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  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ ,
město Otrokovice v letošním roce oslavuje významné výročí – je tomu 875 let od chvíle, kdy se 
obec Otrokovice poprvé objevila v písemných pramenech, konkrétně v listině olomouckého biskupa 
Jindřicha Zdíka. Listina samotná přirozeně nepojednává primárně o Otrokovicích – obec je v ní 
pouze zmíněna mezi celou řadou jiných obcí, ve kterých mělo olomoucké biskupství v té době své 
pozemkové majetky – nicméně touto první písemnou zmínkou se Otrokovice každopádně řadí mezi 
nejstarší obce našeho regionu. na tom nic nezmění ani to, zda listina pochází z roku 1131, jak 
se domnívali někteří starší badatelé, nebo až z roku 1141, na kterém se shoduje většina badatelů 
současných. 
   V každém případě je to doba velmi vzdálená od naší současnosti. Vzdálená natolik, že nám možná 
trochu dělá problémy blíže si tuto dobu zařadit do schématu naší a světové historie. Pojďme si tedy 
připomenout, co by si asi mohli přečíst čtenáři novin v roce 1141. V Anglii toho roku zuří anarchie 
a vzpoura proti králi Štěpánovi. V Uhrách zemřel král Béla II. na trůnu jej vystřídal jeho jedenácti-
letý syn Gejza, toho jména také druhý. Čínský generál Jie-lu Ta-š rozhodně poráží seldžucké Turky 
a zakládá ve střední Asii novou říši – Karakitani. Významný filosof, sefardský žid Juda Halevi, 
se vydává na pouť z Alexandrie do Palestiny. U nás doma to byl druhý rok vlády nového českého 
knížete Vladislava II., budoucího druhého českého krále Vladislava I. Ano, je to tentýž Vladislav, 
který se již za pět let vydá na druhou křížovou výpravu. V dubnu toho roku postihla Prahu velká 
povodeň a na nebi se snad ukázala kometa. Kníže Vladislav dovoluje svému příbuznému Otovi, aby 
se vrátil ze svého vyhnanství na Kyjevské Rusi, a dává mu olomoucký úděl. Protože náboženská tu-
ristika není výsadou jen sefardských židů, na pouť do Jeruzaléma se toho roku vypravili také čeští 
velmoži Spytihněv, Miroslav a Mukar. no a nám dobře známý olomoucký biskup Jindřich Zdík se 
v roce 1141 vydává na misii k pohanským Prusům, avšak s nevalnými výsledky, jak přiznává vzácně 
upřímný kronikář, když praví: „... jest lépe mlčeti o jeho cestě, protože usiloval darmo, a raději se 
radovati z jeho navrácení.“ 
   že vám rok 1141 stále nic moc neříká? Pak si nenechte ujít výstavu Klubu přátel historie města 
Otrokovice, která je nyní k vidění v Městské galerii a je věnována nejstarší historii města – na ní si 
můžete prohlédnout i onu listinu Jindřicha Zdíka s první písemnou zmínkou o Otrokovicích. Kro-
mě výstavy si město toto významné výročí připomene také vydáním pamětní pohlednice a mince, 
a samozřejmě také připomínkou výročí na slavnostním večeru ke Dni vzniku Československa dne  
26. 10. 2016.  Petr KloKočKa, kronikář města
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Šedou zeď změnili žáci ZUŠ 
v africkou krajinu

nová EIa není třeba. druhá půlka obchvatu 
se má začít stavět v původním termínu

Dobrá� zpráva� pro� obyvatele�
Otrokovic� a� také� pro� řidiče�
projíždějící�nyní�městem,�kteří�
by�jej�při�spěchu�za�svými�zále-
žitostmi�raději�minuli.��Evrop-
ská� komise� potvrdila� seznam�
deseti� prioritních� dopravních�
staveb,� mezi� které� patří� i� tři�
tisíce� sto� metrů� dlouhý� úsek�
dálnice� D55� –� jihovýchodní�
obchvat� Otrokovic.� S� největší�
pravděpodobností�by�se�mohlo�
v�příštím�roce�začít�stavět.�
„Ministerstvo� životního�

prostředí� teď� připraví� novelu�
zákona� o� vlivu� na� dopad� na�
životní� prostředí,� takzvanou�
EIA,�a�pokud�se�nic�nezasekne,�
tak�příští�rok�budou�stavby�při-
praveny�k�realizaci,“�řekl�radní�
Zlínského�kraje�pro�oblast�do-
pravy� Jaroslav�Kučera.� „Přes-
to,� že� ještě� nemáme� vyhráno,�

tak� díky� tomu,� že� to� pan� pre-
miér� vyjednal,� ušetřili� jsme� si�
kus�cesty,“�komentoval�zprávu�
hejtman�Zlínského�kraje�Stani-
slav�Mišák.�
Příští� rok� by� se� měl� začít�

stavět� také� úsek� D49� Hulín–�
Fryšták.�Ostatní�stavby,�na�kte-
ré� se� vztahuje� novela� zákona�
o� EIA,� budou� čekat� přibližně�
dva� roky.� Ve� Zlínském� kraji�
se� to� týká� silnice� I/57� z� Va-
lašského� Meziříčí� do� Vsetína�
a�I/35�z�Lešné�do�Palačova�na�
Vsetínsku.�
Vedení� města� se� netají� ra-

dostí.� „Zprávu� jsme� přijali�
s� velkým� ulehčením.� Pokud�
by�byla�vyžadována�nová�vel-
ká�EIA,�došlo�by�ke�zpoždění�
realizace� minimálně� o� rok,“�
podotýká� starosta� Otroko-
vic� Jaroslav� Budek� s� tím,� že�

město� už� upozorňovalo,� že�
je� bezpodmínečně� nutné,� aby�
dokončení� obchvatu� Otroko-
vic� předcházelo� realizaci� zka-
pacitnění� železnice� plánované�
na� rok�2019.�„Pokud�by� tomu�
tak�nebylo,�došlo�by�v�prostoru�
kvítkovické� křižovatky� k� té-
měř�neřešitelné�dopravní�situa-
ci,“�podotkl�Budek.�Zdůraznil,�
že�ve�věci�nejen� jihovýchodní�
části� obchvatu� se� zúročilo� tr-
valé� dlouhodobé� úsilí� města,�
včetně� apelů� na� ministerstvo�
dopravy�či�premiéra�České�re-
publiky.�
„Samozřejmě,� že� budu� ob-

chvat� využívat.�Rád� se� vyhnu�
věčně�ucpané�kvítkovické�kři-
žovatce.� Asi� nejsem� jediný,�
kdo� tvrdí,� že� včera� bylo� poz-
dě,“� vítá� informaci� řidič� Jan�
Kudela.�� anna novotná

Chtějí potěšit cyklisty. Kus�strohé�betonové�zdi�podél�cyk-
lostezky�u�řeky�Dřevnice�se�změnil�v�krajinu�plnou�exotických�
zvířat� a� rostlin.� Pedagožky� výtvarného� oboru� Základní� umě-
lecké� školy�Otrokovice� Světlana�Macáková� a�Marie� Raková� 
a�jejich�žáci�se�na�svou�tvorbu�připravovali�už�od�začátku�škol-
ního� roku.�V� půlce� června� bylo� hotovo.� „Jsme�moc� rádi,� že�
i�Základní�umělecká�škola�Otrokovice�může�přispět�ke�zkrášle-
ní�Otrokovic,�které� je�městem�s�nejen�průmyslovým�přívlast-
kem,� ale�především�městem�plným�kultury.�Denně� tudy�pro-
jíždí� nemálo� cykloturistů� či� otrokovických� občanů� do� práce�
ve�zdejších�firmách,�proto�věříme,�že�budou�mít�hned�veselejší�
den,“�uvedla�Macáková.�  (ano), foto: anna novotná
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Město si připomnělo odsun sovětů, heydrichiádu i tragickou smrt t. Bati

Ve�znamení�vzpomínek,�ale�bez�zbytečného�sentimentu�
se�nesly�pamětní�akce�konané�v�červnu�a�červenci�v�Ot-
rokovicích.� Dne� 16.� června� měli� návštěvníci� Městské�
galerie�možnost�poslechnout�si�vyprávění�a�popovídat�si�
při�besedě�o�odsunu�sovětských�vojsk�z�České�republiky�
v�letech�1990�až�1991�–�Otrokovice�totiž�navštívil�gene-
rálmajor�Svetozár�Naďovič,�bývalý�náčelník�Správy�pro�
zabezpečení�odsunu�sovětských�vojsk�z�Československa.�
Byl�také�hostem�otrokovických�základních�škol�a�účastní-
kem�pietního�aktu��konaného�17.�června�v�areálu�TOMA�
na� počest� Josefa�Valčíka,� jednoho� z� účastníků� atentátu�
na�zastupujícího� říšského�protektora�Reinharda�Heydri-
cha� provedeného� 27.� května� 1942.� Josef� Valčík,� který�
část�života�pracoval�právě�v�bývalém�svitovském�areálu,�
dával�znamení�atentátníkům�Jozefu�Gabčíkovi�a�Janu�Ku-
bišovi,�že�se�blíží�vůz�s�nacistickým�pohlavárem.
Právě�v�Otrokovicích�u�pietního�aktu�za�Valčíka�mohl�

generálmajor�Naďovič�zavzpomínat,�že�studoval�s�Valčí-
kovým� synem�–� ten� nesl� příjmení�Sivek,� protože� kvůli�
událostem�spuštěným�atentátem�na�Heydricha�přišel�o�ro-
diče�a�byl�vychováván�v�náhradní�rodině.
Také� pietní� akt� připomínající� světoznámého� obuvní-

ka�Tomáše�Baťu�staršího�se�konal�v�areálu�TOMA.�Po-
ložit�květiny�k�pomníku�připomínající� leteckou� tragédii� 
z� 12.� července� 1932� přišli� zástupci� města� i� veřejnost.��
Snad� symbolicky� provázelo� letos� vzpomínku� uplakané�
počasí�–�právě�přes�špatné�povětrnostní�podmínky�se�Baťa�
rozhodl�odstartovat�z�otrokovického�letiště,�byť�byl�před-
tím�let�kvůli�mlze�o�hodinu�odložen.�Cesta�do�Curychu�
skončila�záhy�pádem�stroje�a�smrtí�obou�pasažérů�v�kok-
pitu.�� anna novotná

Patřil k nejpovolanějším. Svetozár naďovič 
velel odsunu sovětských vojsk za československou 
stranu. 
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Pocta hrdinovi. K památníku Josefa Valčíka se sešlo několik delegací. Milým hostem byla také neteř Josefa Valčíka  
Vlasta Tkadlecová (druhá zprava). Generálmajor Svetozár naďovič (vpravo) měl při setkání u památníku příležitost  
paní Vlastě říci, že s Valčíkovým synem studoval. 

Poklona Baťovi. Světoznámý obuvník Tomáš Baťa je trvalým vzorem pro generace následovníků. V Otrokovi-
cích má dva památníky – v parku před Společenským domem a v areálu TOMA na místě havárie, při které přišel 
spolu se svým pilotem o život.

Dne�21.�června�1991�opustil�tehdejší�Čes-
kou� a� Slovenskou� Federativní� Republiku�
(ČSFR)� poslední� sovětský� voják.�Odchod�
vojsk�mapovala�například�fotografka�Dana�
Kyndrová.�Její�výstavu�pořádanou�v�rámci�
festivalu� demokracie� a� občanské� společ-
nosti�Zlínské�jaro�zhlédl�spolu�s�místosta-
rostou�Otrokovic�Jiřím�Veselým�také�býva-
lý�náčelník�Správy�pro�zabezpečení�odsunu�
sovětských�vojsk�Svetozár�Naďovič,�který�
je� zachycen� na� jedné� z� vystavených� do-
bových� fotografií� s� tehdejším� poslancem�
Sněmovny� lidu� Federálního� shromáždění�
ČSFR� Michaelem� Kocábem� a� ministrem�
obrany�Lubošem�Dobrovským.
Sovětská� armáda� spolu� s� dalšími� voj-

sky� Varšavské� smlouvy� obsadila� tehdejší�
Československo�21.�srpna�1968.�Důvodem�
byla�snaha�potlačit�reformní�procesy.�(ano)

odchod Rudé armády v letech 1990–1991 připomněla také výstava ve zlínském zámku
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PARK�PŘED�HOTELEM�
BAŤOV–HLAVNÍ�PÓDIUM
„GRANDE�CONCERTO“

•�17.00–18.00�Expo�&�Pension
•�18.30–19.30�Poletíme?�
•�20.30–22.00�Kvatro

PARK�PŘED�HOTELEM�BA-
ŤOV–PÓDIUM�ZA�KAŠNOU

„MUSICA�NA�FONTE“
•�18.00–23.00�Djs�program

KOUPALIŠTĚ�
(doprovodná�akce)

„FESTA�DE�SALSA“
•�21.00–01.00�SALSA�PARTY–

Radek�Kubiš,�Salsa�Zlín

PARK�PŘED�POLIKLINIKOU
„CINEMA�E�ESTRELAS“

•�21.30–23.00��Odpad�(Brazílie/
VB,�dobrodružný)�

REKREAČNÍ�OBLAST�
ŠTĚRKOVIŠTĚ

„BARCOS�DE�DRAGÃO“
•�9.00–9.30�zahájení�závodů�

dračích�lodí
•�9.30–18.00�závody��

desetičlenných�družstev�na�
DRAČÍCH�LODÍCH

•�10.00–17.00�kyvadlová�doprava�
–�vláček�Moravský�drak�(Hotel�
Baťov–Štěrkoviště–přístaviště;�

jízdné�20�Kč,�děti�do�6�let�zdarma)

PŘÍSTAVIŠTĚ
„PORTO�E�RIO“

•�9.00–17.00�výletní�loď�
MORAVA,�projížďky�v�intervalu�
40�minut�(palubní�lístek�30�Kč),�

na�lodi�živá�hudba

KVÍTKOVICE,�
PARK�U�KOSTELA

„PÓDIO�EM�FLORES“
•�10.00–12.00�malá�slovácká���������������

dechovka�Cyrilka���������������� ���������������
Folk/country/blues�paráda
•�14.00–15.00�K.�a�P.�P.�R.
•�15.00–16.00�Pavel�Tabásek�

&�Partyja
•�16.00–17.00�COUNTRIO

PARK�VEDLE�HOTELU�
BAŤOV�(OBRAZY�V�PARKU)

„ARTISTAS�E�PARQUE“
•�14.00–18.00�venkovní��

výstava�členů�spolku�Rozumění�
a�jejich�hostů

PARK�PŘED�HOTELEM�
BAŤOV–HLAVNÍ�PÓDIUM
„GRANDE�CONCERTO“

•�10.00–12.00�Dechová�hudba�
Trnkovjanka

•�16.00–16.05�Oriana�Dance–�
dětská�samba

•�16.10–17.00�Kouzelník�Šeklin–
zábavná�show�nejen�pro�děti
•�17.10–17.40�Olga�Lounová–�

sólový�koncert
•�18.00–18.10�Oriana�Dance–��

dospělá�samba
•�18.10–18.30�rychlá�škola�
samby�pro�všechny�příchozí
•�19.00–20.00�Yo�Yo�Band
•�20.40–21.50�Mňága�a�Žďorp
•�22.30–24.00�Rock�&�Rollers

PARK�PŘED�HOTELEM�BA-
ŤOV–PÓDIUM�ZA�KAŠNOU

„MUSICA�NA�FONTE“
•�16.00–18.00�doprovodný�

DJs�program��

•�18.30–19.00�New�Orleans�Band�
(rock,�USA/CZ)

•�20.00–20.40�Orange�Band�(soul�
–�pop�–�funk�–�blues,�CZ)

•�21.50–22.30�Reggay�(jamaica�
reggae,�CZ)

PARK�PŘED�POLIKLINIKOU
„CINEMA�E�ESTRELAS“
•�21.30–23.00��RIO�II.�(USA,�
animovaný,�rodinný,�komedie)

PŘÍSTAVIŠTĚ
„PORTO�E�RIO“

•�9.00–17.00�výletní�loď�
MORAVA,�projížďky�v�intervalu�
40�minut�(palubní�lístek�30�Kč),�

na�lodi�živá�hudba

NÁMĚSTÍ�3.�KVĚTNA
„CORRIDA�COM�PNEUS“

•�9.30–10.30�Otrokovické�kutále-
ní�–�5.�ročník�soutěže�v�kutálení�
pneumatik�přes�náměstí�volným�
stylem�pro�děti�i�ženy�i�muže

•�11.00–12.00�Klaunova�poplete-
ná�škola�–�dětský�pořad

PARK�PŘED�HOTELEM�BA-
ŤOV–HLAVNÍ�PÓDIUM
„GRANDE�CONCERTO“
•�14.00–15.00�Bombarďák–

dětský�pořad�����
•�15.30–16.40�Ilona�Csáková�

&�Band������

MODELÁŘSKÉ�LETIŠTĚ�
BĚLOV

„AEROPORTO�E�MODELOS“
•�10.00–14.00�Přehlídka�

leteckých�modelů�

 Změna programu vyhrazena

Informování o mimořádných situacích ve městě 
probíhá několika způsoby
IVVS,�tedy�Informační,�vyrozumívací�a�varovací�systém�je�hlavním�
informačním�kanálem,�jak�upozornit�obyvatele�na�mimořádné�a�ne-
očekávané�události�ve�městě.�Tato�forma�sdělení�probíhá�prostřed-
nictvím�místního� rozhlasu� a� informuje� všechny� obyvatele� našeho�
města.�Pro�zlepšení�komfortu�obyvatel� jsou� rozesílány� také� infor-
mační�a�krizové�SMS�zprávy�zaregistrovaným�uživatelům.�Město�
Otrokovice� poskytuje� zaregistrovaným� občanům� službu� informo-
vání�o�mimořádných�událostech�prostřednictvím� textových�zpráv.�
Služba�krizových�SMS�a�informačních�SMS�je�oddělena.�Uživatel�
si�může�vybrat,�zda�chce�dostávat�všechny�zprávy,�nebo�jen�krizové�
či�informační.�Krizové�SMS�se�odesílají�pouze�při�vzniku�nepředví-
dané,�mimořádné�či�krizové�situace,�v�jejímž�důsledku�může�dojít� 
k�ohrožení�zdraví,�životů�a�majetku.�Informační�SMS�zprávy�upo-
zorňují� například� na� výpadky� elektrické� energie,� vody,� tepla,� do-
pravní�omezení,�uzavírky�z�důvodů�oprav�apod.�Další�formou,�jak�
město�zprostředkovává�mimořádné�informace,�je�Městská�televize�
Otrokovice.�K�těmto�účelům�je�na�obrazovce�ve�vysílání�Městské�
televize�určena� lišta,�ve�které� jsou�umístěny� informační,�případně�
krizové�textové�zprávy.�
Bližší�informace�k�registraci�krizových�SMS�zde:
www.otrokovice.cz/krizove-sms/ms-1280/p1=1280
Bližší�informace�k�registraci�informačních�SMS�zde:
www.otrokovice.cz/informacni-sms/ms-1279/p1=1279�� (tm)

Městská policie otrokovice má nové webové stránky
Chtěli�byste�se�stát�strážníkem,�zajímá�vás,�kde�jsou�ve�městě�umís-
těny�kamery,�nebo�chcete�znát�aktuality�z�činnosti�městské�policie?�
Nově�je�možné�dozvědět�se�více�prostřednictvím�webových�stránek�
Městské�policie�Otrokovice�mp.otrokovice.cz�nebo�pomocí�odka-
zu�umístěného�na�oficiálních� stránkách�města�www.otrokovice.cz�
v�sekci�Město�a�okolí.�„Budeme�pravidelně�vkládat�aktuální�sdělení,�
která�by�mohla�občany�či�návštěvníky�Otrokovic�zajímat.�Snažíme�
se�touto�cestou�poskytovat�co�nejlepší�informace,�a�přiblížit�se�tak�
veřejnosti,“�uvedl�velitel�Městské�policie�Otrokovice�Tomáš�Gro-
mus.� �Na�stránkách�jsou�umístěny�mimo�jiné�kontakty,� informace�
o�činnosti�a�kompetencích�městské�policie,�ale�také�rozmístění�ka-
mer�po�městě�nebo�něco�málo�z�historie�a�současnosti.�„Pokud�se�
nedozvíte,�co�potřebujete,�na�novém�webu,�neváhejte�se�na�nás�ob-
rátit.�V�případě�dotazu�nebo�žádosti�o�radu�či�pomoc�je�k�dispozici�
dozorčí�služba�čtyřiadvacet�hodin�denně,“�vyzval�Gromus.�� (ste)

sociální pracovníci budou předávat potraviny potřebným
Zajistit�lidem�v�nouzi�základní�potraviny�budou�moci�nově�zaměst-
nanci�sociálního�odboru�v�Otrokovicích.�Zajišťuje�to�smlouva�města�
Otrokovice� s� Potravinovou� bankou� ve�Zlínském� kraji,� jejíž� sklad�
je�od�začátku� letošního� roku�umístěn�v� suterénu� radnice.�Potravi-
nová�banka�předává�potraviny�výhradně�přes�organizace,�které� se�
věnují�práci�s� lidmi�v�nouzi.�„Uzavřením�smlouvy�se�zavazujeme�
rozdělit� přijaté�potraviny�bezplatně�výhradně�ve�prospěch�potřeb-
ných�osob�v�rámci�sociální�činnosti,�jejímž�cílem�je�zvyšovat�životní�
úroveň� lidí,“�uvedla�vedoucí� sociálního�odboru�Květoslava�Horá-
ková.�O�poskytnutí�potravinové�pomoci�může�požádat�každý�člo-
věk�za�sebe,�případně�za�rodinu.�Sociální�pracovníci�budou�dodané�
potraviny�bezplatně�rozdělovat�ve�prospěch�potřebných�v�rámci�své�
sociální�práce�a�budou�zjišťovat�všechny�související�okolnosti�nou-
zové�životní�situace�žadatele�a�vyhodnotí�nutnost�potravinové�po-
moci,�případně�další�návaznou�možnou�formu�pomoci.��„Občanům�
Otrokovic,�kteří� se�ocitnou�v�nouzi,�může�potravinová�banka�při-
nést�zásadní�pomoc�v�jejich�tíživé�sociální�situaci,“�říká�Horáková.�
V�případě,�že�potřebujete�zprostředkovat�poskytnutí�sociální�služby,�
potravinové�pomoci�nebo�jste�v�nepříznivé�životní�situaci,�kontak-
tujte:�Bc.�Kamila�Hrice,�DiS.,�vedoucího�oddělení�sociální�pomo-
ci,�MěÚ�Otrokovice,� telefon:� 577� 680� 435,� 723� 216� 372,� e-mail:� 
hric@muotrokovice.cz,�budova�č.�II,�1.�patro,�kancelář�č.�218.�(red)

Vážení a milí spoluobčané, návštěvníci Otrokovic,
přijměte pozvání na jednu z největších akcí, které se u nás konají. Již pátým rokem pořá-
dáme Otrokovické letní slavnosti, abychom tak oživili kulturní a společenský život v na-
šem městě. Ve dnech 22.–24. července se Otrokovice ponoří do karnevalového světa 
a promění se v malé Rio de Janeiro. Svůdné tanečnice budou procházet ulicemi za do-
provodu žhavých rytmů samby. Možná budete mít štěstí a potkáte krásné hostesky, které 
budou v těchto dnech rozdávat kolemjdoucím karnevalové škrabošky. Každý z vás si 
může na vybraných místech zatančit s karnevalovými tanečnicemi, které budou na ale-
gorickém voze za zvuku temperamentní hudby projíždět napříč celými Otrokovicemi. 
Máme pro vás také připravenu řadu lákadel v podobě atraktivních koncertů, zábavných 
vystoupení, atrakcí pro děti i letního kina. Tradičně si můžete užít řadu známých i míst-
ních populárních zpěváků a skupin. Zažijte pohodu a chuť opravdového léta. Vezměte 
děti, rodiny i známé na Otrokovické letní slavnosti a načerpejte spolu s námi řadu ne-
zapomenutelných zážitků. Budete určitě ve správný čas na správném místě. Program se 
uskuteční ve všech částech Otrokovic. Těšíme se na vás!  Mgr. Jaroslav BUdEK, 
 starosta města

aKtUálně Z Města Program otrokovických letních slavností

pátek–neděle�22.–24.�července
otRoKovICKÉ lEtní slavnostI 2016 – „RIo! saMBa! BRasIl!“

Speciální�akce:�
•�Charitativní�sbírka�na�pořízení�hydromasážní�vany�pro�klienty�Naděje�Otrokovice

•�Alegorický�karnevalový�vůz�s�tanečnicemi�na�trase�Kvítkovice,�Trávníky,�nám.�3.�května,�
park�u�Společenského�domu/Hotelu�Baťov,�přístaviště,�areál�Štěrkoviště�(sobota�dopoledne)

PÁTEK�22.�7.�2016

SOBOTA�23.�7.�2016

NEDĚLE�24.�7.�2016

Jakoby� Otrokovicím� nesta-
čil� úspěch� v� soutěži� o� nejlepší�
webové� stránky� města,� už� se�
o� nich� opět� dozvěděla� celá� re-
publika.�Otrokovičtí�totiž�v�rám-
ci� květnové� soutěže� Do� práce�
na� kole,� která� probíhala� napříč�
českými� a� moravskými� městy�
v�České�republice,�nejvíc�šlápli�
do�pedálů.�V�přepočtu�na�jedno-
ho�účastníka�najeli�396�kilome-
trů�za�měsíc.�Otrokovice�mohou�
oslavovat�i�nejlepšího�Cykloza-
městnavatele� roku� 2016,� firmu�
Continental�Barum,�vyhlášenou�

také� Zaměstnavatelem� roku�
do�pěti�tisíc�zaměstnanců.�
„Otrokovice� mají� hned� ně-

kolik�předpokladů�k� tomu,�aby�
lidé� v� našem� městě� používali�
kolo� nejen� ke� sportování,� ale�
také� jako� dopravní� prostředek.�
Otrokovice� leží�na�soutoku�řek�
Moravy� a� Dřevnice,� tedy� jsou�
na�rovině.�Dalším�faktem�je,�že�
vzdálenosti� nejsou�příliš� velké.�
Z�jednoho�konce�města�na�dru-
hý�je�to�přibližně�pět�kilometrů,“�
říká� cyklokoordinátorka� Otro-
kovic�Renáta�Krystyníková.�

Neméně� významnou� sku-
tečností� je� postupné� budování�
a� rozšiřování� sítě� cyklostezek.�
Dvě� páteřní� stezky� pro� chodce�
a�cyklisty�podél�řek�tvoří�v�Ot-
rokovicích�průsečík.�Snadno�se�
tak�dostanou�cyklisté�do�blízké-
ho�Zlína,�Kroměříže�nebo�Uher-
ského�Hradiště.�
„V� následujících� letech� plá-

nujeme� vybudovat� asi� sedmi-
setmetrovou� část� stezky� pro�
chodce�a�cyklisty,�která�propojí�
Baťov� se� stezkou�Zlín–Otroko-
vice.�Ačkoliv�se�jedná�o�celkem�

krátký� úsek,� stavba� bude� tech-
nicky�i�finančně�náročná�vzhle-
dem� k� tomu,� že� bude� na� trase�
nutné�vybudovat�dva�nové�mos-
ty.�Nicméně�pro�cyklisty�a�pěší�
tak�bude�zajištěn�bezpečný�prů-
jezd� touto� částí�města,“� slibuje�
starosta� Otrokovic� Jaroslav�
Budek.
Hlavním� cílem� každoroční�

soutěže�Do�práce�na�kole�je�mo-
tivovat� co� nejvíce� lidí� k� tomu,�
aby� alespoň� na� kratší� vzdále-
nosti�používali�alternativní�způ-
soby�dopravy�–�například�kolo,�

koloběžku,�ale�také�třeba�chodit�
pěšky.� „Snad� soutěž� splní� své�
poslání� a� lidé� budou� využívat�
tyto� způsoby� dopravy� nejen�
v�měsíci�květnu,�a�vytvoří�si�tak�
bezpečnější�a�čistější�místo�pro�
život� bez� zvýšené� automobilo-
vé� dopravy� ve� městech,“� věří�
Krystyníková.� Zároveň� připo-
mněla,�že�vyznavači�alternativní�
dopravy�se�mohou�těšit�na�akce�
Týdne�mobility,�který�se�usku-
teční�od�16.�do�22.�září.�

 Romana stEhlíKová, 
 mluvčí Otrokovic

otrokovice jsou cyklistická velmoc. alespoň pro letošní sezonu určitě
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání rady a zastupitelstva města

Ministerstvo�vnitra�se�rozhodlo�
provést� průzkum� přívětivosti�
městských� úřadů� s� rozšířenou�
působností,�ve�kterých�dochází�
k� nejčastějšímu� a� nejintenziv-
nějšímu�kontaktu�s�občany.�Sta-
rosta�Otrokovic�Jaroslav�Budek�
převzal� 7.� června� v� Benešově�
ocenění,� kde� bylo� naše� město�
ohodnoceno� druhým� místem�
ve�Zlínském�kraji.�
„Ministerstvo�vnitra�oslovilo�

náš�úřad�prostřednictvím�dopi-

su�s�žádostí�o�vyplnění�dotazní-
ku.�Vůbec� jsme� netušili,� že� se�
bude� konat� nějaké� veřejné� vy-
hodnocení�a�oceňování,“�uvedl�
vedoucí� oddělení� kanceláře� ta-
jemníka�Petr�Vrana.�
Součástí� dotazníku� byly�

například� informace� o� úřední�
době,� elektronickém� objed-
návkovém� systému,� možnosti�
plateb� poplatků� platební� kar-
tou,�mobilní�aplikaci�úřadu,�ale�
také� třeba� o� dostupnosti� WC�

pro� veřejnost� nebo� o� přebalo-
vacích�pultech�na�úřadě.�Měst-
ský� úřad� Otrokovice� se� může�
pochlubit� ojedinělou� službou�
Pojízdného� úřadu,� pravidelnou�
aktualizací� brožury� Informace�
na�dlani,�která�slouží�občanům�
k� orientaci� o� poskytovaných�
službách� či� bezbariérovosti�
budov.� V� letošním� roce� byly�
oceněny�webové�stránky�Otro-
kovic�a�byly�vyhodnoceny�jako�
nejkvalitnější�ve�Zlínském�kraji�

a�třetí�nejlepší�v�České�republi-
ce.�„Naší�dlouhodobou�snahou�
je�zkvalitňovat�služby�a�být�ob-
čanům�přístupnější�a�otevřeněj-
ší.�Za�oceněním,�které�náš�úřad�
získal,� stojí� především� dobře�
odváděná� práce� našich� za-
městnanců,�kteří� jsou�přístupni�
a�ochotni�se�vyrovnat�s�neustále�
zvyšujícími� se� nároky� součas-
nosti,“� poznamenala� tajemnice�
úřadu�Radana�Zenáhlíková.
„Hodnocení� přívětivosti�

a�otevřenosti�úřadů�bude�sloužit�
k�možnému�nastavení�základní�
úrovně�standardu�kvality�úřadu�
obce� s� rozšířenou� působností,�
který� bude� zapracován�do�me-
todického�pokynu�k�rozšiřování�
metod� kvality� v� územních� sa-
mosprávných� celcích,“� sděluje�
v� korespondenci� městu� David�
Sláma� z� Ministerstva� vnitra�
České�republiky.�
 Romana stEhlíKová,
 mluvčí Otrokovic 

otrokovický úřad byl vyhodnocen jako druhý nejpřívětivější v kraji

otrokovické svatostánky se zapojily do noci kostelů

V� červnu� 2016� řešili� strážníci�
Městské� policie� Otrokovice�
(MP)� celkem� 925� případů.�
Z� toho� bylo� zjištěno� a� řešeno�
300�přestupků�na�úseku�dopra-
vy,� z� toho� jedna� dopravní� ne-
hoda,�65�přestupků�proti�veřej-
nému�pořádku�(neuposlechnutí�
výzvy,� rušení� nočního� klidu,�
veřejné� pohoršení,� znečištění�
a�zábor�veřejného�prostranství,�
černá�skládka),�bylo�provedeno�
72�kontrol�na�dodržování�veřej-
ného�pořádku,�41�případů�poru-
šení�obecně�závazné�vyhlášky�
(OZV),�28�kontrol�majitelů�psů�
zaměřené�na�dodržování�OZV,�
8�přestupků�proti�občanskému�
soužití,� 21� drobných� krádeží�
v�obchodech,�4�přestupky�proti�
majetku.�V�měsíci�červnu�bylo�
zjištěno�jedno�vozidlo,�které�je�
dočasně� nezpůsobilé� provozu�
na� pozemních� komunikacích.�
Strážníci�asistovali�při�zdravot-
ních�potížích�6�občanů.�Stráž-
níky� bylo� odchyceno� 8� volně�
pobíhajících�psů,�u�kterých� se�
podařilo�zjistit�majitele,�a�nale-
zení� psi� jim� byli� předáni.�MP�
provedla� 28� kontrol� na� dodr-
žování�zákona�k�ochraně�před�
škodami�působenými�tabákem,�
alkoholem� a� jinými� návyko-
vými� látkami.� Ve� 23� přípa-
dech� spolupracovaly� hlídky�
MP�na�případech�s�Policií�ČR.�
V�11�případech�zabezpečovali�
strážníci�místo� trestného� činu.�

V� měsíci� červnu� nebylo� zjiš-
těno� žádné� vozidlo� vykazující�
známky� vraku� dle� definice� 
§�19,�zákona�č.�13/1997�Sb.�
Strážníci� dohlíželi� v� červ-

nu� na� dodržování� veřejného�
pořádku� při� konání� veřejných�
kulturních� a� sportovních� akcí:�
C'MajFEST,� hasičská� zábava�
v� Kvítkovicích.� Žáci� otroko-
vického� gymnázia� byli� sezná-
meni� s� prací� a� činností� MP�
na�služebně.�Strážníci�předved-
li�svoji�výstroj�a�výzbroj�a�pre-
zentovali� svoji� činnost� dětem�
a�rodičům�z�Březnice,�dále�také�
účastníkům�Prázdninového�řá-
dění� v� rámci� projektu� Zdravý�
pohyb�do�škol.

opakovaně upozorňujeme 
občany, že na území města 
otrokovice je dle tržní-
ho řádu zakázán podomní 
prodej. MP eviduje případ, 
kdy se zástupce dodavate-
le plynu domáhal vstupu 
do bytu a požadoval infor-
mace o aktuálním dodavateli 
plynu (elektrické energie), 
i když si občan tohoto zá-
stupce dodavatele nepozval.  
d o P o R U č U J E M E  
občanům, aby se v takovém-
to případě obrátili na MP 
na telefonní čísla: 156 nebo 
577 680 302, 577 922 159.

 Ing. tomáš GRoMUs, 
 velitel Městské policie 
 Otrokovice

 oKÉnKo MěstsKÉ PolICIE

Bylo na co se dívat. Věřící�i�nevěřící�si�mohli�prohlédnout�otro-
kovické�svatostánky�sv.�Anny,�sv.�Michaela,�sv.�Vojtěcha�i�charitní�
kapli�při�Noci�kostelů�konané�10.�června.�Mohli�nahlédnout�i�do�jin-
dy�nepřístupných�míst,�jako�je�kůr�či�věž.�K�dispozici�měli�i�průvod-
covské�služby.  (ano), foto: anna novotná

Z jednání Rady města  
otrokovice 15. 6. 2016
Radní�na�dalším�ze�svých�jedná-
ní�projednali�33�bodů�programu,�
k�nimž�přijali�usnesení.
RMO�schválila:
•�Záměr�města�Otrokovice�účast-
nit�se�projektu�Ministerstva�práce�
a�sociálních�věcí�„Sociální�bydle-
ní�–�metodická�a�informační�pod-
pora�v�oblasti�sociálních�agend“,�
bude-li�město� k� účasti�minister-
stvem�vybráno
•� Souhlas� se� zapojením� města�
Otrokovice� do� projektu� Minis-
terstva� práce� a� sociálních� věcí�
„Systémová� podpora� sociální�
práce�v�obcích“�a�uzavření�veřej-
noprávní� Smlouvy� o� spolupráci�
při� realizaci� projektu� přímého�
přidělení� „Systémová� podpora�
sociální� práce� v� obcích“� s� Čes-
kou� republikou�–�Ministerstvem�
práce� a� sociálních� věcí,� jejímž�
předmětem� je� spolupráce� s�uve-
deným� ministerstvem� při� rea-
lizaci� identifikace,� koordinace�
a�ověření�metodické�role�MPSV�
k�výkonu�sociální�práce�v�obcích
•� Vydání� nařízení� města� Ot-
rokovice� č.� 2/2016,� kterým� se�
mění� nařízení�města�Otrokovice� 
č.�2/2015,�kterým�se�vydává�tržní�
řád� –� zrušení� městského� tržiště�

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 
23. 6. 2016
Zastupitelé�projednali�21�bodů�
programu,�k�nimž�přijali�usne-
sení.
ZMO�schválilo:
•� Uzavření� projednání� Závě-
rečného�účtu�města�Otrokovice�
za�rok�2015�vyjádřením�souhla-
su�s�celoročním�hospodařením,�
a�to�BEZ�VÝHRAD
•� Účetní� závěrku� města� Otro-

Havlíčkova� ulice� a� jeho� nahra-
zení� veřejným� prostranstvím� 
s�klidovou�zónou
•� Celkovou� zprávu� o� průběhu,�
nákladech�i�výnosech�akcí�měst-
ského�významu,�pořádaných�Ot-
rokovickou�BESEDOU�v�období�
od�1.�4.�do�30.�6.�2016
•� Jménem� zadavatele� rozhod-
nutí� o� výběru� nejvhodnější�
nabídky� na� veřejnou� zakázku�
malého� rozsahu� na� staveb-
ní� práce� „Zastávka� MHD� ul.�
Dr.�Beneše,�Otrokovice�–�oprava�
povrchu� vozovky“� –� jako� nej-
výhodnější� byla� vyhodnocena�
nabídka�uchazeče�ALSPO�ZLÍN,� 
s.�r.�o.,�včetně�uzavření�Smlouvy�
o� dílo�mezi�městem�Otrokovice� 
a�ALSPO�ZLÍN,�s.�r.�o.

kovice�2015�a�výsledek�hospo-
daření�města�Otrokovice�za�rok�
2015�a�jeho�převedení�na�účetní�
položku�432�–�výsledek�hospo-
daření�předcházejících�účetních�
období
•� Poskytnutí� finančního� daru�
ve� výši� 50� 000�Kč� a� uzavře-
ní� darovací� smlouvy� s� ČR� –� 
Hasičským� záchranným� sbo-
rem� Zlínského� kraje� jako� pří-
spěvek� na� akci� „Oprava� pří-
jezdové� komunikace� k� areálu�
požární�stanice�Otrokovice“
•�Prodej�nemovitých�věcí�–�in-
ženýrských� sítí� –� vodovodů�
a�kanalizací�pro�veřejnou�potře-
bu�dle� přílohy� k� tomuto� usne-
sení� společnosti� Vodovody�
a�kanalizace�Zlín,�a.�s.,�za�cenu�
195� 000�Kč,� za� podmínek� dle�
kupní� smlouvy�v�předloženém�
znění.
ZMO�zvolilo:
•� S� účinností� od� 1.� 7.� 2016�
předsedou� kontrolního� výboru�
ZMO� Ing.� Josefa� Lobpreise,�
člena�ZMO�a�dosavadního�čle-
na� kontrolního� výboru� ZMO�
a� s� účinností� od� 1.� 7.� 2016�
členem� kontrolního� výboru�
ZMO�Ing.�Milana�Plesara�(člen�
ZMO) Jiří vEsElý, 
 místostarosta Otrokovic

Pokud�jste�nedostali�Otrokovické�noviny�do�schránky,�jsou��
k�vyzvednutí�v�Turistickém�informačním�centru�v�Otrokovické�
BESEDĚ�od�27.�července.�Chyby�v�distribuci�hlaste�redakci�
na�tel.�571�118�104,�e-mail:redakce@otrokovickenoviny.cz

Z činnosti Městské policie otrokovice za červen

Zastupitelé� města� na� svém�
zasedání� schválili� závěrečný�
účet�města�za�rok�2015.�Celko-
vě�skončilo�hospodaření�města�
za� rok� 2015� přebytkem�12,42�
milionu� korun,� což� zname-
ná,�že�při�celkových�příjmech�
ve�výši�389,842�milionu�korun�
činily� výdaje� 377,421� milio-
nu�korun.�Celá�výše�přebytku�
byla� použita� na� umoření� úvě-
rů� vzniklých� v� předchozích�
letech.� Celková� výše� čerpá-
ní� úvěrů� činila� k� 31.� prosinci�
2015��78�milionů�korun.
„Rok� 2015� byl� z� hledis-

ka� čerpání� rozpočtu� jiný� než�

obvyklé� roky� z� toho� důvodu,�
že� v� roce� 2014� byly� prove-
deny� stavební� práce� na� velké�
investiční� akci� vybudování�
vjezdu� do� průmyslového� are-
álu�Toma,�které�byly�v�soula-
du� s� harmonogramem�placení�
plánovaně� hrazeny� až� v� roce�
2015,“�uvádí� starosta�Otroko-
vic�Jaroslav�Budek.�
Celkově� tedy� výdaje� na� in-

vestice� města� činily� 98,31�
milionu� korun� (z� toho� v� roce�
2015� výdaje� na� vjezd� činily�
88,471�milionu�korun).
V�roce�2015�došlo�ke�zvýše-

ní�běžných�výdajů,�které�bylo�

způsobeno�změnou�financová-
ní�příspěvkové�organizace�SE-
NIOR,� která� dostávala� státní�
dotace� prostřednictvím� zřizo-
vatele�–�města.�Tyto�prostřed-
ky� se� promítly� jak� na� straně�
výdajů�města,�tak�také�na�stra-
ně�příjmů.�Totéž�platilo�u�do-
tací�do�školství.
„Celkově� lze� tedy� konsta-

tovat,� že� hospodaření� města�
skončilo� příznivě� a� i� v� roce�
2016�chceme�pokračovat�v�na-
stoleném�trendu,“�uzavřel�sta-
rosta.
 Jaroslav doKoUPIl,
 vedoucí ekonomického odboru

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2015
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Členové� výtvarného� spolku�
Rozumění� se� rozhodli� ob-
darovat� všechny� obce� s� ná-
zvem� Lidice� po� celém� světě.�
Ve� spolupráci� s� městem� Ot-
rokovice� byly� v� květnu� ro-
zeslány� kolekce� kvalitních�
kopií� grafik� věnovaných� pa-
mátce� Lidic� do� všech� kou-
tů� světa� tak,� aby� na� místo�
určení� dorazily� nejpozději� 
10.� června,� kdy� byly� před�
čtyřiasedmdesáti� lety� české�
Lidice� vypáleny.� Zatím� má�
Rozumění� zprávu� o� přijetí�
z� Památníku� Lidice� v� České�
republice,�na�odezvu�z�exotic-
kých�destinací�zatím�čekají.
Autorem�grafických� listů� je�

akademický� malíř� Vlado� Lit-
vin,�který�před�časem�vytvořil�
kolekci� věnovanou� památce�
Lidic,�vesnice�vypálené�v�roce�
1942�nacisty.
„Litvinovo� působivé� dílo,�

které� nám� dal� k� dispozi-
ci,� získalo� významnou� cenu�
Akademie� výtvarných� umění�
v� Praze,“� vyzdvihl� předseda�
výtvarného� spolku� Rozumění�
Jiří�Holub.�
Lidická� tragédie,� při� níž�

byli�muži� zastřeleni� a� většina�
žen� a� dětí� posléze� zahynula�
v� koncentračních� táborech�
kvůli�mstě�okupantů�za�atentát�
na�zastupujícího�říšského�pro-
tektora,�otřásla�celým�civilizo-
vaným� světem.� V� řadě� zemí�
některá�města�vyjádřila�velkou�
míru� soucítění� s� malou� obcí�
kdesi�v�dalekých�Čechách�tím,�
že�přijala�název�Lidice.�„Bude�

nám�ctí,�když�tento�dárek�obce�
přijmou.� Současně� tak� chce-
me�připomenout�v� tomto� roz-
bouřeném�světě,�kde�domluva�
mezi� národy� je� čím� dál� těžší,�
kde� lidé� jako� by� zapomínali�
na� minulé� válečné� hrůzy,� pa-
mátku� těch,� kteří� zahynuli� ze�
zlovůle�jiného�národa�ovlivně-
ného�zrůdnou�ideologií.�Chce-
me� napříč� zeměmi� upozornit�
na�to,�že�bez�přátelství�a�poro-
zumění�mohou�snadno�vznikat�
konflikty� nové,� nebezpečnější�
a�ve�svých�důsledcích�ničivější�
než�ty�minulé,"�říká�Holub.
Sám�Litvin�popsal,�že�do�Li-

dic� se� musí� znovu� a� znovu�
vracet�–�tak�silně�na�něj�zapů-
sobily.� Díky� tomu� celý� dva-
advacetidílný� cyklus� vznikl.�
„Je�mi�jen�líto,�že�obdarovaná�
města�a�obce�nedostaly�úvodní�
list� s� básní� Františka� Halase,�
u�níž�se�nám�nepodařilo�zajistit�
překlad,“�lituje�výtvarník.�
Umělci� zdůrazňují,� že� dal-

ším� smyslem� rozeslání� lidic-
kého� cyklu� je� zprostředkovat�
tyto� myšlenky� mladé� gene-
raci,� pro� kterou� jsou� události�
minulého� světového�konfliktu�
dávnou� historií� –� i� ve� spolku�
Rozumění� působí� řada� mla-
dých�lidí,�kteří�vědí�o�lidských�
tragédiích� způsobených� vál-
kou� jen� z� učebnic� historie� či�
z�vyprávění�pamětníků.�
„Domníváme� se,� že� citlivé�

umělecké�dílo�jim�může�zpro-
středkovat� hlubší� pochopení.�
Lidice� zůstávají� trvalým� me-
mentem�a�varováním�před�lid-

skou�lhostejností,�která�snadno�
může� přerůst� v� destruktivní�
nenávist,“�zakončil�Holub.�

Šest grafických listů spolu 
s úvodním dopisem pro ob-
darované obce mohou lidé 
zhlédnout do konce prázd-
nin v otrokovické BEsEdě 
– bar ve 2. patře.  (red)

otrokovičtí výtvarníci obdarovali lidice po celém světě

lidice ve světě:

•� Lidice� (Parado),� Brazílie,�
město

•� Nova� Lidice� (Vila� 
Progresso),�Brazílie,�obec

•�Lidice�(St.�Jeronimo),�
Mexiko,�obec

•�Lidice,�Panama,�obec

•�Lidice,�USA�/�Illinois,�obec

•� Kfar-Lidice� (Gevar-ám),� 
Izrael,�městská�čtvrť

•�Lidice�(Caracas),�
Venezuela,�městská�čtvrť

•�Lidice�(Lima),�Peru,�
městská�čtvrt'

•� Lidice� (Havana� –� Zanja),�
Kuba,�pomník

•�Lidice�(Gan�Yaoneh),�
Izrael,�městská�čtvrť

•� Plazuela� Lidice� (Montevi-
deo),�Uruguay,�pomník
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Avon centrum 
Otrokovice 

!!!přestěhováno!!!
ze Středu na Trávníky,

ul. Hlavní 1549, kousek
 (cca 20 metrů) od Papučárny – 
projdete menším průchodem,

 sousedíme s kadeřnictvím 
Černá (Vaďurová).

Prodej zboží zn. Avon, 
Oriflame, Dedra, Essence, LR 

a nehtové modeláže. 
Pravidelné slevy, výprodeje
4 500 ks položek skladem.

Zboží, co není skladem, 
na objednání.

Možnost koupě katalogů,
 registrace, vzorečky

Otevřeno od Po–Pá 9–17 hodin, 
příp. dle dohody i mimo 

otevírací dobu

Facebook: Michaela Vajdová
Tel.: 605 375 505 

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

InZERCE

Koupím udržovaný�byt�2+1�
(3+1),�balkon,�jen�Otrokovice.�
Tel.:�607�431�679.

nabízím � ruční�žehlení�košil,�
prádla� dle�Vašeho� přání� v�Ot-
rokovicích�a�okolí�do�48�hodin�
od�převzetí�–�kvalita�zaručena,�
dovoz� i� odvoz� dle� požadav-
ku� zákazníka.� Cena� dohodou.��
Kontakt:�722�214�888.�

AJ – začátečníci 
Po, 16.00–17.30 3 200 Kč  
AJ – mírně pokročilí 
Po, 17.30–19.00 3 600 Kč  
AJ – středně pokročilí 
Po, 19.00–20.30 3 600 Kč  
AJ – pro seniory, začátečníci
St, 13.00–14.30 2 400 Kč  
AJ – pro seniory, mírně pokr. I. 
St, 09.00–10.30 2 800 Kč  
AJ – pro seniory, mírně pokr. II. 
St, 10.30–12.00 2 800 Kč  
NJ – začátečníci 
Po 9.00–10.30 3 200 Kč  
NJ – pokročilí 
Po, 10.30–12.00 3 600 Kč  
RJ – začátečníci 
Út, 17.00–18.30 3 200 Kč  
RJ – pokročilí 
Út, 18.30–20.00 3 600 Kč  
FJ – začátečníci 
Čt, 18.15–19.45 3 200 Kč  
ŠJ – začátečníci 
Út, 17.00–18.30 3 200 Kč  
ŠJ – pokročilí 
Út, 18.30–20.00 3 600 Kč  
Japonština – začátečníci 
St, 18.00–19.30 3 200 Kč  
Znakový jazyk – začátečníci 
Čt, 17.00–18.30 3 200 Kč

Balony St, 18.00–19.00 600 Kč 
Balony pro těhotné  
St, 17.00–19.00 600 Kč 
Body and mind 
Út, 19.30–20.30 500 Kč  
Bojová umění samurajů
St, 18.00–19.00 600 Kč  
Cvičení s Irenou 
St, 19.00–20.00 500 Kč  
Divadelní improvizace 
Pá, 20.00–21.00  600 Kč  
Hubneme v centimetrech 
Pá, 16.30–18.00 500 Kč  
JógA pro děti*)  
Po, 16.00–17.00   500 Kč  
JógA – začátečníci  
Po, 19.00–20.30**) 2x45‘ 600 Kč 
Út, 11.00–12.30**) 2x45‘ 600 Kč   
Út, 18.30–20.00**) 2x45‘ 600 Kč 
St, 16.00–17.30**)  2x45‘ 600 Kč 
JógA – mírně pokročilí  
Út, 18.00–19.30*) 600 Kč 
JógA – pokročilí  
Po, 17.00–18.30**) 2x45‘ 600 Kč 
Út, 09.30–11.00**) 2x45‘ 600 Kč
Út, 17.00–18.30**) 2x45‘ 600 Kč
*) zrcadlový sál **) horní bar
O-A Metoda® Po, 10.00–11.00 500 Kč
ORIeNt děti, začátečníci, od 5 let 
Po, 16.00–17.00 400 Kč  
ORIeNt děti, mírně pok., od 7 let 
Čt, 16.00–17.00 400 Kč 

ORIeNt děti, mírně pok., od 8 let 
Po, 17.00–18.00 400 Kč 
ORIeNt děti, mírně pok., od 13 let 
Po, 18.00–19.00 400 Kč  
ORIeNt děti, pokročilé, od 13 let 
Po, 17.00–18.00 400 Kč  
ORIeNt dívky, pokročilé, od 15 let 
Po, 18.00–19.00 400 Kč  
ORIeNt dospělí – začátečníci 
Čt, 20.00–21.00 500 Kč  
ORIeNt dospělí – mírně pokročilí 
St, 19.00–20.00 500 Kč  
ORIeNt dospělí – pokročilí 
Čt, 19.00–20.00 500 Kč  
PANtOMIMA 
Pá, 18.00–20.00 1 200 Kč  
PILAteS Út, 10.00–11.00  1 200 Kč
 Pá, 18.00–19.00 1 200 Kč
ŘeCKé tANCe – začátečníci  
Ne, 16.00–17.00 (2x měsíčně) 600 Kč 
ŘeCKé tANCe – pokročilí 
Ne, 17.00–18.00 (2x měsíčně) 400 Kč
tAeKwONDO pro děti
St, 16.00–17.00 400 Kč  
tAJčI pokročilí 
Pá, 15.30–16.30 500 Kč  
tAJčI pro seniory
Čt, 10.00–11.00 500 Kč  
tANečNí KuRZy pro mládež (10 lekcí)
Ne, 18.00–19.30             1 600 Kč  
tANečNí KuRZy pro dospělé (10 lekcí) 
Ne, 19.45–21.15             1 200 Kč 

Kresba pro děti (2x45 min. týdně) 
Pá, 16.30–18.00 900 Kč  
Kresba pro dospělé (2x45 min. týdně) 
Čt, 18.30–20.00 900 Kč  
SuPeRMÁMA – výtv. pro děti od 4 let 
Út, 15.00–16.00             500 Kč  
SuPeRMÁMA – výtv. pro děti od 7 let 
Út, 16.00–17.00             500 Kč

Paličkování (2x měsíčně) 
Čt, 16.30–18.00 900 Kč  
Patchwork (3x60 min., 2x měsíčně)  
Pá, 15.00–18.00              1 350 Kč
Keramika pro dospělé
Po, 18.30–20.30            2 500 Kč 
St, 18.30–20.30             2 500 Kč 
(kurzovné bez materiálu, 2x60 min. týdně)    

Baby masáže (2x měsíčně lichý týden)
Út, 15.30–16.30 300 Kč  
Zdravé dýchání (rodič+dítě+flétna) 
St, 14.00–15.00 400 Kč  
Zdravotní cvičení (rodič+dítě od 5 let) 
St, 15.00–16.00 400 Kč
Základy genealogie (1 měsíc) 
Ne, 16. 00–17.30    320 Kč
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Městská�galerie,�vstup�volný
otRoKovICE – 875 lEt od PRvní PísEMnÉ ZMínKy
Klub�přátel�historie�města�Otrokovice�pořádá�průřezovou�výstavu�k�uvede-
nému�výročí.�Výstava�zahájená�již�v�červenci�potrvá�do�11.�září.�

neděle�14.�8.,�náměstí�3.�května,�16.00�hod.,�vstup�volný,�občerstvení
náMěstí 2016 – RIPtEto
Společným� rysem� všech� koncertů� RIPTETA� je� hraní� naživo,� bez� elek-
tronických�doprovodů.�Repertoár� tvoří�české�a�slovenské�písně,�případně� 
i�skladby�s�anglickými�texty.�Kapela�je�orientována�převážně�rockově,�mezi�
skladbami�ovšem�nechybí�ani�folk,�country�či�lidová�píseň.�

sobota�27.�8.�Rybářský�areál�Štěrkoviště,�20.00–01.00�hod.,�
vstupné�100�Kč
RoZloUčEní s PRáZdnInaMI aneb sRPnová noC
Tradiční� taneční� zábava� se� skupinou� PREMIER� a� diskotékou� Dalibora�
Dědka.�Program�na�dvou�pódiích.�Kvalitní�občerstvení�zajištěno.

Připravujeme na září:�4.�9.�Náměstí�2016�–�závěrečný�koncert,�7.�9.�Petr�
Kolář�–� recitál,� 11.9.�Vracovjáci� –� taneční�odpoledne,� 15.–22.�9.�Chytrá�
hračka,�25.�9.�Michalská�pouť,�28.�9.��Václav�Hudeček�a�Martin�Hroch

KIno BEsEda

letní filmoví animáci

středa� 10.� 8.,� 10.00� hod.,� kinosál,� vstupné� 80� Kč,� USA� 2016,� dabing,� 
přístupné�bez�omezení
hlEdá sE doRy – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný

Na�stříbrné�plátno�se�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�a�kdesi�ztratila�své�rodiče.�

letní akční trháky

čtvrtek� 4.� 8.,� 19.00� hod.,� kinosál,� vstupné� 80�Kč,�USA�2016,� 111�min.,� 
titulky,�nevhodné�pro�děti�do�12�let
Pátá vlna –�dobrodružný, sci-fi, thriller
Většina�Země�je�zničena�čtyřmi�vlnami�stále�se�stupňujících�smrtících�úto-
ků.�Cassie�prchá�světem,�prostoupeným�strachem�a�nedůvěrou�a�zoufale�se�
snaží�zachránit�svého�mladšího�bratra.

čtvrtek�18.�8.,�19.00�hod.,�kinosál,�vstupné�110�Kč,�USA�2016,�117�min.,�
titulky,�nepřístupné�pro�děti�do�15�let
Jason BoURnE�–�akční, thriller
Jason�Bourne�chce�hodit�minulost�za�hlavu�a�dál�pokračovat�prostou�přítom-
ností,�kterou�představují�ilegální�boxerské�zápasy.�Z�tohohle�komfortu�ho�
vytrhne�bývalá�kolegyně,�zběhlá�agentka�Nicky.

Připravujeme kino na září:� Božská� Florence,�Můj� kamarád� drak,� Star�
Trek:�do�neznáma,�Strašidla,�Tajný�život�mazlíčků,�Krotitelé�duchů

ZáJEZd

sobota�27.�8.�zájezd�do�termálních�lázní,�cena�400�Kč
vEĹKý MEdER
Nástupní�místa�5.15�Zlín�ABS,�5.20�Malenovice�U�Mlýna,�5.30�Otrokovice�
Hotel�Baťov/Společenský�dům,��5.40�Otrokovice�u�Otrokovické�BESEDY

SRPEN

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�infor-
mačním�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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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 

 

fInanční PoRadEnsKÉ CEntRUM

PoJIŠťovny 
*Kooperativa�*�ČPP�*�Allianz�*�AXA�*�Česká�pojišťovna�

*�Generali�*�Komerční�pojišťovna�*�Uniqua��
*�Slávia�pojišťovna�*�ČSOB�pojišťovna

BanKy a stavEBní sPořItElny
*�Hypoteční�banka�*�Komerční�banka�*�Česká�spořitelna�
*�UniCredit�Bank�*�Českomoravská�stavební�spořitelna�

*�Sberbank�*�mBank�*�Moneta�money�bank�
*�ČSOB�*�Raiffeisenbank

naBíZíME
*�STAVEBNÍ�SPOŘENÍ

*�POJIŠTĚNÍ�VŠEHO�DRUHU:�
ŽIVOTNÍ,�CESTOVNÍ,�AUTOMOBILů,�MAJETKU

*�100%�HYPOTÉKY�–  POZOR!!! možnost sjednat 100% 
hypotéku už jen do konce září 2016!!!,�REKONSTRUKCE.�

* VŠE�NA�JEDNOM�MÍSTĚ,�VČETNĚ�POMOCI�
S�VYŘIZOVÁNÍM�FORMALIT�PŘI�KOUPI�I�PRODEJI�

NEMOVITOSTÍ�PLUS�V�OBČANSKÉM�ŽIVOTĚ

česká finanční 
Kancelář: Po–Pá 9–12, 13–17

dr. E. Beneše 1021, otrokovice
tel.: 778 773 142

E-mail: subertova@ceskafinancni.cz
Konzultace a poradenství vždy zdarma.
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úspěch fotoklubu Beseda
Vynikající� celkové�druhé�místo� a� třetí�
místo�mezi� autory� si� v� červnu� přivezl�
Fotoklub� Beseda� Otrokovice� z� vyhlá-
šení� jedné�z�nejstarších�fotografických�
soutěží,�Turnovského�mapového�okru-
hu,�jehož�46.�ročník�se�konal�v�Hradci�
Králové.�Hodnoceno�bylo�280�fotogra-
fií.� Zvítězily� Domažlice,� na� druhém�
místě� je� Fotoklub� Beseda� Otrokovice�
následovaný� Trutnovem.� V� kategorii�
autorů�má�bronz�členka�otrokovického�
fotoklubu�Petra�Tomaštíková.  (red)

„To�je�ale�dobrota,“�usmála�se�nad�sklenkou�sek-
tu�Helena�Schádková�při�přípitku�na�své�stodruhé�
narozeniny.�Nejstarší�obyvatelce�Otrokovic�přišli�
v�úterý�28.�června�poblahopřát�i�zástupci�města.
Helena� Schádková� se� narodila� v� roce� 1914�

ve�Veselí�nad�Moravou�jako�nejstarší�ze�šesti�sou-
rozenců.� Do� Otrokovic� se� přestěhovala� v� sedm-
nácti�letech,�a�zažila�tak�rozvoj�města�v�souvislosti�
s� působením� firmy�Baťa.� Sama� také� v�Baťových�
závodech� pracovala.� Služeb� Charity� sv.� Anežky�
Otrokovice� využívá� posledních� čtrnáct� let.� Nej-
starší� dáma�Otrokovic� se� těší� bystré�mysli� a�má�
stále�skvělý�zrak.�Své�dny�si�zpestřuje�každoden-
ním�čtením�časopisů,�sleduje�zpravodajství,�spole-
čenský�život�známých�osobností,�ale�ráda�si�přečte�
taky�sportovní�rubriku.�  (red)

nejstarší obyvatelka města oslavila 102 let

Vinotéka „u karla“
Komenského 252 – u sokolovny

16 odrůd sudového vína
Otevřeno pro Vás denně 8–22 hodin.

První� srpnový� týden� odstaví�
teplárna� kotle� i� turbíny� a� bude�
provádět�údržbu�a�opravy�tech-
nologií,� které� celý� rok� fungují�
v�nepřetržitém�provozu.
„Všechna� zařízení�musí� být�

opět� připravena� na� spolehlivý�
a� bezporuchový� provoz� v� ná-
sledující� topné� sezoně,“� uvedl�
předseda� představenstva� Tep-

lárny� Otrokovice� Petr� Jeník. 
Zatímco� většina� tepláren� při�
odstávce� přerušuje� dodávky,�
otrokovická� teplárna� zajišťuje�
teplou�vodu�bez�omezení.�Do-
mácnosti� ani� další� odběratelé�
žádný� výpadek� nepocítí� a� bez�
teplé�vody�nezůstanou.�Teplár-
na�využije�záložní�zdroj�ve�Zlí-
ně-Malenovicích� a� díky� tomu�

k� přerušení� dodávek� v� době�
letní�odstávky�nedojde.
Odstávka� začne� v� pondělí� 

1.� srpna� a� skončí� v� neděli� 
7.� srpna,� kdy�mohou�obyvate-
lé� v� blízkosti� teplárny� zazna-
menat� mírné� zvýšení� hluku�
a� tmavší� kouř� z� komína,� což�
souvisí�s�najížděním�technolo-
gických�zařízení�do�provozu.�

teplárna odstaví technologie. lidé bez teplé vody nezůstanou 
Pravidelnou letní odstávku chystá teplárna otrokovice na začátek srpna. 
dodávky teplé vody pro odběratele budou zajištěny.
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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.

stUdIo Jana –�KOSME-
TIKA,�MASÁŽE�LÁVOVÝ-
MI� KAMENY,� MOŽNOST�
ZAKOUPENÍ� DÁRKO-
VÝCH�POUKAZů.�Na�Vaši�
návštěvu�se� těší�Věra�Černá,�
Obchodní� 1317,� Otrokovice.�
Objednávky� na� telefonním�
čísle�606�129�185.
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Foto BESEDA – foto, grafické práce.  Tel.: 571 110 129

Vinotéka „u karla“
Komenského 252 – u sokolovny

16 odrůd sudového vína
Otevřeno pro Vás denně 8–22 hodin.



7OtrOkOvické
nOviny

6.�srpna,�od�19�hod.,�rybářský�areál�Štěrkoviště
IMoRtEla MEtalfEst
Již�4.�ročník�metalového�festivalu�pořádaného�s�finanční�podpo-
rou�města�Otrokovice.�Kapely:�RIMORTIS,�KISS�MORAVIAN�
GIRLS,�MY�PULSE,�AFTER�EOLUTION�A�IMORTELA.

Ohňová�show,�soutěže,�bohaté�občerstvení,�přehlídka�motorek�Harley�Davidson.�
Pro�prvních�100�příchozích�do�20�hod.�pivo�zdarma.

26.–28.�srpna,��Otrokovice,�sportovní�hala�Štěrkoviště�
JIsKRa handBall CUP
Turnaj�v�házené�žen.�Více�na�www.jiskraotrokovice.sklub.cz
 
16.–22.�září,�více�stanovišť�v�Otrokovicích
EvRoPsKý týdEn MoBIlIty
Evropský�týden�mobility�tentokrát�na�téma:�Chytrá�a�čistá�mobilita.�Silná�ekono-
mika.�Podrobnosti�v�srpnových�Otrokovických�novinách�a�na�www.otrokovice.cz.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Divadlo�TYJÁTR�působící�při�Otro-
kovické�BESEDĚ�se�v�červnu�zúčast-
nilo�s�pohádkou�O�Šípkové�Růžence�
a� kouzelných� vílách� divadelní� pře-
hlídky�Hvozdenský�měšec�plný�pohá-
dek�ve�Hvozdné.�Dětská�porota,�která�
jednotlivá�představení�přehlídky�hod-
notila,�rozhodla,�že�Cenu�za�nejlepší�
ženský� herecký� výkon� získá� Petra�
Mikeštíková�za�roli�víly�Flóry.  (red)

flóra se porotě moc líbila

V�do�té�doby�nejteplejším�dnu�
tohoto�roku,�26.�června,��uspo-
řádali� �členové�Českého�svazu�
zahrádkářů� Radovánky� Za-
hrádkářský�den.�
Cesta�světem�šestnácti�pohá-

dek�začínala�u�celnice,�kde�děti�
dostaly� za� zazpívaní� písničky�
první� dárek.� U� každé� pohád-
ky� děti� odpovídaly� na� otáz-
ky� a� soutěžily� o� ceny.�Krásné�
princezny,� královna� s� králem,�
zlé� čarodějnice,� Karkulka,� be-
rušky,�piráti�a�jiné�tajuplné�po-
stavy�oceňovaly� jejich�snažení�
dárky.� Velmi� oblíbené� jsou�
závody,�které�každý� rok�dělají�
členové� hasičského� záchran-
ného�sboru.�Děti�mohly�stříkat�
nejtlustší� hadicí� a� běhat� v� bo-
tách� největšího� velitele.� Den�

pokračoval� u� ohniště� při� opé-
kání� špekáčků,� děti� měly� buř-
ty,�omelety�a� limonádu�–�díky�
štědrým�sponzorům,��zadarmo.�
Redaktor� Rádia� Zlín� pomáhal�
s� udržováním� dobré� nálady�
v�cíli.�Na�louce�bylo�ukázkové�
soutěžení� agility,� malí� a� velcí�
psi� předvedli� nadšení� z� pohy-
bu.� Děti� mohly� zkusit� jízdu�
na�koníkovi.�Na�večerní�setkání�
s�hudbou�přišli��zahrádkáři.�
Děkujeme�všem�sponzorům,�

kteří� nám� umožnili� uskutečnit�
tuto� akci,� někteří� dali� buchty,�
buřty,�dárky,�ceny�do� tomboly�
a�soutěží�a�někteří�finanční�dar.��
Zahrádkáři�se�těší�na�setkání�

s�dětmi�i�dospělými�i�příští�rok.�
 Jarmila ŠEdIvá,
  ČZS Radovánky

Teplo� se� momentálně� skloňuje�
ve� všech� pádech.� Ať� již� v� sou-
vislosti� s� počasím�a�užíváním�si�
letních� radovánek� na� koupališti�
a�Štěrkovišti,�tak�i�ve�smyslu�jeho�
dodávky� do� domácností.� I� když�
se� to� na� první� pohled� nezdá,�
obě� tyto�služby�mají�společného�
jmenovatele,�a� to�městskou�spo-
lečnost�Tehos.��O�rozhovor�jsme�
proto�požádali tomáše MoRy-
sE,�jednatele�Tehos,�s.�r.�o.

Za dva měsíce pro vás začíná 
topná sezona, nemýlím-li se.
Přesně�tak,�ač�to�tak�o�prázd-

ninách�rozhodně�nevypadá,�topit�
začínáme� v� zásadě� v� září.� Vy-
hláška�udává,� že�otopné�období�
začíná� 1.� září� a� končí� 31.� květ-
na.� Samozřejmě� že� se� tak� děje�
s�ohledem�na�průběh�venkovních�
teplot�nebo�na�přání�zástupce�da-
ného�domu.

Jaké činnosti se tedy věnuje-
te přes prázdniny?
Létem� začíná� starost� o� bez-

problémový� chod� koupaliště,�

Rekreační� oblast� Štěrkoviště,�
samozřejmě�se�věnujeme�inves-
tičním�akcím�a�v�neposlední�řadě�
i�dodávce�teplé�vody.�A�protože�
máte� pravdu,� topná� sezona� se�
pomalu�blíží,�letní�období�využí-
váme�k�opravám�a� rekonstrukci�
zařízení� sloužícího�k�dodávkám�
tepla.�

Myslíte tepeláky a výměnič-
ky?
Přesně� ty�mám�na�mysli.�Te-

hos�má�na�území�města�více�než�
15�km� horkovodních� rozvodů�
a� přes� 200� předávacích� stanic,�
které� jsou� vlastní� komunikační�
sítí�připojeny�na�centrální�dispe-
čink�a�z�něj�jsou�stanice�dálkově�
monitorovány�a�ovládány.�V�po-
sledních�pěti� letech� jsme� inves-
tovali� do� oprav� a� rekonstrukcí�
v�průměru�kolem�9�mil.�Kč/rok.��
Naším�hlavním� cílem� je� provo-
zovat� a� průběžně� rekonstruovat�
svoje�zařízení�tak,�aby�byl�zajiš-
těn�bezpečný�a�hospodárný�pro-
voz� a� zároveň� aby� nedocházelo�

k�růstu�ceny�tepla.
Jakým způsobem vlastně 

funguje dodávka tepla v otro-
kovicích? Zdá se to být malin-
ko zamotané.
Naopak,� je� to� docela� jedno-

duché� a� obdobně� to� v� regionu�
funguje� např.� v� Přerově� nebo�
ve�Zlíně.�Teplárna�(Teplárna�Ot-
rokovice)� teplo� vyrábí� a� Tehos�
jej� dále� prostřednictvím� vlast-
ního� zařízení� rozvádí,� upravuje�
a� reguluje.� Teplo� pro� vytápění�
a�ohřev�vody�dodáváme�do�více�
než� 5� 600� domácností� a� jsme�
součástí�tzv.�centrálního�zásobo-
vání� teplem.� Jsme� 100�%�měst-
skou�společností,�takže�i�jistotou�
pro� občany,� že� teplo� bylo,� je�
a� hlavně� bude� pod� „ochranný-
mi� křídly“� města.� Provádíme�
jednak� běžnou� údržbu,� opravy�
a� revize,� také� řešíme� havarij-
ní� situace� svými� zaměstnanci,�
kteří� jsou�profesionály�ve� svém�
oboru.��Jsme�hrdí�na�náš�servis,�
který�funguje�a�dokáže�občanům�

urychleně�pomoci�právě�v�přípa-
dě�havárie.�

a jak je to s cenou tepla?
Jak�jsem�již�zmiňoval,�hospo-

daření�společnosti,�finanční�plán�
i� kalkulace� ceny� tepla� jsou� pod�
kontrolou� dozorčí� rady� společ-
nosti� a� odsouhlasovány� radou�
města.�Při�tvorbě�kalkulace�ceny�
tepla� a� dodávky� tepla� nejsme�
tedy� jen� pod� kontrolou�Energe-
tického�regulačního�úřadu,�Stát-
ní�energetické�inspekce�atp.,�ale�
i�pod�dohledem�města�Otrokovi-
ce.� Nicméně� vaše� otázka� spíše�
směřovala� na� konkrétní� čísla.�
Předběžná� cena� na� rok� 2016� je�
497,71�Kč�bez�DPH,�což�s�daní�
činí�572,37�Kč.�Cena�tepla�zůstá-
vá� již� čtvrtým� rokem�nezměně-
na.� �Neodpustím� si� alespoň� na-
mátkové� srovnání� cen� s� jinými�
městy.��Jen�pro�ilustraci�bych�rád�
zmínil,�že�např.�ve�Zlíně�se�cena�
za�gigajoule�tepla�pohybuje�oko-
lo�630��Kč,�ve�Vsetíně�okolo�660�
Kč,�v�Brně�okolo�670��Kč.

Proč tak velké rozdíly mezi 
cenami? Co je způsobuje? 
Nerad�bych�zabíhal�do�odbor-

ných�úvah,� pokusím� se� problém�
vysvětlit� občanům� jednoduše.�
Jsou� jistá� pravidla� při� stanovení�
ceny�tepla,�která�se�v�našem�obo-
ru� musí� dodržovat,� to� je� známá�
věc.� � Avšak� jde� také� o� obchod�
jako�každý�jiný.�Dodavatel�tepla�
vykalkuluje�cenu.�Pokud�je�jedi-
ným�v�lokalitě,�cenu�může�zvýšit�
tak,�jak�potřebuje.�Občané�se�tím�
pádem�stanou�„rukojmími“�a�ne-
zbývá� jim� než� akceptovat� doda-
vatelskou� cenu,� ať� je� jakákoliv.��
Naštěstí� se� odběratelům� Tehosu�
nic�takového�stát�nemůže.�Město�
Otrokovice� by� nedopustilo,� aby�
ceny� tepla� pro� občany� vzrostly�
na�neúnosnou�míru,�zároveň�do-
hlíží,� aby� se� neustále� moderni-
zovalo�i�to,�co�je�skryto�hluboko�
pod�zemí.��Je�to�o�jistotě,�kterou�
občan�Otrokovic�má�a�to�je�to,�oč�
tu�běží.�

děkuji za rozhovor.     (tm)

Jistota, to je, oč tu běží

výsadkoví veteráni jsou stále aktivní
Málo�občanů,�a�ne�jen�v�Otrokovicích,�ví,�že�v�nedalekém�
Holešově�aktivně�působí�již�několik�let�Klub�výsadkových�
veteránů�(KVV),�jehož�členové�v�prostorách�současné�Po-
licejní� školy� Ministerstva� vnitra� ČR� vykonávali� v� letech�
1961–1969�dvouletou�základní�vojenskou�službu�u�7.�výsad-
kového�pluku�zvláštního�určení,�který�pak�pro�své�postoje�
k�událostem�21.�srpna�1968�byl�zrušen.
Krajské�vojenské�velitelství�Zlín�nás�požádalo,�abychom�

pro�žáky�základních�škol�v�Luhačovicích,�Valašských�Klo-
boukách,� Zlíně� a� Otrokovicích� uspořádali� v� součinnosti�
s� Aktivními� vojenskými� zálohami� Armády� ČR� besedy�
v�rámci�POKOSu�(příprava�obyvatel�k�obraně�státu).�Žáci�
vyšších�ročníků�se�díky�tomu�seznámili�se�současnými�úko-
ly�armády,�vyzkoušeli�si�ochranné�prostředky�proti�účinkům�
různých� nebezpečných� látek,� střelbu� na� vojenském� trena-
žeru.�To�vše,�ale� i�následné�besedy�o�nás�bývalých�vojen-
ských�výsadkářích�většinu�žáků�zaujalo.�V�diskuzích�jsem�
zodpovídal�zajímavé�otázky�dokládající,�že�studenty�zajímá�
současné�dění�ve�světě�i�v�České�republice.�Mají�určité�pově-
domí�o�historii�a�současnosti�výsadkářů,�které�jsem�jako�člen�
KVV�Holešov�na�těchto�besedách�zastupoval.
Všem�čtenářům�Otrokovických�novin�přeje�modré�nebe�

nad�hlavou  františek GUlt, občan Otrokovic
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Radovánky patřily pohádkám
Charita�sv.�Anežky�umístila�v�Otrokovicích�svůj�první�kon-
tejner�na�textil�na�parkovišti�firmy�Continental�Barum.�Další�
kontejner� přibude� do� konce� července� před�Charitní� šatník�
v�ulici�Svobodova.�„Všichni,�kdo�nás�chtějí�podpořit,�tak�již�
nemusejí�čekat�na�otvírací�dobu�Charitního�šatníku,�ale�mo-
hou�kdykoliv� oblečení� vhodit� do� přistavených� kontejnerů.�
Za�spolupráci�Charita�děkuje�městu�Otrokovice,�firmě�Con-
tinental�Barum�s.� r.� o.� a�Technickým�službám�Otrokovice� 
s.� r.� o.,� bez� jejichž� podpory� by� realizace� nebyla�možná,“�
uvedl�zástupce�ředitele�Charity�sv.�Anežky�Jiří�Vlček.�
Sesbírané� ošacení� poslouží� klientům�Charitního� šatníku�

a�sociálních�služeb�Charity�sv.�Anežky.�Do�kontejneru�patří�
textil�zabalený�do�igelitové�tašky�nebo�pytle,�jako�je�ošacení,�
ložní�prádlo,�deky,�spacáky,�bytový�textil,�ručníky�nebo�pá-
rovaná�obuv.�Naopak�tam�nepatří�koberce,�matrace,�molitan,�
znečištěné�a�mokré�textilie,�obrazy�či�nádobí.� (red)

Charita má vlastní kontejnery na textil
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Pozor na úrazy o prázdninách
Milí�spoluobčané,
konečně� jsme� se� společně� s� našimi� dětmi� dočkali� tolik� očekávaných�
prázdnin.�Čas�odpočinku�a�dovolených�alespoň�na�chvilku�nahradí�kaž-
dodenní�stres�v�práci�a�děti�si�užijí�zasloužené�volno�po�dlouhém�školním�
roce.�Letní�prázdniny�bývají�pravidelně�i�obdobím,�kdy�se�podle�statistik�
stává�nejvíce�dětských�úrazů.�Radost�z�volných�dnů�se�tak�může�změnit�
ve�velmi�nepříjemný�zážitek�na�celý�život.�Mezi�nejčastější�úrazy�patří�
zlomeniny,�a�to�až�z�93%.�Následují�poranění�hlavy,�mozku,�hrudníku�
a�břicha.
Celé�řadě�poranění�lze�zabránit.�Při�jízdě�na�kole�dbejte,�aby�vaše�děti,�

ale�i�vy�sami�jste�měli�vždy�helmu.�Ta�dokáže�podle�neurochirurgů�sní-
žit� riziko�poranění�hlavy�až�o�95%.�Dále� lékaři�varují�před� skákáním�
do�vodních�nádrží,�aniž�byste�věděli,�kolik�je�v�daném�místě�vody.�Hrozí�
závažné�poranění�krční�páteře,�které�může�mít�za�následek�ochrnutí�celé-
ho�těla�či�dokonce�utonutí.�Poraněné�obratle�se�mohou�zahojit,�ale�mícha,�
kterou�páteř�chrání,�nemá�schopnost�regenerace.�Při�úplném�přerušení�
její�funkce�již�nelze�činnost�obnovit.�Nepříjemné�jsou�také�popáleniny,�ať�
už�od�sluníčka,�nebo�od�táboráku.�Například�podle�oftalmologů�přibývá�
množství� úrazů� povrchu�oka.�Žhavý�uhlík� z� táboráku� či� grilu� dokáže�
nepříjemně�poranit�oční�rohovku.�Velmi�častá�jsou�podle�traumatologů�
nově�také�poranění�horních�končetin,�zápěstí�a�loktů,�která�vznikají�při�
skákání�na�tolik�oblíbených�trampolínách.�Podle�dostupných�údajů�ročně�
v�České�republice�zemře�na�následky�úrazu�až�300�dětí.�To�je�3x�více�
než�v�sousedních�zemích.�Dalších�více�než�3�000�dětí�si�způsobí�úraz,�
který�má� trvalé� následky.�Kvalita� lékařské� péče� v�České� republice� je�
srovnatelná�se�zahraničím.�PROBLÉM�JE�STÁLE�NEDOSTATEČNÁ�
PREVENCE.�Rizikovým�faktorem�o�prázdninách�je�i�to,�že�děti�nejsou�
pod�takovým�dozorem�jako�přes�rok.�Pak�se�mohou�nechat�zlákat�k�čin-
nostem,�které�nejsou�bezpečné�a�mohou�si�při�nich�ublížit.
Berte�prosím� tento�krátký�článek� jako�malé�připomenutí� toho,� jaké�

nástrahy�na�naše�děti,�ale�i�na�nás�mohou�v�průběhu�prázdnin�číhat.�Pře-
ji�všem,�aby�se�od�rybníka,�koupaliště,�ale� také�od�moře�či�hor�vrátili�
ve�zdraví�a�v�pořádku.�Mysleme�společně�na�to,�že�zdraví�je�dar,�o�který�
se�musíme�náležitě�starat.�
Závěrem�jen�pro�připomenutí.�Nejbližší�službu�první�pomoci�najde-

te� ve�Zlíně,� a� to� v� areálu� nemocnice�Tomáše�Bati,� která� je� dostupná�
po�dobu�24�hodin.�Dále�pak�v�Kroměřížské�nemocnici�denně�do�20�hod.�
a�v�Uherskohradišťské�nemocnici�denně�do�20�hod.�Pevně�věřím,�že�lé-
kařskou�službu�první�pomoci�budeme�moci�společně�slavnostně�otevřít�
i�v�Otrokovicích.�Jistě�by�si� ji�občané�Otrokovic,�ale�i�přilehlých�obcí�
zasloužili.�����  Ing. ondřej WIlCZynsKI, Ph.d.,
 zastupitel města Otrokovice
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Těsné,� ale� srozumitelné� a� ne-
zpochybnitelné� vyjádření�
obyvatel� Velké� Británie� v� re-
ferendu� o� jejich� vystoupení�
z�EU�způsobuje�poprask�na�os-
trovech�i�v�celé�Evropě.�Histo-
rickému�okamžiku�předcházela�
kromě� jiných� událostí� i� vraž-
da� 41leté� britské� poslankyně�
a� zastánkyně� setrvání� Británie�
v�EU�Jo�Coxové,�kterou�zastře-
lil�ozbrojený�útočník�6�dní�před�
hlasováním�o�brexitu.�
Výsledky� referenda� jsou�

jasné,� 51,9� %� pro� brexit� 
(17�410�742�lidí)�a�48,1�%�pro�
setrvání�v�EU.�Dle�analýzy�vý-
sledků� rozhodli� svými� hlasy�
starší�a�méně�vzdělaní�Britové,�
naopak� mladší� a� vzdělanější�
část�populace�byla�pro�setrvání�
v�EU.�Chce�se�říci�rozvod�man-
želství� po� mnoha� letech,� kde�
byla�tázána�jen�jedna�strana…�
Okamžité�reakce�na�sebe�ne-

nechaly� dlouho� čekat.� Kromě�
rozčarování�a�překvapení� jsme�
svědky� výrazného� pádu� cen�
komodit� a� akcií� na� světových�
trzích.� Britská� libra� zazname-
nala�vůbec�nejvýraznější�denní�
propad�ve�své�historii�a�pár�dní�
po� brexitu� byla� libra� nejslabší�
od� roku� 1985.� Vládne� všeo-
becná� nejistota,� stále� hlasitěji�
zaznívají� proevropské� postoje�
Skotska� a� Irska.� Padají� vti-
py� o� přeměně� londýnské� City�
v�londýnskou�Village,�ale�i�se-
rióznější�otázky�o�budoucnosti�
evropského� úředního� jazyka,�

realitě� britského� předsednictví�
EU�v�roce�2017,�osudu�unijních�
společných� politik� v� mnoha�
oblastech,� celní,�měnové,� hos-
podářské,� kohezní,� sociální,�
životního� prostředí� i� bezpeč-
nostní�a�migrační.�Padají�dota-
zy,�co�se�stane�se�73�britskými�
europoslanci�a�jaký�osud�a�v�čí�
prospěch�budou�mít�jejich�mís-
ta�v�europarlamentu�či�koho�po-
stihne� brexit� nejvíc?� Zde� není�
bez�zajímavosti�pohled�na�ana-
lýzu� britského� deníku� The�
Guardian� znázorňující� pořadí�
evropských� států� do�budoucna�
nejvíce� postižených� brexitem.�
ČR�zde�zaujímá�po�Holandsku�
a�Belgii�čtvrté�místo.�
Říkám�si,�je�to�možné,�máme�

se�opravdu�bát?�Odpovědi�hle-
dám� v� ekonomické� literatuře,�
historii� i� vyjádřeních� a� názo-
rech� předních� světových� eko-
nomů.�A�opravdu�je�to�možné!�
Brexit� může� mít� a� je� docela�
reálný� jeho� negativní� dopad�
na� tuzemské�výrobce� a� expor-
téry� do� Británie,� kdy� období�
nejistoty� může� trvat� podobně�
jako�vyjednávání�EU�s�Velkou�
Británií�o�brexitu�2–3�roky.�Je�
také�velmi�reálné�z�pohledu�EU�
v� okamžiku� brexitu� zahájení�
vnitřního� procesu� přehodno-
cení� kohezní� politiky,� přesněji�
peněz� určených� pro� jednotlivé�
členské� státy� v� programovém�
období� 2014–2020.� Velká�
Británie� je� třetí� největší� plátce�
peněz� do� společného� rozpočtu�

EU.�Její�miliardy�budou�jednou�
v� kohezní� politice� EU� chybět.�
Unijní� odborníci� odhadují� pro�
ČR� v� programovém� období�
2014–2020� výpadek� přibližně�
15� %� z� dříve� přidělené� sumy�
24�miliard�eur.�Jako�reálnou�se�
může�stát� snaha�populistů�sur-
fujících� na� vlně� odporu� proti�
EU�ve�formě�jejich�požadavků�
na� referenda� o� odtržení� jejich�
zemí�od�EU.�
O�Evropské�unii�a�její�byro-

kracii�si�lze�myslet�opravdu�co-
koliv,�její�přínos�v�dnešním�glo-
bálním�světě�pro�každého�z�nás�
považuji� za� nenahraditelný.�
Přestože� nám�média� stále� čas-
těji�prezentují�EU�v�negativním�
světle�unijních�restrikcí�v�podo-
bě�zahnutí�banánu�či�polemice�
názvu� olomouckých� tvarůžků,�
stranou� pozornosti� zůstávají�
stovky� užitečných� projektů,�
které�se�za�podpory�evropských�
dotačních� programů� a� peněz�
z� nich� v� jednotlivých� regio-
nech� za� poslední� roky� vybu-
dovaly.� Jen� v�Otrokovicích� se�
podařilo� za� posledních� 10� let�
smysluplnými� projekty� využít�
na�350�milionů�korun�z�dotací�
z�Evropské�unie.�A�to�je�spolu�
s� pocitem� bezpečí� přece� pád-
ný� argument� pro� přemýšlení�
o�podstatě�a�přínosu�EU�pro�ka-
ždého�z�nás,�i�z�pohledu�Evropy�
v�našich�malých�Otrokovicích,�
nemyslíte?�

 Ing. Milan PlEsaR,
 zastupitel města Otrokovice  

Evropská unie aneb Jednota v rozmanitosti

Při� jízdě� na� Napajedla� si� každý�
všiml� začínající� stavby� skladu�
na�pneumatiky.�Ano,�je�to�k�nevíře.�
Stavební�úřad�Napajedla�vydal�sta-
vební�povolení�na�tuto�v�Kvítkovi-
cích�nenáviděnou�stavbu.�A�odvo-
lání,�která�jsme�dávno�podali�proti�
územnímu� rozhodnutí� předcháze-
jící� stavebnímu� řízení� zůstala� bez�
odpovědí.�Neskutečné.�
Stavební� úřad� Napajedla� má�

své� vlastní� zákony� a� nehodlá� se�
zabývat� námitkami� a� žádostmi�
občanů� Kvítkovic.� Velkou� šanci�
jsme� vkládali� námitce� systémové�
podjatosti�poslané�na�Ministerstvo�
po�místní� rozvoj.�Z�odpovědi�mi-
nisterstva� se� člověku� udělalo� zle.��
Našli� si� kličku� v� zákoně,� aby� se�
tím�nemuseli�zabývat,�a�odpovědě-
li�úplně�na�něco�jiného.� �Poslední�
možností�je�podání�správní�žaloby�
na�Stavební�úřad�Napajedla�k�sou-
du� a� doufat,� že� se� nás� konečně�
někdo� zastane� v� duchu� platných�
zákonů.�Že�by�se�nás�zastalo�naše�
vedení� města?� Tomu� nevěří� ani�
malé�děti.�
Začneme� přípravu� na� boj� proti�

výstavbě� II.� etapy� skladu�žalobou�
opět�k�soudu,�se�snahou�o�zrušení�
nového� územního� plánu� Napaje-
del.�Výstavba�I.�etapy�se�podařila�
zdržet�o�více�než�rok.�Po�zkušenos-
tech�z�dvouletého�boje�proti�tomuto�
nesmyslu�na�okraji�Kvítkovic�jsme�
se�poučili.�Žádnému�úřadu�se�nedá�
věřit�a�na�všechno�se�musí�zapla-

tit�dobří�právníci,�protože�úřady�si�
dělají,�co�chtějí�nebo�je�jim�někým�
nakázáno.� Zákony� se� nikdo� příliš�
netrápí.�Třešničkou�na�dortu�bylo,�
když�jistý�pán�obcházel�obyvatele�
Kvítkovic,�se�kterými�jsme�posílali�
několik� posledních�odvolání.�Pře-
svědčoval� je,� aby� svoje� odvolání�
stáhli,� že� čas� jsou� peníze� a� musí�
se� stavět� co� nejrychleji.� A� když�
odvolání�stáhnou,�bude�na�dovole-
nou� a� na� žvýkačky!!!�Všichni� ho�
poslali�i�se�žvýkačkamI�do…�však�
víte� kam.� Jen� jedna� dáma� vtipně�
poznamenala:� KOLIK� ASI� DO-
STALI�NA�ŽVÝKAČKY��PAPA-
LÁŠI�V�NAPAJEDLÍCH,�KDYŽ�
SKLAD� TAK� PROSAZUJÍ,�
A�HLAVNĚ�TI�NAŠI�V�OTRO-
KOVICÍCH�ŽE�SE�NEZASTALI�
VLASTNÍCH�OBČANů?�ASI�SE�
BUDE�NA�RADNICÍCH�HODNĚ�
ŽVÝKAT.�
Nikoho� asi� nepřekvapí,� co�

na� naši� žádost� o� měření� � hluku�
zjistil�Státní�zdravotní�ústav�v�uli-
ci� Napajedelská,� kudy� se� budou�
prohánět�kamiony�plné�pneumatik�
do�a�ze�skladu.�Překročení�hygie-
nických� limitů� pro� hluk� v� denní�
a� hlavně� noční� době.� Zde� už� do-
chází� k� prokazatelnému� poško-
zování�zdraví.�Ale�podle�úřadů� je�
přece�vše�vpořádku.
Tak�vám�přeji�pěkné�prázdniny�

a�příště�už�to�budou�jen�PROSTĚ�
DOBRÉ�ZPRÁVY:).
 filip ŠIMEK, opoziční zastupitel
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Neměl� jsem� v� úmyslu� občany� Otrokovic� ob-
těžovat�se�svými�názory�takto�na�počátku�léta.�
Navíc�tyto�řádky�píšu�sám�na�dovolené,�daleko�
za�hranicemi�naší�země,�daleko�od�našeho�měs-
ta.�
Příležitostí�k�tomu,�abych�napsal�text�v�tom-

to� duchu,� jsem� měl� v� minulosti� již� nespočet,�
vždy� jsem�si� ale� říkal,� že�nenastala� ta� správná�
chvíle.�Chtěl�jsem�psát�v�okamžiku,�kdy�člověk,�
který� na� jedné� radě� města� hlasoval� a� bojoval�
proti,� na� dalším� jednání� otočil� a� následně� se�
nechutně�fotil�jako�stvořitel�myšlenky�a�hlavní�
hybatel� stavby� fabriky� Mitas� v� Otrokovicích.�
Chtěl�jsem�psát�v�okamžiku,�kdy�naším�panem�
starostou�byly�obhajovány�projekty�typu�sprcha�
pro�bezdomovce�či�seďárna�pro�ně,�a�to�s�odů-
vodněním,�že�se�jedná�o�občany�našeho�města.�
Chtěl� jsem� psát� v� okamžiku,� když� se� náš� pan�
starosta�veřejně�na�zastupitelstvu�našeho�města�
přiznal�k�tomu,�že�lhal�o�tom,�jak�bude�naloženo�
s�prostředky�v�městském�rozpočtu.�Chtěl� jsem�
psát�také�nedávno,�když�jsem�z�úst�našeho�pana�
starosty� slyšel� neuvěřitelná� a� z�mého� pohledu�
skandální�slova�o�tom,�že�rozpočet�našeho�města�
současná�koalice�odplevelila�od�dotačních�pro-
středků.� Neuvěřitelný� alibismus� někoho,� kdo�
nebyl� schopen� do� našeho�města� přinést� jediné�
dotační�euro.�
Naposledy�jsem�chtěl�psát�v�situaci,�jak�jsem�

zjistil,�jak�pánové�vehementně�bojovali�za�obča-
ny�Kvítkovic�v�souvislosti�s�výstavbou�sklado-

vací�haly.�Jejich�postup�je�neobhajitelný�a�snad�
lidem�otevřela�celá�rada�města�oči.�Nepsal�jsem,�
byť�touha�toto�všechno�říci�byla�velká.
Jako�bývalý�člen�rady�města�jsem�se�společ-

ně�s�kolegy�zasadil�o�to,�aby�byl�v�Otrokovicích�
spuštěn�systém�krizových�sms.�Protože�to�nebyl�
nápad� zrovna� pana� starosty,� byl� tento� systém�
modifikován�a�doplněn�také�o�systém�sms�infor-
mačních.�Takto�se�mj.�často�dozvídáme�o�tom,�
kde� zrovna� nepůjde� proud,� i� když� člověk� žije�
v�jiné�části�města.�Ale�budiž.�K�mému�zděšení�
jsem�se�dnes�při�čtení�zpráv�z�domova�dověděl�
o� výbuchu� čehosi� v� areálu�Toma.�Toto� jsem�
se�však�nedozvěděl�z�webových�stránek�města�
(zde� v� aktualitách� informace� o� výstavě� foto-
grafií� Karla� Ševčíka� a� zatoulaném� psovi),� ale�
ze�serveru�novinky.cz.�Fotky�vypadaly�děsivě.�
Co� však� považuji� za� skandální,� je� skutečnost,�
že� jsme� jako� občané� Otrokovic� nebyli� o� této�
události�vůbec�informováni�představiteli�města.�
Pan�starosta�holt�nedal�pokyn.�Asi�čerpá�řádnou�
dovolenou.�Nebo�je�také�jiné�vysvětlení.�Ono�by�
se�totiž�mohlo�ukázat,�že�ten�systém�krizových�
sms� je� funkční�a�on� to�vymyslel�Plesar.�To�se�
do�krámu�panu�starostovi�a�také�tomu�kolegovi,�
t.�č.�shodou�okolností�místostarostovi,�co�vyjed-
nal�obchvat�města�jednou�návštěvou�u�ministra�
dopravy,�nehodí.�Ono�lidé�raději�slyší...�za�vše�
může�Plesar.�Poroučet�by�se�však�měli��jiní...
 JUdr. Jaroslav tKadlEC,
  člen Zastupitelstva města Otrokovice

tak se nám to staví a vám taky!

Z REdaKční PoŠty

Za vše může Plesar, ale poroučet by se měli jiní...

Po�přečtení� „příspěvku“� pana� zastupitele,� člena�Nového� Impulsu� p.� JUDr.�Tkadlece� jsem� se�
rozhodl�porušit�svůj�slib�nereagovat�na�výpady�členů�této�opoziční�politické�strany.�Reakce�bude�
zveřejněna�v�srpnovém�čísle�Otrokovických�novin.�� Mgr. Jaroslav BUdEK, starosta

Reakce starosty města na článek zastupitele



Dne�20.�července�uplynulo�15�smutných� let,�kdy�nás�
navždy� opustil� můj� manžel,� náš� tatínek� a� dědeček,� 
pan�Zdeněk KadlčáK.�S�láskou�vzpomínají�man-
želka,�synové�a�dcera�s�rodinami.�Děkujeme�všem,�kteří� 
vzpomenou�s�námi.

Dne�21.�července�tomu�bylo�17�let,�co�nás�
opustil�náš�tatínek�a�dědeček,�pan�Rudolf 
čEvEla.�S�láskou�vzpomínáme�na�naši�
starostlivou� a� obětavou� maminku,� paní�
Bohumilu čEvElovoU,� která� nás�
opustila� 21.� května� před� 16� lety.� Stále�

vzpomíná�dcera�s�manželem�a�celá�rodina.

Dnes,� 22.� července,� uplynuly� 3� smutné� roky,� co� nás�
navždy�opustil�pan�Jiří sMolInKa.�S�láskou�vzpo-
mínají�manželka�Eva,�dcera�Lenka�s�rodinou�a�syn�Jiří.

Dnes,�22.�července,�uplynul�rok,�kdy�nás�navždy�opustil�
pan�Ing. Jaroslav něMEčEK,� tělem�i�duší�Otroko-
vják.�Kdo�jste�ho�znali,�vzpomeňte�s�námi.�Děkují�man-
želka,�dcera�a�syn�s�rodinami.

Dne� 23.� července� uplynou� 2� smutné� roky,� kdy� nás�
navždy� opustila� paní� Maruška MaChálKová.� 
Stále�vzpomínají�a�nikdy�nezapomenou�manžel�Oldřich,� 
dcera�Brigita�a�vnuk�Daniel.

Dne�23.�července�si�připomeneme�4.�výročí�ode�dne,�
kdy� nás� navždy� opustil� můj� manžel,� pan� Miroslav  
BáBíčEK.�Dne�11.�srpna�si�připomeneme�jeho�nedo-
žitých�75�let.�S�láskou�a�s�úctou�vzpomínají�manželka�
a�synové�s�rodinami.

Dne�24.�července�si�připomeneme�nedožité�80.�naroze-
niny�mého�manžela,�pana�Josefa PanáčKa.�S�úctou�
vzpomíná�manželka,�syn�Jiří�a�dcera�Lenka�s�rodinami.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.� Dne� 24.� července�
uplynou� 2� roky,� co� nás� navždy� opustila� naše� dra-
há� maminka,� babička,� sestra,� švagrová� a� teta,� paní� 
ludmila sPURná.�Kdo�jste�ji�znali,�věnujte�jí�s�námi�
tichou� vzpomínku.� Syn� Milan� s� manželkou� Sylvou,�
vnuci�Daniel�a�Milan,�dcera�Dana�a�sestry�s�rodinami

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen smutek a bolest v srd-
ci nám zůstává dál.�Dne�25.�července�uplyne�1.�smut-
ný�rok,�co�nás�opustila�naše�drahá�manželka,�babička�
a� maminka,� paní�věra JadRníčKová.� S� láskou�
vzpomíná� manžel,� dcery� s� rodinami� a� sestra� Vlasta�� 
a�Jarmila.

Proč osud nepřál Ti déle žít a své blízké potěšit. 
Dne� 25.� července� by� se� dožila� 43� let� paní� Renata  
dolEŽElová.�S�láskou�vzpomíná�manžel�Zbyněk,�
syn�Zbyněček�a�celá�rodina.

Dne�26.�července�by�se�dožila�naše�prababička,�babič-
ka,�maminka�a�manželka,�paní�Marta UhláRová 
80�let.�Již�třetím�rokem�na�ni�s�bolestí�v�srdcích�vzpomí-
náme.�Manžel�Štefan�a�synové�s�rodinami.
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společenská kronika: 
cena�za�zveřejnění�je�120�Kč�
vč.� DPH/osoba.� Podklady�
a� platby� přijímá� Turistic-
ké� informační� centrum,� 
Otrokovická� BESE-
DA,� Po–Pá�  8–12,� 13–18�
hod.,� So� 8–12� hod.,� tel.:�
571�118�103.

odvoZ ZdaRMa – CEna dohodoU

In
z

e
r

c
e

Redakce otrokovických novin oznamuje

 tRvalÉ PosUnUtí UZávěRKy PRo PříJEM PřísPěvKů z 10. na 5. danÉho MěsíCE. 
Uzávěrka�příštího�čísla�je�tedy�5.�srpna�a�dalších�čísel�5.�září,�5.�října,�5.�listopadu,�5.�prosince�

a�následujících�čísel�také�vždy�k�5.�dni�měsíce. děkujeme za pochopení. Redakce otrokovických novin

Dne�30.�června�uplynulo�5�let,�co�nás�navždy�opustil�
pan�oldřich BasEl.�S�láskou�vzpomíná�celá�rodina,�
přátelé�a�kolegové.

Dne�1.července�2016�by�se�dožila�65�let�naše�mamin-
ka,� babička,� sestra� a� teta,� paní� Irena KUčERová.� 
S� láskou� vzpomínají� dcera� Lenka� a� syn� Miroslav� 
s�rodinou.

Dny, týdny, měsíce plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu 
bolestivou.�Dne�1.�července�uplynuly�4�roky�od�chvíle,�
kdy�nás�navždy�opustil�pan�Miroslav ŠaloMoUn.�
Vzpomínají�manželka�Vendula,�děti�Matýsek�a�Terez-
ka,�sestra�Renata�s�rodinou,�rodiče�a�babička�Františka.

Dne�5.�července� jsme�vzpomněli�16.�výročí,�kdy�nás�
navždy� opustil� pan�václav JoRdánEK.� Za� tichou�
vzpomínku�děkuje�rodina.

Dne�7.�července�uplynulo�10�smutných�
let� od� smrti� našeho� tatínka,� dědečka� 
a� pradědečka,� pana� vladimíra  
ohaRKa.�Dne� 18.� července� by� osla-
vila� své� 83.� narozeniny� i� naše� ma-
minka,� babička� a� prababička,� paní� 

věra ohaRKová.�Na�rodiče�s�láskou�a�úctou�vzpomínají�dcera�
Hana�a�syn�Vladimír�s�rodinami.

Dne�10.�července�uplynuly�3�roky,�co�odešel�od�všech,�
které� měl� rád,� náš� drahý,� pan� Bohumír ŠIŠKa.� 
Za�tichou�vzpomínku�děkuje�zarmoucená�rodina.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích stá-
le budeš žít. Dne� 11.� července� uplynuly� dva� smutné�
roky�od�úmrtí�našeho�manžela,�tatínka�a�dědečka,�pana  
libora KotásKa.� Kdo� jste� ho� znali� a� měli� rádi,�
vzpomeňte�prosím�s�námi.�Vzpomínají�manželka,�syn�
a�dcera�s�rodinami.

Dne�12.�července�uběhlo�20�let,�kdy�nás�po�vážné�ne-
moci�opustil�pan�Miroslav hloBIl.�Kdo�jste�ho�zna-
li,�věnujte�mu�prosím�spolu�s�námi�tichou�vzpomínku.�
Děkuje�rodina�Hlobilova.

Dne� 15.� července� jsme� vzpomně-
li� 30� let� bez� naší� drahé� maminky,�
babičky� a� prababičky,� paní� Ireny  
dolEŽalovÉ,� která� by� se� letos� do-
žila�92�let.�Dne�23.�listopadu�uplyne�již�
16� let�bez�našeho�drahého� tatínka,�pana 

františka dolEŽala.�S�láskou�a�úctou�vzpomínají�dcera�a�syn�
s�rodinou.

Dne� 16.� července� uplynuly� 2� roky,� kdy� nás� navždy�
opustil� pan� vítězslav PafKa.� Kdo� jste� ho� znali,�
vzpomeňte�prosím�s�námi.�Děkují�manželka�a�synové�
Libor�a�Michal�s�rodinami.

neznal v celém svém životě nic než práci a lásku ke své 
rodině. Dne�17.� července�uplynulo�deset� let�od� smr-
ti�mého�manžela,� tatínka�a�dědečka,�pana�františka 
PolansKÉho.�Děkujeme�všem,�kdo�si�vzpomenou�
na�jeho�dobré�srdce�a�pracovité�ruce.�Rodina�Polanská

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen smutek a bolest v srdci 
nám zůstává dál.�Dne�18.�července�uplynuly�4�smut-
né�roky,�kdy�nás�navždy�opustil�náš�milovaný�manžel� 
a� tatínek,�pan�vladimír Motal.�S� láskou�vzpomí-
nají�manželka�Eva,�dcera�Markéta�a�nejbližší�rodina.

Ve�vzpomínkách�jsou�s�námi�stále�naši�
rodiče� Marie a lumír hůlovI.� 
Dne� 20.� července� jsme� si� připomenuli� 
9.� výročí� úmrtí� naší� maminky� 
a�24.� července� to�budou� již�4� roky,� co�
nás� opustil� i� náš� tatínek.� Vzpomeňte� 
s�námi,�všem�děkujeme.�Děti�s�rodinami

Dne� 28.� čer-
vence� uplyne� 
5� let,� co� nás� na-
vždy� opustil� pan� 
a n t o n í n  
nováK.� Kdo�

jste�ho�znali,�věnujte�mu�spolu� 
s�námi� tichou�vzpomínku.�Dě-
kuje�a�s�láskou�vzpomíná�man-
želka,�dcera�a�syn�s�rodinami.

Dne� 29.� červen-
ce� uplyne� již� de-
vět� let� od� chvíle,�
kdy� nás� opustil�
manžel,� tatínek�
a� dědeček,� pan  
Jiří GaCh.�Kdo�jste�ho�znali,�
věnujte�mu�prosím�tichou�vzpo-
mínku� spolu� s� námi.� S� láskou� 
a�úctou�manželka,� dcera� a� syn�
s�rodinou.��������

Dne�31.�července�
tomu�bude�1�rok,�
co�od�nás�navždy�
odešel� náš� milo-
vaný� syn,� otec,�
bratr� a� strýc,� pan�

václav RaChůnEK. Kdo�
jste�ho�znali,�vzpomeňte�prosím�
s�námi.�Děkuje�rodina.

Čas prý rány 
léčí... Ztráta dra-
hého člověka však 
bolet nepřestá-
vá... Dne�9.�srpna�
tomu�bude�už�pět�
let,� co� nás� ve� věku� pouhých�
45� let� nečekaně� opustil� náš�
drahý� syn,� bratr,� tatínek,� přítel� 
a�kamarád�Pavel řEZníčEK. 
Vzpomeňte�s�námi,�kdo�jste�ho�
měli� rádi.�My� na� něj�myslíme�
stále.��Rodiče�a�bratři�s�rodina-
mi

nezemřel, spí. 
Má-li sen, zdá se 
mu o těch, které 
miloval a kteří 
milovali jeho. 
Dne� 25.� srpna� si�

připomeneme� 6.� výročí� úmr-
tí� našeho� milovaného� syna,�
bratra,� tatínka� a� vnuka,� pana� 
davida MERhaUta. S� lás-
kou�vzpomeňte�s�námi.

sPolEčEnsKá KRonIKa

Dne� 21.� čer-
vence� oslavil�
pan� Jaromír 
v E č E ř a  
krásné� jubileum�
90� let.� Přejeme�
mu� zdraví,� pohodu� a� ještě�
hodně� strávených� let� s� jeho�
milovanou�manželkou�a�ať�se�
ještě� dlouho� těší� � z� � 12�pra-
vnoučat.� To� mu� přejí� dcery�
Jarmila,�Helena�a�Irena�s�ro-
dinami.

BlahoPřání
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Spolupráce� Základní� školy� 
T.� G.� Masaryka� Otrokovice� se�
SPŠ�Otrokovice�trvá�již�několik�
let.�Začátek�spolupráce�spočíval�
v� návštěvách� dílen� SPŠ� Otro-
kovice,� ve� kterých� si� naši� žáci�
vyzkoušeli� svoje� dovednosti�
a� zručnost� při� výrobě� jednodu-
chých�předmětů�ze�dřeva�a�kovu.�
V� loňském� školním� roce� jsme�
zapojili� tři� třídy� osmého� a� sed-
mého� ročníku�do�několika�akti-
vit,�které�střední�škola�připravila�
v�rámci�realizace�projektu�„Cen-
tra�přírodovědného�a� technické-
ho� vzdělávání� pro� moderní� vý-
uku�žáků�středních�a�základních�
škol� Zlínského� kraje“.� Součástí�
projektu� bylo� také� vytvoření�
přírodovědného� kroužku,� který�
jsme�letos�nabídli��žákům�první-
ho�stupně.�
Vybraní�žáci�1.�stupně�v�rám-

ci�přírodovědného�kroužku�pra-
videlně� navštěvují� Experimen-
tárium� na� Štěrkovišti.� Budova�
Experimentária� je� rozdělena�
do�čtyř�barevně�odlišených�pod-
laží�s�různým�zaměřením�–�me-
chanika,� chemie,� přírodověda,�

energie,� jednoduché� obráběcí�
stroje,� elektřina,� magnetismus�
a� moderní� technologie.� Proto-
že� do� Experimentária� jezdíme�
alespoň� dvakrát� za� měsíc,� žáci�
měli� možnost� vyzkoušet� si� té-
měř�vše,�co�nabízí.�Pomocí�brýlí,�
které� simulují�opilost,� si� zkusili�
problematiku� udržení� rovnová-
hy� a� dalšími� brýlemi� dokázali�
vidět� jako�hmyz.�V�přírodověd-
né� sekci� si� žáci� otestovali� své�
čichové� buňky� a� hmat� u� čicho-
vého�a�hmatového�pexesa.�Svoji�
kondici� otestovali� ve� sportovní�
soutěži� jednotlivců.� Žáky� čekal�
běh�na�páse,�běh�na�čas�v�dráze,�
jízda�na�rotopedu,�jízda�na�voru�
za� využití� herní� konzole.� Jak�
jsou�na�tom�žáci�se�zručností,�si�
mohli�vyzkoušet�při�výrobě�jed-
noduchých� hlavolamů� z� drátků�
a�při�práci�se�stavebnicí�Merkur.�
V� zimě� jsme� se� vypravili�

na� procházku� po� okolí� Experi-
mentária.�Žáci�se�setkali�s�termo-
kamerou,�v�terénu�zjišťovali�únik�
tepla� u� budov� a� měřili� teplotu�
jednotlivých�předmětů.�V�rámci�
3D� technologií� si� navrhli� svůj�

vlastní� přívěsek� na� klíče,� který�
bude� zpracován� 3D� tiskárnou.�
Ve� 3D� kině� žáci� zhlédli� doku-
ment�o�podmořském�světě�a�film�
Kozí� příběh� se� sýrem.�V� rámci�
moderních� technologií� se� žáci�
seznámili� s� elektronovým� mik-
roskopem,� kde� pozorovali� svůj�
vlas� při� zvětšení� stotisíckrát.�
Jedním�z�největších�zážitků�byly�
pro�děti�chemické�pokusy.�Sami�
si� vyzkoušeli� výrobu� zmrzli-
ny� za� pomocí� tekutého� dusíku.�
Druhým� pokusem� byly� „hořící�
ruce“.� Nejprve� se� našel� pouze�
jeden� dobrovolník,� postupně�
u� dětí� strach� opadl� a� všechny�
děti�si�pokus�vyzkoušely.�V�ne-
poslední� řadě� stojí� za� zmínku�
návštěva�wellness�centra,�kde�si�
děti� mohly� vyzkoušet� dýchání�
pod� vodou� za� pomoci� potápěč-
ské�lahve,�zajít�si�do�sauny�nebo�
vířivky.� Řízení� autíček,� vláčků,�
ukázka� stropní� autodráhy,� ale�
i� projížďka� v� autě� Experimen-
tária,� tohle�vše� si�u�dětí� získalo�
velkou�oblibu.�

 Mgr. Kateřina MáŠová,
 učitelka TGM

Žáci ZŠ tGM v Experimentáriu sPŠ otrokovice

Celostátní�finále�soutěže�o�nej-
lepšího�chemika�České�republi-
ky�proběhlo�ve�středu�1.�června�
v� prostorách� Fakulty� chemic-
ko-technologické� Univerzity�
Pardubice.�
Do�finále�postoupilo�čtyřicet�

nejlepších� žáků� z� téměř� dva-
nácti� tisíc� soutěžících.� Z� naší�
školy� se� do� celostátního� kola�
probojoval� Honza� Svoboda� 
z� 9.� C.� Finalisté� řešili� test� ze�
znalostí� chemie� a� poté� ve� fa-
kultních�laboratořích�prováděli�
pokusy.�Dlouhé� čekání� na� vy-
hlášení� výsledků� zpříjemnily�
soutěžícím� ukázky� efektních�
chemických� pokusů,� skvělá�
bubble� show� a� následně�mož-
nost� trénovat� tvorbu� bublin�
s�pomocí�mistra�bublináře�Ma-
těje�Kodeše,�který�je�držitelem�
rekordu�v�tvorbě�bublin.
Samotné� vyhlášení� výsled-

ků�proběhlo�za�účasti�zástupců�
Senátu,� ministerstva� školství,�
Svazu� chemického� průmyslu�

a� desítek� firem,� které� přispěly�
na�ceny�pro�finalisty.�
Honza� dosáhl�mimořádného�

úspěchu�a�je�13.�nejlepším�che-
mikem�v�celé�České�republice.�
Patří�mu�velká�gratulace�a�dík�
za�to,�že�i�po�přijímacích�zkouš-
kách�na�sobě�stále�pracuje�a�do-
kázal� se�na� tuto�soutěž�připra-

vit.�Podle�výsledné�tabulky�měl�
Honza� výbornou� praktickou�
část� a� ze� všech� soutěžících�
měl�druhý�nejvyšší�počet�bodů�
v�laboratořích.�Je�prostě�super. 
Honzo,� blahopřejeme,� nadělil�
sis�hezký�dárek�k�narozeninám.
 Klára ŠKáRová, 
 ZŠ Mánesova

Máneska má jednoho z nejlepších chemiků v čR

Budoucí vědec? Honza Svoboda – na snímku první zprava.

Slabší�začátek�a� famózní�ukon-
čení�sezony�mělo�letos�družstvo�
aerobiku�při�ZŠ�Trávníky.�Dva-
náct�děvčat�a�jeden�chlapec,�kte-
ří� trénují� jednou� týdně� pod� ve-
dením�trenéra�a�učitele�Martina�
Hložka,�vicemistra�Evropy�v�ae-
robiku,�dokázali�vlastním�úsilím�
a�pílí�porazit�vyhlášené�týmy!
Sestava� na� téma� Louskáček�

podle�věhlasné�opery�a�kostýmy�
ušité� paní� Lenkou� Mlčákovou�
dokázaly� okouzlit� nejedno� oko�
diváka�i�rozhodčích.
První� větší� úspěch� sklidili�

doma� v� Otrokovicích� na� Pře-
hlídce� pódiových� skladeb,� kde�
vyhráli� Pohár� starosty� města�
Mgr.� Jaroslava� Budka.� Dal-
ším� úspěchem� bylo� třetí� místo�
z� finále� Aerobic� tour� ve� Zlíně.�

V� květnu� se� zúčastnili� soutěže�
v� Brně� Česko� se� hýbe� –� zdra-
vý�pohyb�do� škol,� kde�obsadili�
krásné�třetí�místo�a�tím�postou-
pili�do�finále�v�Praze.�
Tam�nastoupili�proti�dvanác-

ti� týmům�z� celé�České� republi-
ky� a� vybojovali� si� třetí� místo!� 
Srdečně�blahopřejeme�a�děkuje-
me�za�reprezentaci�ZŠ�Trávníky�
i�města�Otrokovice.
Sestava:� Bábíčková� Adéla,�

Bartolomeu� Paula,� Chrástko-
vá� Nikol,� Hlavičková� Monika,�
Juřenová� Natálie,� Machalová�
Kristýna,�Maršálková� Vendula,�
Podešvová� Pavlína,� Slavíková�
Lucie,�Slavík�Lukáš,�Šrámková�
Veronika,� Vrublová� Anna,� Za-
pletalová�Sára.
 Pavlína vRUBlová

aerobik v ZŠ trávníky: jejich variace na 
louskáček si vydobyla v Praze bronz

Dne� 16.� června� se� uskutečnil�
46.� ročník� plaveckých� závodů�
žáků� 3.� tříd� O� Stříbrný� věnec.�
Ze�tří�stovek�účastníků�bylo�154�
dětí�ze�zlínských�a�146�z�mimo-�
zlínských�škol.�Závody�se�usku-
tečnily�v�tradičních�plaveckých�
disciplínách:� 25�m� znak,� 25�m�

prsa,�25�m�kraul�a�štafeta�na�3�x�
25�m.�Soutěže�jednotlivců�byly�
bodovány�dle�umístění.�Největší�
počet�bodů�a�vítězství�si�odvez-
la�škola��Otrokovice�–�Trávníky�
3.�A�v�kategorii�mimozlínských�
škol,�kterých�se�soutěže�zúčast-
nilo�patnáct.� �(red)

Zpráva z plaveckých závodů stříbrný věnec

Národní� institut� dalšího� vzdě-
lávání� pořádal� v� červnu� již�
podesáté� celostátní� setkání�
vychovatelek� a� vychovatelů�
školních�družin�a�školních�klu-
bů.�Součástí�tohoto�jubilejního�
setkání� bylo� také� ocenění� nej-
lepších�vychovatelek�ministry-
ní� školství,� mládeže� a� tělový-
chovy� Kateřinou� Valachovou.�
Mezi� nejlepšími� z� celé� repub-

liky� je� i�vedoucí�vychovatelka�
trávnické� školní� družiny�Hana�
Ficková.�
„Srdečně�jí�k�tomuto�ocenění�

blahopřejeme� a� do� dalších� let�
jí� přejeme� spoustu� optimismu,�
radosti� z� práce,� plno� hodných�
dětí�a�spokojených�rodičů�i�ko-
legů,“� poblahopřála� za� vedení�
školy� ředitelka� ZŠ� Trávníky�
Jana�Večeřová.� �(ano)

ocenění vychovatelky hany fickové ministryní školství

otrokovická BEsEda děkuje lektorům
Turistické�informační�centrum�
při�Otrokovické�BESEDĚ�má�
na�starosti�také�zájmové�kurzy.�
Děkuji� lektorům� jazykových,�
pohybových� i� rukodělných�
kurzů� i� lidem� za� návštěvnost� 
v� uplynulém� školním� roce.�
Těšíme�se�na�další�spolupráci.�
(na snímku kurz taekwondo 
– aneb I mladá dívka si po-
radí s útočníkem, když ví, jak 
na to.)�
 Marcela KoZlová, 
 Turistické informační centrum

Komise�mládeže�a�sportu�při�Radě�města�Otrokovice�upozorňuje�zájemce�o�pronájem�městských�
sportovních�zařízení�pro�školní�rok�2016/2017,�aby�zasílali�své�žádosti�o:
•�školní�tělocvičny�přímo�ředitelům�jednotlivých�škol,
•�Městskou�halu�správci�Městské�haly�společnosti�Tehos�s.�r.�o.,�k�rukám�jednatele,
�to�vše�v�termínu�do�26. srpna 2016.  Mgr. Barbora ŠoPíKová, vedoucí�OŠK MěÚ Otrokovice

Pozor, změna termínu u pronájmu městských sportovních zařízení



Červnové� Mistrov-
ství� Evropy� v� uni-
verzálním� trapu�
v� Maďarsku� nebylo�
pro�brokového�střel-
ce� Jiřího� Gacha� tak�
úspěšné� jako� před�
rokem.�
„Pokazil� jsem�

hned�první�a�čtvrtou�
položku,�což�znamenalo�velkou�
ztrátu.� Pět� chyb� ve� dvou� run-
dách�je�příliš�mnoho�a�v�jednot-
livcích�se�to�těžko�dohání.�Byl�
jsem�hodně�nervózní�a�neunesl�
tíhu� vědomí� loňského� úspě-
chu,“�komentoval�Gach.�Druž-
stvo�ve�složení�Oldřich�Vaňha-
ra,�Radek�Kozák,�Jiří�Gach�vše�

napravilo� a� o� jediný�
bod�skončilo�na�stří-
brné�pozici.�
Chuť� si� ovšem�

otrokovický� střelec�
spravil� první� čer-
vencový�víkend,�kdy�
potřetí�v�řadě�zvítězil�
na� mistrovství� ČR�
ve�Vlašimi.�

„Nebylo� to� nic� jednodu-
chého.� Kolegové� z� reprezen-
tačního� družstva� mě� pořádně�
proháněli.� A� tak� jsem� Oldovi�
Vaňharovi�utekl�jen�o�jeden�terč�
a� Radkovi� Kozákovi� o� dva,“�
pochlubil�se�Gach,�který�se�už�
připravuje�na�zářijové�mistrov-
ství�světa�v�Maroku.�  (ano)

„Když� jsem� se� tři� kilometry�
před�cílem�dozvěděl�o�možnos-
ti�traťového�rekordu,�běžel�jsem�
i� přes� bolest.� Stálo� to� za� to,“�
svěřil�se�po�zdolání�trati�spočí-
vající�v�3,8�kilometru�plavání,�
180� kilometrech� jízdy� na� kole�

a� 42,2� kilometrech� běhu� nový�
Moraviaman�Jan�Oppolzer.�
Pražský�přemožitel�dosavad-

ního�krále�otrokovického�triat-
lonu� Petra� Vabrouška� nepora-
ženého�už�od�roku�2010�podrhl�
své� vítězství� traťovým� rekor-
dem� 8:28:23.� „Snad� rekord�
vydrží�–�že�nebude�jen�na�jeden�
rok,“� přeje� si� Oppolzer.� Zá-
roveň�mladík,� který� se� věnuje�
triatlonu� šest� let,� zavzpomí-
nal� na� to,� kdy� naopak� vidíval�
Vabrouškova� záda� on.� I� proto�
doufal,� že� na� letošním�Klima-
tex� –� Tufo�Moraviaman� 2016��
přiběhne�dosavadní�lídr�druhý,�
hned� za� ním.� Vabroušek� sice�
dokončil� závod� až� na� pro� něj�
nezvyklém� 15.� místě,� na� trati�
jej�šlo�ovšem�bezpečně�poznat�
podle�nehynoucího�úsměvu.�
Traťový� rekord� padl� také�

v� ženské� kategorii.� Simo-
na� Křivánková� zdolala� trať�
za�9:18:42.� (ano)

I� v� tomto� roce� se� členové� na-
šich� turistických� oddílů� mlá-
deže�TOM�1412�a�TOM�1419�
pustili� do� bojů� v� turistickém�
závodě.�Sezona�začala�mistrov-
stvím� Zlínského� kraje,� odkud�
jsme� přivezli� třináct� medailí�
–�pět�zlatých,�tři�stříbrné�a�pět�
bronzových.� Z� tohoto� závodu�
vzešlo� celkem� šestnáct� postu-
pujících�do�dalších�kol�České-
ho�poháru.�
Ani� tam� se� naši� závodníci�

neztratili.� Dvanáctkrát� jsme�
se� umístili� v� první� desítce,�
z�toho�dvakrát�jsme�slavili�zla-

to;�v�obou�případech�zásluhou�
Martina� Janečka� v� kategorii�
mladších�dorostenců.
Vyvrcholením� domácí� se-

zony� pak� byla� rekordní� účast�
osmi�našich�sportovců�na�mis-
trovství� republiky.� Naše� nej-
větší� želízko�opět� nezklamalo,�
takže� jsme� si� mohli� poprvé�
vychutnat� titul� mistra� republi-
ky.�A�protože� to�byl�Martinův�
třetí� triumf�v�řadě,�mohli� jsme�
se�spolu�s�ním�radovat�i�z�cel-
kového� prvenství� v� Českém�
poháru.� Své� loňské� třetí�místo�
úspěšně�obhájila�Kateřina�Ku-

norzová� v� kategorii� starších�
dorostenek,� obrovskou� radost�
nám�pak�udělal� ziskem� stříbra�
náš�nejmladší�závodník�na�star-
tu�Jan�Čambala�(mladší�žáci).��
Chtěl�bych�touto�cestou�moc�

a�moc�poděkovat�našim�závod-
níkům�za�všechny�úspěchy,�ale�
hlavně� za� super� partu,� kterou�
jsme� vždy� dokázali� vytvořit.�
Poděkování�patří�i�těm,�co�nás�
jakkoliv� podporovali� a� pomá-
hali.�
Sezona� však� ještě� nekončí.�

Jejím� vyvrcholením� bude� me-
zinárodní� mistrovství� v� září�

na� Slovensku,� v� nominaci�
do� národního� týmu� máme� pět�
zástupců.�Držte�nám�palce!
A� pokud� byste� se� chtěli�

s� tímto� naším� sportem� více�
seznámit,� zajeďte� se� podívat�
v�době�konání�letní�olympiády�
15.–19.�srpna�do�olympijského�
parku� v� Lipně,� protože� jeho�
součástí�bude�i�stanoviště�turi-
stického� závodu.� Na� tuto� akci�
jsme�také�poskytli�některé�naše�
videomateriály.�Věříme,�že�po-
slouží�k�dobré�propagaci�našich�
oddílů�i�našeho�města.
 Jan ŽalčíK, TOM 1419 
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Sedmnáct� žáků� základ-
ních,� středních� nebo� zá-
kladních� uměleckých� škol�
převzalo�v�červnu�od�předsta-
vitelů�Zlínského�kraje�ocenění�
za�mimořádné�úspěchy�v�růz-
ných� oblastech� činnosti,� pří-
padně�za�jiný�mimořádný�čin.�
Mezi� oceněnými� byl� také�

deváťák�Martin�Janeček�ze�ZŠ�
T.� G.�M.� (na snímku nahoře 
u článku o úspěších Tomíků).�
Díky�tomu,�že�na�sportovním�
poli� dosahuje� mimořádných�
úspěchů,� reprezentuje� školu�
ve�florbale�–�1.�místo�v�okre-
se,� 1.�místo� v� kraji,� 2.�místo�
celostátní� kvalifikace� –� je�
kapitánem� a� nejlepším� střel-

cem� týmu.� Dále� je� kapitá-
nem� krajského� výběru,� hraje�
za� tým� Panthers� Otrokovice.�
Na� turistických� závodech� se�
stal� vicemistrem� republiky�
a� vítězem� Českého� poháru�
a� současně� získal� 3.� místo�
na� mezinárodních� závodech�
(ČR�a�SR).�
Věnuje� se� i� matematice� –�

v�soutěžích�Matematický�klo-
kan�a�Matematická�olympiáda�
obsadil�přední�místa�v�okres-
ním� i� krajském� kole,� dále�
na�olympiádě�v�ruském�jazyce�
získal�4.�místo�v�kraji�a�v�ze-
měpisné� soutěži� Eurorebus�
získal�3.�místo�v�kraji�s�účastí�
v�celostátním�kole.�� (red)

Letos� se� nám� na� domácí� půdě�
neskutečně� dařilo!� V� září� 2016�
si� atmosféru� dvoudenního� re-
publikového� finále� Odznaku�
všestrannosti�olympijských�vítě-
zů�(OVOV)�v�desetiboji�v�Brně�
užije� hned� devět� našich� repre-
zentantů.� Na� body� se� podařilo�
postoupit�našemu�osmičlennému�
družstvu�ve�složení:�Johana�Ho-
rová,�Šárka�Zapletalová,�Simona�
Horáková,� Denisa� Marčíková,�
Matěj�Kozubík,�Marian�Pražák,�
Josef� Štourač,� Adam� Štourač.�
Celkově� získali� 23� 636� bodů,�
díky� nimž� postupují,� byť� byli�

„až“� čtvrtí� (z� patnácti� družstev�
Zlínského�kraje).�Jak�říkají�i�ga-
ranti�všech�kol�OVOV�celé�Mo-
ravy�Šárka�Kašpárková�a�Michal�
Pogány:� Zlínský� kraj� je� nejna-
dupanější� a�má� nejvíc� postupu-
jících.
Všichni� kluci� a� Simča� Ho-

ráková� se� dostali� za� hranici� 4�
tisíc� bodů,� holky� přes� 3� tisíce�
bodů.�Simča�se�zároveň�umístila�
na�úžasném�druhém�místě�ve�své�
kategorii� –� ročník� 2004.� Adam�
Štourač�ve�své�kategorii�(ročník�
2005)�potvrdil�loňské�vítězství.
Kromě�družstva�závodili�dal-

ší� tři� jednotlivci,�kteří�si� rovněž�
vedli� výtečně.� Simča� Hrachov-
ská�v�nejstarší�kategorii�zvítězi-
la� –� jako� jediná� překročila� hra-
nici� 4� tisíc� bodů� a� s� přehledem�
postupuje� na� republiku.� Tibor�
Vepřek�i�Aleš�Stuchlík�se�umísti-
li�na�krásných�čtvrtých�místech.
Našim�sportovcům�se�v�kraj-

ském� kole� neskutečně� dařilo,�
dali� do� toho� všechno,� bojovali�
ostošest� a� padla� dlooouhá� řada�
osobních� rekordů.� Někteří� si�
od� fanoušků� Mánesky� vyslou-
žili� přezdívku�bořiči�mýtů,� a� to�
nejen� proto,� že� předváděli� neu-
věřitelné�výkony,�ale�i�proto,�že�
se�jim�jako�jediným�v�republice�
podařilo� při� nejtěžší� disciplíně�
zbourat� a� urvat� kovovou� kon-
strukci� na� shyby:-).�Moc� gratu-
lujeme�všem�našim�závodníkům�
a�neméně�děkujeme�všem�pořa-
datelům�z�8.�B�a�z�řad�deváťáků,�
kteří� v� horkém� počasí� vydrželi�
pomáhat,�měřit,� počítat,� chystat�
a�uklízet�až�do�konce.
Více� o� soutěži� najdete� na:�

http://www.ceskosportuje.cz/
sazkaolympijskyviceboj/.
 Eva ŠtoURačová, 
 ZŠ Mánesova

V�závěru�jarní�sezony�se�mlad-
ší� žačky� TJ� Jiskra� Otrokovice�
vydaly� do� pražských� Vršovic�
na� turnaj� Handballeshop� Cup�
2016.��V�konkurenci�osmi�týmů�
z�celé�České�republiky,�kdy�se�
hrálo� systémem� každý� s� kaž-
dým,� jen� jednou� okusily� hoř-
kost� porážky� a� ostatní� zápasy�
vyhrály.�
Do�Otrokovic�si�zlaté�medai-

le�po�právu�vezou�Áda�Tisov-
ská,� Monča� Vrobelová,� Terka�
Karlíková,� Valča� Škáchová,�
Dia�Juříková,�Klárka�Žůrková,�
Bětka� Janevská,�Peťa�Turčíno-
vá,� Simča� Horáková,� Svetla�
Petruta,� Anit� Šarmanová,� Áda�
Mrázková� a� Erika� Kůrová.�
Gratulujeme.�
 hana hRUBčíKová, 
 vedoucí mladších žaček

tomíci si opět vezou kompletní sadu medailí z mistrovství republiky

Martin Janeček. 
 foto: Jan ŽalčíK

V� listopadu� se� stal� novým� svě-
řencem� Stáje� Otrokovice� hře-
bec� amerického� původu�Donato�
Power,� narozený� v� roce� 2012.�
Do� České� republiky� byl� tento�
klusák�dovezen� jako� roček.�Vy-
střídal� dva� trenéry,� než� se� jeho�
jezdcem� a� trenérem� stál� Ondrej�
Komlóši�z�Otrokovic.�
Po� zimní� přípravě,� v� prvním�

jarním� dostihu� dne� 26.� března�
skončil�Donato� na� pátém�místě.�
V�dalších�dostizích�dne�16.�dub-
na�obsadili�šesté�místo�a�28.�květ-
na� čtvrté�místo.�Dne� 11.� června�
se� zúčastnili� mezinárodních� do-
stihů� v� Bravanticích� u� Ostravy�
za�účasti�polských�a�rakouských�
jezdců�a�koní,�kde�nastoupili�pro-
ti�dvanácti�soupeřům.�Vybojovali�
krásné�třetí�místo�a�tím�potvrdili,�
že� se� Stájí� Otrokovice� se� musí�
stále� počítat.� Srdečně� blahopře-
jeme� a� přejeme� další� úspěchy�
v�rozjeté�dostihové�sezoně.�� (pv)
foto: Martina hUBníKová

Mladé házenkářky získaly v hlavním městě zlato otrokovická stáj bodovala

do republikového finále ovov postupuje devět vícebojařů z Mánesky

Gacha v Maďarsku zradily nervy, ve vlašimi už ne

hokejisté vyhráli nad Baťovem jen o branku

Kraj ocenil za mimořádné činy a úspěchy i otrokovičana

oppolzer sesadil z trůnu krále vabrouška

vítěz. Jan Oppolzer se zlatou 
medailí. 
 foto: anna novotná

otRoKovICKý In-lInE PoháR, 3. kolo
otrokovice, ovál trávníky, 20. srpna.

www.ssco.cz

Parádní� podívanou� připravi-
li� hráči� mužstev� hokejového�
PSG� Zlín� a� fotbalového� SK�
Baťov� 1930� divákům,� když�
během� přátelského� utkání�
padlo� celkem� patnáct� branek.�
Zejména� štěstí� pak� rozhodlo�
o� tom,� že� se� z� vítězství� těšili�
hokejisté� PSG� Zlín,� kteří� na-

dělili� domácímu� Baťovu� osm�
gólů.� O� povzbuzování� a� dob-
rou�atmosféru�se�starali�i�sami�
fanoušci,� kterých� se� ve� Spor-
tovním� areálu� Baťov� sešly� na�
čtyři�stovky.���
Příjemným� zpestřením� byla�

i� účast� čtyř� hráčů� zlínského�
prvoligového� fotbalu� Jugase,�
Hubáčka,� Motala� a� bývalého�
hráče�Konečníka.��  (vac)



Fotbalisté� FC� Viktoria� Otroko-
vice�se�ve�své�premiérové�sezo-
ně�ve�třetí�lize�(MSFL)�v�nabité�
konkurenci�neztratili�–�mezi�šest-
nácti� účastníky� soutěže� skončili�
v� tabulce� osmí.� „Byli� jsme� no-
váčky.� Šli� jsme� do� toho� hlavně�
s�tím,�abychom�neudělali�ostudu�
Otrokovicím.� To� jsme� doufám�

v�průběhu�celé�sezony�potvrdili.�
Takže�výborná�výkonnost�a�ma-
ximální�spokojenost,“�netajil� ra-
dost�kouč�A�mužstva�FC�Viktoria�
Otrokovice�Marek�Sedlák.
Už� první� zápas� doma� proti�

Hlučínu� ale� ukázal�morální� sílu�
jeho� týmu.�Když� ve� 13.�minutě�
prohrával� 0:2,� dokázal� výsledek�

otočit�a�vyhrát�3:2.�„Byl�to�straš-
ně�těžký�soupeř�nabitý�ligovými�
hráči.� To� byl� pro� nás� zlomový�
okamžik,“�vybavil�si�trenér.�
Po�výborném�začátku�ale�vý-

konnost� týmu� klesla,� tabulka� se�
vyrovnala.� Vzpruhou� byla� vý-
hra� v� sousedském� derby� proti�
prvoligové� rezervě� Zlína,� která�
do� Otrokovic� přivezla� i� hráče�
áčka.�Navzdory�tomu�se�v�kabině�
Viktorie� ozýval� vítězný� pokřik�
po� triumfu�1:0.� „Byl� to� pro� nás�
parádní�zápas,“�komentoval�Sed-
lák,�jehož�týmu�vyšel�i�vstup�do�
jarní� části� soutěže,� který� zvládli�
navzdory� odchodu� nejlepšího�
střelce� týmu� Silného� do� konku-
renční�Kroměříže.�Navzdory�dal-
šímu� drobnému� výkonnostnímu�
útlumu� se� Viktoria� bez� větších�
potíží� zachránila� a� závěr� soutě-
že� zvládla� v� klidu.� Napomohla�
k�tomu�i�výhra�na�zlínské�Letné.
 anna novotná
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děti si zařádily také díky hasičům

tenista Jarda Šmédek je juniorským mistrem Evropy neslyšících

Že� sportování�děti� baví,� doká-
zaly�svým�příbuzným�i�dalším�
divákům�v�polovině�června�ve�
Sportovním�areálu�Baťov.�Ško-
láci,� kteří� se� účastní� projektu�
Zdravý� pohyb� do� škol,� se� ne-
jenom� poctivě� věnovali� spor-
tovním� soutěžím,� ale� zařádili�
si�a�zchladili�se�v�proudu�trys-
kajícím� z� hasičské� stříkačky.�

Příští�rok�už�by�se�měly�Řádění�
zúčastnit� také� děti� z�Mateřské�
školy�Otrokovice.�� (ano)
 foto: anna novotná

Otrokovičtí� veslaři� se� v� polo-
vině� června� zúčastnili� Mist-
rovství� Moravy� na� Brněnské�
přehradě.� Tyto� závody� byly�
prvním�vrcholem�sezony�a�ko-
runovány� byly� sedmi� tituly�
a�zlatými�medailemi.�V�doros-
tencích� si� dvě� zlata� vybojoval�
Radim�Hladík�na�skifu�i�dvoj-
skifu.� Juniorka�Valentýna� So-
lařová�získala�titul�na�dvojski-
fu�a�v�žákovských�kategoriích�
na� skifech� zvítězili� Jan�Lupač�
a� Anna� Janotová.� O� vítězství�
mužů� na� čtyřce� bez� kormi-
delníka�a�párové�čtyřce�se�za-
sloužili� Jan� Vodinský,�Martin�
Omelka,� Jan�Solař,�Tom�Svo-
boda,� Adam� Atarsia,� Jakub�
Atarsia.
Další� medailové� pozice� vy-

bojovaly�následující�posádky:
•� druhé�místo:� skif� juniorky�–� 
V.� Solařová,� dvojskif� mladší�
žáci� –� J.� Lupač,� M.� Neulin-
ger,� čtyřka� párová� juniorky� –� 
V.� Solařová,� G.� Pallová,� 
B.� Gajdůšková,� M.� Juzíková,�
skif� žáci� mladší� –� O.� Kühr,�
dvojka� muži� –� J.� Vodinský,� 
T.�Svoboda
•�třetí�místo:�dvojskif�junioři�–�
O.�Martinek,�V.�Kára,�dvojskif�
žačky�mladší�–�A.�Janotová,�K.�
Rulfová,� párová� čtyřka� doros-
tenky�–�L.�Skopalíková,�B.�Ko-
vářová� ve� společenství� s�Olo-
moucí,� čtyřka� párová� ženy�
–� P.� Hradilíková,� S.� Šarová�
ve� společenství� s� Brnem,� skif�
žačky� mladší� –� K.� Rulfová,�
párová�čtyřka�žáků�mladších�–�
Janík,� J.�Smolinka,�M.�Kočař,� 
J.�Sukup.
Na�konci�měsíce�pak�nejdří-

ve� junioři� a� dospělí� absolvo-
vali�mistrovství�ČR�na�kanále�
v� Račicích,� kde� získali� další�
cenné� kovy� a� potvrdili� vyso-
kou� výkonnost� otrokovického�
veslování.� Stříbrné� medaile�
vybojovala� Valentýna� Sola-
řová� ve� dvou� závodech� osem�
–� jednou� za� ženy� jako� členka�
juniorské�reprezentační�posád-
ky,� pro� které� to� byl� poslední�
test� před� mistrovstvím� Evro-
py� juniorů�v�Litvě.�Druhý� zá-
vod� osem� byl� již� za� juniorky�
ve� společenství� s� veslařkami�
z�Olomouce.�

Muži�v�silné�konkurenci�po-
tvrdili� svou� výkonnost� nejdří-
ve� v� závodě� dvojskifu� mužů�
lehkých�vah,�kde�získali�bronz� 
J.� Atarsia� a� A.� Atarsia.� Stej-
ný� kov� pak� po� dramatickém�
boji� vybojovala� čtyřka� mužů�
bez� kormidelníka� v� sestavě� 
J.� Vodinský,� M.� Omelka,� 
J.� Solař� a� T.� Svoboda.� Třetí�
místo� získala� i� párová� čtyřka�
žen�–�P.�Hradilíková,�S.�Šarová�
ve�společenství�s�Brnem.
Následující� týden� již� na� ra-

čickém� kanále� bojovali� o� mi-
strovské�medaile�veslaři�v�ka-
tegoriích�dorostu�a�žactva.�Pro�
mnohé�to�bylo�první�velké�mis-
trovství� a� získávání� cenných�
zkušeností.�Otrokovičtí�závod-
níci�se�opět�v�silné�konkurenci�
neztratili.� R.� Hladík� potvrdil,�
že�patří�mezi�naše�nejlepší�do-
rostenecké�skifaře�a�po�velkém�
boji�vystoupal�na�stříbrný�stu-
pínek.� Ve� svém� dalším� startu�
na�dvojskifu�pak�získal�medai-
li� bronzovou,� když� od� stříbra�
jej� dělilo� pouhých� 8� desetin�
vteřiny.� Skifařské� dovednosti�
zde� potvrdil� i� J.� Lupač,� který�
v�kategorii�12letých�žáků�také�
vybojoval� cennou� stříbrnou�
medaili.�
Od�zisku�medaile�pak�dělila�

mladší� žáky� na� párové� čtyřce�
pouhá� vteřina� a� na� skvělém� 
4.�místě�skončili�ve�složení�Jiří�
Sukup,� Ondřej� Kühr,� Marek�
Neulinger,� Jan� Lupač,� kormi-
delník�P.�Hradilíková.
Smůla� postihla� párovku�

mladších� žaček,� kde� závodila�
Kateřina� Rulfová� a� Anna� Ja-
notová� ve� společenství� s�Olo-
moucí.�Po�celou�dobu�finálové�
jízdy�se�děvčata�držela�na�dru-
hém�místě,� když� se� pak� jedné�
z� nich� utrhlo� upevnění� nohou�
v�lodi.�Tím�dívky�ztratily�cen-
né� vteřiny� a� dojely� těsně� pod�
medailovými�stupni�na�4.�mís-
tě.� I� to� je� úspěchem,� protože�
se� jedná� o� jejich� první� velké�
závody.
Veslaři�začnou�v�první�polo-

vině�srpna�opět�trénovat�a�při-
pravovat�se�na�druhou�část�zá-
vodní�sezony.
 Jiří KUBíčEK, veslařský 
 oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Až�do�23.�srpna�je�hřiště�ZŠ�Má-
nesova� rezervováno� pro� dělníky�
zajišťující� rekonstrukci� tohoto�
sportoviště�oblíbeného�veřejnos-
tí� například�díky�běžecké�dráze.�
„V�rámci�rekonstrukce�bude�pro-
vedena�výměna�části�posunutých�
obrubníků,�opravena�část�pokles-
lé�dráhy�až�na�podloží�a�celý�po-
vrch� bude� pak� důkladně� očištěn�
tlakovou�vodou�s�příměsí�čisticí�
přísady� od� nečistot� a� lišejníků.�
Po� důkladném� vyschnutí� bude�
následně� proveden� nový� finální�
nástřik�celého�oválu�a�rozběžiště�
pro�skok�daleký.�Na�závěr�budou�
na� celý� ovál� nově� nalajnovány�
běžecké� dráhy,“� přiblížila� Dita�
Doleželová� z� odboru� rozvoje�
města.� � Oprava� hřiště� by� měla�
přijít�přibližně�na�1,1�milionu�ko-
run.�� (red)

In
z

e
r

c
e

Medailová žeň veslařů viktorka zvládla první sezonu ve třetí lize se ctí

hřiště u ZŠ Mánesova 
bude ještě zavřeno

 

Proti slovácku. Poslední zápas sezony sehrála Viktorka (v bílém) 
doma se Slováckem B. Výsledek byl 0:3.  foto: anna novotná

                      Příjemný spánek je důležitý pro každého z nás. Využijte  
Týden výhodných nákupů a zdravého spaní 25. 7.–30. 7. 2016 
ve SNOOZE značkové spaní v Otrokovicích, ul. tř. Osvoboze-
ní 175. SNOOZE nabízí vysoce kvalitní matrace, postele, roz-
kládací postele, anatomické polštáře i ložní soupravy. Během 
akčního týdne můžete nakoupit vše se slevou 10–30 %. Poraď-
te se, jak vybrat správnou matraci pro vás nebo pro vaše blízké.  
S výběrem matrace pomůže speciální měřicí deka XSENSOR. Ke 
každé zakoupené matraci navíc získáte cestovní polštář z pamě-
ťové pěny jako dárek a slevu na další nákup. A pokud chcete  na-
kupovat extra výhodně, pak využijte akci 1 + 1 matrace (Regina 
Mary) zdarma. Bližší informace na www.znackove-spani.cz.  

Týden výhodných nákupů a zdravého spaní 

Otrokovický� tenista� Jaroslav�
Šmédek�se�od�5.�do�11.�června�
poprvé� zúčastnil� Mistrovství�
Evropy� neslyšících� v� tenise�
ve� slovinském� Portoroži.� Ka-
tegorii�juniorů,�což�je�věk�osm�
až� třiadvacet� let,� celou� suve-
rénně�ovládl�a�vyhrál�bez�ztráty�
setu.� Jarda,� který� 12.� června�
slavil� čtrnácté� narozeniny,� si�

tak� zajistil� místo� na� olympi-
ádě� neslyšících� konané� příští�
rok� v� Turecku.� Hned� po� ná-
vratu�odjel�otrokovický�tenista�
do�Rakovníku,�kde�absolvoval�
s� českou� reprezentací� kvali-
fikaci� na� mistrovství� Evropy�
družstev� ve� španělské� Murcii.�
Kvalifikaci� tříčlenná� česká� re-
prezentace�s�přehledem�ovlád-

la,� když� porazila� Rakousko,�
Izrael� a� Velkou� Británii� –�
všechny� výsledkem� 3:0.�Hned�
nato�odletěl� tým�do�Španělska�
na� další� evropské� mistrovství,�
kde�v�prvním�kole�porazil�Slo-
vensko� 3:0,� v� semifinále� ov-
šem�prohrál�s�Itálií�1:2�a�v�boji� 
o�3.�místo�porazil�Velkou�Bri-
tánii�2:1.�  (red)


