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Jaroslav Šmédek tenisovým mistrem ČR

Máme mistra juniorů. Tenista Jiskry Otrokovice Ja-
roslav Šmédek zaznamenal senzační výsledek na republi-
kovém šampionátu mladšího žactva v Mostě, když se stal 
mistrem v singlu a vicemistrem v deblu. „Jde o historický 
úspěch našeho mládežnického tenisu a vskutku husarský 
kousek, když nevyhraje někdo z velkoklubu, ale třeba z Ot-
rokovic. Máme z toho velkou radost,“ říká za klubové vedení 
trenér Stanislav Nebojsa. Tak skvělý výsledek skutečně ne-
čekal. „Ukázalo se, že Jarda zvládá nejlépe ty nejtěžší zá-
pasy, což je dobrý předpoklad do budoucna. A samozřejmě 
pak je to už jen o zdraví a tréninku. Snad se mu bude dařit 
i nadále,“ přeje si Nebojsa.   (sne), foto: Stanislav neboJSa
 Více na straně 10

Školní psycholožky 
poradí a pomohou

  úvodní Slovo

nový vjezd do ToMY je už přemostěný

Jedno z hezkých technických 
děl. Tak hovoří o stavbě nového 
vjezdu do areálu firmy TOMA  
hlavní stavbyvedoucí Miroslav 
Lajda. Hlavním úkolem stavbařů 
bylo podsunutí tělesa mostu pod 
železniční trat, a to už mají za se-
bou. Most se přitom skládá ze 
dvou částí. První podsunuli pod 
trať v polovině července, druhou 
počátkem srpna. Nyní se staví 
silnice, kudy budou kamiony 
vjíždět do areálu. „Do poloviny 
října by měla být komunikace 
provozuschopná. Paralelně také 
budeme stavět pro Ředitelství 
silnic a dálnic narovnání  I/55,“ 
uvedl hlavní stavbyvedoucí. 

Práce na narovnání navazují-
cí komunikace I/55 začaly ten-
to měsíc. Úprava se bude týkat 
vždy jedné části vozovky, dopra-
vu bude řídit  semafor. Řidiči se 
tak musejí připravit na zdržení, 
které z částečné uzavírky poply-
ne. „Celá stavba má být hotová 
do konce  listopadu,“ doplnil 
Lajda s tím, že další práce včetně 
například osazování zeleně potr-
vají do jara.

„Stavbu ovšem představíme 
už v říjnu na Silniční konferenci 
v Brně. Jedná se o nejvyšší kon-
ferenci dopravně-inženýrského 
stavitelství v republice, které se 

účastní i zástupci vlády,“ infor-
moval ředitel stavební společ-
nosti Eurovia CS Josef Štafa.

Otrokovická samospráva ne-
ztratila tuto stavbu z trvalého 
zřetele a pokračuje v pravidel-
ných kontrolních dnech. Účast-
níci kontrolního dne ve čtvrtek 
7. srpna měli možnost se přímo 
na místě zevrubně seznámit 
s technologií budování železnič-
ního přemostění nového vjezdu 
do průmyslového areálu. Každá 
polovina betonového mostu vá-
žící asi 330 tun byla zhotovena 
mimo železniční násep a pak 
se pomocí kovové konstrukce 
na válečcích přemístila po kole-
jích z kovových nosníků na místo 
v železničním náspu. Budování 
železničního mostu znamenalo  
omezení drážní dopravy vždy 
jen na jednu kolej. Po spojení 
obou polovin mostu speciálním 
tmelem se na něm dobuduje 
železniční svršek a obnoví se 
dvojkolejná trať. „V souvislosti 
s touto plánovanou výlukou ne-
zaznamenáváme větší problémy. 
Zpoždění vlaků se zpravidla po-
hybuje mezi 5 až 10 minutami. 
Výjimečně ve špičkách může 
být zpoždění i 15 minut,“ sdělila 
mluvčí Českých drah Kateřina 
Šubová. 

Současně s budováním želez-
ničního přemostění překládali 
dělníci hlavní vodovod do Ot-
rokovic. Následuje právě stavba 
komunikace pod novým mostem. 

Také společnost TOMA, a. 
s. připravuje intenzivně stavbu 
napojení nového vjezdu na ko-
munikace v průmyslovém areá-
lu. Stavba navazuje na část rea-
lizovanou městem Otrokovice. 
„Po zjištění komplikovaných ge-
ologických podmínek na již rea-
lizované stavbě podjezdem pod 
železniční tratí jsme přistoupili 
k provedení podrobného inže-
nýrsko-geologického průzkumu 
a na jeho základě došlo k úpravě 
projektové dokumentace. Výbě-
rové řízení na dodavatele stavby 
zahájené v červnu se v současné 
době chýlí ke konci a jednáme 
o smlouvě o dílo. Předpoklá-
dáme zahájení stavby do konce 
srpna a dokončení 400 metrů 
dlouhé komunikace na konci 
listopadu,“ uvedl ředitel TOMY 
Radek Heger.

Nový vjezd má ulevit Otro-
kovicím od těžké dopravy. Do-
sud jezdí kamiony přes nadjezd 
a Nerudovu ulici, jejíž obyvatelé 
nesou hlavní břímě otřesů, hluku 
a exhalací způsobených těžkou 
dopravou.  anna novoTná
Základní informace o stavbě 
najdete na straně 3

 Toronto 14. srpna 2014

Vážení občané města otrokoVic, milí přátelé,
byla jsem velmi příjemně potěšena, když jsem se dozvěděla od ředitele naší nadace ve Zlíně o sou-
těži žáků třech základních škol v otrokovicích na téma historie a současnost firmy baťa a o dalších 
akcích, které město otrokovice připravilo v rámci oslav 120. výročí založení firmy baťa.
otrokovice jsou nedílnou součastí většího uzemního plánu města Zlína, kde už od roku 1920 existo-
valy továrny a kde soukromá železnice vybudovaná tomášem baťou vyvolala velký ohlas veřejnosti. 

po sametové revoluci v roce 1989 jsem navštívila se svým manželem předválečné pobočky firmy 
baťa. byl to především barum, který se velice rychle dostal do popředí a stal se opět světově uzná-
vanou firmou. Je to čest a také radost, vidět takový úspěch.

Velmi působivý je krásný upravený park v centru otrokovic s bronzovou sochou tomáše bati. 
obdiv a věrnost myšlenkám a práci tomáše bati zakladatele, vyjádřený prominentním umístěním 
jeho sochy na mne udělaly hluboký dojem.  oslavy a akce, které tento rok ve vašem městě probíhají, 
jsou důstojnou vzpomínkou na člověka, který vytvořil ve městě pracovní příležitosti a zasel v lidech 
podnikatelského ducha.

mocně na mě zapůsobila fotografie obrazce s baťovskými motivy, který vytvořili školáci za pomo-
ci místních umělců na svém školním hřišti. s hrdostí jsem se o ni podělila se svými dětmi, vnoučaty 
a pravnoučaty.

můj muž, který měl Váš kraj tak rád a jehož 100. výročí narození si letos také připomínáme, by 
byl na svůj kraj právem hrdý. Vaše Sonja baTa, manželka tomáše bati juniora
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Na dvacet tisíc návštěvníků se od pátku 
do neděle 18. až 20. července vystřídalo 
v ulicích Otrokovic, kam přijeli za zábavou 
na Otrokovické letní slavnosti. 

Díky vzorově horkému letnímu počasí se 
největší oblibě těšil program na Štěrkovišti 
s přehlídkou Policie ČR, Junáka, otrokovic-
kých dobrovolných hasičů, Českého červe-
ného kříže a obrovským magnetem v podobě  
závodu dračích lodí. Jednu z posádek tvořili 
i představitelé Otrokovic a zástupci delegací 
z partnerských měst – slovenské Dubnice nad 
Váhom, polského Zawadzkieho i maďarské-
ho Vácu. Ti mimo jiné společně vysadili také 
dva „Stromy přátelství“ – strom v parku u 
Společenského domu symbolizuje rozvíjející 
se vztahy mezi partnerskými městy, výsadba 
na kvítkovické návsi je věnována památce 
50. výročí povýšení Otrokovic na město a zá-
roveň jejich spojení s Kvítkovicemi. 

Na tři stovky hostů přehlídky leteckých 
modelů napočítal v neděli na bělovském leti-
šti spolupořadatel akce Karel Galatík. „Poča-

sí bylo tropické, jižní proudění vytvořilo pro 
modeláře nepříjemné podmínky. Pilotům, 
kteří létali, je nutno hodně poděkovat,“ řekl 
modelář s tím, že přijelo celkem 32 pilotů 
z 12 modelářských klubů. Předvedlo celkem 
51 modelů, a to jak RC maket, upoutaných 
modelů, RC akrobatů, větroňů, vrtulníků, 
historických modelů a cooptér, turbínové 
modely elektro a spalovací. Své příznivce si 
našly i letní projekce v parku před poliklini-
kou. „Úspěšně jsme navázali na předchozí 
ročníky a velmi mě těší, že myšlenka připra-
vit v létě třídenní festival pro celou rodinu se 
ujala a slavnosti se těší velké návštěvnosti,“ 
uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.  
Novinkou byla možnost přispět při sbírce 
postiženým spoluobčanům z NADěJE, ot-
rokovické o. p. s. Při koncertech se vybralo  
20 361 korun a k tomu jedno euro. „Roz-
víjíme vztah mezi NADěJÍ a otrokovickou 
veřejností a chceme být Otrokovicím ku pro-
spěchu,“ poděkoval za podporu ředitel otro-
kovické NADěJE Pavel Polák.  (red)

letními slavnostmi ve stylu retro ožily všechny části města

Svěcení praporu. nový prapor posvětil kvítkovickým hasičům farář Josef Ze-
linka. na návsi byl i dětský a hudební program, výstava a soutěž parních stříka-
ček. ta zaujala také polskou delegaci. „Jen málokterý sbor se může pochlubit tak 
rozsáhlou sbírkou,“ byl nadšený burmistr polského partnerského města Zawad-
zkie mieczyslaw orgacki. 

výlet lodí. V sobotu a neděli se mohli lidé kochat plavbou po řece moravě. 
V neděli jim navíc k poslechu hrála kapela Jazzbook.

hvězdy v parku. mezi skupinami vévodil pátečnímu programu World roxette tribute band, autentickou hvězdou byl stanislav 
Hložek. místa před pódiem byla beznadějně obsazená také na sobotním vystoupení the backwards, kteří zazářili s písněmi beatles 
a image skvěle sedící k retro stylu letošních slavností. stylové oblečení patřilo i k vystoupení abba revivalu pop stars (na snímku). 

Mezinárodní posádka. Závodů dračích lodí se kromě účastníků 
z celé republiky i třeba místních firem a kamarádů zúčastnil tým  
otrokovické radnice a tým Visegrádské čtyřky (na snímku).

Reggae i lasery. reggae, 
přehlídku DJ´s a laser show 
nabídla základna svazu rybářů.

Retro autosalon pro nejmenší. milou vzpomínkou na zašlé 
časy byla výstava kočárků z 60. let v Hotelu baťov (spol. dům). Ven-
ku rozdávaly retro hostesky žvýkačky pedro a náramky z céček. 

Chlouba modelářů. k vidění bylo 
na bělovském letišti 51 modelů.

Zmrzlinovaná. novinkou na náměstí 
byla letní zmrzlinovaná, která následo-
vala po soutěži v koulení pneumatik.



v komunálních volbách kandiduje devět uskupení
Devět kandidátních listin dodaly politické strany a uskupení 
v zákonné lhůtě na Městský úřad Otrokovice. Volby do za-
stupitelstev obcí proběhnou ve dnech 10. a 11. října 2014. 
Do Zastupitelstva města Otrokovice kandidují: Křesťanská 
a demokratická unie – Československá strana lidová (politic-
ká strana), NEZÁVISLÍ a Občané OE (sdružení politického 
hnutí NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů), Komunistická 
strana Čech a Moravy (politická strana), Nový Impuls pro 
Otrokovice (sdružení politické strany Nový Impuls a nezávis-
lých kandidátů), Česká strana sociálně demokratická (politic-
ká strana), ANO 2011 (politické hnutí), Starostové a nezávislí 
pro Otrokovice (sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů), TOP 09 (politická 
strana), Strana svobodných občanů (politická strana). Do 23. 
srpna běží zákonný proces projednání podaných kandidátních 
listin, který bude zakončen vydáním rozhodnutí o registraci 
kandidátní listiny, případně o odmítnutí kandidátní listiny 
nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině.  (red)

Možnost získat úvěr z fondu bydlení
Opravit si dům či renovovat byt mohou občané Otrokovic 
s využitím výhodných úvěrů poskytovaných městem z Fon-
du rozvoje bydlení. Zájemci o úvěr mohou podávat žádosti 
do 31. srpna. Úvěr s dobou splatnosti na pět let a ročním úro-
kem 4 % mohou využít občané i podnikatelé, kteří na území 
města vlastní byt, rodinný či bytový dům nebo jejich stav-
bu. Věk žadatele není nijak omezen, důležité je, aby žada-
teli zůstalo po zaplacení vypočítané splátky 150 % životního 
minima. O úvěr může žádat i ten vlastník, k jehož nemo-
vitosti je zřízeno zástavní právo související s hypotečním 
úvěrem. Pak je třeba dvou ručitelů. Každý z nich musí mít 
příjem ve výši alespoň 10 % požadované částky. Maximální 
možná částka úvěru je 250 tisíc korun a finanční prostředky 
je možné použít na provedení přístavby, nástavby, stavební 
úpravy v souladu se stavebním zákonem. Dále pak na prová-
dění oprav a údržby bytových domů, rodinných domů nebo 
jednotlivých bytů, jejichž rozsah je nad rámec běžných oprav 
a udržovacích prací souvisejících s jejich užíváním. Nejčas-
těji občané žádají o úvěr na výměnu oken, zateplení domu, 
výměnu kotle včetně rozvodů či rekonstrukci koupelen. Kro-
mě samostatné žádosti o úvěr je potřeba doložit také potvr-
zení o výši příjmu, čestné prohlášení žadatele i ručitele, vý-
pis z katastru nemovitostí a nabídku firmy, která bude akci 
provádět. Žádosti o úvěr jsou k dispozici v informacích MěÚ 
Otrokovice (budova č. 1). Zde se také vyplněné žádosti po-
dávají. Zásady i žádost o úvěr z Fondu rozvoje bydlení jsou 
uveřejněny na internetových stránkách města www.otrokovi-
ce.cz v sekci Městský úřad, odbory a oddělení, odbor eko-
nomický – formuláře. Více informací u Kateřiny Štětkářové,  
tel: 577 680 227, e-mail: stetkarova@muotrokovice.cz.  (vac)

OtrOkOvické
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akTuálně Z MěSTa

víCe akTualiT na www.oTRokoviCe.CZ

Městská společnost TehoS 
s. r. o. je dodavatelem tepelné 
energie pro vytápění a ohřev 
teplé vody pro více než 5,6 
tis. domácností a objektů ob-
čanské vybavenosti na území 
města otrokovice. Blíží se 
období, kdy z důvodu pokle-
su venkovních teplot a udr-
žení tepelné pohody v bytech 
bude třeba zahájit vytápění. 
Každoročně se na nás v tom-
to čase lidé obracejí s dotazy 
typu: „Kdy už začnete topit?“ 
nebo naopak „Proč už topíte?“. 
Na takové dotazy je však jed-
noduchá odpověď – teplo do-
dáváme odběratelům tak, jak 
udává legislativa a jak poža-
duje odběratel. 

Dle platné legislativy je do-
dávka tepelné energie prová-

děna v souladu s pravidly pro 
vytápění a přípravu teplé vody 
danými zejména vyhláškou č. 
194/2007 Sb. Podle této vy-
hlášky, mimo jiné, otopné 
období začíná 1. září s tím, 
že vytápění je zahájeno, po-
kud průměrná denní teplota 
venkovního vzduchu poklesne 
pod +13 °C ve 2 dnech násle-
dujících po sobě a podle vývoje 
nelze očekávat zvýšení nad tuto 
teplotu pro následující den.

Díky technicky vyspělému 
systému centralizovaného zá-
sobování teplem (CZT) v Otro-
kovicích s předávacími stanice-
mi umístěnými v jednotlivých 
domech jsme však schopni pl-
nit individuální přání a poža-
davky odběratelů. Každý jed-
notlivý dům si prostřednictvím 

svého předsedy SVJ či jiného 
oprávněného zástupce (např. 
správce) může říct, že „už chce 
začít topit“ nebo že „ještě ne-
chce začít topit“. Doporučuje-
me všem našim odběratelům, 
a to zejména v případech, kdy 
došlo k zateplení jejich objektu 
nebo k výměně oken, aby nás 
požádali o úpravu tzv. ekvi-
termní křivky pro vytápění (na-
stavení teploty topné vody pro 
vytápění v závislosti na ven-
kovní teplotě). 

Mezi další parametry, které 
můžeme měnit a tím ovlivňovat 
výši spotřeby tepla a současně 
finanční náklady na vytápění, 
patří možnost nastavení útlu-
mů v topení, které se využíva-
jí zejména v noci. Proto, aby 
tyto funkce uměli občané lépe 
využívat, jsme již před rokem, 
jako první v tomto oboru v re-
gionu, na našich webových 
stránkách www.tehosotroko-
vice.cz zprovoznili aplikaci, 

prostřednictvím které mohou 
oprávnění zástupci domů sle-
dovat aktuální provozní sta-
vy předávací stanice ve svém 
domě včetně spotřeb tepelné 
energie. I na základě subjek-
tivních pocitů a ze sledovaných 
parametrů pak mohou oprávně-
ní zástupci požadovat změnu 
v příslušném nastavení předá-
vací stanice. vnitřní teplotu 
v místnosti a tedy i spotřebu 
tepla totiž určuje koncový od-
běratel. Již několik let by měly 
mít všechny domy na radiá-
torech nainstalovány tzv. ter-
moventily (TRV). Pokud TRV 
fungují správně, tak byty nelze 
„přetápět“. Za správnou funkci 
TRV však je zodpovědný vlast-
ník nemovitosti, a nespadají 
tak do kompetence dodavatele 
tepelné energie.

naším zájmem je, aby ob-
čané města otrokovice byli 
s našimi službami plně spo-
kojeni. Proto jsme, mimo jiné, 

na konci letošního března v ki-
nosále Otrokovické BESEDY 
uspořádali setkání s odběrateli, 
kde byl prezentován systém 
centralizovaného zásobování 
teplem a jeho klady a přítom-
ným odběratelům byly zodpo-
vězeny jejich dotazy souvise-
jící s vytápěním. Prezentace 
z tohoto setkání jsou volně 
k nahlédnutí na našich webo-
vých stránkách www.tehosot-
rokovice.cz. Věříme, že služby 
poskytované naší společností 
budou i nadále pro občany 
města Otrokovice přínosem jak 
po stránce spolehlivosti a kvali-
ty našich služeb, tak po stránce 
finanční a současně i po stránce 
ekologické s ohledem na kvali-
tu života v našem městě.
 ing. Tomáš MoRYS, 
 jednatel teHos s. r. o.,
 tř. T. Bati 1255, 
 765 02 Otrokovice
 www.tehosotrokovice.cz, 
 tehos@tehos.otrokovice.cz

informace z TehoSu: zima je za dveřmi – otopné období se blíží

Město Otrokovice se každým 
rokem hlásí k iniciativě Evrop-
ského týdne mobility a vyzývá 
občany, aby alespoň jeden den 
využili k dopravě jiný prostře-
dek než automobil. Stejně tomu 
bude i v letošním roce. Radnice 
ve spolupráci s DDM Sluníčko 
připraví řadu akcí v průběhu 
celého týdne. Nebude chybět 
dopolední program pro školy 
a školky, ale i odpolední pro ši-
rokou veřejnost. Využito bude 
hlavně dětské dopravní hřiště 
(DDH), ale i řada dalších míst 
ve městě.  

Evropský týden mobility, 
připadající na 16.–22. září, je 
kampaň pro občany měst a obcí, 
která má za cíl upozornit na pro-
blémy se stále narůstající auto-
mobilovou dopravou. Snaží se 
ovlivnit mobilitu a městskou do-
pravu, stejně jako zlepšit zdraví 
a kvalitu života občanů. Sloga-
nem letošního již 13. ročníku je 
Naše ulice, naše volba. „Města 
jsou stroje na bydlení a my mu-
síme najít způsob, jak tyto stroje 
zlidštit. Takže téma letošního 
Evropského týdne mobility se 

točí kolem toho, jak učinit naše 
města obyvatelným a přístup-
ným prostorem. Otevřením ulice 
a veřejného prostranství pro pěší 
a cykloturistiku se dostáváme 
zpět k člověku. Jsou to naše uli-
ce – tak by to měla být také naše 
volba," uvedl komisař pro život-
ní prostředí Janez Potočnik.
Otrokovické veřejnosti jsou ur-
čeny tyto akce Evropského týdne 
mobility: 
úterý 16. září: Slavnostní ote-
vření cyklostezky Zlín–Otroko-
vice (16 hod.). 
Dopravní hřiště pro veřejnost 
s Eurobike (15–18 hod.) + před-
náška o elektrokolech (16–17 
hod.).
Cvičení s Evou Urbanovou v ZŠ 
TGM (16–17 hod. a 17–18 hod.)
Středa 17. září: Dopravní hři-
ště pro veřejnost s BESIPem + 
alkobrýle, RC auta, čtyřkolky 
(15–18 hod.), procházka se seni-

ory (15.30–17 hod.).
Čtvrtek 18. září: výuka jízdy 
na in-line bruslích (16–18 hod.), 
geocachig – hledači pokladů 
(výlet v okolí Otrokovic s love-
ním kešek, 16.30–18 hod.)
Pátek 19. září: jízda zručnosti 
na dopravním hřišti pro veřej-
nost (15–18 hod.)
Sobota 20. září: DDH pro veřej-
nost: jízda na elektroautech, za 
poplatek (9–11 hod.), karneval 
na kolech, koloběžkách, odrá-
žedlech a všem, co jezdí (DDH, 
15–18 hod.), běh městem (cca 
5 km, start 15.30 hod. u moravní 
lávky).
neděle 21. září: DDH pro veřej-
nost: jízda na elektroautech, za 
poplatek (9–11 hod.), zdravotní 
cvičení v areálu DDH (9–10 a 
10–11 hod.), na kolech se zá-
stupci města s doprovodným 
programem (BESIP) v cíli. Start 
14 hod. od moravní lávky, cíl: 
Pahrbek, Napajedla.
Pondělí 22. září: Do práce na 
kole, pěšky nebo MHD se zá-
stupci města (dopoledne), den 
bez aut (park před poliklinikou, 
15–18 hod.).  (red)

Inzerce

otrokovice se připojí k týdnu mobility

Základní informace o stavbě:
Název: „Vjezd do průmyslové-
ho areálu TOMA křížením se 
železniční tratí“
Termín realizace: 17. 3. 2014 
–30. 4. 2015
Investor: město Otrokovice
Zhotovitel: sdružení EUROVIA 
CS a GJW Praha
Technický dozor a BOZP: sdru-
žení INFRAM/HBH – TOMA
Projektant a autorský dozor: IM 
Projekt, inženýrské a mostní 
konstrukce
Cena za stavební dílo: 
102 061 351 Kč
Dotace ROP Střední Morava: 
max. 53 250 000 Kč

nový vjezd do areálu ToMY je už přemostěný
dokončení ze strany 1

Ze dvou kusů. mostní konstrukci si stavbaři připravili mimo násep  
a pak nasunuli pod železnici ve dvou fázích.  foto: anna novoTná
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Vážení spoluobčané,

doba dovolených a prázdnin se pomalu chýlí 
ke svému konci a nám nezbývá než si připo-
mínat hezké chvíle, které jsme většinou se svý-
mi nejbližšími či přáteli prožili. Pokud jste tak 
jako moje rodina dali přednost dovolené v naší 
krásné domovině, určitě jste nelitovali. Mohli 
jste volit z nepřeberné škály nabídek, od dovo-
lených strávených u vody či uprostřed našich 
krásných lesů a hor, popřípadě jste navštívili 
naše dnes pečlivě udržované a opravdu krásné 
hrady a zámky, a poznávali tak naši historii. 
Přiznám se, že letos jsme se na rodinné poradě 
kam na dovolenou řídili heslem „jižní Čechy 
spokojenou dovolenou jistí“. Mám k tomu-
to kraji zvlášť vřelý vztah, protože mě vždy 
dostane tím, jak tady v době historické naši 
předkové uměli dovedně spojit vodní živel 
s krajinou. Je to tak kraj nesčetných rybníků, 
řek a vodních děl, ale také borových lesů, ra-
šelinišť se siluetami hradů a zámků. Je to kra-
jina s neuvěřitelným potenciálem turistických 
„lákadel“ od  již zmíněných hradů a zámků, 
historií dotvářených měst a obcí přes možnost 
rekreace u vodních ploch, houbaření (letos 
zvlášť vydařené) či provozování lodních spor-
tů. Povzbuzující zjištění je rovněž konstato-
vání, že návštěvníků a turistů v tomto regionu 
letos viditelně přibylo, takže ve výsledku pak 
bude více finančních prostředků na rozvoj tu-
ristické infrastruktury.

Ale vraťme se k nám na střední Moravu 
a do Otrokovic. Samozřejmě nemůžeme a ani 
nechceme „konkurovat“ historickým městům, 

jako jsou Český Krumlov, Vimperk, Kašper-
ské Hory, Písek či Tábor. Máme ale také své. 
Patří zde velmi dobrá dopravní dostupnost 
(železniční terminál, R55, cyklostezky podél 
Baťova kanálu a nově vybudovaná cyklostezka 
Otrokovice–Zlín, lodní přístav a stále na vý-
znamu nabývající letiště). Dopravní dostup-
nost nám však řeší pouze jeden problém, a to 
jak případné návštěvníky dostat k nám do Ot-
rokovic. Další a ještě daleko složitější úkol, 
který je potřebné řešit, je vytvoření takového 
vějíře možností a aktivit, které turistům budou 
stát za to, aby strávili v našem městě alespoň 
tři či čtyři dny, ne-li více. A to je úkol nejen 
pro město, ale i pro ty, kteří v tomto oboru 
u nás podnikají. 

Město již učinilo několik kroků pro posíle-
ní atraktivity Otrokovic. Z nejvýznamnějších 
akcí připomenu mimo již zmíněnou velmi 
dobrou dopravní dostupnost vybudování kon-
gresového centra v Otrokovické BESEDě, tu-
ristického infocentra tamtéž, digitalizaci kina, 
zřízení Městské galerie, výstavbu přístaviště 
na řece Moravě, sportovního areálu s wellness 
programem a průběžnou modernizaci Měst-
ského koupaliště a Rekreační oblasti Štěrkovi-
ště.  Také někteří podnikatelé přicházejí s ak-
tivitami, které by návštěvníky našeho města 
mohly oslovit. Vedle pořádaných zážitkových 
gastronomických dnů některých hotelů a míst-
ních restaurací je to kupříkladu rovněž vybu-
dování lanového centra u koupaliště na Bahňá-
ku. V součtu však zřejmě všichni cítíme, že to 
nestačí.   Hezký den přeji všem.
   Mgr. Jaroslav budek,  starosta otrokovic

Z jednání Rady města otrokovice 

okénko STaRoSTY

Město Otrokovice vyhlašuje 
výběrové řízení na prodej by-
tové jednotky 1168/22 v ul. 
Bezručova č. p. 1168, Otro-
kovice včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu id. 
6858/241539 na společných 
částech budovy č. p. 1168 
a příslušného spoluvlastnic-
kého podílu id. 6858/241539 
k pozemku parc. č. st. 1246 
v k. ú. a obci Otrokovice, 
za cenu nejvyšší nabídky. 
Byt s původní dispozicí 2 + 1 

(plocha bytu 57 m2) uprave-
nou tak, že z původní kuchy-
ně vznikl třetí pokoj a vyba-
vení kuchyně bylo přesunuto 
do části chodby a zrušena spíž. 
Dle průkazu energetické ná-
ročnosti budovy je bytový 
dům hodnocen po provedení 
doporučených opatření třídou 
C – vyhovující.
Podmínky výběrového řízení:
- zájemce uvede jméno a pří-
jmení, adresu trvalého bydli-
ště, popř. doručovací adresu 

a telefonický kontakt,
- minimální cena 750 000 Kč,
- úhrada kupní ceny: do 30 dnů 
po schválení prodeje ZMO,
- předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsána ucha-
zečem, popř. uchazeči,
- v případě, že má být nemo-
vitost nabyta do společného 
jmění manželů, přihlásí se 
do výběrového řízení oba 
manželé společně,
- v případě nabídek se shod-
nou nabídkovou cenou roz-

hoduje při vyhodnocení čas 
podání nabídky s tím, že dříve 
podaná nabídka má přednost,
- ve výběrovém řízení bude 
vybrána pouze jedna nejvý-
hodnější nabídka, další nabíd-
ka v pořadí nebude stanovena,
- zadavatel si vyhrazuje prá-
vo nevybrat žádnou z nabí-
dek a výběrové řízení zrušit,
- uzávěrka výběrového řízení: 
1. 9. 2014 v 10.00 hodin. 
Přihlášky do výběrového ří-
zení je nutno podat osobně 

do podatelny MěÚ Otrokovi-
ce v zalepené obálce s ozna-
čením v levém dolním rohu 
„BJ 1168/22“ na adresu: MěÚ 
Otrokovice, budova č. 1, nám.  
3. května 1340, 765 23 Ot-
rokovice. Výběrové řízení 
vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi Rada města Otrokovi-
ce. Prohlídku je možno usku-
tečnit po osobní dohodě nebo 
telefonickém objednání. Bližší 
informace podá Ivana Macha-
čová, tel. 577 680 209.

Z jednání Rady města  
otrokovice dne 23. 7. 2014 
Rada města se na svém mi-
mořádném jednání zabývala 
aktuálními 2 body programu, 
ke kterým přijala usnesení. 
Obě jsou veřejnosti k dispozi-
ci na internetových stránkách 
města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Rada města souhlasila s od-
lišným postupem při zadání 

veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce spočí-
vající ve vybudování odbočo-
vacích pruhů do a z nového 
vjezdu do Průmyslového areá-
lu TOMA při narovnání stáva-
jící silnice I/55 mezi Otrokovi-
cemi a Tlumačovem „Úprava 
silnice I/55 a připojení areálu 
TOMA a. s.“. Rada města 
schválila jménem zadavatele 
rozhodnutí o výběru nabídky 

jediného uchazeče EUROVIA 
CS, a. s. 

Rada města dále projednala 
a schválila uzavření Smlou-
vy o provedení výluky na síti 
SŽDC, s. o., mezi městem Ot-
rokovice a Správou železniční 
dopravní cesty, s. o., na prove-
dení výluk součásti dráhy pro-
vozované SŽDC, s. o. 

 ing. Milan PleSaR,
 místostarosta města

Po kauze digitalizace kina, kde jsem se snažil upozornit na ne-
srovnalosti, opět využiji jako zastupitel svého práva a v měst-
ském periodiku budu prezentovat několik velice zajímavých 
zjištění.  Často se na mne  obracejí  občané, kterým vadí systém 
parkování před městskou poliklinikou, ten schválila koaliční 
rada města. Toto bohužel už změnit nejde a minimálně do voleb 
zde budou preferováni všichni ostatní, jen ne občané vyžadující 
péči, návštěvu lékárny, apod. Při zjišťování informací o tom, jak 
bych mohl jako zastupitel města toto změnit, tedy navrhnout pří-
slušnou změnu, jsem však přišel na další neméně závažné věci! 
Město Otrokovice s si sebou táhne úvěrové zatížení z dob minu-
lých v řádech desítek milionů korun. Přesto všechno současná 
koalice ve vedení města doslova rozhazuje veřejné peníze. Po-
suďte sami. Na webu města jsem si vyhledal usnesení z jednání 
Rady města Otrokovice dne 11. 6. 2014, kdy byly schváleny 
takzvané „zlaté padáky“ ředitelům městských obchodních fi-
rem. Konkrétně jde o ředitele společností TEHOS, Otrokovická  
BESEDA, Technické služby Otrokovice a Městská poliklinika 
Otrokovice. Ze zákona opouští-li jednatel svou pozici náleží 
mu 3 měsíční platy jako odstupné. Ptám se tedy, proč se radní 
nedrželi zákona? Proč schválili ředitelům městských firem od-
stupné ve výši 6násobku jejich platů? Proč se to děje pár měsíců 
před volbami? Pokud by vstoupily koaličními radními schvá-
lené „zlaté padáky“ do praxe a někdy v budoucnu by byl ředi-
tel městské firmy odvolán, bude mu muset tato městská firma, 
rozumějte město, tedy my všichni, vyplatit nad rámec zákona 
tučnou odměnu přesahující 100 000 korun. Divíte se, že? Já 
taky a přemýšlel jsem, proč to radní dělají, co je k tomu vede? 
Chvíli mi to trvalo, nabízí se jednoduché vysvětlení. Podívejme 
se na současné personální složení rady města, tedy těch, kteří 
o „zlatých padácích“ rozhodli. Zjistíme, že jeden z radních je 
na tomto rozhodnutí přímo závislý, neboť je ředitelem Městské 
polikliniky. Nevím, zdali tento radní kandiduje v nadcházejících 
volbách do městského zastupitelstva a je mi to jedno. Celá věc 
se zlatými padáky na mě však působí jako pojistka pro případ, že 
tento radní nebude zvolen anebo po volbách nové vedení města 
přijde na to, že post ředitele polikliniky je v podstatě zbyteč-
ný a povinnosti městské polikliniky se dají efektivněji zajistit 
například prostřednictvím správce městských nemovitostí TE-
HOS, a celý roční plat ředitele se tak dá ušetřit. Takže na pří-
padu Městské polikliniky se dá vytušit, proč zřejmě ke zlatým 
padákům došlo, jaká je motivace pro jejich zavedení a komu 
na účtu přistane oněch přibližně 100 000 korun nad rámec zá-
kona z daní nás všech. Připočtěme k tomu, že současná koalice 
ve vedení města před více než rokem v tichosti bez následné 
prezentace na webu či v televizi a bez jakéhokoliv relevantního 
zdůvodnění odhlasovala zvýšení platů čtyřem ředitelům měst-
ských firem a to průměrně o 23 %. Opět se musím ptát proč? Asi 
bohužel tuším a je to pro mě neveselé zjištění. Město má dluhy 
a přitom zvyšuje o jednotky a u některých dokonce o desítky 
tisíc měsíčně platy manažerů svých městských firem? Toto by si 
žádný rozumný hospodář  nedovolil!  Ale jsme na radnici, kde 
jeden potřebuje druhého, a tak je zde za naše peníze možné úpl-
ně všechno. Navýšení platů ředitelům městských firem, které je 
v platnosti už více než rok, představuje ročně na 450 000 korun. 
Tyto peníze mohly zůstat v pokladnách čtyř městských firem, 
o to mohly mít menší ztrátu nebo o to více mohly přinést peněz 
do městského rozpočtu, který je každoročně napjatý. Závěrem 
shrnuji – nesmyslný systém parkování u Městské polikliniky, 
bezdůvodné navýšení platů ředitelům městských firem průměr-
ně o 23 % a třešničkou na dortu jsou „zlaté padáky“ těmto ředi-
telům. Přiznám se, že mi to není jedno a doufám, že ani ostatním 
obyvatelům Otrokovic.  alexander Galia,
 člen Zastupitelstva města otrokovice

Z RedakČní PoŠTY 

nejenže nešetří, ale bezdůvodně 
si zvyšují platy i zlaté padáky

Město krášlí tisíce letniček i trvalek
Na patnáct tisíc letniček a tr-
valek letos vysázeli nebo ješ-
tě vysázejí pracovníci Tech-
nických služeb Otrokovice. 
Město tak díky tomu doslova 
hraje pestrou paletou barev. 

„Máme radost, že se  vý-
sadby lidem líbí. Netěší nás 
ale, že některým se zřejmě 
líbí rostliny natolik, že je bez-
ostyšně kradou. Nevím, jak 
někoho může taková ukrade-
ná rostlina těšit,“ povzdychl 
si ředitel technických služeb 
Vladimír Plšek.  (ano)Zahradníci technických služeb při výsadbě.  foto: anna novoTná
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Jsou kamarádkami a rádky-
němi, se kterými se mohou 
pobavit jak žáci, tak také ro-
diče, a koneckonců i učitelé.  
Školní psycholožky pomáhají 
řešit problémy a starosti dětí 
ve všech třech otrokovických 
ZŠ. „Počty školních psycho-
logů rok od roku narůstají, což 
je podle mého názoru dobře. 
V roce 2005 bylo na školách 
96 úvazků ostatních pedago-
gických pracovníků – psycho-
logů, v roce 2013 už jich bylo 
209. Mít ve škole psychologa 
či speciálního pedagoga určitě 
znamená mít jako škola přida-
nou hodnotu. Jde totiž přede-
vším o prevenci negativních 
vlivů, jako jsou výchovné pro-
blémy nebo šikana,“ poukázal 
ministr školství, mládeže a tě-
lovýchovy Marcel Chládek.
ZŠ Trávníky

Právě Otrokovice se mo-
hou pochlubit tím, že všechny 
tři základní školy svého psy-
chologa mají. V ZŠ Trávníky 
se neúspěchy ve škole snaží 
minimalizovat prací ve skupi-
nách žáků. Věnují se tréninku 
paměti, pozornosti, myšlení 
a vnímání (Kecálek I–III), pro 
děti hyperaktivní a nepozorné 
funguje skupina Neposeda I, 
II a Dráček. Zážitky a problé-
my mohou sdílet při relaxač-
ních chvilkách. Pátým rokem 
na Trávníkách běží projekt 
Máme nové kamarády. V čem 
spočívá? Žáci devátých tříd 
uvádějí prvňáčky slavnostně 
do školy a tím začíná spolu-
práce čítající během školního 
roku několik společných akcí. 
„Aktivity přispívají k utváření 
dobrých mezilidských vzta-
hů a kamarádství, napomáhají 
primární prevenci sociálně pa-
tologických jevů a stimulují, 
ovlivňují a korigují jednání 
a hodnotový systém žáků,“ 
říká trávnická psycholožka Ka-
teřina Vránová. Stejně tak se 
popáté v ZŠ Trávníky zaměři-
li na spolupráci s mateřskými 
školami. „Projekt nese název 
Těšíme se do školy a zahrnu-
je zábavnou procházku ško-
lou, návštěvy dětí z mateřinky 
v prvních třídách a školní dru-
žině, zápis do prvních tříd, zá-
bavná odpoledne a setkání pro 
předškoláky,“ doplňuje Vráno-
vá s tím, že aktivity se konají 
přímo ve škole, ale i na škol-
ním hřišti a v přírodě. Činnost 
školy je postavena na třech pilí-
řích – výuka, vztahy a pravidla, 
prostředí. „Usilujeme o dodr-
žení motta Škola pro všechny, 
škola hlavně pro život. Součás-
tí výchovně-vzdělávacího pro-
cesu je tedy zaměření na život 
v multikulturním společenství, 
tolerance vůči odlišnostem 
a respekt vůči sobě navzájem. 
Budování přátelské a bezpeč-
né atmosféry, vytváření rov-

ných příležitostí pro všechny 
v duchu Férové školy. Po celý 
školní rok proto uskutečňujeme 
akce, které tyto myšlenky pod-
porují,“ uvedla Vránová s tím, 
že na stmelení kolektivu a proti 
šikaně bojují na Trávníkách 
v projektech Tak to je naše tří-
da a vypracovanými projekty 
pro jednotlivé třídy. Meziroč-
níkové vztahy posilují v závě-
rečném projektovém dni. 

Psycholožky pomáhají také 
ujasnit si, jaké povolání by 
žákům nejlépe sedělo. „Pro 
mnohé žáky je přínosem Ka-
riérové poradenství založe-
né na testech a vypracování 
osobnostních profilů. Cílem 
je porovnat vybranou školu se 
schopnostmi a možnostmi dí-
těte, popřípadě navrhnout další 
směřování. Výsledky jsou pre-
zentovány na osobní konzultaci 
rodičům ve společnosti dítěte,“ 
za všechny přiblížila psycho-
ložka ZŠ Trávníky.
ZŠ Mánesova

Práce v ZŠ Mánesova je také 
velmi pestrá, nabídka témat 
bohatá a mnohdy i pro profe-
sionály vyčerpávající. Lenka 
Zvoníčková završila v červnu 
na Mánesce třetí rok. „Pracu-
ji s dětmi, se třídami, s rodiči 
i s učiteli. Individuální konzul-
tace máme převážně s dětmi: 
probíráme výukové potíže, 
problémy s vrstevníky, staros-
ti z domova či osobní starosti. 
Zabývám se také diagnostikou 
dětí – výukovými obtížemi, 
problémy s pozorností,“ popsa-
la. Stejně jako další otrokovic-
ké školy, i v ZŠ Mánesova se 
psycholožka zabývá preven-
tivními programy pro třídy a je 
samozřejmou účastnicí adap-
tačních pobytů pro žáky 6. tříd. 
Ve spolupráci s metodičkou 
prevence Martinou Kryškovou 
vede skupinu osobního rozvoje 

Pohodář pro děti s poruchou 
pozornosti a hyperaktivitou, 
kterou letos završili nocová-
ním ve škole. „V rámci vysílání 
školního rozhlasu mám v pátek 
relaxační okénko,“ doplnila 
Zvoníčková další z možností, 
jak udělat školu přátelskou. 
I v ZŠ Mánesova se osvědčilo 
setkání s předškoláky. Novin-
kou roku 2014 jsou Kavárničky 
pro rodiče – setkání a povídání 
u kávy, čaje. Jde o neformální 
setkání, při kterých řeší s rodiči 
slasti a strasti s dětmi. Zákla-
dem je relaxace: žádná teorie, 
žádná přednáška. Při své prá-
ci hodně využívá projektivní 
techniky. Ty vycházejí z před-
pokladu, že člověk promítá 
psychiku a osobnost do svých 
výtvorů (rukodělných, písem-
ných či kresebných) a do reak-
cí na různé podněty. Velmi ji 
těší, že děti vnímají přítomnost 
psychologa ve škole pozitiv-
ně. „Mám radost, když na mě 
na chodbě volají, přijdou si po-
povídat „jen tak“, mají ve mě 
důvěru a svěří se i s velmi cit-
livými tématy,“ poznamenala 
Zvoníčková. Dodala, že stejně 
jako ostatní otrokovické školní 
psycholožky je její vztah s ve-
dením školy o vzájemném re-
spektu, důvěře a podpoře v její 
práci.
ZŠ TGM

Několik let usilovné práce 
má za sebou i školní poraden-
ské pracoviště v ZŠ TGM. 
Alžběta Baroňová tam působí 
od září 2013. „Ráda bych po-
mohla v naší škole udržovat 
přátelskou a vlídnou atmosfé-
ru a také rozvíjet mimoškolní 
dovednosti dětí, jako napří-
klad schopnost komunikovat 
s ostatními nebo porozumět 
pocitům druhých. A vzhledem 
k tomu, že se říká, že sdílená 
starost je poloviční starost, tak 

pokud přece jen nebude vše 
ideální, mám otevřené dveře 
pro všechny žáky, učitele i ro-
diče,“ nabízí psycholožka ZŠ 
TGM. 

A protože je správný start 
důležitý, kým jiným začít než 
právě prvňáčky? Z tohoto dů-
vodu pro ně společně se školní 
metodičkou prevence Ivanou 
Bezděkovou připravily hned 
na začátku školního roku pro-
gram Seznámení se školou, při 
kterém se děti poznaly navzá-
jem, zopakovaly si svá jména, 
ale také si společně s pedago-
gy řekli, jak se mají chovat, 
aby bylo všem spolu ve škole 
dobře. 

„V tom nám ochotně po-
mohli rovněž žáci ze 4. B, kteří 
se prvňáčkům na jednu hodinu 
stali staršími kamarády a po-
mocníčky. V květnu jsme po-
řádali program Kamarádstvím 
proti šikaně, kdy se staršími ka-
marády prvňáčkům stávají žáci 
osmých ročníků. Stráví s nimi 
dopoledne, povídají si, pozná-
vají se, pomáhají si a navzá-
jem se jistě obohacují,“ doufá 
Baroňová. Jednotlivým žákům 
celé školy pak nabízí psycho-
ložka ZŠ TGM krizovou in-
tervenci i dlouhodobé vedení, 
případně diagnostiku přede-
vším intelektových schopností 
a deváťákům pomoc při volbě 
dalšího směřování.  Kromě této 
práce nesmí chybět ani jedno-
rázové aktivity  – novinkou pro 
tento školní rok byla například 
Noc s Andersenem či Rozluč-
kové spaní s deváťáky, na obo-
jímž se psycholožka podílela.

V ZŠ TGM také nepomíjejí 
fakt, že nás stále více obklo-
puje technika a virtuální svět. 
Proto s žáky 5.–9. tříd hovořili 
o tom, jaká hrozí ve virtuál-
ním světě rizika. Největší část 
byla věnována sociálním sítím 

a otázce, jak se na nich chovat 
bezpečně. Vše bylo doplněno 
praktickými ukázkami na po-
čítači, jak se proti případným 
nebezpečím zabezpečit. „Ob-
dobný workshop byl připra-
ven i pro rodiče – hovořili 
jsme o tom, jaká rizika mohou 
ve virtuálním světě jim i je-
jich dětem hrozit; podrobně 
jsme se zabývali především 
Facebookem – nejdříve jsme 
se s ním seznámili a pak si jej 
všichni prakticky zkusili ma-
ximálně zabezpečit. Dalším 
tématem bylo nakupování přes 
internet, používání bezpečných 
hesel a ochrana osobních úda-
jů. Závěr workshopu byl věno-
ván kyberšikaně, její prevenci 
i řešení. Další akcí pro rodiče 
bylo konzultační odpoledne se 
speciální pedagožkou krajské 
pedagogicko-psychologické 
poradny ve Zlíně, jehož sou-
částí byla rovněž nabídka kon-
zultace se mnou,“ volí Baroňo-
vá  i možnosti setkání s dalšími 
odborníky.

 A protože prevence je 
základ, nezapomínali ani 
na předškoláky – proto pro 
budoucí prvňáčky a pro jejich 
rodiče připravili osmitýdenní 
kurz, jehož hlavním cílem bylo 
vytváření a posilování pracov-
ně-volních návyků a všeobec-
ný rozvoj dětí.
Radosti i trápení

Školní psycholožky v Ot-
rokovicích se snaží pomoci 
všem, kterých se škola nějak 
dotýká. Kromě dobrého poci-
tu z odvedené práce mají ale 
i trápení. 

„Velkou nevýhodou je osa-
mocenost psychologa ve škole, 
nemožnost zaklepat na vedlejší 
dveře a konzultovat s kolegou. 
Metodická podpora pro školní 
psychology nemá zatím žád-
nou koncepci. Vyřešily jsme to 
tak, že jsme založily skupinku 
školních psycholožek ŠKOPS 
z Otrokovic, Zlína a Uher-
ského Hradiště. Scházíme se 
pravidelně 1x měsíčně a každé 
setkání věnujeme nějakému 
tématu z naší praxe, případně 
si zaplatíme školení a společ-
ně jej absolvujeme. Tato sku-
pinka má stabilní počet devět 
lidí a všechny máme podporu 
ředitelů škol, kteří nás v naší 
aktivitě podporují. V současné 
době hledáme nejenom mož-
nosti finanční podpory našich 
aktivit, ale také supervizní 
vedení,“ poznamenala Lenka 
Zvoníčková. Ta za všechny vy-
zdvihla i podporu města. „Bez 
ní by tyto služby nemohly být 
ve školách nabízeny. Troufám 
si tvrdit, že Otrokovice jsou 
v naší republice raritou, neboť 
ve všech jeho základních ško-
lách působí psycholog podpo-
rovaný právě městem,“ doplni-
la.  anna novoTná

Tři magistry. Školní psycholožky ZŠ tGm mgr. alžběta baroňová, ZŠ mánesova mgr. lenka 
Zvoníčková, ZŠ trávníky mgr. kateřina Vránová.  foto: anna novoTná

Školní psycholožky: Rády pomáháme předškolákům i deváťákům

Studio Městské televize Otrokovice 
nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, 

soukromých, společenských i firemních akcí, 
dokumentů a propagačních filmů. E-mail pro 

nabídku a bližší info:  
redakce@televizeotrokovice.cz

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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daRuJTe kolo
Máte-li doma jakékoliv nepoužívané kolo, kterého byste 
se rádi zbavili, darujte ho prosím našim klientům. Jsme 
vděční za každý dar. Děkujeme:) Naděje Otrokovice. 
Info a kontakt: 775 865 856, chb.otrokovice@nadeje.cz



OtrOkOvické
nOviny6

sobota 6. září, 9–13 hod., Otrokovická BESEDA, vstup volný
den oTevŘenÝCh dveŘí
Pro zájemce o kurzy Otrokovické BESEDY pro nový školní rok. Na vaše dotazy 
mohou odpovědět jak pořadatelé, tak i jednotliví lektoři. 

pondělí 8. září, 18.00 hod., Městská galerie
auToRSká vÝSTava JiŘího buČka
Vernisáž – výstava dlouholetého člena Fotoklubu BESEDA Jiřího Bučka s ná-
zvem FOTO MOTO SPORT A JINÉ. Výstava potrvá do 29. září.

neděle 14. září, 14–18 hod., velký sál, vstupné 90 Kč, cyklus Naše muzika
ZlaTanka
Zahájení cyklů tanečních odpolední pro příznivce dechovky s názvem Naše mu-
zika. Lze si koupit i předplatné na celý cyklus! 

středa 17. září, velký sál, 9–14 hod, vstup volný
odboRnÝ SeMináŘ baťa – obuvník či génius? 
Akce tematicky zaměřená k některým aspektům baťovských výročí, určená nej-
širšímu okruhu zájemců včetně studentů středních škol.

středa 17. září, 19 hod., velký sál, vstupné 299 Kč
PeRlY SwinGu
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Za symbolickou baťovskou cenu je mož-
no zaposlouchat se do dávných melodií demokratických časů předválečných. 

neděle 21. září, 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
děTSké divadlo – Cesta do pohádky a zpátky
Nedělní pohádku našim nejmenším nabídne soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla.

úterý 23. září, 19 hod.,velký sál, vstupné 90 Kč
kaRel koŠáRek – klavíRní ReCiTál
Zahájení cyklu koncertů přátel vážné hudby s názvem Doteky paní Hudby  
se vzácným interpretem světového formátu. 

pondělí 29. září, 18.00 hod., Městská galerie
JiŘí neTík
Vernisáž – výstava významného českého řezbáře, sochaře a výtvarného pedago-
ga. Po vernisáži (19.00 hod.) bude následovat beseda s umělcem. Výstava potrvá 
do 20. října.

Připravujeme: 3. 10. V. Mišík a E. T. C.; 4. 10. divadlo Herci jsou unaveni;  
12. 10. taneční odpoledne s Drietomankou; 25. 10. Stetson and Bourbon

kino beSeda

úterý 2. 9., 19 hod., kinokavárna,  přístupno, vstupné 80 Kč
Fr., Belgie, ČR, Rak., 2013 – 113 min., dobrodružný, romantický, dabing
anGelika – Nové zpracování legendárního filmu. Sedmnáctiletá Angelika 
je proti své vůli provdána za bohatého toulouského hraběte Joffreye de Peyrac. 

úterý 9. 9., 19 hod., kinokavárna, přístupno, vstupné 80 Kč
Velká Británie, USA, Francie 2013 – 98 min., drama, dabing
PhiloMena – Philomena Lee (Judi Dench). V 50. letech jako -náctiletá otě-
hotněla a porodila syna Anthonyho. Když byly Anthonymu 3 roky, byl Philome-
ně násilím odebrán, dán jeptiškami k adopci a poslán do Ameriky. Philomena 
strávila 50 let marným hledáním svého dítěte. 

úterý 16. 9., 19 hod., kinokavárna, přístupno, vstupné 80 Kč
USA, Fr., Řecko, Rusko, 2014 – 117 min., thriller, krimi, dabing

3 dnY na ZabiTí – Ethan byl jeden z nejlepších agentů tajné služby. Nyní se 
rozhodl skončit a věnovat se rodině. Bývalý zaměstnavatel s ním má jiné plány... 

úterý 23. 9., 19 hod., kinokavárna, přístupno, vstupné 80 Kč
USA, 2013 – 92 min., dokumentární, hudební, dabing
JuSTin biebeR´S believe – V září 2012 vyrazil Justin na roční světové 
turné Believe čítající 162 koncertních vystoupení a přizval režiséra Jona Chu. 

úterý 30. 9., 19 hod., kinokavárna, přístupno, vstupné 80 Kč
Francie, 2014 – 106 min., drama, životopisný, dabing
YveS SainT lauRenT –  Originální, provokativní, samotářský, nevyrovna-
ný, uzavřený. Jeden z nejtalentovanějších návrhářů Yves Saint Laurent. 

čtvrtek 4. 9., 17 hod., kinosál, přístupno, vstupné 120 Kč
USA, 2014 – 90 min., dobrodružný, akční, fantasy, komedie, dabing 
želvY ninJa – New York ovládá všehoschopný Trhač. Dokud se neobjeví 
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael.

neděle 14. 9., 15 hod., kinosál, přístupno, vstupné 100 Kč
Velká Británie, 2014 – 88 min., animovaný, rodinný, dabing
PoŠťák PaT – Pevně se držte, pošťák Pat a kocour Jess se vrací v příběhu 
nabitém zábavou a vzrušením. 

neděle 28. 9., 15 hod., kinosál, přístupno, vstupné 120 Kč
Česko, Dánsko, 2014 – 86 min., pohádka, rodinný
TŘi bRaTŘi – Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydá-
vají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty. 

čtvrtek 4. 9., 19 hod., kinosál, přístupno od 12 let, vstupné 100 Kč
Česko, Slovensko, 2014 – 98 min., komedie, romantický, road movie
ZeJTRa naPoŘád – Každou noc miliony lidí usínají s tím, že zítra změní 
svůj život. Petr Kraus je jedním z toho milionu. 

čtvrtek 11. 9., 19 hod., kinosál, přístupno od 12 let, vstupné 100 Kč
USA, 2014 – 126 min., akční, thriller, dobrodružný, titulky 
exPendableS: PoSTRadaTelní 3 – Tým Expendables bude tentokrát 
čelit přímo jednomu ze svých zakladatelů a bývalých šéfů. 

čtvrtek 18. 9., 19 hod., kinosál, přístupno od 12 let, vstupné 100 Kč
USA, 2014 – 122 min., drama, titulky 
láSka na kaRi – Majitelka vyhlášené restaurace se nestačí divit, když se do 
městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned naproti přes ulici. 

čtvrtek 25. 9., 19 hod., kinosál, přístupno od 12 let, vstupné 110 Kč
USA, 2014 – Fantasy, sci-fi, drama, titulky 
dáRCe – Jonas vyrůstá v idylickém světě, kde existuje pouze štěstí. Na okraji 
společenství žije jediný držitel všech pravdivých vzpomínek lidstva – Dárce.

Připravujeme kino na říjen: 2. 10. Lepší teď než nikdy; 7. 10. Tři dny ke svo-
bodě; 9. 10. V oku tornáda; 12. 10. 7 trpaslíků; 14. 10. Sedm psychopatů; 16. 
10. Zmizelá; 21. 10. Královský víkend; 23. 10. Co jsme komu udělali; 30. 10. 
Drákula: Neznámá legenda

ZáJeZdY
sobota 20. 9. PodháJSka  – zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 
Zlín ABS; 5.20 Malenovice U Mlýna; 5.30 Otrokovice Hotel Baťov – Společen-
ský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA. Cena zájezdu 400 Kč. Vstupné si hradí 
každý sám, bližší informace v předprodeji vstupenek, tel. 571 118 103.

Připravujeme další zájezdy: 
18. 10. Mošóň; 15. 11. Veľký Meder/Györ

ZÁŘÍ

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA,  
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: 
predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v městském infocen-
tru je otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod. Městská galerie je otevřena ve 
14–18 hod. denně kromě pondělí. 
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, kte-
ré lze využít při návštěvě kina, k úhradě kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kultur-
ní pořady Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo. 

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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doTekY Paní hudbY
cyklus šesti koncertů klubu přátel hudby, cena 460 kč

23. 9. 2014 K. Košárek – klavírní recitál
17. 10. 2014 R. a M. Bialasovi – klavírní duo 

(s připomenutím významných osobností otrokovické 
hudební kultury)

25. 11. 2014 Belfianto quintet – Doteky dechu
27. 1. 2015 P. Vašinka – kontrabasový recitál

3. 3. 2015 Trio Nété – kytarové trio
28. 4. 2015 I. Troupová, J. Dvořáková – Poklad 

písniček

naŠe MuZika
cyklus sedmi nedělních tanečních odpolední s dobrou 

dechovkou, cena 530 kč
14. 9. 2014 Zlatanka

12. 10. 2014 Drietomanka
23. 11. 2014 Valaška

15. 2. 2015 Zdounečanka
15. 3. 2015 Žadovjáci

19. 4. 2015 Staroměstská kapela
10. 5. 2015 Hulíňané

ČTYŘi + Jedna 
(začínáme v říjnu, divadelní předplatné bude uvedeno 

v příštím čísle otrokovických novin)
bližší informace www.besedaotrokovice.cz, tel: 571 
118 103, e-mail: predprodej@beseda.otrokovice.cz

PŘedPlaTné v otrokovické beSedě sezona 2014/15:
Sobota 30. 8., 9–13 hod. dětský bazárek. Poplatek 
za stůl 50 Kč.
Sobota 30. 8. 20–01 hod., základna svazu rybářů, 
Štěrkoviště, kosovci, vstupné 100 Kč.
Sobota 30. 8. Zájezd do termálních lázní Dunajská 
Streda, cena 400 Kč
Bližší informace, rezervace míst v Turistickém infor-
mačním centru na tel. 571 118 103.  (red)

Přelom prázdnin: zájezd i bigbít

neděle 28. září, park před Hotelem Baťov – Společenský dům
MiChalSká Pouť
10.00–12.00 Dechová hudba VACENOVJÁCI
12.00–14.00 technická přestávka 
14.00–15.00 Dětské divadlo
15.30–16.30 IMORTELA  – regionální metalová lahůdka
17.00–18.30 KATAPULT – legenda českého rocku

kinokavárna

kino pro děti a mládež

kino pro dospělé
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

kalendář významných akcí
Sobota 30. 8. od 9 hod.–neděle 31. 8. do 12 

hod., areál DDM Sluníčko, Štěrkoviště
PŘáTelSké SeTkání lodníCh ModeláŘů 
MODEL KLUB OTROKOVICE ve spolupráci s DDM 
Sluníčko a město Otrokovice pořádají přátelské setkání. 
Všechni jsou srdečně zváni.      

Pátek 29.–neděle 31. 8., sport. hala Štěrkoviště
JiSkRa handball CuP 
Mezinárodní turnaj v házené žen. Zahájení v pátek 
od 16.30 hodin. Záštita starosty Mgr. Jaroslava Budka.
                  
Sobota 13. 9. ,10 hod., sraz nadjezd u Continental Barum
PoJď Za baťou!
Procházky po otrokovické architektuře tentokrát na téma 
Baťovo letiště a výroba letadel v Otrokovicích.

Pátek 20. 9., sobota 21. 9., vždy 9–17 hod., Mateřské a dět-
ské centrum Klobouček, nám. 3. května 1342
MalÝ baZáRek PRo velká SRdCe 
Dobročinný bazárek, výtěžek bude věnován Charitě sv. 
Anežky Otrokovice na zakoupení el. polohovacího lůžka 
pro seniory. Do 19. 9. je možné věnovat drobnosti, které 
už nevyužíváte, ale které mohou ještě udělat radost jiným. 
Kromě Kloboučku jsou sběrná místa v Bonetce, Nebíčku, 
v charitním šatníku ul. Svobodova. Záštita starosty Mgr. 
Jaroslava Budka.
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nabídka kroužků ddM Sluníčko na školní rok 2014/2015

nabídka pro děti ze ZŠ
Combat – bojová umění  900 Kč
Deskovky  800 Kč
Divadlo Na Půdě  750 Kč
Dřevárny a LARP  600 Kč
Fishing hunting 1x za měsíc 300 Kč
Florbal I., II.  900 Kč
Geocaching  750 Kč
Historický šerm  1000 Kč
Improtým  750 Kč
Inline brusle přípravka  600 Kč
Jachting – začátek v září. Cena kroužku 
za pololetí  600 Kč
Jezdecký klub – začátek v září 1000 Kč
Keramika začátečníci, pokročilí 950 Kč
Kreativní svět  950 Kč
Kytara začátečníci, pokročilí  800 Kč
Lekce tvůrčího psaní  600 Kč
Letecký modelář začátečníci 1000 Kč
Letecký modelář pokročilí  1000 Kč
Mažoretky začátečníci, pokročilí 850 Kč
MTV Dance  850 Kč
Orientální tance – začátečníci  850 Kč
Orientální tance – pokročilí  850 Kč
Píšťalka  800 Kč
Roztleskávačky  850 Kč
RPG a Fantasy hry  900 Kč
Rybáři  700 Kč
Sportovní hry  900 Kč
Televizní kroužek  750 Kč
Tenisová přípravka – začátek v září. 

Cena kroužku za pololetí  700 Kč
nabídka pro předškolní děti
Hopsálek  750 Kč
Malé mažoretky  750 Kč
Malé roztleskávačky  750 Kč
Šikulka I., II.  850 Kč
Tvořínek – keramika  850 Kč
Žížalky I., II. – pohybové hry  750 Kč

nabídka kroužků pro dospělé
Buď fit se Sluníčkem  1000 Kč
Combat – sebeobrana  1000 Kč
Cvičení s Irenou  1000 Kč
Keramika pro dospělé 1x za 14 dní 
 1000 Kč
Orientální tance začátečníci  1000 Kč
Orientální tance   1000 Kč
PC pro dospělé  1000 Kč

nabídka pro děti ze ZŠ
Angličtina  700 Kč
Atletická přípravka I., II.  800 Kč
Atletická přípravka III.  800 Kč
Francouzština  700 Kč
Judo I., II.  900 Kč
Kondiční gymnastika  900 Kč
Kondiční trénink  700 Kč
Kytara začátečníci, pokročilí 800 Kč
Lezecký začátečníci, pokročilí 850 Kč
Maňáskové divadlo  700 Kč

Street dance začátečníci a pokročilí 
 850 Kč
Tvořivé ruce  900 Kč
Veselé pískání  800 Kč
Volejbal  900 Kč

nabídka pro předškolní děti
Atletická školka  750 Kč
Barvička  850 Kč
Miniškolka. Cena kroužku za pololetí 
 450 Kč
Ptáčata  750 Kč
Tygříci  750 Kč

nabídka rodinných aktivit
Klokánci  400 Kč/osoba
Stůňata  500 Kč

nabídka pro dospělé
Angličtina pro začátečníky i pokročilé 
 1000 Kč
Francouzština pro začátečníky i pokro-
čilé  1000 Kč
Tajči 24 forem pro ženy i muže 
 1000 Kč
Zdravotní cvičení pro ženy I., II.  
 1000 Kč
 

nabídka pro děti
Fantasy klub 1x za 14 dní  600 Kč
Florbal I.  650 Kč

Florbal II.  650 Kč
Judo  700 Kč
Keramika – děti  900 Kč
Kreativ  700 Kč
Rybářský klub 1x za 14 dní  400 Kč
Sluníčková   750 Kč
Soutěžní aerobik Quick step  700 Kč
Sportovní hry  600 Kč
Tvořínek  800 Kč
Vaření s Fildou  650 Kč
Vlakový modelář  1000 Kč
Žabičky  650 Kč

nabídka kroužků pro dospělé
Aerobik ,,Megaveloši“  500 Kč
Keramika pro dospělé 1x za 14 dní 
 1000 Kč
Vlakový modelář pro dospělé  1000 Kč

Rodinné aktivity
Baby studio  500 Kč/osoba

Bližší informace o jednotlivých krouž-
cích získáte na výše uvedených tel. 
kontaktech nebo na našich interneto-
vých stránkách. Ceny kroužků jsou 
uvedeny na celý školní rok (není-li uve-
deno jinak) a platí se po zahájení čin-
nosti kroužků, tj. v říjnu 2014. 

Přihlášky do kroužků vydáváme 
od 1. 9. 2014 

DDM SLUNÍČKO
tř. Osvobození 168, Otrokovice 
tel.: 577 922 200, mobil: 739 075 711

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
BAHŇÁK
tř. Spojenců 569, Otrokovice
tel.: 577 927 101, mobil: 739 075 716

STŘEDISKO TLUMAČOV
Masarykova 63, Tlumačov
Tel.: 577 929 618, mob.: 739 075 689

www.ddmslunicko.cz

Nám. 3. května 1791 (budova MÚ), Otrokovice 
Tel: 777 832 792  |  www.maximum-agentura.cz

Zápis do kurzů pro dospělé, mládež a děti od 3 let.
UČÍME JAZYKY S LÁSKOU

Děkujeme touto cestou paní Na-
vrátilové z klubu břišních tanců 
při Otrokovické BESEDě, veliteli 
městské policie panu Gromusovi, 
panu Ing. Kubíčkovi z veslařské-
ho oddílu, hasičskému sboru v Ot-
rokovicích a kavárně a Domu Na-
děje na Baťově za přispění svými 
ukázkami do programu příměst-
ského tábora s angličtinou. Děti 
zažily kromě angličtiny zajímavý 
odpolední program, za což těmto 
institucím patří veliký dík. Přeje-
me všem hodně úspěchů v další 
práci. ing. Maxmilián lukeSZ, 
 maXimum, jazyková agentura
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Městská televize Otrokovice archiv 
vysílání: www.televizeotrokovice.cz

Skupina ANIFÉ přijala pozvání od starosty měs-
ta Zawadského a odcestovala 26. 7. do Polska 
reprezentovat město Otrokovice na festival Hud-
ba spojuje národy, kam přijeli také zástupci ze 
Slovenska, Polska a Německa. Skupina ANIFÉ 
si připravila dvacetiminutové taneční vystou-
pení, kterým zaujala nejen diváky, ale i ostatní 
účinkující. Dívky skvěle zastupovaly město Ot-
rokovice a městu Zawadzkie patří velké poděko-
vání za přijetí a pohostinnost.  (nav)

Tanečnice na festivalu v Zawadském
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cestička do školy
po louce po poli,
cestička do školy ušlapaná.
 J. v. Sládek
Kdepak teď Sládkovy verše. 
Zůstaly zavřené učebnice. Jsou 
prázdniny – nejhezčí část škol-
ního roku, a ty se musí náležitě 
využít.

Musím se přiznat, že my, kteří 
máme povinnou školní docház-
ku dávno splněnou, můžeme 
jen vzpomínat na spolužáky, 
úspěchy i trapasy, poznámky 
v žákovské knížce a také na uči-
tele, kteří se snažili předat nám 
vědomosti ať přísnou či vlídnější 
formou.

Ve školní docházce jsou ta-
kové dva mezníky. Je to vstup 
do 1. třídy a ukončení v 9. tří-
dě. Kdo by si nepamatoval 
na první školní aktovku, na  
1. září, kdy končila dětská bez-
starostnost a začaly povinnosti. 
V prvním ročníku musel být 
zkušený učitel, který za jeden 
rok naučil své žáčky psát, číst, 
počítat, kreslit, zpívat a hlavně 
udržet různými metodami jejich 
zájem a pozornost. A to není leh-
ký úkol. Samozřejmě že to byly 
jen základy, které se postupně 
rozvíjely v dalších ročnících. 

V červnové Společenské 
kronice našich Otrokovických 
novin byla malá fotografie s přá-
ním k životnímu jubileu. 95 let 

se dožívá paní Věra Lisová, je to 
paní učitelka, která mě a ostatní 
spolužáky přivítala v 1. třídě. 
První den to bylo ještě za pří-
tomnosti rodičů. Ale další den 
už tady nebyla maminčina ruka, 
která dodávala jistotu. Byla tu 
naše paní učitelka, která ji svou 
trpělivostí musela nahradit.

V rohu třídy stálo velké dře-
věné počítadlo a v lavicích byl 
tehdy tzv. „kalamář“, v němž 
byla lahvička s inkoustem. První 
písmenka se začínala psát nejpr-
ve tužkou podle toho, jak nám je 
paní učitelka předepsala. A kdo 
byl šikovný, mohl začít psát 
„obyčejným“ perem. To mělo 
násadku a v ní byla zasunutá 
špička. Ta se namáčela do in-

koustu a psalo se. Co to bylo 
„kaněk“ (ukápnutý inkoust) ně-
kdy se podařilo i lahvičku vylít 
na podlahu. A pak následovalo 
„plnicí pero“, v němž už byl na-
plněný inkoust. 

Vedle třídy byla malá ředi-
telna. Tehdy tam byl pan ředitel 
Bíšek. Byl tam taky mikrofon 
školního rozhlasu, kam jsme 
někteří chodili přednášet. Dcera  
pana ředitele Naděžda Chytílko-
vá rovněž učila v této škole, nás 
pak ve 2. třídě. Naše paní učitel-
ka patřila do učitelského rodu 
Lisových. Patřil sem nejstarší 
pan řídící, varhaník i skladatel 
V. Lisa, jeho synové (rovněž 
pozdější ředitelé) Jaroslav a La-
dislav a jejich manželky Milada 
a Ludmila.  Na paní učitelku z 1. 
třídy vzpomínáme i s kolegyní 
Věrou. Prošly jsme spolu právě 
od 1. třídy přes střední školu 
i studia. Je na co vzpomínat. Prá-
vě ve školních lavicích vznikla 
přátelství na celý život. A těch je 
hodně. Na přiloženém fotografii 
(r. 1951) je vidět, že na 1. třídu 
nás bylo „požehnaně“. Paní uči-
telko, za Vaši práci Vám moc 
děkujeme. Za bývalé prvňáčky 
Mgr. vlasta doleželová 
 a Mgr. věra GRYGeRová

Z RedakČní PoŠTY

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.
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vzpomínky patří k životu

Dne 11. srpna začaly práce na opravách 
povrchu vozovky R55 – SV obchvat Ot-
rokovic. O víkendu 23. a 24. srpna budou 
tyto opravy provázeny úplnou uzavírkou 
nájezdové rampy mimoúrovňové křižo-
vatky se silnicí I/49 Otrokovice–Zlín. 
Opravy vozovky obchvatu zahrnují fré-
zování a zhotovování nového povrchu 
včetně mikrokoberce. V době úplné uza-
vírky nájezdové rampy mimoúrovňové 
křižovatky se silnicí do Zlína se předpo-
kládá zvýšení dopravního zatížení přímo 
v Otrokovicích, objízdné trasy jsou ve-
deny právě tudy. Řidiči jedoucí ve směru 
Přerov – Hulín – Otrokovice – Zlín (Uh. 
Hradiště) budou nuceni sjet již na exitu 
30 a využít jedné ze dvou objízdných 
tras.  Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 
t bude vedena po silnici I/55 tř. Osvo-
bození a ul. Komenského, tedy středem 
města. Pro vozidla nad 7,5 t bude stano-
vena objízdná trasa od přivaděče k R55 
(exit 30) po ulici Nadjezd, dále po silnici 
III/36746 (ul. Objízdná) na kvítkovickou 
křižovatku.  (red)

opravy povrchu vozovky 
R55  –  Sv obchvat otrokovic

z jednání Rady města Otrokovice
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Z jednání Rady města 21. 10. 2013
Rada města se na svém jednání zabývala 
celkem 42 body programu, k nimž přijala 
usnesení. Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Radní schválili projektový záměr me-
zinárodního rozšíření stávajícího pro-
jektu „Zdravý pohyb do škol – turnaje“ 
s celkovými náklady 23 185 EUR s uva-
žovaným spolufinancováním Regionu 
Bílé Karpaty ve výši 19 707 EUR (85 %) 
a vlastními prostředky města Otrokovice 
ve výši 3 478 EUR (15 %). Radní dále 
schválili projektový záměr „Dny part-
nerských regionů“ s celkovými náklady 
32 800 EUR Regionu Bílé Karpaty 
ve výši 27 880 EUR (85 %) a vlastní-
mi prostředky města Otrokovice ve výši  
4 920 EUR (15 %). Radní dále vzali na vě-

domí přehled výkonu Technických služeb 
Otrokovice pro město za III. čtvrtletí 2013 
a schválili plán zimní údržby místních 
komunikací, chodníků a veřejných ploch 
v majetku města Otrokovice pro zimní 
období 2013–2014. Radní poté schválili 
jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní veřej-
nou zakázku na stavební práce „Zlepšení 
tepelně-izolačních vlastností ZŠ Trávníky 
Otrokovice, Hlavní 1160.“ Jako nejvýhod-
nější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 
POZIMOS, a. s. Radní následně schválili 
jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní veřej-
nou zakázku na stavební práce „Chodníky 
podél I/55 – 4. etapa.“ Jako nejvýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče SMO, 
a. s. Ve zbytku jednání se radní zabývali 
nájemními smlouvami na městské byty 
a nebytové prostory ve vlastnictví města.
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Upozorňujeme 
občany, že Městský 
úřad Otrokovice bude 
27. a 31. 12. 2013 z 
provozních důvodů 
uzavřen. Z provoz-
ních důvodů bude 
upravena také úřed-
ní doba pro občany 
30. 12. 2013. Infor-
mace budou upřes-
něny na vstupních 
dveřích jednotlivých 
budov. 
  Odbor provozní
 MěÚ Otrokovice

Společnost TEHOS s. r. o., která  je 
ze 100 % vlastněná městem Otro-
kovice, upravuje a dodává tepelnou 
energii pro vytápění a ohřev teplé 
vody pro více než 5,6 tisíce otroko-
vických domácností a většinu ob-
jektů občanské vybavenosti v Otro-
kovicích jako jsou školská zařízení, 
domovy pro seniory, atd. 

Topná sezona  je již v plném prou-
du. Jako novinku, kterou jako první 
v regionu v oblasti centrálních do-
dávek tepelné energie budou moci 
využívat právě naši odběratelé, jsme 
připravili možnost sledování para-
metrů předávacích stanic (tzv. vý-
měniček). Koncem letních prázdnin 
jsme odběratele oslovili s prosbou o 
vyplnění dotazníku. Těm, kteří nám 
vyplněný dotazník zaslali zpět, jsme 
pak adresovali přístupová hesla k 
aplikaci, která je přístupná na našich 
webových stránkách www.tehoso-
trokovice.cz. Pomocí této aplikace 
mohou odběratelé sledovat aktuální 
provozní stav předávací stanice ve 
svém domě, včetně spotřeb tepelné 
energie, atd. Tuto aplikaci chceme 
dále rozvíjet a rozšiřovat. Jako měst-
ská společnost, tak tímto způsobem 
chceme občanům našeho města po-
moci k úsporám finančních prostřed-
ků za účty za tepelnou energii. Často 
se totiž stává, že po zateplení nebo 
výměně oken v domě nás o této sku-
tečnosti zástupci těchto domů nein-
formují a nepožádají si o změnu na-
stavení parametrů předávací stanice. 
Dále lze měnit například nastavení 
nočních útlumů na topení, atd.

Jako městská společnost si uvědo-
mujeme, jakou odpovědnost máme 
pro obyvatele města při plnění úkolu 
dodávky tepelné energie – vždyť tep-

lo je jednou ze základních lidských 
potřeb pro život. V této souvislosti 
jsme během letního období provádě-
li práce na domovních předávacích 
stanicích  jejichž cílem je snižová-
ní energetické náročnosti (pomo-
cí výměn čerpadel za energeticky 
úspornější a účinnější), zvyšování 
spolehlivosti, bezpečnosti a komfor-
tu dodávek tepelné energie (pomocí 
výměn regulátorů  – řídících systé-
mů stanic a obměnou dalších stroj-
ních částí stanic).

A jak lze dále ušetřit tepelnou 
energii a tím i finance? Občanům 
doporučujeme, aby nenechávali svá 
okna přes den otevřená „na ventilač-
ku“, ale větrali krátce a intenzivně. 
Aby u svých správců domů vyža-
dovali hydraulické vyvážení svých 
otopných systémů uvnitř domů, 
odbornou montáž termostatických 
ventilů a správně s nimi zacházeli 
– každý Celsiův stupeň navíc totiž 
znamená přibližně 6 % energie na-
víc. Vhodné je rovněž, aby radiátor 
v místnosti nebyl zastavěn nábytkem 
a mohl tak kolem něj volně proudit 
vzduch, který se tak může snadněji 
ohřívat, a tak podobně.

Pevně věříme, že námi vytvoře-
nou aplikací a radami přispějeme 
našim odběratelům – občanům měs-
ta Otrokovice k úsporám finančních 
prostředků za dodávky tepelné ener-
gie. Zájmem městské společnosti 
TEHOS s. r. o. je, aby naši odběra-
telé byli s našimi službami po všech 
stránkách spokojeni.

 Ing. Tomáš MORys,
  ředitel společnosti TEHOS s. r. o. 

Novinky v oblasti dodávek tepelné energie

Z jednání Rady města 4. 11. 2013
Při prvním listopadovém jednání Rada 
města Otrokovice projednala 30 bodů 
s usnesením. Všechna tato usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.otroko-
vice.cz v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili zajištění akce Roz-
svícení vánočního stromu dne 29. 11. 
2013 a souhlasili s partnerstvím města 
při akci „POMÁHÁME POTŘEB-
nÝM“ konanou ve stejný den na ná-
městí 3. května. Radní se seznámili 
a následně projednali zprávu o dosa-
vadním průběhu správy a provozu 
Sportovního areálu Baťov za III. čtvrt-
letí 2013. Radní schválili jménem za-
davatele rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Úprava 
a vybavení – zastávka MHD náves, 

Otrokovice.“ Jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka uchazeče AL-
SPO s. r. o. Radní poté schválili jmé-
nem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 
„Úprava a vybavení – zastávka MHD 
ulice Moravní, Otrokovice.“ Jako nej-
výhodnější byla vyhodnocena nabídka 
uchazeče ALSPO, s. r. o. Rada města 
schválila jménem zadavatele rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější nabídky 
na podlimitní veřejnou zakázku na do-
dávky „Antivirové řešení klientských 
stanic.“ Jako nejvýhodnější byla vy-
hodnocena nabídka uchazeče Auto-
Cont CZ, a. s.  Ve zbytku jednání se 
radní zabývali pronájmy městských 
pozemků a věcnými břemeny na po-
zemcích města. Ing. Milan PlesaR, 
 místostarosta města Otrokovice 

neodkládejte výměnu řidič-
ského průkazu na poslední 
chvíli! S blížícím se koncem 
stanoveného termínu pro 
výměnu řidičských průkazů 
lze očekávat zvýšený zá-
jem řidičů a delší dobu pro 
odbavení. Řidičské průkazy 
vydávané v rozmezí od 1. 
1. 2001 do 30. 4. 2004 je 
nutno vyměnit nejpozději 
do 31. 12. 2013.  K 12. lis-
topadu výměnu řidičského 
průkazu neprovedlo 1 090 
otrokovických řidičů. Vý-
měny řidičských průkazů 
provádí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností  pří-
slušný podle místa trvalého 
pobytu držitele řidičského 
průkazu. Pro výměnu je nut-
né předložit jednu barevnou 
nebo černobílou fotografii 
průkazového formátu o roz-
měrech 3,5x4,5 cm, stávající 

řidičský průkaz a doklad to-
tožnosti. 

Žádost o vydání řidič-
ského průkazu se vyplňuje 
přímo u přepážky. Zákon-
ná lhůta pro vydání nového 
ŘP je do 20 dnů od podání 
žádosti, a jelikož se jedná 
o povinnost z platné práv-
ní úpravy, není výměna ŘP 
zpoplatněna. Pokud bude 
požadováno vydání ŘP 
(v rámci povinné výměny) 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pra-
covních dnů od podání žá-
dosti, je pro tento úkon již 
stanoven správní poplatek 
500 Kč. 

V případě, že výměnu ři-
dičského průkazu nestihnete 
provést (nemoc, pobyt v za-
hraničí), je možno řidičský 
průkaz na něhož se vztahuje 
povinnost výměny do 31. 
prosince vyměnit i po tom-

to datu. Řidičský průkaz se 
po tomto datu stal neplat-
ným, ale nedošlo k pozbytí 
řidičského oprávnění, takže 
i držitel tohoto řidičského 
průkazu je stále držitelem ři-
dičského oprávnění. Po ná-
vratu ze zahraničí s neplat-
ným řidičským průkazem je 
nutno v co nejkratší době ře-
šit vydání nového řidičského 
průkazu výměnou za neplat-
ný řidičský průkaz. Jelikož 
se po uplynutí stanoveného 
termínu již nebude jednat 
o výměnu z platné právní 
úpravy (viz § 134 zákona č. 
361/2000 Sb.), ale o vydání 
ŘP na základě neplatného 
řidičského průkazu, je tento 
úkon zpoplatněn správním 
poplatkem 50 Kč.
     Ing. Martin sTRaKa, 
 vedoucí oddělení 
 evidence řidičů

Na výměnu řidičských průkazů již moc času nezbývá!

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

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

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

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

Město Otrokovice hodlá i v roce 2014 jako 
poděkování držitelům Zlaté Janského plakety, 
Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně s trvalým 
pobytem v Otrokovicích, uhradit roční celosí-
ťovou jízdenku na MHD.  ČČK Zlín nám po-
skytuje aktuální seznam dárců, kteří darovali 
krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín 
a Uherské Hradiště.  Vyzýváme proto občany 
Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou 
držiteli Zlaté Janského plakety za 40 bezpří-
spěvkových odběrů krve či držiteli Zlatého kří-
že 1.–3. třídy a odběry byly provedeny mimo 
uvedené transfuzní stanice, aby se přihlásili 
do 30. 12. 2013 na Městském úřadu Otrokovi-
ce, Odbor školství a kultury, p. Odstrčilíkové, 
tel.: 577 680 460.  OŠK MěÚ Otrokovice

Odměna dárcům

Rybář vylovil kapitálního kapra

Měl skoro metr. Dne 13. srpna ve 20.20 hodin si mohl rybář 
Martin Hlobil gratulovat. Na Štěrkovišti chytil kapra o délce 
95 centimetrů a váze 21,5 kilogramu. „Letos to nebyl první chyce-
ný kapr takové velikosti. Úlovek kolem 90 centimetrů už jsme tu 
měli. Takových kaprů je ve Štěrkovišti dost. Ti, kteří mají nad 75 
centimetrů, se pouštějí zpátky do vody. Jejich maso se už stejně 
nedá moc jíst. Chuťově nejlepší jsou kapři od 50 do 55 centime-
trů a o váze 2 až 3 kilogramy,“ uvedl předseda Moravského ry-
bářského svazu, místní organizace Otrokovice Vladimír Oharek.  
 (red), foto: archiv Martina hlobila

Spousta běžců na cyklostez-
kách i v ulicích města, kteří bě-
hají sami, mě přivedla na jednu 
myšlenku. Protože již nějaký 
ten pátek běhám a mám od-
zkoušeno, že ve dvou a více se 
to běhá lépe, napadlo mě zkusit 
se s běžci domluvit na společ-
ném tréninku. 

A tak již několik měsíců 
funguje tzv. běžecký kroužek, 
který se pomalinku, ale jistě 
začíná rozrůstat. Sraz běžců je 
vždy u moravní lávky na Ba-
ťově (ze strany od hlavní ces-
ty), tam se dle možností všech 
domluvíme, jakou trasu si 

proběhneme, jak dlouhou a ná-
ročnou, případně se rozdělíme 
na více skupinek. Kroužek je 
určen pro začátečníky i pro ty, 
kteří již nějakou dobu běhají.

Protože ale vím, že ne všich-
ni si na běh troufnou, je mož-
né se přidat do ,,chodeckého“ 
kroužku, který má stejné místo 
startu a s trekkingovými hole-
mi se vyráží do blízkého okolí. 
Tyto tréninky probíhají jednou 
týdně (zatím) vždy ve středu 
od 18 hodin. Tak si přijďte vy-
zkoušet, že sportovat ve skupi-
ně je prostě lepší!
 Zuzana kadlČáková

běžecký kroužek aneb neběhej sám, běhej s námi

Investice za téměř 4 miliony 
korun plánují letos Technické 
služby Otrokovice. Pořízení 
nového majetku přispěje k po-
skytování ještě kvalitnějších 
služeb a udržování upraveného 
města po celý rok.

Nejnákladnější z plánova-
ných investic je pořízení vy-
sokozdvižné plošiny za 1,7 
milionu korun. Nový vůz na-
hradí předchůdce, který sloužil 
30 let. „Plošina o maximálním 
výškovém dosahu 14 metrů 
a bočním dosahu 7 metrů bude 
instalována na automobilovém 
podvozku o celkové nosnosti 
do 3,5 tuny. Menší a lehčí pod-
vozek umožní snadnější mané-
vrovatelnost a bude šetrnější 
k chodníkům. Stará plošina 
bude dále využívána pro služ-
by externím zákazníkům a pro 
ořezy a kácení dřevin,“ přiblížil 
ředitel Technických služeb Ot-
rokovice Vladimír Plšek. 

Změna průběhu zimního 
období, patrná za poslední 
léta, vedla k úvahám o poří-

zení nové posypové nástavby 
na podvozek kropícího auto-
mobilu, který byl vloni pořízen 
z dotačních prostředků a umož-
ňuje univerzální využití. „Z dů-
vodu měnících se klimatických 
podmínek, kdy v zimním obdo-
bí ubývá sněhu a naopak se čas-
těji vyskytuje náledí a ledovka, 
je zapotřebí přistoupit ke změ-
ně technologie zimní údržby. 
Traktory se sněhovými pluhy je 
nutno nahradit sypači. Nyní je 
pro údržbu silnic k dispozici je-
den posypový automobil, který 
ošetří všechny komunikace 
ve městě do 6 hodin. Tato doba 
sice splňuje časové limity sta-
novené v plánu zimní údržby, 
avšak z hlediska bezpečnosti 
provozu není ideální a druhý 
sypač ji výrazně zkrátí,“ dopl-
nil ředitel Vladimír Plšek. 

Nové kontejnery typu abroll 
různých velikostí zase umožňu-
jí využití kropicího automobilu 
při opravách komunikací a pře-
pravě odpadů. Ke zvelebování 
města přispívá také nová ná-

stavba o šíři 150 cm na sečení 
trávy pro chodníkový zametací 
automobil, která pomůže zvlá-
dat údržbu travnatých ploch 
v období intenzivního růstu 
trávy v jarních měsících, a zvý-
ší tak celoroční multifunkční 
využití stroje. Profesionální lo-
kátor kabelů a potrubí bude vy-
užíván pro lokaci podzemních 
inženýrských sítí při provádění 
výkopových prací a pro vy-
hledávání poruch na kabelech 
veřejného osvětlení. Studený 
skleník v zahradnictví pak na-
hradí část pařenišť, která jsou 
z hlediska technologie pěsto-
vání sadby květin již nevyho-
vující. 

„Plánované investice pomá-
hají ke zvýšení kvality pro-
váděných prací, díky kterým 
máme město po celý rok čisté 
a v létě navíc krásně rozkvet-
lé,“ uzavřel předseda dozorčí 
rady Technických služeb Ot-
rokovice Vlastimír Hrubčík.  
 Mgr. lenka vaCulová, 

 tisková mluvčí otrokovic

k údržbě města pomáhá nová plošina i sypače

149 Kč6 ks



Dne 13. srpna oslavila paní karolína Janků  
významné životní jubileum 80 let. K tomuto krásné-
mu kulatému výročí i do dalších let jí přejeme hodně 
štěstí, pevné zdraví a také spoustu radosti a elánu, 
kterého má stále na rozdávání. Děti s rodinami

Dne 15. srpna oslavili zlatou 
svatbu manželé  
helena a Jiří kubíČkovi. 
Do dalších společných let jim  
hodně spokojenosti a zdraví 
přejí dcery s rodinami.

Dne 19. srpna oslavila paní 
Milada PoŠTulková životní jubileum 80 let. 
Do dalších let mnoho zdraví, štěstí, spokojenos-
ti a pohody přejí manžel, syn a dcera s rodinami  
a vnučky Monika a Michaela.

9
OtrOkOvické

nOviny

Dne 29. srpna uplyne již 18 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, pan  
Milan leToCh. Kdo jste ho znali, věnujte mu, pro-
sím, tichou vzpomínku spolu s námi. Děkuje manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

kdo poznal tě, ten měl tě rád. uměla jsi pomo-
ci, potěšit i rozesmát. takoví lidé by neměli umírat.  
Dne 30. srpna uplyne 4. smutný rok, kdy nás navždy 
opustila paní Jindřiška honSová. Za tichou vzpo-
mínku děkují a s láskou vzpomínají manžel Slávek a 
dcery Hana a Ivana s rodinami.

rodiče nikdy neumírají, rodiče jenom 
spí – aby se probouzeli ve vzpomínkách 
svých dětí. Dne 21. března tomu bylo 33 
let od chvíle, kdy odešel na věčný spánek 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Petr kRaváČek a 8. září uplyne již 8 

let od chvíle, kdy odešla naše maminka, babička, prababička, paní  
bohuslava kRaváČková. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. S láskou a úctou syn Petr, vnučka Svatava s rodinou, 
vnuk Petr s přítelkyní

Dne 9. září to bude již 25 let, co nás navždy opusti-
la ve věku 49 let naše drahá maminka a babička, paní  
Zdeňka blaTová. S láskou a úctou vzpomíná dcera 
Jana s rodinou.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak rád měl život i nás. 
Dne 10. září vzpomeneme 9. výročí úmrtí našeho syna, 
tatínka, dědečka, strýce, pana Jiřího ZaoRala. Kdo 
jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou rodiče, 
dcera Veronika s rodinou, syn Jiří, bratr s rodinou.

Dne 10. září uplyne 10 let od úmrtí našeho druha,  
tatínka a syna, pana Matěje dohnala. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje družka Martina,  
dcery Pavlínka, Kristýna, Tereza a rodiče.

čas ubíhá, vzpomínky zůstávají. 
Naše maminka, babička, paní vanda  
oSTRČilíková by oslavila v letoš-
ním roce 85. narozeniny. Letos uplynulo 
20 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, 

pana Miroslava oSTRČilíka. Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

V sobotu dne 2. srpna uplynulo již 17 let od úmrtí mé 
manželky a babičky, paní Marie ZiMákové. Stále 
vzpomínají manžel Jaroslav a dcery Zdeňka a Alena  
s rodinami i členky Ženského pěveckého sboru. Za 
Vaše vzpomínání společně s námi děkuje celá rodina. 

Dne 7. srpna jsme si připomněli první výročí úmrtí 
paní libuše nohelové. S láskou stále vzpomínají  
manžel Miroslav, dcera Martina a ostatní příbuzenstvo.

Dne 9. srpna tomu byly přesně tři roky, kdy nás ve věku 
pouhých 45 let opustil náš drahý syn, bratr, tatínek,  
přítel a kamarád Pavel ŘeZníČek. Vzpomeňte  
s námi, kdo jste ho měli rádi. Zarmoucená rodina.

Dne 12. srpna jsme vzpomněli 7. výro-
čí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pra-
dědečka, pana václava hoSnedla. 
Dne 16. září by se dožila 89 let naše 
maminka, babička a prababička, paní  
Jaroslava hoSnedlová. Stále vzpo-
mínají dcera Jaroslava a vnučka Michaela s rodinou.

Dne 12. srpna uplynulo 20 let od úmrtí pana  
emila TRnkY. Za tichou vzpomínku děkují dcera 
Jana a Anna s rodinami.

Dne 14. srpna uplynulo 10 let od úmrtí pana  
Josefa bRáZdila. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 16. srpna uplynulo již 14 let, co nás navždy 
opustil můj manžel a náš tatínek a dědeček, pan  
karel veČeŘa. Stále vzpomíná manželka a dcera  
s rodinou.

odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli 
rádi. Dne 17. srpna jsme vzpomněli 8. výro-
čí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka, pana  
františka MaRTinka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Dne 18. srpna uplynul 2. smutný rok, co nás navždy 
opustil pan ladislav buRŠík. S láskou v srdci stále 
vzpomíná manželka Bedřiška a sestra Irma Žůrková.

Dne 21. srpna uplynul již rok od úmrtí pana  
Josefa MikeSkY. Všichni, kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Rodina

Dnes, 22. srpna, uplynul 1. rok od úmrtí pana  
františka GRufíka. Dne 5. října by se dožil 75 
let. S láskou vzpomíná manželka Anna, dcera Alena  
s rodinou.

Dne 24. srpna by se dožil 60 let náš tatínek, dědeček, 
kamarád, strýc, pan Jaromír lobodáSS. Děkujeme 
všem za tichou vzpomínku. Děti s rodinami

nezemřel, spí. má-li sen, zdá se mu o těch, které mi-
loval a kteří milovali jeho. Dne 25. srpna si připome-
neme 4. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra, 
tatínka a vnuka, pana davida MeRhauTa. S láskou  
vzpomeňte s námi.

čas plyne, vzpomínky zůstávají… Dne 27. srp-
na vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí pana  
antonína víTka. S láskou vzpomínají manželka  
a děti s rodinami.

slunce zapadá do polí, tvé srdce ztichlo, už tě nic ne-
bolí. nebylo ti přáno s námi déle být, nebylo léku, abys 
mohl žít. Dne 28. srpna vzpomeneme 11. výročí úmrtí 
našeho milého manžela, tatínka, dědečka a pradědeč-
ka, pana františka kleMenTY. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou, vnoučata 
a pravnuk Daniel, Zdeněk a Daniela.

SPoleČenSká kRonika

blahoPŘání

inZeRCe

Společenská kronika: 
cena za zveřejnění je 120 
Kč vč. DPH/osoba. Pod-
klady a platby přijímá 
pracovnice městského in-
focentra, Otrokovická BE-
SEDA,  přízemí, Po–Pá 8–12  
a 13–18 hod., So 8–12 hod.
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oTRokoviCké novinY Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. vydavatel: Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. Re-
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pošta, s. p.,  nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Děkujeme všem přátelům, kolegům a známým za proje-
vy soustrasti a osobní doprovod na poslední cestě pana  
Miroslava ŠPRni. 
 Za celou rodinu manželka Alena, synové a vnuk s vnučkou

Poděkování
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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

PaSTelka – Zveme Vás 
do nově otevřené prodejny 
PAPÍRNICTVÍ, DOMÁCÍCH 
POTŘEB A HRAČEK na nám. 
3. května. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

koupím v otrokovicích 
menší byt (1+kk, 1+1). 
Tel.: 737 631 736.

hledám ke koupi byt 2–3+1 
nebo dům v Otrokovicích  
a okolí do 10 kilometrů. 
Tel.: 732 535 575.

PlYnoSeRviS-ToPení 
Otrokovice. Montáž a opravy 
plynu, plynových spotřebičů, to-
pení. servis Mora, Destila, Ther-
mona, Viadrus, Karma, Ariston, 
John Wood. Tel. 604 988 815.

olMan SeRviCe s. r. o. 
přijme brigádníky na úklidové 
práce v Otrokovicích na zkrá-
cený úvazek. Pracovní doba 
6–11.30 hod. Mzda 60 Kč na 
hodinu. Volejte 731 648 099.

anGliCkÝ ZnaČkovÝ 
SECOND HAND „DÁJA“  NA 
NÁDRAŽÍ V OTROKOVICÍCH 
PRO VÁS PŘIPRAVIL VE 
DNECH 25.–26. 8. (9.00–17.00) 
VÝPRODEJ, KUS ZA 39 KČ.   
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SenioR otrokovice, p.o. 
vyhlašuje výběrové řízení 
na vedoucí/ho domova pro  
seniory – SenioR C. 

Bližší informace na: 
www.senior-otrokovice.cz, 

nebo na tel. 576 771 677. 
Termín pro podání při-
hlášky je do 19. 9. 2014.

Komise mládeže a sportu 
při Radě města Otroko-
vice upozorňuje zájemce  
o pronájem městských spor-
tovních zařízení pro školní 
rok 2014/2015, aby zasílali 
žádosti:
• o školní tělocvičny přímo 
ředitelům jednotlivých škol, 
• o městskou halu správci 
městské haly společnosti  
TEHOS s. r. o., k rukám ře-
ditele, vše do 12. září 2014.
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Sokolovna – děti a dorost
všestrannost 4–7 let  
pondělí 16.30–17.30 hodin

Rodiče a děti 2,5–4 roky 
pondělí 17.30–18.30 hodin

Rodiče a děti 1,5–2,5 roku  
středa 10.00–11.00 hodin

Rodiče a děti 1,5–3,5 roku  
čtvrtek 18.00–19.00 hodin

Zdravotní cvičení pro děti  
středa 16.30–17.30 hodin

aerobik – přípravka 5–7 let  
úterý 16.00–17.00 hodin 

aerobik – kondička  
úterý 17.00–18.00 hodin

aerobik 8 a více let  
čtvrtek 16.30–18.00 hodin

aerobik – fitness děti 
čtvrtek 16.30–18.00 hodin

aerobik – sportovní dospělí  
úterý 18.00–19.30 hodin 

středa 17.00–18.30 hod. (sálek)
středa 18.30–20.30 hod. (sálek)
  
Sokolovna – dospělí
Cvičení pro zdraví muži 
pondělí 16.15–17.15 hod. (sálek)

Cvičení pro zdraví ženy  
pondělí 17.30–18.30 hod. (sálek)

SM systém  
pondělí 18.45–19.45 hod. (sálek)

dance aerobik+posilování   
pondělí 19.00–20.00 hodin

Cvičení na velkém míči   
pondělí 20.00–21.00 hodin 
úterý 9.30–10.30 hodin

bodystyling  
středa 18.30–19.30 hodin

Cvičení pro seniory 

středa 19.30–20.30 hodin

Cvičení pro zdraví ženy  
čtvrtek 9.30–10.30 hodin (sálek)

SM systém  
čtvrtek 17.30–18.30 hod. (sálek) 

Cvičení s pružnou tyčí 
čtvrtek 19.00–20.00 hod. (sálek) 

Step aerobik + posilování  
čtvrtek 19.00–20.00 hodin  
 
Zkušené a kvalifikované cvi-
čitelky se moc těší na všechny, 
kteří si přijdou v novém školním 
roce s námi zacvičit a strávit pří-
jemné chvíle v pohybu. 

Změna rozvrhu vyhrazena. 
Podrobnější informace na www.
sokolovnaotrokovice.cz  a  FB 
Sokolovna Otrokovice
Zahajujeme v pondělí 1. září.

Připravujeme:
ZŠ Trávníky: aerobik 5–7 let  
čtvrtek 17.00–18.00 hodin
 alena Ježová, tJ Jiskra 
 otrokovice, odbor spV

Ve dnech 20.–22. června se 
starší přípravka SK Baťov 
1930 zúčastnila mezinárodní-
ho fotbalového turnaje ve slo-
venské Trnavě. Za účasti 

domácí Lokomotivy Trnava, 
Spartaku Myjava, Interu Bra-
tislava, výběru oblasti Trna-
vy, DAC Dunajská Streda 
a Gorniku Zabrze obsadili 

naše naděje solidní 4. příčku, 
když dva úvodní duely pře-
kvapivě vyhrály, poté násle-
dovaly tři porážky a na závěr 
remíza. Poděkování za spolu-
práci kromě domácího vedení 
Trnavy patří i rodičům našich 
hráčů. Ti se zúčastnili zájezdu 
v hojném počtu.

Sestava: Roman Chytil,  
dolní řada zleva Jan Gloser, 
Vojtěch Lysák, Ondřej Štef-
ka, Patrik Jakubowicz, Mar-
cel Klvaň, Jan Tulach, Domi-
nik Marčík, horní řada zleva 
Matěj Merta, Filip Maňásek, 
Jan Mazáč, Erik Guřan, Jo-
náš Kraváček, Petr Kopecký, 
Tomáš Fuksa, Šimon Zpěvák, 
trenéři Tomáš Ištvánek, Da-
vid Jakubowicz. 

 Tomáš iŠTvánek, 
 sk baťov 1930

valoušek: letos jsem angažovaný i v přípravě auta

Rozvrh cvičebních hodin  TJ Jiskra otrokovice, oddílu  
SPoRT PRo vŠeChnY na školní rok 2014/2015

 

 

Starší přípravka Sk baťov 1930 si zahrála na Slovensku

Barum Czech Rally Zlín 2014 se poje-
de 29.–31. srpna jako součást seriálu FIA 
Mistrovství Evropy jezdců v rally (ERC) 
a zároveň jako Mediasport Mezinárodní 
mistrovství České republiky v rally 2014 
(MMČR). Otrokovice budou už tradičně 
servisním zázemím po celou dobu závo-
du. Novinkou je čtvrteční technická pře-
jímka vozů v areálu Continental Barum 
a také kvalifikační rychlostní zkouška. 
Ta se pojede v pátek spolu se shake-
downem mezi 8. a 13. hodinou mezi Po-
hořelicemi a Komárovem. Podle výsled-
ků kvalifikační erzety si budou závodníci 
vybírat startovní čísla.

„Technická přejímka bývala ve Zlíně 
na Novestě. Letos mohou všechny týmy 
diváci potkat ve čtvrtek a pátek na zku-
šební dráze Continentalu Barum,“ uvedl 
mluvčí závodu Roman Ordelt. 

Tratěmi Barumky se prožene také ot-
rokovický jezdec Pavel Valoušek. „Moc 
se těším, protože jsem dlouhou dobu nic 
nejel,“ podotkl jezdec. Posledním vel-

kým závodem byla právě loňská Barum 
rally.

Pro letošek změnil Valoušek přípravu 
v tom, že si auto pouze nepronajal, tak 
jako v předchozí ročníky, ale že je přímo 
angažovaný v jeho přípravě na závod. 
„Určitě na něj budu dávat více pozor,“ 
přislíbil. Závodit bude s vozem Fabia 
S 2000 připravovaným slovenským tý-
mem RRRallye. Spolujezdkyni bude 
mít stejnou, jako minulý rok. Je jí Mar-
tina Šlehoferová, vloni ještě Škardová. 
A na jakou rychlostní zkoušku se řidič 
nejvíce těší? „Nejlepší by byla Žlutava, 
ta se ovšem letos nejede. Těším se proto 
na erzetu kolem Bunče,“ říká Valoušek 
s tím, že jeho velkou výhodou je zna-
lost tratí. „Pokusím se dát do toho vše, 
co umím. Už teď mohu poděkovat všem, 
díky nimž můžeme start realizovat. Ne-
jen týmu, ale všem, co mají s mým star-
tem v závodu co do činění,“ nepřemýšlí 
raději nad přehnanými ambicemi.  

 anna novoTná

Sběr hliníku, jehož výtěžek po-
putuje na pořízení speciálních 
polohovacích lůžek, organizu-
je Charita sv. Anežky Otroko-
vice. 

Jak se zapojit do sběru? 
Hliník můžete nosit do býva-
lé výměníkové stanice v ul. 
Svobodova, kde sídlí Charit-
ní šatník, do nejbližší školy 
v Otrokovicích a okolí nebo ho 
po dohodě odvezou pracovníci 
Charity. Akce potrvá do kon-
ce školního roku. Výsledky 
soutěže o sesbírání největšího 
množství hliníku budou vyhlá-
šeny při Otrokovických letních 
slavnostech 2015. Co sbírat? 
Alobal, plechovky od nápojů, 
víčka od jogurtů, sýrů, zava-
řenin OMNIA, šroubovací 
víčka od alko nápojů, obaly 
od paštik, hliníkové krabičky, 
nádobky od čajových svíček, 
od sprejů, žaluzie, rámečky 
obrázků, hliníkové nádobí, 
konstrukce stanů, lehátek, ly-
žařské hole, součásti kol. Co 
nesbírat? Znečištěné předmě-

ty, obaly od konzerv označené 
symbolem Fe, šroubovací za-
vařovací víčka, víčka od lah-
vového piva, kombinované 
obaly, jako jsou obaly od kávy, 
másla, sušenek, léků. Proč 
vlastně hliník třídit a sbírat? 
Třídění hliníku pomůže každé-
mu z nás - ulehčíme životní-
mu prostředí, protože se sníží 
výroba hliníku z prvotních 
surovin. A současně pomůže-
me dobré věci, která nás stojí 
jen trochu snahy a dobré vůle. 
Charita poskytuje podporu, po-
moc a péči potřebným lidem 
a speciální polohovací lůžka, 
která se z výtěžku pořídí, jim 
pomohou usnadnit a zpříjemnit 
život. 

Bližší informace získáte 
z letáčků na veřejných místech, 
z webu www.otrokovice.chari-
ta.cz, u organizátorky Ing. Jany 
Sedláčkové, tel. 731 619 771, 
e-mail: jana.sedlackova@otro-
kovice.charita.cz nebo na face-
booku. Mgr. Jiří vlČek, 
 charita sv. anežky otrokovice

Sběr hliníku pro Charitu pokračuje

Vendulka je šestiletá holčič-
ka s těžkým kombinovaným 
postižením z Otrokovic, která 
v září nastupuje do 1. třídy spe-
ciální školy. Prosím, pomozte 
nám pro ni nasbírat co nejvíce 
víček.

Ve svých šesti letech je Ven-
dulka na úrovni čtyřměsíčního 
dítěte. Nesedí, neleze, nechodí, 
sama se nenapije a nenají. Pije 

z láhve a má částečně mixova-
nou stravu. Potřebuje celoden-
ní péči a dohled. Nemluví.

Výtěžek sbírky půjde na ná-
kup kompenzačních a stimu-
lačních pomůcek nehrazených 
zdravotní pojišťovnou. Více 
informací na facebook.com/
vickaprovendulku. Kontakt 
pro dotazy: 725 180 468. 

 Pavlína ČaPková

Sbírka víček pro vendulku

nemáte čas? spěcháte? pracujete na směny? 
Jedete na chatu? a máte hlad? pak je tu pro Vás 
Jídlo v kRabiČCe S Sebou!!!

(bez polévky, včetně krabičky, jednotná cena 58 kč)
Objednávejte telefonicky (577 932 226, 775 117 175) nebo 

osobně v restauraci. Jídlo bude každý den jiné a pouze s sebou, 
bez rozvozu. Váha masa 100 g v syrovém stavu.

Časové rozmezí výdeje 10.30–14.00 hod., nebo dle domluvy. 
přejeme dobrou chuť.  Radniční restaurace otrokovice
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Mistrovství republiky v Mostě 
znamenalo pro junorského tenis-
tu Jaroslava Šmédka vyvrcholení 
dosavadní kariéry. Jako pátý na-
sazený se probojoval do čtvrfinále 
po skalpech ostravského Mališe, 
když vyhrál dvakrát 6:2 a Musi-
la (I. ČLTK Praha) 6:3, 4:6 a 6:0. 
V něm ve velmi kvalitním utkání 
porazil 6:2 a 7:5 Siniakova ze Spar-
ty Praha. Semifinále s deblovým 
spoluhráčem Vítkem (Prostějov) 
bylo spíše psychicky náročné než 
krásný tenis a Šmédek svého kama-
ráda  zdolal po třísetové bitvě 7:5, 
1:6 a 6:3. V repríze finále zimní-
ho mistrovství otrokovický talent 
oplatil prohru Kubíkovi z Oazy 
Praha a na turnaji vyhrál i třetí tří-
setový duel poměrem 4:6, 6:3 a 6:4. 
Společně se zmiňovaným Vítkem 
se probojoval stejně jako v zimě 
do finále ve čtyřhře, kde podlehli 
prostějovské dvojici Svrčina, Ju-
rajda 2:6 a 4:6.  (sne)

Šmédkovo vítězství v Mostě

Pavel valoušek. 
 foto: Martina foJTíková



Letošní ročník POS V. I. P. 
víceboje byl v několika ohle-
dech výjimečný. Představilo se 
v něm několik novinek: premi-
érová byla soutěž žen v 70mi-
nutovém desetiboji, novinkou 
byl rovněž závod s kočárky. 

„Na internetu se nám ne-
podařilo vyhledat, že by se 
kdy sedmdesátiminutový de-

setiboj konal, a tak se vítězka 
Tereza Hromadíková zřejme 
stala ustavující světovou re-
kordmankou. V historii sto-
minutových desetibojů mužů 
jsme dohledali vyšší výkony, 
než získal vítěz Petr Pleva. 
Ale tento závodník je věkem 
ještě dorostenec, a tak i jeho 
výkon je téměř jistě světovým 

rekordem,“ tvrdí spolupořada-
tel akce Michal Petřík. Akce 
je připravovaná především pro 
amatéry – neatlety, takže po-
řadatelé vysoce hodnotí výkon 
vítěze mužů Jiřího Kabourka 
a vítězky kategorie žen Marké-
ty Krupicové. Tradičně velká 
část dne patřila dětem, které se 
utkaly ve čtyřech kategoriích 
v trojboji. „Poslední novinkou 
byl pak závod kočárků, kde 
jsme viděli taktéž světový re-
kord v podání Martiny Partiko-
vé a její dcery Elišky,“ dodal s 
nadsázkou Petřík.

Závodního dne se zúčastni-
lo více než 100 aktivních zá-
vodníků před zraky několika 
desítek diváků. Pozitivem také 
bylo, že se nikdo vážněji nezra-
nil. Kompletní výsledky najde-
te na www.atletika-otrokovice.
cz.  „Děkujeme všem sponzo-
rům, partnerům, závodníkům 
a také kolegům pořadatelům 
a těšíme se na další ročník, kdy 
bude opět možnost si vyzkou-
šet krásy královny sportu atle-
tiky,“ dodal Petřík.  (ano)
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Hledáte jinou možnost 
než studium na vysoké škole?

Vyšší odborná škola žiVnostenská PřeroV, s. r. o.
nabízí ve školním roce 2014/2015 studium ve vzdělávacích programech

  bezpečnost práce a krizové řízení (denní forma vzdělávání)

  dopravní a spediční činnost (denní forma vdělávání)

  finanční řízení (denní forma vzdělávání)

  marketing (denní forma vzdělávání)

  sociálně právní činnost (dálková forma vzdělávání)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2014, 
nebo průběžně do 30. 9. 2014 podle kapacitních možností školy.

Na telefonních číslech 581 218 018, 724 080 017, 
nebo na e-mailu vosz@sszprerov.cz Vám rádi zodpovíme dotazy, 
případně si můžete domluvit návštěvu a prohlídku školy.

Každým rokem přemýšlím nad 
choreografiemi pro naše sou-
těžní týmy. Co vymyslet, aby 
se sestava líbila cvičícím dě-
tem a také aby zaujala porotu? 
Snad všechny nápady už byly! 
Dlouhé hodiny, dny a měsíce 
přemýšlení jak nad sestavou, 
tak nad výběrem hudby, její 
úpravou a také nad kostýmy, 
které jsou nezbytnou součástí 
sestavy.  V  letošním roce má 
aerobikový tým DDM Sluníčko, 
odloučené pracoviště Tlumačov 
5 soutěžních sestav a celkem 95 
členů, kteří se sjíždějí do krouž-
ků z širokého okolí. Z Otroko-
vic, Tlumačova, Kvasic, Sazo-
vic, Machové, Žlutavy, Hulína, 
Spytihněvi, Karolína a Střížo-
vic. Nejmladší děti ve věku 4–8 
let nacvičily sestavu Dobré 
ráno, děvčata ve věku 8–11 let 
sestavu Římští legionáři. Dal-
ší skupina dětí ve věku 11–13 
let cvičí sestavu Freddie Mer-
cury je zpět, nejstarší děvčata 
ve věku 14–18 let Království 
za ruce a letos poprvé nacvičili 
sestavu také rodiče dětí z krouž-
ků aerobiku na téma Retro disco. 
Pilně jsme se všichni připravo-

vali na soutěže, kterých jsme se 
chtěli zúčastnit. Netušili jsme, 
jaká bude sezona, jak to všech-
no zvládneme, jestli se budou 
sestavy líbit. Scházeli jsme se 
na tréninku 1 x týdně a pilovali 
a pilovali.  A jak to dopadlo? AT 
při DDM Sluníčko vybojoval  
23 x 1. místo, z toho 3 první mís-
ta jsme si odváželi z MČR Děti 
fitness z pražské Lucerny a jed-
no 1. místo z MČR v soutěži 
Česko se hýbe, které se konalo 
také v Praze. Dále týmy získaly 
9 x 2. místo, 3 x 3. místo, 2 x 
Cenu poroty, 2 x Cenu za kostý-
my, 1 x Putovní pohár primátora 
města Zlín a sestava Království 
za ruce se stala navíc absolutním 
vítězem soutěže Aerobic Tour.  
Dva měsíce soutěží byly ná-
ročné, ale stály za to. Byly to 
měsíce radosti, smutku, dojetí, 
překvapení a štěstí. Děkujeme 
všem za podporu a těšíme se 
na všechny v další aerobikové 
sezoně. Přihlášky do kroužků 
budou k dispozici v DDM Slu-
níčko v měsíci září.
 bc. hana hlobilová, 
DDm sluníčko, vedoucí odlou-
čeného pracoviště tlumačov 

aerobik ddM Sluníčko zářil nejen 
na mistrovství České republiky

v. i. P. víceboj si užil několik premiér

16. roč. boheMia CuP – zá-
vod světového poháru ve střel-
bě z polní kuše 
Jak již bývá zvykem, opět se 
na začátku července (4.–7.)  po-
tkali na stadionu v Otrokovicích 
kušisté na závodu Bohemia Cup. 
Kromě českých střelců přijely 
výpravy z Maďarska, Německa 
a Chorvatska. Mnozí střelci se 
do Otrokovic vrací velmi rádi, 
neboť je tu čeká dobrá úroveň 
připravených závodů.

Střílelo se na 3 vzdálenosti: 
35 m, 50 m a 65 m vždy po 30 
šípech. Za 2 dny závodů je tedy 
max. možný nástřel 1 800. 

Velice proměnlivé počasí, 
které panovalo, našim střelcům 
moc nevyhovovalo. Jedinou 
medaili, která zůstala v ČR, si 
vystřílel V. Losert z Litultovic 
z kategorie senioři s nástřelem 
1564. V ostatních kategoriích 
(muži, ženy, junioři, kadeti 

a týmy) se nejlépe dařilo chor-
vatské výpravě.  Otrokovický 
oddíl polní kuše děkuje všem 
sponzorům a hlavně městu Ot-
rokovice za poskytnutí dotace 
na uspořádání tohoto závodu 
světového poháru.
22. mistrovství České republi-
ky, 26.–27. 7., Suché lazce
Jak již bývá ve sportu pravidlem, 
mistrovství ČR bývá vyvrchole-
ním celé sezony a ani u kušistů 
to není jinak. Tentokrát se všich-
ni potkali v Moravskoslezském 
kraji, v obci Suché Lazce.  Opět 
se střílelo na 35 m, 50 m a 65 m 
vždy po 30 šípech a za 2 dny zá-
vodů je tedy max. možný nástřel 
1 800.

V kategorii senioři získal 
bronz  Pavel Kaszonyi (TJ Jis-
kra Otrokovice), skvěle se nám 
vedlo v kategorii junioři (18 – 21 
let): 1. Jana Šilhánová (TJ Jis-
kra Otrokovice) – nástřel 1481 

bodů, 2. Jan Krejča (TJ Jiskra 
Otrokovice), 3. František Nemo-
chovský (TJ Jiskra Otrokovice). 
První den závodů se hodnotila 
i družstva (3 střelci) – třetí místo 
si odvezli otrokovičtí střelci (A. 
Kaszonyiová, P. Kaszonyi, K. 
Štětkářová).
Mistrovství světa 4.–10. 8., 
frankfurt nad Mohanem
Bohemia Cup i mistrovství ČR 
byly pro všechny střelce jakousi 
generálkou k blížícímu se mis-
trovství světa. MS se konalo 
ve dnech 4.–10. 8. v německém 
Frankfurtu nad Mohanem, zú-
častnilo se jej 17 států. V české 
výpravě byli i střelci z TJ Jiskra 
Otrokovice: Aja Kaszonyiová, 
Jana Šilhánová, Zdeněk Janda.  
Juniorka Jana Šilhánová skon-
čila na 13. místě, tříčlenné druž-
stvo, ve kterém byli Aja Kaszo-
nyiová a Zdeněk Janda, skončilo 
na pěkném 6. místě.  (kš, red)

Střelci z polní kuše reprezentovali město doma i v německu

veteráni z otrokovic opět v akci

V průběhu jednoho měsíce se 
naši atletičtí veteráni zúčastnili 
tří důležitých závodů. 

Nejprve to byla Zlatá tretra 
v Ostravě, kde se Jiří Urban 
zúčastnil běhu na 100 m už po-
páté. V předchozích ročnících 
po přepočtu koeficientem věku 
jedenkrát zvítězil, dvakrát byl 
druhý a jednou třetí. I tentokrát 
zaběhl velmi solidní čas a jako 
59letý se umístil na třetím mís-
tě, když zaběhl čas 12,93 s, 
po přepočtu 10,96 s. Porazili 
ho jen mistr světa ve sprintech 
Vladimír Výbošťok ze Sloven-
ska (67 let) a Pavel Hykl z Tře-
bíče (38 let).

Následovalo mistrovství ČR 
veteránů v Děčíně. Tady se vy-
znamenala Zdeňka Plesarová, 
která zvítězila ve všech třech 
disciplínách. Diskem hodila 

28,12 m (po přepočtu 41,38 
m), kladivem 26,59 m (52,17 
m) a břemenem 11,25 m (14,82 
m). Zdeňka tak potvrdila 
i po mistrovství světa v Buda-
pešti stabilní formu a nenašla 
doma přemožitelku. 

Mistrovství ČR se konalo zá-
roveň jako kvalifikace na mezi-
státní čtyřutkání v chorvatském 
Zagrebu, kde se počátkem čer-
vence utkala už potřetí Česká 
republika s Rakouskem, Slo-
vinskem a domácími Chor-
vaty. První ročník uspořádala 
naše republika v Čejkovicích, 
následovala slovinská Ptuj. 
Z otrokovických závodníků 
byla opět nominována Zdeňka 
Plesarová. Soutěžila ve dvou 
disciplínách a nic neponechala 
náhodě. V hodu diskem získala 
výkonem 27,76 m druhé místo 
a hod kladivem vyhrála, když 
hodila 36,96 m. Naše ženy zví-
tězily ziskem 148 bodů, z toho 
Zdeňce patří 15 bodů. Nezbývá 
nic jiného než našim závodní-
kům k vynikajícím výkonům 
a umístěním blahopřát.  

 Milena MaRČíková

Mistrovství světa v německu.  Dole druhá zleva Jana Šilhánová (kategorie junioři), vzadu za ní 
aja kaszonyiová (kategorie senioři), dole první zprava Zdeněk Janda (kategorie senioři). 
 foto: archiv oddílu

vpřed přes překážky. Víceboj prověřil fyzickou zdatnost  
a všestrannost atletek a atletů.  foto: anna novoTná
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