku 
předmětných prostor je nut-
né předem dohodnout na 
tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). 

Bližší informace poskytne Eva 
Kadlečíková  na tel.: 577 662 
317.  

Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zale-
pené obálce s označením:

„výběrové řízení ul. erbenova 990“
na adresu: 

tehos, s. r. o., 
k rukám ředitele
 tř. t. bati 1255

765 02  otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit  
a nevybrat žádnou z nabídek.

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na proDej roDin-
ného Domu č. p. 5002 na ul. Nerudova v Otrokovicích na pozemku st. 
pl. 431/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2  , pozemku st. pl. 431/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, pozemku parc. č. 457/50 zahrada 
o výměře 100 m2 a části pozemku parc. č. 457/49 zahrada o výměře 66 m2 

se všemi součástmi a příslušenstvím (na pozemku parc. č. 457/49 se nachází 
stavba altánu, se změnami oproti vydanému souhlasu s drobnou stavbou) vše 
v k. ú. a obci Otrokovice, za cenu nejvyšší nabídky, za následujících podmí-
nek:
• zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručovací 
adresu a telefonický kontakt,
• minimální cena 699 000 Kč,
• úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje ZMO,
• předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. 
uchazeči,
• v případě, že má být nemovitost nabyta do společného jmění manželů, při-
hlásí se do výběrového řízení oba manželé společně,
• v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhoduje při vyhodnocení 
čas podání nabídky s tím, že dříve podaná nabídka má přednost,
• ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější nabídka, další 
nabídka v pořadí nebude stanovena,
• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové řízení 
zrušit,
• uzávěrka výběrového řízení: 25. 10. 2013 v 10.00 hodin 

Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat osobně do podatelny MěÚ Ot-
rokovice v zalepené obálce s označením v levém dolním rohu „RD 5002“ na 
adresu: MěÚ Otrokovice, budova č.1, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. 
Prohlídku je možno uskutečnit v termínu od 16. 9. 2013, po osobní dohodě 
nebo telefonickém objednání. K nahlédnutí je energetický průkaz budovy. 
Bližší informace podá pí Ivana Machačová, tel. 577 680 209, nebo Bc. Jana 
Páleníková, tel. 577 680 208.

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na proDej ro-
Dinného Domu č. p. 5183 na ul. Dvořákova v Otrokovicích na po-
zemku st. pl. 509/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2,  pozemku 
st. pl.  509/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, pozemku parc. 
č. 448/183 zahrada o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 448/4 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím 
vše v k. ú. a obci Otrokovice, za cenu nejvyšší nabídky, za následujících 
podmínek:
• zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručo-
vací adresu a telefonický kontakt,
• minimální cena 649 000 Kč,
• úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje ZMO,
• předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. 
uchazeči,
• v případě, že má být nemovitost nabyta do společného jmění manželů, 
přihlásí se do výběrového řízení oba manželé společně,
• v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhoduje při vyhod-
nocení čas podání nabídky s tím, že dříve podaná nabídka má přednost,
• ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější nabídka, 
další nabídka v pořadí nebude stanovena,
• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové ří-
zení zrušit,
• uzávěrka výběrového řízení: 25. 10. 2013 v 10.00 hodin 

Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat osobně do podatelny MěÚ 
Otrokovice v zalepené obálce s označením v levém dolním rohu „RD 
5183“ na adresu: MěÚ Otrokovice, budova č.1, nám. 3. května 1340, 765 
23 Otrokovice
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovi-
ce. Prohlídku je možno uskutečnit v termínu od 16. 9. 2013, po osobní 
dohodě nebo telefonickém objednání. K nahlédnutí je energetický průkaz 
budovy. Bližší informace podá pí Ivana Machačová, tel. 577 680 209, nebo  
Bc. Jana Páleníková, tel. 577 680 208.

vhodné výzvy, díky které by-
chom se mohli o dotaci uchá-
zet,“ objasnil starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek. 
Celková výše rozpočtu pro-
jektu činí 2,95 milionu korun, 
85 % způsobilých výdajů pro-
jektu je hrazeno z Operačního 
programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu sou-
držnosti a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a 5 % ze 
Státního fondu životního pro-
středí. Z dotace tak bude po-
kryto 90 % způsobilých výda-
jů ve výši 2,37 milionu korun.

Území Otrokovic je v rámci 
Zlínského kraje nejintenziv-

něji zastavěno objekty průmy-
slové výroby. Také proto je 
nezbytné zajištění aktuálních 
přímých informací o stavu 
ovzduší. „Otrokovice se dy-
namicky rozvíjejí a naším cí-
lem je zajistit kvalitu života 
ve městě na vysoké úrovni. 
K tomu nám mohou pomo-
ci také relevantní informace 
o životním prostředí, na které 
budeme moci následně re-
agovat,“ doplnil otrokovic-
ký starosta Jaroslav Budek.  
V rámci projektu Monitoring 
ovzduší ve městě Otrokovice 
bude pořízena a instalová-
na nová imisní monitorova-

cí stanice včetně světelného 
zobrazovacího panelu pro 
poskytování informací obča-
nům města. Měřené výstupy 
budou současně zobrazovány 
i na webových stránkách měs-
ta. Naměřená data pak budou 
prostřednictvím ČHMÚ pře-
bírána do centrální databáze 
ISKO (Informační systém 
kvality ovzduší) a zahrnuta 
do každoročního celorepub-
likového vyhodnocení stavu 
kvality ovzduší. 

„Předpokládáme, že měření 
kvality ovzduší bude možné 
v říjnu 2013,“ informoval sta-
rosta Budek.   (kru)
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1. 10., 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
LIbor janeČeK - Kytarový recitál (cyklus Vějíř paní Hudby)

5. 10., 9-13 hod., velký sál, vstup volný
DětsKý bazáreK – podzim, zima
Prodej dětského texti lu a obuvi. Rezervace stolů 50 Kč u paní Kozlové.

12. 10., 16 hod., velký sál, vstupné 30 Kč
KLoboUČeK a KoFoLKa
Dětský doprovodný pořad festi valu Stetson and Bourbon

12. 10., 19 hod., velký sál, vstupné 200 Kč (v předprodeji 160 Kč)
stetson anD boUrbon - bluesrocková party s hitparádou whisky.
7. ročník festi valu jižanského rocku
19 hod. Blues Stati on(CZ), 20.30 hod. The Cell(CZ), 22 hod. Manson Band (PL)

13. 10. 15 hod., velký sál, vstupné 200 Kč
eva a vaŠeK taneční odpoledne (cyklus V lidovém tónu)

14. 10., 19 hod., velký sál, vstupné 220, 200 Kč
spLaŠené nŮŽKy - městské divadlo zlín
Salon Splašené nůžky je luxusní kadeřnictví uprostřed Zlína. Všechno by v poklidu 
plynulo dál, kdyby najednou nebyla v bytě nad kadeřnictvím zavražděna majitelka 
domu.

18. 10., 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
Divadelní soubor TYJÁTR uvádí premiéru
caroLe Greep: to je pěKné, co DěLáte
Jak dokáže nechtěně vytočené číslo nabourat dlouholeté přátelství a dohnat 
člověka až k pokusu o sebevraždu houbičkou na nádobí? Hrají: M. Palúchová, 

K. Škrabal, V. Otáhalová, M. Stoklásek, Režie: Radek Chmela a kol. (Divadelní cyk-
lus “Ať žije divadlo!”)

20. 10., 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
o zLé KráLovně
Rozmarná pohádka v provedení herců Slezského divadla Opava. Na moti vy klasic-
kých českých pohádek volně upravil D. Ožana, hudební úprava J. Vogel.

23. 10., 17 hod., velký sál, vstup volný
slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného čs. státu 
V rámci večera se zajímavým kulturním programem bude udělen ti tul OSOBNOST 
MĚSTA OTROKOVICE a CENA MĚSTA OTROKOVICE. Od 16 hodin se uskuteční piet-
ní KLADENÍ VĚNCŮ k pomníku obětem 1. světové války na nám. 3. května.

12. 10., 8 hod., 250 Kč
bUrČáKový pochoD
Pochod vinohrady z Miloti c do Mutěnic Odjezd: 8 hod. od Otrokovické BESEDY

19. 10., 5.30 hod., 400 Kč
moŠoŇ
Zájezd do termálních lázní, Odjezdy: 5.30 hod. od hotelu Baťov/Společenský dům, 
5.40 hod. od Otrokovické BESEDY

26. 10., 5.30 hod., 450 Kč 
mUzejní víDeŇ
Návštěva státních muzeí a insti tucí. Odjezdy: 5.30 hod. od hotelu Baťov/Společen-
ský dům, 5.40 hod. od Otrokovické BESEDY

přIpravUjeme aKce
9. 11. Frkobraní; 12. 11. Sax & piano duo (cyklus Vějíř paní Hudby); 15. 11. Coun-
try večer s Telegrafem; 16. 11. Lampionový průvod; 24. 11. Kateřinská zábava s J. 
Zimákem a jeho hosty (cyklus V lidovém tónu); 29. 11. Rozsvěcování vánočního 
stromu; 30. 11. Mam’zelle Nitouche (cyklus Ať žije divadlo!)

přIpravUjeme KIno na LIstopaD
7. 11. Obchodníci; 10. 11. Příběh žraloka; 14. 11. Revival; 21. 11. NO; 28. 11. 
Rivalové bIo senIor: 15. 11. 2 Bobule KInoKavárna: 5. 11. Světla v 
soumraku; 19. 11. Sherrybaby

přIpravUjeme zájezDy
16. 11. Veĺký Meder

29. září, 10 hod, park před hotelem Baťov/Spol. dům
mIchaLsKá poUŤ

Tradiční Michalská pouť nabídne mnoho atrakcí, prodejních stánků a pestrý kulturní 
program. 

V průběhu dne vystoupí: dechová hudba VLČNOVJANKA, divadlo HNEDLE VEDLE – 
Hodina zpívání, rocková skupina LOS PERDIDOS, legendární skupina TURBO. 

Informace pro stánkaře: možnost rezervace stánků v Technických službách Otroko-
vice u pí. Kunderové od 23. 9. od 7 hod do 27. 9. do 10 hod., tel: 577 927 997.

3. 10., 17 hod., velký sál, 80 Kč, přístupno
hUGo a jeho veLKý objev, USA 
2011
Dobrodružný, drama, mysteriózní, rodinný, 
v českém znění

4. 10., 10 hod., velký sál, 50 Kč, přístupno
bio senior – bobULe, Česko 2008
Komedie

6. 10., 15 hod., velký sál, 80 Kč, přístupno
KoraLína a svět za tajnýmI 
DveřmI, USA 2009
Animovaný, fantasy, rodinný, dobrodružný, 
v českém znění

8. 10., 19 hod., městská kavárna, 80 Kč, 
přístupno
Květ poUŠtě
Velká Británie, Německo, Rakousko 2009
Drama, životopisný, ti tulky

10. 10., 19 hod., velký sál, 80 Kč, přístupno 
od 15 let
boUrneŮv oDKaz, USA 2012
akční, dobrodružný, thriller, s ti tulky

17. 10., 19 hod., velký sál, 90 Kč, 
přístupno od 12 let
G. I. joe: oDveta, USA 2013
Akční, dobrodružný, sci-fi , thriller, s ti tulky

22. 10. 19 hod., městská kavárna, 80 Kč, 
přístupno od 12 let
ŽeLezná LaDy
Velká Británie, Francie 2010
Životopisný, historický

24. 10., 19 hod., velký sál, 80 Kč, 
přístupno od 12 let
bItevní LoĎ, USA 2012
Akční, sci-fi , dobrodružný, válečný, s ti tulky

27. 10., 15 hod., kinosál, 80 Kč, přístupno
ČtyřLísteK ve sLUŽbách 
KráLe
Česko 2012
Animovaný, rodinný, komedie

31. 10., 19 hod., velký sál, 80 Kč, 
přístupno od 15 let
ĎábeL, USA 2010
horor, s ti tulky

vějíř paní hUDby 
Cyklus pěti  koncertů Kruhu přátel hudby, cena 340 Kč

1. 10. 2013 L. Janeček KYTAROVÝ RECITÁL 
12. 11. 2013 R. Fojtí ček SAXOFON, PIANO
21. 1. 2014 J. Chaloupková, B. Wright PÍSNĚ S LOUTNOU
25. 2. 2014 J. Hošek, D. Weiss Hošková VIOLONCELLOVÉ DUO
8. 4. 2014 BELFIATO QUINTET – dechové kvinteto

aŤ ŽIje DIvaDLo! 
Cyklus šesti  divadelních představení, cena 680 Kč

4. 10. 2013 Tyjátr Otrokovice: TO JE PĚKNÉ, CO DĚLÁTE
30. 11. 2013 Hudební divadlo Karlín – F. Hervé – MAM´ZELLE 
NITOUCHE
21. 2. 2014 Slovácké divadlo: R. Cooney – 1 + 2 = 6
13.–16. 3. 2014 FORBÍNA - jedno amatérské divadelní představení 
dle vlastního výběru
25. 3. 2014 Divadlo Hvozdná: V. Blažek, J. Bažant a spol. – STARCI 
NA CHMELU
16. 5. 2014 Divadlo Brod: J. Dell – AŤ ŽIJE BOUCHON!

v LIDovém tÓnU
Cyklus sedmi nedělních tanečních odpolední, cena 580 Kč

15. 9. 2013 Rozmarýnka z Vlčnova
13. 10. 2013 Eva a Vašek – populární duo
24. 11. 2013 Kateřinská zábava s J. Zimákem a jeho hosty
16. 2. 2014 Slovácká kapela Romana Horňáčka 
30. 3. 2014  Stříbrňanka 
11. 5. 2014 Hanačka z Břestu u Přerova
8. 6. 2014 Boršičanka 

bližší informace www.besedaotrokovice.cz, tel: 571 118 103, 
e-mail: predprodej@beseda.otrokovice.cz

přeDpLatné v otrokovické beseDě 
sezona 2013/14:
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KUPON

na slevu

7%
*

RAZÍTKA • TISK • REKLAMA
SAMOLEPKY • POLEPY AUT 
NÁVRHY • TISK AŽ DO A0
VÝROBA FOTOGRAFIÍ
LÉKAŘSKÉ TISKOPISY
VIZITKY • POZVÁNKY
VAZBY • LETÁKY
LAMINOVÁNÍ

tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice
tel. 573 035 055

*po předložení kuponu
sleva na vizitky a razítka 
z ceníkové ceny
platí do 31. 10. 2013 
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mezinároDní entomoLoGický 
výměnný Den a výStava

sobota 19. října od 8 do 12 hodin, tj Sokol napajedla 
Výstava, koupě a prodej brouků, motýlů, 
pavouků a plazů z celého světa, literatura 
a entomologické pomůcky. 

informace: 604 670 861

se bude konat
v sobotu 26. ledna 2013 od 800 do 1200 hod.

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA
Program:

Výstava, koupě a prodej brouků, 
motýlů, pavouků a plazů z celého 
světa. Možno zakoupit literaturu             
a entomologické pomůcky.

Informace: 604 670 861

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ 

VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA

se bude konat
v sobotu 26. ledna 2013 od 800 do 1200 hod.

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA
Program:

Výstava, koupě a prodej brouků, 
motýlů, pavouků a plazů z celého 
světa. Možno zakoupit literaturu             
a entomologické pomůcky.

Informace: 604 670 861

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ 

VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA
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1. 10. – 11. 10. 2013
výStavka přeD obřaDní Síní 
měStSkého ÚřaDu
v otrokovicích
Výstava fotografií a výrobků členů
Otrokovických klubů důchodců
  
1. 10. 2013
Den otevřených Dveří ve 
Sportovním areáLu baŤov 
Možnost prohlédnutí prostor wellness 
centra, v době 8.00–12.00 hod.
Objednání ve wellness centru na pro-
cedury zdarma na dny 8. 10. a 15. 10. 
v době  8.00–16.00 hod. 
  
2. 10. 2013
beSeDa v kD trávníky Spo-
jená S promítáním 

Spojené arabské emiráty očima cesto-
vatelky paní Miloslavy Valdové.
Začátek ve 14.30 hod.

8. 10. 2013
beSeDa v kD kvítkovice 
Spojená S promítáním
Spojené arabské emiráty očima cesto-
vatelky paní Miloslavy Valdové
Začátek v 15.30 hod.

8. 10. 2013
WeLLneSS centrum Spor-
tovního areáLu baŤov 
zDarma pro Seniory naD 60 
Let. Nutné objednání předem při dnu 
otevřených dveří 1. 10. od 8 do 12 hod., 
popř. na telefonním čísle 606 094 605, 
p. Turovský

10. 10. 2013
beSeDa v kD baŤov
Staré Otrokovice z pohledu paní Euge-
nie Macháčkové
Začátek ve 14.30. hod.

15. 10. 2013
WeLLneSS centrum Spor-
tovního areáLu baŤov 
zDarma pro Seniory naD 60 
Let. Nutné objednání předem při dnu 
otevřených dveří 1. 10. od 8 do 12 hod., 
popř. na telefonním čísle 606 094 605, 
p. Turovský
  
21. 10. 2013
beSeDa v kD trávníky
Povídání s dobrovolným hasičem pa-
nem Martinem Holčíkem o práci ve 

Sboru dobrovolných hasičů, začátek v 
15.00 hod.

24. 10. 2013
beSeDa v kD baŤov
Povídání s dobrovolným hasičem pa-
nem Martinem Holčíkem o práci ve 
Sboru dobrovolných hasičů, začátek v 
15.00 hod.

Bližší informace k akcím poskytne Jana 
Dudová, referentka Sociálního odboru, 
oddělení sociální pomoci, MěÚ Otro-
kovice, nám. 3. května 1340, 765 23 
Otrokovice, tel.: 577 680 429, email: 
dudova@muotrokovice.cz

1. 10. 2013 - mezinárodní den seniorů: plánované akce určené pro všechny seniory z otrokovic ve věku nad 60 let

Dvě významné akce dokončili soukromí investoři v otrokovicích a bělově

První soukromou investicí je nová firemní školka Oskárek společnosti LAPP 
KABEL, kterou firma postavila v Otrokovicích u nádraží. Nabízí celkovou kapa-
citu 42 dětí. Již dnes si jich zde hraje 25. Firemní školka Oskárek je určena pro 
děti zaměstnanců společnosti LAPP KABEL, ale část její kapacity byla nabídnu-
ta také rodičům dětí jiných spolupracujících organizací.  

„Rodinné hodnoty jsou jednou ze základních hodnot naší společnosti. Tímto 
projektem jsme se rozhodli podpořit sladění rodinného a pracovního života na-
šich zaměstnanců a vytvořit kvalitní podmínky pro návrat rodičů z mateřské a 
rodičovské dovolené,“ sdělil René Sedlák, provozní a finanční ředitel společnos-

ti. Není bez zajímavosti, že školka je první nízkoenergetickou modulární stavbou 
mateřské školy v ČR. „Nová školka je krásná a přeji dětem, aby byly ve školce 
spokojené a pedagogickým pracovníkům, aby je jejich práce těšila,“ dodal staros-
ta Otrokovic Jaroslav Budek.       

Druhou významnou investicí je Malá vodní elektrárna Bělov, která je posta-
vena na místě původně plánované vodní elektrárny u bělovského jezu. Nyní je 
elektrárna ve zkušebním provozu. „Máme už licenci Energetického regulačního 
úřadu a jsme už i připojeni k síti,“ uvedl soukromý investor Lubomír Marták. 
Předpokládaná kolaudace malé vodní elektrárny Bělov je na podzim. (red) 

každá středa, 14-17 hod., vstup zdarma
Dopravní hřiště pro veřejnost 
Podmínkou vstupu na dopravní hřiště je vlast-
ní kolo, koloběžka či kolečkové brusle a přilba. 
Děti do 6-ti let pouze v doprovodu rodičů. 
    
20. 9.-8. 11.
výtvarná soutěž ,,čtvero ročních období"
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov
Namaluj, nakresli nebo jinak výtvarně zpracuj 
některé z ročních období.
  
11.-13. 10., od 17.00 hodin, cena 500 Kč
rybářská víkendovka
táborová základna DDM Sluníčko Štěrkoviště
lov ryb, víkendová soutěž
 
20. 10., 15.30-17.00, cena děti 20 Kč, dospělí 30 
Kč, Moravní lávka
uspávání broučků
Pojďte s námi putovat za broučky a připravit je 
k zimnímu spánku. Nebude chybět táborák a vý-
tvarná dílna.
 
25.-26. 10., sraz v pátek v 18.00, v neděli konec 
v 10.00, cena 200 Kč
halloweenské nocování - cvč
strašidelná diskotéka, halloweenský rej

26.-27. 10., sobota 18.00 - neděle 10.00
cena 140 Kč
jednou v roce sám sebou - DDM Sluníčko
Hrůzostrašná zábava, strašidelné filmy, tajupl-
ná hra i kulinářská soutěž. Akce je vhodná pro 
starší 14 let.
  
29. 10., 8:30-13:00
Den otevřených dveří na cvč

víčka pro romana -  pokračování ve sbírce ví-
ček, termín  sběru 23. 10., 15.00-17.00 hod. 
DDM Sluníčko, středisko  Tlumačov  
Sbírej vršky z PET lahví pro Romana T., které-
mu byla po úraze diagmnostikována  oboustran-
ná spastická kvadruparéra. Finance  mu umožní 
pobyt v rehabilitačním ústavu v Chuchelné.

29.-30. 10., úterý 8:00 - středa 16.00
Strašidelný halloween
Cena 400 Kč s noclehem, 300 bez noclehu
DDM Sluníčko, středisko  Tlumačov
hry, soutěže, tvoření, dlabání dýní, táborák, stra-
šidelný průvod a nocování v DDM.

30. 10., 8.30-13.00, vstup zdarma 
podzimní řádění na Sluníčku 
DDM Sluníčko, středisko Trávníky

taneČní hoDIny
tK FortUna
na beseDě 

Pro děti , mládež a do-
spělé. Stále přijímáme 

přihlášky. Zahájení kurzů 
se uskuteční 9. 10. Bližší 
informace v předprodeji 

Otrokovické BESEDY



OtrOkOvické
nOviny8
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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 
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Otrokovická animátorka 
zuzana bahuLová 
byla přijata na šestiměsíční 
stáž na „California Institu-
te of the Arts“.

Institut patří mezi tři nej-
lepší školy na světě vyu-
čující animovanou tvorbu. 
CalArts, jak se také škole 
říká, má význačnou histo-
rii, což není až zase takové 
překvapení, protože za je-
jím založením stojí samot-
ný tvůrce Mickeyho Mou-
se, slavný Walt Disney.

Zuzana zde bude studo-
vat charakterovou anima-
ci pod vedením hlavního 
děkana Daniela Hansena. 
Plánuje, že zde započne 
svůj další animovaný sní-
mek a naváže tím na své 
předešlé úspěchy, které 
sklidila s animací o Ottu 
Wichterlem. Mimo výtvar-
né úspěchy se Zuzaně daří 
také na poli sportovním. 
Počátkem září získala na 
mistrovství světa v přímoř-
ském veslování krásné páté 
místo.  (red)

Tím nejpřirozeněj-
ším nápojem, který 
odpovídá potřebám 
našeho organismu 
a nezatěžuje trávení, je čis-
tá voda. Ve Zlínském kraji je 
voda dodávaná veřejnými vo-
dovody velmi dobré kvality. 
Protože je v neustálém pohybu, 
proudí v chladu a temnu vodo-
vodního potrubí a je průběžně 
odpouštěna, můžeme se tedy 
spolehnout na její „čerstvost“. 
Voda z veřejných vodovodů 
podléhá přísné kontrole ja-
kosti zajišťované provozova-
telem veřejného zásobování 
podle vyhlášky č.252/2004 
Sb., v platném znění, kterou se 
stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu a čet-

nost a rozsah kont-
roly pitné vody a je 
rovněž pod dozorem 
orgánu ochrany ve-

řejného zdraví, tj. místně pří-
slušné hygienické stanice. 

U vody z kohoutku je kon-
trolován celý proces výroby 
a distribuce pitné vody, včetně 
kontroly přímo na kohoutku 
u spotřebitelů. Pro západní část 
Zlína a okolí Otrokovic a Na-
pajedel se jímá podzemní voda 
ze studní a hydrogeologických 
vrtů v oblasti dvou území: Tlu-
mačovský les a Kvasice-Štěr-
koviště a prochází úpravnou 
vody v Tlumačově. 
MORaVSKá VODáReNSKá, a.s.
 tel.: 840 668 668,  
 www.smv.cz

odkud teče naše „kohoutková“?
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městská knihovna zlepšuje své prostředí
Odbor školství a kultury, oddělení městské knihovny se může 
pochlubit novým třípatrovým pódiem a barevnými skříňkami 
na časopisy.

Pódium je určené především nejmladším klientům knihov-
ny. Tento nový prvek oživí jednak výpůjční prostory, jednak 
přinese větší komfort účastníkům knihovnických lekcí a besed.

Časopisy a noviny jsou nově uloženy ve skříňkách, jejichž 
čela jsou „označena“ aktuálním výtiskem jednotlivého perio-
dika. Čítárna tak získala nový, modernější ráz a její uživatelé 
kvalitnější a přehlednější službu. 

Věříme, že čtenáři se budou v novém prostředí městské 
knihovny cítit příjemně.
 mgr. radka jarková, referent OŠK, odd. MěK

knihovna zve na all inclusive
Týden knihoven /TK/ již zapustil své kořeny v povědomí čte-
nářské veřejnosti. Letošní, již 17. ročník této celostátní akce se 
uskuteční v knihovnách ČR od 30. 9. do 6. 10. 2013. A protože 
na své si přijdou všichni uživatelé, od těch nejmenších až po 
seniory, motto zní „S námi all inclusive“. OŠK-odd. MěK Ot-
rokovice se k této akci pravidelně připojuje a připravuje řadu 
aktivit. 

Již tradicí se stala amnestie pro dlužníky, registrace nových 
klientů zdarma na obou pracovištích, či slavnostní pasování 
žáků 2. tříd otrokovických  ZŠ na čtenáře starostou města. Od 
30. 9. do 2. 10. 2013 se uskuteční v obřadní síni MěÚ oblíbená 
burza knih v nízkých cenových relacích. Ve čtvrtek 3. 10. v 
dopoledních hodinách přivítáme v prostorách hlavní knihovny 
turisty a odpoledne je věnováno besedě s populární českou au-
torkou Irenou Obermannovou. Se spisovatelkou, z jejíž dílny 
je mimo jiné i kontroverzní Tajná kniha, si budeme povídat od 
16 hod. opět v obřadní síni. 

Na pobočce připravujeme autorské čtení s regionální uměl-
kyní Jaromírou Slezákovou pro seniory či vzdělávací lekce k 
práci s elektronickými informačními zdroji, vždy v provozních 
hodinách. Vzhledem k omezené kapacitě je nutno si předem 
dohodnout účast na tel. 576 771 633 nebo na e-mail knihovna-
batov@muotokovice.cz. Pro děti je připravena akce „Poznej 
malíře“, která je věnovaná 90. výročí narození ilustrátorky He-
leny Zmatlíkové. Každé dítě, které předloží v knihovně knihu 
s obrázky této autorky, ať vlastní, či z fondu knihovny, získá 
malou odměnu. 

Na všechny uživatele MěK Otrokovice čeká bohatý kniž-
ní fond, pestrá nabídka aktuálního denního tisku a časopisů, 
veřejně přístupný internet i řada akcí. A protože v rámci TK 
jsou obě knihovnická pracoviště „all inclusive“, jsou i pro 
vás všechny výše uvedené akce a služby zdarma. Těšíme se, 
že využijete něco z této nabídky, a rozšíříte tak řady  našich 
klientů.
 marie škrabaLová, referentka OŠK, odd. MěK

Se zahájením nového školní-
ho roku se v Základní škole 
T. G. Masaryka žáci opět těší 
na moderní styl výuky pomocí 
tabletů. 

Tuto možnost dostali žáci 
šesté třídy v rámci projektu 
Tablet 1:1 ve školním roce 
2012/13, který organizovalo 
nakladatelství Fraus. Vyhodno-
cení projektu nám ukázalo, že 
se velmi podstatně zlepšila po-
čítačová gramotnost žáků, na-
učili se využívat tablety k prá-

ci, učení a přípravě do školy, 
usnadnila se příprava do cizího 
jazyka pomocí namluvených 
textů. Výuku obohatil přidaný 
obrazový a textový obsah z ji-
ných předmětů, a tak se rozši-
řoval všeobecný rozhled žáků. 

Po těchto kladných ohlasech 
se naší škole podařilo zajistit 
stejné tablety i do souběžné 
třídy v ročníku, a tak se v le-
tošním školním roce výuka 
rozšířila do obou sedmých tříd. 
Učebnice budou nahrazeny 

tablety v českém a anglickém 
jazyce, dějepise a zeměpise. 
Žákům zůstávají i pro domácí 
přípravu a vlastní individuální 
využití.

Doufáme, že tento trend na 
naší škole bude pokračovat i 
v následujících letech, a my 
tak přispějeme k lepší přípra-
vě našich žáků pro studium na 
středních školách i pro další 
profesní život a uplatnění na 
trhu práce.
 pavlína herentinová

moderní výuka na tabletech v zš tGm pokračuje

Úklid bez starostí je služba, kte-
rou poskytuje Charita sv. Anež-
ky Otrokovice prostřednictvím 
azylového domu pro rodiče s 
dětmi a ženy Nový domov Otro-
kovice občanům města. 

Cílem je zapojení uživatel slu-
žeb poskytovaných Charitou do 
pracovního procesu a také po-
moc těm, kterým zdravotní stav 
či pracovní vytížení nedovolují 
uklízet. Uživatelé se  pravidel-
nou docházkou do zaměstnání 
učí získávat pracovní návyky. 
Navíc se jedná o formu sociální-
ho podnikání, které má pomoci 
službám stát se méně finančně 
závislými. V současné době zde 
pracují dvě uživatelky azylového 
domu a jedna uživatelka Terénní 
služby rodinám s dětmi.

Zájemcům je nabízen úklid 
společných prostor v bytových 
domech, úklid domácností, ruč-
ní mytí osobních vozidel nebo 
také úklid v bytech, např. po ma-
lířích, po stěhování či pravidelný 
úklid podle dohody za individu-
álně sjednaných podmínek.

Byla zahájena spolupráce 
se Sociálním odborem MěÚ 
Otrokovice. „Sociální pracov-
níci města u svých klientů v 
případech, kdy zdravotní dů-
vody nedovolovaly osobám v 
domácnostech vlastními sila-
mi zajistit údržbu domácnosti, 
zprostředkovali nezbytný úklid 
domácnosti úklidovou službou 
Charity. V jednom případě byla 
využita i pro vyčištění auta. Vý-
hodou byla pružnost poskytnutí 

služby, přijatelná cena, domluva 
na čase pro provedení úklidu. Na 
základě získaných dobrých zku-
šeností spolupráce s touto služ-
bou nadále pokračuje,“ uvedla 
Květa Horáková, vedoucí soci-
álního odboru.  

Díky dárcům byly na konci 
srpna spuštěny webové stránky 
www.uklidbezstarosti.cz, kde 
jsou nejen aktuální informace, 
nabízené služby a ceník, ale i 
reference spokojených zákaz-
níků.
Věříme, že se nám do budoucna 
podaří zaměstnat více uživatelů a 
podpořit je tak, aby se přiblížili 
co nejvíce k běžnému životu.
 bc. veronika haLaSová,
 vedoucí Nového domova
 Otrokovice

Úklid bez starostí? charita spustila novou službu



Odešel, ale zůstal v srdci těch, kteří ho měli rádi. 
V měsíci září si připomíná 5. výročí úmrtí pana josefa Deneše 
z ulice Jabůrkové. S láskou vzpomínají přítelkyně Janina a rodina 
Malotova.

Dne 4. října uplyne rok od úmrtí našeho syna 
martina SkopaLa. Stále vzpomínají rodi-
če, děti a družka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme

Dne 5. října by se dožil 85 let 
pan vladimír přikryL. 

V červnu uplynuly 4 roky, co nás navždy opus-
til. Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a děti s rodinami.

Dne 13. října jsme si připomněli 13 let od chvíle, 
kdy nás opustila navždy naše drahá maminka a ba-
bička, paní josefka věrná. Stále vzpomínáme. 
Dcera Milena, Vlasta a vnuk Milan s rodinami

už jen kytičku květů na hrob můžeme Ti dát, chviličku postát 
a tiše vzpomínat. Dne 15. října uplyne 16 smutných 
let, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera, 
sestra, slečna marcela SekuLová. S láskou a 
úctou vzpomínají rodiče a bratr s rodinou. Všem, 
kteří na ni vzpomenete, upřímně děkujeme.

Dne 19. srpna jsme si připomněli první výročí úmrtí 
naší maminky a babičky, paní marie burkové. 
Vzpomínají synové, snacha a vnoučata.

Jen svíčky zapálíme, kytičky položíme a tiše vzpo-
mínáme na pana juraje Demjána. Je to již 
3 roky, co nás opustil. S láskou vzpomíná manžel-
ka Marie, dcera Monika s rodinou, Simona s rodi-
nou a syn Jiří s rodinou.

Dne 1. září by se dožila 80 let a 14. prosince uplynou 
tři roky od úmrtí paní Ludmily hoLáSkové. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcery Miluše 
a Irena s rodinami.

čas plyne - vzpomínka zůstává
Dne 4. září by se dožil 78 let můj manžel, tatínek, 
dědeček, strýc a švagr, pan karel novotný. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, dcera 
Pavla, syn Karel s rodinou a ostatní příbuzní.

čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen 
vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá.
Dne 11. září jsme si připomněli 20. výročí úmr-
tí pana rudolfa nováka. Děkujeme za tichou 
vzpomínku. Dcery Vlasta a Lidka s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 11. září jsme si připomněli 1. výročí úmrtí 
pana jaroslava novotného. 
S úctou a láskou vzpomíná manželka a děti s ro-
dinami.
 

Dne 12. září jsme si připomněli 24. výročí úmrtí 
mého manžela a našeho tatínka a dědečka, pana 
václava zapLetaLa. S úctou a láskou vzpomí-
nají manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 13. září jsme si připomněli smutné 4. výročí 
ode dne, kdy nás navždy opustil pan jan veSeLý. 
S láskou v srdci vzpomínají manželka Ludmi-
la, synové Miroslav, Jan a Milan s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který 
jsi pro nás žila! Dne 15. září jsme si připomněli ne-
dožité 78. narozeniny a dne 17. září jsme vzpomně-
li 1. výročí úmrtí paní boženy vaLkovičové. 
Nikdy nezapomenou děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, nezemřel, jen odešel o kousek dál.
Dne 16. září jsme si připomněli smutné 1. výročí 
úmrtí pana ing. zdeňka hrabaLa. Za tichou 
vzpomínku děkujeme a s láskou vzpomíná celá ro-
dina.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky za to, 
čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila!
Dne 16. září uplynulo 5 let, kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka a babička, paní marie 
chytiLová. Každý den na ni s láskou vzpomí-
náme. Dcery Dana, Soňa, Jana, Jarmila s rodinami 
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 19. září by se dožila 93 let naše 
maminka, paní marie DohnaLová 
a dne 29. září uplyne 21 let od úmrtí na-
šeho tatínka, pana aloise DohnaLa. 
S láskou vzpomínají dcery Ludmila, 
Marie a Anna s rodinami.

čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v na-
šich srdcích zůstávají dál.
Dne 20. září jsme vzpomněli 1. smutné výročí 
úmrtí paní ivany pLané. S láskou vzpomíná za-
rmoucená rodina. Děkujeme všem, kdo jste ji znali 
a měli rádi, za tichou vzpomínku.

Dne 22. září uplynulo 29 let co nás ve věku pou-
hých 18 let navždy opustil pan jiří krčmář. 
V naších srdcích stále pro nás žiješ a jsi milován 
ve vzpomínkách na Tebe a za Tvůj mladý život. 
Děkujeme za tichou vzpomínku, kdo jste ho znali 
a měli rádi. Tatínek a sestry s rodinou.

Dne 2. října uplyne 5 let, co nás navždy opusti-
la naše drahá maminka, manželka a babička, paní 
Marta krčmářová. V našich srdcích stále 
žiješ a zůstáváš milována. Děkujeme za tichou 
vzpomínku, kdo jste ji znali a měli rádi. Manžel, 
dcery a rodina

Dne 29. září vzpomínáme 1. výročí, kdy nás navždy 
opustil pan jaromír trunkát. S láskou vzpomí-
nají manželka Jana, dcery Alena, Jitka a syn Roman 
s rodinami. Dále celá rodina, kamarádi a známí.
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SpoLečenSká kronika

bLahopřání

inzerce

StuDio jana - KOSME-
TIKA, 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, minutková ku-
chyně,vždycky se dobře najíte. 
www.dolly.unas.cz

Inzerce

Společenská kronika: cena 
za zveřejnění ve Společenské 
kronice je 120 Kč vč. DPH/
osoba. Podklady a platby přijí-
má  ekonomka p. Gajdošíková, 
1. patro Otrokovické BESEDY, 
Po–Pá 7.30–16 hod.

Společnost toma, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790
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řemeSLa:

*podlahářství
*interiérové dveře

*malby a nátěry
*sádrokartony
*zednické práce

SLužby:

*úklidové práce
*žehlení prádla
*účetní služby

e-mail: remeslasluzby@seznam.cz

mobil: 737 187 304

řemeSLa a SLužby 
otrokovice

přivýdělek pro Vás, kdo  máte  
zájem o práci  na  PC. TERMÍN 
informační  schůzky na  tel.   
602 702 415 nebo  pište  SMS.

otrokovické no-
viny vydavatel: Otro-
kovická BESEDA, s. r. o., 
IČO: 255 138 85. regist-
race: 1. 7. 2007 - MK ČR 
E 13019. Vychází každý 
předposlední pátek v mě-
síci v nákladu 9 000  ks, 
uzávěrka je 10. den v mě-
síci. Distribuce do všech 
domácností ve městě Otro-
kovice a na určená místa. 
zdarma - neprodejné. 
redakce: Otrokovická 
BESEDA, nám. 3. května 
1302, 765 02 Otrokovice, 
tel.: 571 118 104, redak-
ce@otrokovickenoviny.cz. 
redakční rada: Ing. Milan 
Plesar (předseda), Mgr. Ja-
roslav Budek, Mgr. Lenka 
Krupková, Mgr. Marta 
Zakopalová, Ing. Václav 
Ransdorf, Michal Kra-
tochvíl. odp. redaktor: 
Michal Kratochvíl. in-
zerce: zákl. cena: 20 Kč/
cm2 + DPH 21 %, tel.: 
571 118 104, inzerce@ot-
rokovickenoviny.cz Graf. 
úprava: Michal Kratochvíl 
tisk: Hart press, spol. s r. 
o., Distribuce: Česká pošta, 
s. p.,  nevyžádané příspěv-
ky se nevracejí.

nabídka dlouhodobého proná-
jmu domu a prodej hrobu. Pro-
najmu rodinný domek 2 + 1 se 
zahradou ve velmi dobrém stavu, 
cena 11 000/měsíc vč. inkasa. 
Dále prodám hrob, kvítkovický 
hřbitov. Cena dohodou, foto na 
vyžádání. Tel. 739 650 050.

Až 1200 Kč za Váš starý 
autovrak.

Potvrzení a odvoz zdarma.
Dobrotice. Tel.: 776719631
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Firma Martin Kytka 
nabízí služby v oboru 

KÁCENÍ, 
ořezu stromů a rizikového kácení stromo-
lezectvím. Ceny jsou vždy stanoveny po 
individuální prohlídce daného stromu

 a posouzení případných rizik
 a náročnosti práce. V případě zájmu 

nás neváhejte kontaktovat na 
tel.: 737 635 748. 

Veškeré informace naleznete na
www.martinkytka.webnode.cz

Inzerce

realitní kancelář okno ne-
movitoStí, s. r. o. hledá 
pro pobočku Zlín pracovníka 
na pozici obchodník s nemo-
vitostmi, na HPP – vhodné pro 
absolventy vysoké školy nebo 
studenta posledního ročníku 
VŠ. Životopisy zasílejte na 
e-mail: zlin@rkokno.cz

alena a antonín hoFbauerovi 
oslaví 28. září 50. výročí svatby. Do 
dalších let hlavně hodně zdraví jim 
přejí Roman s rodinou, Libor s rodi-
nou, Alenka s rodinou a vnuci Andrej-
ka, Tomáš, Lukáš, Romanka, Anetka, 
Renatka, Lucinka a Eliška.

Dne 17. srpna 2013 zemře-
la ve věku 72 let paní Anna 
pekárková. Vyjadřuje-
me poděkování všem zaměst-
nancům Charitního domova 
sv. anežky v Otrokovicích za 
příkladnou, obětavou a profe-
sionální péči v posledním roce 
jejího života, který trávila v 
charitním domově. 
 Vřele děkují příbuzní.

poDěkování

Inzerce

Dne 14. září oslavila krásné 85. narozeniny 
paní zdeňka juráková. 

Přání všeho nejlepšího, ale hlavně hodně zdraví 
do dalších let, posílají dcera a syn se svými ro-
dinami a pravnučky Lucinka, Eliška, Helenka 
a Julinka.



Voltižní závody, které se minulou so-
botu konaly v hale Zemského hřebčince 
Tlumačov, se staly historicky prvním 
mistrovstvím Zlínské oblasti České jez-
decké federace v této kategorii jezdec-
kého sportu. 

I když počasí pořadatelům z TJ voltiž 
Tlumačov příliš nepřálo, sjela se počet-
ná konkurence z celé České republiky. 
Výsledky do oblastního mistrovství se 
však počítaly jen oddílům registrova-
ným ve Zlínské oblasti. Závody se ko-
naly pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje MVDr. Stanislava Mišáka a za 
finanční podpory Zlínského kraje.

Nejpočetněji byla zastoupena kate-
gorie žen – juniorek. Zde si prvenství 
odvezla Veronika Nováková z JK voltiž 
Albertovec před oddílovou kolegyní 
Kateřinou Grygarovou. Bronzovou me-
daili získala Michaela Hanová z domá-
cího klubu.

Ve stejné kategorii mužů zvítězil 
Marek Hablovič z Tlumačova na Pae-
gasovi, na stříbrné pozici skončil Denis 
Balaštík z JK Azavero a třetí příčku ob-
sadil Jan Hablovič na Lordovi, taktéž z 
domácí ekipy.

V kategorii skupin získali zlaté i stří-

brné medaile reprezentanti JK voltiž 
Albertovec před bronzovým Tlumačo-
vem. Dvojice ovládli naopak domácí, 
když vyhráli Marek Hablovič s Klárou 
Novákovou před dvojicí Michaela Ha-
nová – Jan Hablovič. 

Mezi ženami – seniorkami si třetí 
místo vybojovala další zástupkyně Tlu-
mačova Margita Urbanová.

Tlumačovský oddíl navštěvují členo-
vé z širokého okolí, ale velmi početná je 
skupina  především dětí z Otrokovic a 
platí to i o obou lonžérkách, které měly 
velký podíl na výsledcích domácího od-
dílu. 

Pavlína Schillerová a Libuše Hablo-
vičová se věnují voltiži již mnoho let 
a s koňmi Paegasem, Kuzmou, Lor-
dem a Condorem pracují téměř denně. 
Prvně jmenovaná se tak trochu loučila 
s oddílem, když se z pracovních důvo-
dů musela odstěhovat a již se nemůže 
trénování koní i voltižérů dále věnovat. 
Přitom právě s ní jsou spojeny mimo-
řádné úspěchy tlumačovské voltiže. 

Jako závodnice byla vůbec první, kdo 
se probojoval do reprezentace ČR, ješ-
tě výraznějších výsledků však dosáhla 
na pozici lonžérky. S koňmi startovala 

na trojích světových jezdeckých hrách, 
na mnoha mistrovstvích světa i Evropy, 
nesčetněkrát za jejího přispění slavili 
Tlumačovští tituly na domácích šampi-
onátech. Měla velký podíl i na vynika-
jících výsledcích Petra Eima, jediného 
českého mistra světa v jezdecké disci-
plíně. 

V minulosti byla oceněna mezi osob-
nostmi Otrokovic z řad trenérů, to ješ-
tě pod jménem Neprašová. Letos chce 
ještě pomoci oddílu na posledních zá-
vodech v Chomutově, které se konají 
poslední zářijový víkend. Věříme, že se 
ještě k voltiži do Tlumačova vrátí.
 oldřich zDařiL
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

 AUTOVRAKŮ 
 

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku 

NA MÍSTĚ 
 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 
Autovrakoviště Třebětice 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak vyplatíme 

1000,- Kč 

Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické a zednické práce

tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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Avon centrum 
Otrokovice-střed
nám. 3. května 35

nad květinářstvím Jasmín
 1. patro

kousek od Komerční banky
• přímý prodej výrobků na místě 

bez objednání - skladem ihned 
k odběru

• pravidelné slevové doprodeje
• katal. objednávání, vzorky zdar-

ma k vyzkoušení
• možnost registrace nových členů 

- distributorů
• zboží zn. Avon, Dedra, Orifla-

me, Fm group a další kosmet. 
značky

• rozšířeno o prodej výrobků a do-
plňků na nehtovou modeláž

otevírací doba po–pá 9–17 hod.
(příp. individuálně i mimo otevír. 

dobu). Od 2. října do prosince 
každé pondělí, úterý, středa nás 

najdete i na Prioru v Otrokovicích

tel.: 605 375 505 
www.kosmetikadodomu.cz

restaUrace DoLLy trávníKy
zve v neDěLI 29. září na

mIchaLsKé poUŤové hoDy
specIaLIty z Kachny a hUsy

pomaLU peČené ŠŤavnaté hovězí

a DaLŠí specIaLIty z vyhLáŠené Domácí KUchyně

miSijní jarmark
Turistické oddíly TOM 1412 a 
1419 ve spolupráci s farností sv. 
Vojtěcha už posedmé připravují 
MISIJNÍ JARMARK. Uskuteční 
se v neděli 20. října od 8.30 do 
9.30 a od 11.30 do 12.15 před 
kostelem sv. Vojtěcha. 
Smyslem akce je nejen pomoci 
misiím a hlavně dětem ze zemí 
třetího světa, ale také rozvíjet v 
lidech touhu pomáhat chudým 
v nouzi. Za uplynulých šest let 
bylo díky Misijnímu jarmarku 
odesláno dohromady přes 140 
000 Kč. Peníze jsou vždy rozdě-
leny do jednotlivých programů 
pomoci v rozvojových zemích. 
Podpořit toto dílo lze zakoupe-
ním výrobku, nebo se lze zapo-
jit i do výroby těchto předmětů 
den před jarmarkem – 19. října 
od devíti do odpoledních hodin 
v suterénu kostela sv. Vojtěcha. 
Informace o všech dalších akti-
vitách jsou na www.tom1412.
blog.cz a www.tom1419.org.
 (red)

pozvánka na veSLařSké závoDy
Otrokovičtí veslaři pořádají na závěr úspěšné sezony tradiční zá-
vody na Štěrkovišti – Otrokovické sprinty. Závody se budou ko-
nat v sobotu 5. října, zahájení bude v 10.00hod.a budou probíhat  
po celý den. Na startu se objeví závodníci ze všech moravských 
klubů i ze Slovenska a to ze všech věkových kategorií od mlad-
ších žáků až po seniory. Diváci mají možnost  vidět na dráze 500 
m s cílem před minigolfem řadu mistrů České republiky a také 
domácí závodníky, kteří nás úspěšně  reprezentovali na letošním 
juniorském mistrovství světa.  
Veslaři zvou všechny příznivce vodních sportů, občerst-
vení je zajištěno v hospůdkách kolem Štěrkoviště. Závo-
dy jsou součástí Dne Zlínského kraje a konají se pod zášti-
tou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.                                                                                          
 jiří kubíček

Dobrovolnické centrum ADRA 
Zlín právě teď hledá dobrovol-
níky do SENIORu, NADĚJE a 
Charity sv. Anežky Otrokovice. 

Hledáme dobrovolníky, kteří 
budou působit jako kamarádi a 
společníci pro klienty SENIO-
Ru, Naděje a Charity sv. Anežky 
Otrokovice. Zájemci o dobro-
volnickou činnost mohou získat 
více informací nebo se rovnou 
zaregistrovat ve středu 2. října 
2013 mezi 13. a 17. hodinou v 
SENIORu C v Otrokovicích (tř. 
Spojenců, vedle Společenského 
domu), kde se setkají s koordi-
nátorkou dobrovolníků Pavlínou 
Pejlovou. 

Náplň dobrovolnické činnosti 
je různorodá, záleží na tom, jaké 

cílové skupině se dobrovolník 
chce věnovat. Dobrovolníci mo-
hou dělat společníky seniorům, 
doprovázet je na procházky, 
podporovat lidi se zdravotním 
postižením nebo doučovat děti 
předměty ze základní školy. 
Více informací k náplni dobro-
volnické činnosti v jednotlivých 
zařízeních najdete na webových 
stránkách www.adrazlin.cz. 

Dobrovolnictví není časově 
náročné, stačí věnovat hodinu 
nebo dvě jednou za týden. Dob-
rovolnictví je přínosem zejména 
pro klienty, ale dobrovolníci také 
získávají - například nové zku-
šenosti a přátele, ale především 
příjemně a užitečně stráví svůj 
volný čas. aDra zlín

voltižní závody v tlumačově drží historické prvenství

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesi-
onální zpracování svateb, soukromých, společenských i firem-
ních akcí, dokumentů a propagačních filmů. E-mail pro nabídku 

a bližší info: redakce@televizeotrokovice.cz. 
ARCHIV VYSÍLÁNÍ: www.televizeotrokovice.cz

Den architektury v otrokovicích aneb 
baťov má všechno, co zlín postrádá

Cyklovýlet průmyslovým městem, které mělo ve třicátých le-
tech vyvážit všechny nedostatky zlínského sídla podniku Baťa. 
Projížďka s historičkou umění Klárou Eliášovou ukáže, jak se 
dnes jeho realizace mění nejen pod nánosy zateplení. Obytné 
čtvrti rodinných domků a svobodáren, tovární haly a školy a 
první paneláky. Pauza k načerpání sil v parku před Karfíko-
vým společenským a obchodním domem. To všechno je mož-
né zažít v rámci tradičního Dne architektury, který se letos 
uskuteční také v Otrokovicích.

Právě historické Baťovy stavby, které i po desetiletích stále 
slouží svému účelu, budou hlavním motivem celé akce. Sraz 
účastníků je v sobotu 5. října ve 14 hodin, před starým koste-
lem na náměstí 3. května v Otrokovicích.
 pavlína Svatoňová, organizátorka

adra hledá dobrovolníky pro pomoc lidem v otrokovicích
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Ve dnech 24. - 29. 7. 2013 se 
družstvo staršího dorostu FC 
Viktoria Otrokovice zúčastni-
lo turnaje CUP DENMARK 
ve městě Ishoj u Kodaně. 
Turnaj se uskutečnil v řadě 
kategorií od nejmenších pří-
pravek až po nejstarší dorost 
a bylo zde i několik kategorií 
ženského fotbalu. Hrálo se v 
krásném prostředí sportovního 
a volnočasového centra města 
Ishoj, kde bylo k dispozici je-
denáct travnatých hřišť a jedno 
hřiště s umělým povrchem, a 
dále několik hracích ploch pro 
fotbal malých forem.

Naše družstvo startovalo 
v katergorii "B 94 / 95 / 96" 
s hrací dobou 2 x 25 minut a 
vůbec si nevedlo špatně. V zá-
kladní skupině jsme postupně 
podlehli maďarskému celku 
Kecskémeti TE 0:1 (0:0), re-
mizovali se švédským celkem 
Svedala 2:2 (2:0, branky: 6. 
Kamenčák, 24. Koštiál) a po-
razili další dva švédské celky 
- Hőllviken 2:0 (0:0, branky: 
32. Mlýnek, 43. Vopatřil) a 
Lilla Torg 3:0 (0:0, branky: 
27. a 38. Mlýnek, 43. Bína) 
- a český tým FC Junior Dě-

čín 3:2 (1:0, branky: 12. a 37. 
Mlýnek, 41. Vopatřil). Tím 
jsme v základní skupině ob-
sadili druhé místo a v semifi-
nále se utkali znovu s celkem 
Hőllvikenu, který jsme po 
bezbrankovém poločase gó-
lem Ponížila z pokutového 
kopu ve 37. minutě porazili 
1:0 a postoupili do finále. V 
něm jsme se znovu utkali s 
ligovým maďarským týmem 
Kecskémeti TE. Začali jsme 
sice dobře a brankou Gáby ze 
2. minuty se ujali vedení, pak 
ale hosté průběh utkání otočili 
a v poločase jsme 1:2 prohrá-
vali. Ve druhém poločase sou-
peř vedení ještě navýšil a  my 
jsme již jen v poslední minutě 
dokázali snížit Novákem na 
2:3. Vítězem turnaje se zcela 
po zásluze stal tým Kecské-
metu, naše družstvo obsadilo 
výborné druhé místo. Turnaj 
měl velmi dobrou úroveň a 
organizačně byl zvládnut na 
vysoké úrovni. Excelentní 
byly také výkony rozhodčích.

Kromě sportovního progra-
mu absolvovalo naše družstvo 
i doprovodný program, v je-
hož rámci si hráči vyzkoušeli 

koupání v Baltském moři, na-
vštívili zábavní park Bakken, 
a zájemci rovněž, vlakem, 
dánské hlavní město Kodaň. 
Celkově lze říci, že naše 
družstvo podalo velmi dob-
ré výkony na hřišti, a rovněž 
chování a vystupování na hra-
cí ploše i mimo ni si zaslouží 
jednoznačně pozitivní hodno-
cení. Svým přístupem dobře 

reprezentovali klub, město 
Otrokovice i region.

   Turnaje se náš klub zúčast-
nil i díky neinvestiční dotaci ve 
výši 20 000 Kč, kterou poskytl 
Zlínský kraj, a záštitě staros-
ty města Otrokovice ve výši  
15 000 Kč, za což děkujeme.  

Sestava: Janečka Radek - 
Novák Jan, Ponížil Ondřej, 
Laga Denis, Bína Marek, Gába 

Lukáš, Bahounek Adam, Hor-
níček Erik, Koštiál Kamil, 
Mlýnek Tomáš, Zach Vojtěch, 
Kamenčák Radim, Dlabaja Mi-
lan, Kryšpín Jaroslav, Vopatřil 
Jan, trenéři: Gába Radek, Jirák 
Ivan, vedoucí výpravy: Brachtl 
František a zdravotník: Janeč-
ková Vladimíra.

František brachtL,
FC Viktoria Otrokovice

V termínu 1. - 10. 8. 2013 se konaly WORLD 
POLICE & FIRE GAMES poprvé v Evropě, a to 
v severoirském Belfastu. Hry jsou pořádány pra-
videlně jednou za dva roky. Jedná se o prestižní 
akci jmenovaných složek organizačně velmi ná-
ročnou, zpravidla je více účastníků z řad hasičů 
než policistů. Letos soutěžilo kolem 8 000 spor-
tovců ze 70 zemí světa v 67 druzích sportu. Poli-
cii Zlínského kraje reprezentovali dva sportovci: 
plavec-kriminalista Pavel Obr ze Vsetína a at-
letka-účetní Zdeňka Plesarová z Otrokovic. Oba 
byli velmi úspěšní. Pavel Obr vybojoval v pla-
veckém bazénu v městě Bagor 5 zlatých medai-
lí v disciplínách 50 m prsa, 50 m motýlek, 100 
m prsa, 100 m motýlek, a 100 m volný způsob. 
Zdeňka Plesarová byla na stadionu Marie-Peters 
v Belfastu také úspěšná, získala 3 zlaté a 1 stří-
brnou medaili. Zlatá byla ve vrhu koulí, hodu 
diskem a kladivem, kde porazila v pořadí dru-
hou Australanku o 20 m!  Stříbro získala v hodu 
oštěpem. Navíc v kouli, disku a kladivu Zdeňka 
Plesarová vytvořila nové rekordy těchto mist-

rovství. Celá česká výprava přivezla celkem 36 
medailí: 18 zlatých, 9 stříbrných a 9 bronzových. 
Jsme rádi, že i naše atletka přispěla „troškou do 
mlýna“ k celkovému úspěchu výpravy ČR. Příští 
rok se budou konat Evropské hry v Bruselu a v 
r. 2015 Světové hry v USA. Oběma sportovcům 
gratulujeme a přejeme hlavně zdravíčko.
 petr GybaS

Stejně jako loni, i tento rok se 
účastní zástupci stáje Otroko-
vice dostihového provozu na 
českém a slovenském území. 
Sezonu pětiletá K Two zahájila 
14. července v nedalekých Slu-
šovicích. Přesto, že nastupo-
vala do dostihu jako outsider, 
vybojovala v těžké konkurenci 
osmi koní druhé místo a sou-
peře velmi překvapila. V sul-
ce vedl klisnu její stálý jezdec 
Ondřej Komloši. Druhým star-
tem klisna pokračovala 28. čer-
vence na oválu v bratislavské 
Petržalce. Zde se klisně dařilo 
méně, jelikož dráha byla po 
nočním zavlažování podmáče-

ná a následně rozbitá z přede-
šlých cvalových dostihů. Od-
startovat se devítihlavému poli 
podařilo až napotřetí a K Two 
přiklusala až na páté pozici. 
Třetí start absolvovala dvojice 
10. srpna na závodišti v Praze-
Velké Chuchli, které se velmi 
rychle stihlo vrátit k dostihové-
mu provozu po nedávných po-
vodních. V průběhu dostihu si 
K Two se svým jezdcem Ond-
řejem Komloši počínala velmi 
dobře, celý dostih šla nečekaně 
v kontaktu s vedoucí dvojicí. V 
silném poli vybojovala dotova-
né čtvrté místo. 
 markéta hubníková

viktoriánský dorost sahal v Dánsku po vítězství v prestižním turnaji

belfast – Světové hry policistů a hasičůk two se konkurence nebojí

baťovskou letní ligu hrálo přes sto nadšenců
Letní pauzy a mezer v harmono-
gramu na umělém travnatém po-
vrchu ve Sportovním areálu Ba-
ťov opět naplno využili amatérští 
fotbalisté z Otrokovic, Zlína a 
dokonce i Kroměříže v rámci dru-
hého ročníku Baťovské letní ligy v 
malé kopané. Stejně jako vloni se 
do turnaje zapojilo deset družstev. 
„Letos jsme tuto celoprázdnino-
vou akci pořádali pod hlavičkou 
SK Baťov 1930, který nám zaplatil 
pronájem plochy a věnoval také 
šeky na sportovní vybavení všem 
zúčastněným. Chtěli bychom tak 
v prvé řadě poděkovat klubu, ale 
také všem, kteří u tohoto turnaje 
přiložili svou ruku k organizaci. 
Opět jsme svépomocí a zadarmo 
umožnili sportovat zhruba 120 
mladým lidem, což je účelem ce-
lého projektu,“ pochvalovali si 
organizátoři Marek Houser a Aleš 
Skyba  (red)

V sulce vedl otrokovickou klisnu její stálý jezdec Ondřej Komloši.

Městská televize Otrokovice spustila od září 
digitální vysílání v kabelové síti UPC. Program 

MTVO naleznete na 142. pozici v set-top-boxu. 
Pokud se vám MTVO automaticky nenaladí, 

set-top-box vypněte a po chvíli znovu zapněte. 
Platí pouze pro UPC. Živé vysílání lze zhlédnout 

také na www.televizeotrokovice.cz.

Družstvo staršího dorostu FC Viktoria Otrokovice se zúčastnilo turnaje CuP DeNMaRK  
ve městě Ishoj u Kodaně.

Mistryně světa Zdeňka Plesarová.

Baťovská letní liga v malé kopané má našlápnuto do budoucna.



OtrOkOvické
nOviny12

In
z

e
r

c
e

145,- Kč* 

Domácí utkání pantherS otrokovice 
 DEN DATUM   ČAS SOUPEŘ                       
sobota 28. 9.    17.00 1. SC WOOW Vítkovice 
sobota 12. 10.    17.00 Sokol Pardubice 
sobota 26. 10.    17.00 Tatran Omlux Střešovice 
sobota 9. 11.    17.00 FBC Liberec 
neděle 17. 11.    17.00 TJ JM Pedro Perez Chodov 
neděle 1. 12.    17.00 FBC ČPP Software Ostrava 
neděle 29. 12.    17.00 Itelligence Bulldogs Brno 
sobota 25. 1.    17.00 FBC Kladno 
sobota 8. 2.    17.00 BILLY BOY Mladá Boleslav 
neděle 23. 2.    17.00 FbŠ Bohemians

panteři zahájili sezonu vítěznou šestibodovou vlnou
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Před tradičně výbornou diváckou 
kulisou zahájili novou sezonu ot-
rokovičtí Panteři. V prvním kole 
nejvyšší české florbalové soutěže 
přivítali nevyzpytatelnou praž-
skou Spartu. Přestože se zápas 
nejprve vyvíjel velmi opatrně, 
nakonec Panteři přejeli Pražáky 
9:3. Výhru si o dva dny později 
přivezli i z Kladna, a tak trenér 
Folta i vedení klubu jsou zatím 
s rozjezdem sezony spokojeni, 
letos všichni opět pomýšlejí na 
play-off. 28. září přivítají Panteři 
silné Vítkovice.  (red)


