
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

20. května 2016
číslo 5 – ročník 25
zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ,
v pátek 15. a v sobotu 16. dubna jste mohli na území města potkávat žáky základních škol, studenty 
gymnázia, ale také členy turistických oddílů mládeže (TOM) při úklidu města od běžných odpadků  
i černých skládek. na počátku této iniciativy byl nápad připojit se k celostátní akci, která pod názvem 
„Ukliďme Česko“ (www.uklidmecesko.cz) sdružuje dobrovolníky, kteří jsou schopní nejen vnímat ne-
pořádek ve svém bydlišti, ale také jim není zatěžko přiložit ruku k dílu. Již v loňském roce uklízeli pod 
hlavičkou „Ukliďme Česko“ členové TOM a pod záštitou Povodí Moravy pak uklízely břehy řek děti 
z kroužků DDM Sluníčko v rámci akce „My pro vodu – voda pro nás“, cyklisté uklízeli kolem cyklos-
tezek. Letošní úklid inicioval na základních školách a na gymnáziu Městský parlament dětí a mládeže 
Otrokovice. V pátek dopoledne uklízely desítky žáků v areálech škol a jejich bezprostředním okolí  
a v odpoledních hodinách pak členové žákovských parlamentů jednotlivých škol procházeli městské 
části tak, aby se všechny skupiny potkaly na náměstí před Otrokovickou BeSeDOU. Přestože bylo 
docela chladno a severák dětem a studentům práci neusnadňoval, shromáždili na náměstí pytle s ně-
kolika metráky odpadu. následovala společná fotografie a pak již v teple Městské kavárny vyhlášení 
nejkurióznějších kousků nalezeného odpadu a také slíbená zmrzlina pro všechny účastníky. 

V sobotu se členové TOM soustředili na úklid okrajových částí města. Počasí tentokrát ukázalo 
vlídnější tvář a sluníčko odhalilo v mladé jarní trávě další metráky odpadu, které následně odváželi 
pracovníci Technických služeb Otrokovice.

Možná jste si v předjaří při procházkách městem a jeho okolím také všimli míst, která oku zrovna 
nelahodí. Je těžko uvěřitelné, že ve městě, kde je 15 sběrných dvorů a kontejnery či jiné nádoby na 
odpad má každý obyvatel pohodlně v dosahu, se najdou takoví, kteří své okolí zaneřádí. Smutné je,  
že se tato místa vyskytují s železnou pravidelností i tam, kde tráví čas lidé, kteří sami často prohlašují, 
že mají k přírodě blízko. Pověstné máslo na hlavě mají sportovci, rybáři a vyhlášenými nepořádníky 
jsou zahrádkáři. V zahrádkářských koloniích je sice povětšinou umeteno, jednotlivé zahrádky „vyšper-
kované“, ale za plotem na „obecním“ se ocitne veškerá posečená tráva, ořezané větve, shnilé ovoce, 
o dalším odpadu ani nemluvě! 

Děti šly tentokrát všem příkladem. Co kdyby si z nich všichni ostatní vzali příklad a zamysleli se nad 
tím, co mohou pro čistotu svého okolí udělat. Věřím, že ke všem výše uvedeným úklidovým akcím brzy 
přibudou i další. Co na to říkáte, obyvatelé, podnikatelé, firmy, sportovci, zahrádkáři, členové různých 
sdružení podporovaných městem? Zkuste např. pravidelnou akci „Ukliďme si před vlastním prahem“.   
 Ing. Petr Zakopal, vedoucí odboru životního prostředí
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VÁŠ STABILNÍ INTERNET
NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Zájem i výtěžek z veletrhu kabelek 
předčily očekávání pořadatelů

Barevná pokušení. Téměř tisíc dámských, pánských 
i dětských kabelek nabízel Kabelkový veletrh pořádaný Ot-
rokovickou NADĚJÍ v Otrokovické BESEDĚ. Během třech 
hodin trvání veletrhu se jich prodaly asi dvě třetiny. Výtěžek 
26 656 korun bude věnován na zakoupení ošetřovatelské 
hydromasážní vany pro Dům NADĚJE v Otrokovicích. Vý-
těžek předčil očekávání pořadatelů, stejně jako zájem o ve-
letrh samotný. Neprodané kabelky dostaly ještě šanci najít 
si novou majitelku na veletrhu v Uherském Hradišti dne 16. 
května.  (ano), foto: anna novotná

Více než devět milionů korun 
bude letos investováno do oprav 
v otrokovických základních 
školách, jejichž zřizovatelem je 
město Otrokovice. Opravy se 
dotknou také některých zařízení 
Mateřské školy Otrokovice. Re-
konstrukce se uskuteční během 
letních prázdnin.

Žáci ZŠ T. G. M. se mohou 
po prázdninách těšit na větší pro-
stor v šatnách. Původní kovové 
klece nahradí plechové skříňky 
– nově bude zbudováno celkem 
čtyři sta dvacet šatních skříněk. 
Tato oprava s sebou přináší ne-
jen položení nové podlahy, ale 
i nové osvětlení a výmalbu stěn. 
Předpokládaná cena rekonstruk-
ce činí přibližně jeden milion 
osm set tisíc korun. 

„Na šatní skříňky již dlouho 
čekáme. Jsme poslední základ-
ní školou na území města, která 
dosud k odkládání svrchního 
oblečení a obuvi žáků využívala 
šatní kóje. Předpokládáme,  že 

se malí i velcí žáci naučí větší 
zodpovědnosti za své věci a že 
ubude poškozených a ztrace-
ných částí oblečení. Zvažujeme 
ještě systém uzamykání skříněk, 
který bychom chtěli propojit 
s čipovým systémem ze školní 
jídelny. Čas nám ukáže, jakou 
cestou se v tomto směru máme 
vydat a jaká pozitiva či negativa 
nám změna organizace systému 
ukládání věcí přinese,“ uvedla 
ředitelka ZŠ T. G. Masaryka 
Marta Zakopalová.

Opravy se letos dotknou i  ZŠ 
Mánesova. Škola využívá pro 
potřeby žáků atletický ovál, kte-
rý byl za uplynulé roky vlivem 
počasí poškozen. Kromě posunu 
částí obrubníků u sportovního 
povrchu je již povrch značně 
opotřebovaný a znečištěný, 
místy je patrný vznik lišejníků 
a je mírně zvlněný. Tyto nedo-
statky budou během prázdnin 
odstraněny a sportoviště se uká-
že v novém kabátě. Samozřej-

mostí je nalajnování běžeckých 
drah podle platných pravidel 
atletiky. Na tuto rekonstrukci 
je vyčleněna částka asi jeden 
milion a sto tisíc korun. „Tar-
tanová dráha byla zhotovena 
po povodních snad v roce 1998. 
Po několika letech byl proveden 
nástřik povrchu. Hřiště je celou 
dobu využíváno nejen žáky ZŠ 
a Gymnázia Otrokovice, ale 
také městskými sportovními or-
ganizacemi a v neposlední řadě 
širokou veřejností,“ podotkl 
ředitel ZŠ Mánesova Vratislav 
Podzimek. Doplnil, že ve škole 
se bude v letošním roce provádět 
například výměna zdravotechni-
ky, rozvodů elektrické energie, 
rekonstrukce podlahy ve školní 
jídelně a další.

V Základní škole Trávníky 
a na dvou pracovištích Mateř-
ské školy Otrokovice se chystají 
rekonstrukce školních kuchyní. 
 Romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic

Základní školy čekají rekonstrukce

 Změna uZávěRky otRokovických novin
s platností od dubna 2016 je termín uzávěrky

pro příjem příspěvků stanoven nejpozději na 5. den v měsíci.
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den Země slavili otrokovičtí úklidem města i ekozábavou v parku
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úlovek pátečního odpoledne. Společné foto pátečních sběračů a jejich „úlovků“ na náměstí 3. května. „Poděkování patří členům Městského parlamentu dětí a mládeže 
Otrokovice, všem žákům a studentům, kteří se zapojili, a samozřejmě také pedagogům škol, kteří s organizací akce pomáhali. Za jednotlivé školy jmenujme alespoň některé – 
hlavní organizátor pan učitel Jan Wurst ze ZŠ Trávníky, školní psycholožka paní Alžběta Baroňová  ze ZŠ T. G. Masaryka, pan učitel Stanislav Šindler ze ZŠ Mánesova a paní 
učitelka Ivana Maťátková z Gymnázia Otrokovice,“ uvedl vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Otrokovice Petr Zakopal.

není to lehké. Jako Tarzan mezi liánami se cítili odvážlivci 
zkoušející překonat vzdálenost mezi stromy na lanech.

poznávání přírodnin. Tady je šiška, tady kamínek. 
Děti zkoušely po hmatu, co se skrývá v černém pytlíku.

populární koníci. Děti byly nadšené  
z možnosti projet se na ponících.

plížením vpřed. Kdo si mysllí, že pár natažených provázků v parku nemůže nikoho pobavit, určitě 
na Dni Země před poliklinikou chyběl. Tam by se přesvědčil o opaku.

Recyklace. Lidé nebyli lhostejní a přinesli ke stánku Charity sv. 
Anežky kilogramy hliníku. U stánku se zvířátky z KOVOZOO zase 
odevzdávali vysloužilé elektrospotřebiče.

veselé včelky. Děti se bavily nejen pohybem a zkou-
šením vědomostí. Mohly také vyrobit včelku z roličky od 
toaletního papíru.

Mezinárodní den Země se slaví také v Ot-
rokovicích. Den Země v parku před Měst-
skou poliklinikou organizuje každoročně 
Dům dětí a mládeže Sluníčko. Také letos 
nachystal pestrou paletu pohybových, 
výtvarných a znalostních aktivit pro děti 
a hravé dospělé.   (ano)
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na trávníkách je nový hodinový stroj 
Na území Otrokovic se nachází celkem pět veřejných hodin. 

Zatímco hodiny na náměstí, na radnici a v přednádražním pro-
storu jsou moderní a provozně spolehlivé, staré typy hodin u tr-
žiště na Trávníkách a před Společenským domem na Bahňáku 
se dostaly na pokraj životnosti doprovázené častými poruchami 
a zvyšujícími se náklady na opravy. Z toho důvodu rada města 
rozhodla o pořízení nových hodin s ukazatelem teploty, jejichž 
instalaci provedli pracovníci technických služeb. „V příštím 
roce je plánována i výměna hodin před Společenským domem,“ 
sdělil jednatel Technických služeb Otrokovice Vladimír Plšek. 
 (ano)

hasiči upozorňují na nutnost oznámit jim pálení klestí
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje má na svých in-

ternetových stránkách www.hzszlk.eu spuštěnou aplikaci s 
názvem  Evidence pálení – paleni.hzszlk.eu, která mimo tele-
fonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pále-
ní klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení 
je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře 
příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné oso-
by, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo  
a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy. 

Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na 
Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského 
kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že 
ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozor-
nit, že hasiči pálení nepovolují! Pro občany platí, že jim hlášení 
důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.   (red)

sociální služby dostanou peníze
Více než dva a půl milionu korun pro neziskové organizace, 

které poskytují sociální služby, schválili v dubnu zastupitelé. 
Schválené finanční prostředky byly přiděleny šesti organizacím 
působícím v Otrokovicích - charitě Otrokovice, Naději, centru 
služeb postiženým Zlín, ONyXu Zlín, Unii KOMPAS a organi-
zaci EDUcO, které zajišťují dvacet služeb pro široké spektrum 
potřebných. 

„Podpořené organizace jsou zapojené v komunitním plánování 
na Otrokovicku, a tak spolupracují s městem a obcemi v regionu 
na zajištění služeb lidem, kteří potřebují péči nebo podporu. Záro-
veň každoročně prochází hodnocením kvality a efektivity, proto 
víme, že přidělené peníze budou dobře sloužit občanům našeho 
města,“ řekl starosta Jaroslav Budek. 

Finanční podpora pomůže například se zajištěním domova pro 
seniory, pečovatelské služby, sociálně terapeutických dílen nebo 
denního stacionáře pro lidi s těžkým postižením. Peníze jsou or-
ganizacím přidělovány na základě předpokládaného objemu prá-
ce, který poskytnou občanům města. Tento přístup k financování 
sociálních služeb je výsledkem dohody představitelů obcí, posky-
tovatelů sociálních služeb a uživatelů v rámci procesu Komunit-
ního plánování sociálních služeb na Otrokovicku. 

„Opustili jsme systém, ve kterém byly dotace přidělovány kaž-
dý rok prakticky ve stejné výši bez ohledu na změny ve službách 
nebo v jejich cílových skupinách,“ vysvětluje metodik komunit-
ního plánování Josef Zdražil. 

Město Otrokovice je všeobecně uznávané jako lídr v oblasti 
komunitního plánování sociálních služeb, do kterého se zapoju-
jí všechny organizace působící na Otrokovicku, a také všechny 
obce našeho regionu. Prostřednictvím svých zástupců se měs-
to podílí i na tvorbě krajského plánu rozvoje sociálních služeb. 
„Také nový systém rozdělení peněz poskytovatelům sociálních 
služeb, který byl poprvé uplatněn v roce 2015, je inspirací pro 
další města v kraji, protože je maximálně transparentní a předví-
datelný,“ doplnil Zdražil. 

O dalších devíti sociálních službách, které žádají podporu  
v celkovém rozsahu 148 300 korun, rozhodla rada města 20. 
dubna (více na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města). 
Rozsahem služeb a také celkovým rozpočtem je největším po-
skytovatelem služeb ve městě SENiOR Otrokovice, p. o., který 
zajišťuje sedm služeb, především pobytových. Tato organizace 
byla podpořena již v rámci schváleného rozpočtu města ve výši 
10 milionů korun. (ste)
 
hlasujte pro stojan na kola, který vám nejlépe vyhovuje

Přehlídka cyklostojanů a možnost hlasovat pro takový, který by 
nejlépe vyhovoval vašim potřebám, je do 2. června 2016. Stojany 
na kola jsou instalovány na náměstí 3. května před budovou Otro-
kovické BESEDy vedle dánské výstavy Města s dobrou adresou. 
Hlasovat lze přímo na jednotlivé stojany nebo pomocí ankety, 
která je umístěna na webových stránkách města: 
 www.otrokovice.cz.

Město Otrokovice ve spoluprá-
ci s Otrokovickou BESEDOU 
připravilo k oslavám 1. máje 
bohatý program. V přístaviš-
ti starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek slavnostně odemkl 
Baťův kanál pro letošní sezo-
nu, v parku u Společenského 
domu se zase konala tradiční 
Májová pouť. Na obou místech 
se mohli návštěvníci těšit z bo-
hatého kulturního programu, 
na pouti navíc ze stánků a ko-
lotočů i dalších atrakcí. Komu 
se nechtělo pěšky, mohl se 
svézt vláčkem Moravský drak. 
Po Moravě zase jezdily výlet-
ní lodě a stovky zájemců této 
příležitosti využily pro krátkou 
projížďku.  (kra)
 foto: michal kRatochvíl

aktuálně Z města

www.otRokovice.cZ

prvomájová neděle nabídla otevření sezony na Baťově kanálu

Festival přinese filmy i do otrokovic
Zlín Film Festival je jednou z 
nejstarších a největších filmo-
vých přehlídek svého druhu na 
světě. Každý rok jeho filmový 
program a řada dalších dopro-
vodných akcí přiláká do Zlína i 
Otrokovic přes sto tisíc malých 
i velkých návštěvníků. 
letošní 56. ročník Mezinárod-
ního festivalu filmů pro děti a 
mládež se koná od 27. května do 
3. června. Diváci se stejně jako 
v přechozích letech mohou těšit 
na téměř 350 zajímavých sním-
ků pro děti a mládež, evropské 
první filmy, animovanou tvorbu 
a studentské filmy a mnoho dal-
ších v soutěžní i mimosoutěžní 
sekci. Ty budou letos promítány 
především v sálech multikina 
GAc, na Malé scéně i v Otro-
kovické BESEDĚ a na dalších 
místech.  Tradiční místo festi-
valových projekcí - Velké kino 
- bude z důvodu připravované 
rekonstrukce uzavřeno.
Pro nejmenší děti z otrokovic-
kých mateřských škol a základ-
ních škol jsou na dopoledne 

připraveny vybrané snímky 
z pestrého festivalového pro-
gramu. Zhlédnout je mohou v 
Otrokovické BESEDĚ, stejně 
jako benefiční taneční show 
„O mořských vílách“. Taneční 
pohádka s úžasnými hosty Ar-
temem Uzunovem, Kathreen 
Derouet, Davidem Katolickým, 
Belly dance group Aphrodite 
a těmi nejlepšími tanečnicemi 
v ČR i na Slovensku je zde na 
programu v neděli 29. května od 
17 hodin. 
Dospělým divákům nabídne 
festival v sobotu 28. května 
projekci v letním kině. V par-
ku před poliklinikou se bude 
promítat snímek „Muzikál aneb 
cesty ke štěstí.“
V samotném závěru festivalu 
se v pátek 3. června představí v 
Městské knihovně projekt  lite-
rární čítárna. 
V rámci celého festivalu je při-
pravený i další doprovodný pro-
gram, ve kterém si jistě každý 
najde to své. Poprvé má veřej-
nost možnost zúčastnit se také 

slavnostních večerů spojených s 
hlavními festivalovými tématy. 
Na různých místech Zlína mo-
hou hosté navštívit nejen řadu 
divadelních představení, kon-
certů, workshopů, odborných 
přednášek, výstav, interaktiv-
ních a benefičních programů, 
ale také společenské a sportovní 
akce. Novinkou letošního festi-
valu je i 1. ročník Festivalového 
půlmaratonu.  (kra)
 Více na www.zlinfest.cz

V pondělí 2. května se uskutečnil pietní akt u 
příležitosti 71 let od uplynutí osvobození Ot-
rokovic. Představitelé města i veřejnost  uctili 
památku obětem 2. světové války u pomníku 
na náměstí 3. května, kytice byly  položeny 
také u památníku a u pamětní desky letce ge-
nmjr. Aloise Šišky v Kvítkovicích. K uctění 
památky přijali pozvání také významní hosté 

jako generální konzul Ruské federace Alexan-
der Nikolajevič Budaev, atašé Ruské federace 
Arťom indyčenko, poslankyně PS ČR Miro-
slava Strnadlová a hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák a také zástupci okolních obcí. 
Slavnostní připomenutí konce 2. světové války 
doprovodila Vojenská hudba Olomouc a Žen-
ský pěvecký sbor Otrokovice.  (red)

v otrokovicích uctili památku válečných hrdinů



Z činnosti městské policie otrokovice za duben
V měsíci dubnu 2016 řešili strážníci Městské policie 

Otrokovice (dále jen MP) celkem 859 případů. Z toho 
bylo zjištěno a řešeno 351 přestupků na úseku dopravy,  
z toho 2 dopravní nehody, 52 přestupků proti veřejnému 
pořádku (neuposlechnutí výzvy, rušení nočního klidu, ve-
řejné pohoršení, znečištění a zábor veřejného prostranství, 
černá skládka), bylo provedeno 84 kontrol na dodržování 
veřejného pořádku, 41 případů porušení obecně závazné 
vyhlášky (dále jen OZV), 17 kontrol majitelů psů zaměře-
ných na dodržování OZV, 12 přestupků proti občanskému 
soužití, 8 drobných krádeží v obchodech, 9 přestupků pro-
ti majetku. V měsíci dubnu byla zjištěna 3 vozidla, která 
jsou dočasně nezpůsobilá provozu na pozemních komuni-
kacích. Strážníci MP asistovali při zdravotních potížích 4 
občanů. Strážníky MP bylo odchyceno 6 volně pobíhají-
cích psů, u kterých se podařilo zjistit majitele, a nalezení 
psi jim byli předáni. MP provedla 32 kontrol na dodržová-
ní zákona k ochraně před škodami působenými tabákem, 
alkoholem a jinými návykovými látkami. Ve 13 případech 
spolupracovaly hlídky MP na případech s Policií ČR. Ve 
4 případech zabezpečovali strážníci MP místo trestného 
činu. V měsíci dubnu byla zjištěna dvě vozidla vykazující 
známky vraku dle definice § 19, zákona č. 13/1997 Sb. Na 
žádost správního orgánu byly předvedeny dvě osoby. Žáci 
6. tříd ZŠ Mánesova byli seznámeni s historií a činností 
MP včetně prohlídky prostor služebny MP. Strážníci MP 
na dětském hřišti Trávníky spolupracovali při Dopravní 
soutěži malých cyklistů. V měsíci dubnu se dále strážníci 
MP zúčastnili akce Motobesip – RESTART 2016 – zahá-
jení motorkářské sezony.

Znovu upozorňujeme občany, že na území měs-
ta otrokovice je dle tržního řádu zakázán podomní 
prodej. mp eviduje případ, kdy se zástupce dodavatele 
plynu domáhal vstupu do bytu a požadoval informa-
ce o aktuálním dodavateli plynu (elektrické energie), 
i když si občan tohoto zástupce dodavatele nepozval. 

dopoRuČuJeme občanům, aby se v takovém 
případě obrátili na mp na telefonní čísla: 156 nebo 577 
680 302, 577 922 159.

OtrOkOvické
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Z jednání zastupitelstva a rady města otrokovice

NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 

- CZECHPOINT  
- evidence obyvatel 
- občanské průkazy 
- cestovní doklady 
- evidence řidičů 
- evidence vozidel 
- matrika, ověřování listin a podpisů 
 

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET na  WWW.OTROKOVICE.CZ  
(on-line objednávání občanů) 

 
 
 

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 8.00–11.30 hod.  (jen objednaní) 

Pátek 8.00–11.30 hod.   

  

 

Z jednání Rady města 
otrokovice 20. 4. 2016
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 31 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
RMO schválila:
• Vyhlášení záměru města Otro-
kovice pronajmout společnosti 
TEHOS s. r. o. části pozemku 
parc. č. 3359/1 v k. ú. Otrokovi-
ce o výměře 24 m2 v Rekreační 
oblasti Štěrkoviště
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy mezi městem 
Otrokovice a organizací Nadace 
pro transplantace kostní dřeně
• Uzavření Dohody 04/16 o ob-
sahu spolupráce při pořádání 
Mezinárodního festivalu filmů 
pro děti a mládež v roce 2016 
mezi městem Otrokovice a spo-
lečností FilMFEST, s. r. o., 

kterou sjednávají konkrétní 
podmínky spolupráce při koná-
ní 56. ZlÍN FilM FESTiVA-
lU v roce 2016
• Zahájení zadávacího řízení ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „ZŠ 
Mánesova – oprava atletického 
oválu“
• Zahájení zadávacího řízení ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „ZŠ 
TGM – rekonstrukce šaten“
• Vyhlášení záměru pronajmout 
část pozemku parc. č. 2298/5 – 
ostatní plocha (jiná plocha) v k. 
ú. a obci Otrokovice o celkové 
výměře 72 m2, a to část o vý-
měře 48 m2 jako restaurační 
zahrádku a předsunuté prodej-
ní místo a část téhož pozemku 
o výměře 24 m2 k umístění mo-
bilního dětského hřiště. 

 Jiří veselý, 
 místostarosta Otrokovic

 okénko městské policie
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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 až 1500 Kč 
Kč 

 

všechna usnesení Zmo a Rmo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

lukrativní prostory v centru Otrokovic 
v budově městské radnice na nám. 3. květ-
na 1340 jsou vhodné k pronájmu. Nehle-
dáte právě takové prostory? Jsou volné 
ihned.

Prostory po bývalé Radniční restau-
raci nabízí bezbariérové přístupy nejen 
při vstupu, ale v celém objektu. Nachází 
se v přízemí v budově Městského úřadu 
Otrokovice a součástí jsou také sklepní 

prostory rozdělené do několika místností, 
vhodné například jako sklady.

Prostory umístěné v přízemí jsou o cel-
kové výměře až 382,50 m2 a prostory 
umístěné v 1. podzemním podlaží jsou 
o celkové výměře až 290,8 m2.

Bližší informace poskytne Tomáš Mo-
rys, jednatel městské organizace TEHOS. 
Tel: 577 662 300.
E-mail: morys@tehos.otrokovice.cz.  (ste)

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 
14. 4. 2016
Zastupitelé projednali 12 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. ZMO schválilo:
• Poskytnutí dotací na činnost 
v oblasti sportu v roce 2016 
spolkům a uzavření veřejno-
právních smluv o poskytnutí 
dotací jednotlivým příjemcům
• Poskytnutí neinvestiční do-
tace na činnost a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí neinvestiční dotace 
na činnost v roce 2016 mezi 
městem Otrokovice a organi-
zacemi charita sv. Anežky Ot-
rokovice ve výši 1 455 900 Kč, 
NADĚJE ve výši 706 500 Kč, 
ONyX Zlín o. p. s. ve výši 
94 700 Kč, Unie Kompas 

ve výši 193 500 Kč, centrum 
služeb postiženým Zlín o. p. s. 
ve výši 92 100 Kč, Středis-
ko rané péče Educo Zlín z. s. 
ve výši 50 100 Kč
• Vydání obecně závazné vy-
hlášky města Otrokovice č. 
1/2016, kterou se mění obec-
ně závazná vyhláška města 
Otrokovice č. 5/2011 (obecně 
závazná vyhláška o veřejném 
pořádku)
• Darování osobního automo-
bilu Škoda Octavia, rok výro-
by 2008, společnosti NADĚJE
• Změnu termínu plnění usne-
sení č. ZMO/319/04/13 ve zně-
ní usnesení č. ZMO/44/02/15, 
takto: původní termín: 31. 12. 
2014, změněný termín dle 
usnesení č. ZMO/44/02/15: 
30. 6. 2016 a nový termín:  
31. 12. 2017.

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové říZe-
ní na pRonáJem pRostoR sloužících 
k podnikání, umístěných v aReálu 
RekReaČní oBlasti ŠtěRkoviŠtě 
v oBJektu BeZ Č. p., nacházejících se na po-
zemku parc. č. st. 2692 v k. ú. Otrokovice, o cel-
kové výměře 16 m2 a dále část pozemku parc. č. 
3359/1 v k. ú. Otrokovice včetně zpevněné ven-
kovní plochy o výměře 18,5 m2. Uvedené prostory 
budou sloužit k účelu užívání jako stánek pro prodej 
nápojů, cukrovinek a zmrzliny. Město Otrokovice 
vyhlašuje výběrové řízení za následujících podmí-
nek:
1. doba nájmu: nejdříve od 17. 6. 2016 do 31. 8. 
2016
2. nájemné:  
a) minimálně 9 000 Kč/měsíc (bez DPH)
b) bude hrazeno jednorázově před podpisem ná-
jemní smlouvy  
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním 
prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:

a) navrhovanou výši nájemného za pronajímané 
období a účel nájmu 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo ko-
pii výpisu z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a městem zřízeným orga-
nizacím.
4. Uzávěrka výběrového řízení: 
31. 5. 2016 v 10.00 hod.   
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schů-
zi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 
577 662 313, případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková 
na tel.: 577 662 317.

Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou 
v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení 
stánek s občerstvením ROŠ“ na adresu: TEHOS, 
s. r. o., k rukám jednatele, tř. Tomáše Bati 1255, 
765 02  Otrokovice. 

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

Radnice zjišťuje zájem o prostory bývalé
Radniční restaurace

otRokovické noviny 
Periodický tisk územního samo-
správného celku. Měsíčník města 
Otrokovice. vydavatel: Otro-
kovická BESEDA, s.  r.  o., iČO: 
255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 
– MK ČR E 13019. Vychází každý 
předposlední pátek v měsíci v ná-
kladu 9 100  ks, uzávěrka je 5. 
den v měsíci. Distribuce do všech 
domácností ve městě Otrokovice 
a na určená místa. Zdarma – nepro-
dejné. Redakce: Otrokovická BE-
SEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice, tel.: 571 118 104, 
redakce@otrokovickenoviny.cz.  
Redakční rada: Mgr. Jaroslav 
Budek (předseda), Mgr. Pavel 
Černošek, Mgr. ivo Marušák, 
Mgr. Věra Kramářová, Mgr. Mi-
chal Mynář, Michal Kratochvíl, 
Bc. Michal Petřík, Bc. Romana 
Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý. Zast. 
šéfredaktor: Michal Kratochvíl. 
inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 
+ DPH 21 %, tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickenoviny.cz. 
Graf. úprava: Michal Kratochvíl, 
Martina Fojtíková, ing. Anna No-
votná. tisk: Hartpress, spol. s r. o. 
distribuce: Česká pošta, s. p. ne-
vyžádané příspěvky se nevracejí. 

 ing. tomáš GRomus,
 velitel Městské policie  Otrokovice
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dobře dojeďte! Přestože se z důvodu nepříznivého počasí posunul termín konání akce MOTOBe-
SIP 2016-ReSTART 2016 o čtrnáct dní později, účast motorkářů byla hojná. Otrokovické náměstí za-
plavily v sobotu 23. dubna stovky motorek – v koloně spanilé jízdy jich jelo na čtyři sta padesát, pro-
gramu na parkovišti Continental Barum se zúčastnily posádky čtyř set motocyklů. na obou místech, 
ale i podél trasy spanilé jízdy byli zvědaví diváci. nechybělo farářovo požehnání ani prezentace Čes-
kého červeného kříže, Policie ČR nebo Městské policie Otrokovice. „MOTOBeSIP 2016-ReSTART 
2016 hodnotím velice pozitivně. Jedná se o preventivní akci, která má upozornit na bezpečnost na 
silnicích. Snažíme se oslovovat nejrůznějšími způsoby všechny účastníky dopravního provozu a vyzý-
váme všechny k bezpečnosti,“ přiblížila vedoucí odboru dopravně-správního Renáta Krystyníková, 
která je za město Otrokovice pořadatelkou ve spolupráci se spolkem motorkářů CzechBikers.  
 (red), foto: anna novotná

Starostové obcí spadajících pod 
město Otrokovice, obec s roz-
šířenou působností, a zástupci 
Policie České republiky se se-
šli v úterý 12. dubna v budově 
otrokovické radnice na každo-
ročním setkání, aby zhodnotili 
uplynulou spolupráci a předali 
si aktuální informace. Novin-
kou je změna vedoucího Ob-
vodního oddělení Policie Čes-
ké republiky Otrokovice.

Současného vedoucího od-
dělení nadporučíka. Milana Tr-

píka nahradil od 1. května nad-
poručík Stanislav Hrdina, který 
je funkcí dočasně pověřen. Zá-
stupcem vedoucího byl usta-
noven v březnu letošního roku 
nadporučík Robert Přivřel. 

„Práci nadporučíka  Trpíka si 
velmi vážím. Za svoje funkční 
období dosahoval jako vedou-
cí výborných výsledků. Prá-
ci v posledním období neměl 
snadnou, neboť neměl dostatek 
personálu. Jen v minulém roce 
odešlo z otrokovického odděle-

ní Policie ČR několik policistů. 
Ještě letos ale nastoupí do Ot-
rokovic čtyři policisté,“ ubez-
pečil plukovník Václav Karko-
ška, vedoucí územního obvodu 
Zlín, nadřízený vedoucího ob-
vodního oddělení Otrokovice.

Jedním z požadavků 
policie je její posílení jak  
v celém kraji, tak i v otro-
kovicích. podrobnosti získají 
zájemci na telefonním čísle  
725 292 337 nebo osobně na 
obvodním oddělení pČR 

otrokovice u vedoucího od-
dělení. 

Jak starostové obcí, tak zá-
stupci Policie ČR vyzdvihli 
úspěšnou spolupráci. Staros-
tové dále připomněli potíže, 
které je v současné době v je-
jich obcích tíží a dohodli se 
na vzájemné informovanosti a 
podpoře.

Představitelé obcí byli struč-
ně informováni o počtu poli-
cistů na obvodním oddělení 
Otrokovice, byli seznámeni se 

statistikou trestných činů a pře-
stupků v uplynulém období, ale 
také byli vyzváni k předávání 
poznatků z dopravy a dalších 
oblastí, kde může být policie 
nápomocna. „Společné pora-
dy přinášejí mnoho užitečných 
informací a jsem velice rád, že 
je můžeme jednou ročně konat 
na příjemné půdě otrokovické 
radnice,“ uzavřel setkání plu-
kovník Karkoška.
 Romana stehlíková, 
 mluvčí Otrokovic

spolupráce obcí otrokovicka a policie ČR je dobře nastavená

motorkářská kolona poutala pozornost

Za bezpečnější provoz na cyklostezce

tady opatrně! Aby byla cyklostezka Otrokovice Zlín pro 
cyklisty ještě bezpečnější, je nyní v zatáčce u mostu přes 
řeku Dřevnici mezi Městskou poliklinikou a hotelem Atrium 
nové černožluté značení na protipovodňové zdi. O jeho pro-
vedení se postarali pracovníci technických služeb. 
 (ano), foto: anna novotná

Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa 
Zlín–otrokovice, část otrokovice

termín realizace: 
1. 2. 2012–1. 12. 2014
celkové náklady 
projektu: 
16 296 097,77 Kč
dotační titul: 
Regionální operační 
program Střední Morava
Prioritní osa 1 Doprava
Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava
Bližší informace:      www.rr-strednimorava.cz
Zdroje financování: Dotace 13 436 079,11 Kč
                                   Město Otrokovice 2 860 018,66 Kč

Koncem minulého roku byl 
v Kvítkovicích v ulici Bří 
Mrštíků nainstalován ukazatel 
rychlosti projíždějících vozi-
del, aby si řidiči uvědomili, ja-
kou rychlostí vjíždějí do měs-
ta. Nyní otrokovická radnice 
přistoupila k dalšímu opatření, 
které má řidiče přimět snížit 
rychlost. 

V úterý 26. dubna bylo při-

bližně dvě stě padesát metrů 
před cedulí Otrokovice umístě-
no dopravní značení omezující 
rychlost na sedmdesát kilomet-
rů za hodinu. 

„Že budeme činit další kro-
ky ke snižování rychlosti vjíž-
dějících vozidel do Kvítkovic 
směrem od hřbitova, jsme již 
avizovali. Nejprve bylo nutné 
vyřešit administrativní záleži-

tosti nezbytné k umístění před-
mětného dopravního značení,“ 
vysvětlila vedoucí odboru do-
pravně-správního Renáta Krys-
tyníková. 

Jedná se o další preventivní 
a bezpečností opatření, o kte-
ré žádali občané na veřejném 
setkání s představiteli města 
konaném v listopadu minulého 
roku.  (ste)

u kvítkovického hřbitova musejí řidiči přibrzdit

dopravní soutěž prověřila zdatnost i znalosti dětí
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Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, 
jsou  k vyzvednutí v Turistickém informačním centru 

v Otrokovické BESEDĚ od 25. května.

Setkání představitelů města s veřejností v pondělí 6. června 
v 17.00 v Hudebním sále Společenského domu na Baťově.

BESEDA S OBČANY
K debatě s vámi a k odpovědím na vaše dotazy jsou připra-

veni starosta Jaroslav BUDEK, místostarosta Jiří VESELÝ
a členové Rady města Otrokovice.

Přijďte, jste srdečně zváni.

Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů zná vítěze. V pátek 29. dubna se 
utkalo na dopravním hřišti v Otrokovicích 
rekordních 15 soutěžních týmů. Vítězové po-
stupují do okresního kola, které se uskuteční 
13. května. V obou kategoriích zvítězily týmy 
Základní školy Tlumačov.

„cílem soutěže je podněcovat a zvyšovat 
zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat 
znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti  
v uplatňování pravidel provozu na pozem-
ních komunikacích, v technice jízdy a první 
pomoci,“ objasnila hlavní organizátorka sou-
těže Helena Dolinová, pracovnice Domu dětí  
a mládeže Sluníčko.

Čtyřčlenná družstva jsou složena ze dvou 
chlapců a dvou dívek. Každý musí absolvo-
vat test z pravidel provozu na pozemních ko-
munikacích, praktickou jízdu na dopravním 
hřišti, jízdu zručnosti a prokázat, že ovládají 
zásady poskytování první pomoci.

 (red)
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pátek 27. 5., foyer kinosálu, vstup volný
Filmové klapky – ZuŠ otRokovice
Malá ochutnávka následné výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ, inspirovaná  
56. Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
výstava potrvá do 26. 8. 2016.

pondělí 23. 5. 18.00, Městská galerie, vstup volný
sestupy a pády – pavel preisner a Jan slovák - vernisáž
Výstava dvou pozoruhodných bytostí Pavla Preisnera a Jana Slováka, zlínských vý-
tvarníků a básníků, nabízí obrazy, tisky a kresby obou autorů z posledních let. vý-
stava potrvá do 19. 6. 

sobota 4. 6., velký sál 9.00–15.00, vstupné 30 Kč
Zlínkit 2016
Mezinárodní výstava a soutěž plastikových modelů, tradičně pořádaná ve spolupráci 
s Klubem plastikových modelářů Zlín. 

neděle 5. 6., náměstí 3. května, 16.00, vstup volný, občerstvení
náměstí 2016 – kula pikle
Start zbrusu nového letního cyklu koncertů na náměstí před Besedou, nazvaný NÁ-
MĚSTÍ 2016. Kula pikle – to je chytrá a chutná míchanice rocku, funku, alternativy 
a mrazivě úsměvných textů, servírovaná čtveřicí věkově rozdílných, ale názorově 
se shodujících mladých mužů. Kula pikle jsou: Petr Hanuš – baskytara, zpěv, Pavel 
Jordán – kytara, zpěv, Radek lamoš – klávesy a Michael Šimůnek – bicí, zpěv.

pondělí 6. 6., foyer kinosálu, 17.00 hod., vstup volný
Štětcem, tužkou, pastelem...
Vernisáž – výstava výtvarných prací žáků ZUŠ, tradiční roční bilance kreativní tvor-
by talentovaných a zapálených mladých výtvarníků. Výstava potrvá do 26. 8. 2016.

sobota 11. 6., areál rybářského svazu Štěrkoviště (Rybárna), 12.00–24.00 hod., 
vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma
Kamamár, o. s. ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU zve na Xiii. ročník festi-
valu
otrokovic-maj Fest
Festival folkové, trampské, country a bluegrassové muziky. Vystoupí ToPinQui, 
A.M. Úlet, Hostband, Roby, Sakum Prdum, V kapse myš, Potokap, Alibaba, Jack´s 
band, Podjezd a Ukulele Troublemakers. 

sobota 18. 6., zájezd do termálních lázní, cena 400 Kč
podháJská
Nástupní místa 5:15 Zlín ABS, 5:20 Malenovice U Mlýna, 5:30 Otrokovice Hotel 
Baťov/Společenský dům,  5:40 Otrokovice u Otrokovické BESEDy

sobota 18. 6., velký sál, 15.30 hod., vstupné 80 Kč
hvěZdy oRientu
Taneční akademie kurzů orientálních tanců z Otrokovické BESEDy. Tančí skupiny: 
SAFiRA, FATiMA, AMiRA, ORiENTÁlNÍ PRiNcEZNiČKy, lUNAH, ME-
SSAUDA, NADiRA a ANiFÉ. 

neděle 19. 6., náměstí 3. května, 16.00 hod., vstup volný, občerstvení
náměstí 2016 – pass
Skupina PASS se od roku 1998, kdy vznikla, propracovala až k současné tváři, neza-
padající vlastně do žádné žánrové škatulky. Na rock příliš folk, na pop příliš rock, na 
emo příliš málo vlasů. Na svém kontě má za tu dobu už 4 cD. A kdo je Pass dnes? 
Kamil Hric – zpěv, kytary, mandolína; Tomáš Jícha – kytary, zpěv; libor Jandík – 
bicí; Jiří Holeček – perkuse, zpěv; Michael Markytán – basa, zpěv.

Městská galerie, vernisáž 20. 6. v 18 hod., vstup volný
JadRan Šetlík – osoBnosti Zlínska
Vernisáž – výstava renomovaného českého fotografa. Jeho dominantním tématem je 
portrét, jemuž se věnuje prakticky od raného mládí. Výstava potrvá do 17. 7.

připravujeme na červenec: 2. 7. Červencová noc - festival malých pivovarů, 3. 7. 
+ 17. 7. Náměstí 2016 - koncerty před BESEDOU, 18. 7. Městská galerie - Restaurá-
torské práce na kameni, 22. - 24. 7. Otrokovické letní slavnosti, 31. 7. Náměstí 2016 
- koncert před Otrokovickou BESEDOU

kino
čtvrtek 2. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2016, 130 min., dabing, přístupno od 12 let
X-men: apokalypsa 3d
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů 
marvelovského světa X-Menů, načerpal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmr-

telným a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který 
nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta (Michael Fassbender)  
s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce vládnout. Osud Země 
tak visí na vlásku. 

čtvrtek 9. 6., 17 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2016, dabing, přístupno 
želvy ninJa 2 3d
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi
Režie:  Dave Green. Hrají:  James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer lawrence, 
Nicholas Hoult, Oscar isaac a další.

neděle 12. 6., 15.30 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA 2016, 100 min., dabing, přístupno 
anGRy BiRds ve Filmu
Animovaný
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár 
výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří 
v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhad-
ná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj 
ostrov před nimi zachránit.

čtvrtek 16. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2016, dabing, přístupno od 12 let
waRcRaFt: pRvní střet 3d
Fantasy, dobrodružný, akční
Warcraft studia legendary představí epické dobrodružství, které nás zavede do svě-
ta Azeroth. Nikdy nekončící spory mezi uskupením ras Aliance a Hordy budeme 
sledovat prostřednictvím lidského generála Anduina lothara a orkského náčelníka 
Durotana. Navštívíme tak nejznámější baštu lidského pokolení - Stormwind, magic-
ký Dalaran nebo pod horou ukrytý ironforge. Na motivy jednoho z nejznámějších 
herních univerz společnosti Blizzard Entertainment.

neděle 19. 6., 15.30 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA 2016, 113 min., dabing, přístupno 
alenka v říŠi divů: Za ZRcadlem
Fantasy, dobrodružný, rodinný
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních 
let na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do 
londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, 
kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Abso-
lemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. 

čtvrtek 23. 6., 19 hod., kinosál,  vstupné 130 Kč
USA 2016, 115 min., titulky, přístupno od 12 let
podFukáři 2
Akční, komedie, thriller
Špičkoví iluzionisté ze skupiny ČTyŘi JEZDci [Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, 
Dave Franco a lizzy caplan] se vracejí ve svém druhém dobrodružství, aby na svém 
celosvětovém turné předvedli kousky přesahující hranice lidského chápání a posunuli 
hranice jevištních iluzí do nových výšin.

neděle 26. 6., 15.30 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2016, dabing, přístupno 
hledá se doRy
Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
V animovaném filmu od studií Disney•Pixar Hledá se Dory se na stříbrná plátna vrací 
oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a 
Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi ztratila rodiče. Společně 
s Marlinem a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do pres-
tižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při 
hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvária.

čtvrtek 30. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2016, dabing, přístupno od 12 let
den neZávislosti: nový útok 3d
Sci-fi, dobrodružný, akční
Potom, co Den nezávislosti redefinoval velkofilmy, přinese další kapitola globální 
katastrofu nepředstavitelných rozměrů. Za využití posbírané mimozemské techno-
logie spolupracují pozemské národy na ohromujícím obranném programu, jehož 
úkolem je ochrana planety. Na bezprecedentní vyspělou sílu mimozemšťanů se při-
pravit nelze. Jedině vynalézavost několika statečných mužů a žen může pozemšťany 
zachránit před vyhynutím.

připravujeme čtyři filmové cykly na červenec: letní filmová školka, letní filmo-
vé komedie, letní filmová dobrodružství, letní bio senior

ČERVEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz,  kontakt: predpro-
dej@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.
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

pRůkaZové Foto
otevírací doba Fotostudia 

otrokovická Beseda: 
Po, St 8–11, 13–16 hod.
Út, Pá 9–11,13–15 hod.

ČT 9–11 hod.

25. 5. 17 hod. hudební sál ZUŠ Otrokovice
Absolventský koncert 
2. 6. 17 hod. Otrokovická BESEDA
Taneční koncert
21. 6. 17 hod. hudební sál ZUŠ Otrokovice
Koncert rodin

ZUŠ
OTROKOVICE



senioři se v senioru nenudí. Řadu poutavých akcí pořádají pro své klienty zaměstnanci otrokovického Senioru. Když zrovna důchodci nesledují ukázky 
společenských tanců, můžou se účastnit dopoledních schůzek při plotně, kde si připomínají tradiční pokrmy. Vedle toho zažívají rej čarodějnic nebo návštěvu zdravot-
ních klaunů. Úsměvy na tváři dávají znát, že pořádané akce nejen zlepšují náladu, ale také vyvolávají hezké vzpomínky. (kra) snímky michal kRatochvíl
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22. 6. 16-19 hod.
sportovní areál Baťov
pRáZdninové řádění - ZdRavý pohyB do Škol 

neděle 22. 5. 16-18.30 hod, - otrokovická Beseda
akademie domu dětí a mládeže sluníČko

otRokovice. Potěší nás, když se slavnostní přehlídky zúčastníte.

od pátku 27. 5. - Filmové klapky ZuŠ otRokovice
Foyer otrokovické Besedy
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ, inspirovaná 56. Mezinárodním festivalem 
filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Vstup volný. výstava potrvá do 26. 8. 2016.

sobota 28. 5. od 14 hodin u kaple sv. anny v kvítkovicích
kácení máJe a dětský den - srdečně zvou kvítkovičtí dobrovolní hasiči. 

Májka bude vydražena pro děti s onkologickým onemocněním.

úterý 31. 5. 15.-18 hodin
den dětí před poliklinikou
Při příležitosti Mezinárodního dne dětí budou připravena různá stanoviště, atrak-
ce a stánky. Akce je určena pro všechny věkové kategorie.

pátek 10. 6. - noc kostelů - viz strana 8

čtvrtek 16. 6. v 17 hodin
Beseda s genmjr. svetoZáRem naďoviČem
Srdečně vás zveme na besedu o odsunu sovětských vojsk z území tehdejší ČSSR a 
ČSFR s genmjr. Naďovičem, který působil jako náčelník Správy pro zabezpečení 
odsunu sovětských vojsk v Československu v letech 1990-1991. 
Beseda se uskuteční v městské galerii otrokovice. 

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

V neděli 24. dubna se konala krajská postupová soutěž Světlo ori-
entu v Uh. Ostrohu, kde soutěžily i čtyři skupiny z Otrokovické 
BESEDy, a to FATiMA, SAFiRA, MESSAUDA a NADiRA.  
2. místo si přivezla skupina MESSAUDA a 3. místo získala skupi-
na SAFiRA. Obě skupiny postupují do celorepublikového finále, 
které se koná 22. května v Uherském Ostrohu. Všem skupinám 
gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci. Již teď připravujeme ta-
neční akademii, která bude 18. června v Otrokovické BESEDĚ a 
uvidíte zde všechny taneční skupiny, které na BESEDĚ působí. 
Srdečně zveme. text a foto: lenka navRátilová

orientální tanečnice z otrokovic opět skvělé

Kromě tří pracovních dnů bude 
přes letní prázdniny zabezpe-
čen chod Mateřské školy Ot-
rokovice (MŠO). V měsících 
červenci a srpnu 2016 mohou 
děti pracujících rodičů navště-
vovat dvě zařízení otrokovické 
školky. MŠ Hlavní 1159 a MŠ 
Zahradní 1202 budou otevřeny 
kromě pondělí až středy 29.–31. 
srpna. Na tyto dny se musí ro-
diče připravit a zajistit pro své 
děti hlídání.

Rodiče dětí, jejichž zařízení 
jsou uzavřena, si podají žádost u 
vedoucí učitelky MŠ, kam dítě 

dochází, o umístění dítěte na 
MŠ Hlavní 1159 a MŠ Zahradní 
1202. Ředitelka MŠO rozhodne 
o rozdělení dětí z jiných orga-
nizačních útvarů MŠO, jejichž 
provoz je přerušen (zda bude 
dítě umístěno na MŠ Hlavní 
nebo na MŠ Zahradní). Děti 
celoročně docházející na Hlavní 
1159 a Zahradní 1202 zůstávají 
o prázdninách ve svých zaří-
zeních. Tiskopis si vyzvednou 
u vedoucí učitelky a odevzda-
jí vyplněný nejpozději do 27. 
května vedoucí učitelce. Kdo 
neodevzdá žádost do uvedeného 

termínu, nemůže být zařazen do 
prázdninového provozu.

„Vážení rodiče, dovolte mi 
poděkovat Vám za pěknou 
spolupráci s MŠO. Během 
školního roku věnujeme veške-
rou péči výchově a vzdělávání 
Vašich dětí. O prázdninách 
provádíme stavební úpravy a 
opravy pro zlepšení prostředí 
Vašich dětí. Žádám Vás tedy, 
abyste Vy, kteří nepracujete, si 
v měsících červenci a srpnu ne-
chali děti doma. Děkuji za Vaši 
ochotu,“ uvedla ředitelka MŠO 
Magda Zycháčková.  (ste)

omezení provozu mateřské školy otrokovice v letních měsících

4. 6. – Dopravní hřiště
3. ročník Rc sunhell
Bližší info na www.rcrallyze-
dart.estranky.cz

11. 6. 2016 Areál VlW 
Zlín-Malenovice, od 10 hodin
sluníčko na festivalu
Zkřížené meče
Střelba z kuše, souboje měkče-
nými meči a určitě také tradiční 
přesekávání melounu.

13.–16. 6. 2016 Táborová zá-
kladna Štěrkoviště, od 16 hodin
Rozlučky se školním rokem
Akce určená členům kroužků 
DDM Sluníčko.

16. 6. 2016 DDM Trávníky, 
od 16.30 do 18.30 hodin, 
Vstupné: 40 Kč
Badatelé
Čas pro správné koumáky, ba-
datele a rozumbrady. Zkoumej-
te, jak věci fungují a k čemu 
nám slouží. Akce je určena dě-
tem ve věku 7-11 let.

20. 6. 2016, od 9 do 11 hodin
Dětské dopravní hřiště Otroko-
vice, hřiště u ZŠ Trávníky
sportovní klání mŠ o pohár 
starosty města otrokovice
Akce určená soutěžním týmům 
z MŠ Otrokovice. Přijďte fandit 
své školce!

ČeRven 
Dopravní hřiště
vstup volný
dopravní hřiště pro veřejnost
otevírací doba:
Všední dny 15–19 hodin
Víkendy, svátky, prázdniny 
10–19 hodin
Bližší info na 
www.ddmslunicko.cz

plán na prázdniny:
Příměstské a pobytové tábory 
Přejeme všem krásné a proslu-
něné léto!
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Otrokovice-Střed
nám. 3. května 35

nad květinářstvím Jasmín
 1. patro

kousek od Komerční banky

pOřáDá mEgA  
výprODEJ zBOží
zn. Avon, Dedra, Essens, LR, 
Oriflame a nehtové modeláže

z DůvODu rušENí prODEJNY

SLEvY Až 70 % oproti pC
př. Perceive EDP 199 Kč, 

Incandessence EDP 199 Kč,
laky na nehty od 35 Kč,
gely sprchové od 30 Kč, 

řasenky 59 Kč, parf. těl. krémy, 
mléka, spreje 49 Kč

všE DO vYprODáNí záSOB.

Otevírací doba po–Pá 9–17 hod.
(po dohodě i mimo otev. dobu). 
e-mail: m.vajdova@seznam.cz

tel.: 605 375 505 
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plynoseRvis-topení 
Otrokovice. Montáž a opra-
vy plynu, plynových spotře-
bičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, Ariston, John Wood.  
Tel. 604 988 815.

poděkování

Blahopřání
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Regenerační 
a sportovní 
masáže 
– soboty i neděle. 

Tel. 776 262 616

Redakce otrokovických novin oznamuje

 tRvalé posunutí uZávěRky pRo příJem 
příspěvků z 10. na 5. daného měsíce. 

Uzávěrka příštího čísla je tedy 5. června a dalších čísel 5. července, 5. srpna, 
5. září, 5. října, 5. listopadu, 5. prosince a následujících čísel také 

vždy k 5. dni měsíce.
 děkujeme za pochopení. Redakce otrokovických novin

odvoZ ZdaRma – cena dohodou
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Dub letní, javor mléč, lípa malo-
listá, javor babyka, jilm habro-
listý, habr obecný, z keřů pak 
ptačí zob obecný, dřín obecný, 
brslen evropský a hloh jednose-
menný. Těmito dřevinami jsou 
nově osázené úseky biokoridoru 
a biocentra v lokalitách Hrabův-
ka, Raduň u Terezova, Buňov, 
Buňovský lesík, chrást. Na vlh-
čích místech pomůže stabilitu 
krajiny vylepšit výsadba olše 
lepkavé, vrby bílé a košařské či 
kaliny obecné.

„Jedná se o realizaci prvků 
územního systému ekologické 
stability. Předmětem je založení 
biokoridoru a rozšíření lokál-
ních biocenter na území Otroko-

vic. V rámci akce bude provede-
no zatravnění a výsadba dřevin 
včetně následné péče v šesti 
lokalitách na celkové ploše 9,7 
hektaru. celkem bude vysaze-

no 16 646 stromů a 790 keřů. 
Součástí programu je i následná 
péče o tuto zeleň,“ uvedl Milan 
Štábl z investičního oddělení 
odboru rozvoje města.  (ano)

stromy a keře otrokovického biokoridoru už ozeleňují krajinu

název díla: Realizace prvků ÚSES v k. ú. Otrokovice
objednatel: město Otrokovice
Zhotovitel: H-REKUlTiVAcE, a. s.
termín plnění: 18. 8. 2014–14.11. 2014
vysoutěžená cena: 4 257 910 Kč vč. DPH
Akce byla financována ze 100% z dotačních zdrojů
95 % Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj 
5 % Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí.

lokalita Raduň. Stromky jsou prozatím chráněné proti okusu 
zvěří oplocenkou.  Foto: archiv měú otRokovice

Noc kostelů v Otrokovicích
Opět po roce a tentokrát v pátek 10. 6. 2016 proběhne další 

ročník Noci kostelů.  V rámci této celonárodní akce jsou pro 
všechny příchozí zpřístupněny kostely do pozdních nočních 
hodin. V Otrokovicích budou otevřeny kostely sv. Vojtěcha  
i sv. Michaela a také kaple sv. Anny v Kvítkovicích či kaple 
na charitním domově. 

Program bude probíhat od 18:00 do 22:00 (u sv. Vojtěcha 
do 23:00) a je přístupný pro každého, kdo má chuť prohléd-
nout si interiéry zdejších kaplí a kostelů a zažít jejich jedineč-
nou atmosféru. Netradiční pohledy na naše město pak nabíd-
ne věž kostela sv. Vojtěcha a zájemci budou moci vystoupit  
i do její zvonice. Návštěvníci Noci kostelů budou moci také 
nahlédnout do archivních otrokovických matrik.

podrobnosti o programu naleznete na www.farnost.
otrokovice.cz nebo na www.nockostelu.cz

o toulavém zajíci v otrokovicích 
Byl jednou jeden zajíc, který se toulal, byl vel-
mi zvědavý, rád cestoval a poznával nová města. 
Jednoho dne zamířil taky do Otrokovic. Protože 
zde byl poprvé, jeho první kroky vedly do turis-
tického informačního centra. „Dobrý den, máte 
mapku města a co je tu nového? Jsem zde popr-
vé,“ zeptal se zdvořile urostlého lišáka za přepáž-
kou. „Opravdu?“ podivil se lišák. „Jestli je tomu 
tak, provedu vás kousek městem osobně,“ nabídl 
mu. Jejich prohlídka začala v nedávno otevřeném 
infocentru, pak o pár metrů dále v městské kavár-
ně, kde se posílili dobrou kávou. „Kavárnu a in-
focentrum jsme vybudovali místo zapáchajícího, 
ale docela navštěvovaného bistra. To se přesunu-
lo jinam ve městě a tento pěkný prostor si lidé 
oblíbili,“ pravil lišák. Jejich procházka pokračo-
vala malebným náměstím, kde lišák vyzdvihoval 
nové chodníky podél cesty, vysazenou zeleň  
a v parku velkou šachovnici, v jejíž blízkosti 
upozornil taky na pomníky padlým obětem svě-
tových válek, u kterých jsou vidět čerstvé kytice. 
Pokračovali o kousek dál městskou galerií. Po-
drobně lišák popisoval zajíci, že v této radniční 
budově původně konšelé léta trpěli hazard, aby 
se ti stejní o pár let pozdějí bili v prsa, jak s tímto 
nešvarem ve městě zametou jeho plošným zá-
kazem. A ejhle, nepovedlo se, všude tu teď jsou 
zakázané kvízomaty, v městské kase z nich ani 
koruna a lidské životy se ničí dál. A zajímá to 
teď někoho? „Ale tebe zajímá galerie, že, zajíci?“ 
řekl lišák. To se pár aktivních lidí zapálilo a tu 
nevzhlednou hospodu s hernou přebudovalo za 
souhlasného mávnutí rukou ostatních v moderní 
galerii, kde svá díla vystavují fotografové, uměl-
ci i historici. Stačí předem oznámit úmysl vysta-
vovat a obyvatelé města mohou za nějaký čas 
obdivovat umělecké dílo. „To opravdu jde tak 
jednoduše?“ ptá se zajíc. „Viděl jsem už mnoho 
měst, ale ta vaše galerie je teda unikát,“ řekl zajíc. 
lišák odvětil: „No zase tak úplně světoví nejsme, 
zbytečně nutíme umělce a výtvarníky k vyplňo-
vání papírů pro papíry, asi abychom udrželi umě-
lou zaměstnanost a to nám tu ve městě jde po léta 
skvěle.“  Na procházce parkem se lišák pozdravil 
s jedním váženým pánem. Když se zajíc zajímal, 

kdo to byl, lišák odpověděl, že místní dlouholetý 
ředitel. „Aha, takže váš kamarád,“ odtušil zajíc. 
lišák nechápal a dodal: „No zajíci, u nás to už 
tak historicky je, že ředitelé jsou něčí kamarádi. 
A čím větší kamarád je, tím líp se má. A že to 
občas některému nejde? Koho to zajímá, přece se 
vždycky najdou objektivní důvody, proč to či ono 
nešlo. Akorát pak pracanti, co nad kamarádění 
staví píli a práci pro nás ostatní, na tom tak dobře 
nejsou a to mi vadí,“ dodal lišák posmutněle. Za-
jíc jen zíral. Mezitím přešli po nové cyklostezce, 
okolo zateplené základní školy až k dopravnímu 
hřišti, na kterém si ve slunečném počasí hrály 
desítky dětí na písku a jezdily na kole a koloběž-
kách. Rodiče seděli vedle a radostně sledovali své 
ratolesti. Zajíc říkal: „To je paráda, lišáku, to se 
mi líbí, tak vidíš, že je to bezva.“ To se zase před 
lety našla stejná parta nadšenců jako u infocentra, 
kavárny, galerie, zateplení školy i cyklostezky, 
kteří se zapálením vytvořili tým, usilovně praco-
vali, inspirovali se v okolních městech, dotáhli do 
úspěšného konce projekt, našli potřebné peníze  
a s tímto vším přesvědčili ostatní, kteří to vidě-
li poprvé, aby zvedli ruku jako u mnoha dalších 
věcí v posledních letech v Otrokovicích. „A tak 
se dobré dílo podařilo a funguje,“ pravil lišák. 
Zajíc uznale pokyvoval, rozloučil se a vydal se 
zase na cestu dál do jiného města. Přitom si sám 
pro sebe říká: „Tam v těch Otrokovicích udělali, 
jak říkal lišák, aktivní a zapálení lidé v minulosti 
dost pěkných a užitečných věcí. To muselo stát 
hodně peněz a oni si je sehnali a ty roky práce to 
vymyslet a udělat, hm. No jo, ale co se teda v tom 
městě děje nyní, poslední rok dva? Asi nic moc, 
jinak by mi to lišák přeci řekl, ne?“
 ing. milan plesaR,
 zastupitel města Otrokovice

… hm, tak to vypadá, že ztepilý lišák informoval 
zvídavého zajíce poněkud nepřesně. A teď nevím, 
jestli měl politické zadání nebo z neznalosti. Kaž-
dopádně ho proškolíme a snad si dá už příště po-
zor. O obsahu školení aktuálně nekompetentního 
lišáka Vás budeme informovat v příštím, červno-
vém čísle Otrokovických novin.
 mgr. Jaroslav Budek,
 starosta města Otrokovice

Děkujeme touto cestou všem zaměstnancům charitního domu 
sv. Anežky v Otrokovicích za příkladnou péči o jejich klienty. 
Jejich péče o klienty se vyznačuje vysokou profesní úrovní, ale 
i hluboce lidským přístupem a pochopením pro všechny potřeby 
klientů. Vždy jsme se setkali s pochopením, porozuměním i v 
době nejtěžší, kdy dne 19. 4. 2016 zde zemřel náš rodinný přítel 
pan Bernard Zich. Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme. 
Rodina Rybova a Pickova

Dne 6. května oslavil pan miroslav klvaŇa  
80 let. Za Tvou lásku děkujeme, oporu Ti slibujeme 
a zdraví vinšujeme – manželka Marie, dcera irena  
a Miroslava, vnučka Alena a Daniela

Dne 10. června oslaví životní jubileum 75 let náš milovaný děde-
ček a tatínek, pan antonín ČeŠek. Do dalších let plno zdraví, 
štěstí, životního elánu a optimismu přejí dcera Marta, zeť Radek 
a vnuci Honza a Šimon.

Z RedakČní poŠty



Dopracovaly pil-
né ruce, utichlo 
navždy předob-
ré srdce. Utich-
lo srdce, zůstal 
jen žal, ten, kdo 

Tě miloval, vzpomíná dál.  
Dne 28. května si připome-
neme 9. výročí úmrtí paní 
vlastimily novákové. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí s námi tichou vzpo-
mínku. Dcery Vlasta a lidka 
s rodinami.

Dne 30. května 
si připomeneme  
3. smutné výro-
čí, kdy nás opus-
tila paní marie 
v o J t k o v á . 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte  
s námi.

Dne 31. květ-
na si připome-
neme 4. výročí, 
kdy nás navždy 
opustila naše ma-
minka a babička, 

paní Božena Šenovská.  
S láskou a úctou vzpomíná dce-
ra a syn s rodinami.

Je smutno bez Tebe 
žít, nemá kdo po-
radit, potěšit. Díky 
za to, čím jsi pro 
nás byla, za každý 
den, který jsi pro 
nás žila. 
Dne 17. června uplynou 2 roky 
od úmrtí paní heleny Javoří-
kové. S úctou a láskou vzpo-
mínají manžel a dcera s vnuč-
kou. Nikdy nezapomeneme.
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spoleČenská kRonika

olman seRvice s. r. o. 
přijme pracovníky osoby se zdra-
votním omezením na úklidové 
práce v Otrokovicích. Pracovní 
doba 6–10.30 hod. Mzda 65 Kč/
hod. Volejte 730 186 797 nebo  
e-mail: nabor@olman.cz.

prodám byt 3+1, OV s garáží 
v klidné části Otrokovic a byt 
1+1 na Trávníkách OV po re-
konstrukci. Tel.: 734 410 229

inZeRce

společenská kronika:
cena za zveřejnění je 120 Kč 
vč. DPH/osoba. Podklady 
a platby přijímá Turistic-
ké informační centrum,  
Otrokovická BESEDA,  
Po–Pá  8–12, 13–18 hod., 
So 8–12 hod., 
tel.: 571 118 103.

poZvánka na slavnostní oBřad 
vsypu ostatků Zesnulých spoluoBČanů,        

kteRý se koná v pátek 17. ČeRvna 2016 na hřBitově
 v otRokovicích-kvítkovicích 

ZaČátek v 15.00 hodin. 

ZVE PIETA OTROKOVICE.

In
z
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e

Dne 30. dubna uplynulo 5 let, co nás navždy opustil 
pan vladimír BRychta. Stále vzpomínají man-
želka, dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomeňte s námi na Zdeňku kaRás-
kovou, která by se v květnu dožila 90 
let, a JoseFa kaRáska, který by 
letos v dubnu dovršil 93 let. Vzpomínají 
děti Josef a Hana a ostatní příbuzenstvo.

Dne 2. května jsme si připomněli 4. výročí, kdy nás na-
vždy opustil náš tatínek a dědeček, pan Jan Blata, 
který by se 7. března dožil 87 let. S láskou a úctou vzpo-
mínají dcera Jana s rodinou.

Dne 2. května uplynul rok od úmrtí našeho tatínka, 
manžela, pana vladimíra opletala. S láskou 
vzpomínají manželka, synové Jaroslav a Vladimír  
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi ti-
chou vzpomínkou.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který 
jsi pro nás žil.
Dne 2. května jsme si připomněli 1. výročí úmrtí pana 
vincence kRátkého. S úctou a láskou vzpomíná 
manželka Marie, dcera lenka s rodinou, syn Karel  
s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Dne 2. května jsme si připomněli 11. výročí úmrtí 
naší maminky, babičky a prababičky, paní marie 
duJkové. Za tichou vzpomínku děkují dcery Ma-
rie a Jana s rodinami.

Dne 6. května uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil 
pan vladimír Čelechovský. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte prosím s námi. Za vzpomínku děkují man-
želka, syn Vladimír a sestra Marie s rodinou.

Dne 9. května uplynuly dva roky, kdy nás opustila 
naše drahá manželka, maminka, babička a praba-
bička, paní drahomíra ŠeBestová. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpo-
mínku. S láskou vzpomínají manžel Václav, dcery 
Marcela a Magda s rodinami.

Odešla jsi, odešla jsi tam, kam půjdou všechna po-
kolení.
Dne 10. května tomu byl rok, co podlehla těžké ne-
moci moje jediná dcera daniela schmidová. 
Vzpomínka bolí. Maminka

Spi sladce, tiše, mladý svůj sen, na Tebe, Martínku 
vždy s láskou vzpomenem. Chybíš... 
Dne 10. května uplynuly 4 roky, kdy nás navždy 
opustil milovaný martin satina. S láskou vzpo-
mínají maminka Katka, sestry Katka a caroline  
a bratr lukáš.

Dne 10. května uplynul 1. smutný rok od úmrtí 
naší milované maminky a babičky, paní miloslavy 
kaRlíkové. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi 
tichou vzpomínku. Děkují synové lukáš a Stanislav 
s rodinami.

Vzpomínka na Tebe stále je živá, kdo v srdcích žije, 
ten neumírá.
Dne 11. května uplynuly 2 roky, co nás opustil 
manžel a tatínek, pan vlastislav hnilo. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka Olga, dcera Vlasta  
a syn Rosťa s rodinou.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest za-
nechal jsi v nás. 
Dne 11. května jsme si připomenuli 1. výročí úmr-
tí pana eduarda kaRoly. Stále vzpomínají syn  
a dcera s rodinami.

Dne 13. května uplynul 1 rok od úmrtí pana oldři-
cha kovalČíka. S láskou vzpomínají manželka 
Božena, dcery Renata a Nela.

Dne 16. května by se dožila 90 let paní helena  
vaculíková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte pro-
sím s námi. Děkuje rodina.

Dne 17. května uplynulo 15 let, kdy se s námi roz-
loučil manžel, pan antonín staněk. Všem, kdo 
vzpomenou s námi, děkuji. Vzpomínají manželka 
Jiřina, dcera Hana s rodinou, dcera Jiřina s rodinou  
a syn Antonín s rodinou.

Dne 17. května jsme si připomněli nedožité 85. na-
rozeniny pana Josefa BRáZdila. S láskou a vděč-
ností stále vzpomínají manželka, syn, dcera a sestra 
s rodinami.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří. Tak bylo a 
bude dál, i kdybys oči vyplakal, nic na tom nezměníš.
Dne 17. května jsme vzpomněli třetí výročí úmrtí 
mého syna a našeho bratra, pana lubomíra po-
lanského. Za tichou vzpomínku děkuje mamin-
ka a bratři s rodinami.

Dne 19. května jsme vzpomněli smutné výročí 24 let naší dra-
hé maminky, babičky a prababičky, paní Růženky 
hoBZové, která odešla jako tichý vánek jara. Její 
život byl čistý, plný něhy, lásky a obětování, kde toto 
nám vtiskla do našich srdrcí. S láskou a úctou stále 
vzpomínají dcera Evža se svými rodinami a syn Karel  
s rodinou. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Dne 19. května by se dožil 95 let můj otec a velký 
kamarád, pan dobromil holuB. Vzpomínají syn 
Jiří s rodinou. 

Čas utíká a nevrátí, co vzal, ale láska a vzpomínky  
v našich srdcích žijí dál.
Dnes, 20. května, uplynuly 3 roky, co nás navždy 
opustil pan vlastislav Janík. Vzpomínají manžel-
ka a dcery s rodinami.

Ti, které milujeme, nás nikdy neopustí. Vždy je na-
jdeme v srdci.
Dne 21. května uplynou 2 roky, co navždy odešly 
naše milované děti peťa a BaRunka. S láskou 
vzpomínají rodiny Čermákova a Kraváčkova. Děku-
jeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Odešel jsi, však ve vzpomínkách žiješ s námi dál.
Dne 22. května uplyne 1. smutný rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan karel dokoupil. Stále 
vzpomíná manželka a dcera iva.

Dne 23. května vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana 
adolfa vyoRala. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a dcery s rodinami.

     Čas plyne, vzpomínka zůstává.
Dne 23. května uplynou 4 roky, co nás 
opustil pan František kRátký. Dále 
děkujeme všem přátelům a známým za 
projevenou soustrast na poslední ces-
tě paní hedviky kRátké. S láskou 
vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Odešel jsi, ale zůstal jsi v srdcích těch, kteří Tě mi-
lovali. 
Dne 25. května by se dožil 89 let pan Zdeněk 
GaZda. Dne 11. února uplynulo 12 let od jeho 
úmrtí. Za vzpomínku děkuje manželka, dcera Zdeň-
ka s rodinou a syn Jiří s rodinou.

Kdo Tě znal – vzpomene, kdo Tě měl rád – nezapo-
mene!
Dne 27. května si připomeneme 10. výročí úmrtí 
pana miroslava andRýska. Vzpomíná celá ro-
dina.
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Jirka Mára jako jediný vozíčkář 
na světě projel všechny konti-
nenty. My tolik času a prostřed-
ků na cestování nemáme. Ale 
máme mapy, globusy, internet 
a chuť poznávat cizí země. Tak 
jsme se vydali po jeho stopách 
a během zeměpisné soutěže 
jsme projeli takřka celý svět.

cesta to byla náročná. Trva-
la skoro dva měsíce. V deseti 
kolech jsme vyhledávali in-
formace o zemích, které Jirka 
navštívil. Nakoukli jsme pod 
pokličku vulkánů v yellow-
-stonském národním parku, na-
učili jsme se pěstovat tulipány 
v Holandsku, aranžovali jsme 
japonské suši pod horou Fudži. 
Nedá se říct, která země je nej-
krásnější, všude je spousta za-

jímavostí. Ale jedno mají spo-
lečné. Naučily nás trpělivosti, 
popustili jsme uzdu fantazii a 
aspoň na chvilku jsme se stali 
opravdovými cestovateli. 

Hodnocení soutěže nebylo 
jednoduché. Při rozhodování o 
vítězích se započítávala jaká-
koliv informace, kterou jsme 
vyčetli a zapsali. Pak už jsme 
jen doufali, že bude správná. 

Absolutním vítězem se stal 
Václav Janečka ze Vii. A, hned 
za ním se ztrátou jednoho bodu 
se umístila Justýna Mikelová z 
V. A, kterou hodiny zeměpisu 
teprve čekají. Oběma patří vel-
ké uznání a přejeme jim, aby se 
v dospělosti mohli podívat na 
místa, která dnes navštívili jen 
v knihách. 

Poděkování a uznání patří 
ale všem školním cestovatelům, 
kteří vytrvali až do konce. Kaž-
dý týden čekali na nové otázky, 
těšili se domů, až budou moci 
hledat ono místo, které bylo na 
obrázku. Jirkovi z každé výpra-
vy zůstávají vzpomínky s vůní 
dálek. Nám zůstanou vzpomínky 
nejen na krásné dva měsíce pu-
tování po naší planetě. Dlouho si 
budeme pamatovat den, kdy nás 
ve škole navštívil Jirka se svými 
rodiči, aby nám předali ceny a 
zhodnotili naše cestování, a kdy 
jsme mohli poslouchat vyprávě-
ní o dalekých krajích, kde voní 
síra, dýmají sopky a žijí lidé, kte-
ré možná jednou poznáme i my.
 ing. pavlína ptáČková, 
 učitelka ZŠ Trávníky

cestujeme po kontinentech s Jirkou márou

Vampýrská noc, Noc s Anderse-
nem, závody v aerobiku, vzdělá-
vání pedagogů a přehlídka po-
hybových skladeb. Pět různých 
akcí v jednom víkendu zvládnou 
navštívit nebo uspořádat pracov-
níci Domu dětí a mládeže Slu-
níčko Otrokovice. Víkend plný 
napětí, zážitků, nových informa-
cí, vědomostí a zkušeností. Nasa-
zení pedagogů volného času bylo 
nad limit. Objevovali se v rolích 
trenérů, lektora, vedoucích akcí, 
organizátorů, svačinářů, podpo-
rovatelů, kadeřníků, maskérů, 
řidičů a kamarádů.

Již podeváté se v DDM Slu-
níčko konala mezinárodní akce 
k podpoře dětského čtenářství 
Noc s Andersenem. Na odlou-
čeném pracovišti centra volného 

času spalo celkem třicet  dětí. Byl 
pro ně připraven pestrý program 
plný překvapení - čtení pohádek, 
tvoření záložek, pohádkový kvíz, 
hry, soutěže a žonglérský a ba-
lonkový workshop. Spokojené 
úsměvy byly tou největší odmě-
nou pro ty, kteří akci připravili. 
Z nocování si všichni odnesli 
mnoho zážitků a knížku, která 
dětem bude připomínat nejen no-
cování, ale také to, že je důležité 
si pravidelně číst.

Vampýrské noci se zúčastni-
lo třicet vampýrů. Jednalo se o 
takzvaný larp (z anglického life 
action role playing), kdy se lidé 
převlékají do hereckých rolí. 
V tomto případě upírů ze světa 
World of Darkness. Účastníci 
akce se pak dostávali do dra-

matických situací, které museli 
z pohledu postavy vyřešit. Akce 
se účastnili lidé z celé České re-
publiky i ze Slovenska. 

Pod taktovkou trenérky a cho-
reografky Hany Hlobilové se 
zúčastnilo v sobotu soutěže 
v aerobiku Kyjov cup třiadvacet 
dětí, žáků a studentů a dvacet do-
spělých. V kategorii od 11 do 14 
let a v kategorii nad 27 let získali 
svěřenci první místa. V neděli 
vyjeli soutěžící na Přehlídku po-
hybových skladeb do Bystřice 
pod Hostýnem, kde získali 1. 
místo a absolutního vítěze pře-
hlídky v kategorii 19 až 49 let. 
Druhé místo si odnesly roztles-
kávačky za skladbu Modrásci 
a malé mažoretky za skladbu 
Barbie.

V sobotu se vzdělávalo je-
denadvacet externích pracovní-
ků DDM Sluníčko. Absolvent 
studia pedagogiky volného času 
získá základní teoretické znalosti 
a praktické dovednosti v oblasti 
pedagogiky a psychologie. Sou-
částí tematických okruhů je i vy-
braná oblast pedagogiky volného 
času, kompetence a osobnost pe-
dagoga volného času i možnosti 
zapojení cílové skupiny do vý-
chovně-vzdělávacího procesu.

Absolventi kurzu budou 
schopni sestavit plán pedagogic-
ké práce tak, aby byl v souladu se 
základními principy pedagogiky 
volného času a trendy v oblasti 
zájmového vzdělávání.

„Jsme unavení, ale spokojeni. 
Naše pedagogické schopnosti, 

znalosti i vědomosti přináší opět 
cenné trofeje i znalosti a vynika-
jící reklamu městu Otrokovice, 
obci Tlumačov, DDM Sluníčko. 
Poděkování patří rodičům dětí, 
které závodily. Rodiče nejen 
fandili, ale pomáhali s přípra-
vou dětí na závody. Je zde vi-
dět spolupráce rodiny s DDM 
Sluníčko. Pochopitelně neza-
pomínáme na poděkování ne-
pedagogickým profesím, které 
nás denně doprovází zase svou 
odborností. Víkend bych nazva-
la odborným, kvalitním a pest-
rým koncertem pedagogických 
i nepedagogických pracovníků 
DDM Sluníčko,“ vyjádřila spo-
kojenost ředitelka DDM Sluníč-
ko Jiřina Kovářová.  

 Romana stehlíková

Jeden víkend v ddm sluníčko otrokovice: celá řada akcí a nadšení dětí i rodičů

Dne 12. dubna pořádalo Gymnázium Otrokovice za podpory měs-
ta Otrokovice již 47. festival gymnaziálních souborů. Zúčastnily 
se ho pěvecké a národopisné soubory od Ostravy až po Uherský 
Brod. Hudební soubor a divadlo VARiAcE hostitelského gym-
názia připravily také večerní akademii, která byla obohacena  
i o půvabnou módní přehlídku.    věra kRamářová
  Foto: anna novotná

Festival gymnázií po sedmačtyřicáté

V průběhu měsíce dubna se 
uskutečnila odborná stáž vybra-
ných studentů 3. ročníku SPŠ 
Otrokovice na řeckém ostrově 
Samos. Projekt se uskutečňuje 
již několik let a je financován 
evropským programem Eras-
mus+. Každé jaro studenti vy-
cestují na tři týdny, aby praco-
vali s odborníky ve výzkumné 
instituci Archipelagos. 

i naše skupina 17 studentů a 2 
dospělých doprovodných osob 
odletěla krátce po Velikono-
cích z Vídně do Atén a odsud 
na řecký ostrov Samos.

Po příjezdu jsme se seznámili 
s týmem z celého světa, který 
nás měl na starosti. Tento tým 
nám přidělil několik témat, 
projektů, kterými jsme se zabý-
vali celý pobyt. Jazyková bari-
éra byla sice silnější než naše 
fantazie, a tak jsme se snažili 
dorozumívat všemi prostředky. 

Nejzábavnějším úkolem bylo 
pro všechny pozorování del-
fínů na lodi. Další okruhy ov-
šem také nebyly k zahození. 
Hledání kytiček po celém os-
trově, pozorování ptáků  dale-
kohledem, hledání chameleonů  

a další. Projekt na záchranu sta-
rých olivovníků, tzv. bioblitz, 
obnášel kladení pastí na hmyz, 
pozorování motýlů a záznamy 
o růstu olivovníků. Diskutovali 
jsme také o alternativních zdro-
jích energií a ukazovali jsme 
si některé prototypy v akci. 
Vajíčka ze solární pánve byla 
sice nedosolená, ale měli jsme 
dobrý pocit, že nemusíme platit 
účet za plyn.

O víkendu jsme jezdili na 
výlety do okolí. Pro některé to 
byla první životní zkušenost 
s mořem. Pro některé možná 
první koupání v moři bez ro-
dičů. Zatímco něžná část osa-
zenstva chytala bronz na pláži, 
druhá část skotačila ve vlnách 
krásného řeckého moře. Tak 
jsme užívali volných chvílí.

Každý z nás si to užil ve zdra-
ví a dobré náladě. lehké odře-
niny už k výletu na ostrov toho-
to typu patří. Přejeme ostatním 
žákům, ať se také někdy dosta-
nou na podobně zajímavou pra-
covní stáž.

 Gabriela Zpěváková,
 veronika Jourová
 a martin Fišer

studenti zachraňovali olivovníky

Měsíc duben je každoročně na naší škole věno-
ván přípravám na projektový den věnovaný naší 
planetě. V tomto školním roce jsme se rozhodli 
22. dubna, v den svátku Země, neopouštět budo-
vu školy.  i přestože žáci celé dopoledne strávili 
„doma“, prožili jej úplně jinak, než jsou zvyklí.

První velká změna spočívala už v tom, že žáci 
nebyli se svými třídami, ale rozdělili se do 12 
skupinek, v nichž byly zastoupeny děti od pá-
ťáků až po deváťáky. V těchto různorodých sku-
pinkách strávili žáci celé dopoledne. Postupně 
společně procházeli 12 stanovišti, na kterých 
vyučující měli připravený neobvyklý pro-
gram. Na místě věnovaném kyselým deš-
ťům se pokusili neutralizovat kyselý roztok 
a ve třídě s programem o pouštích hledali 
v písku ztracené předměty. S paní učitel-
kou, která měla připravené 
téma o jaderných haváriích, 
se převlékali do protiradi-
ačního obleku zhotoveného 
z pláštěnek a sáčků. Velmi 
zajímavé pro všechny bylo 
povídání o zemětřesení. 
To paní učitelka zažila na 
vlastní kůži. A co si vzít  
s sebou při evakuaci během 
povodní? Zabalit evakuační 
zavazadlo a ve vypjatých 
chvílích na nic nezapomenout. 
S tím se seznámili v tělocvičně, kde 
se následně pokusili uniknout před 
velkou vodou.

 Pak se všechny skupinky po-
stupně přemístily na zahradu, 
kde si žáci v našem školním lese 
zahráli na invazní rostlinu nebo 
živočicha, který na dráze z lan 

a sítí překonává překážky ke svému rozmachu 
na novém území. Na školní zahradě bylo ještě 
připraveno stanoviště s informacemi o nerost-
ných surovinách. Zde měli žáci za úkol zjistit, 
co všechno se z vybraných nerostů a hornin vy-
rábí. S blížícím se létem bylo určitě pro chlapce 
a děvčata důležité si připomenout, jak chránit 
náš organismus před nebezpečným UV zářením, 
kterého na naši planetu v důsledku oslabení ozó-
nové vrstvy proniká stále více. Žáci zaměření na 
modelování si užili na stanovišti o sopečné čin-
nosti. Vytvořit si sopku a ještě ji přivést k sopeč-
né erupci, to si jistě ve škole nezkusí každý den. 
Stejně tak povídání o hurikánech a tornádech 

s neobvyklým pokusem si žáci určitě budou 
dlouho pamatovat. i další téma o válkách, 

které snad na první pohled k oslavě Dne 
Země ani nepatří, dokázala paní učitelka 

připravit tak, že se žákům ze 
třídy ani nechtělo. Na po-
sledním stanovišti věnova-
ném přelidnění si děti užily 
i spoustu legrace.  Hádejte, 
kolik se jich vtěsnalo na  
1 metr čtvereční plochy?

letošní Den Země jsme 
zaměřili na mimořádné si-
tuace, jež mohou být způ-
sobeny přírodními silami 

nebo činností člověka, a na 
jejich vliv na život na naší planetě. 

Velký dík patří také žákům  
9. ročníku, kteří na některých sta-
novištích pomáhali s organizací,  
a přispěli tak ke zdárnému průbě-
hu celého projektového dne.    

mgr. miroslava málková,
 organizátorka Dne Země

den Země pro žáky 5. až 9. ročníku
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Otrokovický brokový střelec 
Jiří Gach byl 22. dubna oce-
něn mezi nejlepšími sportovci 
Zlínského kraje za loňský rok. 

„chtěl bych poděkovat ta-
tínkovi, který mi předal veš-
kerý um, mamince, která mě 
sponzorovala, rodině, která 
mě podporuje, i přítelkyni. 
Dále se budu věnovat tomu, co 
mám nejraději, a to je střelba. 
Dokud mi bude zrak a síly sta-
čit, budu pokračovat,“ řekl při 
vyhlašování na pódiu Otroko-
vické BESEDy. 

Zatímco Gach patří mezi 10 
TOP jednotlivců, nejúspěšněj-
ším sportovním kolektivem 
byli vyhlášeni hráči zlínského 
sledge hokejového klubu SHK 
lAPP Zlín. V klubu působí 
otrokovický útočník David 
Palát. 

Oceněným poblahopřál hejt-
man Zlínského kraje Stanislav 
Mišák i otrokovický olympio-
nik Oldřich Svojanovský. 
  (red), foto: Jiří Balát

střelec Gach patří ke sportovní špičce Zlínského kraje
V sobotu 9. dubna se ve Zlíně 
konala Taneční liga 2016. V 
kategorii Junior ii. se opět pro-
sadil otrokovický taneční pár 
Jakub Zaorálek a Nikola Teplá, 
kteří si ve standardních tancích 
vytancovali další letošní zlatou 
medaili.  V latinskoamerických 
tancích jsme si odvezli bronzo-
vou medaili. Děkujeme za dů-
věru.  pavel BaRtoŠ,
 předseda spolku 
 Dance Talent Academy

další zlato pro otrokovice

Na dvě stě padesát mladých 
fotbalových nadějí (10 druž-
stev mladší a 10 družstev starší 
přípravky) z České republiky  
a Slovenska změřilo první květ-
novou sobotu své síly v rámci 
XXi. ročníku Mezinárodního 
fotbalového turnaje mladších 
a starších přípravek „O pohár 
osvobození města Otrokovice“ 
konaného pod záštitou otro-
kovického starosty Jaroslava 
Budka a předsedy Zlínského 
KFS a člena VV FAČR Vlasti-
míra Hrubčíka.  

Turnaj se konal v otroko-
vickém Sportovním areálu 
Baťov. Hrálo se na čtyřech hři-
štích (2x přírodní tráva mladší  
a 2x hřiště s umělým povrchem 
iV. generace starší přípravka) 
ve dvou skupinách po pěti tý-
mech. Po dopolední přestávce, 
kdy skončily zápasy ve skupi-
nách, pokračoval turnaj zápasy 
o umístění. K vidění byly ur-
putné boje fotbalových benja-
mínků i fotbalové umění těchto 

začínajících fotbalistů. A pro-
tože letošní akci přálo i počasí, 
tribuny se zaplnily rodiči, kteří 
zaslouží velkou pochvalu za 
povzbuzování svých ratolestí  
i vzorné chování.

 celkovým vítězem a „roč-
ním“ majitelem putovního 
poháru se součtem umístění 
mladší a starší přípravky stali 
při své premiérové účasti mladí 
fotbalisté SK Sigma Olomouc.
Mladší přípravka SK Baťov 
1930 obsadila krásné třetí mís-
to, když v boji o medaile doká-
zali chlapci porazit favorizova-
nou lokomotívu Trnava 2:1, 
„B“ tým skončil na desátém 
místě. Starší přípravka prohrála 
bitvu o sedmé místo s FK TVD 
Slavičín až po rozstřelu z poku-
tových kopů, v normální hrací 
době skončilo utkání 4:4.

Mladé naděje pořádajícího 
SK Baťov 1930 z. s. tak získaly 
v turnaji určitě cenné fotbalové 
zkušenosti a dokázaly, že se 
pod vedením zkušených trené-

rů mohou rovnat i s mládežníky 
ligových mužstev.

ceny družstvům a jednot-
livcům předali Mgr. Jaroslav 
Budek, starosta města Otroko-
vice, Vlastimír Hrubčík, před-
seda Zlínského KFS a člen VV 
FAČR a ing. Petr Trávníček, 
člen výkonného výboru SK Ba-
ťov 1930 z. s.

Na uskutečnění letošního 
ročníku mezinárodní mládež-
nické akce „O pohár osvobo-
zení města Otrokovice“ mají 
kromě obětavosti organizátorů, 
pořadatelů a rozhodčích z řad 
členů SK Baťov 1930 z. s., vý-
znamný podíl město Otrokovi-
ce, Zlínský kraj, Zlínský KFS a 
reklamní partner akce Teplárna 
Otrokovice. Všem těmto pat-
ří obrovské poděkování, že se 
turnaj mohl uskutečnit na vý-
borné úrovni.

 milan spuRný
 a hynek BRŠlica
 členové organizačního 
 výboru turnaje

mladŠí přípRavka - celkové pořadí:
1. SK Sigma Olomouc 
2. Fc FASTAV Zlín
3. SK Baťov 1930 „A“
4. FK lokomotíva Trnava
5. SK Hanácká Slavia Kroměříž
6. MFK Dubnica nad Váhom
7. 1. Fc Slovácko 
8. FK TVD Slavičín
9. TJ Olympia Slavoj Bruntál
10. SK Baťov 1930 „B“
 
Nejlepší hráč: Filip Hellebrand (Fc FASTAV Zlín)
Nejlepší brankář: Tomáš Fryčák (SK Sigma Olomouc)
Nejlepší střelec: Adam Jankovič 10 gólů (FK lok. Trnava)
Nejlepší hráč SK Baťov 1930 „A“: Milan Švenda
Nejlepší hráč SK Baťov 1930 „B“: Daniel Rada
Dívka turnaje: Nikola Hynčicová  (SK Baťov 1930 „B“)

staRŠí přípRavka - celkové pořadí:
1. 1. Fc Slovácko
2. FK lokomotíva Trnava
3. SK Sigma Olomouc
4. Fc FASTAV Zlín
5. MFK Dubnica nad Váhom
6. SK Hanácká Slavia Kroměříž
7. FK TVD Slavičín 
8. SK Baťov 1930
9. TJ Olympia Slavoj Bruntál
10. FK Viktoria Otrokovice

Nejlepší hráč: Nikolas lagovský (1. Fc Slovácko)
Nejlepší brankář: Robin Zavadil (SK Baťov 1930)
Nejlepší střelec: lukáš Púček - 10 gólů (MFK Dubnica n. V.)
Nejlepší hráč SK Baťov 1930: Robin Zavadil

Fotbalové naděje bojovaly „o pohár osvobození města otrokovice“

Své síly změřilo na dvě stě padesát mladých fotbalových nadějí (10 družstev mladší a 10 družstev 
starší přípravky) z České republiky a Slovenska.
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Vynikajícího úspěchu dosáhla o tomto víkendu  otrokovic-
ká  juniorská reprezentantka v gymnastickém aerobiku Barbora 
Karlíková, závodnice ASc Zlín, na závodu Světového poháru  
v portugalském cantanhede. V početné  konkurenci 42 závodnic  
z 11 států světa se Bára probojovala do finále mezi osm nejlepších 
a celkově tak obsadila vynikající páté místo.

Vicemistryně ČR 2016 v kategorii jednotlivkyň, stříbrná medai-
listka z mezinárodního závodu czech aerobik open 2016 a opět 
stříbrná z libereckého Poháru federací tak potvrdila svou nominaci 
reprezentovat nejen Českou republiku, ale i město Otrokovice na 
červnovém Mistrovství světa v gymnastickém aerobiku, které se 
bude konat v jihokorejském městě inčchon.   (red)

Zlínští hokejisté změří síly při 
tradičním přátelském utkání

s otrokovickými fotbalisty

Po propršeném Mistrovství 
ČR v in-line rychlobruslení 
v Otrokovicích před 3 lety se 
mistrovství opět do našeho 
města vrací. Za uplynulých 
pár let se kvalita českého in-
-line rychlobruslení posunula 
o hodně výše a současná repre-
zentace konkuruje nejlepším 
Evropanům. Všichni tito se v 
sobotu 21. května opět ukážou 
na startovní čáře městského in-
-line oválu na sídlišti Trávníky 
v Otrokovicích.

„Je to logické. Tento závod 
je zároveň kvalifikačním závo-
dem např. pro mistrovství Ev-
ropy,“ říká předseda pořádající 
organizace Speedskating club 
Otrokovice Marcel Nemček. 
První startovní výstřel je pláno-
vaný na 11. hodinu. Závodníci 
se utkají o tituly mistrů repub-
liky v 5 ženských a 5 mužských 
kategoriích. Jde o kategorie ve 
věku od 10 do 29 let. Zazávodí 
si ale i mladší děti a starší zá-
vodníci nad 30 let. 

Poprvé v historii mistrovství 
se pojede vyřazovací závod 
ve sprintu dvojic na 100 m. 
„Bude to zajímavá a napínavá 
podívaná,“ láká diváky Marcel 
Nemček.

Otrokovický in-line pohár 
se uskuteční opět ve třech ter-
mínech, a to 21. května, 25. 
června a 20. srpna. Záštitu 
nad touto akcí převzal hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mi-
šák a starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek.   (red)

Česká elita in-line rychlobruslení opět zamíří do otrokovic

Barbora karlíková jede na mistrovství světa

Házenkářky TJ Jiskra Otro-
kovice jsou ve svízelné situaci. 
V 1. lize sice dokázaly udržet 
první nesestupové místo, ale 
musejí čekat na výsledek play-
-out české části interligy. Tam 
totiž o udržení bojuje Písek s 
Plzní a právě Plzeň v minulosti 
avizovala, že neví, jestli bude 
chtít interligu hrát i v příští se-
zoně. A v případě, že by ve vy-
řazovacích bojích Plzeň Písek 
porazila, mohla by Jihočešky 
následovat do 1. ligy. V tom 
případě reálně hrozí, že z 1. 
ligy sestoupí tři družstva, tedy 
včetně Otrokovic.

Nicméně házenkářky Otro-
kovic v posledním domácím 
utkání v této sezoně předvedly 
výkon, kterým dokázaly pora-
zit Vršovice a rozloučit se ví-
tězně s domácím publikem. Po 
zápase jsme vyzpovídali trené-
ra Štefana BoRŠického.

pane trenére, asi nadešel 
čas na zhodnocení sezony 
přesto, že vás čeká ještě zápas 
ve Zlíně, ale ten zřejmě už ne-
ovlivní celkový výsledek…

Je to tak, výsledkem, který 
jsme dnes uhráli, jsme si udě-
lali šanci, že bychom mohli 
skončit až čtvrtí od konce, což 
by s jistotou zaručilo účast v 
první lize. Já si myslím, že ty 
cíle, které jsme si vytyčili, tedy 
udržet se v soutěži, jsme splnili 
bezezbytku. Za tento rok jsme 
měli velké problémy, hlavně s 
hráčským kádrem, abychom se 
na zápasy dostavovali v nějaké 
solidní hráčské sestavě, takže 
jsem maximálně spokojený. 
co se týká sestupu, ještě bych 
chtěl podotknout, že jsme sice 
na nesestupovém místě, ale po-
kud by z té nejvyšší inter ligy 
družstvo nechtělo pokračovat 

dál v soutěži, mohlo by se stát, 
že by svaz rozhodl, že musí 
soutěž z i. ligy opustit i třetí 
mančaft. Doufám, že k tomu 
nedojde, ale musím dál čekat, 
jak se to vyvine.

při zápasech zela střídačka 
skoro prázdnotou. Jak jste 
zvládal koučovat tak zeštíhle-
né družstvo?

Na to, že jsme měli úzký 
kádr, tak se děvčata snaži-
la chodit jak na tréninky, tak 
účasti na zápasech byly téměř 
devadesátipětiprocentní, což 
při tomto úzkém kádru bylo 
třeba a bylo vidět, že se nám to 
v této sezoně vyplatilo. Proto-
že náš kádr je úzký, a toto byla 
alfa a omega, že hráčky se k 
tomu postavily tak, že plnily 
bezezbytku to, co jsme si řekli.

Rýsuje se budoucnost otro-
kovické ženské házené v po-
době nastupující generace?

Já si myslím, že určitě, 
máme výborné mládežnice. 
Bude to trvat pár roků, bude to 
těžké a budeme muset sehnat 
nějakou zkušenou hráčku k těm 
mladým, které by potáhly tu 
káru dál. Na tom hodně záleží. 
Ale myslím si, že máme z čeho 
čerpat do budoucna. První liga 
je celkem dost solidní soutěž a 
tam je potřeba vždycky jedna 

dvě zkušené hráčky. Doufám, 
že dokážeme společně s nimi 
předat mladým hráčkám zkuše-
nosti a nějak to tak potáhnout 
dál.

důležitá otázka na závěr. 
pane trenére, budete pokra-
čovat i v příští sezoně u otro-
kovických házenkářek?

Myslíte mě osobně? Tak sa-
mozřejmě honila se mi hlavou 
myšlenka, že už to dělám je-
denáct sezon a je to dost psy-
chicky náročná záležitost, ta 
ženská házená. Zatím se nena-
šel nikdo, kdo by mě vystřídal, 
já se tomu nebráním, byl bych 
i rád za oživení. Já bych se 
klidně připojil i k mládeži, ale 
pokud nebude zbytí, nevzdám 
to (úsměv).

Pro pořádek je nutno dodat, 
že Otrokovice v avizovaném 
zápase podlehly Zlínu, a obsadí 
tak bez ohledu na zbývající zá-
pasy desátou příčku. Výsledek 
play-out interligy bude znám 
až po distribuci Otrokovických 
novin – 22. května, a tak ne-
zbývá než otrokovickým há-
zenkářkám držet pěsti, aby se 
v první lize udržely a nemusely 
kvůli administrativním pravi-
dlům o stupínek níž.

 michal kRatochvíl

házenkářky sice 1. ligu  zachránily, ale musejí 
čekat na konečný výsledek play-out interligy

Otrokovická pobočka NADĚJE zve všechny příznivce na 

5. ročník festivalu Jeden den
v sobotu 4. 6. od 14 hodin

v otrokovicích na lanáčku. Hlavním posláním festivalu je 
spojovat umělce s handicapem a ty zdravé.

Představí se hudební kapely PASS, Hudba Fryšták. Bezpro-
středním, avšak sluchu lahodícím hraním se představí host fes-
tivalu Kabrňáci z Tloskova. Přestávky mezi hudební produkcí 
vyplní studenti ZUŠ, Gymnázia Otrokovice nebo taneční vy-
stoupení v podání klientů otrokovické NADĚJE. 

Zajímavým zpestřením festivalu bude workshop skupinové-
ho bubnování s Rytmem pro život. Nebude chybět doprovod-
ný program, tvořivé dílny a samozřejmě občerstvení. 

Výtěžek akce bude věnován na zakoupení ošetřovatelské 
hydromasážní vany pro Dům NADĚJE. 
Festival se uskuteční pod záštitou starosty města otrokovi-
ce pana Jaroslava Budka.


