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Do mateřské školy nově vstup jen s čipy
Zajištění vstupu do objektů
otrokovické školky přidělením čipů pouze pro osoby
pověřené ředitelkou. To je
výsledek projektu, který vypracovala ředitelka Mateřské školy Otrokovice (MŠO)
Magda Zycháčková. „Hlavním důvodem je zamezení
vstupu nepovolaným osobám
do objektů MŠO, zajištění
bezpečnosti dětí a pracovníků. Stav zabezpečení budov
plně neodpovídal aktuálním
standardům a požadavkům
v oblasti fyzické bezpečnosti,“ vysvětlila ředitelka.
Zabezpečení se týká těchto
organizačních útvarů MŠO:
MŠ J. Žižky 1356, MŠ Zahradní 1202 a 1139, MŠ J.
Jabůrkové 1389, MŠ Hlavní
1159 – Trávníky.
V roce 2003 vznikla v Otrokovicích sloučením šesti
mateřských škol Mateřská
škola Otrokovice. V roce
2011 vzniklo další pracoviště MŠO, školka Pastelková,

která měla od samého vzniku
čipové zabezpečení. Ostatní školky jej dosud neměly.
„V době, kdy jsem přihlašovala své syny do Pastelkové školky, jsem netušila, že
ostatní školky čipové zabezpečení nemají. O bezpečnost
svých dětí jsem nikdy neměla
starost,“ poznamenala maminka dvou chlapců, kteří navštěvují Pastelkovou školku,
Irena Rybová.
V letošním roce se podařilo ředitelce zajistit finanční
podporu k realizaci čipového
zabezpečení všech pracovišť
otrokovické školky. „Pokud
by chtěla dosud do objektu
mateřské školy vstoupit cizí
osoba, je vpuštěna po zazvonění na zvonek u vstupních
dveří pro veřejnost na základě sdělení důvodu návštěvy,“
přiblížila léta zavedenou praxi Magda Zycháčková.
Na realizaci čipového zabezpečení jednotlivých pracovišť MŠO byla vynaložena

částka ve výši přibližně sto
padesát tisíc korun. Projekt
byl podán na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Vyhlášení
dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
„Podpora zabezpečení škol
a školských zařízení“. Ministerstvem nebyl vybrán, avšak
zřizovatel MŠO, město Otrokovice, se rozhodl tento projekt uskutečnit a poskytl uvedenou částku na zabezpečení
ze svého rozpočtu.
Technické práce na projektu budou ukončeny v říjnu
a během měsíce listopadu již
rodiče vstupují do školky pomocí čipu. „Díky podpoře zřizovatele neustále zlepšujeme
své vybavení, aby děti měly
dostatek podnětných pomůcek a materiálů pro své vzdělávání,“ doplnila ředitelka.
 Romana Stehlíková,

tisková mluvčí města
Otrokovice

úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme při několika významných akcích vzpomněli významné výročí sedmdesáti let od konce druhé světové války. Blíží se listopad, kdy si připomeneme jiné výročí –
snad ne tak okázalé, přesto o nic méně významné. Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo ve
vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiegne podepsáno příměří
mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny krvavé boje první světové
války. O jedenáct minut později zazněla poslední symbolická salva, která zakončila hrůzy
zákopové války na západní frontě první světové války.
Tradice oslav konce první světové války se začala rodit již při prvním výročí dne příměří,
11. listopadu 1919, kdy byl tento den spontánně připomínán v Londýně, Paříži i dalších
městech dohodových států. Téhož roku také americký prezident Woodrow Wilson oficiálně
vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. Oficiálním svátkem se stal v roce 1926 a v roce 1954
byl přejmenován na Den veteránů. Symbolem tohoto dne je vlčí mák jako symbol nového
života.
V současnosti se 11. listopad jako den věnovaný památce válečných veteránů slaví celosvětově. Od listopadu 2001 je pak tento významný den připomínán také v České republice.
Starosta města Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek ve spolupráci s ředitelem Krajského vojenského velitelství Zlín plukovníkem Ing. Radkem Hennerem proto zvou všechny občany
Otrokovic k uctění památky padlých hrdinů a veteránů všech válek, které se uskuteční dne
11. listopadu 2015 v 11 hodin u památníku obětem 1. a 2. světové války v Kvítkovicích.
Pietního aktu se zúčastní zástupci Ministerstva obrany České republiky, vedení Zlínského
kraje a města Otrokovice. Občané Otrokovic jsou co nejsrdečněji zváni.


Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury
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Každý svého zdraví strůjcem. Už odmlada

Která odpověď je správná? Žluté stany putovní výstavy
Každý svého zdraví strůjcem byly ve dnech 21. a 22. září
od ranních hodin obsazeny zájemci o informace týkající se
prevence rakoviny. Pořádala ji organizace Liga proti rakovině, záštitu převzal místostarosta Otrokovic Jiří Veselý.
Návštěvníci akce zavítali na výstavu Lidský labyrint, kde si
mohli vyzkoušet uplatnit nabyté vědomosti v testu s možností výhry. Mezi otázky patřil například dotaz na počet
druhů chemikálií nalezených vědci v cigaretách, kolik váží
kůže dospělého člověka nebo kolik procent obézních dětí je
v dnešní populaci mezi 6–12 roky. Lidé využili také možnosti vyšetření cholesterolu, tlaku a BMI a vyšetření kůže jako
prevenci melanomu. Cílem celého projektu je informovat co
nejširší veřejnost o prevenci proti nádorovému onemocnění.

(ano), foto: Anna Novotná
Inzerce

Vítězové květinové
soutěže

Inzerce

23. října 2015
číslo 10 – ročník 25
zdarma – neprodejné
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Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů.
Druhým místem ocenila komise balkonovky Viery Kolářové.

Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů.

Vítězstvím v kategorii se může pochlubit Dariusz Seweryn Bak.

Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů. Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů. První místo patří
Třetí místo za výzdobu oken má Veronika Kopečková.

Miriam a Martinovi Klabalovým.

Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů. Společné foto. Obyvatelé Otrokovic, ocenění ve 13. ročníku soutěže Naše město v květech a zeleni
Úpravu u domu Jindry Reiterové ocenila komise druhým místem.

za výsadbu a údržbu zeleně, se zástupci radnice.

Květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů. Pomyslnou
bronzovou příčku získali za výzdobu u domu Pavla a Roman Nevařilovi.

Výsadba a údržba zeleně u podnikatelských subjektů. Město Otrokovice

udělilo v této kategorii čestné uznání SENIORu B.

Snímky: ORM–odbor městské zeleně, ivo NOVOTNý

Za krásnou výzdobu ocenilo město obyvatele a také instituci
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aktuálně z města

Předseda vlády zavítal i do Otrokovic

Po městě se pohybuje podvodník

Výstavba dopravní infrastruktury. Tak zněl název jednání,
které bylo svoláno v rámci návštěvy předsedy vlády České
republiky Bohuslava Sobotky
ve Zlínském kraji. Premiér zavítal se svou delegací v pondělí
21. září i do Otrokovic, aby zde
podpořil výstavbu obchvatu
Otrokovic a modernizaci železniční trati Otrokovice–Zlín
–Vizovice.
Přibližně hodinové jednání
Bohuslava Sobotky se uskutečnilo v odpoledních hodinách
za účasti hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka, starosty Otrokovic Jaroslava Budka, generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty
Pavla Surého a ředitele krajské pobočky Ředitelství silnic
a dálnic Zlínského kraje Karla
Chudárka. Dále byli přítomni
i pracovníci Úřadu vlády České republiky, Zlínského kraje
a města Otrokovice.
Stěžejními tématy jednání
a tiskové konference byly zahájení výstavby jihovýchodní
části obchvatu Otrokovic R55
a elektrizace a zkapacitnění
železniční trati do Zlína a Vizovic. „Samotná realizace obchvatu by mohla být zahájena

V poslední době bylo na území Otrokovic zaznamenáno několik
případů, při kterých se neznámý člověk (muž vyšší postavy, nazrzlé vlasy) snažil ze starších spoluobčanů vylákat finanční prostředky a osobní doklady. Tento muž se vydává za pracovníka
městského úřadu, úřadu práce nebo za pracovníka pečovatelské
služby. V případě, že vás navštíví cizí člověk, buďte vždy obezřetní. Osobu nepouštějte do svého bytu, neukazujte jí, kde máte
uložené úspory a doklady. Pokud se vydává za pracovníka úřadu
nebo instituce, ověřte si nejdříve telefonicky, zda někdo takový
v uvedeném místě pracuje a zda byl za vámi poslán (Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Otrokovice, tel.: 950 175 601, Městský úřad Otrokovice, tel.: 725 531 227, Pečovatelská služba,
tel.: 774 558 143). „Sociální pracovníci města nevysílají ke klientům
zprostředkovatele, na což se muž odkazoval. Navíc kromě poplatku
za tísňová tlačítka žádné finanční prostředky nevybírají. Každý sociální pracovník se na požádání prokazuje platným služebním průkazem s fotografií,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Květoslava
Horáková. Všímejte si i svého okolí a v okamžiku, kdy máte nějaké
podezření, obraťte se na Policii ČR (tel. č. 158) nebo na Městskou
policii Otrokovice (tel. č. 156). 
(ste)

Nové zábradlí mostu přes Dřevnici bude bezpečnější

Otrokovičtí radní schválili výměnu stávajícího zábradlí na mostu
přes řeku Dřevnici v ulici Nadjezd. Nové zábradlí bude mít jinou
konstrukci, bude kvalitnější a bezpečnější. S pracemi se započne
v říjnu, dokončení výměny je plánováno na polovinu listopadu.
Řidiči se nemusejí obávat dopravního omezení. „Podle revizního technika hrozilo nebezpečí až samovolného zřícení zábradlí
a v případě dopravní nehody na mostě by zábradlí nesplnilo dostatečně svou funkci, tedy neochránilo by před pádem vozidel či osob
z výšky,“ vysvětlila pracovnice odboru rozvoje města Dita Doleželová, která má investiční akci na starost. Původně byla navržena oprava
jen zjevně poškozených částí zábradlí, ale při podrobném průzkumu
se ukázalo rozsáhlejší poškození v podobě vnitřní koroze jednotlivých prvků. Z tohoto důvodu se přistoupilo k montáži zcela nového zábradlí včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním. „Toto
posouvá budoucí kvalitu a životnost zábradlí na podstatně vyšší
úroveň,“ ubezpečila Doleželová. Práce budou probíhat za plného silničního provozu, chodci budou omezeni minimálně. Přesto je nutná
zvýšená pozornost v místě prováděné opravy. 
(ste)

Bohuslav Sobotka se po tiskové
konferenci konané v obřadní
síni radnice podepsal do pamětní knihy města.

Foto: Anna Novotná
na přelomu let 2016/2017. Teď
bude záležet na tom, jak se
podaří vyřešit poslední výkup
zbylých pozemků a získat ověření na základě novely zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí,“ uvedl Sobotka
na tiskové konferenci.
Podporu vyjádřil premiér
plánované modernizaci železniční trati do Vizovic. „Ministerstvo dopravy rozhodlo
o charakteru celého projektu
a v tuto chvíli začínají probíhat
přípravné práce tak, aby bylo
možné na tuto rekonstrukci

a zkapacitnění tratě mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi využít peníze z operačního
programu OPD2, to znamená
využít evropské fondy, protože
bez nich si lze těžko představit,
že by se tato investice zrealizovala,“ informoval premiér.
Posledním tématem byla
oblast sociálních služeb, kdy
Bohuslav Sobotka poděkoval
Zlínskému kraji mimo jiné
za zkvalitňování pobytových
zařízení pro seniory.
K průběhu jednání se vyjádřil i starosta Otrokovic Jaroslav
Budek. „Považuji za důležité připomenout, že z důvodu
zpoplatnění severovýchodního
obchvatu Otrokovic je zatížení kvítkovické křižovatky extrémní. V případě, že by byla
udělena výjimka o znepoplatnění tohoto úseku, občanům
Otrokovic by se výrazně ulevilo. Dalším bodem, který
jsem zmínil, bylo podmínění
zahájení výstavby modernizace železniční tratě dokončením
jihovýchodní části obchvatu
Otrokovic,“ informoval otrokovický starosta.
 Romana Stehlíková,

tisková mluvčí města
Otrokovice

Cyklisté se zdokonalovali na dopravním hřišti, také jim prohlédli kola

Naděje chystá druhý Dobrobazar

Přispět na dobrou věc, ať už darováním nepotřebných, ale funkčních
a pěkných věcí, nebo nákupem zachovalého a moderního oblečení,
doplňků, šátků, kravat, kabelek, šperků, bot, čepic, her a hraček pro
děti, sportovních potřeb, hrnků, knížek, i takzvaných lapačů prachu
a pro původní majitele nevhodných dárků je možné 9. a 10. prosince ve foyer Otrokovické Besedy na Dobrobazaru pořádaném
otrokovickou Nadějí. „Vaše zachovalé poklady rádi převezmeme
do 3. prosince v Café Naděje, tř. Spojenců 1840, v Domě Naděje,
Wolkerova 1274, nebo prodejně galanterie a textilu, nám. 3. května. Kontakt pro bližší informace: r.zezulkova@nadeje.cz, telefon
775 889 677, web www.nadeje.cz/otrokovice. Výtěžek z dobročinného bazaru bude věnován na zakoupení polohovací postele pro
Dům Naděje v Otrokovicích,“ uvedla organizátorka Renata Zezulková. 
(red)

Cyklostezka Otrokovice–Zlín slouží už rok
Vloni 16. září byla
slavnostně otevřena
cyklostezka mezi Otrokovicemi a Zlínem.
Spojnice je tři metry
široká, délka je téměř
tři kilometry.  (ano)

Regionální cyklostezka č. 471,
páteřní trasa Zlín–Otrokovice,
část Otrokovice
Náklady projektu: 16 296 097,77 Kč
Dotační titul: ROP Střední Morava
Prioritní osa 1 Doprava
Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava
Dotace ROP SM: 13 436 079,11 Kč
Město Otrokovice: 2 860 018,66 Kč
Termín realizace: 1. 2. 2012–1. 12. 2014

Nejlepší guláš uvařili v Dubnici nad Váhom Otrokovičtí

V 6. ročníku Medzinárodných majstrovstiev vo varení gulášu
v Dubnici nad Váhom dne 10. října poprvé reprezentoval Otrokovice kuchařský tým, a to ve složení Vratislav Podzimek, Jaroslav Zimák, Barbora Šopíková v čele s mistrem kuchařem Robertem Slezákem. Tři hodiny trvalo, než za polních podmínek
uvařili v kotlíku bezmála sto porcí guláše, který se stal vítězným.
Druhé místo obsadili soutěžící z maďarského Vácu a bronz si odnášeli domácí z Dubnice. „Už to vypadá, že když někam jedou
Otrokovičtí vařit, tak holt prostě vyhrávají všude,“ připomněl
i nedávné vítězství kuchařek v celorepublikové soutěži ZŠ Mánesova Vratislav Podzimek, člen otrokovického týmu.  (red)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

Týden mobility. Sedm dní mezi 16. a 22. zářím mělo město Otrokovice ještě příznivější podmínky
pro ty, kteří dávají přednost chůzi, jízdě na bicyklu či cestování veřejnou dopravou. Po celém městě
se konaly akce Evropského týdne mobility zahrnující i diagnostiku jízdních kol na dopravním hřišti,
výuku jízdy na in-line bruslích, cvičení, cykloprojížďku Otrokovicemi a také možnost jízdy městskou
hromadnou dopravou zdarma. 
(ano), foto: Anna Novotná

Setkání představitelů města s veřejností
pondělí 9. listopadu v 17.00 ve společenské místnosti požární zbrojnice v Kvítkovicích.
BESEDA S OBČANY Kvítkovic a Letiště
K debatě s vámi a k odpovědím na vaše dotazy jsou připraveni starosta Jaroslav Budek,
místostarosta Jiří Veselý a členové Rady města Otrokovice.
Přijďte, jste srdečně zváni.

Kvítkovická křižovatka má na silnici nové dopravní značení
Na vozovce před kvítkovickou
křižovatkou ve směru od Zlína
přibylo vodorovné dopravní
značení. Žlutými zkříženými
čárami je vymezen úsek, kde
může řidič vjet jen tehdy, když

má možnost za značkou pokračovat v jízdě.
Důvodem nového značení je
každodenní dopravní situace,
kdy vozy stojící před křižovatkou brání výjezdu vozidel

z vedlejší pozemní komunikace, zejména autobusům MHD.
Zároveň by toto značení mělo
zvýšit přehlednost blízkého přechodu pro chodce a bezpečnost
přecházejících chodců. (red)
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Z jednání rady a zastupitelstva města Otrokovice (RMO, ZMO)

Všechna usnesení RMO a ZMO jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. zjišťovacího řízení dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřeve vzdělávání ORP Otrokovi- novené za 1 hodinu užívání
Z jednání Rady města
ce
• Poskytnutí účelové neinves- dí, předloženého Krajským
Otrokovice 9. 9. 2015
Radní na dalším ze svých jed- • Připomínku města Otroko- tiční dotace na činnost a uza- úřadem Zlínského kraje se
nání projednali 34 bodů pro- vice ke společnému jednání vření smlouvy o poskytnutí závěrem, že město požaduje
gramu, k nimž přijali usnesení. o návrhu změny č. 2 Územní- účelové neinvestiční dotace další posuzování dle zákona
ho plánu Žlutava: rada města na činnost v roce 2015 ve výši č. 100/2001 Sb.
RMO schválila:
• Zvláštní užívání místních se seznámila s návrhem změ- 30 000 Kč mezi městem Ot- • Připomínky města k opakokomunikací (vozovek a chod- ny č. 2 Územního plánu Žluta- rokovice a organizací ADRA vanému veřejnému projednání
níků) na území města Otro- va v rámci společného jednání z prostředků na dotace ostat- o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Zlína se závěrem, že
kovice v souvislosti s koná- o návrhu a neuplatňuje k němu ních služeb v sociální oblasti
• Konání Farmářského dne neuplatňuje žádné připomínním akce Poznej Otrokovice žádné připomínky
na kole v rámci kampaně Ev- • Vyjádření města ke zjišťo- na veřejném prostranství a do- ky.
ropský týden mobility a sou- vacímu řízení koncepce „In- tčených komunikací – nám. 3. 
Z  jednání Zastupitelstva
hlasila s bezplatným užíváním tegrovaný plán rozvoje území května v termínu 17. 10. 2015
města Otrokovice
MHD pro cestující na území Zlín pro období 2014–2020“ od 9 do 15 hod., se záborem
17. 9. 2015
města Otrokovice a Zlína dle zákona č. 100/2001 Sb., prostranství od 6 do 17 hod.
Zastupitelé projednali 14
v souvislosti s akcí Den bez o posuzování vlivů na životní • Uzavření licenční smlouvy
bodů programu, k nimž přijali
aut dne 22. 9. 2015 v rámci prostředí: město Otrokovice autorské mezi městem Otusnesení. ZMO schválilo:
stejné kampaně za podmínky nemá připomínek k předlože- rokovice a Pavlem Ligrem
a poskytnutí úplaty ve výši
• Poskytnutí účelové neinvespřipojení města Zlína k této nému návrhu koncepce.
6 500 Kč za poskytnutí licence
tiční dotace na činnost a uzaakci
k vydání nástěnného kalendávření smlouvy o poskytnutí
• Ve funkci zřizovatele Zá- Z jednání Rady města
ře na rok 2016
účelové neinvestiční dotace
kladní školy T. G. Masaryka Otrokovice 23. 9. 2015
na činnost v roce 2015 ve výši
Otrokovice, příspěvková orga- Radní na dalším ze svých jed- • Prominutí registračních po70 000 Kč mezi městem Otronizace, pořízení investičního nání projednali 22 bodů pro- platků pro nové klienty Městkovice a organizací Oblastní
majetku – škrabky do školní gramu, k nimž přijali usnesení. ské knihovny Otrokovice,
kteří se registrují v rámci akce
spolek Českého červeného
kuchyně v částce 41 745 Kč RMO schválila:
kříže Zlín
z investičního fondu organi- • Finanční úhrady za pronájem Týden knihoven ve dnech
Městské sportovní haly s účin- 5.–9. 10.2015, prominutí po• Prodej pozemku parc. č. st.
zace
2455/6 zastavěná plocha a ná• Uzavření nájemní smlouvy ností od 1. 1. 2016 do 31. 12. kut za upomínky u výpůjček,
dvoří o výměře 20 m2 v k. ú.
pro účely umístění reklamy 2016, výše úhrad zůstala které budou vráceny Městské
knihovně
Otrokovice
ve
dnech
na
stejné
cenové
úrovni
jako
a
obci Otrokovice vlastníku
města Otrokovice ve sporgaráže za cenu 950 Kč/m2,
tovní hale na Štěrkovišti se v roce 2015, příspěvkovým 5.–9. 10. 2015
kupující uhradí náklady souStřední průmyslovou školou organizacím a mládežnickým • Vyjádření města k záměru
sportovním oddílům se sídlem „Rozšíření areálu Centra pro
visející s prodejem pozemku
Otrokovice
• Nabytí pozemku parc. č.
• Závěrečnou zprávu o realiza- v Otrokovicích je účtována komplexní nakládání s od1281/1 ostatní plocha, ostatní
ci projektu Zvyšování kvality cena ve výši 50 % z částky sta- pady Kvítkovice“ – zahájení

komunikace o výměře 993 m2
v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, obci Otrokovice se všemi
součástmi a příslušenstvím
z vlastnictví Plemenářských
služeb a. s., do vlastnictví
města za podmínek dle Kupní
smlouvy
• Bezúplatné předání stavebních objektů SO 001
– Příprava území, SO 102
Úprava silnice I/55 a SO 801
– Úprava území, specifikovaných v Předávacím protokolu o předání a převzetí
stavebních objektů do vlastnictví státu – Ředitelství silnic a dálnic ČR a uzavření
Smlouvy o majetkoprávním
vypořádání vyvolané investice mezi městem Otrokovice
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace.
ZMO vzalo na vědomí:
• Dopis obchodní společnosti SYNOT TIP, a. s., zaslaný
městu v souvislosti s obecně
závaznou vyhláškou města
Otrokovice č. 8/2011, o úplném zákazu provozování
některých loterií a jiných podobných her na celém území
města (dopis doručený dne
13. 7. 2015) a následně schválilo v předloženém znění vyjádření města Otrokovice
k dopisu společnosti SYNOT
TIP, a. s.
Jiří Veselý,

místostarosta Otrokovic

okénko městské policie
Z činnosti Městské policie Otrokovice za září
V měsíci září 2015 řešili
strážníci Městské policie Otrokovice (MP) celkem 573
přestupků. Z toho bylo zjištěno a řešeno 206 přestupků
na úseku dopravy, 46 přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy,
rušení nočního klidu, veřejné
pohoršení, znečištění a zábor
veřejného prostranství, černá
skládka), bylo provedeno 71
kontrol na dodržování veřejného pořádku, 61 případů
porušení obecně závazné vyhlášky (OZV), 13 přestupků
proti občanskému soužití, 10
přestupků proti majetku, 11
drobných krádeží v obchodech. V měsíci srpnu bylo
zjištěno 1 vozidlo, které je
dočasně nezpůsobilé provozu
na pozemních komunikacích.
Strážníci MP asistovali při
zdravotních potížích 4 občanů. Strážníky MP bylo odchyceno 9 volně pobíhajících
psů, z toho se podařilo zjistit
7 majitelů. MP provedla 24
kontrol na dodržování zákona k ochraně před škodami
působenými tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami. V 10 případech
spolupracovaly hlídky MP
na případech s Policií ČR.
Na základě podnětů od občanů se hlídky MP zaměřily
na lokality dětských hřišť,

kde se schází mládež. Za měsíc září si 1 občan stěžoval
na zápach na území města
Otrokovice.
V průběhu měsíce září dohlíželi strážníci MP na veřejný pořádek při veřejných
sportovních a kulturních akcích: FOKUS ROCK v areálu rybářů na Štěrkovišti,
hudební produkce v hospůdce U Dvou hrochů, Michalská pouť a veslařské závody
v ROŠ. Při těchto akcích
nebylo zjištěno závažné narušení veřejného pořádku.
V rámci prevence se strážníci
MP účastnili akcí: Evropský
týden mobility – přednášky pro žáky ZŠ, „S andělem
na přechodech“, „Dětská
policie“, kontrolní akce s revizory v prostředcích MHD
a bezpečnostní opatření při
příjezdu fanoušků fotbalového utkání ve Zlíně.
Upozorňujeme
občany, že strážníci MP se více
zaměří na kontrolu dodržování OZV o veřejném
pořádku, konkrétně ustanovení týkající se venčení
psů na veřejných prostranstvích a znečištění veřejného prostranství (odklízení
exkrementů).
Ing. Tomáš Gromus,

velitel Městské policie
Otrokovice

Platební terminál se při platbách na úřadě ujal
Již rok mohou návštěvníci
městského úřadu v Otrokovicích využívat platební terminál. Od září 2014 do září 2015
zaplatili občané na úřadě prostřednictvím platebního terminálu téměř jeden milion korun.
„K využívání platebního terminálu jsme přistoupili, abychom vyhověli požadavkům
občanů, kteří chtěli na pokladnách městského úřadu platit

pomocí platebních karet,“ sdělil vedoucí ekonomického odboru Jaroslav Dokoupil.
Platební kartu k zaplacení
poplatku za uplynulý rok využilo přibližně 1200 občanů,
což činí 7 procent z celkových
plateb přijatých na pokladnách
městského úřadu. „Předpokládám, že placení kartou bude
využívat stále více občanů,“
dodal Dokoupil. 
(ste)

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

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-11.30 hod 12.30-17.00 hod
8.00-11.30 hod
8.00-11.30 hod 12.30-17.00 hod
neúřední den
8.00-11.30 hod
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ZŠ Trávníky slaví 40. výročí kulturou, sportem i milými setkáními

Exkurze do historie. V archivu školy jsou i snímky ze stavby
a slavnostního otevření školy před čtyřiceti lety.
tů, byť v opačném pořadí, než
jak si je někteří z nás pamatují.
I přesto neztratily nic ze své působivosti a mnozí se neubránili
skutečnému dojetí. Pak už se
vyrazilo na sportoviště a zápasy mohly začít. Nám sice přálo
pěkné slunečné počasí, ale o to
méně výsledkové skóre, neboť všechny poháry si odvezli
Dubničané. To však nic neměnilo na tom, že tato akce zdaleka přesáhla rovinu sportovní.
Během celého dne panovala
srdečná přátelská atmosféra,
kterou pocítili nejen učitelé, ale
především chlapci a děvčata,
kteří přivítali hosty ze Slovenska ne jako soupeře, ale hlavně
jako kamarády.
Další důležitou a velmi příjemnou akcí bylo společenské
setkání a posezení současných

i bývalých zaměstnanců, kteří
si přišli do školy zavzpomínat na společně prožité chvíle
a setkat se s přáteli či bývalými kolegy. Zúčastnili se
ho také představitelé města,
městských organizací a jiných
škol. Po slavnostním zahájení
a kulturním vystoupení našich
žáků již následovalo přátelské
besedování, listování starými
kronikami, prohlížení fotografií, veselé historky ze školních
lavic nebo kateder, vzpomínání
na kolegy nám blízké i na ty,
kteří mezi námi již nejsou. Přítomní byli odměněni malým
dárkem a také almanachem,
který vyšel právě k příležitosti
tohoto školního jubilea.
Symbolickým zakončením
oslav byl den otevřených dveří, který se konal v dopoled-

ních hodinách následujícího
dne. Dveře zůstaly opravdu
otevřeny, aby si naši bývalí
žáci, dnes již rodiče či prarodiče a další návštěvníci, kterých přišlo kolem dvou stovek,
mohli prohlédnout, jak se ta jejich trávnická škola v průběhu
let změnila. A že je to změna
opravdu patrná, není pochyb.
Škola na Trávníkách se pyšní
novou barevnou fasádou, dobře
vybavenými učebnami s nejmodernější technikou (počítači,
dataprojektory, interaktivními
tabulemi), šatními skříňkami,
školní kuchyňkou a dílnou či
velkou a udržovanou školní
zahradou. Návštěvníci také
ocenili práci učitelů, kteří mají
nemalý podíl na tom, že se
škola zvelebuje nejen po stránce materiální, ale i výchovné
a vzdělávací. Svědčila o tom
pochvalná slova, která byla zapsána do školní kroniky.
Co napsat na závěr? Oslavy

Návštěvníci. Dne otevřených
dveří využili současní i bývalí
žáci školy a jejich blízcí.
40. výročí byly zdařilé, slavnostní a úspěšné. A k oslavám
patří gratulace. Tak tedy: Milá
trávnická školo, přejeme Ti,
abys byla školou, do které chodí děti rády, ve které se nikdo
nenudí, a hlavně školou, která
žáky dobře připraví do života.
Mgr. Martina Fabriková,

učitelka ZŠ Trávníky

Memoriál Mgr. Jiřího Ševčíka. Sportovního klání ve fotbale a florbale se účastnili žáci školy s kamarády z partnerské ZŠ
z Dubnice nad Váhom. 
Snímky: archiv ZŠ Trávníky
Inzerce

V těchto dnech oslavila naše
základní škola na Trávníkách
40. výročí od svého založení.
Uplynulo čtyřicet let. Doba bohatá na změny, převratné události, obyčejné lidské radosti
i starosti. Doba dvou generací
těch, kteří zasáhli do života
našeho města a naší trávnické
školy.
Oslavy výročí škola zahájila už v květnu školní akademií v Otrokovické Besedě,
na níž vystoupili téměř všichni
žáci se svým bohatým programem, kterým potěšili nejen
své rodiče či prarodiče, ale
i další přítomné hosty. Diváci
zhlédli nejrůznější taneční kreace, scénky, hudební a poetická vystoupení. Po celou dobu
se všichni v sále skvěle bavili
a jednotlivé výkony odměňovali bouřlivým potleskem, který
si účinkující určitě zasloužili.
Začátkem tohoto školního
roku oslavy pokračovaly hned
několika akcemi. První z nich
byl Memoriál Mgr. Jiřího Ševčíka, sportovní akce pořádaná
již tradičně jako vzpomínka
na našeho kolegu a výborného
učitele, jehož život byl dlouhá
léta spjatý právě s naší trávnickou školou. Sportovního klání
ve fotbale a florbale se účastnili
žáci naší školy spolu s kamarády z partnerské Základní školy
Pavla Demitru z Dubnice nad
Váhom. Po úvodních slovech
ředitelů škol a pana místostarosty zazněly hymny obou stá-

6 ks
č
149 K

ZŠ Mánesova ještě s oslavami nekončí
ZŠ Mánesova oslavuje 80. výročí založení po celý rok. Tyto akce ještě chystá:
3. listopadu od 16 hodin – akademie v Otrokovické Besedě
12. listopadu od 16.30 hodin – vyvrcholení oslav – ohňostroj, podzimní občerstvení a překvapení. Zahájení na hřišti; děti, žáci, lampiony s sebou.
16. listopadu od 8 hodin – celoškolní přírodovědný projektový den

Devatenáctého září neslo oprávněně název Pohodová sobota. V ten den se školní
hřiště ZŠ Mánesova stalo místem zábavy
a her v rámci oslav 80. výročí založení
naší školy. S velikým potěšením musíme
konstatovat, že dopoledne bylo pohodové
opravdu ve všech směrech: Počasí nám
připravilo krásný podzimní, sluníčkový
den, a tak jsme nemuseli řešit „mokrou“
variantu a užili jsme si hromadně na hřišti.
O hladký průběh se postaral velký počet
dobrovolníků z řad učitelů, příznivců školy a žáků vyšších ročníků. Každý z nich
měl na starosti jednu soutěžní disciplínu.
Celkově bylo dvacet stanovišť – děti si vy-

zkoušely svou zručnost s labyrinty, v hodech na cíl, sluchovou a zrakovou paměť,
šikovnost v lovení rybiček, v jiných disciplínách zase přesnost či rychlost. Za svůj
výkon získávaly žetony, které následně
směňovaly na hojném tržišti za lákavé
odměny.
Kromě soutěží jsme připravili dětem zábavu v podobě skákacího hradu; laserové
střelnice; šikovné deváťačky svůj výtvarný
talent předvedly při malování na obličeje
dětí a možný byl i pohled z koňského sedla, občerstvení zajistila Naděje Otrokovice.
V průběhu Pohodové soboty (10–13
hodin) za námi přišlo 130 rodin (195
dětí)! Závěrem můžeme konstatovat:
ceny rozdány, vzpomínky zůstanou.
Děkujeme všem za pomoc, pohodovou
atmosféru a rodičům školáků za věcné
i finanční dary. Vážíme si toho!

Mgr. Lenka Zvoníčková,

školní psycholožka ZŠ Mánesova,

organizátorka akce
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Připravujeme na prosinec:
1. 12. Radůza, 4. 12. Pojďme zpívat o Vánocích – koncert Ženského pěveckého sboru Otrokovice, 6. 12. Mikulášování – zábavné dětské odpoledne
12. 12. - Drunk Lamb – polská bluesová kapela, 13. 12. Koledy tří národů
27. 12. Božská Sarah – vánočně silvestrovské divadlo

listopad
pondělí 2. 11., 18 hod., foyer kinosálu, vstup volný
Otrokovický salon
Vernisáž – výstava výtvarného spolku Rozumění, tradiční roční bilance
uměleckých aktivit otrokovických výtvarníků. Spojeno s křtem městského
kalendáře na rok 2016. Výstava potrvá do 29. 11.

Kino Beseda
neděle 1. 11., 15 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Austrálie, 2015, 91 min.,
dabing, přístupno
MRKÁČEK BILL – animovaný, rodinný
Dobrodružství neposedné koaly Mrkáčka Billa a jeho přátel.

neděle 8. 11., 14 hod., velký sál, vstupné 120 Kč
STŘÍBRŇANKA
Jedna z nejznámějších a také nejoblíbenějších moravských dechovek píše
svou historii již od roku 1970. Repertoár je postaven především na autorské
muzice, pobaví své příznivce v dalším tanečním odpoledni z cyklu Naše
muzika.

čtvrtek 5. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Česko, Slovensko 2015,
115 min., přístupno
WILSONOV – komedie, krimi
První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě ve střední
Evropě sní primátor Dangl svůj velký sen. Plánuje připojit město k USA
a jeho přejmenování na Wilsonov na počest svého přítele, prezidenta
Woodrova Wilsona. Je tu však jeden nepříjemný problém – tajemný vrah.

čtvrtek 12. 11., 19 hod., velký sál, vstupné 120 Kč
ZLÍNSKÉ KOMORNÍ TRIO
Komorní koncert Kruhu přátel hudby v rámci cyklu Pohlazení paní hudby.
Skladby B. Martinů, W. A. Mozarta, J. Molnara a další. Vystoupí: Věra
Obdržálková – flétna, Marek Obdržálek – housle, Lucie Fajkusová – harfa
(klavírní spolupráce Monika Siegelová).
pondělí 16. 11., 17 hod., náměstí 3. května, vstup volný
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A OHŇOSTROJ
V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii před Otrokovickou BESEDOU vystoupí kapela Pexeso. Účastníci s lampiony se shromáždí v parku před Městskou poliklinikou, odkud se společně přesunou na náměstí
3. května.
sobota 21. 11., 15 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Otrokovická Beseda, Divadlo TYJÁTR a taneční skupina ANIFE uvádí
premiéru velké výpravné pohádky ze světa tajemna a nadpřirozených sil
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE A KOUZELNÝCH VÍLÁCH
Svět králů, princezen, princů, ale i hodných a zlých víl. To vše v krásných
kostýmech s tancem a působivou hudbou P. I. Čajkovského a P. Dinletira.
pondělí 23. 11., 18 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
ZASE SPOLU
Vernisáž – výstava sochařů bratří Medků. David – Otrokovičan, vyučující
na UJEP v Olomouci, Tomáš – Brňan, asistent na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Výstava potrvá do 3. 1. 2016.
středa 25. 11., 19 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 220 Kč,
v den konání akce 250 Kč
FURTLUFTDURCHTOUR
Populární bavič, herec a moderátor Zdeněk Izer se zábavným pořadem,
jehož stálým hostem je finalistka první řady SuperStar Šárka Vaňková. Na
bránice diváků zaútočí Izer řadou scének, parodií a imitováním populárních
zpěváků, zpěvaček a dalších osobností. Nezaměnitelný humor + originální
převleky = večer plný smíchu...

Inzerce

pátek 27. 11., 16.30 hod., náměstí 3. května
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí žáci otrokovických škol, zahraje kapela COUNTRIO, součástí je
i charitativní akce Pomáháme potřebným.

pátek 6. 11., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč, USA 2015, 101 min.,
přístupno od 12 let
NIKDY NENÍ POZDĚ – bio senior, komedie, drama, hudební
Slavná kytaristka se ve snaze splnit si sny o rock-and-rollové slávě dopustila množství životních chyb. Dostává však šanci tyto chyby napravit.
čtvrtek 12. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA 2015, 122 min.,
přístupno
STEVE JOBS (premiéra filmu) – drama, životopisný
Jeho vášeň a vynalézavost byly hnací silou v digitálním věku. Nicméně
jeho radikální a revoluční technologie měly za následek vysokou oběť. V
konečném důsledku to ovlivnilo jeho rodinný život a možná i jeho zdraví.
čtvrtek 19. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Česko 2015, 105 min.,
přístupno
ZTRACENI V MNICHOVĚ – komedie, drama, psychologický
Devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se
ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody.
Papouška za dramatických okolností unese český novinář a rozpoutává
mezinárodní politický skandál.
čtvrtek 26. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 122 min.,
přístupno
U MOŘE – drama, romantický
Do přímořského městečka přijíždí bývalá tanečnice se svým manželem
spisovatelem. Otevírají dosud nevyřčené křivdy, časem však docházejí
k vzájemnému porozumění a smíření.
Připravujeme kino na prosinec:
SNOOPY A CHARLIE BROWN: Peanuts ve filmu, Gangster Ka: Afričan,
V srdci moře, Most špiónů
Zájezdy
sobota 14. 11., cena zájezdu 400 Kč
DUNAJSKÁ STREDA
Zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Hotel Baťov – Společenský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA. Vstupné do lázní si každý platí sám. Bližší informace
v předprodeji, tel. 571 118 103.

tř. Tomáše Bati 1266
765 02 Otrokovice
tel. 577 925 078
skola@spsotrokovice.cz
www.spsotrokovice.cz
Pro školní rok 2016/17 nabízíme vzdělávání v těchto oborech:
MATURITNÍ OBORY (4leté)
Aplikovaná chemie
Dopravní prostředky a systémy

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM (2leté)
Provozní technika
Provozní chemie

UČEBNÍ OBORY (3leté)
Gumař-plastikář
Instalatér
Automechanik
Tesař
Autoklempíř
Zedník
Autoelektrikář
Kuchař-číšník
Elektrikář
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Pátek 6. 11. 2015 8.00-17.00

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 Turistickém informačním centru Otrokovice je otevřen Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod.,
www.tic-otrokovice.cz. Městská galerie je otevřena ve 14–18 hod.
denně kromě pondělí.
WELLNESS CENTRUM OTROKOVICE
Erbenova 1891, 765 02 Otrokovice
pořádá ve Sportovním areále Baťov
v sobotu 14. listopadu ve 13.00–18.00 hodin

saunU pro maminky s dětmi zdarma

Sobota 7. 11. 2015 8.00-12.00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ EXPERIMENTARIUM:
Pátek 6. 11. 2015 13.00-17.00
Sobota 7. 11. 2015 8.00-12.00

Maminky mohou v tento termín po předchozí rezervaci zdarma s dětmi vyzkoušet, jak se správně používá sauna, jak vaše dítě snáší teplo
a chlad při nahřívání v sauně a poté ochlazení pod studenou sprchou.
Vhodné užívání sauny je od věku dítěte 5 let. Vstup je povolen dětem
ve věku 3–14 let v doprovodu maminek. Vstup do wellness centra bude
umožněn jen na základě telefonických objednávek na 606 094 605, a to
do 13. listopadu. Na tomto čísle vám také
budou sděleny bližší informace.
www.arealbatov.cz
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kalendář významných akcí

Knihovně přibyli malí čtenáři

11. 11. v 11 hodin, u památníku obětem 1. a 2. světové války, Kvítkovice
uctění památky padlých hrdinů a veteránů všech válek
Pietního aktu se zúčastní zástupci Ministerstva obrany České republiky, vedení Zlínského kraje a města Otrokovice. Občané Otrokovic jsou co nejsrdečněji zváni.

z redakční pošty
Do KD se nejenom bavit chodíme,
ale i nejednu vážnou přednášku slyšíme.
Ty pro nás připravují pracovníci městského úřadu,
abychom předešli vážnému úrazu.
Také varují před různými „šmejdy“,
aby nás neobrali o naši penzi.
Vždy jejich rady pozorně sledujeme
a za jejich vstřícný přístup k nám děkujeme!

Úspěch fotoklubu v Trutnově
Fotoklub Beseda Otrokovice se zúčastnil
57. ročníku mapového okruhu Vysočina, jedné
z významných celorepublikových fotografických soutěží. Na vyhlášení, které se konalo
12. září v Trutnově, náš fotoklub skončil celkově druhý, pouhých osm bodů za prvním
místem.
Za jednotlivce uspěl celkovým prvním místem Rudolf Fukal a třetí pozicí Petra Tomaštíková. Tohoto ročníku se účastnilo osmnáct
fotoklubů a dvě stě sedmdesát snímků. 
Karel Ševčík, Fotoklub Beseda Otrokovice

Inzerce



Přijdou si vyslechnout naše názory,
abychom my nemuseli chodit za nimi.
Co zlepšit dalo by se více,
abychom měli stále pěknější Otrokovice!
Penzisté z Klubu důchodců Trávníky

Archiv Městské televize Otrokovice:
www.televizeotrokovice.cz

Součástí Týdne knihoven bylo pasování druháků na čtenáře
starostou města, toho času králem. Foto: Anna Novotná
představil svou právě vycházející knihu Zlaté dno,“
uvedla referentka knihovny
Radka Jarková.
Ani letos nechybělo už
tradiční setkání otrokovických turistů, na němž cestovatelka Miloslava Abrlová
zprostředkovala všem přítomným slovem i obrazem
své zážitky z cest, které
tentokrát shrnula pod název
Orient v Evropě. „Na burze
knih, která probíhala v obřadní síni radnice, si knížky
koupilo celkem devětaosmdesát lidí a ti za ně zaplatili
celkem devatenáct set pětatřicet korun,“ dodala knihovnice.
V pobočce na Baťově
byly ve spolupráci se ZUŠ
Otrokovice vystaveny práce
na téma Můj oblíbený knižní
hrdina. Výstavka potrvá do
konce října. 
(red)

ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍ DOBY

Inzerce

V Týdnu knihoven od 5.
do 9. října připravili pracovníci Městské knihovny
pro její stávající i nové uživatele řadu akcí. Mezi ně
patřila možnost roční registrace zdarma, které využilo
184 klientů, z toho 163 dětí.
Někteří stávající klienti
knihovny ocenili možnost
vrátit zapůjčené knihy, aniž
by jim byl účtován sankční
poplatek z prodlení, slavnostně pasováno na čtenáře
starostou bylo sto osmapadesát druháků.
Jak se píší detektivky, se
zájemci o literaturu dozvěděli na setkání se spisovatelem Stanislavem Češkou.
„Žáci pátých tříd ZŠ Mánesova se zase zúčastnili besedy pod názvem Na Tlusté
hoře lesíček, na které jim
spisovatel František Bobák
v rámci autorského čtení

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
autovraku NA MÍSTĚ

Za
či téměř
autovrak
Zakompletní
kompletní
nebo kompletní
téměř kompletní

1 000 až1000,1 500 Kč
Kč

vyplatíme
autovrak vyplatíme

Autovrakoviště Třebětice

Tel: 777 550 621, 608 749 219

Inzerce

Veterinární ordinace, Nerudova 368, Otrokovice
MVDr. Jaromír Hoffmann (tel.: 602 762 891)
MVDr. Kateřina Trávníčková (tel.: 739 613 844)
Po:
8.00–12.00
13.00–19.00
Út: 			
14.00–17.00
St:
8.00–12.00
13.00–19.00
Čt: 			
14.00–17.00
Pá:			
14.00–17.00
Možnost objednání mimo ordinační hodiny.
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Samaritán pomáhá lidem
bez domova už dvacet let

le poskytovat co nejkvalitnější
služby tak, aby byli spokojeni
naši uživatelé, obyvatelé města
Otrokovic i my samotní.
V den oslav jsme měli možnost nabídnout prohlídku celého
areálu azylového domu, prezentaci výrobků, které jsou vytvářeny v naší pracovně-aktivizační
dílně, i bohatý kulturní program.
Velmi si ceníme i vytvoření souboru fotografií prof. Mgr. Jindřicha Štreita o lidech bez domova
z otrokovického i zlínského terénu, kterou zde bylo možné vidět.
Pokud jste to nestihli, tak nezoufejte – další možnost bude již
24. října od 18 hodin v horním
foyer Městského divadla ve Zlíně, kde v tento den slavnostně
výstavu Domov (bez) domova
trvající až do půlky listopadu
zahájíme.
Velmi děkujeme starostovi
Mgr. Jaroslavu Budkovi za poskytnutí záštity nad celou akcí,
všem spřáteleným institucím,
účinkujícím i odborné a laické
veřejnosti, která nás přišla podpořit. 
Mgr. Aleš Jaroš,
 AD Samaritán Otrokovice

každé pondělí, 15–18 hod.
Otevřená herna pro rodiče s dětmi
CVČ Baťov
Volná hra dětí a rodičů v herně.
7. 11., od 8 hod.
Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka
Prostor mezi Městským koupalištěm
a Městskou sportovní halou.
Trojboj atletických přípravek, běhy
přípravek a žactva. Bližší info na
www.pul-maraton.cz
11. 11., 16–18 hod.
Háčkování pro všechny
DDM Trávníky
Naučíte se uháčkovat tašku z juty.
Cena: 200 Kč
15. 11., 10–18 hod.
Listopadové Deskohraní
DDM Trávníky
Moderní deskové hry v DDM Sluníčko. V nabídce spousta novinek.
Celkem bude možnost otestovat okolo
stovky deskových her.
Cena: 20 Kč

Inzerce

28. 11., 9–11 hod.
Mikulášský kufřík
Areál kynologů za řekou Moravou
Zábavný orientační běh pro děti
i rodiče.
Cena: 20 Kč, dospělí 30Kč

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

Nové kontaktní místo pro lidi s duševním onemocněním a jejich blízké v Otrokovicích
Od 1. října je v Otrokovicích pro lidi s duševním onemocněním nově otevřeno kontaktní místo organizace Centrum služeb
postiženým Zlín, o. p. s., Horizont Zlín,
v přízemních prostorách Domu s pečovatelskou službou na ulici Hlavní 1161.
Každé úterý a pátek od 13.00 do 16.00 ho-

din tam budou pracovníci v rámci služby
sociální rehabilitace k dispozici zájemcům
o základní sociální poradenství a podporu v oblasti sociálních dávek, bydlení,
zaměstnávání a porozumění duševnímu
onemocnění. Sociální služba je bezplatná.
Lidé s duševním onemocněním, ale

Modeláři MK Otrokovice úspěšně uzavřeli sezonu

Sezona 2015 končila v září
hned dvěma závody. První
se jel v Třebíči, kde nejmladší pilot Jakub Kala z Otrokovic zajel v kategorii ECO
Mini Standard druhé místo,
v ECO mini MP třetí místo
a v ECO Mini Expert první místo. Další pilot Daniel
Kala v kategorii EX 500 zajel na velice pěkné 10. místo. Za seniory se zúčastnil
vedoucí týmu Václav Kala,
který se v kategorii ECO MP
uchytil na druhé příčce. Závod se jel za silného větru,
a tak úspěchy byly opravdu
zasloužené.

Poslední závod se jel
v Třinci. Tam byl úspěšný
pouze nejmladší žák Jakub
Kala, který se uchytil na druhém místě v kategorii ECO
Mini Standard, prvním místě
v ECO Mini MP a na třetím
místě v ECO Mini Expert.
Celkově v kat. ECO Mini
Expert se Jakub Kala udržel na třetím místě, a dostal
tak pozvánku na mistrovství
ČR. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se podílejí na podpoře našeho týmu.

Václav Kala,

MK Otrokovice,

lodní modeláři

i jejich blízcí se mohou přijít podělit o své
starosti a setkat se s lidmi s podobnou
zkušeností. Kontakty: Tel. 777 721 137,
777 721 356, e-mail: horizont@cspzlin.cz,
web: www.cspzlin.cz.

Mgr. Radka Jurečková,

vedoucí sociální pracovník

Dopravní odbor upozorňuje na nutnost
nahlášení vyřazeného vozu do konce roku

Odbor dopravně správní upozorňuje: Pokud vlastníte vozidlo, které
bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde
vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších
případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž
povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní
zánik vozu, nýbrž finanční sankce.

Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí odboru

dopravně-správního, Městský úřad Otrokovice

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY

Inzerce

celý listopad, dle počasí
Dopravní hřiště pro veřejnost
Dopravní hřiště Otrokovice
všední dny 14–18 hod., víkendy, svátky, prázdniny 10–18 hod.
Cena: zdarma

Pokud jste nedostali
Otrokovické noviny
do schránky, jsou
k vyzvednutí v Turistickém informačním centru v Otrokovické BESEDĚ
od čtvrtka 29. října.

V pondělí 14. září poblahopřál ke stým narozeninám obyvatelce SENIORu C Ludmile Šteffkové spolu s příbuznými a se zástupci dalších institucí také starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
Paní (na snímku se snachou Bohumilou) je v SENIORu C ubytována od jara 2013, do té doby
žila u syna Stanislava na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Narodila se 12. září 1915 v Šenově
u Ostravy jako prostřední ze tří dětí. Otec byl horník, matka v domácnosti. V jejích 15 letech
se rodina přestěhovala do slovenských Malacek. Tam poznala Ludmila Šteffková svého budoucího manžela Františka. Po začátku II. světové války byla rodina odsunuta do Čech. V roce
1940 se paní Šteffková provdala a v roce 1944 se jí narodil syn Miroslav. Po válce se rodina
přestěhovala do Zlína, kde se jí narodil druhý syn Stanislav. Nějakou dobu byla v domácnosti,
poté, až do svých pětasedmdesáti let, byla prodavačkou v potravinách. V roce 1973 jí zemřel
manžel a od té doby žila sama se synem. Ráda vyšívala, vařila a jezdila k příbuzným. Radost
jí dělalo také pět vnuků – samí kluci. Dále má čtyři pravnoučata, kterých si ale kvůli zhoršení
zdravotního stavu neužila. Do 94 let byla ještě soběstačná. Receptem na dlouhý život je veselá
povaha, trocha bílého vína či fernetu s tonikem.
(ano), foto: Anna Novotná

ZVE O VÍKENDU 7.–8. listopadu NA

svatoMartinSKÉ HODY

SPECIALITY Z KACHNY A HUSY
SPECIÁLNÍ SVATOMARTINSKÉ PIVO A DALŠÍ dobroTY

JUDr. Stanislav zenáhlík
Advokát
sídlo: nám. 3. května 35, Otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908

Inzerce

Pátek 9. října byl i přes své
chladné počasí pro Charitu sv.
Anežky v Otrokovicích slavnostním dnem. Její služba Azylový dům Samaritán totiž slavila
již dvacet let svého fungování.
Jedná se tak o jednu z nejstarších
služeb tohoto typu ve Zlínském
kraji. Služba si velmi cení tak
dobré a dlouholeté spolupráce mezi městem, jeho odbory,
úřadem práce, ale samozřejmě
i bezkonfliktního soužití s místním obyvatelstvem.
Za dvacet let se udělalo velké
množství práce. Z té materiální
stránky se povedlo vybudovat
důstojné a moderní zařízení,
které je schopno nabídnout zázemí vhodné pro lidi, kteří ztratili
svůj domov. Na úrovni profesní
prošel azylový dům zavedením
standardů kvality a s tím spojenou tvorbou metodologických
pokynů – tedy takový manuál
na poskytování služby. Co je ale
hlavní – během těch dvaceti let
se povedlo poskytnout pomoc
více než dvěma tisícům lidí, kteří
ji v daný okamžik akutně potřebovali. Naší snahou bude i nadá-

Ludmila Šteffková ze SENIORu C oslavila stovku
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společenská kronika

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 3. října uplynulo dlouhých 22 let, co nás navždy opustila naše
drahá maminka, babička a prababička, paní Božena
Trlicová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím
s námi. S láskou vzpomínají dcery Bohuslava
a Božena s manželem Jiřím, vnuci Milan, Dana, Eva,
Kateřina a Iva s rodinami.
V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jenom
jednou. Kdybychom si oči vyplakali, její se už neohlédnou. Dne 6. září by oslavila 75. narozeniny
a dne 4. října uplynuly 4 roky, co nás navždy opustila drahá maminka, babička a prababička, paní Anna
MIZEROVÁ. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku. Vzpomínají manžel Tomáš, syn a dcery
s rodinami.
Dne 5. října 2008 nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Rostislav MATĚJÍČEK. Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím spolu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje manželka a děti s rodinami.
V úterý 6. října uplynulo 26 let od náhlého úmrtí mého manžela, pana Miloslava VÁCLAVÍKA.
Vzpomínají manželka Sylva, dcera Lenka a syn
Miroslav s rodinami.
Dne 9. října jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí pana
Josefa Hiánka. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná rodina.
Dne 17. října uplynulo 9 let od úmrtí pana
Jindřicha KOCIÁNA. S láskou stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují manželka, synové a dcera
s rodinami.
Dne 17. října uplynul 1. smutný rok, co nás navždy
opustil náš drahý, pan Ludvík Urban z Otrokovic,
rodák z Pohořelic. Ve vzpomínkách zůstane navždy
s námi! Prosím, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Alžběta, syn
a dcera s rodinami.

Inzerce

Dne 18. října by se dožil 94 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav
NOVOTNÝ. Zároveň jsme si dne 11. září připomněli
3. výročí jeho úmrtí. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina

I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi.
Dne 20. října uplynuly 3 smutné roky od chvíle, kdy
od nás navždy odešel manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jindřich JURÁK. S láskou vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

INZERCE

Dne 20. října uplynul rok od úmrtí paní
Vlasty JANEČKOVÉ. S láskou stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují syn Jiří a dcera Hana
s rodinami.

Koupím byt v Otrokovicích,

ideálně s balkonem, ne přízemí. Tel.: 608 720 716.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci,
potěšit i rozesmát. Dne 24. října si připomeneme
2. výročí úmrtí pana Vladimíra BÝČKA. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. Za celou rodinu děkuje
manželka a dcery s rodinami.

PLYNOSERVIS-TOPENÍ

Otrokovice. Montáž a opravy
plynu, plynových spotřebičů, topení. Servis Mora, Destila, Thermona, Viadrus, Karma, Ariston,
John Wood. Tel. 604 988 815.

Dne 25. října uplyne 5 let od úmrtí pana
Jana FREJKA, který by letos v prosinci oslavil
90. narozeniny. S láskou vzpomíná manželka Marie.

u zdravíčka

Nový obchod s poradenstvím
tř. Spojenců 1243 – Baťov,
naproti poště
Nabízíme:
Sestavování jidelníčku na míru,
přírodní potravinové doplňky
a bylinné čaje, bezlepkové výrobky, přírodní veterinární přípravky,
besedy a semináře pro veřejnost.

Dne 27. října uplynou 4 roky, co nás navždy opustil můj manžel, otec a dědeček, pan Jaroslav
MOČIČKA. S úctou a láskou vzpomíná manželka
a dcera Klára s rodinou.

+420 776 227 367

www.uzdravicka.cz

Dne 31. října uplyne 20 let od úmrtí pana Josefa
BAŤKA. S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka Anděla, syn Pavel s rodinou,
dcery Karla, Anděla, Dáša a Věra s rodinami.

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

Dne 6. listopadu by se dožil 90 let pan
Arnošt BRÁZDIL. S láskou stále vzpomínají manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou, vnoučata
a pravnoučata.
Dne 7. listopadu uplyne 15 let od úmrtí pana
Josefa ČABLY. Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím
s námi.

Avon centrum
Otrokovice-Střed

Dne 11. listopadu by se dožila 100 let paní
Anna KŘETINSKÁ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje syn Vladislav.

Společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá pracovnice Turistického informačního
centra, Otrokovická BESEDA, přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod.,
So 8–12 hod.

Cestovní agentura Kašpárek bus s. r. o.

Nově vám za zaváděcí ceny nabízíme tyto zájezdy:

ODVOZ ZDARMA – VYPLATÍME VÁM 500–1000 Kč

V listopadu oslaví
50 let společného života
Anna a Leopold
MOČIČKOVI.
Do dalších společných let jim
přejeme zdraví, lásku a rodinnou pohodu. Syn Leoš a Jiří,
Zdenka a vnuci Zdenek a Leoš
s rodinou.

Adventní zájezdy:		
Další zájezdy:
*Předvánoční Vídeň
370 Kč
*Termály Dunaj. Streda 380 Kč
*Běh čertů Baden 6. 12. 470 Kč
*Termály VeÌký Meder 400 Kč
*Drážďany 28. 11.
850 Kč
*Termály Györ
420 Kč
Více informací na: e-mail: cakasparekbus@email.cz,
Facebook: CA Kašpárek Bus, tel.: 774 291 277
Nástupní místa Otrokovice – Společenský dům, náměstí, Lidl

Inzerce

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života. Dne 3. října uplynul rok od úmrtí paní Jenovéfy Skopalíkové.
S láskou vzpomíná syn Alois s rodinou.

Odešla v tichosti, ale v našich srdcích zůstává.
Dne 20. října uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila
paní Bohumila ČABLOVÁ. S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

nám. 3. května 35
nad květinářstvím Jasmín
1. patro
kousek od Komerční banky
• přímý prodej výrobků na místě
bez objednání – skladem ihned
k odběru
• pravidelné slevové doprodeje
• katal. objednávání, vzorky
zdarma k vyzkoušení
• možnost registrace nových
členů – distributorů
• zboží zn. Avon, Dedra,Orifl.,
Essens a další kosmet.značky
• prodej výrobků a doplňků na
nehtovou modeláž.
Otevírací doba Po–Pá 9–17 hod.
(po dohodě i mimo otev. dobu).
Listopad až prosinec – každé Po,
Út, St – nás najdete i na Prioru
v Otrokovicích v přízemí

www.kosmetikadodomu.cz
e-mail: m.vajdova@seznam.cz

tel.: 605 375 505

Inzerce

Dne 3. října uplynulo 1. výročí úmrtí pana Vladimíra
MARÁŠKA. Za tichou vzpomínku děkují manželka
Zdenka a děti s rodinami.

Kdo ho měl rád, nezapomene, kdo ho znal, vzpomene... Dne 20. října uplynulo dlouhých 35 let, kdy nás
tragicky opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
a strýc, pan Antonín MARTINEC. Za tichou
vzpomínku děkují manželka, dcera a syn s rodinami.

Inzerce

Dne 20. září jsme vzpomněli smutné třetí výročí úmrtí paní Ivany PLANÉ. S láskou vzpomíná rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 3. října se
dožila naše maminka, babička
a
prababička,
paní Marta
KLEMENTOVÁ,
krásných 85 let. Do dalších let
přeje hlavně hodně zdraví dcera Jiřina s rodinou, syn František s rodinou, vnučky Petra,
Pavla, Radka, Hana a pravnuci
Daniel, Zdeněk a Daniela.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Dne 19. října to byly 4 roky, kdy zemřela paní
Renata DOLEŽELOVÁ. S láskou vzpomínají
manžel Zbyněk, syn Zbyněček a celá rodina.

Inzerce

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žití.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme
mít. Dne 15. září by se dožila 80 let a 17. září tomu
byly 3 roky, co nás opustila paní Božena
Valkovičová. S láskou vzpomínají děti s rodinami.

blahopřání
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Otrokovické
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Ocenění studentky Gymnázia Otrokovice vnučkou Jana A. Bati

Studentka Gymnázia Otrokovice
Natálie Terčová byla na semináři „Motivace v baťovském systému“ v Baťově institutu ve Zlíně
dne 15. září oceněna za nejlepší
studentskou práci vnučkou Jana
Antonína Bati paní Dolores Bata
Arambasic. Zde jsou Natáliiny
dojmy:
Už samo psaní úvahy mě velmi nadchlo, protože jsem nikdy
dříve nenašla čas a hlavně příležitost nad těmito věcmi z oné
doby uvažovat. Rozmýšlela
jsem se mezi několika motty,

když mě jedno přímo zasáhlo
do očí: Nadšení dává křídla. Tak
jednoduchá, přitom krásná věta.
Okamžitě se mi hlavou začaly
šířit nápady, až jsem je nestíhala
pomalu všechny zapisovat.
Má práce byla vybrána
do projektu Baťovská hesla dříve
a dnes, tudíž jsem měla tu čest
přednést svá slova, svou práci
přímo před vnučkou Jana Antonína Bati paní Dolores Bata
Arambasic.
Musím přiznat, že jsem byla
velmi nervózní, i když jsem zpr-

vu spoléhala na zkušenosti z hereckého prostředí, které by mě
měly udržet v klidu. Taková událost se přece neděje každý den.
Sál se plnil čím dál víc, až
nakonec nebylo kde usednout,
takže poslední skupinky lidí postávaly opodál. S potem na čele
a třesem v rukou jsem svou práci
konečně odprezentovala a čekala
na vyjádření poroty.
Obrovská radost nastala
ve chvíli, kdy jsem byla vybrána
mezi pět nejlepších prací odbornou komisí. Byla jsem nadšená

a šťastná, že někdo mou práci
opravdu dokázal ocenit.
Paní Dolores poté zničehonic
změnila harmonogram semináře
a přála si udělit cenu hlavní, kde
porotou byla jen ona sama. Byla
jsem moc zvědavá, kdo vyhraje,
protože jsem vyslechla a zhlédla
spoustu prací, které se mi zdály
zdařilé.
Vtom jsem zaslechla své jméno. Ztuhla jsem a chvíli nevěřila
tomu, že jsem slyšela, co jsem
slyšela. Ale opravdu! S dojetím
jsem přicházela na pódium přes

celý sál a měla tu čest potřást si
rukou a dokonce se i obejmout
s paní Dolores Bata Arambasic. Obdržela jsem od ní knihu
o jejím dědečkovi s věnováním
a několik cenných rad do života.
Byla jsem v rozpacích a stále,
když na to myslím, mám úsměv
na tváři.
Na tento zážitek budu dlouho
vzpomínat a využiji jej jako hnací motor k tomu, abych tvořila
dále.
Eva Svobodová,
Natálie TERČOVÁ,

Gymnázium Otrokovice

Adaptační pobyty 6. tříd ZŠ Mánesova Teacher 2020: na cestě k rozvoji podnikavosti v evropském školství

Adaptační pobyty pro šesté třídy se staly již nedílnou součástí
naší školy. Ani letos tomu nebylo jinak.
V podstatě vše zůstalo tak,
jak bývá zvykem. Místo pobytu, obědy a večeře, program
zaměřený na prohlubování
pozitivních vztahů mezi žáky
a vzájemnou spolupráci; seznámení s novou (novým) třídní(m)
učitelkou (učitelem); sportovní
blok učitele Vlastimila Bukovjana; umělecko-kreativní prostor s Ivanou Řezníčkovou při
výrobě masek; večerní setkání,
hry a táborák s učiteli, vedením
školy a s rodiči.
Musíme konstatovat, že letos to vyšlo – počasí bez deštivých mraků přálo všem třem
šestým třídám, účast zástupců
školy a hlavně rodičů byla nadprůměrná a díky úspěšnému
projektu metodičky prevence
Mgr. Martiny Kryškové jsme
opět čerpali finanční podporu
z MŠMT, tudíž náklady žáků
byly minimální.
A jak hodnotili adaptační pobyt samotní žáci? Nahlédněte
s námi do jejich sešitů:
„Byl to úžasný den (chtěl
bych ho prožít znova)!“
„Na adapťáku se všichni bavili
a při hrách si pomáhali, hráli
jsme také vybíjenou a různé
hry, které nás bavily, a vyráběli jsme masky ze sádry.“

V letošním roce pořádal DDM
Sluníčko Otrokovice 4 pobytové
a 9 příměstských táborů pro děti
předškolního a hlavně školního
věku pro téměř 450 dětí.
Abychom zajistili kvalitní program, bylo nutné zajistit
kvalitní personál. Tuto manažerskou oblast řídí pedagogové
volného času, kteří jsou interní-

„Můj nejlepší zážitek byl, jak
mi kamarád ve dvojici dělal
sádrovou masku: ze začátku to
bylo příjemné a já jsem si říkal,
že to vydržím bez usmátí, ale
později, jak si tam všichni povídali a maska začala tuhnout,
tak jsem si nakonec řekl, že to
bez toho usmátí nevydržím, ale
nakonec jsem si zacpal uši a zaťal zuby; když jsem si tu masku
sundal, tak se mi trochu zatočila
hlava – a pak jsem se podíval
na tu masku a řekl jsem si: Ty
brďo, to je pěkný výtvor!“ „Nejlepší bylo, když jsme hráli hru,
při které jsme se museli celá
třída dostat kus cesty jen přes
pět velkých papírů.“ „Líbilo se
mi, že jsme spolupracovali.“
„Měli jsme na večeři výbornou
pizzu.“ „K večeru přišli rodiče
i s učiteli.“ „Jsem rád, že přišlo
tolik rodičů a učitelů.“ „Na diskotéku jsem se těšil tak, že jsem
skákal na židličku a zas zpátky
na zem.“ „ Tančil jsem s Evou.“
„Nejvíc se mi líbila diskotéka –
když si pro mě pan učitel přišel
na ploužák, tak jsem byla překvapená.“ „Ráno jsme běželi
kolem Štěrkáče.“ „Adapťák byl
celkově super, hlavně špekáčky
byly výborné.“ „Všechno se mi
líbilo a jsem ráda, že jsem tam
byla.“
Mgr. Lenka Zvoníčková,
školní psycholožka ZŠ Mánesova,

žáci 6. A, 6. B, 6. C

Prvním seminářem pro žáky zahájili 11. září na Střední průmyslové škole Otrokovice aktivity
mezinárodního projektu Teacher
2020. Třída 3. B se zúčastnila
přednášky na téma podnikavost
a podnikavé myšlení. Lektoři
představili inspirativní osobnosti
a firmy Zlínského kraje, požadavky zaměstnavatelů v regionu.
V druhé půli semináře vystoupil
Viktor Mechl ze společnosti
Continental Barum, který sdílel
se studenty příběh své kariérní
cesty, její úskalí, překážky a předal jim tipy do úspěšného profesního života.
Cyklus bude pokračovat ná-

vštěvou muzea T. Bati ve Zlíně,
přípravou studentských prací
na témata související s podnikavostí. Projekt trvá do roku 2016,
partnery školy jsou tři evropské
univerzity (University of Girona, Catalonia, University of
Glasgow, Skotsko, Unversitatea
din Pitesti, Rumunsko), italská
střední škola, základní škola ze
Španělska a středisko služeb
školám z Dánska.
Otrokovická
průmyslovka
podporuje iniciativu a podnikavost studentů prostřednictvím
různých aktivit – například účastí na konferenci Motivace v baťovském systému, která se usku-

tečnila 15. září v budově 14|15
– Baťův institut. Naši žáci se
za doprovodu paní učitelky Daňkové a paní učitelky Vondrákové prezentovali na celodenním
setkání, jehož hlavním hostem
byla vnučka Jana Antonína Bati
Dolores Bata Arambasic z Brazílie. Program k 50. výročí úmrtí
J. A. Bati, nástupce a pokračovatele zakladatele firmy Baťa
a geniálního podnikatele Tomáše Bati, vyvrcholil diskusí a projekcí filmu Šumné stopy Brazílie
v čele s hlavním protagonistou,
architektem Davidem Vávrou.

Jana Vodáková,

SPŠ Otrokovice

Adapťáček na ZŠ T. G. Masaryka – „Tak už jsme školáci!“

V úterý 8. a ve čtvrtek 10. září
proběhl na naší škole ADAPŤÁČEK – celodenní program
pro žáky prvních tříd. Děti se
v řadě aktivit, činností a her ještě
lépe seznámily se svými novými
kamarády ve třídě. Poznaly se
i s dětmi ze čtvrtých tříd, které
jim pomohly vytvořit strom třídy. Vznikla nová kamarádství,
která budou pokračovat během
celého školního roku. Čtvrťáky
spolu s prvňáky čeká spousta
společných setkání.
Adapťáček děti zavedl na řadu
ještě neznámých míst v naší
škole. Paní psycholožka společně s třídními učitelkami a paní

vychovatelkou zavedla prváčky
do prostorů nad tělocvičnami,
kde se děti na koberci věnovaly
relaxačním technikám a zahrály
si několik seznamovacích her.
Během zážitkové části se děti
při čtení příběhu o hluché, slepé
a němé dívce Helence pokoušely
vcítit do životních situací takto postiženého člověka. Krátký
čas se musely spolehnout pouze
na svůj hmat a sluch.
Po této klidové části následovala rušná část v tělocvičně: hry,
soutěže družstev, skákání v pytlích, prolézání tunelů, plavba
na pirátské lodi a podobně.
Předposlední část se ode-

hrávala ve třídách, kde si děti
ve dvojicích vyrobily veselé záložky do knihy a navzájem si je
věnovaly. Za absolvování tohoto
náročného dne dostaly děti diplom a malou sladkou odměnu.
Prvňáčci z 1. A si na závěr užili táborák, při kterém si s rodiči
opekli špekáčky a jiné dobroty.
Na rozloučenou si zazpívali s kytarou. Kamarádům z 1. B počasí
nepřálo a táborák je teprve čeká
až po slavnostní imatrikulaci.
Hodně štěstí a úspěchů v prvním školním roce přejí paní učitelky Mgr. Soňa Kubějová,
 Mgr. Šárka Fránková

Chytilová, ZŠ TGM

Ohlédnutí za létem v Domě dětí a mládeže Sluníčko
mi zaměstnanci DDM. V DDM
Sluníčko Otrokovice působí
osm pedagogů volného času.
Na táborech (červenec a srpen)
pedagogicky působilo na šedesát
externích pracovníků. Většina
v průběhu uplynulých dvou let
získala osvědčení o absolvování
kurzu „Studium pedagogiky pro
pedagogy volného času vykoná-

vající dílčí přímou pedagogickou
činnost“ v rámci projektu „K2“
kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání.
Chtěla bych vyzvednout i úsilí
externích pracovníků, kteří získali osvědčení, a předal jim je
slavnostně – již podruhé – pan
starosta města Otrokovice.
Táborovou nabídku jsme vy-

hlásili již v lednu a některé byly
obsazeny během několika minut.
Bylo nutné vyplnit a odevzdat
přihlášku na jednotlivé tábory.
Abychom uspokojili poptávku,
vyhověli jsme veřejnosti a počet
účastníků na táborech jsme navyšovali.
Tábory byly motivovány příběhem. Jedná se o zážitkovou

pedagogiku. Děti formou her
a zážitku prožívají dobrodružství, napětí, radost, vítězství
i porážku…, upevňují si získané
dovednosti a návyky, situace řeší
v kolektivu s vrstevníky a dospělými vedoucími.
 Mgr. Jiřina Kovářová,
 ředitelka, Dům dětí a mládeže
Sluníčko Otrokovice
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Před půl stoletím hrály Otrokovice první fotbalovou ligu, ale jen sezonu
Sestava mužů TJ Jiskra
Otrokovice, sezona 1964/65
p. Bambuch, p. Biršl, Jaroslav Čevela, Antonín Daněk, Josef Gajdůšek, Čestmír Chaloupka, Stanislav
Chmela, L. Hájek, p. Hajduk, Lubomír Jenyš, Josef Klus, Jan Kollarik,
p. Krejčí, Josef Laga, p. Malota,
p. Ottopal, Jiří Penner, Jiří Prokeš,
Milan Puchlý, p. Šimon, p. Štětkář,
Miroslav Toman, Ivo Tomešek, Antonín Ulman, Eduard Ulman, p. Vaněk, Ing. Milan Winkler, František
Zatloukal, František Žůrek.
Trenér: Jan Frejek

Prvoligový tým sezony 1964/65. Fotbalisté se právě chystají letět z Holešova na zápas do Košic. V sestavě byli Josef

Klus, Josef Laga, Jaroslav Čevela, Josef Gajdůšek, Miroslav Toman, Lubomír Jenyš, Antonín Daněk, Stanislav Chmela, Jan
Kollarik, Milan Puchlý. Zápas se hrál 6. září 1964, skončil nerozhodně 3:3.
sem vykrystalizovala prvoligová sestava
i náhradníci. Do týmu klub pro první ligu
přikoupil tři Slováky, jeden z náhradníků
byl z Kroměříže, většina ale byla Otrokovických.
Padesát let je v lidském životě přece
jen dlouhá doba. Řada hráčů už nežije,
někdo vzpomíná více, někdo méně. Josef
Laga se ještě dočkal slavnostního výkopu
na opraveném škvárovém hřišti – v novém
Sportovním areálu Baťov, ve fotbalovém
nebi jsou také další hráči, kteří se rekonstrukce areálu nedožili. Vzpomínají také
pozůstalí. Manželka Antonína Daňka byla
fanynkou, která jezdila i na zápasy. Ráda
si tehdejší dobu připomene i nyní. „Když
jsme ligu vykopali, byla to nádhera. Šli
jsme i v průvodě. Můj muž hrál obranu,
ale góly dával i hlavičkou. I ve slovenských novinách tehdy psali: Veliký pozor
na stopera Daňka!“ poukázala Jaroslava
Daňková.

„Atmosféru znám jen z vyprávění,
bylo plné staré hřiště na každý zápas, lidé
jezdili i ze Zlína. Stanislav Chmela držel
v té době světový rekord v hodu míčem
při autovém vhazování – přehodil míč až
na malé vápno, a otec tak dal asi tři góly,“
vybavuje si syn Antonína Daňka Roman.
Do ligy tým nastoupil triumfem nad
Slovanem Teplice 5:0. V lize se ovšem
udržel jen jeden rok. Dva roky se pak
ještě hrála druhá liga, pak mančaft spadl
do divize a nakonec do krajského přeboru.
Nyní působí v Otrokovicích dva fotbalové kluby: Viktoria Otrokovice je čerstvě
ve 3. lize, SK Baťov 1930 působící na stejném hřišti jako tehdejší fotbalový oddíl
TJ Jiskra je nyní v krajském přeboru.
„Co se týká nynějšího kádru, jsou tu
šikovní kluci, ale úroveň je jiná než u tehdejšího. V seznamu ale máme pokračovatele, kteří také ligu hráli. Mezi současné
hvězdy patří Jakub Jugas původně z SK
Baťov 1930 hrající nyní za prvoligový
Zlín, v kádru Zlína je také Robert Bartolomeu z FC Viktoria. Průběžně se zde něco
urodí, podmínky jsou ale dané tak, že

Pozn. redakce: Soupiska i popisky snímků nemusejí být zcela přesné: podkladem
byly vzpomínky pamětníků na dobu před
půl stoletím. Mnoho materiálů, ze kterých
bylo možné čerpat, nepřežilo povodeň
v roce 1997.

Výzva nejen pamětníkům
Otrokovický fotbalový patriot Zdeněk Novák shání podklady pro budoucí síň slávy otrokovického fotbalu.
Mnoho materiálu se utopilo při povodni roku 1997, pokud ale někdo má
a chtěl by poskytnout materiály týkající se kopané v Otrokovicích, včetně
snad zachráněné, ale dosud nenalezené kroniky, nechť kontaktuje Zdeňka Nováka na telefonu 734 608 061
či e-mailu: novakkom@seznam.cz.
Inzerce

Je to už pozapomenutá historie, přesto se najdou ti, kteří hrdě vzpomínají:
když vybojovaly Otrokovice pro sezonu 1964/65 první fotbalovou ligu, šlo se
dokonce v průvodu městem. Prvoligové,
ale i druholigové a další zápasy mívaly
obrovskou návštěvnost. Tehdy to v okolí
škvárového hřiště i na něm doslova vřelo. „Dodnes mám škváru v kůži,“ usmívá
se jeden z tehdejších prvoligových hráčů,
levý obránce Josef Gajdůšek. Ten hrál
už v šestnácti letech druhou ligu. Vojnu
strávil v Dukle Praha a pak reprezentoval
prvoligové Otrokovice. „Byli jsme dobrá
parta na hřišti i mimo něj. Když chcete
něčeho dosáhnout, musíte táhnout za jeden provaz. Měli jsme rádi víno, u kterého jsme si poseděli. Jednou ročně jsme
také pořádali karneval ve Společenském
domě,“ připomíná si přátelství, které nebylo jen na škváře. Poznamenal, že klub
měl kádr asi dvaceti lidí, ze kterých se ča-

v menších lokalitách fotbal trochu chřadne. První liga je Zlín a Slovácko – jak vidí
talenty, hned si je vezmou. Tím se trochu
podřezává větev menším klubům – mladí
nemají vzor, tahouna. Ideální by bylo, aby
tu byli talenti déle, ať se mají další čeho
chytit, vedle koho vyrůst,“ povzdechl si
Zdeněk Novák, předseda fotbalového oddílu TJ Jiskra od konce 90. let až do roku
2011. 
Anna Novotná

Mela před brankou. TJ Jiskra v bílém: zleva Stanislav Chmela (7), Antonín
Daněk (čelem) a Josef Laga (4).Snímky: archiv rodiny Daňkovy

BEZPEČNÁ CESTA
ZAČÍNÁ KVALITNÍM
SERVISEM

Oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice pořádá
pod záštitou starosty města Otrokovice Mgr. Jaroslava Budka

MEMORIÁL MUDr. JOSEFA PODMOLÍKA V 1/2 MARATONU
MEMORIÁL BÓŽI PETŘÍKA VE ŠTAFETOVÉM 1/2 MARATONU
INSTITUCÍ, FIREM, RODIN, PŘÁTEL
1/2 MARATON SMÍŠENÝCH ŠTAFET MLÁDEŽE
MARATON A 1/2
ŠTAFETOVÝ MARATON A 1/2 MIX/ŽENY
BĚHY PŘÍPRAVEK, ŽACTVA A DOROSTU
TROJBOJ PŘÍPRAVEK
Kdy: 7. listopadu, start prvního závodu v 8 hodin
Start a cíl: u dětského lanového centra Lanáček – mezi Městským koupalištěm
a Městskou sportovní halou
I letos mohou místní závodníci porovnat své síly a výdrž s běžci z mnoha dalších míst
České republiky, s reprezentanty České republiky i dalších zemí, tak jako v loňském
roce se snad objeví rychlí běžci z Afriky a pořadatelé věří, že závod bude mít opět
i díky Vám vynikající úroveň. Více na www.pul-maraton.cz, www.maraton-a-pul.cz.

Navštivte autorizovaný servis ŠKODA dříve, než Vás zima překvapí
Sníh ani náledí už Vám cestu nezkomplikují. Připravíme Váš vůz na všechny radosti
zimní sezóny. Zkontrolujeme akumulátor, brzdový systém a rovněž se zaměříme
na diagnostiku Vašeho vozu. Za pouhých 199 Kč. Navíc právě u nás teď pořídíte
kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky za výhodné ceny
a snadno vyřešíte přezutí svého vozu či uskladnění letních kol.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO Hlaváček a. s.
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín-Napajedla
Tel.: 577 102 290
servis-zlin@hlavacek.cz
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Otrokovičtí veslaři měli
mimořádně úspěšný závěr sezony
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TJ Jiskra zve mladé házenkářky
Oddíl házené TJ Jiskra Otrokovice přijímá děvčata
ve věku 5–11 let do kategorie minižačky. Oddíl
má za cíl seznámit hravou formou s házenou a jejími pravidly. Rovněž přijímáme děvčata ročníku
2003–2004 do družstva mladších žaček. Veškeré
informace získají zájemci na tel.: 602 938 500
(mladší žačky), 605 833 286 (miniházená) nebo na
webu www.jiskraotrokovice.sklub.cz.
(mh)

FC Viktoria nabírá
nové hráče
Fotbalový klub Viktoria Otrokovice pořádá po celý říjen
nábor mladých fotbalistů ročníků 2001 a mladších. Nábor se
koná denně za příznivého počasí po 16. hodině na hlavním
hřišti v ulici Zlínská 240. (red)

Noc sokoloven lákala ke sportování děti i dospělé

Barbora Karlíková je trojnásobnou mistryní
Za účasti závodníků z Rakouska, Maďarska, Estonska, Finska,
Velké Británie, Číny, Ruska,
Slovenska a Česka se o prvním
říjnovém víkendu v Liberci
konalo mistrovství republiky
2015 v gymnastickém, step,
dance a team aerobiku a mezinárodní závod Czech Aerobic
Championship Open 2015. Vynikajícího úspěchu tam dosáhla patnáctiletá Otrokovičanka Barbora Karlíková,
závodnice ASC Zlín, když dosáhla hned
třikrát na titul mistryně ČR. V pátečním
závodě se stala mistryní v gymnastickém
aerobiku v kategorii junior – jednotlivec.
V sobotu pak společně s Johanou Hořákovou a Vendulou Outratovou získala

titul mistryně ČR v kategorii
junior – trio. Završením úspěchu byl titul mistryně ČR opět
společně s děvčaty z ASC Zlín
v kategorii junior – group.
V mezinárodním závodě
Czech Aerobic Championship
Open 2015 přidala stříbrnou medaili v kategorii junior – group
a v kategorii junior – jednotlivec postoupila ze třetího místa do finále,
kde nakonec obsadila pěkné 6. místo
v mezinárodní konkurenci. Barbora
bude reprezentovat ČR opět ve třech
kategoriích na mezinárodních závodech
v Maďarsku. Vyvrcholením její letošní
sezony bude účast na listopadovém mistrovství Evropy v Portugalsku. 
(pk)

Zábavný tělocvik. Možnosti podívat se do otrokovické sokolovny využili při

celorepublikové akci Noc sokoloven dne 11. září bývalí i současní cvičenci a další
veřejnost. K vidění bylo nejen zařízení sokolovny – lidé si mohli také aktivně zacvičit nebo třeba pod dohledem odborné cvičitelky zjistit, které svaly mají zkrácené
a jak je napravit. Nechyběl ani táborák. 
(ano), foto: Anna Novotná
Inzerce

Dvojskify. Na Štěrkovišti závodily i dvojskify mix žactva. Na snímku Barbora Kovářová, Robert Kočař, Veronika Paseková, Ondřej Smolinka.
Foto: Josef Solař
Září bylo pro otrokovické veslaře oprav- Emilie, Zbudilová Jana, Šarová Sandra,
du příznivé. Po vítězství na bratislavském Polášková Gabriela, Hamanová Šárka,
maratonu osmiveslic startovali veslaři Bahulová Zuzana, Vařeková Gabriela
na Mistrovství České republiky ve sprin- a na kormidle startovala Denisa Nikodétu, kde měli mimořádné úspěchy. Ze mová z Prahy. Za vítěznou posádkou slotřinácti startů vybojovali pět zlatých, tři ženou z veslařek pěti klubů byly v cíli jen
stříbrné a čtyři bronzové medaile. Veslař- o 2,1 vteřiny později.
ské sprinty o délce pět set metrů se jely • Pro bronzové medaile si dojeli dorostena dráze v Račicích za příznivých pově- necký skifař Ondřej Martínek a seniorský
trnostních podmínek. Na šesti drahách skifař Tom Svoboda, dále posádka dvojstartovala za každý klub vždy jen jedna skifu juniorů složená z brněnského Vojposádka v kategoriích dorostu, juniorů těcha Káry a našeho Jana Solaře a rovněž
dorostenecká párová čtyřka, která jela
a seniorů. Zlatou medaili vybojovali:
• Na dvojskifu mužů lehké váhy bratři v sestavě otrokovičtí veslaři Radim HlaAdam a Jakub Atarsia časem 1:42,7 před dík a Ondřej Martínek a brněnští Jan Buloděmi DUKLY Praha, Bohemians Praha. reš a Tomáš Kobza.
Sezonu uzavřeli otrokovičtí veslaři
• Na dvojce bez kormidelníka mužů
Martin Omelka a Jan Vodinský v čase 3. října na domácí vodě na Štěrkovišti, kde
1:36 před posádkami z Bohemians Praha, uspořádali Mistrovství Moravy ve sprintu.
Závodů se zúčastnili zejména mladí od 10
Blesk Praha.
• Na vítězství párové čtyřky juniorů se po- do 20 let z celé Moravy a ze Slovenska.
dílel Jan Šamánek, posádka byla složená Celkem se jich zařadilo na start více než
ze zástupců Olomouce a LS Brno. Do cíle tři stovky. Na trati pět set metrů sváděli
tato posádka dojela po napínavém boji napínavé souboje o vítězství. Z otrokovicv čase 1:26,2 o 0,1 vteřiny dřív než druhá kých veslařů si vedli nejlépe vítězové:
• Skif žáci mladší – Lupač Jan
loď z Pardubic.
• Další zlaté medaile získala Valentýna • Skif žačky mladší – Krajčová Kristýna
Solařová na osmiveslici Olomouce, kte- • Skif dorostenci – Hladík Radim
rou dovedla do cíle jako veslovod v čase • Skif junioři – Šamánek Jan
1:42,73 kormidelnice Pavlína Hradilíko- • Dvojskif žáci mladší – Lupač Jan, Lavá. Na 2. místě v čase 1:45 dojela česká kota Martin
posádka složená z veslařek z Loun, Nera- • Dvojskif žačky mladší – Zavadilová Erika, Krajčová Kristýna
tovic a ČVK Praha.
• Zlatou medaili získala Valentýna So- • Dvojskif junioři – Martínek Ondřej, Šalařová i na složené párové čtyřce doros- mánek Jan
tenek, která dojela do cíle rovněž v čase • Dvojskif juniorky – Hradilíková Pavlína, Gajdůšková Barbora
1:45,7 o vteřinu před lodí Blesku Praha.
• Stříbrné medaile vybojovala posádka • Čtyřka žáci starší – Kočař Robert, Zpěna dvojskifu dorostenců, kde společně vák Kryštof, Smolinka Ondřej, Vysloužil
s brněnským Burešem startoval náš star- Ondřej
ší žák Radim Hladík. Na 2. místě dojeli • Dvojskif muži – Svoboda Tomáš, Omelv čase 1:39,3 desetinu sekundy před po- ka Martin
Otrokovické sprinty uspořádali veslaři
sádkou společenství ČVK Brno a SVK
Břeclav. Pro stříbro si dojel i junior Jan s finanční podporou města Otrokovice,
Šamánek na skifu, což bylo velkým pře- které tak umožnilo zajistit celkovou úhrakvapením, neboť na skifu jezdí teprve du nákladů s pořádáním těchto závodů
měsíc. Do cíle dojel v čase 1:43 vteřiny, včetně možnosti využití vodní plochy
a všech prostor ROŠ. Děkujeme městské
pouhé dvě sekundy za vítězem.
• Na 2. místě se překvapivě umístila i ot- radě a všem dalším sponzorům za pomoc.
Jiří Kubíček, veslařský oddíl
rokovická osmiveslice žen, která jela 

TJ Jiskra Otrokovice
ve složení Skochová Jitka, Řezníčková

