
Vážení spoluobčané, 

mezi několika letošními výročími celosvětového významu je jedno specificky naše: před padesáti 
lety – 16. června 1964 – byl otrokovicím oficiálně udělen statut města. 

otrokovice tehdy měly necelých 11 000 obyvatel a čekala je mohutná demografická proměna 
především v souvislosti s výstavbou nové pneumatikárny na Kučovaninách (otevřena 3. květ-
na 1972). Za prací sem přišly tisíce lidí ze všech oblastí republiky, což si postupně vyžádalo 
řadu užitečných investic (poliklinika, nadjezd, nové školní budovy, čistírna odpadních vod aj.). 
Zrychlila se také výstavba sídlišť – bohužel příliš zahuštěných, monotónně šedivých a často bez 
náležité občanské vybavenosti.

po roce 1989 mnohé začalo nabývat vlídnější tvářnosti: novou podobu dostalo náměstí, síd-
liště se převlékla z nudné šedi do zářivé (někdy snad až příliš syté) barevnosti, vyrostly objekty 
sociálních služeb, úspěšně bylo zrekonstruováno nádraží a zejména prostor před ním atd. pro-
měnami prošel i otrokovický průmysl – žel ne ve všech firmách k lepšímu: nepříznivě se projevil 
zejména rozpad někdejšího svitu. navíc se město muselo vyrovnat s neblahými důsledky záplavy 
v létě 1997, která mimo jiné způsobila třímiliardovou škodu na veřejném i soukromém majetku.    

Dnes nás tu žije něco přes 18 000; každý z nás se z něčeho raduje  –  jeden z hýřivé zeleně 
a půvabné květinové výzdoby, druhý z bohatství spolkového života, třetí z dobrých podmínek pro 
sportování; a každého z nás něco trápí – jednoho s obtížemi zvladatelná doprava, druhého stále 
znovu vyvstávající hrozba další ekologické zátěže, třetího strach z možné ztráty zaměstnání…

Zkusme se tedy všichni zasadit – každý po svém – o to, aby v životě našeho města ubývalo stínů 
a naopak přibývalo důvodů, proč vnímat otrokovice jako „dobré místo k žití“.
                                                     Mgr. Věra KraMářoVá, kronikářka

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

23. května 2014
číslo 5 - ročník 24
zdarma - neprodejné
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Festival filmů pro děti 
i v Otrokovicích

strana 3, 5, 
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Pozvánky na akce          
k baťovskému výročí

strana  5, 8 www.tcservis.cz

VÁŠ STABILNÍ INTERNET
NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Kvítkovice zdobí opentlená májka

23.–24. května 2014 

ať je co nejhezčí. Ani letos nechybí na kvítkovické návsi 
tradiční symbol měsíce května – májka.  Každý rok ji sta-
ví členové Sboru dobrovolných hasičů Kvítkovice. Zatímco 
zdobení a stavění máje se účastní jen pár lidí, kácení máj-
ky je velká sláva. Letošní kácení se koná 31. května od 14 
hodin a je spojené i s dětským dnem. Připravený je bohatý 
doprovodný program včetně dražby pokácené máje. Výtěžek 
poslouží prostřednictvím Šance Olomouc o. p. s. onkohema-
tologicky nemocným dětem.  (ano), foto: anna noVotná 

otrokovické kino už promítá i 3d filmy
Milovníci filmové zábavy si 
mohou přidat další bod na mapě: 
Otrokovice. Kulturní a kongre-
sové centrum Otrokovická BE-
SEDA upravilo kinosál tak, aby 
se v něm mohly promítat žhavé 
filmové novinky. 

„Návštěvníci se mohou díky 
novému plátnu, projektoru 
a systému reprosoustav pro 
prostorový zvuk těšit na úplně 
nový, intenzivnější zážitek z fil-
mů, které jsou dnes šířeny té-
měř výhradně v digitální verzi. 
Tu jsme dosud nemohli na stá-
vajícím zařízení promítat,“ 

poukázal ředitel Otrokovické 
BESEDY Michal Mynář. Kro-
mě skvělého zvuku skýtá nová 
technologie také možnost oblí-
benou zejména dětmi – 3D pro-
jekci. „Pomocí speciálních brýlí 
se z dvourozměrného plátna 
stává trojrozměrný prostor a di-
vák má pocit, že se ocitl přímo 
uprostřed dění. Zkrátka, přesed-
li jsme z trabantu do mercedesu. 
Je něco lepšího? Ale ano, ferrari 
– to až bude sál vybaven stup-
ňovitým zasouvacím hledištěm 
s pohodlnými křesly. Ale o tom 
až někdy příště!“ doplňuje ře-

ditel další možnosti vylepšení 
biografu. 

Zahájení promítání nové 
dimenze si v úterý 6. května 
nenechaly ujít desítky návštěv-
níků. „Do otrokovického kina 
chodívám. Zaujalo mě, že se tu 
budou promítat 3D filmy. Jestli 
budu chodit, záleží samozřejmě 
na nabídce filmů,“ uvedla jedna 
z návštěvnic.

V kinosále se promítá 
ve čtvrtky a neděle, dosud to 
byly pouze čtvrtky. Klubovým 
filmům patří úterky v kinoka-
várně.  anna noVotná

Otrokovická samospráva pokra-
čuje v pravidelných kontrolách 
a prohlídkách staveniště pro 
město a jeho obyvatele význam-
ného projektu  „Vjezd  do  prů-
myslového  areálu  toMa  
železniční tratí“. V úterním do-
poledni 6. května se pracovníci 
radnice a otrokovičtí zastupitelé, 
kteří projevili svůj zájem, setkali 
spolu s vedením města a zástup-
ci zhotovitele na kontrolním 

dni samosprávy. Stavbyvedoucí 
spolu s ředitelem lídra sdružení 
zhotovitelské společnosti EU-
ROVIA CS seznámili všechny 
přítomné s průběhem výstavby 
a harmonogramem prací i výhle-
dem pokračování navazujících 
stavebních prací na celém pro-
jektu. 

Projekt „Vjezd do průmyslo-
vého  areálu  toMa  křížením 
se  železniční  tratí“ je součástí 

Konceptu „Integrované řešení 
areálu TOMA v Otrokovicích“ 
a na jeho financování se vý-
znamně podílí ROP Střední Mo-
rava. Hlavním cílem realizace 
projektu je odlehčit obydleným 
částem města od nadměrného za-
tížení nákladní dopravou směřu-
jící do průmyslového areálu, což 
se týká především ul. Nerudova 
a tř. T. Bati. 

 Pokračování na straně 3

stavba nového vjezdu do toMY zatím pokračuje podle plánu
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Měsíc bezpečnosti v otrokovicích – poučení pro děti i motorkáře

Výtvarná soutěž. Zvířátka v dopravě byla tématem výtvarné sou-
těže pro otrokovické děti. Výstavku jejich prací mohli vidět návštěv-
níci radnice počátkem dubna. na snímku autoři nejlepších prací.
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Zkouška znalostí i dovedností. žáci škol z otrokovic i okolních obcí soutěžili 2. dub-
na na dopravním hřišti v teoretických znalostech a v ovládání bicyklu. Vítězové postoupili 
do okresního a pak krajského kola soutěže mladých cyklistů, které se koná 28. května.

dopravní výchova pro mateřskou školu. Dopravní hřiště otrokovice patřilo 
také dětem ze školek. Dne 29. dubna se učily a zkoušely, jak se chovat v dopravním 
provozu.

restart. Milovníci silných strojů na dvou kolech si přišli na své 19. dubna na zahájení motorkář-
ské sezony Restart 2014. spanilé jízdy po okolí se zúčastnilo 819 motorek. Doprovodný program 
zahrnovala kaskadérská exhibice, ukázky zdravovědy či požehnání řidičů farářem.



Školáci ze ZŠ trávníky upletli dvěstěmetrovou šálu

Neobvyklou ozdobu měla díky školákům ze ZŠ Trávníky bu-
dova Krajského úřadu Zlínského kraje. Šála v délce více než 
77 metrů, která odpovídá výšce Baťova mrakodrapu, visela 
z terasy v 16. etáži a dosahovala až na zem. Ručně pletené dílo 
bylo ale mnohem delší; školáci, ale i jejich rodiče a prarodiče 
upletli na oslavu 120. výročí založení firmy Baťa a k 100. vý-
ročí narození T. Bati mladšího celkem 200 metrů šály.  (ano) 

oznámení  termínu  uzávěrky  66.  kola  výběru                       
zájemců o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
Správní rada Fondu rozvoje bydlení ve smyslu článku 6 Zá-
sad poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení, schváleného 
usnesením č. ZMO/436/04/14, stanoví termín uzávěrky pro 
podání žádostí 66. kola výběrového řízení na 30. června 2014.
Formuláře k podání žádosti spolu s výpisem z uvedeného před-
pisu jsou k dispozici v informacích Městského úřadu Otroko-
vice (budova č. 1), kde se také vyplněné žádosti podávají.  (kš)

Město ocenilo Férové zaměstnavatele

DuPont Moravia a společnost Moravia Cans získaly ocenění 
Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná instituce 
Zlínského kraje. Oba zaměstnavatelé se více než jiní zajímají 
o rovné podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců a věnu-
jí pozornost péči o ně.  Udílení tohoto ocenění 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 za-
pojení do druhého ročníku a zaslání nominací byli osloveni 
zaměstnavatelé ve Zlínském kraji i široká veřejnost. Oceně-
ní byla předána pouze dvě, a to vítězům v kategoriích malá 
a střední instituce do 250 zaměstnanců a velká instituce s 251 
a více zaměstnanci. V návaznosti na nominaci vyplňovaly 
navržené instituce dotazník, který se skládal ze sedmi tema-
tických oblastí, jako jsou interní dokumenty, personální pod-
mínky, formy organizace práce, udržování kontaktu, zdravot-
ní péče, sociální péče a osobní rozvoj a vzdělávání. Dotazníky 
hodnotila odborná komise, která následně vybrala vítěze v ka-
ždé kategorii. Celkem bylo hodnoceno na dvě desítky institu-
cí. Společnost DuPont Moravia zvítězila v kategorii malých 
a středních institucí, Moravia Cans v kategorii velkých.  (vac)

Koupaliště může přivítat plavce již v první půli června
Pokud bude přát počasí letním radovánkám už v první půlce 
června,  otevře se tou dobou i Městské koupaliště. V současné 
době se tam už vše připravuje na letní sezonu. Vstupné zůstane 
na úrovni loňského roku. „Hlavní bazén bude opatřen novou 
fólií a vstup k bazénu bude přes nově vybudovaná brodítka. 
Obě tato opatření přispějí k vyšší čistotě vody,“ poznamenal 
ředitel správcovské organizace TEHOS Tomáš Morys.  (ano)

sportovní areál Baťov se těšil z velké návštěvnosti

Sportovní areál Baťov rozhodně nemá problémy s návštěv-
ností. Limit pro splnění dotačních podmínek je 14 610 ná-
vštěvníků ročně. Za rok 2013 využilo areál celkem 46 491 
osob (v součtu za wellness, fotbalové hřiště s umělým povr-
chem a víceúčelové hřiště). „Toto číslo zahrnuje jak uživatele 
ze sportovních oddílů, škol, tak řadovou veřejnost včetně di-
váků,“ uvedl ředitel správcovské organizace TEHOS Tomáš 
Morys. Sportovní areál Baťov  slouží veřejnosti od konce dub-
na 2012. Součástí úprav starého škvárového hřiště je i zbudo-
vání parkovacích míst vně areálu.  (red)

OtrOkOvické
nOviny 3
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dokončení ze strany 1
Již počátkem dubna si řidiči 

jedoucí kolem staveniště vjez-
du mohli všimnout začínajícího 
stavebního ruchu a ve středu 
23. dubna 2014 byl na náměs-
tí za velkého zájmu veřejnosti 
poklepán základní kámen této 
nejvýznamnější, strategické 
investice města posledních let. 
Význam této investice se odráží 
i v pravidelně organizovaných 
kontrolních dnech samosprávy, 
kterých se mohou účastnit čle-
nové zastupitelstva města přímo 
na místě stavby.  Druhý kont-
rolní den samosprávy za účasti 
starosty města Jaroslava Budka, 
místostarosty města Milana Ple-
sara a zastupitelů Jaromíra Ha-
náka a Milana Berčíka spočíval 
v získání základních informací 
o stavbě vjezdu a v prohlídce 
staveniště a probíhajících čin-
ností na stavbě.  

V těchto dnech se zhotovitel 
zaměřuje na zemní práce k vy-
tyčení trasy a sklonu komuni-
kace nového vjezdu a na pří-
pravné činnosti pro budování 
mostu pod železničním korido-
rem, pod nímž bude vjezd ve-
den. Technicky náročnější fáze 
nastane v červenci 2014, kdy 
bude zhotovitel stavby pracovat 
na přemostění, což představuje 
odstranění železničního náspu 
pod jednou kolejí, vybudování 
mostní konstrukce a položení 
nového železničního svršku. 
Totéž pak i pro druhou kolej. 
Pro cestující vlakem to zname-
ná částečné výluky železniční 
dopravy. Zástupce zhotovite-
le Josef Štafa, ředitel závodu 
Zlín EUROVIA CS, tuto fázi 
popisuje takto: „Klíčová bude 
stavba mostu pod železničním 
koridorem, což je z pohledu 
stavebního docela unikátní dílo 

vyžadující vysokou odbornost 
a pečlivost prováděných prací.“ 
  Mgr. Jiří turčín
vedoucí oddělení kanceláře 

 starosty MěÚ otrokovice

Základní informace o stavbě:
název: „Vjezd do průmyslo-
vého areálu toMa křížením 
se železniční tratí“
termín realizace: 17. 3. 2014 
–30. 4. 2015
investor: město otrokovice
Zhotovitel:  sdružení euro-
Via cs a GJw Praha
technický  dozor  a  BoZP: 
sdružení  inFraM/hBh  – 
toMa
Projektant  a  autorský  do-
zor:  iM  Projekt,  inženýrské 
a mostní konstrukce
cena  za  stavební  dílo: 
102 061 351 Kč
dotace  roP  střední  Mora-
va: max. 53 250 000 Kč

stavba nového vjezdu do toMY pokračuje podle plánu

 
 

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 
 

Májový deštík pouť nezkropil
Předpověď deštivého počasí se 
nesplnila, a tak si mohli oby-
vatelé i návštěvníci Otrokovic 
užít Svátek práce na Májové 
pouti. Na té nechyběly stánky 
ani doprovodný program pro 
děti i dospělé. Májová pouť je 
spolufinancována  z  Progra-
mu  rozvoje  venkova  české 
republiky  a  Mas  severní 
chřiby a Pomoraví.    (red)

při vystoupení hvězdy kulturního programu kapely Citron byla 
plocha před pódiem plná.  Foto: anna noVotná

54. ročník zlínské přehlídky 
proběhne od 30. května do 5. 
června ve Zlíně a dalších part-
nerských městech. Je nad nebe 
jasné, že nejvěrnějším z těchto 
satelitů jsou Otrokovice. Zlín 
a Otrokovice jsou natolik pro-
pojeny, že Otrokovičtí zajisté 
řadu ve Zlíně pořádaných pro-
jekcí a doprovodných progra-
mů navštíví.

Řečeno v kostce: letošní 
ZFF přiváží 365 filmů z 55 
zemí světa. Novinkou je za-
hájení festivalu v pátek, díky 
němuž by první festivalové 
víkendové dny měly do Zlína 
přilákat více návštěvníků z ji-
ných krajů ČR. Zcela novým 
projektem je FESTIVALOVÝ 
ZÁMEK, tedy zlínský zámek 
přetvořený do království dět-
ské zábavy, sportu a tvořivos-
ti. Mohutně se oproti minulým 
letům rozvinul program na tzv. 
Open Air placu pod Domem 

umění a Film Industry pro-
gram pro filmové profesionály 
a studenty.
Jaké programy ZFF se usku-
teční v Otrokovicích? 
• promítání filmů pro mládež 
a návštěvy filmových delega-
cí – Otrokovická BESEDA, 
termíny projekcí ve spolupráci 
se školami
• FILMOVÁ KLAPKA, foyer 
Otrokovické BESEDY, pátek 
30/5–středa 4/6, výstava ZUŠ 
Otrokovice
• VEJŠKA – letní kino park 
před poliklinikou, sobota 31/5, 
21.30 
• KINEMATOVLAK – ná-
draží Otrokovice, pondělí 2/6, 
9.00–15.30 (Krtkova dobro-
družství, Maxipes Fík, O ko-
couru Mikešovi, Pojďte pane, 
budeme si hrát, Krkonošské 
pohádky, O víle Amálce, 
LEGO® seriál, Bubáci a has-
trmani, Povídání o pejskovi 

a kočičce, Kouzelný svět malé 
Vlnky, Mach a Šebestová)
• DEN OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ MTVO – Otrokovická BE-
SEDA, středa 4/6, 10.00–17.00 
• ČÍTÁRNA U ČERTA aneb 
Festivaloví hosté čtou dětem – 
Obřadní síň MÚ, středa 4/6
Otrokovice, těšíme se na Vás! 
 Martin PáŠMa, ZFF

Zlín Film Festival si váží náklonnosti otrokovic
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Kinematovlak v otrokovicích. Foto: archiv otrokovických novin
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Vážení spoluobčané, přátelé,
dny, kdy jsme oslavili šedesáté deváté výročí vítězství nad nacis-
tickou zvůlí a položením věnců u památníků obětí druhé světové 
války vyjádřili úctu všem, kteří v boji za svobodu a demokracii 
v tomto boji život ztratili, již jsou za námi. Každoročně si při 
těchto pietních setkáních kladu otázku, proč se s železnou pra-
videlností setkávám stále se stejnými tvářemi, většinou s něko-
lika staršími spoluobčany a pak s těmi, kteří to tak trochu mají 
v „popisu práce“. Proč s takovým nezájmem přehlížíme skuteč-
nost, že tak alespoň jednou ročně můžeme vzdát úctu těm našim 
spoluobčanům, kteří obětovali to nejdražší, co v té chvíli mohli 
nabídnout, tedy vlastní život, aby zabránili německým nacistům 
uskutečnit scénář, který měli pro protektorát přichystán. Proč 
v jiných zemích umí vyjádřit vděk těm, kteří za svou vlast polo-
žili život a my nejsme schopni jednou ročně si najít ve svém věč-
ně uspěchaném životním rytmu čas na pietní vzpomínku na naše 
statečné spoluobčany.

Přiznám se, že většinou si písemně nepřipravuji projevy, které 
na různých setkáních s občany každoročně absolvuji. Položení 
věnců k památníku válečným obětem však je výjimkou. Při se-
stavování textu vždy listuji v zápisech kroniky, kterou obnovil 
v roce 1952 pan Theodor Láník, otrokovický rodák, a ve svých 
zápisech se vrací k osudům konkrétních lidí, kteří měli možnost 
volby. Rozhodli se pro cestu boje proti zlu a zaplatili životem. 
Dovolte mi citaci dopisu alespoň jednoho z nich, který napsal 
před svou popravou rodičům. Milá maminko a tatínku! tímto se 
s Vámi loučím jednou pro vždy. přišel konec náhle a nečekaně. 
netruchlete! bůh tak určil. nedá se na tom nic měnit. umírám 
statečně, jak se na dobrého čecha sluší a patří. s úsměvem půjdu 
na smrt, s vědomím, že jsem pro celek učinil něco dobrého, co, 
až přijde čas, ocení ti, kteří zůstali. umřelo pro tu věc mnoho 
lidí a ještě umře, ale to, co jsme chtěli, jsme dosáhli. Mrzí mě 
jen, že umírám skutečně za pět minut dvanáct, neboť svoboda 
je již na dosah ruky. nedá se na tom však nic měnit, šli jiní, jdu 
také. netruchlete pro mě, ale můžete být na mě hrdí. Zítra končí 
můj život. Jdu statečně a buďte stateční i vy. loučím se s Vámi 
a líbám Vás všechny.
 Co myslíte? Zaslouží si tito lidé naši úctu? 
 Hezký den přeji všem.
  Mgr. Jaroslav BudeK,  starosta otrokovic

oKénKo starostY

Dovolat se na otrokovický úřad zdarma a vyří-
dit po telefonu vše potřebné nebo si domluvit 
schůzku s úředníkem mohou od dubna všichni 
občané používající internetový telefon. Volat 
zdarma je možné na VoIP telefonní čísla měst-
ského úřadu s předčíslím 
576 771 xxx.

„Městský úřad Otro-
kovice využívá pro in-
ternetové volání služby 
společnosti TC servis. 
V rámci trvalého zkva-
litňování služeb jsme 
vyjednali možnost volání 
zdarma v rámci této in-
ternetové telefonní sítě. 
Nezbytnou podmínkou 
pro uskutečnění bezplat-
ného hovoru je, aby vola-
jící byl členem propojené 
sítě společnosti TC servis 
a měl ve svém číselném 
plánu uvedenou předvol-

bu 576 771 xxx pro bezplatné volání,“ vysvětlila 
tajemnice Městského úřadu Otrokovice Radana 
Zenáhlíková. 

V případě, že poskytovatel internetových te-
lefonních služeb není členem propojené sítě TC 

servisu, jde o službu 
placenou. Internetovým 
voláním se mohou lidé 
dovolat i na telefon-
ní ústřednu Městské-
ho úřadu Otrokovice  
576 771 290, kde mo-
hou být přepojeni na ja-
koukoliv linku v rámci 
úřadu. 

Občanům, kteří si ne-
jsou jisti, zda tuto bez-
platnou službu mohou 
využít či nikoli, poskyt-
nou potřebné informace 
jejich poskytovatelé in-
ternetových telefonních 
služeb.   (vac)

internetové volání zdarma na Měú otrokovice

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na PronáJeM 
Prostor sloužících K PodniKání, uMístěných 
V PrVníM Patře BudoVY č. P. 1342, náM. 3. KVětna, 
nacházející se na PoZeMKu Parc. č. st. 2554 V K. ú. ot-
roKoVice o celKoVé VýMěře 21,45 m2, a to prodejní 
prostory o výměře 12 m2 a prostory pro skladování o výměře 9,45 
m2, vhodné k účelu užívání jako kancelář, obchod s drobným zbo-
žím apod., za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od  1. 8. 2014 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 500 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpeče-
ní, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné 
prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných nebytových prostorech nebudou umísťovány 
a provozovány výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní 
terminály a jiná obdobná technická zařízení umožňující interaktivní 
hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli 
kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh na služby. Tato kau-
ce bude použita v případě, že nájemce nebude platit řádně nájem 
a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vy-
rovnání všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná část 
pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  6. 6. 2014 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města 
Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem do-
hodnout 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 zalepené obál-
ce s označením: „Výběrové řízení nám. 3. května 1342“ na adresu: 
TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02 Otroko-
vice. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a ne-
vybrat žádnou z nabídek.

seznam telefonních čísel Měú 
s možností volání zdarma: 
576 771 290  ústředna
576 771 291  kancelář starosty
576 771 283  kancelář místostarosty
576 771 292  odbor ekonomický
576 771 294  odbor přestupkový a exekuční
576 771 295  odbor provozní
576 771 296  oddělení kanceláře tajemníka
576 771 297  odbor evidenčně-správní
576 771 298  odbor sociální
576 771 277  odbor životního prostředí
576 771 278  odbor dopravně-správní
576 771 279  odbor stavební úřad
576 771 280  odbor školství a kultury
576 771 281  odbor rozvoje a správy majetku
576 771 282  oddělení krizového řízení

Z jednání rady a zastupitelstva města
Z  jednání  Zastupitelstva 
města  otrokovice  17.  4. 
2014
Zastupitelstvo města se 
na svém jednání zabývalo cel-
kem 22 body programu s usne-
sením. Všechna jsou veřejnosti 
k dispozici na internetových 
stránkách města www.otro-
kovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

Zastupitelé schválili poskyt-
nutí zálohy na dotaci na čin-
nost TJ Jiskra Otrokovice 
ve výši 994 000 korun, FC 
Viktoria Otrokovice ve výši  
206 000 korun a SK Baťov 
1930 ve výši 178 000 ko-
run. Dále schválili poskytnu-
tí finančního daru na úhra-
du bezplatné celosíťové 
roční jízdenky MHD dárcům 
krve a kostní dřeně ve výši  
138 470 korun a finančního 
daru ve výši 100 000 korun or-
ganizaci NADĚJE, otrokovická  
o. p. s. Zastupitelé také schvá-
lili poskytnutí dotace ve výši  
70 000 korun na jednorázovou 
akci Střední průmyslové škole 
Otrokovice na úhradu nákladů 
na nájem a úhradu služeb spo-
jených s realizací mezinárodní 
konference v rámci projektu 
ENERSOL. 
Ve zbytku svého jednání se 
zastupitelé zabývali věcnými 
břemeny, prodeji pozemků 
a dohodami o uhrazení dluhu 
ve věci dlužných nájemných 
z bytů. 

Z  jednání  rady  města 
otrokovice 30. 4. 2014
Radní na dalším ze svých 
jednání projednali 42 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. Všechna jsou veřejnosti 
k dispozici na internetových 
stránkách města www.otro-
kovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

Rada města schválila změ-
nu dopravního režimu v čás-
ti ulice Zámostí spočívající 
v zavedení jednosměrného 
provozu ve směru jízdy z uli-
ce Čechova na silnici č. I/55 
(nám. 3. května) na dobu  
1 roku, tj. od 1. 7. 2014 do 30. 
6. 2015 dle důvodové zprávy, 
na základě žádosti občana 
z ulice Zámostí ze dne 5. 3. 
2014.  Rada města schválila 
financování projektu Zvyšo-
vání kvality základního vzdě-
lávání na území ORP Otro-
kovice ve výši 16 726 924,42 
korun z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost na základě Vyro-
zumění o schválení žádosti 
o finanční podporu z OP VK, 
číslo výzvy: IPo – Oblast 1.1 
(výzva 46), financování pro-
jektu je stoprocentně pokryto 
z dotace. Radní dále schváli-
li poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000 korun ve pro-
spěch Šance Olomouc o. p. 
s., se sídlem Hemato-onkolo-
gické oddělení Dětské klini-

ky FN Olomouc. Radní také 
schválili poskytnutí finanč-
ního daru Tanečnímu klubu 
Gradace Kroměříž ve výši  
10 000 korun na pokrytí nákla-
dů spojených s realizací akce 
Mistrovství České republiky 
družstev 2014 ve sportovním 
tanci a Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Sboru dob-
rovolných hasičů v Kvítko-
vicích ve výši 15 000 korun 
na pokrytí nákladů spojených 
s realizací akce Tradiční ká-
cení máje na návsi v Kvítko-
vicích. Dále také schválili po-
skytnutí neinvestiční dotace 
na jednorázovou akci ve výši 
50 000 korun Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska, 
Sboru dobrovolných hasičů 
v Kvítkovicích. Rada měs-
ta se seznámila s návrhem 
Územního plánu Kvasice pro 
veřejné projednání a opětov-
ně uplatnila připomínku, a to 
ve znění: požadujeme dopl-
nění Územního plánu Kvasi-
ce o vyznačení cyklostezky 
na levém břehu řeky Moravy 
dle platného územního roz-
hodnutí a stavebního povole-
ní. 

Ve zbytku svého jednání 
se radní zabývali dohodami 
o užívání pozemku, věcný-
mi břemeny a nájemními 
smlouvami na městské byty. 
  ing. Milan Plesar, 
 místostarosta otrokovic

 

 
 
 
 

18. června 2014 v 16 hodin
sportovní areál Baťov, otrokovice

srdečně  zveme  rodiče  i  širokou  veřejnost  na  Prázdninové 
řádění  –  společné  soutěžení  žáků  všech  tří  otrokovických 
základních  škol.  akce  je  vyvrcholením  2.  ročníku  projektu 
Zdravý  pohyb  do  škol,  který  realizuje  město  otrokovice. 
akce  se  zúčastní  a  děti  přijdou  podpořit  také  patroni  akce 
z řad významných osobností v oblasti sportu.

Přijďte podpořit naše děti v jejich snažení!

Prázdninové řádění
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středa 4. června, 17.00 hod., foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
V BarVách. Vernisáž – výstava ZUŠ Otrokovice (do 30. června) 

pátek 6. června, 10.00 hod., velký sál, akce pro školy
ŠKolní soutěžní Matiné o FenoMénu BaŤa
Soutěží a v programu účinkují žáci otrokovických základních škol. Pořádá 
OŠK MěÚ Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU.

pátek 6. června, 17.00 hod. velký sál, vstupné 9,90 Kč
leteM sVěteM s FirMou BaŤa
Zábavný pořad ve stylu nikdo není dokonalý – ani v otrokovicích!
Na baťovskou tematiku s diváky besedují odborníci PhDr. Zdeněk Pokluda  
a Ing. Pavel Velev. Hostem večera Hostem večera bude známý bavič Pepa 
Náhlovský. Hudební vstupy: studenti Gymnázia Otrokovice, žáci ZUŠ Otro-
kovice a Napajedla.  Scénář Věra Kramářová, Barbora Šopíková.

sobota 7. června, 10.00 hod., kinosál, vstup volný
turnoVsKý MaPoVý oKruh
Fotoklub Beseda Otrokovice zve na veřejnou prezentaci včetně uvedení vítěz-
né kolekce fotosoutěže Turnovský mapový okruh. Navazující výstava v Měst-
ské galerii bude přístupná od 7. do 22. června.

neděle 8. června, 14–18 hod.,  velký sál, vstupné 80 Kč, cyklus V lidovém tónu
taneční odPoledne s BorŠičanKou antonína KoníčKa
Taneční odpoledne s výtečnou dechovkou – poslední před letní odmlkou.                                                                                                             

pátek 13. června, 17.00 hod., foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
Z hlínY Pálené … 
Vernisáž – prezentace práce kurzu keramiky pro dospělé (do 20. června).

sobota 14. června, 9.30–15.00 hod., velký sál, vstupné 30 Kč
ModelářsKá VýstaVa ZlínKit 2014
Mezinárodní modelářská soutěž a výstava plastikových modelů.

sobota 21. června, 15.00–18.00 hod., náměstí 3. května, vstup volný
Koncert K eVroPsKéMu dni hudBY
K dobré pohodě vyhrávají regionální kapely na pódiu před Otrokovickou  
BESEDOU; občerstvení, dětské atrakce.

pondělí 23. června, 18.00 hod., Městská galerie
BaŤa a otroKoVice
Vernisáž – výstava Klubu přátel historie města Otrokovice zaměřená k baťov-
ským výročím tohoto roku. Výstava potrvá do 7. září. 

Kino Beseda
neděle 1. 6., 15 hod., kinosál, vstupné 90 Kč
USA, 2014, 101 min., česky, přístupno, animovaný, dobrodružný, komedie, 
rodinný      
rio 2 (2d) – Modří papoušci Blu a Perla a jejich tři děti žijí poklidným měst-
ským životem, rozhodnou se ovšem vyrazit do amazonské džungle. 

úterý 3. 6., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč
Itálie, 2010, 108 min., titulky, příst. od 15 let, komedie, drama, romantický       
neříZené střelY – Tommaso je synem tradiční rodiny z jihu Itálie, která 
se zabývá výrobou těstovin. Rozhodne se říci rodičům pravdu o své sexuální 
orientaci. Zábavná, povznášející a dojemná komedie ‚al dente‘.

čtvrtek 5. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA, 2014, 138 min., česká verze, příst. od 12 let, dobrodružný, drama, akční      
noe 3d – Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě obří potopy. 

úterý 10. 6., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč
Ukrajina, 2007, 84 min., titulky, přístupno od 15 let, drama, romantický     
oranžoVá lásKa – Umírající muž poskytne honosný byt, jídlo a vše 
potřebné k životu páru, který vydrží v přítomnosti pouze svého partnera až 
do majitelovy smrti. Pokud to dvojice dokáže, přejde byt na ni. 

neděle 15. 6., 15 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA, 2014, 92 min., česká verze, přístupno, animovaný, dobrodružný, rodinný   
doBrodružstVí Pana PeaBodYho a sherMana 3d  –  Pan 
Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako In-
diana Jones, má dedukci Sherlocka Holmese, styl oblékání Jamese Bonda. Je 
držitelem Nobelovy ceny a olympijským vítězem. A navíc je pes. 

úterý 17. 6., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč
Finsko, USA, VB, Itálie, 2011, 95 min., titulky, příst. od 12 let, drama, kome-
die, romantický  
italsKý Klíč – Příběh dívky – sirotka – která dostane jako dědictví staro-
žitný klíč, díky kterému odemkne starou vilu v Itálii a spolu s ní i záhady její 
rodiny. Snímek vyniká působivými záběry a podmanivou průvodní hudbou.

čtvrtek 19. 6., 18 hod., kinosál, vstupné 130 Kč 
USA, 2014, 105 min., dabing, přístupno, akční, dobrodružný, fantasy
aMaZinG sPider Man 2 (3d)
Když se na scéně objevuje Electro, je Peter nucen čelit nepříteli, který je mno-
hem silnější než on. A když se vrací i jeho starý přítel Harry Osborn, uvědomu-
je si Peter, že všechny jeho nepřátele něco spojuje: společnost OsCorp.

neděle 22. 6., 15 hod., kinosál, vstupné dospělí 125 Kč, děti 100 Kč  
USA, 2014, 105 min., dabing, přístupno, animovaný, dobrodružný, komedie, 
rodinný
JaK VYcVičit draKa 2 (2d) – Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák 
s Bezzubkou jsou zpět. 

úterý 24. 6., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč  
Francie, Belgie, Lucembursko, 2012, 98 min., titulky, příst. od 15 let, drama
tanGo liBre
Jean-Christophe je trochu nešťastný a velmi osamělý vězeňský dozorce. Jeho 
jedinou radostí je účast na tanečním kurzu argentinského tanga. 

čtvrtek 26. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč  
USA, Čína, 2014, dabing, přístupno, akční, dobrodružný, sci-fi
transForMers – ZániK  –  3d PreMiéra
Díl akčního fenoménu se zlověstným podtitulem „Zánik“ je sice přímým po-
kračováním úspěšné série, v mnoha ohledech ale úplně jiný než předchozí části. 
Připravujeme: 8. 7. Camille Claudel, 15. 7. Pozice dítěte, 22. 7. Domov

ZáJeZdY
sobota 21. 6., cena zájezdu 400 Kč
dunaJsKá streda – terMální láZně. Odjezd od Hotelu Baťov 
(Společenský dům) 5.30 hod., Otrokovická BESEDA 5.40 hod.

ČERVEN

In
z

e
r

c
e 

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 

Kongresové a kulturní centrum Otroko-
vická BESEDA – Otrokovická BESEDA,  
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.
besedaotrokovice.cz, kontakt: predprodej@beseda.ot-
rokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Městském 
infocentru je otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 
hod. Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovo-
lená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, které lze využít při 
návštěvě kina, k úhradě kurzů, kulturních pořadů či zá-
jezdů. Na kulturní pořady Otrokovické BESEDY můžete 
použít také poukázky Sodexo. 

Český zahrádkářský svaz 
Radovánky zve všechny 
holčičky, kluky, rodiče 
a prarodiče na Den dětí, 
který se koná v sobotu 14. 
června od 13 hodin u za-
hrádkářské kolonie Ra-

dovánky u jezírek (blízko 
obchvatu Otrokovic). 

Po cestě po pohád-
kách je možné posedět 
s přáteli, opéct špekáčky 
a poslechnout si country 
kapelu.   (red)

Zahrádkáři z radovánek zvou na den dětí

pátek 30. 5.–středa 4. 6, vstup volný
54. Zlín FilM FestiVal MFFdM Zlín 2014
• promítání filmů pro mládež a návštěvy filmových delegací, Otrokovická  
BESEDA, termíny projekcí ve spolupráci se školami
• FILMOVÁ KLAPKA, foyer Otrokovické BESEDY, pátek 30. 5.–středa 4. 
6., výstava ZUŠ Otrokovice
• VEJŠKA  – letní kino park před poliklinikou, sobota 31. 5., 21.30 hod. 
• KINEMATOVLAK, nádraží Otrokovice, pondělí 2. 6., 9.00–15.30 (Krtko-
va dobrodružství, Maxipes Fík, O kocouru Mikešovi, Pojďte pane, budeme si 
hrát, Krkonošské pohádky, O víle Amálce, LEGO® seriál, Bubáci a hastrmani, 
Povídání o pejskovi a kočičce, Kouzelný svět malé Vlnky, Mach a Šebestová)
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MTVO, Otrokovická BESEDA, středa 4. 6., 
10.00 –17.00 hod. 
• ČÍTÁRNA U ČERTA ANEB FESTIVALOVÍ HOSTÉ ČTOU DĚTEM  
– Obřadní síň MěÚ, středa 4. června, pořádá Odbor školství a kultury MěÚ  
Otrokovice

tyjátr zaujal na hvozdenském měšci

Divadlo TYJÁTR pů-
sobící při Otrokovické 
BESEDĚ se v sobotu  
3. května zúčastni-
lo soutěžní divadelní 
přehlídky Hvozdenský 
měšec. Na přehlídce 
získal cenu za nejlepší 
mužský herecký výkon, 

kterou získal Lukáš 
Laciga za roli kuchaře 
v pohádce Princezna se 
zlatou hvězdou. Cenu 
pro nejmladší herečku 
si odnesla Zuzana Bá-
rová za roli kuchtič-
ky ve stejné pohádce.
 (nav)



 
o době a m

ístě konání voleb do Evropského parlam
entu 

 
Starosta m

ěsta O
trokovice podle ustanovení § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlam

entu a o zm
ěně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o
 z n

 a
 m

 u
 j e

 : 
 

1. 
Volby do Evropského parlam

entu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.  

2. 
M

ístem
 konání voleb jsou volební m

ístnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

3. 
Volič po příchodu do volební m

ístnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství 

České 
republiky 

platným
 

cestovním
, 

diplom
atickým

 
nebo 

služebním
 pasem

 České republiky anebo cestovním
 průkazem

 nebo platným
 

občanským
 průkazem

. Volič, který je občanem
 jiného členského státu, 

prokáže po příchodu do volební m
ístnosti svou totožnost a občanství jiného 

členského 
státu. 

Po 
záznam

u 
ve 

výpisu 
ze 

seznam
u 

pro 
volby 

do 
Evropského parlam

entu obdrží volič od okrskové volební kom
ise prázdnou 

úřední obálku. Na žádost voliče m
u okrsková volební kom

ise dodá za 
chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského 
státu, nebude m

u hlasování um
ožněno. 

4. 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem

 konání voleb hlasovací lístky. 
Společně s hlasovacím

i lístky obdrží volič i inform
aci o způsobu hlasování. Ve 

dnech voleb volič m
ůže obdržet hlasovací lístky i ve volební m

ístnosti. 
5. 

Každý volič se ve volební m
ístnosti m

usí před hlasováním
 odebrat do prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak m
u okrsková volební kom

ise 
hlasování neum

ožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči 
předstupují před okrskovou volební kom

isi a hlasují v pořadí, v jakém
 se dostavili do 

volební m
ístnosti. 

6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební m

ístnosti  
a v jejím

 bezprostředním
 okolí přítom

ní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
kom

ise. 
 

V O
trokovicích dne 7. května 2014 

 
M

gr. Jaroslav Budek v. r. 
starosta m

ěsta O
trokovice 

 
Popis stálých volebních okrsků m

ěsta O
trokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební m

ístnost: tel. 720 331 757 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

HLAVNÍ, J. VALČÍKA,  
Části ulic: 

LIDICKÁ 
267, 268, 269, 342, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262, 

 

Okrsek č. 2
  

Volební m
ístnost: tel. 607 399 649 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  
 

SNP 
1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  

 
ZLÍNSKÁ 

121, 137, 146, 148, 155, 159, 174, 
 Okrsek č. 3

  
Volební m

ístnost: tel. 607 399 650  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ,   
Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  
 

SNP 
144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 

 

Okrsek č. 4
  

Volební m
ístnost: tel. 607 399 651  

M
ĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

 Celé ulice: 
BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁM

OSTÍ,  
Části ulic: 

ČECHOVA   
1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381,  

 
J. JABŮRKOVÉ 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 1856 

 
 LIDICKÁ   

1231, 1232, 1233,  
 Okrsek č. 5

  
Volební m

ístnost: tel. 607 391 679  

M
ĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ,  
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ  203, 308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819, 

 Okrsek č. 6
  

Volební m
ístnost: 607 399 652  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM

. 3. KVĚTNA, 
Části ulic: 

NA ULIČCE 
1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835, 

 
OBCHODNÍ   

1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323,  
 

SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314, 
 Okrsek č. 7

  
Volební m

ístnost: tel. 607 391 675 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
B. NĚM

COVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SM

ETANOVA,   

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907 

 
 NA ULIČCE   

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362,  
 Okrsek č. 8

  
Volební m

ístnost:: tel. 720 331 831 

M
ĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE - BUDOVA 2,  

NÁM
. 3. KVĚTNA 1341 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOM

ENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV a 
TEREZOV,  

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,  
 

SVOBODOVA   1308, 1309, 1909, 
 

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 

505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 6012, 
 Okrsek č. 9

  
Volební m

ístnost:: tel. 607 399 653 

SENIOR C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 
 Celé ulice: 

DVOŘÁKOVA, M
ORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ,  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 

6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191, 

 
JUNGM

ANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 
6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293,  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256,  
 

M
ÁNESOVA   

663, 664, 665, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 6672, 
6674, 6711, 6712,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1255, 
1542, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1574, 1594, 1601, 1608, 
1616, 1619, 1620, 1622, 1635, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1649, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1673, 1675, 1677, 1678, 1685, 1687, 
1691, 1700, 1703, 1705, 1707, 1708, 1709, 1710, 1715, 1716, 
1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 
1728, 1729, 1740, 1741, 1742, 1749, 1751, 1753, 1754, 1761, 
1764, 1765, 1766, 1767, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 
1851, 1852, 1886, 4771, 4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 
4784, 4791, 4792, 4793, 4794, 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1565, 6291,    
 

VRCHLICKÉHO   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182,   

 Okrsek č. 1
0

 
Volební m

ístnost:: tel. 607 399 654 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA M
ÁNESOVA, M

ÁNESOVA 908 
 

Celé ulice: 
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE,   

Části ulic:  
ERBENOVA  

 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1597,  

 
M

ÁNESOVA   
707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 
7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302,  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 726, 742, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 971, 998, 999, 
1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 8262, 
8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 8801, 
8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 9341, 
9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 9772, 
9791, 9792,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1596, 1827, 
1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 9431, 
9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9612, 9631, 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552,  
 Okrsek č. 1

1
 

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 655  

BYTOVÝ DŮM
 ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 

 Celé ulice: 
JANÁČKOVA,  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 921, 1638, 6451, 

6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 6483, 6484, 
6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 7502, 8012, 
8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 9212, 9221, 
9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 9262, 9271, 
9272,  

 
 

ERBENOVA   
 693, 705, 706, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 6941, 7051, 9852,  

 
JUNGM

ANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284,  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875,  

 
ŠKOLNÍ   

805, 1299, 1300, 6911, 6912, 7032,  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012,  

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 697, 698, 699, 735, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 985,  
989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 7001, 
7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 7481, 
7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 9891,  

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312,  

 Okrsek č. 1
2
 

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮM
YSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 1266 (dříve SOŠ Otrokovice) 

 
Celé ulice: 

M
L. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W

OLKEROVA  
Části ulic:  

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 905, 951, 952, 953, 1241, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1567, 1581, 1582, 1624, 1834, 1910, 9482, 9492, 9512, 9521, 
9532, 9541, 9542, 9671, 9672, 

  
Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297 

 Okrsek č. 1
3

  
Volební m

ístnost: tel. 720 331 812 

DŮM
 S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, NIVY 283 

 Celé ulice:  
BARTOŠOVA, BŘÍ M

RŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. M
ÁCHY, LETIŠTĚ, 

NAD HŘIŠTĚM
, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 

U FARM
Y, U LETIŠTĚ,  

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 343, 16 02.

 O
Z

N
Á

M
E

N
Í 

K
om

unitní plánování sociálních služeb na O
t-

rokovicku m
á svou tradici již od roku 2005 

a pravidelně se v rám
ci tohoto dlouholetého 

procesu 
schází 

několik 
pracovních 

skupin. 
Jedná se o pracovní skupinu Senioři, R

odiny s dětm
i, Z

dra-
votně postižení, O

soby ohrožené sociálně patologickým
i jevy 

a O
soby v krizi a nezam

ěstnaní.
K

om
unitní plánování je m

etoda, kterou lze na úrovni obcí 
a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly m

ístním
 

specifikům
 i potřebám

 jednotlivých občanů. C
harakteristic-

kým
 znakem

 kom
unitního plánování sociálních služeb je dů-

raz kladený na zapojení všech, kterých se zpracovávaná oblast 
týká, dialog a vyjednávání, dosažení výsledků, který je přijat 
a podporován většinou účastníků. Schůzky v rám

ci kom
unit-

ního plánování jsou veřejné a m
ůže se jich kdokoliv z veřej-

nosti zúčastnit. Z
pravidla probíhají v prostorách M

ěstského 

úřadu O
trokovice. N

a základě priorit stanovených pracov-
ním

i skupinam
i bylo například vybudováno hřiště pro hen-

dikepované děti na T
rávníkách, byla zřízena veřejná sprcha, 

v roce 2013 probíhala bezplatná rodinná m
ediace, preventivní 

kam
paň M

O
ST

, bezplatné sem
ináře pro pečující osoby, své-

pom
ocná skupina pro rodiny se členem

 rodiny s duševním
 

onem
ocněním

, D
om

ovinka pro seniory a zdravotně postižené 
atd.  Pozvánky a term

íny jednotlivých setkání jsou publiko-
vány na w

ebu m
ěsta O

trokovice v sekci věnované kom
unit-

ním
u plánování. R

ovněž všechny zápisy z pracovních skupin 
jsou pravidelně uveřejňovány a m

ůže si je kdokoliv přečíst 
a seznám

it se s aktuální problem
atikou, která byla v rám

-
ci pracovních skupin řešena. K

om
unitní plánování není jen 

o nastavení optim
ální sítě sociálních služeb, ale je i o zlepšení 

kvality života ve m
ěstě O

trokovice obecně. O
ddělení sociál-

ních služeb vede evidenci podnětů, které zazněly na pracov-

ních skupinách, a snaží se je předávat příslušným
 odborům

 či 
organizacím

 m
ěsta k vyřízení. N

ejčastěji se jedná o podněty 
jako nevyhovující chodníky, lavičky, koše, rekonstrukce dět-
ských hřišť aj.  N

e vždy se podaří všechny podněty vypořádat 
a naplnit, jelikož se jedná např. o velké finanční částky (např. 
krytý bazén). N

ěkteré podněty občanů je m
ožné zrealizovat 

tém
ěř okam

žitě, jiné podněty jsou evidovány a postupně zařa-
zovány do plánů a rozpočtu m

ěsta. 
C

htěli bychom
 v souvislosti s kom

unitním
 plánováním

 
zareagovat na článek, který se objevil v O

trokovických no-
vinách v m

inulém
 čísle a týkal se nedostatku dětských hřišť 

na B
ahňáku. Proto jsm

e m
ěli potřebu popsat a u občanů oži-

vit proces kom
unitního plánování.  C

o se týká dětských hřišť, 
tak právě na základě výstupů pracovní skupiny rodiny s dětm

i 
byla otevřena zahrada m

ateřské školy na B
ahňáku veřejnosti. 

O
dbor rozvoje a správy m

ajetku M
ěstského úřadu O

trokovice 

m
á vypracován pasport dětských hřišť, ve kterém

 je evidová-
no 21 dětských hřišť přím

o na B
ahňáku. R

ovněž před několika 
lety probíhal projekt R

egenerace panelového sídliště Štěrko-
viště, kde se rekonstruovalo 5 dětských hřišť (z toho 2 jsou 
sportovní). B

ahňák je zástavba převážně rodinných dom
ů, 

kde si děti m
ají m

ožnost hrát na zahradě. Pro děti z panelové 
zástavby jsou na B

ahňáku ale i stávající hřišťátka, o které se 
starají a evidují je T

echnické služby O
trokovice. N

ěkteré pod-
něty se týkají například oplocení či upravení povrchu těchto 
hřišť, doplnění herních prvků apod.  C

o se týká dalších lokalit 
ve m

ěstě, je třeba zm
ínit, že bylo na základě podnětů vybudo-

váno dětské hřiště v oblasti K
vítkovice. 

Proces kom
unitního plánování sociálních služeb je otevřen 

novým
 podnětům

 a skýtá příležitost k navázání nové spolu-
práce. 

M
gr. K

větoslava h
o
r
á
K
o
V
á
, 

 
vedoucí o

dboru sociálního M
ěÚ

 o
trokovice

K
om

unitní plánování sociálních služeb na o
trokovicku

 

 



 
o době a m

ístě konání voleb do Evropského parlam
entu 

 
Starosta m

ěsta O
trokovice podle ustanovení § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlam

entu a o zm
ěně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o
 z n

 a
 m

 u
 j e

 : 
 

1. 
Volby do Evropského parlam

entu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.  

2. 
M

ístem
 konání voleb jsou volební m

ístnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

3. 
Volič po příchodu do volební m

ístnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství 

České 
republiky 

platným
 

cestovním
, 

diplom
atickým

 
nebo 

služebním
 pasem

 České republiky anebo cestovním
 průkazem

 nebo platným
 

občanským
 průkazem

. Volič, který je občanem
 jiného členského státu, 

prokáže po příchodu do volební m
ístnosti svou totožnost a občanství jiného 

členského 
státu. 

Po 
záznam

u 
ve 

výpisu 
ze 

seznam
u 

pro 
volby 

do 
Evropského parlam

entu obdrží volič od okrskové volební kom
ise prázdnou 

úřední obálku. Na žádost voliče m
u okrsková volební kom

ise dodá za 
chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského 
státu, nebude m

u hlasování um
ožněno. 

4. 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem

 konání voleb hlasovací lístky. 
Společně s hlasovacím

i lístky obdrží volič i inform
aci o způsobu hlasování. Ve 

dnech voleb volič m
ůže obdržet hlasovací lístky i ve volební m

ístnosti. 
5. 

Každý volič se ve volební m
ístnosti m

usí před hlasováním
 odebrat do prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak m
u okrsková volební kom

ise 
hlasování neum

ožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči 
předstupují před okrskovou volební kom

isi a hlasují v pořadí, v jakém
 se dostavili do 

volební m
ístnosti. 

6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební m

ístnosti  
a v jejím

 bezprostředním
 okolí přítom

ní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
kom

ise. 
 

V O
trokovicích dne 7. května 2014 

 
M

gr. Jaroslav Budek v. r. 
starosta m

ěsta O
trokovice 

 
Popis stálých volebních okrsků m

ěsta O
trokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební m

ístnost: tel. 720 331 757 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

HLAVNÍ, J. VALČÍKA,  
Části ulic: 

LIDICKÁ 
267, 268, 269, 342, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262, 

 

Okrsek č. 2
  

Volební m
ístnost: tel. 607 399 649 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  
 

SNP 
1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  

 
ZLÍNSKÁ 

121, 137, 146, 148, 155, 159, 174, 
 Okrsek č. 3

  
Volební m

ístnost: tel. 607 399 650  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ,   
Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  
 

SNP 
144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 

 

Okrsek č. 4
  

Volební m
ístnost: tel. 607 399 651  

M
ĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

 Celé ulice: 
BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁM

OSTÍ,  
Části ulic: 

ČECHOVA   
1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381,  

 
J. JABŮRKOVÉ 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 1856 

 
 LIDICKÁ   

1231, 1232, 1233,  
 Okrsek č. 5

  
Volební m

ístnost: tel. 607 391 679  

M
ĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ,  
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ  203, 308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819, 

 Okrsek č. 6
  

Volební m
ístnost: 607 399 652  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM

. 3. KVĚTNA, 
Části ulic: 

NA ULIČCE 
1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835, 

 
OBCHODNÍ   

1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323,  
 

SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314, 
 Okrsek č. 7

  
Volební m

ístnost: tel. 607 391 675 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
B. NĚM

COVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SM

ETANOVA,   

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907 

 
 NA ULIČCE   

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362,  
 Okrsek č. 8

  
Volební m

ístnost:: tel. 720 331 831 

M
ĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE - BUDOVA 2,  

NÁM
. 3. KVĚTNA 1341 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOM

ENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV a 
TEREZOV,  

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,  
 

SVOBODOVA   1308, 1309, 1909, 
 

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 

505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 6012, 
 Okrsek č. 9

  
Volební m

ístnost:: tel. 607 399 653 

SENIOR C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 
 Celé ulice: 

DVOŘÁKOVA, M
ORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ,  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 

6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191, 

 
JUNGM

ANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 
6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293,  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256,  
 

M
ÁNESOVA   

663, 664, 665, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 6672, 
6674, 6711, 6712,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1255, 
1542, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1574, 1594, 1601, 1608, 
1616, 1619, 1620, 1622, 1635, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1649, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1673, 1675, 1677, 1678, 1685, 1687, 
1691, 1700, 1703, 1705, 1707, 1708, 1709, 1710, 1715, 1716, 
1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 
1728, 1729, 1740, 1741, 1742, 1749, 1751, 1753, 1754, 1761, 
1764, 1765, 1766, 1767, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 
1851, 1852, 1886, 4771, 4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 
4784, 4791, 4792, 4793, 4794, 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1565, 6291,    
 

VRCHLICKÉHO   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182,   

 Okrsek č. 1
0

 
Volební m

ístnost:: tel. 607 399 654 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA M
ÁNESOVA, M

ÁNESOVA 908 
 

Celé ulice: 
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE,   

Části ulic:  
ERBENOVA  

 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1597,  

 
M

ÁNESOVA   
707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 
7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302,  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 726, 742, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 971, 998, 999, 
1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 8262, 
8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 8801, 
8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 9341, 
9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 9772, 
9791, 9792,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1596, 1827, 
1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 9431, 
9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9612, 9631, 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552,  
 Okrsek č. 1

1
 

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 655  

BYTOVÝ DŮM
 ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 

 Celé ulice: 
JANÁČKOVA,  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 921, 1638, 6451, 

6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 6483, 6484, 
6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 7502, 8012, 
8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 9212, 9221, 
9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 9262, 9271, 
9272,  

 
 

ERBENOVA   
 693, 705, 706, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 6941, 7051, 9852,  

 
JUNGM

ANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284,  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875,  

 
ŠKOLNÍ   

805, 1299, 1300, 6911, 6912, 7032,  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012,  

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 697, 698, 699, 735, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 985,  
989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 7001, 
7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 7481, 
7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 9891,  

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312,  

 Okrsek č. 1
2
 

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮM
YSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 1266 (dříve SOŠ Otrokovice) 

 
Celé ulice: 

M
L. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W

OLKEROVA  
Části ulic:  

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 905, 951, 952, 953, 1241, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1567, 1581, 1582, 1624, 1834, 1910, 9482, 9492, 9512, 9521, 
9532, 9541, 9542, 9671, 9672, 

  
Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297 

 Okrsek č. 1
3

  
Volební m

ístnost: tel. 720 331 812 

DŮM
 S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, NIVY 283 

 Celé ulice:  
BARTOŠOVA, BŘÍ M

RŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. M
ÁCHY, LETIŠTĚ, 

NAD HŘIŠTĚM
, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 

U FARM
Y, U LETIŠTĚ,  

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 343, 16 02.
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OtrOkOvické
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1. 6., 15–18 hod.
den dětí
Park u polikliniky
Odpoledne plné zábavy 
nabídne hry  a atrakce ne-
jen pro nejmenší. 
některé  atrakce  za  po-
platek.

8. 6., 15–17 hod.
Pohádkový park
Park u Spol. domu
Pohádková cesta s při-
pravenými úkoly, známé 
bytosti z příběhů a pohá-
dek.
cena: děti 20 Kč

12. 6., od 15 hod.
sportovní  klání  MŠ 
o pohár starosty města 
otrokovice
Sportovní areál Baťov
Sportovní soutěže pro 
děti z MŠ Otrokovice, 
pro veřejnost doprovod-
ný program.
Vstup zdarma

15. 6. 8–16 hod.
cyklobrána  do  prázd-
nin
Hotel Všemina

Cyklistické závody pro 
děti od 2 do 14 let, boha-
tý doprovodný program 
pro rodiny s dětmi. Bližší 
info: www.cyklobrána.cz
startovné: dle kategorií 
30 až 50 Kč

21. 6., od 19 hod.
co je růží zváno...
Městské divadlo Zlín/
Dílna 9472
Divadelní hra zájmového 
útvaru Divadlo Na Půdě 
zahraná na jevišti zlín-
ského divadla. Hra je 
určena publiku staršímu 
12 let.
cena: 20 Kč

všední dny 15–19 hod.,      
víkendy, svátky 10–19 
hod.
dopravní hřiště pro 
veřejnost
Dopravní hřiště 
Podmínkou vstupu je 
vlastní kolo, koloběžka či 
kolečkové brusle, přilba. 
Děti do 6 let jen s rodiči.  
Vstup: zdarma
 těší se na vás DDM 
 sluníčko

kalendář významných akcí
23. 5., 18–24 hod., kostel sv. Vojtěcha, sv. Michaela, kaple sv. Anny, 
kaple v Charitním domově

noc Kostelů
Možnost prohlídky otrokovických kaplí a kostelů s doprovodným programem. Více na 
www.nockostelu.cz, záštita starosta Otrokovic Mgr. Jaroslav Budek

31. 5. od 14 hod., náves Kvítkovice 
Kácení MáJe
Tradiční kácení máje s doprovodným programem a dražbou máje. Pořádá SDH Kvítko-
vice, záštita místostarosta Otrokovic Ing. Milan Plesar.

14. 6., 14  hod., místo setkání: park před Společenským domem
na náVŠtěVu do doMečKu: Minulost a současnost 
BaŤoVsKého BYdlení (ProcháZKoVý cYKlus)

Během procházky se zájemci seznámí s vývojem architektury baťovských domků, hlav-
ními zásadami jejich výstavby a proměnami jejich formy od minulosti až po současnost. 
Pohled na materiální podstatu domků doplní průvodkyně o její složku společenskou: 
Zajímá vás, proč domky vypadaly tak, jak vypadaly? Pro koho byly určeny? Jak měla žít 
ideální baťovská rodina? To jsou otázky, na které budeme nabízet odpovědi. Nezůstane 
však pouze u minulosti. V závěru procházky probereme možnosti konceptu minimální-
ho bydlení a to, jak s minimálním prostorem, jež mají k dispozici, pracují a vycházejí 
dnešní obyvatelé domků, které odpovídaly životním potřebám před více než sedmdesáti 
lety. Zveme posluchače se zájmem o architekturu, historii svého města, ale i ty, kdo 
mají s bydlením v domcích zkušenost, o kterou se mohou podělit. Procházku povedou 
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., zakládající členka zlínské kanceláře Ellement, architekt-
ka a autorka výstavy Můj baťovský domek, a Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., socioložka 
s dlouhodobým zájmem o baťovskou architekturu a její kontext, výzkumnice na Fakultě 
sociálních studií MU v Brně.

17. 6., 13 hod., areál TOMA, a. s.
Pocta JoseFu ValčíKoVi, hrdinoVi ii. sVětoVé VálKY

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.
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Jiří Konečný – stavební činnost 
odborný dodavatel „Zelená úsporám“
zateplování budov, veškeré stavební 

práce, demoliční a sanační práce
mobil: 777 08 29 30
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Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické práce, vložkování a frézování 

komínů. tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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      zveme děti na tradiční 

letní táBorY
čarodějný, vojenský, sportovní, pohádkový, 
s výukou sebeobrany, střelecký, s výukou 

jízdy na koni, zálesácký, výtvarný, fotbalový 
a další

 cena od 1 990 Kč 
Pobyt i pro rodiny s programem pro děti.

www.karamela.info  
tel. 577 220 858, 737 987 487

In
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6. června 2014, 17 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY, vstupné 9,90 Kč
leteM sVěteM s FirMou BaŤa
Úsměvný pořad ve stylu Nikdo není dokonalý – ani v Otrokovicích!
U příležitosti letošních významných baťovských výročí – 100 let od naroze-
ní Tomáše Jana Bati a 120 let od položení základů firmy Baťa, vás zveme na 
setkání s výjimečnými hosty – PhDr. Zdeňkem Pokludou, autorem řady knih  
o rodině a firmě Baťa, a Ing. Pavlem Velevem, ředitelem Nadace Tomáše Bati. 
Máte možnost zažít neobyčejný páteční večer protkaný hudebními vstupy, kdy 
se zábavnou formou dozvíte leccos ze života rodiny i firmy Baťa. Přijďte a bu-
dete mít možnost prokázat také své vědomosti.

Dne 18. 6. 2014 uplyne 72 let od hrdinské smrti parašutisty Josefa Valčíka, kte-
rý byl jedním z účastníků atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Památku někdejšího pracovníka Baťových závodů  přijdou k pomníku v areálu 
TOMY v úterý 17. 6. 2014 ve 13.00 hodin uctít účastníci vzpomínkového aktu 
v čele s místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Alenou Gajdůškovou i vedoucí-
mi představiteli města Otrokovice. V listopadu si také připomeneme 100 let od na-
rození Josefa Valčíka.

69. SEZONA 
2014/2015

Právě v prodeji!

www.divadlozlin.cz
577 636 207, 737 227 856

inzer_predplatne_85_50.indd   1 13.5.2014   10:44:28

Naděje, pobočka Otrokovice, zve 
všechny příznivce dobré hudby a zá-
bavy na Open-air handicap festival  
JEDEN DEN. Koná se v sobotu 7. 
června v na Štěrkovišti v areálu Rybár-
ny od 17 hodin.  Zahrají kapely KULA 
PIKLE, Hudba Fryšták, Jiří Vašíček 
a vítěz soutěže pro mladé kapely Xanax.  
Je připravený doprovodný program 
a zajištěno bohaté občerstvení. (red)

Pozvánka na Jeden den

Otrokovice jsou spojeny s mnoha vý-
znamnými osobnostmi, které již navždy 
zůstanou uchovány v dějinách našeho 
národa. Bezpochyby k nim patří i gene-
rálmajor Alois Šiška, který by 15. května 
2014 oslavil 100 let. 

Životní osudy tohoto legendárního 
válečného pilota 311. československé 
bombardovací perutě Royal Air Force  
v Británii by neměly být nikdy zapo-
menuty. Přestože se narodil v Lutopec-
nech na Kroměřížsku, část jeho života 
byla spojena také s Otrokovicemi. Zde, 
v Baťově letecké továrně, se podílel na 
výrobě letadel Zlín XII. Díky úspěšnému 
zlepšovacímu návrhu získal jako odmě-
nu letecký výcvik a v září 1936 obdržel 
pilotní diplom. Již jako vojenský pilot 
byl v roce 1938 připraven bránit svou 
vlast, ale rozkazu ke startu se nedočkal. 
Po obsazení republiky nacistickými voj-

sky demobilizoval a na čas se vrátil ke 
svému původnímu zaměstnání do Otro-
kovic. Stal se členem ilegální organizace, 
která pomáhala československým letcům 
k odletům za hranice. I on chtěl odletět, 
jeho pokus byl však neúspěšný. Jeho ces-
ta do exilu vedla přes několik zemí a až  
v Anglii mohl plně uplatnit své schop-
nosti, znalosti a odvahu. V dubnu 1941 
se stal operačním pilotem 311. česko-
slovenské bombardovací perutě nočních 
bombardérů. Vykonal celkem 16 ope-
račních letů, během nichž byl několikrát 
sestřelen nebo musel nouzově přistát.  
V německém zajetí, vážně zraněný, pro-
šel mnoha zajateckými tábory a nemoc-
nicemi. V roce 1944 byl zatčen gestapem  
a deportován do Prahy. Jako český 
vlastizrádce byl odsouzen k trestu smr-
ti, který nebyl nikdy vykonán. Po úno-
ru 1948 byl několikrát zatčen, v roce 

1950 propuštěn z armády a vystěhován 
z Prahy. V roce 1968 byl opět povolán 
do činné služby, aby se podílel na práci  

v Rehabilitační komisi západních letců. 
Po nástupu normalizace odešel v roce 
1970 definitivně do výslužby. Plně reha-
bilitován byl až po roce 1989. 

Alois Šiška je nositelem řady vyzna-
menání, mezi které patří i nejvyšší státní 
vyznamenání České republiky, Řád Bí-
lého lva III. třídy in memoriam. Mimo 
jiné byl členem tzv. The Guinea Pig 
Club, spolku, v němž se sdružují veteráni  
druhé světové války, zejména letci, kteří 
utrpěli vážná zranění, popáleniny a těžké 
omrzliny. Získal hodnost generálmajor ve 
výslužbě. K památce tohoto opravdové-
ho vlastence a neohroženého bojovníka 
za svobodu se s úctou hlásí také měs-
to Otrokovice. Představitelé města tak  
i letos položili k pomníku Aloise Šišky  
v Kvítkovicích květiny a poklonili se jeho 
památce.  Mgr. lenka VaculoVá,

 tisková mluvčí otrokovic

Výzva k podávání návrhů na udělení ceny města 
otrokovice a titulu osobnost města otrokovice 

Město Otrokovice přijímá návr-
hy na udělení titulů Cena města 
Otrokovice a Osobnost města 
Otrokovice do 26. května 2014. 

Podrobné informace podá MěÚ 
Otrokovice, Odbor školství a kultu-
ry. Mgr.  Barbora  ŠoPíKoVá, 
 vedoucí oŠK

hrdinný letec alois Šiška by oslavil sté narozeniny



Dne 21. květ-
na oslavil pan  
Jaroslav ZiMáK 
své 85. naroze-
niny. Do dalších 
let pevné zdra-
ví, hodně štěstí, spokojenosti  
a mnoho radosti z hudby a zpě-
vu přejí dcery Zdena a Alena  
s rodinami. Blahopřejí také 
členky Ženského pěveckého 
sboru Otrokovice se sbormis-
trem Markem Obdržálkem.

9
OtrOkOvické

nOviny

Kdo žije v srdci, neumírá. Dne 24. května si připome-
neme 2. výročí úmrtí pana Františka KrátKého. 
Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 27. května by se dožila 95 let naše maminka a babička, paní  
Kristína VYčánKoVá a dne 15. srpna si připomeneme nedoži-
tých 100 let našeho tatínka a dědečka, pana Františka  VYčánKa. 
S láskou stále vzpomínají syn, dcera a vnoučata s rodinami.

smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala 
cestička jen. Dne 29. května si připomeneme 2. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, pan  
ladislav noVáK. S bolestí v srdci vzpomíná man-
želka, dcera Ivana a oba vnuci Tomáš a Jan.

Dne 30. května uplynou 2 roky od úmrtí paní  
růženy  BráZdiloVé. S láskou vzpomínají a za  
tichou vzpomínku děkují syn a dcera s rodinami.

Dne 30. května by se dožil 80 let pan  
Zdeněk KadlčáK a 20. července uplyne 13 smut-
ných let, kdy nás navždy opustil. Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka, synové a dcera s rodinami.

Dne 30. května uplyne 1 rok, co nás navždy opustila 
paní Jarmila  ForMánKoVá. V našich srdcích 
ale žije dál. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí  
prosím tichou vzpomínku. S úctou vzpomíná  
kamarádka Zdeňka.

Dne 1. června by se dožil  90 let pan oldřich Vrla. 
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 1. června si připomeneme 1. výročí úmrtí pana 
ing.  Jana  Karla. S láskou vzpomíná manželka  
Eliška a syn Jan s rodinou. Děkujeme za tichou  
vzpomínku. 

proč osud ti nepřál déle žít a své blízké potěšit. 
Dne 4. června uplynulo 5 let, co nás opustil pan  
Josef  KotáseK. Za tichou vzpomínku děkují  
maminka, děti a bratr s rodinou.

Dne 29. dubna uplynul 1 rok od úmr-
tí paní dagmar  toMaŠtíKoVé 
a dne 3. května 6 let od úmrtí pana  
Milana toMaŠtíKa. S láskou vzpo-
mínají synové Zdeněk a Milan, snachy 
Zdeňka a Jana, vnoučata Martin, Ivana, 
Vojtěch a pravnoučata Natálka a Tomášek.

Dne 1. května uplynulo 19 let, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček, pan František  
ondrůŠeK. Dne 6. dubna jsme si připomněli jeho 
nedožitých 80 let. S láskou stále vzpomínají manžel-
ka Jarmila, dcery Jarmila a Františka s manželi, vnuci 
Vladimír, Karel a Martin a vnučky Renata a Martina.

Dne 2. května jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí naší  
maminky, babičky a prababičky, paní  
Marie duJKoVé. Za tichou vzpomínku děkují dcery 
Marie a Jana s rodinami.

Je smutno bez tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky 
za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro 
nás žil. Dne 3. května jsme si připomněli 6. výročí 
úmrtí pana Miroslava JuřičKY. S láskou a úctou  
vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Dne 6. května uplynuly již dva dlouhé  roky, co 
odešel od všech, které měl rád, náš drahý pan 
Vladimír    čelechoVsKý. Kamarádi, přátelé, 
známí, vzpomeňte s námi. Rodina

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 10. května jsme si 
připomněli 2. smutné výročí od úmrtí drahého syna  
Martina  satinY. S láskou a úctou vzpomíná ma-
minka a sourozenci.

Dne 12. května by se dožil 50 let pan  
Pavel  Kuchař. Za tichou vzpomínku děkují  
maminka, bratr s rodinou a Olga s Jirkou.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmí-
ří. tak bylo a bude dál, i kdybys oči vyplakal, nic na 
tom nezměníš. Dne 17. května jsme vzpomněli první 
smutné výročí úmrtí mého syna a našeho bratra, pana 
lubomíra  PolansKého. Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina Polanská.

Dne 19. května uplynulo 10 let od úmrtí naší 
drahé maminky, babičky a prababičky, paní  
Jiřiny  KluBaloVé. S láskou vzpomínají dcery 
Dagmar a Jana s rodinami.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob ti dát a tiše vzpo-
mínat. Dne 20. května jsme si připomněli 1. výročí 
úmrtí pana Vlastislava JaníKa. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manželka a dcery s rodinami.

Dne 20. května jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí paní 
anežky  BaŠtincoVé. Stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manžel, dcera Pavla s manželem, syn 
Bohuslav s družkou, vnuci Martin, Petr a Marcel 
a vnučky Daniela a Denisa.

už nic ti nemůžeme dát, jen svíčku rozsvítit, kytičku 
položit a tiše vzpomínat. Dne 21. května jsme si při-
pomněli 2. výročí ode dne, kdy nás navždy opustil pan 
Milan  chYtil. S láskou vzpomínají dcery Dana, 
Soňa, Jana a Jarmila s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 22. května jsme si připomněli nedožité  
70. narozeniny naší drahé maminky, paní  
Jindry MatochoVé. S láskou a úctou vzpomíná 
rodina.

sPolečensKá Kronika BlahoPřání

inZerce

In
z

e
r

c
e

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. 

www.vasepojistenionline.cz 
Optimální řešení pojištění vozi-
dla, bytu, domu. Rychlé jednání, 
široký výběr pojišťoven, likvida-
ce pojistných událostí zdarma. 
Neplaťte víc, než musíte. Kontakt 
602 716 487, stačí prozvonit.

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/osoba. 
Podklady a platby přijímá pracovnice Městského infocentra, Otro-
kovická BESEDA, přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod., So 8-12 hod.

anglický  značkový  second 
hand "DÁJA" na nádraží v Ot-
rokovicích zve na květnové 
SLEVY 50 % ve dnech 26.–27. 
května (9.00–17.00). 
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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

Vyměním baťovský půldomek 
za finský domek. 
Tel.: 605 986 250.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb 
na Otrokovicku bylo na pracovní skupině Senioři 
a Zdravotně postižení vydefinováno jako prioritní 
téma na rok 2014 Podpora osob pečujících o osoby 
blízké. Jako nejvhodnější způsob podpory pečují-
cích osob byly zvoleny vzdělávací kurzy pro osoby 
pečující o seniory, nemocné či zdravotně postižené. 
Náplní kurzů je podpora osvěty a informovanosti, 
ale i praktický nácvik potřebných dovedností. Kurzy 
jsou realizovány ve spolupráci se SENIORem Otro-
kovice, Charitou sv. Anežky Otrokovice, popř. ex-
terním odborníkem. Cyklus 5 bezplatných seminářů 
bude probíhat od června do prosince 2014. Pozván-
ky na semináře budou zveřejněny vždy minimálně 5 
dnů před konáním daného semináře na webu města 
Otrokovice v sekci věnované komunitnímu pláno-
vání sociálních služeb v záložce Pozvánky. Pokud 

se chcete seminářů účastnit i vy a dostávat pozvánky 
na tyto bezplatné semináře, zašlete kontakt (e-mail/
telefon/adresa) na e-mail: polame@muotrokovice.
cz, či nám jej sdělte na telefonním čísle 577 680 422 
či osobně na sociálním odboru MěÚ Otrokovice, 
nám. 3. května 1341, 2. budova, 1. patro, kancelář 
č. 219. Pozvánky, prezentace a fotografie z minulé-
ho ročníku tohoto projektu jsou zveřejněny na webu 
města Otrokovice v sekci věnované komunitnímu 
plánování sociálních služeb v záložce Monitoring 
a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku (podzálož-
ka workshopy a podzáložka fotogalerie – ostatní). 
Minulý ročník přinesl samé kladné ohlasy z řad 
pečujících osob a účastníků procesu komunitní-
ho plánování sociálních služeb na Otrokovicku. 
  Mgr. Květoslava horáKoVá, 

 vedoucí odboru sociálního MěÚ otrokovice

Projekt Podpora pečujících osob o osoby blízké 2014

Předběžná témata a termíny plánovaných bezplatných seminářů
 

Termín semináře Tematický okruh Místo konání 

4. 6. 2014, 16:00–18:00 
Bezpečnost seniorů, prevence seniorů jako obětí 
kriminality, zneužívání a domácího násilí. 
Bezpečnost seniorů v dopravě. 

Městský úřad 
Otrokovice 

3. 9. 2014, 16:00–18:00 Prevence syndromu vyhoření. Duševní hygiena 
osob pečujících o seniory s demencí. SENIOR C 

1. 10. 2014, 16:00–18:00 
První pomoc – základy při péči o osobu blízkou. 
Péče o seniory upoutané na lůžko. Přehled 
kompenzačních pomůcek. 

Charita sv. Anežky 
Otrokovice 

5. 11. 2014, 16:00–18:00 Nejčastější zdravotní potíže seniorů, jejich léčba. 
Výživa a nutriční podpora v seniorském věku. 

Městský úřad 
Otrokovice 

3. 12. 2014, 16:00–18:00 Shrnutí a výstupy z projektu. Prostor pro sdílení 
problémů. Supervize pečujících osob. 

Městský úřad 
Otrokovice 
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Férová škola, činnostní učení, inkluzivní vzdělávání, 
projektová výuka, to všechno jsou pilíře, na nichž 
pedagogové ze Základní školy Trávníky staví vý-
chovně vzdělávací proces. Právě na takovém pilíři 
vznikl projektový den s názvem Den pro Zemi, který 
se na naší škole uskutečnil 2. května. Žáci tak měli 
možnost vyzkoušet si nejrůznější aktivity spojené 
s poznáváním přírody. Vyučující se snažili využít co 
největšího počtu praktických metod, aby si děti osvo-
jily co možná nejvíce dovedností. V rámci stanovišť 
tak mohli žáci luštit hádanky z oblasti přírody, osvo-
jovali si znalosti z problematiky třídění odpadů, učili 
se o řekách České republiky, malovali faunu a fló-
ru naší jarní a letní přírody, rozvíjeli své pohybové 
dovednosti, kriticky hodnotili důsledky podmanění 
přírody člověkem, vyzkoušeli si mnohé laboratorní 
pokusy a v neposlední řadě ochutnali exotické ovoce 
tropických a subtropických krajů. 

Na 2. stupni jsme se letos rozhodli oslavit Den 
Země putováním po jednotlivých kontinentech. Žáci 
měli možnost objevovat nejen krásu a bohatství naší 
planety, ale i její chudobu a globální problémy. Pro 
chlapce a děvčata jsme připravili stezku, která je 

provázela po stanovištích, na nichž na základě svých 
vědomostí hravou a zároveň naučnou formou roze-
bírali situaci v daném světadíle.  Když se žáci ocitli 
na místě věnovaném Severní a Jižní Americe, řešili 
problémy přistěhovalectví, existenci nejbohatších 
a nejchudších zemí světa a zabývali se projektem 
Adopce na dálku. Na dalším stanovišti si při ochut-
návce čajů povídali o problematice nerovného po-
stavení mužů a žen v některých státech Asie. Úkoly 
o Austrálii byly pro žáky přichystány venku v atriu 
mezi pavilony. Kolik je v Austrálii hodin? Které dru-
hy zvířat nejsou v Austrálii původní? A co klokan? 
Umíš skákat jako on? Všichni si zkusili skákat v pyt-
li a my jsme pak vyhlásili nejlepšího „klokana“ naší 
školy. Na stanovišti věnovaném polárním krajům si 
žáci při stavbě stanu zahráli na polárníky a pak byli 
upozorněni na globální problém skleníkového efek-
tu. Když se při svém putování dostali na africký 
kontinent, povídali si o historii i o současných pro-
blémech kolébky lidstva. Zamýšleli se nad tím, jaký 
je rozdíl mezi hladem u nás a v Africe. A co jsme 
žákům nabídli na stanovišti věnovaném Evropě? Če-
kal je malý testík o spolupráci a partnerství a o hu-
manitární pomoci.  Evropa jako bohatý region může 
nabízet spolupráci chudším zemím. Toto téma mohli 
chlapci a děvčata rozebírat i ve třídě, kde pro ně byla 
přichystána výstavka a ochutnávka Fair trade výrob-
ků. Při mlsání fairtradové čokolády jsme jim předsta-
vili hlavní zásady takového spravedlivého obchodu, 
mezi něž patří spravedlivá mzda, zákaz dětské práce, 
rovné příležitosti obou pohlaví nebo ekologicky ne-
závadná výroba. Cílem Fair trade je pomáhat výrob-
cům z méně rozvinutých zemí s přístupem na mezi-
národní trh. Na dalším stanovišti měly děti možnost 
si pod vedením paní učitelky uvědomit, jaké jsou 
dopady našeho způsobu života a jak je náš svět pro-
pojen. Na posledním místě žáci výtvarně vyjádřili 
pocity z celého dopoledne. Vznikla koláž, do níž se 
promítly všechny zmiňované problémy naší planety. 

Tento projektový den se nám povedl. Všichni si 
z něj odnesli mnoho nových zkušeností a už se těší 
na další, který jistě v podobném duchu zase připraví-
me.   Mgr. Miroslava MálKoVá, 
  Mgr. Jan wurst, ZŠ trávníky

den pro Zemi v ZŠ trávníky

Prázdniny už klepou na dveře 
a školáci se již těší na příjem-
né lenošení a přejí si, aby bylo 
co nejdelší. Budoucí prvňáč-
ci se však nemohou dočkat, 
až prázdniny skončí a oni se 
konečně stanou opravdový-
mi školáky. Aby byl přechod 
z mateřské školy do základní 
jak pro děti, tak i pro rodi-
če bezproblémový, připravili 
jsme pro naše budoucí žáčky 
školu „nanečisto“.

Ve čtvrtek 12. června na-
vštíví malí předškoláci se 
svými rodiči prostory školy, 
aby si prohlédli místa, která se 
po prázdninách stanou jejich 
druhým domovem. Seznámí se 
se svou novou paní učitelkou, 
se svými spolužáky a moderně 

vybavenou třídou.  Vyzkouší 
si, jak se sedí ve školní lavici, 
dozvědí se, co je ve škole čeká, 
vzájemně se představí a spo-
lečně si zahrají zábavné hry.

Prvně se společně setkají 
i rodiče budoucích prvňáčků. 
I oni se seznámí s paní učitel-
kou, prohlédnou si třídu svých 
dětí, prostory školní družiny 
a školní jídelnu. Dozvědí se 
potřebné informace o školním 
vzdělávacím programu naší 
školy, seznámí se s organi-
zací školního roku, dostanou 
důležité informace týkající se 
provozu školy, školní družiny 
i školní jídelny. Všechny tyto 
nové poznatky jim jistě usnad-
ní první dny začátku školního 
roku.

Druhé setkání budoucích 
prvňáčků se uskuteční 16. 
a 17. června. Tentokrát se tříd-
ní kolektivy setkají se školní 
psycholožkou. Děti si společně 
zahrají seznamovací hry a bu-
dou se dále věnovat různým 
činnostem, které jim pomo-
hou s adaptací na nové školní 
prostředí, na nové povinnosti 
i na nové kamarády. 

Přáli bychom si, aby se první 
pobyt na Základní škole Máne-
sova našim budoucím školá-
kům vydařil. Aby poznali, že 
se školy nemusí obávat. Na-
opak, chceme, aby se do školy 
těšili a chodili sem rádi.
Mgr.  Zdenka  turKoVá, 
 zástupkyně ředitele, 
 ZŠ Mánesova

Školákem nanečisto v ZŠ Mánesova

Členové Školního žákovského 
parlamentu (ŠŽP) se i v druhém 
pololetí školního roku 2013/14 
pustili s chutí do práce. 
V březnu uskutečnili anketu 
mezi žáky a učiteli naší školy 
s názvem ,,Učitel – ideál a žák 
– ideál“, ve které se ukázalo, 
jakých vlastností si u svých uči-
telů žáci váží a jaké chování by 
rádi viděli u svých žáků pedago-
gové.

Pro sportovně založené chlap-
ce z 2. stupně zorganizoval člen 
ŠŽP Jiří Divoký florbalový tur-
naj, kterého se zúčastnilo sedm 
družstev. Funkci rozhodčího 
přijal pan učitel Lukáš Petřík.

Na předvelikonoční dobu při-

pravili členové ŠŽP celoškolní 
soutěž ve výzdobě velikonoč-
ního beránka. Na připravenou 
papírovou šablonu děti použily 
různorodý materiál, např. vlnu, 
vatu nebo i popcorn. Beránek, 
který podle hlasování dětí zví-
tězil, byl vyzdoben mušličkami. 
Všechny výrobky byly velmi 
nápadité a nyní zdobí chodbu 
naší školy.

Jmenované akce školního žá-
kovského parlamentu napomá-
hají vytvářet kamarádské vztahy 
mezi mladšími a staršími žáky 
a učí děti spolupracovat a podí-
let se na chodu školy.
Mgr. Pavlína herentinoVá, 
 koordinátorka Šžp, ZŠ t. G. M.

V poslední době se v našem okolí 
zvyšuje počet sběrných kontej-
nerů na šatstvo, včetně odvozů 
přímo od domu. Někdy bývají 
takové akce nazvány jako chari-
tativní, což vzbuzuje dojem, že 
jde o sbírku Charity. Charita však 
nemá s těmito akcemi nic společ-
ného! Ne všechno charitativní tak 
je i charitní. 

Po několika letech jsme pře-
sunuli Charitní šatník z ulice 
Na Uličce na novou adresu, ulici 
Svobodova pod hotelem Atrium, 
do prostor bývalé výměníkové 
stanice. Provozní doba šatníku 
zůstává zachována. Prostory jsou 
o něco větší, máme zde také mož-
nost skladovat pytle s oblečením. 

najdete  nás  zde  pravidelně 
v pondělí od 8 do 10,  a ve stře-
du a čtvrtek od 16 do 18 hodin.

Charita sv. Anežky Otrokovi-
ce provozuje charitní šatník více 
než 20 let. Málo se ví, že máme 
také šatník v Tlumačově. Cha-
ritní šatníky fungují na principu 
krizové pomoci lidem v nouzi 
a slouží výhradně potřebným oso-
bám z Otrokovic a okolních obcí. 
Poskytování pomoci je adresné, 
konkrétní a účelné s okamžitým 
efektem. Šatstvo je vydáváno 
vždy na základě posouzení sociál-
ních pracovníků, čímž předchází-
me zneužívání výdeje. 
Šatník je určen zejména pro sběr 
a výdej jakéhokoli druhu ošacení. 

Přijímáme také boty, povlečení, 
deky a spacáky, ložní prádlo, ruč-
níky, utěrky, batohy, aktovky či 
kabelky. Darované věci mohou 
být použité, musejí být ale čisté, 
neroztrhané (tedy ve stavu, aby 
se daly ihned použít). Dále také 
uvítáme finanční dar, kterým 
přispějete na provoz. Do šatníku 
nepřijímáme silonové oblečení, 
jakýkoliv nábytek, staré obrazy, 
svaté obrázky, skleničky, talířky, 
a pod., radia, lustry. 

V letech 2011–2013 jsme vy-
dali více než 14 000 ks věcí míst-
ním lidem, kteří to potřebují. 
Děkujeme za vaši přízeň
  Mgr. Jiří VlčeK, Charita 
 sv. anežky otrokovice

charitní šatník je přestěhován do ulice svobodova

otroKoVicKé  noVinY Periodický tisk územní-
ho samosprávného celku – měsíčník města Otrokovice. 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 9 100  ks, uzá-
věrka  je 10. den v měsíci. Distribuce do všech domácností 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. Len-
ka Vaculová, Mgr. Marta Zakopalová, JUDr. Jaroslav Tkadlec, Ing. Anna Novotná. 
Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, 
tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz Graf. úprava: Ing. Anna Novot-
ná, Martina Fojtíková tisk: Hart press, spol. s r. o., distribuce: Česká pošta, s. p.,  
nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Charita sv. Anežky Otroko-
vice uzavřela více než půl-
roční sbírku hliníku ve pro-
spěch její činnosti. V rámci 
druhého ročníku akce se po-
dařilo nasbírat 870 kilogra-
mů. Výtěžek podpoří senio-
ry Charitního domova.

Od října minulého roku 
až do dubna mohli ob-
čané nosit hliník přímo 
do Charitního domova nebo 
do nejbližší zapojené školy  
v Otrokovicích, Napajed-
lech, Tlumačově, Kvasicích, 
Pohořelicích a Halenkovi-
cích. Sbírali zejména žáci 
škol, kterých bylo více než 
2500. Připojili se i otroko-
vičtí skauti, farníci a kluby 
důchodců. Pytlů s hliníkem 
byly desítky, celkově se pak 

vybralo 870 kilogramů. „Letos nám občané pomohli pod-
pořit zakoupení nové myčky nádobí a elektrického vakové-
ho zvedáku pro seniory Charitního domova. Celková částka 
činí rovných dvacet tisíc korun,“ informovala fundraiserka 
Charity Veronika Karbowiaková.

„Naše škola se již druhým rokem zapojila do projek-
tu Hliník pro Charitu, který vyhlásila Charita sv. Anežky 
Otrokovice. Žáci za vydatné podpory svých rodičů sbírali 
během druhého pololetí vše, co je z hliníku. Nejen, že se na-
učili rozeznávat předměty z hliníku, třídy mezi sebou také 
soupeřily, kdo už má více materiálu, a těšily se, jak s na-
sbíranými předměty naloží,“ přiblížila Kateřina Skochová, 
třídní učitelka 4. A Základní školy T. G. Masaryka s tím, 
že každá třída tvořila z nasbíraného materiálu svou postavu 
nazvanou Atirach. Kreativita dětí, jejich nápady, fantazie, 
nutnost spolupráce, trpělivost i síla byly předpoklady, které 
vedly k sestavení úspěšného díla. „O tom, že se postavy vy-
dařily, svědčí zaplněná chodba školy, kde stálo devatenáct 
podivných hliníkových příšerek se stejným jménem Atirach 
a všude kolem byli zvědavci, kteří odborně hodnotili úspěš-
nost svých konkurentů,“ doplnila učitelka Kateřina Skocho-
vá. V ZŠ TGM nasbírali asi 185 kg hliníku.

Novinkou pro letošní kolo bylo zdvojnásobení vybrané 
částky firmou Metalšrot Tlumačov. „Charita není jen o fi-
nančních darech, ale pomoci mohou všichni, kteří mají srd-
ce na správném místě, to je ta pravá charita. Výhodou této 
sbírky je spojení sociálního a ekologického aspektu. Efekt 
je pak dvojí – učíme se třídit odpad, a tím vlastně přispívá-
me potřebným. Děkujeme všem, kdo se zapojili, za jejich 
obětavost,“ uzavřel zástupce ředitele Charity sv. Anežky 
Otrokovice Jiří Vlček.   (vac)

tisíce dětí sbíralo hliník pro charitu

Z činnosti školního žákovského parlamentu při ZŠ t. G. M.
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Zdeňko,  před  mistrovstvím 
světa  veteránů  v  Budapešti 
jsi  nebyla  optimistka,  co  se 
týká  umístění  v  horní  čás-
ti  tabulky.  tvrdila  jsi,  že  je 
tam taková účast, že i postup 
do finále bude pro tebe úspě-
chem. 
To je pravda, na předcháze-
jícím MČR v Praze jsem sice 
získala solidní umístění, jenže 
v konkurenci u nás a na mist-
rovství světa je podstatný roz-
díl. Objeví-li se tam vrhačky, 
které jezdí po světě a umisťují 
se pravidelně na „bedně“, není 
nic jednoduchého jim sta-
čit. Jedna z takových stálic je 
i naše Klimešová, ale ta naštěs-
tí háže oštěpem, což není právě 
moje parketa. 
co  je  tedy  příčinou  tvého 
úspěchu?  co  se  změnilo 
od Mčr v Praze? 
V Praze bylo dost špatné po-
časí a byl problém trefit hody 
technicky správně. Na rozdíl 
od Prahy v Maďarsku svítilo 
sluníčko a v pohodovém po-
časí si člověk dokáže vychut-
nat každý jednotlivý hod. Sice 
jsem před závodem v kladivu 
měla docela nepříjemné sny, 
soupeřky házely daleko, za-
tímco já nedokázala nářadí ani 
pořádně roztočit. Na hřišti ale 
přišla pohoda. Slunce, bezvě-
tří, krásný kruh, z něhož byla 
radost házet. Už první hod byl 
povedený, jen bylo třeba ho 
ještě lépe usměrnit. Druhý hod 
jsem trefila, jako už dlouho 
ne, soupeřky mi sice předčas-
ně chodily gratulovat, já jsem 
však až do posledního hodu ne-

věřila v medaili a raději jsem se 
stále soustředila jen na závod. 
Teprve po posledním hodu 
všech soupeřek přišla obrov-
ská radost. První velká medaile 
na MS a hned stříbrná! Výkon 
také letos nejlepší, hodila jsem 
37,84 m.
ty  ses  však  nespokojila 
s  první medailí  a  získala  jsi 
další. a to už není náhoda!
Pravda, druhý den jsem neu-
spěla ve své slabší disciplíně, 
disk létal jinak, než jsem si 
přála. Jedenácté místo, výkon 
22,42 m. Nedokázala jsem se 
řádně soustředit po úspěchu 
v kladivu, nicméně jsem si do-
cela věřila třetí den v hodu bře-
menem. Břemeno váží 7,26 kg 
a jeho styl je hodně příbuzný 
s kladivem. Jen je pak třeba se 
udržet v kruhu a nevypadnout, 
to pak samozřejmě neplatí. 
Tentokrát se házelo v hale, kde 
probíhaly běžecké a skokan-
ské disciplíny. A právě přešlap 
po velmi vydařeném pokusu 
mě odsunul z druhého místa 
na třetí. Ale i tak jsem byla 

nadšená, nejdelší můj hod mě-
řil 11,94 m. A k tomu bronzová 
medaile! Obě tyto silové disci-
plíny vyhrála světová rekord-
manka Dushová ze Švýcarska. 
tak  nám  ještě  řekni  něco 
o  účasti  dalších  otrokovic-
kých závodníků. 
Oba Jirkové, Urban i Janoušek, 
odjížděli do Budapešti po ne-
příjemných zraněních. Přesto 
svou účast nevzdali a odvedli 
solidní výkony. Urbanovi se 
sice nepodařilo postoupit ze 
semifinále v běhu na 60 m, ani 
na 200 m nepostoupil, zato 7. 
místo ve skoku dalekém výko-
nem 508 cm mu určitě spravilo 
náladu. Taktéž Janoušek od-
vedl solidní výkony v chůzi. 
Na 3 000 m zašel čas 16:14,21 
min., což stačilo na 8. místo. 
Na 10 km chůze venku skončil 
časem 60:49,9 min. jedenác-
tý. Myslím si, že naše mini-
výprava byla úspěšná. Česká 
výprava si přivezla 26 medailí, 
což při účasti 3 800 závodníků 
z celého světa je dobrý počin. 
 Milena MarčíKoVá

na odznaku všestrannosti olympijských vítězů padl loňský republikový rekord

V rámci přípravy na jarní část fotbalové sezony ve Sportovním 
areálu Trávníky se konaly dva mládežnické zimní turnaje.
Dorostenecký turnaj Continental Barum Cup 2014 vyhrál celek 
mladšího dorostu pořádající FC Viktoria Otrokovice, když doká-
zal ve všech utkáních s vesměs staršími soupeři zvítězit.
Rovněž v žákovském turnaji TOMA Cup 2014 byly uspěšné cel-
ky FC Viktoria Otrokovice.  
  libor KVaPil, sekretář FC Viktoria otrokovice

společné foto. okresního kola odznaku všestrannosti olympijských vítězů (oVoV) se kromě sportovců z otrokovických základních škol účastnili i žáci z dalších škol 
okresu. Vítězství a bodově ještě lepší ohodnocení, než dosáhl loňský celorepublikový vítěz oVoV na celostátním kole v praze, získala vizovická základní škola. pořa-
datelství se ujala ZŠ Mánesova, která si podle maskotů závodů olympioniků Gejzy Valenty a Šárky Kašpárkové zaslouží za organizaci jedničku s několika hvězdičkami.  
Záštitu nad oVoV převzal místostarosta otrokovic Ing. Milan plesar. o týden později se konalo na novém stadionu okresní kolo poháru rozhlasu s českou spořitelnou, 
další z atletických soutěží zaměřených na děti a mládež.   (ano), Foto: anna noVotná

Medailový rozhovor se Zdeňkou Plesarovou z mistrovství světa veteránů

reprezentanti otrokovic. Zdeňka plesarová s dalším veterán-
ským atletem Jiřím urbanem.  Foto: archiv M. MarčíKoVé Mladí z Fc Viktoria slavili úspěchy

triatlonisté opět poměří síly
V sobotu 21. června mohou Otrokovi-
čané sledovat zápolení vytrvalostních 
sportovců na Štěrkovišti i v jeho oko-
lí. V ten den se koná 14. ročník Tufo-
-Moraviaman triatlonu, závodu na tra-
tích 3,8 kilometru plavání, 180 kilometrů 
na kole a 42,2 kilometru běhu. Součástí 
akce je i Dětský Moraviaman. Více in-
formací na www.moraviaman.cz.  (red)

Xii . ročník volejbalového turnaje 
smíšených družstev

sobota 14. 6. od 9 hodin po celý den na kurtech volej-
balového oddílu Jiskra otrokovice na trávníkách.

Účast týmů z Napajedel, Zlína, Fryštáku, Radějova 
a domácích oddílů. 

Za volejbalový pořádající oddíl tJ Jiskra 
otrokovice zve Bohumil Blahuš

Netradičně v pondělí 28. dubna se 
v Uherském Hradišti uskutečnil 
Krajský přebor mladšího a starší-
ho žactva v atletice. Naše naděje 
se hned v otevíracím závodě se-
zony opravdu činily. Výsledkem 
je 15 přebornických medailí 
a dalších 18 finálových umístění. 
A také spousta hodnotných výko-
nů republikové úrovně. S bilancí 
7 zlatých, 5 stříbrných a 3 bron-
zové medaile jsme se zařadili 
mezi nejúspěšnější oddíly v kraji. 
K medailím se probojovali:
Dívky mladší: skok daleký: 
1. Nikola Veselá 437 cm, 
3. Adéla Savarová 412 cm,
hod kriket. míčkem: 1. Simona 
Hrachovská 49,24 m, 
3. Nikola Hillerová 40,44 m,
výška: 1. Tereza Stašková 130  cm
Běh: 800 m: Aneta Frolcová 

2:56,05 min.
150 m: N. Veselá 22,63 s
60 m: N. Hillerová 8,94 s
Hoši mladší: běh 300 m:
1. Milan Kučera 45,95 s, 
60  m 2. M. Kučera 8,68 s,
1500  m 1. Martin Palla 5:29,4 min.
Hoši starší: 300 m: 1. Kryštof 
Kašpárek 38,77 s, 60 a 150 m 
vždy 2. místo Kašpárek 7,73 
a 18,18 s,  
1500  m 1. Aleš Kučera 5:25,7 min.

Dosažené výkony se daří stá-
le zlepšovat, což potvrdil přebor 
JMK 11. května v Břeclavi. Vý-
borné výkony tam podal Kryš-
tof Kašpárek v běhu na 300  m 
a Veronika Hejdová v hodu kla-
divem. Oba zvítězili v kategorii 
staršího žactva a jsou příslibem 
pro podzimní MČR. 
 aleš PrudKý,  trenér atletiky 

Patnáct medailí atletického žactva 
na krajských přeborech

1. Viktoria U17 5 5 0 0 36 : 4 15 
 

2. Malenovice 5 2 2 1 17 : 12 8 
 

3. Kvasice 5 2 2 1 15 : 18 8 
 

4. Mladcová 5 1 2 2 15 : 14 5 
 

5. Nedachlebice 5 1 1 3 7 : 25 4 
 

5. Provodov 5 0 1 4 6 : 23 1 
 

            

1. Viktoria A 5 5 0 0 30 : 4 15 
 

2. Viktoria B 5 3 1 1 20 : 11 10 
 

3. Louky 5 3 0 2 12 : 10 9 
 

4. Kvasice 5 1 1 3 4 : 17 4 
 

5. Napajedla 5 1 1 3 12 : 17 4 
 

6. Tlumačov 5 0 1 4 5 : 24 1 
  

tab. 1: výsledky toMa cupu

tab. 2: výsledky continental Barum cupu



Otrokovické prvoligové házenkářky měly 
letos opravdu skvělou sezonu. Na přelomu 
dubna a května si poradily s béčkem Baní-
ku Most na domácí půdě i jako hosté s praž-
skými Vršovicemi. Díky vítězství pražské 
Slavie nad Kobylisy znamenalo vítězství 
v Praze druhé místo v tabulce a postup 
do nejvyšší soutěže WHIL neboli Interligy.

„Toto vědomí nás až příliš svazovalo, 
což bylo na naší hře vidět,“ komentoval 
trenér házenkářek Štefan Boršický. Během 

prvního poločasu to s naší hrou nevypada-
lo vůbec dobře. I ve dvacáté minutě dru-
hé půle byl stav nerozhodný 20:20. Bylo 
z toho sice vydřené, ale nesmírně cenné 
vítězství. „Všem děvčatům, která se tohoto 
utkání zúčastnila, však patří obrovský dík 
za bojovnost a odhodlání v tomto zápase 
uspět,“ neskrýval nadšení vedoucí družstva 
Zbyšek Cileček. 

Jelikož vítěz, pražská Slavia B, má již 
v nejvyšší soutěži jedno družstvo a tak po-

stoupit nemůže, právo postupu do WHIL 
má tým Otrokovic. „Tohoto práva ale bo-
hužel nebudeme moci s největší pravdě-
podobností využít. Museli bychom totiž 
do konce května zajistit navýšení rozpoč-
tu klubu minimálně o dva miliony korun, 
což je bez výrazné pomoci města Otro-
kovice v dnešních podmínkách nereálné. 
Po schůzce vedení klubu se starostou Ja-
roslavem Budkem již víme, že město Ot-
rokovice nám bohužel v této věci pomoci 
nemůže,“ doplnil Cileček.

Otrokovická ženská házená má dlouho-
době skvělé parametry. Například v sezo-
ně 1992–1993 hrály ženy federální ligu, 
kde byla tehdy zastoupena čtyři družstva 
z Čech a osm ze Slovenska. V letech 1993, 
94 a 95 hrály mezi čtyřmi nejlepšími týmy 
z celé České republiky. „I poté jsme se  
v 1. lize držely vždy na špici. Dokonce 
v povodňovém roce 1997, kdy nám poskytl 
azyl holešovský klub, jsme v lize zvítězi-
li, a to bez ztráty kytičky. Tehdy se řešila 
stejná situace ohledně postupu do Interli-
gy jako dnes,“ připomíná někdejší trenér 
házenkářek Karel Fleischmann. Také do-
rostenky se mohou pochlubit historickými 
úspěchy – například v roce 1967 vyhrály 
republikový přebor, hrály i federální ligu.  

                                   anna noVotná
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ZAKÁZKOVÉ 
KREJČOVSTVÍ ZLÍN

 Tel:  606 816 777
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Na tři stovky mladých fotbalo-
vých nadějí z ČR a Slovenska 
změřily první květnový víkend 
své síly při XIX. ročníku me-
zinárodního turnaje mladších 
a starších přípravek „O pohár 

osvobození města Otrokovi-
ce“, konaného pod záštitou 
a s podporou hejtmana Zlín-
ského kraje MVDr. Stanislava 
Mišáka a otrokovického mís-
tostarosty Ing. Milana Plesara. 

Místem jedné z nejvýznam-
nějších mládežnických akcí 

svého druhu v regionu byl 
Sportovní areál Baťov. Ná-
vštěvníkům nabídl kromě fot-
balových zážitků také bohatý 
doprovodný program včetně 
příletu vrtulníku.

„Akce v této podobě a roz-
sahu skvěle reprezentuje Zlín-

ský kraj i město Otrokovice 
a podle ohlasů většiny účast-
níků snese srovnání s obdob-
nými mezinárodními turnaji 
v zahraničí,“ uvedl při předá-
vání cen vítězům hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mi-
šák.   (red)

sK BaŤoV 1930 
zve všechny příznivce 

sportu na přátelské 
fotbalové utkání 

sK BaŤoV 1930  
versus 

hc PsG Zlín
ve čtvrtek 29. 5. od 17 hodin

součástí akce je možnost 
potěžkat si mistrovský pohár, 
autogramiáda a občerstvení
Kde: Sportovní areál Baťov, 
Erbenova 1891, Otrokovice

 

A R B O R E T U M
B ř e t i s l a v  J a l ů v k a

MAVEL
KOVÁŘSTVÍ 

Karel Bříza

YOUGOLF

Adresa: nám. 3. května 1877
765 02 Otrokovice

Telefon: +420 774 578 747

E-mail: advokat@aktkadlec.cz

www.aktkadlec.cz
5. patro

Hotel Atrium

Restaurace U Pecivála

POMÁHÁME
POTŘEBNÝM 
• VÁNOČNÍ SVÁTEČNÍ PUNČ
• GRILOVANÉ MASO A UZENINA Z UDÍRNY
• ČAJ, KÁVA I NEALKO NÁPOJE

pátek 30. listopadu
od 14 hodin

náměstí 3. května
Akce se koná jako 

součást

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
Výtěžek z akce bude ozdělen sdružení 

Šance při Onkohematologickém 
oddělení dětské kliniky v Olomouci 
a súdánské vesnici Wad Ben Naga 

na dostavbu vodovodu. Všichni 
dobrovolníci se podílejí na akci bez 

nároku na odměnu.

Člen skupiny
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Akce se koná jako 

součást

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
Výtěžek z akce bude ozdělen sdružení 

Šance při Onkohematologickém 
oddělení dětské kliniky v Olomouci 
a súdánské vesnici Wad Ben Naga 

na dostavbu vodovodu. Všichni 
dobrovolníci se podílejí na akci bez 

nároku na odměnu.

Člen skupiny

OSTŘÍRNA NÁSTROJŮ

KAŠÍK

Společenský dům  s.r.o.,  HOTEL BAŤOV 
Tylova 727, 765 02 OTROKOVICE   CZECH REPUBLIC 

         Telefon: 577 650 111     FAX:577 925 505      E-mail: hotel@spolecenskydum.cz          
                  www.spolecenskydum.cz       IČO: 253 00 989            DIČ: CZ-253 00 989 

 

Mladí fotbalisté bojovali o pohár osvobození města otrokovice

Mladší přípravka celkové pořadí:
1. MFK Dubnica nad Váhom 
2. TJ Olympia Bruntál
3. SK HS Kroměříž
4. SK Paseky Zlín
5. FC Zlín
6. FK Lokomotíva Trnava
7. TJ Kordárna Velká nad Veličkou 
8. SK Čechoslovan Dolní Jirčany
9. FC TVD Slavičín
10. 1. FC Slovácko
11. FC Viktoria Otrokovice
12. SK Baťov 1930 

starší přípravka celkové pořadí:
1. FC Zlín
2. FK Lokomotíva Trnava
3. 1. FC Slovácko
4. TJ Kordárna Velká nad Veličkou 
5. MFK Dubnica nad Váhom 
6. SK Baťov 1930 
7. SK HS Kroměříž
8. SK Paseky Zlín
9. TJ Olympia Bruntál
10. FC TVD Slavičín
11. SK Čechoslovan Dolní Jirčany
12. FC Viktoria Otrokovice

Celkovým vítězem putovního poháru se součtem umístění a uhraných 
bodů v obou kategoriích stal tým FC Zlín.

házenkářky uhrály stříbro, na interligu chybí peníze

Zápas s Mostem. Klání s baníkem Most „b“ bylo posledním domácím utkáním sezo-
ny. otrokovičanky jej vyhrály vysoko 42:16.  Foto: anna noVotná

snímek ze zápasu týmů sK baťov 1930 a FK Viktoria 
otrokovice.   Foto: Martina FoJtíKoVá

OREA Hotel Atrium: GASTRONOMICKÉ DNY
 Srdečně Vás zveme do naší hotelové restaurace COLOSSEO na ochutnávku následujících specialit: 

!!! Srdečně Vás zveme k návštěvě hotelové restaurace COLOSSEO !!! REZERVACE MÍST: tel.: + 420/ 573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz

KDY: 1. 7.–31. 8. 
 (úterý a pátek 18.00–21.30*)    

      *za příznivého 
         počasínám. 3. května 1877, Otrokovice

Po dobu trvání obou akcí se bude náš jídelní lístek obměňovat, a tak si na své přijde každý.

KDY: 16.–28. 6.  
(denně mimo neděli 11.00–22.00)

O.S.


