
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

21. dubna 2017
číslo 4 – ročník 27
zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení čtenáři, 
jedním z nejkrásnějších měst čech a Moravy jsou i Otrokovice. Vyplývá to z opětovného pěkného umístění v soutěži, ve které rozhodují svým hlasováním obča-
né česka. Již od roku 2010 Otrokovice získávají ocenění a umisťují se v první desítce mezi přihlášenými městy. Soutěž pořádá každým rokem celorepublikový 
informační portál CZReGiOn. V soutěži nejkrásnější město a obec čech a Moravy 2016 Otrokovice získaly osmé místo. 
také vedení města těší, že lidé posílají hlasy právě Otrokovicím. i když jsme v minulém roce oslavili 875. výročí první zmínky o Otrokovicích, nenabízí naše 
město historické památky. naše historie je spojena především s příchodem obuvnického podnikatele tomáše Bati, který vtiskl našemu městu tvář. Otrokovice 
nabídnou obyvatelům města a turistům například Baťův kanál, kulturní památku hotel Baťov – Společenský dům a celou řadu kulturních, společenských a ze-
jména sportovních akcí. Do dalšího kola soutěže se zapojí Otrokovice i v letošním roce. Devátý ročník byl na portálu www.czregion.cz spuštěn 1. dubna. Pokud 
se vám v našem městě líbí, hlasujte i vy.  Romana stehlíková, mluvčí Otrokovic 
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U výslechu. Kdo je tajemná mrtvola nalezená uklízečkou 
v londýnské projekční kanceláři? A kdo je vrahem? Na to 
museli přijít detektivové za vydatné pomoci uklízečky Lilly 
Piperové v komedii Jacka Popplewella Paní Piperová zasa-
huje. Ochotnické divadlo Tyjátr si ji vybralo jako hru, kte-
rou uvede k 15. výročí svého založení. Divadelníci ji zahráli  
v Otrokovické BESEDĚ během festivalu ochotnických di-
vadel Forbína 2017. Hlavní roli kriminální komedie ztvár-
nila Olga Brožová (na snímku při scéně výslechu sekretářky 
vzadu, odsouvající obraz), režie se tradičně ujal principál 
Radek Chmela. Ochotníci plánují na letošek ještě jednu pre-
miéru. Pohádku Sněhová královna chystají na prosinec.
 (ano), foto: Anna novotná

Brouzdej 
internetem 
21. století

Členové Zastupitelstva města 
Otrokovice schválili na svém 
posledním zasedání zahájení 
investiční akce Revitalizace 
a dostavba Městské sportovní 
haly, I. etapa. V lednu příští-
ho roku by se sportovci mohli 
dočkat sportovní haly v novém 
kabátě. 

Kontroverzním bodem při 
plánování revitalizace haly 
byla volba nového povrchu 
podlahy.  Ještě donedávna se 
snažily sportovní kluby pro-
sadit odlišné druhy povrchu 
tak, aby vyhovoval jejich po-
třebám. „Jsem rád, že došlo 
ke shodě napříč sportovními 
kluby. Nakonec jsme zvolili 
syntetický multifunkční po-

vrch a uspokojíme potřeby 
všech,“ popsal starosta Jaro-
slav Budek.

Nové šatny pro sportovce 
a rozhodčí, nový povrch pod-
lahy, rozvody tepla, zateplení 
budovy, osvětlení, relaxační 
prostor, kuželna nebo bufeto-
vý ostrůvek. Nejen tyto novin-
ky čekají Městskou sportovní 
halu, kterou využívají zejména 
atleti, házenkáři, ale také te-
nisté nebo fotbalisté. „Moder-
ního zázemí se dočkají také 
fanoušci, pro které budou vy-
budovány tribuny, sociální za-
řízení a venkovní parkoviště,“ 
přiblížil starosta s tím, že bylo 
upuštěno od dostavby atletické 
haly, která měla být umístěna 

v západní části. Rekonstrukce 
a dostavba vyjdou otrokovic-
kou radnici na přibližně 78,6 
milionu korun. „Podařilo se 
nám získat dotaci 9,4 milionu 
korun z Operačního programu 
Životní prostředí a dále dva mi-
liony korun od Zlínského kraje. 
V druhé polovině tohoto roku 
se budeme snažit získat dotaci 
z Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy, která byla za-
čátkem letošního roku bohužel 
neúspěšná. Rovněž jsme zažá-
dali o navýšení dotace Zlínský 
kraj,“ sdělil starosta.

Stupeň technické připrave-
nosti se nachází v následují-
cím stavu: „V současné době 
je vydáno stavební povolení 
na rekonstrukci a dostavbu 
v rozsahu celého konceptu, 
který obsahuje revitalizaci 
dosavadní haly a jižní přístav-
bu šaten, provozního zázemí 
a zázemí pro diváky. Pro tu je 
vyprojektována dokumentace 
pro provádění stavby,“ popsal 
vedoucí odboru rozvoje města 
František Žák. 

Předpokládaný začátek prací 
je tento měsíc, termín ukonče-
ní je na přelomu kalendářního 
roku.  

 Romana stehlíková, 
 mluvčí Otrokovic

Rekonstrukce Městské sportovní haly má zelenou

Městská sportovní hala by měla sloužit široké škále sportovců. 
Diváci se dočkají tribun.  vizualizace: Měú otrokovice
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Zahrnuty květinami. Ludmila ehlová (vlevo) pomáhá dětem v Mateřské škole Otro-
kovice se správnou výslovností, Jiřina Kovářová je dlouholetou ředitelkou Domu dětí 
a mládeže Sluníčko.

o děti a mládež se starají na jedničku, mají za to uznání nejen od města

Předává vědomosti. Jarmila Ka-
meníková učí mladou generaci ve 
Střední průmyslové škole Otrokovice.
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léta za katedrou. Karla Bumbálková vy-
chovala na Gymnáziu Otrokovice pěknou 
řádku studentů.

Cena psycholožce. Zlínským krajem oceněná Lenka Zvo-
níčková je školní psycholožkou ZŠ Mánesova. Pomáhá dě-
tem, rodičům i pedagoům.

dokáže děti zabavit. Jan Bobek je externím pracovníkem Domu dětí a mládeže 
Sluníčko. na táborech pořádaných DDM je i díky němu dětem dobře a veselo.

sporťák. Vlastimil Bukovjan (vpravo) zís-
kal ocenění Asociace školních sportovních 
klubů čR. Ocenění převzal v Benešově.

vede experimentárium. Otakar Pancner (vpravo) vede  
experimentárium Střední průmyslové školy Otrokovice. Za pří-
kladnou práci jej ocenil Zlínský kraj.

komenský by z nich měl radost. Zleva: Martin Hložek ze ZŠ trávníky, Helena 
Holubová ze ZŠ Mánesova, Lenka Karolová ze ZŠ Komenského, Miluše Štěpánová 
ze ZŠ trávníky, Alžběta Volfová ze ZŠ t. G. Masaryka.

Deset nejlepších pedagogů a volnoča-
sových pracovníků z Otrokovic obdr-
želo za svůj přínos v oblasti vzdělává-
ní dětí a mládeže v roce 2016 ocenění 
z rukou představitelů města. Stejně jako 
v uplynulých letech byl slavnostní ve-
čer věnován pedagogům při příležitosti 
Dne učitelů 28. března. Oceněni byli 
pracovníci volnočasových aktivit, pe-
dagogičtí pracovníci mateřské školy, 
DDM Sluníčko, středních i základních 
otrokovických škol. Otrokovická rad-
nice oceňuje pedagogické pracovníky 
již devátým rokem. Šestým rokem byli 
oceněni také pracovníci volnočaso-
vých aktivit. Slavnostním odpolednem 
provedl jednatel Otrokovické BESE-
DY a bývalý pedagog Michal Mynář. 
O kulturní vložku se postarali žáci ZUŠ 
Otrokovice. Na klavír zahrála Daniela 
Vejmělková, taneční pásmo Něco je 

ve vzduchu pod vedením Hany Geržo-
vé předvedly žákyně tanečního oboru 
a na housle zahrál Petr Vojtášek spo-
lečně s Veronikou Davidovou. Závěr 
oficiálního večera vyplnilo vystoupení 
taneční skupiny Bob a Bobek s lídrem 
Jardou Bobowským. 

Dne 10. dubna přijali v Muzeu Jana 
Amose Komenského v Uherském Bro-
dě ocenění Zlínského kraje dva zástup-
ci Otrokovic – školní psycholožka ZŠ 
Mánesova Lenka Zvoníčková a vedou-
cí Experimentária Střední průmyslové 
školy Otrokovice Otakar Pancner. 

A do třetice: uznání pro otrokovické-
ho pracovníka s dětmi a mládeží získal 
v Benešově 7. dubna učitel ZŠ Máneso-
va Vlastimil Bukovjan. Byl tak na ce-
lostátní úrovni pochválen za práci pro 
Asociaci školních sportovních klubů 
České republiky.  (red)



Pejskaři mají na trávníkách k dispozici koše se sáčky   
Sedm nových odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy je 
nově rozmístěno na sídlišti Trávníky. Jedná se o jeden z požadavků, 
které vznesli tamější obyvatelé na březnové besedě s vedením města. 
„Pravidelně pořádáme besedy s veřejností ve všech částech našeho 
města. Pečlivě sepisujeme všechny požadavky, zvažujeme jejich 
oprávněnost, a ty se pak postupně snažíme plnit nebo na ně reagovat. 
Rozmístění odpadkových košů pro pejskaře je jeden ze snadnějších 
úkolů, proto je možné vyhovět obyvatelům takřka ihned. Na ná-
ročnější oprávněné žádosti potřebujeme více času,“ uvedl starosta 
Jaroslav Budek. Po setkání s veřejností byla vytipována místa, kde 
se majitelé psů nejčastěji pohybují. „Jedná se o plastové odpadko-
vé koše, nad nimiž budou umístěny zásobníky s plastovými sáčky 
na psí exkrementy. Pokud budou koše využívány a sáčky nebudou 
odcizovány, přistoupíme postupně k instalaci i v dalších částech 
města,“ informoval jednatel Technických služeb Otrokovice Vladi-
mír Plšek. (ste)

nález: peněženka s deseti tisíci je zpět u majitele
Občanský a řidičský průkaz, platební a další doklady, zákaznické 
karty a také hotovost 10 463 korun obsahovala peněženka, kte-
rou našel ve středu 29. března ráno obyvatel Otrokovic při cestě 
do práce. Policii odevzdaný nález už je zpět u svého majitele. (ano)

lidé uctili památku tomáše Bati
Přesně 141 let uplynulo 3. dubna ode dne, kdy se ve Zlíně na-
rodil Tomáš Baťa, člen sedmé generace ševců. Toto výročí si 
občané připomenuli v pondělí 3. dubna u sochy tohoto význam-
ného průmyslníka, v parku před hotelem Baťov.  (red)

na Baťově stojí dřevěný kříž
Od čtvrtka 6. dubna je dominantou zahrady Azylového domu Sa-
maritán na Baťově tři a půl metru vysoký dřevěný kříž. Je z ma-
sivního dubu a zdobí jej skleněná vitráž. „Umístěním chceme uži-
vatelům azylového domu nabídnout i duchovní dimenzi lidského 
života. Kříž ale může mluvit ke všem, je symbolem naděje,“ uvedl 
vedoucí služeb pro lidi bez domova Samaritán Aleš Jaroš.  (ano)

studenti z otrokovic bodovali na ekosoutěži v Pelhřimově
V Pelhřimově se 14.–15. března setkali žáci středních škol na ce-
lostátní konferenci ENERSOL 2017. Ti nejlepší z deseti krajů re-
publiky představili projekty před vrstevníky i odbornou porotou 
ve třech kategoriích – praxe, inovace a popularizace, součástí byl 
i test odborných znalostí z ekologie. „Projekt ENERSOL je ojedi-
nělý, protože kromě toho, že vyzývá žáky, aby se osobně zamysleli 
nad konkrétními environmentálními otázkami, je také učí odpre-
zentovat svůj vlastní názor a být připraveni jej obhájit,“ vysvětlil 
ředitel Střední průmyslové školy Otrokovice Libor Basel. Škola 
na soutěži prezentovala práci Může se stát CNG palivem budouc-
nosti? Kateřiny Bachůrkové a Pavla Jeřábka. Družstvo Zlínského 
kraje obhájilo stříbrnou příčku a díky tomu změří své síly v mezi-
národní konkurenci v Hluboké nad Vltavou.   (lj)

Celoplošná deratizace města otrokovice
Odbor rozvoje města oznamuje, že do 30. dubna probíhá jarní eta-
pa celoplošné deratizace. Občané mohou nahlásit případná ohniska 
výskytu hlodavců (nory, uhynulé hlodavce aj.), která se vyskytují 
na veřejně přístupných pozemcích města. Zároveň odbor vyzývá 
podnikatelské subjekty s provozovnami na území města, aby se v zá-
jmu maximální účinnosti prováděného deratizačního zásahu do této 
akce zapojily. Při deratizaci se používají nástrahy chráněné bez-
pečnostní složkou BITREX. Její použití slouží zejména k ochraně 
lidí, psů a koček (tzv. necílových organismů) před požitím nástrah. 
Látka reaguje u necílových organismů jako hořčina, která se nedá 
pozřít a je ihned vyvržena ven. Hlodavci ji však nevnímají. Návnady 
nejsou volně přístupné. V domech jsou jako ochrana před domácí-
mi zvířaty umisťovány deratizační staničky s nástrahami. Nástrahy 
se pokládají do kanalizace, do šachet, které jsou opatřeny těžkým 
víkem. V norách na venkovních plochách se zakopávají. Pravdě-
podobnost, že pes pozře nebo zakousne přiotráveného hlodavce je 
malá, ale pokud se tak stane, je vhodné informovat veterinárního 
lékaře, který ví, jak v tomto případě postupovat. MěÚ Otrokovice 
spolupracuje s MVDr. Rudolfem Macem, Prostřední 417, mobil: 
777 133 832, který je seznámen s použitou deratizační látkou i jejími 
účinky. Odbor také žádá občany, aby ve městě neodhazovali zbytky 
potravin ani nekrmili toulavé kočky. Při chovu domácích zvířat je 
potřeba zabezpečit krmivo i jeho zbytky před nežádoucími hlodavci.  
Město zajišťuje deratizaci pouze v budovách a na pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví města Otrokovice. Deratizaci pozemků v soukro-
mém vlastnictví si musí zajistit jejich majitelé na vlastní  náklady. 
S případnými dotazy týkajícími se deratizace je možné se obrátit 
na odbor rozvoje města, Ing. Marie Zahradníčková, tel. 577 680 414, 
e-mail: zahradnickova@muotrokovice.cz nebo na SERVIS 3xD, 
 tel: 585 418 391, e-mail: servis3xd@servis3xd.cz.  (red)
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AktUálně Z MěstA

AktUálně Z MěstA

V roce 2013 zakázala otro-
kovická radnice provozování 
některých loterií a jiných po-
dobných her na území celého 
města. Ruku v ruce se zákazem 
hazardu jde i pokles kriminali-
ty – prokázala to Studie vlivu 
tvrdého hazardu na kriminalitu 
a dokazuje to i snížení počtu 
trestných činů.

V Otrokovicích bylo před zá-
kazem automatů přibližně 400 
trestných činů ročně, v minulém 
roce jich bylo o stovku méně.

„Jelikož si obyvatelé Otrokovic 
stěžovali na vysoký počet heren 
ve městě, přistoupili jsme k úpl-
nému zákazu na území celého 
města. I za cenu, že do městské 
kasy neputují příjmy z heren. 
Bezpečnost občanů je pro nás 
důležitějším parametrem,“ říká 
starosta Otrokovic Jaroslav Bu-
dek.

Souvislostí mezi hazardem 
a kriminalitou se zabývá Studie 
vlivu tvrdého hazardu na krimi-
nalitu, jejímiž autory jsou ana-

lytici Janusz Konieczný z Na-
dačního fondu proti korupci 
a Šárka Trunkatová ze sdružení 
Naši politici. Ze studie vyplývá, 
že v žebříčku míry vstřícnosti 
k hazardu ve Zlínském kraji se 
Otrokovice společně s městem 
Kroměříž dělí o poslední místa. 
V praxi to znamená, že tato dvě 
města jsou díky nulové toleranci 
hazardu na chvostu srovnávací 
tabulky, jsou tedy ve Zlínském 
kraji nejméně vstřícná k tvrdé-
mu hazardu.  (ste)

Od 1. dubna v MŠ Zahradní 
1202 a v MŠ J. Žižky 1356 
ve třídě nejmenších dětí pracují 
chůvy. Pomáhají dětem se se-
beobsluhou, hygienou a účast-
ní se vzdělávacího programu 
s dětmi. Spolu s učitelkou 
zajišťují dětem klidnou a po-
hodovou adaptaci na prostředí 
mateřské školy.

„Speciální pedagog bude 
průběžně pracovat ve všech 
pracovištích Mateřské školy 
Otrokovice, bude se věnovat 
dětem se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, tedy i dětem 
nadaným. Ve spolupráci s uči-
telkami a rodiči budou těmto 
dětem vypracovány plány pe-

dagogické podpory tak, aby byl 
zajištěn všestranný rozvoj dětí 
a následně umožněn bezproblé-
mový přechod dětí z Mateřské 
školy Otrokovice do základní 
školy,“ vysvětlila předklada-
telka projektu, ředitelka Ma-
teřské školy Otrokovice Magda 

Zycháčková. V rámci projektu 
budou pracovníci Mateřské 
školy Otrokovice sdílet zkuše-
nosti prostřednictvím vzájem-
ných návštěv se dvěma ma-
teřskými školami ve Zlínském 
kraji, zejména v oblasti vzdělá-
vání dětí mladších tří let.  (red)

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003811
Název příjemce: Mateřská škola Otrokovice, příspěvková orga-
nizace
Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ Otrokovice
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 465 153,00 Kč

o děti v Mateřské škole otrokovice 
pečují chůvy a speciální pedagog

 

 „SETKÁNÍ NA MÁNESCE“ 

 

První setkání aktérů MAP na Otokovicku v rámci klíčové aktivity rozvoj partnerství proběhlo dne 28. 
02. 2017 na ZŠ Mánesova v příjemné atmosféře a přátelském duchu. 
 
V úvodu si vzal slovo ředitel školy, Mgr. Vratislav Podzimek, který účastníky seznámil s historií i 
současností školy, provedl je po nejzajímavějších místech školy. Zmínil, na co jsou hrdí a naopak s čím 
si v současnosti „lámou hlavu“, v závěru pak zodpověděl dotazy. 
 
Součástí programu byla prezentace činnosti dvou pedagogů:  
Ing. Broža – představení činností ve výuce fyziky, kroužku Zapáleni pro vědu a zapojení do projektů 
(Nadaní žáci, GLOBE). 
Mgr. Řezníčková – seznámení s volitelným předmětem Animace a praktická ukázka tvorby krátkého 
filmu  z fotografií. Paní Řezníčková nabídla příp. zájemcům individuální hlubší seznámení 
s problematikou, pokud by měl někdo zájem obdobný předmět nabízet i ve své škole. 
 
V závěru proběhla živá diskuze nejen o ZŠ Mánesova, ale i o další spolupráci v rámci společných 
projektových záměrů – moderovala Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK a  Mgr. Zdražil, projektový 
manažer. Dále se řešila otázka možností financování jednotlivých projektů, a sloučení více záměrů do 
jednoho většího projektu realizovaného např. zřizovatelem formou Implementačního projektu. 
 
Setkání pro všechny bylo velmi inspirující a příklady dobré praxe oslovili všechny zúčatněné aktéry. 
¨ 
Mgr. Barbora Šopíková 

Pokles kriminality souvisí se zrušením hazardu

na náměstí přivítali jaro

jak osvěžující. Jaro už je oficiálně tady. A to nejen podle kalendáře meteorologů, ale také díky 
tomu, že jej obyvatelé Otrokovic mohli přivítat v neděli 9. dubna odpolednem s farmářským trhem, 
kulturním programem a spuštěním fontány na náměstí 3. května. (ano), foto: Martina Fojtíková 

Závěrečnou zprávu Drážní in-
spekce o vyšetřování příčin 
a okolností havárie trolejbusu 
z 30. srpna 2016 v Kvítkovicích 
obdržela na konci března Do-
pravní společnost Zlín – Otroko-
vice (DSZO). Havárie kloubo-
vého trolejbusu ev. č. 458, který 
jel 30. srpna 2016 na lince 6 ze 
Zlína do Otrokovic, byla způso-
bena náhlou, krátkodobou a ne-
čekanou zdravotní indispozicí 
řidiče, v jejímž důsledku řidič 
dočasně ztratil vědomí a přestal 
ovládat řízení. Neovládané vozi-

dlo vybočilo v Kvítkovicích ze 
svého směru jízdy vpravo mimo 
vozovku, narazilo do sloupu tro-
lejového vedení a svým předním 
dílem vyjelo po sloupu vzhůru. 

Mimořádná událost, při kte-
ré se zranilo jedenadvacet osob 
a vznikla škoda tři a půl mili-
onu korun, nebyla způsobena 
žádným porušením předpisů 
nebo zanedbáním povinností 
na straně řidiče ani DSZO. Ři-
dič, jehož nečekaná zdravotní 
indispozice havárii způsobila, se 
však s ohledem na svůj zdravot-

ní stav za volant vozidla MHD 
znovu neposadí. „Všem cestují-
cím, kterých se havárie trolejbu-
su nějak týkala, se ještě jednou 
omlouváme. Nároky přímo po-
škozených osob řeší pojišťovna. 
Závěr vyšetřování potvrdil, že 
jsme jako provozovatel MHD 
nic nezanedbali, že za mimo-
řádnou událostí nebylo porušení 
platných předpisů ani nedbalost. 
Je skutečností, že život občas 
přináší vážné situace, i když je 
nikdo nezavinil,“ řekl ředitel 
DSZO Josef Kocháň.  (red)

drážní inspekce vydala závěrečnou zprávu o srpnové havárii trolejbusu



V březnu řešili strážníci Městské 
policie Otrokovice (MP) celkem  
1 284 případů, z toho řešeno cel-
kem 254 přestupků, 1024 událostí 
a 6 podezření ze spáchání trestného 
činu.
Zjištěno a řešeno přestupků:
221 dopravních přestupků, 1 asis-
tence při zajištění místa dopravní 
nehody, 5 přestupků proti občan-
skému soužití (§ 49 zákona č. 
200/1990 Sb.), 8 přestupků proti 
majetku (§ 50 zákona č. 200/1990 
Sb.), 5  přestupků proti veřejnému 
pořádku (§ 47 zákona č. 200/1990 
Sb.), 4 porušení obecně závazných 
vyhlášek města (OZV), 1 porušení 
nařízení města, 5x odchyt volně 
pobíhajících psů – u 4 zjištěn ma-
jitel, psi jim byli předáni; 3 jiné 

přestupky dle zákona č. 200/1990 
Sb. Řešeno událostí (nejedná se 
o přestupky): 13 asistencí (ZZS, 
PČR, apod.), 16 bezpečnostních 
opatření, 1x hluk, 3x kouř, 6x 
signál PCO (narušení objektu), 
11x pomoc občanům, 84 kontrol 
dodržování zákona č. 379/2005 
Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návy-
kovými látkami, 217 kontrol BE-
SIPu, 69 kontrol dodržování OZV, 
504 kontrol dodržování veřejného 
pořádku, 2 občansko-právní spory,  
1 zajištění místa požáru, 3 spolupá-
trání s Policií ČR po pohřešované 
osobě, 6 nálezů, 3x občanská sou-
žití, 2x pořádání kulturních akcí, 2x  
podezření na dopravní přestupek, 

2x podezření na přestupek proti 
majetku, 1x sjízdnost komunika-
ce, 1x tísňové tlačítko, 9x veřejný 
pořádek, 4x zaběhnutí psa, 12 zá-
vad, 3 ztráty, 17 zvířat. V březnu 
nebylo zjištěno žádné vozidlo vy-
kazující známky vraku dle definice  
§ 19 zákona č. 13/1997 Sb. 

Strážníci prováděli zvýšenou 
kontrolu okolí nádraží ČD a dohlí-
želi na dodržování veřejného pořád-
ku při příjezdu fanoušků kopané, 
dohlíželi na dodržování veřejného 
pořádku na Úřadu práce Otrokovi-
ce při výdeji stravenek, součinnost 
se stavebním úřadem při kontrolní 
prohlídce, bezpečnostní opatření 
v součinnosti s PČR v okolí hotelu, 
akce s revizory DSZO, součinnost 
na akci pro děti Noc s Andersenem.

OtrOkOvické
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání Rady a Zastupitelstva města otrokovice (RMo, ZMo)

 okénko Městské PoliCie

Z činnosti Městské policie otrokovice za březen 2017

Z jednání Rady města 
otrokovice 15. 3. 
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 23 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Zrušení usnesení  
č. RMO/21/01/14 bod 2 c)  
v plném rozsahu ke dni 15. 3. 
2017, nově schválila text vzo-
rové nájemní smlouvy o nájmu 
bytu pro příjmově vymezené 
osoby, text vzorového dodatku 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu 
pro příjmově vymezené osoby 
v předloženém znění, včetně 
uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám o nájmu bytu pro pří-
jmově vymezené osoby ve znění 
vzorového dodatku dle písm. b) 
tohoto bodu usnesení s nájemci 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
a uzavření dodatků k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu pro pří-
jmově vymezené osoby s nájem-
ci bytů dle přílohy č. 2 a 3 tohoto 
usnesení
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-

rových smluv dle usnesení 
č. RMO/21/01/14 s žadateli 
dle přílohy k tomuto usnese-
ní a uzavření nájemních smluv 
na městské byty dle stejného 
usnesení se stávajícími nájemci 
(navazující nájem) dle přílohy 
k tomuto usnesení a uzavření 
dodatků k nájemním smlouvám 
na městské byty ve znění vzoro-
vého dodatku nájemních smluv 
dle usnesení č. RMO/22/01/14, 
bod 2 a), se stávajícími nájemci 
(prodloužení nájmu), dle příloh 
k tomuto usnesení
• Vyjádření města ke stavbě 
„Nová vodovodní přípojka pro 
RD č. p. 9261 v Otrokovicích“ 
ve znění, že město Otrokovice 
nemá k umístění stavby „Nová 
vodovodní přípojka pro RD č. p. 
9261 v Otrokovicích“ dle přilo-
žené projektové dokumentace, 
vypracované v únoru 2017, při-
pomínky. A souhlasí s umístě-
ním a uložením vodovodní pří-
pojky na pozemku města parc. 
č. 439/81 ostatní plocha (jiná 
plocha) v k. ú. a obci Otrokovice, 

včetně zvláštního užívání místní 
komunikace – chodníku z důvo-
du umístění a uložení vodovod-
ní přípojky pro tento RD, to vše 
za podmínek uvedených v přílo-
ze tohoto usnesení
• V souladu s čl. 9 odst.  
3 a 4 Směrnice města Otrokovice 
pro zadávání veřejných zakázek 
uzavření Smlouvy o zajištění 
autorizovaného provozu imisní 
monitorovací stanice mezi měs-
tem Otrokovice a společností 
ENVItech Bohemia s. r. o.

Z jednání Rady města 
otrokovice 29. 3. 
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 45 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Ve funkci jediného společníka 
rozhodnutí jediného společníka 
Technických služeb Otrokovice 
s. r. o. ve věci finančního plánu 
společnosti na rok 2017 a plánu 
pořízení investičního majetku 
společnosti v roce 2017 v před-
loženém znění

• Ve funkci jediného společníka 
rozhodnutí jediného společníka 
TEHOS s. r. o. ve věci finanční-
ho plánu společnosti na rok 2017 
a plánu oprav a investic na rok 
2017 v předloženém znění,
• Uzavření smlouvy o výpůjčce 
části pozemků parc. č. 98/2 orná 
půda, parc. č. 98/4 orná půda, 
parc. č. 102/1 orná půda, parc. č. 
102/2 orná půda, parc. č. 103/1 
orná půda, parc. č. 103/2 orná 
půda o výměře 1 000 m2 v k. ú. 
Kvítkovice u Otrokovice, obci 
Otrokovice mezi městem Otro-
kovice jako vypůjčitelem a SH 
ČMS – Sbor dobrovolných ha-
sičů Kvítkovice, jako půjčitelem, 
pro sportovní činnost s mládeží
• Ve funkci jediného společníka 
rozhodnutí jediného společníka 
Otrokovické BESEDY, s. r. o. 
ve věci finančního plánu společ-
nosti na rok 2017 v předloženém 
znění
• Projektový záměr Vzdělávací 
aktivity v oblasti BESIP v před-
loženém znění s celkovými před-
pokládanými náklady ve výši 
16 460 Kč, podání žádosti o po-
skytnutí individuální podpory 

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 23. 3. 
Zastupitelé projednali 2 body 
programu, k nimž přijali 
usnesení.
ZMO schválilo:
• Zahájení výstavby  
investiční akce Revitaliza-
ce sportovní haly Bahňák –  
Otrokovice – I. etapa, v sou-
ladu se smlouvou o dílo 
schválenou usnesením 
RMO/53/02/2017 ze dne  
8. 2. 2017
• Nabytí pozemku v elektro-
nické dražbě.
 jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové říZení 
nA PRonájeM PRostoR sloUžíCíCh k Pod-
nikání, UMístěnýCh v AReálU RekReAční 
oBlAsti štěRkoviště v objektu bez č. p., nachá-
zející se na pozemku parc. č. st. 2692 v k. ú. Otrokovi-
ce, o celkové výměře 16 m2  a dále část pozemku parc.  
č. 3359/1 v k. ú. Otrokovice včetně zpevněné venkovní 
plochy o výměře 18,5 m2. Uvedené prostory budou sloužit 
k účelu užívání jako stánek pro prodej nápojů, cukrovinek 
a zmrzliny. Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od  9. 6. do 31. 8. 2017
2. nájemné:  a) minimálně 7 000 Kč/měsíc (bez DPH)
b) bude hrazeno jednorázově před podpisem nájemní 
smlouvy  
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním pro-
stor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za měsíc a účel nájmu
b) navrhovaný termín zahájení provozu
c) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpi-
su z obchodního rejstříku
d) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem zřízeným a založeným or-
ganizacím a společnostem.
4. Uzávěrka výběrového řízení: 9. 5. 2017 v 10.00 hod.   
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor nut-
no předem dohodnout na tel.: 577 662 313, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace Eva Ka-
dlečíková, tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájem-
ci osobně či poštou v zalepené obálce s označením:  
„Výběrové řízení stánek s občerstvením ROŠ“ na adresu:  
TEHOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. Tomáše Bati 1255, 
765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabídek.

na akci Dětská výtvarná soutěž 
2017 v rámci programu BESIP 
– Vzdělávací aktivity v oblasti 
BESIP dle důvodové zprávy, po-
dání žádosti o poskytnutí indivi-
duální podpory na akci – Besedy 
se seniory – bezpečnost v do-
pravě v rámci programu BESIP 
– Vzdělávací aktivity v oblasti 
BESIP dle důvodové zprávy.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
stRážník 

Městské PoliCie otRokoviCe
Pracovní poměr na dobu určitou, nástup 1. 7. 2017 (doho-
da o nástupu možná). Podrobnosti najdou zájemci na webu 

města www.otrokovice.cz v sekci volná pracovní místa. 
Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 
30. 4. 2017 v obálce označené heslem „VŘ strážník MP“ 

na adresu: Městská policie Otrokovice, 
Ing. Tomáš Gromus – velitel MP, nám. 3. května 1341, 
765 23 Otrokovice. vyhlašovatel si vyhrazuje právo 

nevybrat žádného z  uchazečů a vyhlásit nové výběrové 
řízení. O výsledku výběrového řízení budou všichni ucha-

zeči písemně informováni.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších před-
pisů, se za vrak vozidla na místní komunikaci považuje 
takové silniční vozidlo, které je pro závady v technic-
kém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu 
na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti 
by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu pod-
statných částí mechanismu nebo konstrukce silničního 
vozidla. Obě dvě tyto podmínky musí být splněny zá-
roveň.  Může se např. jednat o vozidla výrazně poško-
zená nebo zcela zničená dopravní nehodou, či vozidla 
jinak zcela zjevně neprovozuschopná (např. chybí 
motor), kdy je zcela zřejmé, že vozidlo je technicky 
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozi-
del na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnos-
ti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve svém ust. § 37 
definuje vozidlo technicky nezpůsobilé k silničnímu 
provozu jako vozidlo, které pro závady v technickém 
stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost silničního 
provozu na pozemních komunikacích, které poškozu-
je životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím 

právním předpisem, jehož provozovatel neprokáže 
jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních 
komunikacích způsobem stanoveným zákonem nebo 
u něhož byly na vozidle provedeny neschválené změ-
ny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, např. VIN. 

Žádný právní předpis neomezuje dobu parkování 
(odstavení) vozidla. Jediným omezením by mohla být 
regulace parkování pomocí dopravních značek nebo 
blokové čištění. Ale, ani blokové čištění nemusí být 
řešením, protože podle judikatury a platného zákona 
č. 13/1997 Sb. je povinností vlastníka komunikace 
po skončení blokového čištění vrátit vozidla zpět, 
pokud není zjištěno, že např. k vozidlu není sjednáno 
pojištění. Odstavené vozidlo, ať již se značkou nebo 
bez ní, jakkoliv zapadané listím a s prošlou technickou 
kontrolou ještě nemusí být zjevně technicky nezpůso-
bilé k provozu. S obdobným problémem se potýkají 
města a obce po celé republice a změna právní úpravy 
zákona č. 13/1997 Sb. postupu obcí nijak nepomohla. 
Město Otrokovice o tomto problému ví a má zájem jej 
řešit v mezích a možnostech dle zákona.  

Obdobný problém je s parkujícími vozidly na ko-
munikacích a parkovištích, které nemají platnou tech-
nickou kontrolu. O tomto problému budeme informo-
vat příště. ing. tomáš GRoMUs, 

 velitel Městské policie Otrokovice

vraky na pozemních komunikacích
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Naším městem Otrokovice
teče klidná Dřevnice.

Ale běda! Jak to bylo před dvaceti lety,
kdy překvapila naše dědy, strýce, tety?

Po velikém dešti vylila se z břehů hbitě,
strach v nás sílil nepokrytě.

Byla to pohroma veliká
a zaskočila každého člověka.

Z klidné řeky Dřevnice
stala se rázem ďáblice!

S opadnutím velké vody,
došlo na sčítání škody.

Všude hrozný nepořádek, tragédie, smutek,
lidé ovšem překvapili, dali dobrý skutek.

Přiložili ruku k dílu, mladí, staří, cizinci.
A to všechno solidárně, bez nároku na minci...

Dnes při každém větším dešti
pamětníci oči třeští.
Strach se v břiše povozí.
nic nám ale nehrozí.

Protože...

Od té doby proti vodě,
hlídají tam hráze,
aby nedošlo ke škodě,
a žilo se snáze.

 julie švendová, 
 ll let, 6. A, ZŠ t. G. M. 

řeka dřevnice

liteRáRní soUtěž nA téMA 
Povodně 1997 – čestné UZnání

Více než sedmdesát dobrovolníků z Otrokovic a Zlí-
na se sešlo na stezce pro chodce a cyklisty podél řeky 
Dřevnice, aby po roce uklidili okolí frekventované 
trasy. V rámci celonárodní kampaně Ukliďme svět 
– ukliďme Česko a soutěže Do práce na kole 2017 se 
uskutečnil jarní úklid kolem této cyklostezky. 

Dvacet dobrovolníků ze Zlína a pětapadesát z Otro-
kovic vyšlo v sobotu 1. dubna proti sobě na cyklostezce 
Zlín – Otrokovice. Setkali se na odpočívadle u splavu 
u altánku v Otrokovicích. Skupina ze Zlína sesbírala 
sedmnáct pytlů nepořádku a další neskladný odpad. 
V Otrokovicích to bylo přes polovinu menšího náklad-
ního auta technických služeb.  (red)

jízdní kola musejí být vybavena: 
1) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro 
děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusejí být vybavena přední brzdou
2) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; od-
razka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha 
odrazky nesmí být menší než 2 000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, 
činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního 
kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
3) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červe-
né barvy nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 
mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna  
v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250–900 mm nad rovinou vozovky; 
činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního 
kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
4) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek – pedálů, tyto odrazky mohou být nahrazeny 
světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a
5) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy 
(autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít 
jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo 
na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty
6) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny např. zátkami, rukojeťmi apod.
7) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, 
nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, 
křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcují-
cím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé 
rovině na ni kolmé nejméně 2 mm
8) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uza-
vřené.
jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být dále vybavena následujícími zařízeními pro světelnou 
signalizaci a osvětlení:
9) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa 
světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo sa-
movolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet 
nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem
10) zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami 
pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může 
být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené 
barvy může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy a
11) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle 
písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly 
bezpečnost jízdy.   

Zdroj: příloha 12 (technické požadavky na konstrukci a stav výbavy) vyhlášky č. 341/2014 sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, www.besip.cz

jarní opakování: povinná výbava jízdního kola

Cyklostezka podél dřevnice je vyčištěna

Jedno léty ověřené úsloví říká, že opakování je matka moudrosti. na odboru dopravně-správním otrokovické 
radnice proto se začínající cyklistickou sezonou připomínají, čím vším má být jízdní kolo povinně vybaveno. 

Nové zastřešení i opláštění, lavičky, osvětlení a in-
formační LED displej znázorňující odjezdy vozidel 
MHD získala zastávka Pošta. Odstraněno bylo pů-
vodní zastřešení včetně dlouhodobě nevyužívané-
ho novinového stánku, následovaly stavební práce 
a montáž nového přístřešku. Cena  rekonstrukce 
dosáhla téměř 389 tisíc korun. Rekonstrukce byla 
ztížena tím, že nešlo o pozemky města.

Pasažéři MHD si také nemohli nevšimnout změny 
na zastávce Společenský dům. Soukromým vlastní-
kem byl odstraněn novinový stánek. Ještě letos by 
měl být zasklen bok zastávky. Další úpravy mají ná-
sledovat – město má zpracován plán na rekonstruk-
ci většiny zastávek MHD s předpokladem zahájení 
v letech 2018/2019. Po modernizaci budou zastávky 
bezbariérové, s moderními zastřešeními a přísluš-
ným mobiliářem.   (ano)
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Zastávka U Pošty je po rekonstrukci
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Foyer kinosálu, vernisáž v úterý 2. 5., 16 hod., vstup volný
PříRodA čARUje, školkA MAlUje
Výstava výtvarných prací a fotografií dětí MŠ Klubíčko Tlumačov. Výstava 
potrvá do 28. 5. Záštitu převzala Ludmila Stodůlková, zakladatelka školy.

Městská galerie, vernisáž v úterý 2. 5., 18 hod., vstup volný
MystiCká k2
Petr Jan Juračka, Ph.D., hydrobiolog a profesionální fotograf vybavený skvělou 
fotografickou technikou, drony a časosběrnými kolejnicemi zachytil to nejlepší 
z náročné cesty na druhou nejvyšší horu světa K2. Výstava potrvá do 28. 5. 

neděle 7. 5., v 15 hod., velký sál, vstupné 110 Kč, děti do 1 roku zdarma. Vstupen-
ky k rezervaci a další informace výhradně přes e-mail: rezervelistku@seznam.cz 
čiPeRkové v otRokoviCíCh
Říkají si ČIPERKOVÉ. Zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky  
i dědy. V repertoáru mají dětské písně z vlastní tvorby, ale i převzaté hity. Na 
vystoupeních po celé republice učí malé diváky říkánky a tanečky. Přijďte i Vy se 
svými dětmi prožít pěkné odpoledne. Po vystoupení bude možné s Čiperky dová-
dět, popř. udělat společné foto. Info také na FB Čiperkové v Otrokovicích. Akci 
pořádá Jiří Kašík, Kroměříž.

Bar a foyer velkého sálu, vernisáž v úterý 9. 5., 16 hod., vstup volný
Přes Překážky ke hvěZdáM aneb Pojďte s námi putovat vesmírem
Výstava prací žáků ZŠ Trávníky. Navazuje na celoroční projekt se stejno-
jmenným názvem.Vernisáž doprovodí žákyně z pěveckého sboru Antares. 
Výstava potrvá do 28. 5.

Neděle 14. 5., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
stRAŇAnkA
Sérii oblíbených tanečních koncertů v této sezoně zakončí vynikající dechová 
kapela ze Strání, ověnčená mnoha tituly z prestižních soutěží doma i v zahraničí. 

středa 17. 5., 18 hod., velký sál, vstupné 60 Kč
konCeRt tří GeneRACí
Vystoupí pěvecký sbor ZŠ Trávníky, pěvecký sbor ZŠ Mánesova, mužský 
pěvecký sbor Hlahol Mysločovice a Ženský pěvecký sbor Otrokovice.

Městská galerie, vernisáž v pondělí 29. 5., 17 hod., vstup volný
3 x Zš otRokoviCe
Ve spolupráci s výtvarným spolkem Rozumění představí to nejlepší, čím 
výtvarný dorost zachycuje svět v nás i kolem nás. Výstava potrvá do 18. 6. 

připravujeme na červen: 4. 6. Když jde kůzle otevřít, 6. 6. Do práce na 
kole, 13. 6. Náměstí 2017 – Gadže, 16. 6. Lidečanka + Drie Donken (Holand-
sko), 24. 6. Orient Dance Show, 25. 6. Náměstí 2017 – Blue Night

kino
pátek 5. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Spojené arabské emiráty, USA 2017,  90 min., titulky, přístupné bez omezení
the CiRCle – drama, sci-fi, thriller
Receptem na pokrok a šťastné a spokojené lidstvo je svět bez tajemství,  
naprostá otevřenost a transparentnost všech lidí, sdílení… a sledování…

čtvrtek 11. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2016,  140 min., titulky, přístupné bez omezení
ZtRACené Město Z – akční, dobrodružný, drama, historický
V roce 1925 se skupina badatelů vydala do amazonské džungle pátrat po bájné  
civilizaci, avšak beze stopy zmizela. Po jejich stopách se vydává druhá výprava…

neděle 14. 5., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2017,  97 min., dabing, přístupné bez omezení
MiMi šéF – animovaný, komedie, rodinný
Mimi šéf se musí se svými pomocníky z BabyCorp vydat na speciální misi 
za záchranou rodičovské lásky. 

pátek 19. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2017,  119 min., titulky, přístupné bez omezení
vetřeleC: CovenAnt – akční, dobrodružný, sci-fi, thriller
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii Vetřelec. 

neděle 21. 5., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2017,  136 min., dabing, přístupné bez omezení
stRážCi GAlAXie vol. 2 (3d) – akční, komedie, sci-fi
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. 

pátek 26. 5., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko, Slovensko 2016,  113 min., přístupné bez omezení
Bio senior: MAsARyk – životopisný, drama, historický
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího českoslo-
venského ministra zahraničí, se vrací do doby těsně před II. světovou válkou. 

pátek 26. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč
USA 2017,  104 min., titulky, nepřístupné pro děti a mladistvé do 15 let
život – sci-fi, thriller
Posádka mezinárodní vesmírné stanice se ocitá na samotném pokraji jednoho 
z nejdůležitějších objevů: důkazu o existenci života na Marsu. 

sobota 27. 5., 15 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2017,  135 min., dabing, přístupné bez omezení
PiRáti Z kARiBikU: sAlAZARovA PoMstA (3d)
dobrodružný, akční, komedie, fantasy
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow a Will Turner se vracejí v pátém 
pokračování úspěšné série. 

sobota 27. 5., 21 hod., park u polikliniky, vstup volný
letní kino v RáMCi 57. Zlín FilMFestU

připravujeme kino na červen:
Mumie, Pobřežní hlídka, Auta 3, Transformers: Poslední rytíř, Holky na tahu

ZájeZdy
zájezd, sobota 13. 5., cena zájezdu 450 Kč
jARní vídeŇ
Nástupní místa 6.00 Zlín ABS, 6.15 Otrokovice Společenský dům,  
6.20 Otrokovická BESEDA. Bližší informace v předprodeji tel. 571 118 103.

zájezd do termálních lázní, sobota 20. 5., cena zájezdu 400 Kč
dUnAjská stRedA
Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovi-
ce Společenský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA. Vstupné do lázní si platí  
každý sám. Bližší informace v předprodeji tel. 571 118 103.

KVĚTEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, 
www.besedaotrokovice.cz,  kontakt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru 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.

středa 31. 5., 18 hod., velký sál, vstup zdarma
otRokoviCe MAjí tAlent
aneb hledá se otRokoviCký GoŤák
Pořádá OŠK MěÚ Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU.   
5. ročník městské finálové soutěže v sólovém zpěvu pro žáky 6.–9. tříd ZŠ  
a nižšího stupně gymnázia. 

pondělí 1. května, 9.00–18.30 hod., park před hotelem Baťov, přístaviště

Májová PoUŤ A odeMykání vody
Program v parku:
10.00–12.00 Dechová hudba Jihočeská Podhoranka
14.00–15.00 Dětská show
15.30–16.30 Kamil Emanuel Gott
17.00–18.30 Legendy se vrací
Vláček Moravský drak bude jezdit mezi přístavištěm a Společenským domem.

Program v přístavišti:
9.00 odemykání vody a slavnostní otevření Baťova kanálu
9.15–12.00 Gaudeon Band
Folklorní vstupy soubor Hlahol Mysločovice. Vystoupení mažoretek DDM 
Sluníčko. Vodní hrátky DDM Sluníčko.
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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 

 

Dobrovolnické centrum ADRA 
Zlín v těchto dnech realizuje kam-
paň s názvem Daruj hodinu týdně, 
jejímž cílem je získat dobrovolní-
ky pro seniory, děti a lidi se zdra-
votním postižením. Dobrovolníci 
pomáhají hodinu týdně klientům 
v sociálních a zdravotnických 
zařízeních. Zájemci o dobro-
volnictví v Otrokovicích se mo-
hou přijít zaregistrovat v úterý  

2. května od 13 do 17 hodin v SE-
NIORu (tř. Spojenců, vedle Spo-
lečenského domu). Dobrovolníci 
docházejí do vybraného zařízení 
zpravidla jednou týdně na hodinu 
a jejich hlavním úkolem je zpří-
jemnit volný čas klientů. 

„Povídají si s nimi, předčítají 
knihy, doprovází je na procház-
ky, hrají si s dětmi nebo jim po-
máhají s učením. Tráví s klienty 

čas, přinášejí jim radost a naději,“ 
přibližuje koordinátorka zlínské-
ho dobrovolnického centra Pavlí-
na Pejlová. 

Dobrovolníci se mohou zapojit 
v organizaci podle svého výběru 
– v Otrokovicích je to například 
SENIOR, NADĚJE, Charita sv. 
Anežky nebo ŠLIKR. Více infor-
mací na www.adrazlin.cz.

  (red)

dobrovolnická organizace hledá nové kolegy: daruj hodinu týdně
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1. 5. 9.00–18.30 hod., park před hotelem Baťov, přístaviště
Májová PoUŤ A odeMykání vody
Program najdete na straně 6. Součástí oslav je přílet Baťova letadla 
Electra na otrokovické letiště.

3. 5. v 15 hodin, nám. 3. května, následně v Kvítkovicích
Pietní Akt k výRočí osvoBoZení otRokoviC  
Vzpomínka na ukončení II. světové války.

středa 31. 5., 18 hod., velký sál Otrokovické BESEDY, vstup zdarma
otRokoviCe MAjí tAlent
aneb hledá se otRokoviCký GoŤák
5. ročník městské finálové soutěže v sólovém zpě-
vu pro žáky 6.–9. tříd ZŠ a nižšího stupně gymnázia. Po-
řádá OŠK MěÚ Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou  
BESEDOU. 

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.
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Celý květen, všední dny 15– 
19, prázdniny, svátky, víkendy 
10–19 hodin
vstup: zdarma
dopravní hřiště 
pro veřejnost
Podmínky vstupu dle návštěv-
ního řádu dopravního hřiště.

Celý květen, v době otevírací 
doby DDM Trávníky
vstup: zdarma
výstava výtvarné soutěže 
létající bytosti
Výstava s hlasováním o pět 
nejsympatičtějších výtvorů.

1. 5., park před Společenským 
domem 
sluníčko na Májové pouti 

Nabídka aktivit DDM Sluníč-
ko – výtvarné tvoření a dětský 
koutek.

5. 5.,  15–18 hodin
DDM Trávníky, vstup zdarma
sluníčkový den
Otevřené středisko, výtvarná 
dílna, ukázka robotiky, exit 
game, hernička pro děti.
Bližší informace p. Bárová, 
tel.: 739 075 711

12.–14. 5., od 16 hodin DDM 
Štěrkoviště, cena: 550 Kč
Rybářská víkendovka 
Akce pro účastníky ZÚ Rybáři 
a pro účastníky se státním ry-
bářským lístkem.

13. 5., dopravní hřiště, vstupné: 
zdarma

3. sunhell RC Rally
Startovné a veškeré podrob-
né informace o závodech RC 
modelů na www.rcrallyzedart.
estranky.cz 

13. 5., 9–17 hod.
Trávníky, vstupné: zdarma
exit Game
Přijďte si vyzkoušet fenomén 
dnešní doby. Čeká vás spous-
ta her a šifer, pomocí nichž se 
musíte dostat ven ze zamče-
ných místností DDM.

15. 5.,  17–19 hodin, DDM 
Trávníky, cena 200 Kč
tvoření pro dospělé 
– keramika „Fantazie“
Výroba keramické dekorace.  
V ceně použitý materiál, výpal 
v peci, lektorné. Na akci je tře-

ba se přihlásit do 11. 5., p. Bá-
rová, tel.: 739 075 711

28. 5., od 16 hodin
 Otrokovická BESEDA, vstup-
né: dobrovolné
Akademie ddM sluníčko 
Slavnostní přehlídka zájmo-
vých kroužků DDM Sluníčko.

31. 5., 15–18 hodin, park u po-
likliniky, vstup: zdarma
den dětí
Společně oslavíme Den dětí  
a užijeme si spoustu zábavy. 
Budou připraveny různá stano-
viště, atrakce, výtvarná dílnič-
ka.Bližší informace p. Bárová, 
tel.: 739 075 711

těší se na vás DDM Sluníčko

spolek Rozumění 
vystavuje ve Zlíně

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Křest knihy Jana Hermana − Baťa létá z Otrokovic.

Otevření výstavy S Baťou vzhůru do oblak.
Exhibice Martina Šonky, pilota světové série Red Bull Air Race

Mistra Evropy a vicemistra světa v letecké akrobacii kategorie unlimited − freestyle.
Máte jedinečnou možnost prohlédnout si legendární 

baťovský letoun Lockheed Electra OK-CTB.

1. 5. 2017 v 11.00 hodin,
letiště Otrokovice

V rámci oslav 1. máje 2017 přistane na otrokovickém 
letišti historický letoun Lockheed Electra OK-CTB,  

který J. A. Baťa před druhou světovou válkou využil 
při obchodní cestě kolem světa.

Setkání vedení 
města Otrokovice 

s veřejností 
část Bahňák 

a stará kOlOnie 
hudební salonek 

hotelu Baťov, 
2. května od 17 hod.

Spolek Rozumění zve na výsta-
vu nejlepších prací svých čle-
nů. K vidění bude ve vestibulu 
Městského divadla Zlín. Verni-
sáž je v úterý 9. května v 17 ho-
din – zazpívá Ženský pěvecký 
sbor Otrokovice, úvodní slovo 
bude patřit otrokovickému kro-
nikáři Petru Klokočkovi. Výsta-
va potrvá do 28. května.  (red)

V pondělí 1. 5. se od 19 hodin v Hotelu Baťov 
(Hudební salon) uskuteční májový koncert hu-
debních sólistů Státní opery Praha – Barbary 
Slezákové (soprán, držitelka Evropské Ceny 
Gustava Mahlera), Jara Dvorského (Státní 
opera Košice, tenor) a členů špičkových čes-
kých orchestrů. Během koncertu zazní skladby 
od G. Bizeta, F. Lehára, G. Verdiho, J. Strau-
sse, B. Smetany… 

Vstupenky je možné zakoupit 1 hod. před 
koncertem na místě nebo na www.slevici.cz.

Májový koncert v otrokovicích Igor Doležal
dolezal@zvonek.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ S TRADICÍ A ZKUŠENOSTMI OD ROKU 1992

www.zvonek.cz | 603 246 680

Kristýna Šišková
siskova@zvonek.cz

Petr Řezníček
reznicek@zvonek.cz

Najdete nás na adrese: náměstí 3. května 1342,
Otrokovice (vedle budovy městského úřadu)

PRO KLIENTY SE ZAJIŠTĚNÝM FINANCOVÁNÍM 
HLEDÁME KE KOUPI BYT 2+1 ČI 3+1 

PRO MLADOU RODINU HLEDÁME KE KOUPI
POZEMEK ČI RODINNÝ DŮM

OBRAŤTE SE NA NAŠE REALITNÍ SPECIALISTY:
Vážení spoluobčané, v souvislosti s přípravami aktivit ke 100. výročí vzniku 
samostatného čs. státu v roce 2018 se obracíme na občany města Otrokovice a 
širokou veřejnost s prosbou o pomoc se sběrem historických materiálů, které se 
vztahují k danému tématu v našem městě. Jde zejména o pohlednice, dobové 
fotografie, letáky apod. Materiály bychom potřebovali dodat na MěÚ Otroko-
vice, odbor školství a kultury, do konce dubna 2017. Se zapůjčením předmětů se 
prosím obracejte na Mgr. Barboru Šopíkovou, tel. 577 680 103, 
e-mail: sopikova@muotrokovice.cz, nebo Mgr. Janu Válkovou, tel. 577 680 
451, e-mail: valkova@muotrokovice.cz. Předem vám děkujeme za spolupráci.  
 Mgr. Barbora šoPíková, vedoucí OŠK



OtrOkOvické
nOviny8

Ano, obojí je skutečnost, ale 
s odstupem 72 let. Dnes trvá 
cesta z Otrokovic do Par-
tizánského na Slovensku 
přibližně dvě hodiny jízdy 
osobním automobilem. Je 
to příjemná cesta nádhernou 
částí krajiny Moravy a Slo-
venska. Každého, kdo má rád 
svoji rodnou zem, to musí po-
těšit u srdce. A stejně tak je to 
i v obráceném směru z Parti-
zánského do Otrokovic.

Avšak před 72 lety tomu 
bylo jinak. Byla druhá světová 
válka a do konce války zbý-
valo několik dní. Město Parti-
zánske, tehdy Baťovany, bylo 
osvobozeno 2. dubna 1945, 
Otrokovice byly osvoboze-
ny 3. května 1945. S určitým 
nadhledem lze říci, že osvo-
bozenecké armádě tedy trvalo 
jeden měsíc, než zvládla cestu 
z Partizánskeho do Otrokovic.

Všichni si važme toho, že 

žijeme v míru, že se nás ne-
dotýkají válečné útrapy, běs-
nění a nemusíme mít strach 
o sebe a své blízké. Já si pře-
ji, a přeji nám to všem, aby 
se už nikdy nestalo, že cesta 
ať už z Otrokovic do Parti-
zánského, či obráceně, bude  
trvat déle než dvě hodiny jízdy  
automobilem a posádka poje-
de v pancéřovaném voze a se 
samopalem vzor 58 na zá-
dech.

Letos uplyne 72 let od kon-
ce 2. světové války. Dovoluji 
si touto cestou pozvat širokou 
veřejnost k vzpomínkovému 
aktu, který se uskuteční ve 
středu 3. května v 15 hodin na 
náměstí u památníku váleč-
ných hrdinů. Uctít památku 
padlým přijedou i význam-
ní hosté a pozvání přijala  
i Vojenská hudba Olomouc. 
 jiří veselý, 
 zastupitel města Otrokovice   

Cesta z otrokovic do Partizánského za 2 hodiny 
nebo z Partizánského do otrokovic za 1 měsíc?

Z RedAkční Pošty

Nejdříve si povíme o stavbě 
další etapy skladu pneuma-
tik na okraji Kvítkovic. Ještě 
prý není zkolaudováno a už se 
denně přes město prohání de-
sítky kamionů, aby sklad napl-
nily pneumatikami. Zelený val 
od obytné zástavby také není, 
i když se vedení města chlubi-
lo, jak jej domluvilo. Stejně tak 
nejsou ani slibované nejmoder-
nější kamiony neznečišťující 
ovzduší, které navážejí sklad. 
Jezdí tam staré „rachotiny“. 
A slibované hermetické uzavře-
ní skladu? Vrata nakládacích 
ramp bývají otevřená dokořán. 
Prostě papír na povolení snese 
všechno, hlavně když má kulaté 
razítko! 

Podařilo se nám zbrzdit 
výstavbu II. etapy směrem 
ke Kvítkovicím. Krajský úřad 
nám dal za pravdu, že II. etapa 
se musí podrobně posoudit, pro-
tože může mít významný vliv 
na životní prostředí a obyvatele 

Kvítkovic. Co na to vedení na-
šeho města, neustále tvrdící, že 
se skladem nemohou nic dělat? 
V tichosti s majitelem skladu 
uzavřelo smlouvu o pronájmu 
pozemků města pro výstav-
bu II. etapy. Neskutečné! Kdo 
teda manipuluje s veřejností 
a lže? A to do minulých Otro-
kovických novin ještě dovolili 
otisknout vyjádření tiskového 
oddělení pneumatikárny. Jak 
jinak než s nevěrohodnými in-
formacemi obhajujícími sklad. 
Ještě jedna hala se bude stavět. 
Už víte o rekonstrukci a do-
stavbě Městské sportovní haly 
na Baťově za skoro 80 milio-
nů? Z dotací je jistých jen 11 
milionů a zbytek zaplatí město. 
Takže dva roky opět nebudou 
peníze na nové chodníky, dět-
ská hřiště,… Více než rok se 
tato stavba projektuje. Všechno 
prý podle požadavku sportovců. 
Ale sportovci psali o naprostém 
opaku. Nejdříve měla stavba 

stát 50 milionů, později  110, 
a nakonec z původního pro-
jektu zůstalo jen něco za cca 
80 mil. korun Při schvalování 
této investice na mimořádném 
březnovém zastupitelstvu jsme 
nedostali předem žádné infor-
mace, jak bude sportovní hala 
nakonec vypadat. Smlouvu 
o dílo (24 stran) za 80 milionů 
jsme dostali až na zastupitelstvu 
a za 10 minut jsme si ji měli 
přečíst. Kdo prý chtěl vědět, co 
se teda bude stavět, měl si hlídat 
úřední desku, kde to bylo 15 dní 
vyvěšeno a jít se podívat na sta-
vební úřad. Samozřejmě někteří 
vyvolení zastupitelé byli zváni 
na pracovní schůzky k projekto-
vé přípravě. Ostatní měli smůlu. 
Tak se u nás dělá všechno. Levá 
ruka neví, co dělá pravá. Je vel-
mi smutné, když základní věci, 
jakými jsou domluva a veřejný 
zájem, nefungují v rozhodování 
vedení města. Filip šiMek, 

 opoziční zastupitel

Z RedAkční Pošty

Co nového vyvedlo vedení našeho města

Hysterie kolem skladu pne-
umatik v průmyslové zóně 
Napajedla už mne štve.

Za prvé si myslím, že je 
zbytečná, protože velké fir-
my si většinou prosadí, co 
chtějí, protože mají na drahé 
právníky. Pokud se ale lidi 
spojí a včas podají na správ-
ná místa nesouhlasy s výstav-
bou, tak se i ony zaseknou. 
Psaní do novin ještě žádnou 
stavbu nezastavilo, ale zase 
se na tom dobře honí poli-
tické body. Ale pořád ještě 
není pozdě. To, že stavba sto-
jí, ještě nic neznamená. Ale 
nekecejte pořád v novinách 
a začněte urychleně jednat 
s nadřízenými úřady.

Za druhé mi to připomí-
ná jednu kauzu v Česku. 
Kdesi, u nějaké obce, stojí 
70 let kravín. Jakýsi develo-
per skoupil okolní pozemky 
a udělal z nich stavební par-
cely. Na úřadě zajistil změnu 
územního plánu a parcely 
rozprodal chtivým zájemcům 
o bydlení v domku. Všichni 
stavěli jak o život. Po roce,  
dvou ale vlastníkům rodin-
ných domů začal kravín smr-
dět. A tak sepsali petici, aby 
byl kravín zrušen. A toto je 
podobný případ. A tak se 
ptám, který z majitelů domů 
si zjišťoval před zakoupením 
pozemku, že je v blízkosti 
průmyslová zóna? A argu-
mentace požárem? Hořet 
může v každé stavbě. A co 
když začne hořet Continental 
Barum? To zrušíme v Otro-
kovicích všechny průmyslové 
zóny, protože jsou v nich po-
tenciálně nebezpečné provo-
zy? Ale ve změně územního 
plánu je vaše síla. 

Za třetí. Proč konečně ne-
křičí obyvatelé Baťova, ať 
město zatočí s firmami, kte-
ré mají provozy, jež větši-
nou od večerních do ranních 
hodin zamořují zápachem 
tuto místní část a obyvatelé 
v teplých letních měsících 
si večer nemohou ochladit 
vzduch v bytech a vyvětrat? 
Proč obyvatelé města nekřičí, 
že nechtějí překupníka mezi 
Teplárnou Otrokovice a ko-
nečným spotřebitelem? Proč 
nekřičí obyvatelé v blízkos-
ti perfektního sportovního 
areálu, že tento večer svými 
světly tak osvětluje domác-
nosti, že v nejbližších do-
mech to pomalu vypaluje oči 
a ve vzdálenějších domech 
ani nemusí v bytech zapínat 
světla? O hluku z areálu ani 
nemluvě. Proč nebyl radě-
ji zrekonstruován stávají-
cí stadion? Proč obyvatelé  
Otrokovic nekřičí, že město 
nebylo důraznější při jednání 
o zrušení poplatku na dálni-
ci, která vlastně plní funkci  
obchvatu města? Proč se vět-
šina hudební produkce pořá-
dá na Baťově? Proč si neužijí 
této zábavy i obyvatelé místní 
části Střed, Trávníky a Kvít-
kovice? Proč se má na Baťově 
stavět další market, když už 
nyní je zde, na malém plácku, 
pět obchodů?

Otázek je mnoho, mís-
ta na papíru málo. Takže  
občané Otrokovic, předávejte 
své požadavky na zastupitele 
města a vyžadujte důsledně 
jejich plnění. Noviny ani pe-
riodika politických stran to 
za nás nevyřeší. 

 Roman žeMličkA,
  obyvatel Otrokovic

to nejsou v otrokovicích jiné problémy 
než sklad pneumatik v kvítkovicích? 

Z RedAkční Pošty 

Vyjít vstříc sportovcům a vytvo-
řit jim kvalitní zázemí pro jejich 
činnost a zároveň podpořit tím-
to způsobem naši mládež a děti 
jsou jedním z hlavních důvodů, 
proč jsme přistoupili k rekon-
strukci Městské sportovní haly 
Otrokovice. Je skutečností, že 
současný technický stav haly je 
za svojí životností a z pohledu 
města jako vlastníka se rekon-
strukce stala nutností. Město 
si uvědomuje, že je především 
potřeba udržovat stávající maje-
tek v dobrém stavu, a proto dalo 
rekonstrukci haly přednost před 
investicemi do nové výstavby. 

Realizaci této akce předchá-
zela celá řada jednání a příprav. 
Nyní je připravenost projektu 
na výtečné úrovni a podařilo se 
nám nakonec vyjít vstříc žádo-
stem všech sportovních oddílů, 

které halu pravidelně využíva-
jí. Celková rekonstrukce a do-
stavba Městské sportovní haly 
bude stát 78,6 milionu korun, 
kdy z dotací bude pokryto v tuto 
chvíli 11,4 milionu korun. Zís-
kat finanční podporu na rekon-
strukci tohoto charakteru nebylo 
vůbec snadné. V současné době 
Evropská unie dotačně nepod-
poruje výstavbu sportovních 
zařízení typu naší sportovní 
haly. Jediná možnost, kde zís-
kat dotace, byla z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Město tuto možnost využilo 
a získalo dotaci ve výši 9,4 mi-
lionu korun. Současně se město 
Otrokovice obrátilo na Zlínský 
kraj, který podpořil rekonstrukci  
2 miliony korun. Stát, konkrétně 
Ministerstvo školství, primárně 
ze svých dotačních programů 

dává přednost podpoře sportov-
ních spolků při rekonstrukci je-
jich majetku před městy, a pro-
to šance na získání této dotace 
nebyly příliš vysoké. Přes první 
neúspěch budou snahy o získání 
dotace z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy nadále 
pokračovat. 

Samotný proces přípravy 
této investice měl standardní 
charakter. Zastupitelstvo měs-
ta Otrokovice projednávalo 
tuto záležitost celkem třikrát 
a zastupitelům byly vždy před-
loženy relevantní informace. 
Výběr zhotovitele a schvalování 
smlouvy o dílo jsou v kompe-
tenci radních. Stavba bude za-
hájena v průběhu května, lhůta 
výstavby je 9 měsíců.

 Mgr. jaroslav BUdek, 
 zastupitel města, starosta

Městská sportovní hala

Z RedAkční Pošty

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové říZe-
ní nA PRonájeM PRostoR sloUžíCíCh 
k Podnikání  nACháZejíCíCh se v Pří-
ZeMí BUdovy č. P. 1342, náM. 3. květ-
nA, Otrokovice, nacházející se na pozemku  parc. 
č. st. 2554 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře  
117,40 m2. Prostory naposledy sloužily k účelu ná-
jmu jako prodejna masa a masných výrobků. Město 
Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení za následují-
cích podmínek: 1. doba nájmu: nejdříve od 15. 6. 
2017 na dobu neurčitou
2. nájemné: a) minimálně 600 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním 
prostor
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede: 
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel 
nájmu, b) doloží kopii živnostenského oprávnění 
nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku, c) doloží 
čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zřízeným a založeným orga-
nizacím a společnostem 
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy 
doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřa-
du, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:

a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťo-
vány a provozovány výherní hrací přístroje, in-
teraktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující interaktivní hraní her  
s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, b) nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši 
tříměsíčního nájemného a záloh na služby. Tato 
kauce bude použita v případě, že nájemce nebude 
platit řádně nájem a služby s nájmem spojené a při 
ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání všech 
závazků, bude tato kauce, případně její úměrná část 
pronajímatelem vrácena nájemci
6. Uzávěrka výběr. řízení: 9. 5. 2017 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schů-
zi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor nutno předem dohodnout na tel.: 
577 662 313, případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace Eva Kadlečíková, tel.: 
577 662 317. Nabídky předají zájemci osob-
ně či poštou v zalepené obálce s označením:  
„Výběrové řízení nám. 3. května 1342“ na adresu: 
TEHOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. Tomáše Bati 
1255, 765 02  Otrokovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.



Děkujeme touto cestou všem 
sousedům, přátelům, příbuz-
ným a známým, kteří dopro-
vodili mého manžela, naše-
ho tatínka a dědečka, pana  
josefa novákA z Otrokovic 
na jeho poslední cestě. Manžel-
ka Drahomíra a synové

Děkuji všem, kteří dne 7. břez-
na doprovodili mého manžela, 
pana karla GAlAtíkA na 
jeho poslední cestě. Rovněž 
děkuji za květiny a kondolence. 
Manželka s rodinou

Děkujeme všem přátelům,  
kolegům a známým za projevy 
soustrasti a osobní doprovod na 
poslední cestě pana Romana 
lAnGeRA. S úctou a láskou 
budeme vzpomínat. Děkuje 
bratr, sestra a maminka.

Dne 20. dubna jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí pana 
jana PáleníkA. Za tichou vzpomínku děkují  
manželka Míla a děti Jan a Eva s rodinami.

Již 7. smutné výročí si připomínáme 20. dubna,  
kdy nás opustil pan Mojmír očAdlík. Za tichou 
vzpomínku od těch, kdo jste ho znali, děkuje manželka  
a děti s rodinami.

Dne 22. dubna uplyne 9 let od smutné chví-
le, kdy nás navždy opustila paní Marie  
dohnAlová.  S láskou a úctou vzpomínají dcery 
Ludmila, Marie a Anna s rodinami.

Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, 
kdo tě miloval, nepřestane vzpomínat. Dne 24. dubna 
by se dožil 90 let pan ludvík GloseR. Vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout. 
Dne 24. dubna si připomeneme 2. rok od úmrtí naší 
milé sestry, švagrové a tety, paní vlasty hoRké. 
S láskou a úctou vzpomíná sestra Karla s manželem, 
neteře Naďa a Eva s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.

Dne 24. dubna uplynou 3 roky od úmrtí 
pana vladimíra kleinA. Dne 22. úno-
ra jsme si připomněli 9. výročí úmrtí paní 
věry kleinové. Stále vzpomínají syn 
Vladimír a dcera Marcela s rodinami.

Dne 26. dubna tomu budou 2 smutné roky, co nás ná-
hle ve věku 67 let opustila paní svatava dAŇková.  
Děkuji všem, kdo jste ji znali, že společně s námi jí 
věnujete tichou vzpomínku. Manžel Zdenek s celou 
rodinou

Dne 27. dubna tomu budou 3 roky, kdy od nás na-
vždy odešel manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Zdeněk BeRAn. S láskou a úctou vzpomínají  
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 30. dubna vzpomeneme již 20. výročí úmrtí pana 
Miroslava PoláškA. Všem, kteří vzpomenou  
s námi, děkuje dcera Boženka, syn Miroslav a Bořivoj  
s rodinami. 
 

Osud ti nedopřál déle s námi být, ale v našich srdcích 
budeš stále žít. Dne 3. května tomu bude 9 let od úmrtí 
našeho milovaného tatínka, dědečka, pana Miroslava 
jUřičky. S láskou vzpomíná manželka, děti a vnou-
čata. 

Odešli, ale v našich srdcích zůstávají.  
Dne 7. května uplyne 15 let od úmrtí na-
šeho tatínka, dědečka, pradědečka, pana 
Františka BUlvy. Dne 11. ledna jsme 
vzpomínali 6 let od úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, paní ludmily 

               BUlvové. Vzpomíná rodina Bulvova a Konečná.

Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je náš čas, jak rádi 
bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. Kdo tě poznal, 
ten měl tě rád, uměl jsi pohladit, potěšit, rozesmát. 
Dne 17. března jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí pana 
jaroslava PokUsy. Kdo jste ho měli rádi, vzpo-
meňte s námi. S láskou vzpomínají maminka Zdenka 

a ostatní příbuzenstvo.

Dne 31. března uplynul 1. rok od úmrtí paní hedviky 
kRátké. S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapo-
menou dcera a syn s rodinami.

Dne 1. dubna uplynulo jedenáct let od chvíle, co nás 
navždy opustila paní Marie lUkáčová. S láskou 
vzpomínají manžel, synové, vnučka a celá další rodina.

Dne 2. dubna uplynuly 3 smutné roky, co nás opus-
til náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan  
jiří doležel.  S láskou vzpomíná manželka Vlasta 
a synové Jiří a Zbyněk s rodinami.

Odešli, ale v našich srdcích zůstávají. 
V lednu a v dubnu odešli pan Miloslav 
slánský a paní Mária slánská. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.  
Dcery s rodinami

Už nic vám nemůžu dát, jen svíčku roz-
svítit, kytičku položit a tiše vzpomínat. 
Dne 4. 4. jsme vzpomněli 10 let od úmr-
tí naší maminky, babičky a prababičky, 
paní  Boženy MARtinů. Dne 19. 7. 
tomu bude 14 let od úmrtí tatínka, dědeč-

ka, pana josefa MARtinů. S láskou vzpomíná dcera Hana.

Dne 5. dubna uplynulo již 18 let od chvíle, co nás 
opustila naše milovaná ludmila dokoUPilová. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manžel Old-
řich, dcera Renata a syn Oldřich s rodinami.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 6. dubna uplynulo 
dlouhých 29 let, co nás navždy opustil náš drahý tatí-
nek a dědeček, pan František sPURný. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Syn Milan 
s rodinou

to, že se rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srd-
cích bolest a tiché vzpomínání. Dne 10. dubna uplynulo 
4. výročí, kdy od nás navždy odešla naše maminka, 
babička a prababička, paní Františka kRčková.  
S úctou a láskou stále vzpomínají dcery Věra a Zdena 
s rodinami.

Osud ti nedopřál déle s námi být, ale v našich srdcích 
budeš stále žít. Dne 12. dubna uplynulo 10 smutných 
let, kdy nás opustil navždy náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček, bratr, pan josef koRyčánek z Tluma-
čova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou 

vzpomínají manželka Jindřiška s celou rodinou a sestra Marie s man-
želem. 
Dne 17. dubna uplynul 3. rok, co nás navždy opustila 
paní Anna ChUdáRková.  V našich srdcích stále 
žiješ a zůstáváš milována. Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera a synové s rodinami a ostatní příbuzenstvo. 

Dne 17. dubna uplynulo 25 let, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný syn, bratr a tatínek, pan Miroslav  
GRUFík. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpo-
mínku. Stále vzpomínají sestra s rodinou, manželka, 
dcera, syn a vnoučata.

Dne 18. dubna tomu bylo již 10 let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička  
a prababička, paní Božena BUkovčíková.  
S láskou a úctou vzpomínají manžel Milan, dcera  
Milena s rodinou a syn Bedřich s rodinou.

na hrob jsme položili květiny, zašeptali modlitbu  
a při vzpomínce srdce zabolelo. Dne 18. dubna uply-
nulo dlouhých 5 let, kdy od nás odešel pan Bohuslav  
dvořák. Nikdy nezapomeneme! Manželka, dcera 
 a rodiny Dvořákova, Haničákova a Smoleňova

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji milovali. 
Dne 19. dubna jsme vzpomněli 25. výročí úmrtí mé 
drahé maminky, babičky, tchyně, paní Františky  
švitelové. S láskou a úctou stále vzpomínají dce-
ra a snacha s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte  
s námi. Děkujeme.
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Dne 16. února oslavili  

65. výročí společného života 
a 1. května a 15. srpna oslaví 
krásné narozeniny 90 let. Bla-
hopřejí synové Zdeněk a Pavel 
s rodinami a pravnoučci Eliá-
šek, Terezka, Emili a Jakoubek.

Moje drahá 
maminko, 
děkuji ti za život, 
který jsi mi dala, 
za lásku a péči,  
s kterou jsi mě 

vychovala, za krásné vzpomín-
ky na dětství a mládí, za rady  
a trpělivost v dospívání. Děkuji 
ti za to, že jsi!
Dne 19. dubna 2017 se doži-
la 91 let naše drahá mamin-
ka, babička, prababička, paní  
Anna vlková. Do dalších 
let přejeme pevné zdraví, dny 
vyplněné klidem, pohodou  
a radostmi,  stálý životní elán 
a optimismus. Dcera Jarmila  
s rodinou

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

BlAhoPřání

inZeRCe

Prodám 1+1, 33 m2, v lokalitě 
Trávníky, po rekonstrukci (NE 
RK)! Info na tel.: 736 489 635.

sPolečenská kRonikA

v okolí Otrokovic koupíme 
chatu nebo chatku s pozem-
kem. Tel.: 739 122 714.

Poděkování

hledáme řidiče autovláčku, 
ŘP E, D. Mzda 110 Kč/hod. 
čistého. Vhodné pro důchod-
ce, jako VPP. Nástup možný 
ihned. Tel.: 603 450 215.
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V pondělí 1. května NA

MÁJOVÉ HODY
SpECIalItY Z vYHlÁŠEnÉ doMÁCí kUCHYně

přIjďtE SI poCHUtnat na dollY
V SObOTU 29. DUbNA VÁM ZAHRAJE SKUpiNA pExESO

manželé MikUlkovi  
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Střední průmyslová škola Otrokovice se 
již potřetí stala jedním z deseti pořadatel-
ských center celostátní soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika ČR, a to 
pro region Uherské Hradiště a pro školy  
z Otrokovic a Napajedel.

Soutěž je určena žákům 9. tříd ZŠ a je-
jím cílem je popularizace chemie jako 
perspektivního studijního i pracovního 
oboru. Projekt probíhá za podpory Sva-
zu chemického průmyslu ČR, Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Par-
dubice, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a řady významných firem 
a společností. Loňského ročníku se v celé 
ČR zúčastnilo rekordních 12 000 žáků.

Na regionální úrovni proběhla sou-
těž ve třech kolech. První kolo proběhlo 
na přihlášených základních školách a zú-
častnilo se jej v našem regionu více než 
350 žáků. Učitelé žáky testovali v prů-
běhu října a listopadu loňského roku 

a z každé školy vybrali tři nejlepší. Ti 
postoupili do kola druhého, které se ko-
nalo 6. prosince 2016 v prostorách SPŠ 
Otrokovice. Druhé kolo opět prověřilo te-
oretické znalosti a nejlepších 30 žáků se 
probojovalo do regionálního finále. 

Finále proběhlo 7. února v chemic-
kých laboratořích SPŠ Otrokovice. Žáci 
vypracovávali praktické laboratorní úlo-
hy na téma „Důkazové reakce aniontů“. 
Na prvním místě se umístil Vít Turčin 
(ZŠ Uherský Ostroh) a na druhém Patrik 
Janča (ZŠ Nivnice). Ti postoupili do re-
publikového finále. Nejlepším z otroko-
vických žáků byl Jakub Merta (ZŠ TGM 
Otrokovice), který se v regionálním finá-
le umístil na 7. místě. Všichni účastníci 
regionálního finále dostali hodnotné ceny 
od partnerů soutěže Fatra a, s., Continen-
tal s. r. o. a Mitas a. s.    
  Mgr. vlastimil šnAjdAR, 
 organizátor regionálního finále

Pohádková Zš t. G. Masaryka

hejný je „in“ – Zš trávníky předává zkušenosti kolegům

na sPš otrokovice soutěžili mladí chemici

úspěch gymnazistky

• MŠ Jana Žižky 1356 – tel.: 577 922 326, 607 004 464 
  ředitelka  Bc. Magda Zycháčková 
• MŠ Hlavní 1159 – tel.: 577 922 305, 607 004 463 
  vedoucí učitelka Renata Ligasová
• MŠ Jožky Jabůrkové 1389 – tel.: 577 934 674, 607 004 465 
  vedoucí učitelka Ivana Šímová
• MŠ K. H. Máchy 266 (Kvítkovice) – tel.: 577 932 160, 
  607 004 462,  zástupkyně ředitelky Lenka Stackeová 
• MŠ Zahradní 1202 a 1139 (Baťov) – tel.: 577 925 172, 607 004 460, 
  607 004 461, vedoucí učitelka Helena Houserová
• Oddělení pro děti ve věku 1–3 let Zahradní 1139 (Baťov) – tel.: 577 925 103,              
607 004 467, vedoucí učitelka Alena Zetíková
• MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka) – tel: 774 858 098   
  vedoucí učitelka Markéta Vítková

Zápisy do Mšo pro školní rok 2017/18
3. a 4. května, vždy 10–16 hodin:

K zápisu si přineste OBČANSKÝ PRŮKAZ, vyplněnou žádost o přijetí do MŠO 
a přihlášku ke stravování. Přijímání dětí proběhne dle stanovených kritérií vysvětle-
ných při dnech otevřených dveří a od dubna na webových stránkách MŠO. Veškeré 
informace naleznete na našich stránkách www.mso.wz.cz. 
 Bc. Magda ZyCháčková, ředitelka Mateřské školy Otrokovice, p. o.

 

Polévka od pejska a kočič-
ky, závody ve skákání v pytli 
s princeznami, pexeso s šaš-
kem, ale také procházka na slo-
ních nohách s mravenci či zdo-
lání opičí dráhy s čerty – to vše 
a mnohem více zažilo čtyřicet 
dětí, které se ve středu 15. břez-
na v ZŠ T. G. M. účastnily již 
tradiční Pohádkové školy pro 
(před)školáky. 

Do příprav se zapojila takřka 
celá škola. Děti z 1. i 2. stupně 
vyráběly v rámci výtvarných 
výchov a pracovních činnos-
tí jak krásnou výzdobu, která 
nádherně dotvářela pohádko-
vou atmosféru, tak výrobky, 
které si malí soutěžící po spl-
nění úkolů odnesli domů. 

Paní učitelky pomohly svý-
mi nápady a také zkušeným 
okem dohlížely na řádění dětí 
na jednotlivých stanovištích. 
A především téměř čtyřicet čle-
nů školního žákovského parla-
mentu a další dobrovolníci strá-
vili celé dva měsíce přípravami 

na tuto akci – vymýšlením po-
hádek, kostýmů i úkolů, které 
musely děti zvládnout. Soudě 
dle úsměvů dětí si myslím, že 
se akce opravdu povedla, a pro-
to bych chtěla všem ochotným 
pomocníkům velmi poděkovat. 
Už teď se těšíme na další ročník 
této krásné akce!
 Mgr. Alžběta volFová, 
školní psycholožka, ZŠ t. G. M.

Eliška Čechová z kvinty Gym-
názia Otrokovice 21. března 
zvítězila v jedné z kategorií 
ústředního kola studentské sou-
těže Photocontest, jež je součástí 
projektu Photobase věnovaného 
vzdělávání v oblasti digitální 
fotografie. Její fotografickou 
tvorbu i snímky kvartánek Anny 
Marie Pavlínkové a Adély Sava-
rové, jež se rovněž probojova-
ly do finále soutěže, lze spatřit 
na výstavě v Novoměstské rad-
nici v Praze. 
 eva svoBodová,
 Gymnázium Otrokovice

Základní škola Trávníky se stává zdrojem 
zkušeností se zaváděním moderních me-
tod výuky i pro ostatní školy. Nejnověji se 
jednalo v březnu o návštěvu vyučujících 
ze Základní školy Za Alejí v Uherském 
Hradišti. Od příštího školního roku také 
začne vyučovat matematiku podle metod 
profesora Hejného, s níž u nás máme již 
několikaleté zkušenosti a kterou používá 
už čtvrtina českých základních škol.

I přesto, že kolegyně z Uherského Hra-
diště budou ještě absolvovat speciální ško-
lení, zajímaly je naše praktické zkušenosti. 
Chtěly vidět naše pedagogy i žáky ve vý-
uce. Ukázali jsme jim, jak je výuka mate-
matiky v naší škole organizována, jaké po-
stupy ve vyučovacích hodinách používáme 
a s jakými pomůckami naše děti pracují. 
Potěšilo nás, že hosté byli příjemně pře-
kvapeni tím, co naši žáci zvládají a jakým 
způsobem přemýšlejí. Návštěva také kon-
statovala, že proti jiným metodám výuky 
matematiky je práce pro žáky radostnější 

a zábavnější. Ve srovnání s vrstevníky vy-
učovanými tradičně naši žáci vyřeší daleko 
náročnější úlohy. Děti si troufnou i na lát-
ku, se kterou si někdy nevědí rady i dospě-
lí. Skupinová práce přináší více pohledů 
na řešené problémy a děti se učí hledat vět-
ší počty správných řešení. I chyby jsou ví-
tány, protože jsou součástí cesty k vyřešení 
úkolu. Všechny tyto principy a skutečnosti 
se promítají i do jiných předmětů a pozitiv-
ně ovlivňují chování žáků navzájem.

Máme radost ze vzájemné spolupráce, 
sdílení a vzájemného obohacování zkuše-
nostmi, které nelze nikde vyčíst, ale přitom 
jsou pro efektivní vyučovací proces velmi 
důležité.

Na organizaci a realizaci této akce se 
kromě našich žáků podíleli: Mgr. Dana 
Staňková, Mgr. Marcela Kašpárková, 
Mgr. Gabriela Belantová, Mgr. Marcela 
Vrubelová a PaedDr. Hana Vyoralová.
 hana vyoRAlová, 
 ZŠ trávníky

Archiv Městské 
televize otrokovice:

www.televizeotrokovice.cz
www.mtvo.cz

Já i moji spolužáci ze ZŠ Má-
nesova sedmáci jsme v únoru 
vyrazili do Velkých Karlovic 
na lyžařský výcvikový kurz. 
Měli jsme velmi nabitý pro-
gram.Někteří z nás už jsou 
lyžaři, jiní se museli nejdříve 
naučit, jak si připravit lyže 
a obouvat lyžařské boty, jak 
vstávat s lyžemi, když spad-
neme. Každé ráno nechyběla 
rozcvička. Až třetí den jsme 
my, začátečníci, vyrazili lanov-
kou nahoru a pak jsme poprvé 
sjížděli dolů. Ze začátku jsem 
pořád padala a byla to otrava, 
ale když jsem přišla na správ-
nou techniku, hned to šlo líp. 
Volný čas jsme trávili se svými 
spolužáky a učiteli, hráli hry 
a dokonce jsme se seznámili se 
skvělou partou z jiné školy – to 
bylo fajn. Vyzkoušeli jsme si 
také běžky a karnevalovým ve-
čerem jsme se rozloučili. Celý 

týden jsem si užila a vůbec se 
mi nechtělo domů. Tenhle ly-
žák byl moc fajn. A já dlužím 
velké poděkování tomu, díky 
komu jsem se ho mohla zúčast-
nit, automobilovému závod-
níku Pavlu Valouškovi, který 
můj pobyt plně uhradil. Moc-
krát děkuju. 
 dieynaba kAndji,
 žákyně 7. A, ZŠ Mánesova
V úterý 21. března jsme v pra-
covní výchově šli s panem ře-
ditelem na exkurzi do tiskárny 
HART PRESS, která je v na-
šem městě. Prohlídka tiskárny 
se přidá do dlouhého seznamu 
školních akcí, které nás bavi-
ly a něco nám daly, je to pro 
nás nová zkušenost. Děkujeme 
jednateli Oldřichu Hotařovi za 
exkurzi, milé přijetí i drobné 
dárečky pro každého účastníka. 
 Michal koBylík, 
 žák iX. B, ZŠ Mánesova 

Poděkování za lyžák 2017 
a za exkurzi v tiskárně
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PlynoseRvis-toPení 
Zdeněk srnec Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, Ariston, John Wood, 
Rheem. Tel. 604 988 815.

Otrokovické noviny jsou distribuovány vždy 
v týdnU následUjíCíM  

Po vydání novin (dnem vydání je předposlední 
pátek v měsíci).         Redakce 

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou  
k vyzvednutí v Turistickém informačním centru v Otrokovické 

BESEDĚ od 2. května. Chyby v distribuci hlaste redakci, tel. 
571 118 104, e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz

Všem děvčatům, která nás  
v našem městě učí jógu, 
děkuji. Vděčná žačka

Poděkování

Foto BESEDA 
 Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 

9–11, 13–15,

 ČT 9–11 hod.
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Také letos se vydatně naplnil zájmový 
útvar aerobiku a vydává se za další repre-
zentací a obhajobou mistrovství České 
republiky.

V letošním školním roce cvičí a trénuje 
v Tlumačově pod vedením Bc. Hany Hlo-
bilové více než stovka dětí, žáků i dospě-
lých. Na některé závody vypravujeme až 
tři autobusy sportovců. Minulý školní rok 
jsme procestovali celou Českou republi-
ku, poznali spoustu nových míst, získali 
řadu nových zkušeností v oblasti sportu, 
ale také přátel. Na závodech jsme prožili 
společně radost i smutek. Občas to bylo 
náročné, ale stálo to za to. Získali jsme 

19x vítězství, z toho ve dvou kategoriích 
se stali mistry České republiky v soutě-
ži Česko se hýbe, 16x stříbro, 3x bronz, 
Cenu poroty, Cenu ředitele TJ Jiskra  
Otrokovice a Cenu poroty za kostým. 
Děkujeme za podporu jak sponzorům, 
tak rodičům, kteří jsou velmi důležitou 
součástí týmu a umí to s dětmi prožívat 
jak doma, tak na závodech, zkrátka všem, 
kteří nám na cestě k titulu pomáhají. Tě-
šíme se na letošní sezonu a doufáme, že 
uspějeme a obhájíme titul mistrů České 
republiky. Přejeme úspěchy a držíme pěs-
ti!  Mgr. jiřina kovářová, 

 ředitelka DDM Sluníčko

Aerobic ddM sluníčko chce obhájit mistrovský titul

Po mnohaletém úsilí se konečně poda-
řilo získat závody dětí o čokoládovou 
tretru do Otrokovic. Ve dvaadvaceti 
městech naší země proběhnou během 
několika jarních týdnů tyto závody 
dětí ve věku od 3 do 11 let. Ti nejlepší 
mohou vybojovat postup až do závodu 
konaného v rámci mítinku Zlatá tretra 
v Ostravě.

Podmínkou je včas se zaregistrovat 
a pak co nejrychleji uběhnout vzdále-
nost předepsanou pro danou kategorii 
dětí. Závod pořádaný 24. května v do-
poledních hodinách je otevřen všem 
dětem! Propozice na závod navíc ob-
drží všechny školy i školky na území 

města a budou zveřejněny na webu 
města Otrokovice. Všechny zúčastně-
né závodníky pak čeká sladká odměna 
a ty nejlepší z kategorií školáků postup 
do ostravského finále. Soutěž je ještě 
o to zajímavější, že lze veškeré výkony 
na dálku porovnávat se všemi startují-
cími v dalších městech. 

Spolupořadatelé z atletického oddílu 
věří, že se dětem z našeho města podaří 
využít domácího prostředí na atletic-
kém stadionu TJ Jiskra a dají o sobě 
pořádně vědět. Bližší informace a při-
hlášku naleznete na www.cokoladova-
tretra.cz. Aleš PRUdký, 
 oddíl atletiky tJ Jiskra Otrokovice

 
 

MITAS a.s., přední evropský výrobce zemědělských pneumatik, 

příjme zaměstnance 
 

 

K OBSLUZE GUMÁRENSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

do čtyřsměnného provozu pro výrobní závod OTROKOVICE 
 

Požadujeme: 

 Dobrý zdravotní stav 
 Fyzickou zdatnost 

Nabízíme: 

 Zázemí stabilní výrobní firmy 
 Nástupní mzda: 19.500 – 20.500 Kč,  

po zapracování: 23.200 – 26.000 Kč 
 13. a 14. mzda ve výši 95% průměrné mzdy 
 Příspěvky na stravování, relaxaci, týden dovolené navíc, 
penzijní připojištění a další benefity  

Nástup: ihned nebo po dohodě 

Kontakt: 
 Adresa: Tř. Tomáše Bati 1740, Otrokovice (vedle Štěrkoviště) 

 více informací na tel. 267 112 617, 734 769 401 
 email: personalni.otrokovice@mitas-tyres.com 

DO DĚLNICKÝCH PROFESÍ 

Závod o čokoládovou tretru

Panteři byli skvělí, ale neprošli přes Chodov

Muži A týmu Hu-Fa Panthers Otro-
kovice mají za sebou náročnou, ale 
krásnou sezonu. Probojovali se až 
do čtvrtfinále Tipsport Superligy, 
kde ale až na jeden zápas nestačili 
týmu Fat Pipe Florbal Chodov.
 Pražané nejprve ve čtvrtfinále dva-
krát vyhráli. Pak ovšem jeli na hor-
kou půdu do Otrokovic, kde se za se-
zonu podařilo zvítězit pouze dvěma 
soupeřům. V sobotu 18. března se 
Panteři radovali z výhry 5:2, v neděli 
už ale na tým Jižního Města nestačili. 
V úterý 21. března se na půdě sou-
peře museli po prohře 4:2 s dalším 

postupem rozloučit. „Dnes to bylo 
dobře odbojované utkání. Myslím, že 
takticky jsme hráli velmi dobře a do-
stávali jsme Chodov do úzkých. Bo-
hužel ani vedení 2:0 nám nezajistilo 
prodloužení série. Škoda neproměně-
ných šancí, které jsme si vybojovali, 
teď to mrzí dvojnásob. Soupeři děku-
jeme za zápas a přejeme mu hodně 
sportovních úspěchů,“ uvedl trenér 
Panterů Karel Ševčík.

Tým Hu-Fa Panthers Otrokovice 
gratuluje soupeři k postupu a přede-
vším děkuje všem fanouškům, kte-
ří jej po celou sezonu podporovali 

a vytvářeli v zápasech skvělou atmo-
sféru, která pomáhala týmu porážet 
i ty nejsilnější soupeře. Děkujeme, 
jste nejlepší! 

Sezona však zdaleka nekončí do-
rostencům. V souboji o první místo 
porazili Zlín Lions a zahrají si baráž 
o nejvyšší soutěž dorostenců s Dra-
gons Kyjov. Domácí utkání se ode-
hraje na konci dubna ve sportovní 
hale Štěrkoviště. 

Více informací naleznete na  
www.panteri.cz.

 jaromír MAlinA, 
 Hu-Fa Panthers Otrokovice

úspěch florbalistek gymnázia
Dne 29. března se konal v Holešově kvalifikační 
turnaj moravské skupiny ve florbalu dívek. Ví-
těz tohoto turnaje si mohl vybojovat právo účasti 
na republikovém finále. Do kvalifikace se probo-
jovaly tři týmy, které sem postoupily jako vítě-
zové krajských kol. Jedním ze tří celků, které se 
kvalifikace zúčastnily, byl i tým dívek z Gymnázia 
Otrokovice. Naše reprezentantky dokázaly zvítězit 
v okresním kole ve Zlíně, bez ztráty bodu a s cel-
kovým skóre 9:3 prošly i krajským kolem v Uher-
ském Brodě. 

Do kvalifikačního turnaje v Holešově vstoupily 
dívky soubojem s největším favoritem kvalifikace, 
hráčkami z Přerova. Přerovský tým se podobné 
soutěže středoškolských týmů zúčastnil i v loň-
ském roce a dokázal zvítězit v republikovém finále. 
Průběh zápasu ovlivnil rychlý gól, který dokázaly 
naše dívky vstřelit již 3 vteřiny po zahajovacím 
hvizdu. Celý zápas se odehrál ve strhujícím tem-
pu. Nakonec byly šťastnější reprezentantky našeho 
gymnázia a radovaly se z výhry 4:1. 

Druhý zápas byl již klidnější, hráčky z České-
ho Těšína byly slabším soupeřem. Možná proto je 
dívky trochu podcenily, ale i tento zápas nakonec 
skončil vítězstvím 6:3. Tímto vítězstvím se repre-
zentantky otrokovického gymnázia probojovaly 
do republikového finále v Jindřichově Hradci, kde 
se o vítězství popere 6 nejlepších středoškolských 
týmů z celé České republiky.

O úspěch se nejvíce zasloužily střelkyně Barbora 
Husková a brankářka Veronika Ištvánková, jejich 
výkony však byly podpořeny bojovností a obětavostí 
ostatních hráček týmu. Poděkování tedy patří také 
Natálii Mlýnkové, Terezii Kužílkové, Janě Bujdáko-
vé, Ludmile Pompové, Tereze Štěbrové, Valentině 
Baťové, Dominice Remešové, Aničce Hostašové, 
Kateřině Kučerové, Barboře Šimkové, Katce Kolají-
kové a samozřejmě také trenérovi Jaromíru Vaňkovi 
a kouči, který během turnaje dívky vedl, Pavlu Se-
merákovi. Tak tedy hodně štěstí ve finále!  

 Pavel hRstkA, Gymnázium Otrokovice

TJ Jiskra, oddíl SPV ve spolupráci s TJ Sokol Otrokovice, pod záštitou starosty 
města Otrokovice, za finanční podpory Zlínského kraje a města Otrokovice zvou na  
10. Ročník MeZináRodní Přehlídky PohyBovýCh sklAdeB  
otRokoviCe 2017. Kdy: neděle 21. května od 12 hodin, kde: sportovní hala Štěr-
koviště. Přijďte povzbudit vystupující, udělit diváckou cenu a prožít příjemné odpoledne.

Góóóól! V sobotu 18. března snížili Panteři náskok soupeře. čtvrtfinálové skóre bylo po tomto zápase 1:2.  
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• dveře
• podlahy
• kuchyně
• schody
• vestavěné skříně
• obložení kovových zárubní

Dáváme interiérům příběh

www.interierynapajedla.cz      

e-mail: info@interierynapajedla.cz
 tel.: 606 652 994
                                              775 573 301
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Méně oblíbená příprava veslařů 
je za námi. Naběhali, naposilo-
vali a najezdili jsme na trenažéru 
a bazénu, co se dalo. Nejlepší pro 
všechny bylo zimní soustředění 
v Jeseníkách, kde někteří poprvé 
stáli na běžkách. Všichni úspěšně 
zvládli základy klasiky i bruslení, 
podívali se na Praděd, Švýcárnu, 
starší i do vzdálenějšího okolí 
chaty Kurzovní. 

Pro mladší veslaře byl letos po-
prvé vypsán závod Trojboj žactva 
při MČR na trenažérech v Hodo-
níně. Závodníci museli zvládnout 
1 000 nebo 500 metrů na trena-
žéru, člunkový běh a Jacíkův test 
(rychlé změny poloh: leh na zá-
dech–stoj–leh na břiše–stoj, pozn. 
red.).  Nejlépe to zvládla st. žačka 
Kristýna Krajčová, která zvítězila 
ve své kategorii. Další obsadili: 
K. Bartůnková 8. místo, E. Zava-
dilová 13., J. Lupač mezi staršími 
žáky byl 4., J. Ingr 14., M. Súkup 
21. Mezi mladšími žáky získal  
J. Smolinka 4. místo, R. Zava-
dil 7. Ještě lépe si žactvo vedlo 
v Olomouci na veslařském triatlo-
nu, kde nejdříve přeskakovali pře-
kážku 10, 25, 50x dle kategorie, 

běželi 250–500 metrů a jeli 500–
1000 metrů na trenažéru. Jako od-
díl jsme v silné konkurenci získali 
2. místo za domácími.  Na úspě-
chu se podíleli: v ml. žácích  
Ondřej Kühr, který zvítězil, dále 
J. Smolinka získal 4. místo, R. Za-
vadil 8., J. Koplík 13., L. Juřena 
14., J. Šiška 15. místo. Starší žáci 
se umístili: J. Lupač 2., J. Ingr 4., 
M. Súkup 7., J. Sukup 13., M. Ne-
ulinger 16. Starší žačky: K. Kraj-
čová 5., E. Zavadilová 9. a nej-
mladší předžák Kryštof Súkup 2. 
Mezi vysokoškoláky obsadily G. 
Pallová druhé a P. Hradilíková 
třetí místo.

Veslaři se již přemístili 
na vodu. Starší čekají první dů-
ležité závody sezony – MČR 
na dlouhé trati a kontrolní závody 
reprezentačních družstev. Mladší 
se chystají na jarní závody na Br-
něnskou přehradu.

Rádi přivítáme holky a kluky, 
kteří mají rádi vodu a sport. Děti 
od 10 let se mohou přijít podívat 
na loděnici u přístaviště, kdykoli 
v týdnu od 16 hodin.
 Markéta solAřová,
  oddíl veslování tJ Jiskra

ohlédnutí za zimou veslařů a pozvánka 

Dětské sportování partnerských měst V4

V případě nepřízně počasí
změna programu vyhrazena.

10.–11. května 2017

Přijďte fandit a podporovat mladé sportovce!

VISEGRÁDSKÉ
HRY

Otrokovice (CZ), Dubnica nad Váhom (SK), Zawadzkie (PL), Vác (HU)

10. května 2017

10.00–11.30 hod.
Sportovní areál Baťov Otrokovice • Slavnostní 
zahájení za účasti představitelů partnerských  
měst • Defilé všech sportovců jednotlivých zemí 
Sportovní areál Baťov
14.00–16.30 hod.
Sportovní areál Baťov Otrokovice • Kolektivní 
sportovní disciplíny – minifotbal, vybíjená
19.30–21.30 hod.
Hala SPŠ Otrokovice • „MINIRAMP SHOW“ J. Jílka

11. května 2017

09.00–11.30 hod.
Nový stadion Otrokovice • Atletické disciplíny –  
běhy, skok do dálky, hod kriketovým míčkem,  
smíšená štafeta
14.00–16.30 hod.
Nový stadion Otrokovice • Atletické disciplíny – 
pokračování
19.30–21.30 hod.
Otrokovická BESEDA • Slavnostní vyhodnocení  
Visegrádských sportovních her

Ve dnech 17.–19. března pořádal 
oddíl házené TJ Jiskra Otrokovi-
ce mezinárodní turnaj mladších 
žaček. Do Otrokovic se sjelo 
osm družstev z České a Sloven-
ské republiky. Pozvání domácí 
TJ Jiskra přijaly Sokol Kobylisy, 
Astra Praha, Zlín A, Zlín B, HC 
Tatran  Stupava, TJ Strojár Ma-
lacky/ŠKH Rohožník, TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod. Ve sportovní 
hale na Štěrkovišti bojovaly týmy 
za bouřlivého povzbuzování fa-
noušků.  Během turnaje odehrálo 
každé družstvo sedm kvalitních 
utkání systémem každý s každým 
2x15 minut. Otrokovické mladší 
žačky předvedly  pěkné zápasy 
– pět výher a pouze dvě prohry. 
Pochvalu za bojovnost a nasazení  
zaslouží celý tým ve složení  Ši-
mon Svoboda, Petra Turčínová, 
Zuzana Koválová, Erika Kůrová, 
Adéla Mrázková, Klára Hutěčko-
vá, Štěpán Bartík, Tereza  Jane-
bová, Karolína Zachová, Kateřina 
Jargašová, Simona Horáková, 

Diana Juříková a Tereza Karlíko-
vá. Nedělního předávání poháru 
a medailí se ujal místostarosta 
Otrokovic Jiří Veselý. Vítězství 
si odvážel tým HC Zlín A, dru-
hé místo putovalo do TJ Strojár 
Malacky/ŠKH Rohožník, bronz 
vybojoval domácí tým TJ Jiskry 
Otrokovice, následovaly 4. HC 
Tatran Stupava, 5. Zlín B, 6. Ast-
ra Praha, 7. Sokol Kobylisy,  8. TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod. 

Místostarosta předal také indi-
viduální ceny. Nejlepší hráčkou 
turnaje byla Simona Horáková 
z TJ Jiskra Otrokovice, nejlepší 
střelkyní Veronika Gabrhelová 
ze Zlína B, brankářkou turnaje 
se stala Anna Vaňousová ze So-
kola Kobylisy. Otrokovické tre-
nérky Hana Hrubčíková, Ivana 
Blachutová a Jana Gajdůšková 
děkují všem organizátorům turna-
je a především městu Otrokovice  
a Zlínskému kraji za finanční 
podporu mezinárodní sportovní 
akce pro mládež.     (pk)

Bronz pro mladší žačky

Jezdecký klub Zlín se sídlem 
v Otrokovicích ve spolupráci se 
Zemským hřebčincem Tlumačov 
uspořádal 1. dubna závody v par-
kurovém skákání v kryté hale ZH 
Tlumačov. Závodů se zúčastni-
lo čtyřiadvacet jezdeckých stájí 
ze Zlínského i sousedních krajů. 
Celkem startovalo 55 jezdců a 64 
koní, tito absolvovali 118 startů. 

Bylo vypsáno sedm soutěží až 
do výšky 100  cm. První dvě sou-
těže byly na ponících, kde starto-
valo dvanáct a sedmnáct  jezdců. 

V soutěži parkur stupně ZZ 
na limitovaný čas do výšky 80  
cm, kde startovalo dvaadvacet 
soutěžících, získala naše členka 
Eva Pilčíková na koni Vinny Vik-
tori 3. místo. Hlavní soutěž – stup-

ňovaná obtížnost do 100  cm se 
žolíkem se sedmnácti soutěžícími 
vyhrála Nicol Chrastinová na koni 
Avela ze stáje JK Haná Kroměříž. 
Pro zajímavost, z celkových 55 
jezdců bylo pouze 5 mužů. Soutě-
že probíhaly za početného zájmu 
diváků. Závody byly pořádány 
za finanční podpory města Otro-
kovice a Zlínského kraje.  (ph)

Pilčíková získala 3. místo na závodech v parkurovém skákání

6. 5., 9–18 hod., Sportovní areál Baťov
XXii. Ročník MeZináRodního 
FotBAlového tURnAje PříPRAvek 
o PoháR osvoBoZení MěstA 
otRokoviCe
Důležitým cílem a myšlenkou je kromě spor-
tovní stránky věci uctění památky osvobození 
Otrokovic od nacistické okupace (3. 5. 1945). 
Pořádá SK Baťov 1930, z. s. Akce se koná pod 
záštitou starosty města Otrokovice Jaroslava 
Budka a člena VV FAČR Vlastimíra Hrubčíka.


