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  úvodní slovo

Vážení čtenáři, 
na posledním zasedání Zastupitelstva města Otrokovice schválili jeho členové jednomyslně vznik pracovní skupiny s názvem Městská mobilita. Cílem skupiny je řešení 
aktuálních místních dopravních otázek a příprava podkladů pro zadání Plánu městské mobility. naše město se přihlásilo ke značce Města s dobrou adresou, která je 
symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Aktivity pracovní skupiny mají přispět k rozvoji našeho města v oblasti mobility a dopravy, 
což může pomoci ke kvalitnějšímu životu například díky co nejvíce místům, kde se lidé mohou setkávat. Chceme také pomoci zapojit obyvatele do plánování rozvoje 
města v oblasti dopravy a mobility. Cílem je podporovat princip participace, ať už anketou na ulici, sérií dotazníků, hlasováním na webu, nebo sousedským setkáním 
u kávy, kde si lidé vyjasní, zda chtějí více parkovacích míst, nebo spíše udělat širší chodník. Debaty se budou týkat také bezpečnosti ve městě. Skupina Městská mo-
bilita má sedmnáct členů a je utvořena ze zástupců politických stran a hnutí zastupitelstva, pracovníků Městského úřadu Otrokovice, zástupce Dopravní společnosti 
Zlín-Otrokovice, Policie české republiky a Svazu měst a obcí. První jednání se uskuteční nejpozději do konce června. Jednotlivá témata městské mobility, veřejného 
prostoru a dopravy, pobídnutí veřejnosti k zájmu o danou problematiku, to vše bude možné najít na webové stránce www.otrokovice.dobramesta.cz. 
 Jiří veselý, místostarosta Otrokovic
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Baťova electra získala obdiv a sympatie nejen u otrokovičanů

Více než pět tisíc lidí přišlo první květ-
nový den na otrokovické letiště, aby se 
podívali na historický letoun Lockheed 
Electra 10A. S Electrou létal při svých 
obchodních cestách Jan Antonín Baťa, 
bratr zakladatele obuvnického impéria 
Tomáše Bati. V roce 1937 s ní obletěl 
celý svět. Tato Electra je na světě jedi-
ná létající a je nejstarším létajícím ori-
ginálem v Československu. 

„Když jsme vyjednávali s vlastní-

kem letadla možný přílet do Otrokovic, 
tušil jsem, že by to mohlo být pro oby-
vatele a návštěvníky Otrokovic atrak-
tivní téma. Musím uznat, že tak velký 
zájem veřejnosti jsem nečekal. Tento 
fakt dokládá, že si lidé doteď váží od-
kazu společnosti Baťa a uvědomují si 
její význam pro náš region,“ uvedl mís-
tostarosta Otrokovic Jiří Veselý. 

Slavilo se a veselilo i v jiných čás-
tech Otrokovic. Májová pouť přilákala 

zejména rodiny s dětmi a díky přízni-
vému počasí se tak zaplnil park před 
hotelem Baťov – Společenský dům, 
kde byla připravena celá řada atrakcí. 
Živo bylo také v přístavišti, kde staros-
ta Otrokovic Jaroslav Budek symbolic-
ky odemkl vodu na řece Moravě, čímž 
pomyslně zahájil plavební sezonu. 

 Romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic

létající historie. Před osmdesáti lety, 1. května 1937, 
přistál Jan Antonín Baťa s electrou na otrokovickém letišti 
poprvé.  tehdy cesta z Ameriky trvala vzduchem a lodí jede-
náct dní. tentokrát letěla electra z Prahy a v Otrokovicích 
byla zhruba za osmdesát minut.

legenda přistává. na přílet letadla čekaly masy diváků. někteří jej sledovali přímo na letišti, další ob-
sypali plot letiště jak ze strany od Continental Barum, tak od cyklostezky vedoucí směrem na napajedla. 
Podívat se přišli nejen obyvatelé Otrokovic, ale také Zlína či třeba z Uherského Brodu. Pozvání přijali  
také členové rodiny Baťových Monika Pignal Baťa, Rosemarie Blyth Baťová a thomas Archer Baťa.

v kokpitu. electra je desetimístné letadlo. Jan Antonín Baťa 
prý sedával v části pro pasažéry na druhém sedadle vpravo. 
 snímky: Anna novotná, Martina FoJtíková

další rarita. členové posádky ukazují 
stuhu odkazující na Baťovu obchodní ces-
tu. nápis na ní zní Let KOLeM SVĚtA  
6. i. 1937–1. V. 1937.

Poděkování organizátorům a sponzorům na str. 2
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Město Otrokovice a Nadace Tomáše Bati - 
organizátoři akce Přílet historického 
baťovského letounu Lockheed Electra OK-CTB

všem, kteří se podíleli nejen na bezproblémovém 
zajištění akce, ale také všem podporovatelům.

tu modrou kostku tam dávám jen kvůli vám, 
paní fotografko. ZŠ trávníky pořádala zápis  
7. dubna. K zápisu na školní rok 2017/2018 přišlo pěta-
šedesát dětí, přičemž šestnáct bude mít odklad.

Zelené kolečko? Přece tady! V ZŠ Máneso-
va byl zápis do prvních tříd 7. dubna. K zápisu 
přivedli rodiče pětašedesát dětí, jedenáct bude 
mít odklad. 

Dva dny plné her a sportu zažívalo v Otrokovi-
cích sto dvacet dětí ze států Visegrádské čtyřky. 
Soutěžící se utkali v kopané, vybíjené a atletic-
kých disciplínách. Nad slovenskou Dubnicí nad 
Váhom zvítězil celkově o jeden bod otrokovic-
ký tým. Putovní pohár tedy letos zůstává doma. 
Třetí místo vybojovaly děti z maďarského Vácu 
a nejméně se dařilo sportovcům z polského Za-
wadského. 

„Pochopitelně mě těší, že naše družstvo zví-
tězilo, ale jsem přesvědčen, že si Visegrádské 
sportovní hry užili všichni účastníci. Ve sportu 
to tak zkrátka chodí, že zvítězit nemohou všich-
ni,“ řekl otrokovický starosta a iniciátor akce, 
Jaroslav Budek, který soutěžící osobně přišel 
několikrát podpořit. Silné emoce provázelo slav-
nostní vyhlašování vítězů, které se uskutečnilo 
ve čtvrtek 11. května ve velkém sále Otrokovické 

BESEDY. Během pouštění videozáznamu z her 
a při vyhlašování vítězů se sálem ozýval smích, 
potlesk, výskot a z dětských tváří bylo možné vy-
číst, že si dvoudenní závodění a pobyt v našem 
městě užily a budou na tento zážitek vzpomínat.  
  Romana stehlíková, 
 mluvčí Otrokovic 

visegrádské sportovní hry stmelily děti čtyř států

Předškoláci se v dubnu vydali k zápisu

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
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od září tu budu sedávat. Do Základní školy t. G. M. 
se dne 28. dubna zapsalo třiapadesát žáků, z čehož jedenáct 
požádalo o odklad školní docházky. Do prvních tříd tedy 
nastoupí dvaačtyřicet žáků. 
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Ceny za Městské koupaliště a Rekreační oblast 
Štěrkoviště zůstávají i tuto sezonu stejné
Ceny vstupného na koupaliště a do Rekreační oblasti Štěrkoviš-
tě zůstávají ve stejné výši jako v minulém roce. Rekreační oblast 
Štěrkoviště je v tuto chvíli nezpoplatněna – vstupné se začne vy-
bírat začátkem letních prázdnin, kdy bude spuštěn tobogan a na-
puštěno brouzdaliště. Městské koupaliště prošlo úpravami před 
hlavní sezonou. „Kromě každoročních přípravných a uklízecích 
prací bude u dětského hracího domku s houpačkami a skluzavkou 
k dispozici nové dětské pískoviště. U těchto houpaček pak bude 
upravena bezpečná dopadová zóna. V sociálním zařízení pracuje-
me na opravách obkladů na stěnách,“ sdělil jednatel městské orga-
nizace TEHOS, která spravuje oba areály, Tomáš Morys. Městské 
koupaliště Otrokovice bude veřejnosti otevřeno podle klimatic-
kých podmínek a Rekreační oblast Štěrkoviště mohou návštěvníci 
využívat neomezeně.  (red)

otrokovičtí uctili oběti 2. světové války
Letos uplynulo 72 let od konce 2. světové války. Město Otrokovi-
ce bylo osvobozeno 3. května 1945 ruskými a rumunskými vojá-
ky  a k této příležitosti byla uspořádána vzpomínková akce, kde si  
občané města připomněli, že naše svoboda byla vykoupena životy 
ostatních. Věnce a kytice položili představitelé Otrokovic a vý-
znamní hosté 3. května u pomníku válečných hrdinů na náměstí 
3. května. Dále uctili památku u pomníku 2. světové války a u pa-
mětní desky letce genmjr. Aloise Šišky v Kvítkovicích. Ke slav-
nostnímu aktu přijal pozvání atašé Generálního konzulátu Ruské 
federace Arťom Indyčenko. Slavnostní připomenutí konce 2. svě-
tové války doprovodila Vojenská hudba Olomouc. Po pietním aktu 
v Otrokovicích k uctění památky osvoboditelů se delegace vydala 
k položení kytic u pomníků padlých do Halenkovic, Žlutavy a Bě-
lova. (ste)

otrokovice přispěly na svatovítské varhany
Otrokovice patří mezi zhruba 
stovku obcí a měst, které přispěly 
do poloviny dubna na výrobu no-
vých varhan v pražské katedrále 
sv. Víta. I díky příspěvku 1 koru-
ny na občana je tento symbol čes-
ké státnosti blíže k pořízení nové-
ho nástroje. Smlouvu na výrobu 
nových varhan podepsal za pří-

tomnosti zástupců dárců dne 24. dubna pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka (vlevo) a dodavatel nových varhan Gerhard Grenzing 
(vpravo). Varhanářská dílna je ve Španělsku. Grenzing při podpisu 
smlouvy uvedl, že nyní jej čeká poslech malebného českého jazyka, 
aby jej dokázal vtělit do nového nástroje. Varhany by měly být pře-
vzaty v prosinci 2019. Jejich předpokládaná cena se blíží sedmdesáti 
milionům korun.  (red)

letní omezení provozu Mateřské školy otrokovice 
V červenci a srpnu mohou děti pracujících rodičů navštěvovat dvě 
zařízení otrokovické školky. MŠ J. Jabůrkové 1389 a MŠ J. Žižky 
1356 budou otevřeny kromě pondělí až čtvrtku 28.–31. srpna. Ro-
diče dětí, jejichž zařízení jsou uzavřena, si podají žádost u vedoucí 
učitelky MŠ, kam dítě dochází, o umístění dítěte na MŠ J. Jabůrkové 
a MŠ J. Žižky. Pokud by kapacita uvedených MŠ nestačila, bude 
operativně otevřena MŠ K. H. Máchy 266 (Kvítkovice).  Ředitel-
ka MŠO rozhodne o rozdělení dětí z jiných organizačních útvarů 
MŠO, jejichž provoz je přerušen (zda bude dítě umístěno na MŠ J. 
Jabůrkové nebo na MŠ J. Žižky případně MŠ K. H. Máchy 266) Děti 
celoročně docházející do těchto dvou školek zůstávají o prázdninách 
na svých zařízeních. Tiskopis si rodiče vyzvednou u vedoucí učitel-
ky a odevzdají vyplněný nejpozději do 31. května vedoucí učitelce. 
Rodiče dětí ze Zahradní 1202 odevzdají žádost na prázdniny v té 
MŠ, do které nyní docházejí. Z důvodu evidence vyplní docházku 
(nulovou) i rodiče dětí, které nebudou v uvedených měsících MŠ 
navštěvovat. Kdo neodevzdá žádost do uvedeného termínu, nemů-
že být zařazen do prázdninového provozu. „Vážení rodiče, dovolte 
mi poděkovat vám za vstřícnost a pochopení při havárii vody v MŠ 
Zahradní 1202. I z tohoto důvodu není letos prázdninový provoz na 
Zahradní. Až do 1. září zde budou probíhat opravy škod. Z důvodu 
omezení provozu v červenci a srpnu vás tedy žádám, abyste vy, kteří 
nepracujete, si v červenci a srpnu nechali děti doma. Nebude vám 
účtováno školné.  Děkuji za vaši ochotu,“ uvedla ředitelka Mateřské 
školy Otrokovice Magda Zycháčková.  (ste)

senioři se sešli v otrokovické BesedĚ
Příležitosti přátelsky si popovídat a užít si kulturní program využili 
počátkem května senioři z klubů důchodců. Město, jejich zřizova-
tel, pro ně připravilo každoroční setkání v Otrokovické BESEDĚ. 
Kromě seniorů z klubu Baťov, Kvítkovice a Trávníky přijali po-
zvání i jejich vrstevníci z okolních obcí.                              (red)
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AktuálnĚ Z MĚstA

AktuálnĚ Z MĚstA

Také letos zažijí Otrokovičané 
atmosféru filmového festiva-
lu pro děti a mládež ZFF. Ten 
se sice odehrává 26. května až  
3. června ve Zlíně, některé pro-
jekce pro školy budou ale také 
v Otrokovicích – v pondělí  
29. května budou mít žáci mož-
nost potkat se s herci a tvůrci 
českého filmu Dukátová ská-
la. Pro veřejnost se chystá den 
otevřených dveří v Městské 
televizi Otrokovice a letní kino  
v parku před poliklinikou –  
v sobotu 27. května od 21 ho-
din se promítá český film Bába 
z ledu. 

Hlavními tématy 57. ročníku 
Zlín Film Festivalu bude osla-
va 20. výročí Salonu filmových 
klapek,  kinematografie Švýcar-

ska a Švédska a také 110. výročí 
narození významné autorky dět-
ských knih Astrid Lindgrenové. 
Její asi nejznámější postava Pipi 
před lety umělecky inspirovala 
výtvarníka Petra Nikla a nyní 
se stala předlohou festivalového 
vizuálu, kde nechybí ani neod-
myslitelný společník Pipi, její 
opice. 

Tvorbě Astrid Lindgrenové 
bude věnována speciální sekce 
s přesahem i do nefilmových 
aktivit. Ta bude zahrnovat také 
divadelní adaptace nebo její li-
terární tvorbu. Švédská filmová 
sekce bude obsahovat na třicet 
celovečerních snímků pro děti  
a mládež.

Letošní filmový festival se 
zaměří také na Švýcarsko, jeho 

kinematografii a kulturu. V sek-
ci filmového programu nazvané 
Vítejte ve Švýcarsku pojmeno-
vané podle stejnojmenného švý-
carského filmu bude promítáno 
více než patnáct celovečerních 
filmů a rovněž řada filmů ani-
movaných a studentských. 

Letošní kolekce Salonu filmo-
vých klapek je svým rozsahem 
podobná tomu předchozímu  
a tvoří ji na sto čtyřicet originál-
ních děl od předních tuzemských 
výtvarníků, mezi které patří i ti 
otrokovičtí ze spolku Rozumění. 
Letos jsou mezi nimi Jana Svo-
bodová, Jitka Vršková, Karel 
Blažek a Zdeněk Marášek. 

Více informací k festivalu na-
jdete na webu www.zlinfest.cz. 

 Anna novotná

duben byl ve znamení dopravních akcí

Významnou změnu v rámci re-
gistrace vozidel přináší od června 
novela zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, 
změnou zákona č. 168/1999 
Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provo-
zem vozidla a změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla), ve znění zákona  
č. 307/1999 Sb. 

Novela zrušila místní přísluš-
nost u všech běžně prováděných 
registračních úkonů v registru 
vozidel, takže registrace vozi-
dla, změna vlastníka nebo pro-
vozovatele vozidla, zápis  všech 
změn v registru vozidel, vyřazení 
vozidla z provozu, zánik vozi-
dla, přidělení registrační znač-
ky (RZ) na přání, výměna RZ 
za poškozenou, zničenou, výdej 
dat z registru vozidel a schválení 
technické způsobilosti u jednot-
livě dovezených vozidel ze států 
mimo Evropskou unii již nebude 

nutné řešit v místě příslušném tr-
valému bydlišti majitele vozu, ale 
na kterémkoliv úřadě s rozšířenou 
působností.   

Od 1. června je také prodlouže-
na platnost evidenční kontroly ze 
14 na 30 dní. Platnost evidenční 
kontroly ovšem  pomine, pokud 
byla na vozidle provedena během 
těchto 30 dní nějaká změna nebo 
byl snížen počet na počítači uje-
tých kilometrů. 

Nově se již nepovoluje pře-
stavba jednotlivého vozidla,  to 
se pouze schvaluje po provedené 
přestavbě. (Po provedené pře-
stavbě vozidla vlastník silničního 
vozidla navštíví stanici technické 
kontroly, která vystaví  technický 
protokol a přílohu k  technické-
mu protokolu, kde popíše změny 
provedené na vozidle. Poté po-
žádá kterýkoliv registrační  úřad 
o schválení technické způsobilos-
ti vozidla po přestavbě. Úřad roz-
hodne o schválení nebo neschvá-
lení provedené přestavby). 

Novinkou je také možnost 

přidělení zvláštní RZ na silnič-
ní vozidlo, které má schválenou 
technickou způsobilost v rámci 
Evropské unie a není zapsá-
no v registru silničních vozidel 
v České republice. Podmíněno 
místní příslušností prodávajícího 
(Vlastník vozidla  požádá úřad 
podle místa prodeje či sídla pod-
nikání prodejce o vydání zvláštní 
registrační značky na vozidlo, 
které není vedeno v registru sil-
ničních vozidel v ČR. Jedná se 
o nová vozidla nebo vozidla s re-
gistrací v rámci EU. Vlastník vozi-
dla předkládá doklad o nabytí, do-
klady o registraci vozidla ze státu 
EU, protokol o evidenční kont-
role, ne starší 30 dní. Úřad vydá 
zvláštní RZ a osvědčení o regis-
traci vozidla k RZ s platností na  
3 měsíce od data vydání.)

S červnovou novelou jsou také 
nově stanovené podmínky pro 
provoz STK. Mgr. Renáta 
 kRystyníková,
 vedoucí odboru 
 dopravně-správního 

od června čeká majitele aut několik novinek

Projekce filmů ZFF budou i v otrokovicích

Mladí cyklisté soutěžili
V pátek 21. dubna se utkalo 
na dopravním hřišti v Otroko-
vicích šest družstev složených 
ze dvou chlapců a dvou dívek 
v oblastním kole Dopravní sou-
těže mladých cyklistů. Každý 
člen absolvoval test z pravidel 
provozu, praktickou jízdu, jízdu 
zručnosti a prokazoval, že ovládá 
zásady poskytování první pomo-
ci. V kategori 10–12 let získala 
první příčku ZŠ Pohořelice, dru-
hé místo ZŠ Trávníky, ZŠ Máne-
sova je třetí. V kategorii 13–16 
let vyhrály opět Mysločovice, 
druhý je Tlumačov a bronz pa-
tří ZŠ Trávníky. Pořadateli jsou 
Dům dětí a mládeže Sluníčko 
ve spolupráci s městskou policií, 
městským úřadem, oblastním 
spolkem Českého červeného kří-
že a BESIPem Zlín.  (ste)

Zahájení motocyklové sezony (na snímku), dětská výtvarná soutěž, 
akce pro děti od předškoláků až po mládež. V dubnu byla doprava spo-
lu s ekologií výrazným tématem rezonujícím v Otrokovicích. Spousta 
akcí, třeba oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, se konala 
na dětském dopravním hřišti. „Ceny věnoval BESIP a Zlínský kraj, 
který celoročně finančně podporuje provoz dopravního hřiště. Proto 
jim patří poděkování,“ uvedla vedoucí hřiště Helena Dolinová.  (ano)



V dubnu řešili strážníci Městské 
policie Otrokovice (MP) cel-
kem 1 416 případů, z toho bylo 
řešeno celkem 268 přestupků,  
1 136 událostí a 12 podezření 
ze spáchání trestného činu.

Zjištěno a řešeno přestupků:
156 dopravních přestupků, 2x 
asistence při zajištění místa 
dopravní nehody, 5 přestup-
ků proti občanskému soužití  
(§ 49 zákona č. 200/1990 Sb.), 
11 přestupků proti majetku  
(§ 50 zákona č. 200/1990 
Sb.), 69 přestupků proti veřej-
nému pořádku (§ 47 zákona  
č. 200/1990 Sb.), 17 porušení 
obecně závazných vyhlášek 
města (OZV), 1x porušení na-
řízení města, 3x odchyt volně 
pobíhajících psů – u 2 zjištěn 
majitel, psi jim byli předáni, 
2 jiné přestupky dle zákona  
č. 200/1990 Sb.

Řešeno událostí (nejedná se 
o přestupky):
11 asistencí (ZZS, PČR, apod.), 

13 bezpečnostních opatření, 3x 
hluk, 1x kouř, 9x PCO (na-
rušení objektu), 10x pomoc 
občanům, 76 kontrol dodržo-
vání zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabáko-
vými výrobky, alkoholem a ji-
nými návykovými látkami, 223 
kontrol BESIPu, 103 kontrol 
dodržování OZV, 562 kontrol 
dodržování veřejného pořád-
ku, 1 občanskoprávní spor, 3x 
zajištění místa požáru, 7x spo-
lupátrání s Policií ČR po po-
hřešované osobě, 6 nálezů, 6x 
občanské soužití, 2x pořádání 
kulturních akcí, 4x podezře-
ní na dopravní přestupek, 3x 
podezření na přestupek proti 
majetku, 2x sjízdnost komuni-
kace, 1x tísňové tlačítko, 20x 
veřejný pořádek, 1x zaběhnutí 
psa, 27 závad, 5x ztráta, 16x 
zvíře, 8x výstraha ČHMÚ .

V dubnu nebylo zjištěno žád-
né vozidlo vykazující známky 

vraku dle definice § 19 zákona   
č. 13/1997 Sb. 

Strážníci prováděli zvýše-
nou kontrolu okolí nádraží 
ČD a dohlíželi na dodržování 
veřejného pořádku při příjez-
du fanoušků kopané, dohlíželi 
na dodržování veřejného po-
řádku na Úřadu práce Otro-
kovice při výdeji stravenek, 
prováděli dohled na veřejný po-
řádek a BESIP při akcích: 3. 4. 
– vzpomínková akce u památ-
níku Tomáše Bati v parku před 
Hotelem Baťov – Společenský 
dům, 8. 4. – soutěž v aerobiku, 
Sportovní hala Štěrkoviště, 16. 
4. 2017 Motobesip – Restart 
2017, 21. 4. – Dopravní soutěž 
mladých cyklistů, 23. 4.  – sou-
těž v aerobiku, Sportovní hala 
Štěrkoviště, 24. 4.  – Cesta není 
hřiště, 27. 4.  – akce s revizory. 
Ve dnech 20. a 27. 4. navštívi-
li služebnu MP žáci 6. tříd ZŠ 
Mánesova, kdy se seznámili 
s prací strážníků MP.

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 duben 2017

Z jednání Rady města 
otrokovice 19. 4. 2017
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 49 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Vítěze výběrového řízení 
na pronájem prostor sloužících 
k podnikání č. p. 1465, nám  
3. května o celkové výměře 
88,26 m2: společnost Sedačky 
a postele s. r. o.
• Uzavření smlouvy o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 1572/2 
v k. ú. Kvítkovice u Otroko-
vic a pozemku parc. č. 1572/4 
v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic 
ve Sportovním areálu na Tráv-
níkách, a to v souvislosti se 
závody Otrokovického in-line 
poháru 2017, vypůjčiteli Spe-

edskating club Otrokovice,  
z. s., na dobu určitou
• Stanovisko města k návrhu 
Zprávy o uplatňování Územní-
ho plánu Sazovice v uplynulém 
období 2013–2017 ve znění, že 
město Otrokovice neuplatňuje 
k návrhu Zprávy o uplatňová-
ní Územního plánu Sazovice 
v uplynulém období 2013–
2017 žádné podněty
• Poskytnutí individuální do-
tace ve výši 20 000  Kč a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace s Ženským 
pěveckým sborem Otrokovice, 
z. s., na akci Koncert u příleži-
tosti 50. výročí založení ŽPS, 
která se koná dne 3. 12. 2017 
v kongresovém sálu Otroko-
vické BESEDY, na úhradu 

pronájmu kongresového sálu 
Otrokovické BESEDY včetně 
služeb s ním souvisejících, pro-
nájmu šaten a nákladů na pro-
pagaci akce.

Z 18. jednání Zastupitel-
stva města otrokovice 
27. 4. 2017
Zastupitelé projednali 20 
bodů programu, k nimž přija-
li usnesení.
ZMO schválilo:
• Bezúplatné nabytí 18 ks 
listinných akcií obchodní 
společnosti Vodovody a ka-
nalizace Zlín, a. s., jíž je 
město akcionářem, v nomi-
nální hodnotě akcie 1 000 Kč 
a uzavření Smlouvy o bez-

Ve velké míře se na MP obrací občané s pros-
bou, aby strážníci řešili vozidla bez platné tech-
nické kontroly (TK) odstavená na parkovištích. 
Strážníci v takovém případě zjistí vlastníka 
a provozovatele vozidla, sepíší úřední záznam 
a postoupí věc příslušnému správnímu orgánu 
(odboru dopravně-správnímu MěÚ Otrokovice). 

Správní orgán může řešit přestupek dle ust.  
§ 83 odst. 1 písm. i) zákona č. 56/2001 Sb. 
(jako provozovatel silničního vozidla v rozporu  
s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních 
komunikacích vozidlo, které je technicky ne-
způsobilé k provozu, tj. mimo jiné vozidlo, které 
nemá platné osvědčení o technické způsobilosti 
vydané stanicí měření emisí a stanicí technické 
kontroly – platnou technickou kontrolu). Jednou 
z hlavních podmínek pro řešení tohoto přestup-

ku je, že vozidlo je provozováno. Dle vyjádření 
Krajského úřadu Zlínského kraje, coby odvola-
cího správního orgánu, vozidlo, které je odsta-
veno na parkovišti, není provozováno: „Není 
větších pochyb o tom, že vozidlo je v provozu, 
když se pohybuje. Podle judikatury (Rc 9/1972) 
je vozidlo v provozu tehdy, pokud se nepohybu-
je, stojí, ale v chodu je jeho motor.“

Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatel 
vozidla, které nemá platnou TK a jehož vozidlo 
není v provozu, se nedopouští žádného proti-
právního jednání. 

Občanům za jejich všímavost děkujeme. Ani 
městu Otrokovice se nelíbí, že s dlouhodobě od-
stavenými vozidly na parkovištích nic nezmůže. 
 ing. tomáš GRoMus, 

 velitel Městské policie Otrokovice

vozidla bez platné technické kontroly na pozemních komunikacích
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Změna telefonních čísel – územní pracoviště v otrokovicích

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje, že od 1. června 
2017 se mění všechna telefonní čísla Územního pracoviště  
v Otrokovicích. 
nové telefonní číslo na podatelnu:  573 323 100.
Děkujeme za pochopení. ing. ivana BAyeRová,
  ředitelka ÚP ve Zlíně

úplatném převodu listinných 
akcií obchodní společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, 
a. s., mezi převodcem Česká 
republika – Ministerstvo fi-
nancí a městem Otrokovice 
jako nabyvatelem
• Poskytnutí finančního daru 
na úhradu bezplatné celosí-
ťové roční jízdenky MHD 
dárcům krve a kostní dřeně 
ve výši 199 760  Kč a uza-
vření darovací smlouvy mezi 
městem Otrokovice a orga-
nizací Oblastní spolek ČČK 
Zlín
• Poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace na činnost a uza-
vření smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace 
na činnost v roce 2017 ve výši 
100 000 Kč mezi městem  

Otrokovice a organizací NA-
DĚJE, otrokovická o. p. s.
• Poskytnutí dotací v oblasti 
kultury na činnost v roce 2017 
spolkům dle přílohy tohoto 
usnesení a uzavření veřejno-
právních smluv
• Poskytnutí dotací v oblasti 
sportu na činnost v roce 2017 
spolkům dle přílohy tohoto 
usnesení a uzavření veřejno-
právních smluv
• Prodej spoluvlastnických 
podílů pozemků pod bytový-
mi domy vlastníkům před-
mětných jednotek dle přílohy 
k tomuto usnesení za cenu 
150 Kč/m2 s tím, že kupující 
uhradí náklady související 
s převodem (kupní smlouvu).
 Jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, jsou  

k vyzvednutí v Turistickém 
informačním centru v Otroko-
vické BESEDĚ od 29. května. 

Chyby v distribuci hlaste re-
dakci, tel. 571 118 104, e-mail: 
redakce@otrokovickenoviny.cz

Díky parkovacímu pruhu za-
parkuje v ulici Nádražní o se-
dmnáct vozidel více. „Poda-
řilo se nám najít způsob, jak 
navýšit parkovací kapacitu 
bez nutných stavebních úprav. 
Zřízení parkovacího pruhu je 
rychlé, efektivní a levné řeše-
ní,“ vyzdvihla vedoucí odboru 

dopravně-správního Renáta 
Krystyníková. Parkovací pruh 
určený pro podélné stání vozi-
del v jedné řadě přinese řidičům 
dovolené zastavení a stání, kdy 
ovšem při státní nesmí vozidlo 
svým obrysem nebo nákladem 
přesahovat plochu parkovacího 
pruhu.  (red)

u vlakového nádraží jsou nová parkovací místa



 

Členové Mysliveckého spol-
ku Skalka i jejich rodinní pří-
slušníci se opět v rámci Dne 
Země zapojili do prospěšné 
činnosti. Po dohodě s pracov-
níky Povodí Moravy, s. p., si  
8. dubna naplánovali brigádu, 
na které hodlali vyčistit břehy 
a koryto Dřevnice protékající na-
ším městem. I přes nepřízeň po-
časí se podařilo vysbírat odpadky 
na trase dlouhé cca 3,5 kilometru 
a vyčistitji, konkrétně od velkého 
splavu u zahrádkářské kolonie 
na Újezdech až k soutoku Dřev-
nice s Moravou. 

Mezi odpadky převládaly plas-
tové a skleněné lahve, igelity růz-
ných velikostí a formátů, papíry, 
plechové předměty, použité pne-
umatiky a dokonce i takové rarity 
jako dřevěné sáně a část převo-
dovky z automobilu. 

„Touto akcí navazujeme 
na předchozí roky, kdy jsme 
prováděli čištění povodí poto-
ka a okolí vodní nádrže Mojena 
v bahňáckém lese. Jsme si vědo-
mi toho, že jak okolí Dřevnice, 
tak les na Bahňáku se díky vy-
budovaným cyklostezkám stává 
vyhledávanou odpočinkovou zó-

nou nejen otrokovických občanů. 
A pohled na odpadky povalující 
se na břehu anebo plastové lah-
ve na vodní hladině určitě jinak 
hezkou přírodu kolem nás deval-
vuje. Vzhledem k tomu, že jsme 
před čtyřmi lety přišli o honitbu  
v Otrokovicích a tím možnost 
provozovat mysliveckou činnost, 
snažíme se spolu se zahájením 
plesové sezony naší tradiční my-
sliveckou zábavou pořádanou 
na začátku listopadu alespoň 
touto formou přispět ke zlepšení 
životního prostředí i rozvoji kul-
turního života v našem městě,“ 
komentoval předseda spolku Ka-
rel Sedláček.      Jan BuJáček, 

 člen MS Skalka Otrokovice
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Sobotní ráno 8. dubna nepřivítalo otrokovické 
skauty zrovna vlídně. Místo slibovaného slu-
níčka to vypadalo na pořádnou zimu a déšť. Jací 
by to však byli skauti, kdyby se nechali takovou 
drobností odradit? A tak už za chvíli vyrazili 
do okolí na letošní jarní úklid. Zapojili se do ce-
lostátní akce Ukliďme Česko a vzali si za cíl vy-
čistit od odpadků okolí přístaviště, cyklostezku 
od lávky k jezu, chodníček podél levého břehu 
Moravy a cestu od lávky k bělovské studánce. 
Výsledkem bylo více než patnáct pytlů plných 
odpadků, které do těchto prostor odhodili neu-
káznění kolemjdoucí. 

V odpadcích převažovaly PET lahve a obaly 
od různých pamlsků. Množství odpadků je za-

rážející, pokud si uvědomíme, že kromě levého 
břehu Moravy jsou všechny tyto cesty lemová-
ny odpadkovými koši. Tyto chodníky si mnoho  
Otrokovičanů vybírá k odpoledním a víkendo-
vým procházkám, přesto jim zřejmě není hloupé 
zahazovat odpadky do přírody místo připrave-
ných odpadkových košů. 

Kromě okolí Moravy se skauti vrhli také 
na úklid klubovny a jejího okolí, aby byla při-
pravena na jejich schůzky a akce. Velký dík patří 
všem 35 skautům a skautkám, rodičům a příz-
nivcům, kteří se úklidové akce zúčastnili. Fotky 
a další informace nejen o jarním úklidu najde-
te na www.skautotrokovice.org nebo na Face-
booku.  ivo MARuŠák, Skaut Otrokovice

Myslivecký spolek skalka čistil okolí dřevnice
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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 

 

děti uklízely, ale také se bavily 

skauti se připojili k akci ukliďme česko

V dubnu jsme uspořádali pro-
jektový Den Země. Žáci opus-
tili školní budovu a vypravili se 
na zajímavá místa v okolí spojená 
s problematikou ochrany životní-
ho prostředí. I přes chladné a deš-
tivé aprílové počasí se vše vydaři-
lo – inu, posuďte sami. Například 
žáci třetího ročníku se zúčastnili 
Ekoolympiády ve Starém Městě. 
Děti plnily úkoly, prohlédly si 
expozici kovových zvířat, třídily 
odpady s piráty, projely se are-
álem ve vlaku a stihly pomocí 
hasičů vytáhnout paní učitelku 
v záchranném nosítku. 

Čtvrťáci se zase podívali 
do úpravny vody v Tlumačově. 
Jedna skupina zhlédla v projekč-
ní místnosti film o úpravě vody 
a druhá procházela areálem s ko-
mentovaným výkladem, poté se 
skupiny vyměnily. Po návratu 
do školy každá třída pracovala 
na výstupech a vyhodnocení dne, 
a to mimo jiné i s objemovými 
jednotkami. Žáci šestého roč-
níku se vydali do zoo Lešná. Se 
zaujetím hledali odpovědi na při-
pravené otázky spojené se svě-
tem zvířat. Nejvíce času strávili 
u lachtanů, nebáli se je krmit ani 
pohladit. V deštivém dni se ohřáli 
v tropickém pavilonu Yucatan.

Sedmáci si mohli prohlédnout 
práci Technických služeb Otro-
kovice přímo v areálu firmy. Při 
poutavém výkladu se dozvěděli, 

jak se třídí a zpracovává odpad, 
jak a proč je důležité oddělovat 
použitý materiál a co všechno se 
dá z odpadu nově vyrobit. Měli 
příležitost vidět pracovníky tech-
nických služeb přímo v jejich ná-
ročném pracovním prostředí. 

Žáky osmého ročníku překva-
pil v Čistírně odpadních vod Ma-
lenovice zápach. Někteří (a ku-
podivu to často byli velcí hoši) 
dokonce nevydrželi pobýt v hale 
ani po dobu výkladu. Jinak měli 
všichni možnost vidět chod čis-
tičky při nestandardním provozu, 
protože pršelo a průtok vody byl 
nadprůměrný. 

Nejvíce spokojeni byli naši 
deváťáci. Navštívili totiž Hřebčín 
Napajedla. Zaujaly je informace 
o vzniku hřebčína, o jeho majite-
lích, o koních, které zde chovají, 
o dostihové kariéře některých 
z nich. Část doby strávili přímo 
ve stájích s nádhernými hřebci, 
klisnami i malými, roztomilými 
hříbátky. Koně si mohli nejen 
prohlédnout, ale i pohladit a na-
krmit.  Přestože neseděli žáci 
jako obvykle v lavicích, získali 
řadu nových poznatků, informa-
cí a zkušeností. Ty se jim budou 
hodit v životě. A především pro 
život má škola připravovat. 
 Mgr. Pavlína Růžičková, 
 Mgr. Aleš kočendA, 
organizátoři projektového dne 
 na ZŠ trávníky

Tak jako v předcházejících le-
tech i letos jsme si připomněli 
Den Země mnoha akcemi, které 
měly několik cílů. Jednak šlo 
o to, aby žáci pochopili, proč si 
tento den připomínáme. Prostře-
dí, ve kterém žijeme, není pří-
jemným místem samo o sobě, je 
potřeba o něj pečovat. 

K tomuto cíli směřovala pře-
devším již tradiční exkurze 
žáků osmých tříd na městskou 
skládku v Kvítkovicích.  Páté 
ročníky skloubily turistiku s his-
torií a čištěním studánky u Sva-
té vody v Malenovicích. Skvěle 
připravená akce ve Starém Městě 
v areálu firmy Rec Group, které 

se účastnily třídy čtvrté a třetí, 
je krásným spojením všeho, co 
do environmentální výchovy 
spadá. Děti si tu opravdu užijí 
smysluplné zábavy. V areálu 
Živé vody v Modré zase žáci 
obdivovali v podvodním tune-
lu život pod hladinou rybníku. 
A že se v blízkém okolí nachá-
zejí nádherné unikátní poklady 
v podobě dvou zahrad v Kromě-
říži si připomněli žáci sedmých 
ročníků. Druháci se seznamovali 
s životem včel prostřednictvím 
skvělého výukového programu 
i s ochutnávkou medu, které or-
ganizovalo sdružení Na pasece. 

Nechceme však, aby tento den 

byl pouze dnem vzdělávacím, ale 
dnem, kdy spolu děti prožívají 
jiné zážitky než ve školních lavi-
cích. Myslíme si, že tyto prožité 
chvilky nejvíce utužují přátelství 
a vzájemné pochopení. 

A právě osvědčené spolupráce 
prvních a devátých ročníků jsme 
využili i při organizování zábav-
ného environmentálního dopo-
ledne pro prvňáčky. Ti mladší 
soutěžili a ti starší organizovali. 
Počasí sice nepřipomínalo letos 
úplné jaro, ale i tak si všichni 
slunečný den v zimních bundách 
užili. 
 Mgr. kateřina skoChová,
 ZŠ t. G. M.

do jarního úklidu otrokovic se zapojili školáci, skauti i dospělí
Mnoho Otrokovičanů se zapojilo do dubnových akcí spojených s úklidem bližší-
ho o širšího okolí a s oslavami Dne Země, který připadá na 22. dubna. Akce začaly už  
aprílovým čištěním okolí cyklostezky Otrokovice–Zlín (viz minulé číslo Otrokovických novin) a po-
kračovaly po celý měsíc. některé přestavuje tato stránka.

den Země na Základní škole t. G. Masaryka

svátek Země na ZŠ trávníky

ukliďme česko – ukliďme svět. Městský parlament dětí a mládeže se také letos zapojil do 
akce Ukliďme Česko – ukliďme svět. Žáci a studenti při této příležitosti, vybavení pracovními 
pomůckami v podobě rukavic a pytlů, například sbírali smetí v okolí škol (snímek vlevo). DDM 
Sluníčko oslavil Den Země tradiční akcí v parku u polikliniky. Tam byla spousta atrakcí, které 
pobavily i poučily snad  všechny děti, od nejmenších až po ty skoro dospělé, a dospěláci se mohli 
také lecčemu přiučit (snímek vpravo).  (red), snímky: Anna novotná
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neděle 4. 6., 15 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
když Jde kůZle otevŘít
Výpravná, muzikálově zpracovaná inscenace na motivy známé pohádky o kůzlát-
kách a vlkovi. Nápadité a humorné představení v podání Hravého divadla z Brna, 
u kterého se pobaví nejen děti, ale i dospělí. Určeno dětem od 3 do 9 let.

úterý 6. 6., 16.30 hod., náměstí 3. května, vstup volný, občerstvení
do PRáCe nA kole
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Do práce na kole 2017 s doprovodným 
programem – akrobatická show na kolech, mažoretky Taneční školy Mědíl-
kových, hudební produkce skupina PEXESO.

neděle 11. 6., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, občerstvení
náMĚstí 2017 – Gadže 
Start 2. ročníku letního cyklu koncertů na náměstí. Skupina Gadže, autorská 
„romská muzika bez Romů“. Iva Staňková – zpěv, klávesy (autorka hudby a tex-
tů), Karel Ptáček – kytara, Ivo Malík – kontrabas, Jana Grossmannová – flétna, 
zpěv, Kuba Přívara – bicí, Ivan Kandráč – cajon, conga.

čtvrtek 15. 6., 18 hod., velký sál, vstupné dobrovolné
Město Otrokovice zve na komponovaný večer
ZA vodou aneb 20 let poté…
Společenská akce s krátkou vzpomínkou pamětníků ničivých povodní, do-
plněná autentickými záběry z té doby, při příležitosti 20. výročí povodní. 
Součástí programu bude koncert legendární skupiny Spirituál Kvintet.

pátek 16. 6., 18–01 hod., velký sál, vstupné 150 Kč
Speciální koncertní a taneční večer – dvojprogram!
dRie donken BlAAskAPel + lidečAnkA
Speciální večer cyklu Naše muzika. Nejprve vystoupí v koncertním programu 
výborná holandská dechovka Drie Donken Blaaskapel, která se specializuje 
na moravský a český repertoár, poté zahraje k tanci i poslechu oblíbená Lide-
čanka. Koncertní a taneční večer je pořádán za podpory Zlínského kraje.

sobota 24. 6., 15.30 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
Taneční skupiny Otrokovické BESEDY zvou na jedinečnou orientální show
kouZelná FlétnA (volně na motivy W. A. Mozarta.) 
Pohádkový příběh o dvou přátelích, zlé kletbě a kouzelné flétně. Tančí skupiny 
ANIFÉ, SAFIRA, FATIMA, KHARIDA, MESSAUDA, NADIRA, AMIRA, 
ORIENTÁLNÍ PRINCEZNIČKY a další tanečnice z celé ČR a SR. Dále hrají: 
Jaromír Sousedík a Radek Navrátil. Scénář a režie: Lenka Navrátilová. 

neděle 25. 6., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, občerstvení
náMĚstí 2017 – Blue night
Rockoví veteráni, kteří vsadili na klasický repertoár 60. a 70. let. Písně roc-
kových legend Grand Funk Railroad, The Doors, UFO, MC 5, Spencer Davis 
Group i vlastní tvorbu kapely. Blue Night jsou: Jan Vrba – kytara, Dan Šin-
del – zpěv, Milan Šabacký – basová kytara a Zdeněk Babík – bicí.

připravujeme na červenec:
9. 7. Náměstí 2017 – Bob a Bobek & spol., 14.–16. 7. Otrokovické letní 
slavnosti, 23. 7. Náměstí 2017 – Hudba Fryšták 

ZáJeZdy

sobota 24. 6., cena zájezdu 400 Kč
PodháJskA – zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 
5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 Otro-
kovická BESEDA. Vstupné do lázní si každý platí sám. Bližší informace 
v předprodeji – tel. 571 118 103.

kino

čtvrtek 1. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Rusko 2017, 89 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
oChRánCi – akční, dobrodružný, sci-fi
Vědci vybrali během studené války čtyři jedince z různých koutů Sovětského 
svazu a úpravami jejich DNA u nich rozvinuli superschopnosti. Časy se však 
změnily a hrdinové museli po dlouhá léta žít v utajení. Když se ale objeví 
nová hrozba, musí se vydat znovu do akce…

pátek 2. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, stolová úprava
Česko 2017, 100 min., přístupné bez omezení
neChte ZPívAt MiŠíkA – dokumentární, hudební
Střídání fiktivního prostoru na „Mišíkově planetce“ s realitou na planetě 
Zemi vnáší do filmu rytmus, vtip, hravost a vřelou lidskost.

čtvrtek 8. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
USA 2017, 103 min., titulky, nepřístupné pro děti a mladistvé do 15 let
uteč – mysteriózní, horor
Byl by to ráj na zemi, kdyby se dva černošští zaměstnanci nechovali tak po-
divně. A kdyby se zvláštně neprojevoval i další muž, který dorazí na návštěvu.

pátek 9. 6., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko, Slovensko 2017, 107 min., přístupné bez omezení
Bio senior – vŠeChno neBo niC – komedie, romantický
Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpověd-
nosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která 
sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. 

neděle 11. 6., 15 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Španělsko 2017, 92 min., dabing, přístupné bez omezení
PŘíŠeRky Pod hlAdinou – animovaný
V podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a ne-
motorný mořský ďas Evo. Jejich poslední průšvih je opravdu kolosální. 

čtvrtek 15. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2017, dabing, přístupné bez omezení
MuMie 3d – akční, dobrodružný, fantasy
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření v rak-
vi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného. 

neděle 18. 6., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2017, dabing, přístupné bez omezení
AutA 3 – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
Legendární Blesk McQueen zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala 
mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Musí dokázat, že nepatří do železa.

čtvrtek 22. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2017,  119 min., titulky, nepřístupné pro děti a mladistvé do 15 let
PoBŘežní hlídkA – komedie
Celovečerní verze legendárního televizního seriálu 90. let minulého století.

neděle 25. 6., 17 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2017, dabing, přístupné bez omezení
tRAnsFoRMeRs: Poslední RytíŘ 3d – akční, dobrodružný, sci-fi, 
thriller
Pokračování úspěšné série, v němž se vrátí jako záporák Megatron.

čtvrtek 29. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2017, titulky, nepřístupné pro děti a mladistvé do 15 let
holky nA tAhu – komedie, drama
Pětice kamarádek z vysoké školy se potká po deseti letech na divoké dámské 
jízdě. Ta ale nabere zlověstný směr poté, co nešťastnou náhodou zabijí striptéra. 

pátek 30. 6., 10 hod., kinosál, vstupné  60 Kč
Česko, Slovensko, Polsko 2017, 130 min., přístupné bez omezení
Bio senior – ZAhRAdniCtví: Rodinný PŘítel – drama
První část trilogie ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama 
odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. 

připravujeme kino na červenec: Týdenní filmová přehlídka

ČERVEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESE-
DA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.
cz,  kontakt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předpro-
dej 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.

PoZvání nA duChovní setkání 
u PRokoPovA kŘíže s PožehnáníM MĚstu

Město Otrokovice se před několika lety zasloužilo o obnovení kříže 
v Hložkově ulici. Místní věřící si toho váží a na znamení toho naše 
farnost na tomto místě pořádá setkání s tímto programem: Součástí 
církevní slavnosti Těla a Krve Kristovy v neděli 18. června bude 
průvod z kostela v 10.30 hodin, který zamíří ke kříži v hložkově 
ulici. Zde zazní modlitby za náš národ, za naše město a za různé 
oblasti kulturního a společenského života proložené hudbou a zpě-
vem. Shromáždění bude zakončeno slavnostním požehnáním na-
šemu městu. Jsou zváni všichni občané nezávisle na náboženském 
přesvědčení, kteří mají zájem se při takové příležitosti setkat. 
 Josef ZelinkA, farář
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PoZvánkA nA slAvnostní oBŘAd 
vsyPu ostAtků ZesnulýCh sPoluoBčAnů,        

kteRý se koná v Pátek 16. čeRvnA 2017 nA hŘBitovĚ
 v otRokoviCíCh-kvítkoviCíCh 

ZAčátek v 15.00 hodin

ZVE PIETA OTROKOVICE

Foto BESEDA  Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 9–11, 13–15, ČT 9–11 hodin.
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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 zpěvu pro žáky 6.–9. tříd ZŠ a nižší-
ho stupně gymnázia. Pořádá OŠK MěÚ Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou 
BESEDOU. 

pátek 16. 6., od 16.30 hod., hřiště sokolovny
ukončení Školního Roku
Připravené budou soutěže, koloběžky, nafukovací koberec a také táborák (špekáč-
ky s sebou. Těší se pořadatelé TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV.

pondělí 19. 6., 11 hod., areál TOMA, a. s., u památníku Josefa Valčíka
Pietní Akt k uCtĚní hRdinů 2. svĚtové války
Vzpomínka na Františka Hložka, Josefa Valčíka a Marii Hrdličkovou.

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

31. 5., 15–18 hodin, park 
u polikliniky, vstup: zdarma
den dětí
Společně oslavíme Den dětí 
a užijeme si spoustu zába-
vy. Budou připravena různá 
stanoviště, atrakce, výtvarná 
dílnička.
Bližší informace p. Bárová, 
tel.: 739 075 711.

Celý červen, všední dny 
15–19, prázdniny, svátky, 
víkendy 10–19 hodin, vstup 
zdarma
dopravní hřiště 
pro veřejnost
Podmínky vstupu dle ná-
vštěvního řádu dopravního 
hřiště.

5. 6., 17–19 hodin
DDM Trávníky, cena 200 Kč
tvoření pro dospělé 
– keramika „letní čas“
Výroba keramické dekorace. 
V ceně použitý materiál, vý-
pal v peci, lektorné. Na akci 
je třeba se přihlásit do 2. 6., 
p. Bárová, tel.: 739 075 711

10. 6., areál VLW Malenovi-
ce, vstup: 100 Kč
Zkřížené meče 
V rámci festivalu historic-
kého šermu bude mít DDM 
Sluníčko nachystán opět pes-
trý program pro nejmladší 
účastníky. Čeká vás stezka 
rytíře z Brtníku plná tajupl-
ných úkolů.

 těší se na vás DDM Sluníčko

Setkání vedení města Otrokovice s veřejností 
čáSt kvítkOvice a letiště

hasičská zbrojnice kvítkovice, 5. června od 17 hodin

Během dubna se skupiny ori-
entálního tance z Otrokovic-
ké BESEDY účastnily hned 
tří soutěží. Dne 8. dubna 
proběhla ve Frýdku-Místku 
mezinárodní soutěž Talent 
Awards, kde skupina KHA-
RIDA získala 1. místo ve své 
kategorii a skupina NADIRA  
2. místo. Dne 22. dubna se ko-
nal mezinárodní soutěžní Mia 
festival v Otrokovické BESE-
DĚ, kde skupiny z Otrokovic-
ké BESEDY získaly nejvíce 
ocenění ve svých kategoriích: 
NADIRA 1. místo, KHARI-
DA 2. místo, AMIRA 2. místo 
a MESSAUDA a FATIMA  
3. místo. Všechny tyto skupiny 

si zajistily postup do celore-
publikového finále do pražské 
Lucerny. Hned na druhý den  
23. dubna se konalo krajské 
kolo soutěže Světlo orientu 
v Uherském Ostrohu a tam sku-
pina MESSAUDA vybojovala 
3. místo ve své kategorii a zís-
kala také postup do celorepubli-
kového finále. Všem skupinám 
gratuluji k úspěchu, lektorům 
patří velké poděkování za skvě-
lou práci a vás diváky bych 
chtěla pozvat na velkou taneč-
ní orientální show 24. června 
do Otrokovické BESEDY, kde 
tyto a další choreografie můžete 
vidět v celé kráse.    
 lenka nAvRátilová

V roce 2017 stejně jako v před-
chozích letech se Římskoka-
tolická farnost v Otrokovicích 
zapojuje do 9. ročníku Noci 
kostelů, který zpřístupňuje nej-
širší veřejnosti kostely i kaple 
a nabízí v nich kulturně-naučný 
program. Do tohoto celorepub-
likového projektu se u nás již 
tradičně zapojují všechny tři sa-
krální objekty. Kostel sv. Micha-
ela na náměstí i kaple sv. Anny 
v Kvítkovicích jsou úzce spjaty 
s historií Otrokovic, nový farní 
kostel sv. Vojtěcha se stal výraz-
nou a nepřehlédnutelnou domi-
nantou města.

Letos bychom rádi návštěv-
níky kostela sv. Vojtěcha upo-
zornili na čtyři nové sochy, 
které se nám po několikaletém 
úsilí postupně podařilo instalovat 
v rohových výklencích kostela 
sv. Vojtěcha. Jedná se o dřevo-
řezby světců v mírně nadživotní 

velikosti, o nichž se od průvod-
ců mohou návštěvníci dozvě-
dět leccos z jejich života a jaký 
význam mají pro naši farnost. 
Kromě prohlídky kostela a věže 
bude na úvod programu pěvecké 
vystoupení dětí a prezentace kur-
zu Alfa. Návštěvníci se mohou 
seznámit s tím, co kurz nabízí 
lidem nezávisle na náboženském 
přesvědčení, kteří si kladou otáz-
ky o smyslu života a duchovním 
rozměru člověka. V kostele sv. 
Michaela bude na programu po-
slech četby z knihy Karikatury 
Boha. U sv. Anny v Kvítkovi-
cích lze zhlédnout výstavu dře-
vořezeb Františka Vondry.

Noc kostelů se koná v pátek  
9. června od 18 hod.. Podrobné 
informace o programu jsou na  
www.nockostelu.cz

Jménem farního společenství 
vás srdečně zve  

 Josef ZelinkA, farář

Farnost zve na noc kostelů 2017

taneční skupiny z Besedy opět nezklamaly

Cestovatelský festival Neznámá 
země, který se koná tradičně 
koncem dubna ve Zlíně, zavítal 
tentokrát i do Otrokovic. Sta-
lo se to díky novým prostorám  
Archivu H+Z Muzea jihový-
chodní Moravy Zlín, který je od 
loňského roku nastěhován do 
areálu Střední průmyslové ško-
ly Otrokovice. Den otevřených 

dveří v archivu byl 25. dubna, 
po předchozí domluvě je možné 
prostory navštívit i jindy. 

S  Neznámou zemí spojuje 
Otrokovice také výstava Petra 
Jana Juračky v Městské galerii 
představující snímky z výpra-
vy na  druhou nejvyšší horu 
světa K2. Výstava potrvá do  
28. května.  (ano)

neznámá země byla také v otrokovicích
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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.

studio JAnA – KOS-
METIKA, MASÁŽE LÁ-
VOVÝMI KAMENY, 
MOŽNOST ZAKOUPENÍ 
DÁRKOVÝCH POUKA-
ZŮ. Na Vaši návštěvu se těší 
Věra Černá, Obchodní 1317, 
Otrokovice. Objednávky na 
telefonním čísle 606 129 185.
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Dne 25. dubna proběhl v Otro-
kovické BESEDĚ již tradiční 
Jarní koncert  souborů  ZUŠ 
Otrokovice, na kterém vystou-
pili žáci hudebního, tanečního 
a literárně-dramatického oboru. 
O pestrý program koncertu se 
postarali žáci od těch nejmen-

ších ze sborečku PHV (příprav-
ná hudební výchova) za dopro-
vodu cimbálové muziky Kvítek 
až po ty starší a zkušenější, kteří 
si troufli na náročnější hudební, 
taneční a pěvecká vystoupení. 
Celým programem prováze-
li  žáci literárně-dramatického 
oboru, kteří zahráli  loutkové 
divadlo a recitovali jarní říkadla 
a básně.

Z významnějších akcí,  kte-
rých se účastnili žáci naší ško-
ly, připomínáme 10. ročník 
festivalu TANEC VALMEZ 
2017 v rámci Mezinárodního 
dne tance ve dnech 28.–29. 4. 
ve Valašském meziříčí, kde se 
předvedli žáci tanečního odděle-
ní pod vedením Hany Geržové. 
Tímto si též dovolujeme pozvat 
všechny na Taneční koncert dne 

6. června v Otrokovické 
BESEDĚ. Na 27. června 
připravujeme také koncert 
populárních melodií, kde 
se můžete těšit na zpěváky 
i školní kapelu. 
 Michael ŠiMůnek, 
 ZUŠ Otrokovice
 Foto: světlana MACáková
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

V sobotu 10. června od 14 hodin ožije Lanáček v Otrokovicích 
6. ročníkem festivalu JEDEN DEN, který pořádá otrokovická po-
bočka NADĚJE. JEDEN DEN je originální kulturní akce spojují-
cí umělce s handicapem i ty zdravé napříč žánry. V rozmanitém 
a bohatém programu se představí PASS, Hudba Fryšták, Rosti-
slav Kubelka, Leona Kolínková nebo Tomáš Mikulec. Nehudební 
část bude patřit divadlu ZUŠ Otrokovice v režii Gustava Řezníčka 
nebo muzikálovému Mrazíkovi v podání klientů DOZP Barborka 
Kroměříž. Program doplní slovem i hudbou studenti Gymnázia 
Otrokovice. Zpestřením bude křest knihy Zoohrátky se zvířátky 
autorů Jany Svobodové a Tomáše Divílka. Výtěžek akce bude 
využit na renovaci bytů chráněného bydlení pro klienty NADĚ-
JE v Otrokovicích. Festival podpoří Nadace Divoké husy, která 
zdvojnásobí výtěžek. Přijďte spojit příjemné s užitečným – dobře 
se pobavit a navíc přispět na dobrou věc.  Renata ZeZulková, 
 fundraiser nADĚJe, pobočka Otrokovice

Jeden den spojuje umělce s handicapem i bez 

Jarní koncert ZuŠ otrokovice



OtrOkOvické
nOviny8

odvoZ ZdARMA – CenA dohodou
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veřejný prostor pro všechny?

Z RedAkční PoŠty

To, co se na něm vyskytuje, je 
pro mě. Tak nějak to pochopil 
jeden občan z Baťova. 

Pracuji jako důchodkyně 
na sběrném dvorku u koupali-
ště. Kolem je hráz, kterou před 
mnoha lety osadily technické 
služby keři. Třetinu keřů lidé 
rozkradli. Zůstala zde prázdná 
místa, která zarostla plevelem 
a kopřivami. Spolu s kolegy-
ní jsme začaly tuto hráz (tedy 
veřejný prostor) vylepšovat. 
Zbavily jsme ji plevele, kame-

ní, nasadily jsme předpěsto-
vané keříčky a nějaké trvalky. 
Přišly dva suché roky a my 
musely naše rostlinky zalévat 
a okopávat. Letos, díky vlh-
kému počasí, se keříčky roz-
košatěly. Na toto čekal občan 
Baťova. Keře a některé trvalky 
vytahal a naskládal k plotu 
(svědek) a odvezl je později 
domů. V nás zůstal hořký po-
cit a vztek.
 Miluše čeRvinková, 
 obyvatelka Otrokovic

V posledních měsících se na nás 
obrací stále více lidí s dotazy 
a připomínkami k vyřízení je-
jich žádostí o přijetí do domova 
pro seniory nebo do domova se 
zvláštním režimem. Kapacity 
těchto zařízení v širokém okolí 
jsou plné a zvyšuje se množství 
podaných žádostí. Proto považu-
jeme za potřebné informovat ob-
čany o postupu vyřizování žádos-
tí do těchto pobytových zařízení 
sociálních služeb.

Dříve bylo hlavním ukazate-
lem pro přijímání seniorů do do-
mova datum podání jejich žádos-
ti. S přijetím zákona o sociálních 
službách v roce 2007 se celý 
systém naší práce se žádostmi 
změnil. Hlavním a nejdůležitěj-
ším kritériem pro přijetí je pro-
kázaná sociální potřebnost našich 
služeb. V praxi to znamená, že se 
člověk v seniorském věku dostal 
doma do složité situace, kdy se 
sám o sebe, případně s pomocí 
rodiny, nedokáže postarat a po-
třebuje pravidelnou každodenní 

péči druhých. Dalším důležitým 
kritériem je, že se jedná o člově-
ka, který je zcela osamělý a nemá 
žádnou blízkou rodinu. Vedle 
sociální potřebnosti a osamělosti, 
jsou dalším důležitým kritériem 
pro přijetí např. fakt, že se jedná 
o žadatele – občana Otrokovic či 
věk žadatele. Je nutné zdůraznit, 
že pobytové služby s nepřetrži-
tým provozem jsou v současné 
době určeny pouze pro osoby 
s potřebou komplexní čtyřiadva-
cetihodinové péče.

Protože je v současné době 
v Otrokovicích stále více obča-
nů, kteří by potřebovali umístění 
do domova takřka ihned, dostá-
váme se do neřešitelné situace. 
Je nám to líto, ale bohužel nejsme 
schopni s ohledem na naši kapa-
citu pomoci všem a včas. A jak 
tedy vybíráme seniora k nástupu 
do domova? V organizaci jsou 
zpracována pravidla pro postup 
při přijímání seniorů a podle nich 
naše sociální pracovnice postu-
pují. Každý měsíc se schází soci-

ální komise, která pečlivě posou-
dí nově přijaté žádosti a také určí 
pořadí nejpotřebnějších občanů 
k umístění. Veškerá naše práce 
kolem evidence žadatelů je bed-
livě zaznamenávána kvůli pro-
kazatelnosti našich rozhodnutí. 
Z tohoto vyplývá, že se aktuální 
přehled nejpotřebnějších občanů 
k přijetí každý měsíc může měnit. 
Proto nelze dát blízkým našich 
žadatelů přesnou odpověď na je-
jich častou otázku „na kolikátém 
jsou místě v pořadníku“. 

Přesto se i v této na první po-
hled nepříznivé situaci snažíme 
potřebným občanům pomoci 
a nabízíme možnost využití te-
rénní pečovatelské služby SENI-
ORu, o které jsme psali v jednom 
z nedávných čísel Otrokovic-
kých novin. Veškeré informace 
o našich službách a kontak-
ty na naše pracovníky najdete 
na našich webových stránkách  
www.senior-otrokovice.cz.
 ing. ivana vARdAnová,
 ředitelka, SeniOR Otrokovice

k vyřizování žádostí do senioRu

Dlouholetá kronikářka Otrokovic Věra Kramá-
řová se narodila 14. června 1934 v Hluku v uči-
telské rodině Františky a Františka Omelkových; 
od roku 1938 žila v Otrokovicích. Po ukonče-
ní obecné školy přešla na zlínské gymnázium, 
poté absolvovala Filozofickou fakultu Palackého 
univerzity v Olomouci a v r. 1957, už provdaná 
za Lubomíra Kramáře, nastoupila jako středo-
školská profesorka na Gymnázium Otrokovice 
(tehdy tzv. jedenáctiletou střední školu), kde pů-
sobila až do roku 1992. Vyučovala tam především 
své obory, tedy češtinu a ruštinu, ale čas od času 
také angličtinu či latinu. Své studenty vedla k sa-
mostatnému uvažování a úspěšně u nich rozvíjela 
široký zájem o kulturní dění.

Hned v prvním roce svého učitelského působe-
ní založila – na popud svého otce, učitele a spi-
sovatele Františka Omelky – recitační kroužek, 
později nazvaný Poetické divadlo VARIACE. 
Tento kolektiv se stal typickým divadlem ma-
lých forem autorského typu. Věra Kramářová 
stála v jeho čele jako scenáristka a režisérka až 
do roku 1991 (v 70. a 80. letech během deseti se-
zon střídána svou kolegyní Taťánou Mynářovou) 
a připravila s ním čtyřicet premiérových večerů 
a stovky jejich repríz z české i světové literatu-
ry, převážně poezie. Pro tisíce posluchačů nejen 
z Otrokovic a okolí, ale i z dalších měst od Topoľ-
čan po Kladno se staly nezapomenutelnými jak 
pořady monografické (Seifert, Nezval, Skácel, 
Mikulášek aj.), tak tematická pásma z klasické 
i soudobé české poezie, ze staré poezie čínské 
a francouzské, ze středověkých žákovských textů, 
amerického folkloru apod. V souboru se pod jejím 
vedením vystřídalo na pět set studentů, kteří tu 
získali nejen široký kulturní rozhled, ale i vědomí 
zodpovědnosti za společné dílo – a také skvělý 
pocit kamarádské soudržnosti. Činnost VARIACÍ 
pokračuje dodnes – díky dalším vedoucím z řad 
učitelského sboru. Činnosti VARIACÍ a metodice 
literární výchovy věnovala Věra Kramářová řadu 
publicistických glos i několik studií publikova-
ných v odborných časopisech.

Za své pedagogické působení získala Věra 
Kramářová v únoru 2002 ocenění Zlínského kra-
je. 28. března téhož roku jí byla udělena Medai-
le Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogickou a vý-
chovnou činnost.

Po odchodu do důchodu začala pracovat 
jako lektorka angličtiny v Otrokovické BESE-
DĚ i v různých firemních kurzech. V letech 
1994–1998 byla členkou Zastupitelstva měs-

ta Otrokovice; dvě deseti-
letí pracovala jako členka 
kulturní a školské komise  
a Klubu přátel historie města  
Otrokovice.

Celoživotní oporou jí byl 
její manžel Lubomír, půso-
bící v letech 1958–1997 jako 
středoškolský profesor mate-
matiky a fyziky na Gymnáziu  
Otrokovice, nositel čestného titulu Zasloužilý 
člen Pěveckého sdružení moravských učitelů, 
v němž působil přes třicet let. Jejich synové Lu-
bor a nejmladší Radim se stali odborníky v oboru 
IT, zatímco prostřední Ivo, současný ředitel gym-
názia, pokračuje v rodinné tradici otrokovických 
učitelů – už jako představitel třetí generace.

Věra Kramářová zachytila jako kronikář-
ka události v Otrokovicích v letech 1986–2014  
na téměř třech tisících stran kronik, k nimž shro-
máždila také tisíce příloh. Kromě rukopisné ver-
ze vedla od r. 1997 kroniku i v elektronické po-
době a společně s manželem převedli do tohoto 
formátu všechny zachované obecní a městské 
otrokovické kroniky, čímž je zpřístupnili nejen 
Městskému úřadu Otrokovice, ale i široké veřej-
nosti (v Městské knihovně). Za nedílnou součást 
kronikářské práce považovala rovněž drobnou 
činnost publikační (články především v Otroko-
vických novinách, občas i jinde – Podřevnicko, 
Zlínský deník, ZVUK aj.). Kromě toho napsala 
podrobnou informativní brožuru Naši milí rodáci 
– Hrst vzpomínek na půlstoletí otrokovické kultu-
ry (Otrokovice 1999), historický úvod k publika-
ci OTROKOVICE (Otrokovice 2002) a podílela 
se na mnoha drobných tiscích vydaných městem  
Otrokovice. Jejích kronikářských zkušeností vy-
užilo také regionální vysílání rozhlasové a tele-
vizní. Pro upevnění pouta otrokovických občanů 
k jejich městu připravila přes dvě stovky besed 
a powerpointových prezentací (opět za manželo-
vy vydatné technické pomoci), a to jak pro veřej-
nost, tak pro školy. Významná byla i její spolu-
práce s různými institucemi a Městským úřadem 
Otrokovice (zvláště s odborem školství a kultury) 
při přípravě či hodnocení řady vědomostních 
nebo uměleckých soutěží.

V r. 2001 byl Věře Kramářové současně  
s Josefem Pončíkem jako prvním otrokovickým 
občanům udělen titul Osobnost města Otrokovice 
2001. Za svou všestrannou kulturní a osvětovou 
činnost byla v r. 2014 jmenována čestnou občan-
kou města Otrokovice.            

ZA vĚRou kRAMáŘovou (1934–2017)
   AD HOnOReM SUPReMUM VĚRA KRAMářOVá

Pedagogický sbor Gymnázia Otrokovice s hlubokým 
zármutkem oznamuje absolventům školy i široké veřej-
nosti, že dne 14. května 2017 ve věku nedožitých 83 let 
zemřela naše milá a vážená kolegyně

paní věra kRAMáŘová,

mimořádná a obecně respektovaná osobnost, která spo-
jila celý svůj profesní život s Gymnáziem otrokovice.

Paní Věra Kramářová vyrůstala v kultivované učitelské 
rodině (oba její rodiče byli i literárně činní) a po studiích 
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
nastoupila roku 1957 jako učitelka češtiny a ruštiny na Je-
denáctiletou střední školu v Otrokovicích, kde téhož roku 
založila studentské poetické divadlo VARIACE. Tento 
studentský soubor, v němž byla dramaturgyní, režisérkou 
i autorkou textů, si pod jejím vedením získal renomé nejen 
u otrokovické veřejnosti; díky tradici festivalů gymnaziál-
ních souborů se studentské divadlo ocitlo v obecném pově-
domí a paní Věra Kramářová se dělila o vlastní novátorské 
metody práce ve studentském zájmovém útvaru s kolegy 
z mnoha dalších gymnázií.

Legendární zůstanou její hodiny pro všechny, kdo se s ní 
setkali jako se svou učitelkou: dokonalá metodika výuky, 
mimořádná erudice (mj. velmi dobře učila i angličtinu a la-
tinu), nevídaný kulturní rozhled a precizní jazykový pro-
jev ruku v ruce s lidskou slušností, spravedlivostí, zájmem 
o studenta a uměním získat a zapálit, to jsou důvody, proč se 
pro většinu studentů stala paní Věra Kramářová měřítkem 
skutečného učitelství a proč se jejímu způsobu práce snaží 
přiblížit ti ze současných učitelů Gymnázia Otrokovice, kte-
ří byli jejími žáky. 

Když opustila činnou službu, vyučovala v jazykových 
kurzech, 28 let působila jako kronikářka města Otrokovi-
ce a ve formě besed a přednášek spolupracovala s otroko-
vickými školami všech typů. „Své“ gymnázium neopustila 
(a jistě ne proto, že jeho ředitelem je její syn Ivo Kramář): 
spolu s manželem zvala kolegy k přátelským setkáním 
ve svém domově, každoročně bývala nejmilejším hostem 
a divákem na festivalu gymnázií i při dalších kulturních 
událostech, jimiž se Gymnázium Otrokovice prezentova-
lo veřejnosti, a následně pro nás všechny bývala nejvyšší  
arbitrix elegantiarum.

Paní Věra Kramářová získala po právu titul Osobnost 
města Otrokovice 2001 a roku 2014 čestné občanství svého 
města. Pro nás, její kolegy, bývalé studenty a následovníky, 
je a zůstane vzorem vynikajícího učitele, moudrého člověka 
plného zájmu o dění kolem i dokonalé dámy, která měla 
sice stále před sebou spoustu smysluplné práce, ale přesto si 
dokázala vždycky na každého udělat čas.

Čest její památce!        Facta mortalia non pereunt, Vergili…                                                 



Dne 29. května to 
bude 5 smutných 
dlouhých roků, co 
nás navždy opus-
til náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, 
pan ladislav novák. Stále 
vzpomínají manželka, dcera 
Ivana a vnuci Tomášek a Hon-
zík. Nikdy nezapomeneme.

Odešel, ale v 
našich srdcích 
zůstává dál. Dne 
3. června uply-
ne rok od úmrtí 
pana Milana  

sleZákA. Za tichou vzpo-
mínku děkuje rodina.

Dne 9. června to 
bude 10 let, co 
nás opustil můj 
manžel stanislav 
holouBek . 
„Jsme Ti za hod-
ně vděčni, Stando. Vzpomíná-
me...“. Manželka Jiřina, dcery 
Dana a Jarka s rodinami a sest-
ra Anna s rodinou

Děkujeme všem, kteří 20. břez-
na doprovodili mého manžela, 
pana Antonína GAlAtíkA 
na jeho poslední cestě. Rovněž 
děkujeme za květinové dary. 
Manželka s rodinou.

Vzpomínka je na tebe stále živá, kdo v srdci žije, 
ten neumírá. Dne 11. května uplynuly 3 roky, co nás 
opustil můj manžel a tatínek, pan vlastislav hnilo. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Olga, dcera 
Vlasta a syn Rosťa.

Dne 13. května uplynulo smutných 10 let, co nás  
navždy opustil pan Adolf slovák. S láskou vzpo-
mínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 13. května uplynuly 2 roky od úmrtí pana  
oldřicha kovAlčíkA. S láskou vzpomínají  
manželka Božena, dcery Renata, Nela a ostatní pří-
buzní.

Dne 14. května uplynul 1 rok od úmrtí pana  
Rostislava vyhŇákA. S láskou vzpomínají man-
želka a dcery s rodinami.

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srd-
cích budeš stále žít. Dne 15. května tomu byl rok, 
co nás navždy opustil syn Josef tAlAŠ. S láskou 
a úctou vzpomínají rodiče, syn Daniel s maminkou  
a sourozenci s rodinami.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy ne-
smíří. tak bylo a bude dál, i kdyby sis oči vyplakal, 
nic na tom nezměníš. Dne 17. května jsme vzpomněli 
smutné čtvrté výročí úmrtí mého syna a našeho bra-
tra, pana lubomíra PolAnského. Za tichou  
vzpomínku děkuje rodina Polanská.

Dne 18. května uplynulo 10 let od úmrtí naší drahé 
maminky a babičky, paní Miluše Škodíkové.  
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Osud ti nedopřál s námi dále být, ale v našich srdcích 
budeš stále žít. Dne 20. května tomu budou 4 roky od 
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědeč-
ka, pana vlastislava JAníkA. S láskou vzpomínají 
manželka a dcery Kateřina a Blanka s rodinami.

čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta  
a vzpomínky v srdcích zůstávají. Dne 21. května 
uplynou 3 roky, co navždy odešly naše milované děti  
Peťa a Barunka. S láskou vzpomínají rodiny  
Čermákova a Kraváčkova.  Děkujeme všem, kteří 
si vzpomenou s námi.

Dne 21. května vzpomeneme nedožitých 90 let paní 
Františky očAdlíkové. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Synové Pavel a František s rodinami

Dne 23. května uplyne 5 let od úmrtí pana Františka 
kRátkého. S láskou stále vzpomínají dcera a syn 
s rodinami.

Dne 25. května by se dožil 90 let pan Zdeněk 
GAZdA, 11. února uplynulo 13 let od jeho úmrtí.  
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera Zdeňka 
s rodinou, syn Jiří s rodinou, vnoučata a pravnoučata. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 26. května vzpomeneme 20. výročí úmrtí na-
šeho manžela, tatínka a dědečka, pana Bedřicha  
doBeŠe. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
Děkuje rodina.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré 
srdce. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě mi-
loval, vzpomíná dál. Dne 28. května si připomeneme  
10. výročí úmrtí paní vlastimily novákové.  
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku. Dcery Vlasta a Lidka s rodinami.

Odešel, ale v našich srdcích zůstává dál.  
Dne 29. května uplyne rok od úmrtí našeho milova-
ného manžela, strýce, pana lumíra ARnoŠtA.  
S láskou vzpomíná manželka, synovci, neteře, švagr, 
švagrová, tchyně a přátelé.

Letos vzpomínáme  20 let od úmrtí otce a velkého kamaráda  
dobromila holuBA st. Současně uplynulo pět let od úmrtí mé 
matky Marie holuBové a bratra dobromila holuBA ml. 
Lidé odcházejí, ale vše dobré po nich zůstává. Tichou vzpomínku 
věnuje Jiří Holub s rodinou.

Dne 13. dubna uplynulo 5 let, kdy nás opusti-
la naše maminka, babička, teta, paní Božena  
MRhálková. S láskou vzpomínají synové  
Jaroslav a Miroslav s rodinami.

V květnu by se dožil 70 let pan Josef deneŠ. To mu 
však nebylo přáno a zemřel v září 2008. Kdo jste ho 
měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku 
děkují Jana s rodinou.

Dne 2. května jsme si připomněli 12. výročí úmr-
tí naší maminky, babičky a prababičky, paní  
Marie duJkové. Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera Jana a rodinou.

Dne 2. května jsme si připomněli 5. výročí, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan  
Jan BlAtA, který by se 7. března dožil 88 let.  
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana s rodinou.

Místo abychom 27. června slavili šedesátiny pana 
vladimíra čeleChovského, vzpomínali jsme 
6. května se smutkem páté výročí, kdy nás nečekaně 
opustil. Za vzpomínku všem kamarádům a známým 
děkuje manželka Světlana, syn Vladimír a sestra  
Marie s rodinou.

Dne 8. května jsme si připomněli 4. výročí úmrtí paní 
Anežky GäRtneRové. Za tichou vzpomínku  
děkuje rodina.

Dne 9. května uplynul 1. smutný rok od úmrtí mého manžela, pana 
Františka nevAŘilA. Dne 18. prosince 2011 syna Zdeňka  
nedožitých 60 let a 5. září 1996 úmrtí syna Romana ve věku 38 let. 
S láskou a bolestí vzpomínají manželka Jarmila, snacha, vnuci s ro-
dinami a celá rodina. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děkuji.

Dne 9. května by se dožila 90 let paní Markéta 
kühRová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
S láskou vzpomíná syn Ivan s rodinou.

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 9. května uplynul 1. smutný rok, kdy nás opus-
til pan Pavel ZAtloukAl. Za tichou vzpomín-
ku děkují manželka Blanka a synové Tom a Radek  
s rodinami.

Spi sladce, tiše, mladý svůj sen, na tebe, Martínku, 
vždy s láskou vzpomenem. Dne 10. května uplynulo  
5 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný  
Martin sAtinA. S láskou vzpomínají maminka 
Katka, sestry Katka, Caroline a bratr Lukáš.

Dne 10. května uplynuly 2 smutné roky, kdy nás 
opustila naše milovaná maminka, babička, paní  
Miloslava kARlíková. Za tichou vzpomínku 
těch, kteří ji znali, děkují synové Lukáš a Stanislav  
s rodinami.

Ztichlo navždy zlaté srdce, zhasl ve tvých očích svit, 
těžko se nám bude tady bez tebe, tatínku, žít. Dne  
11. května uplynuly 2 roky od náhlého úmrtí našeho ta-
tínka, manžela a dědečka, pana eduarda kARoly.  
S láskou stále vzpomíná syn Eduard s rodinou.

9
OtrOkOvické

nOviny

Dne 4. května 
oslavila 90. na-
rozeniny paní 
Marie 
RusZeláková. 
Hodně štěstí, protože je krásné, 
hodně zdraví, protože je vzác-
né, hodně lásky, protože je jí 
málo a hodně všeho, co by za to 
stálo, přeje celá rodina.

Dnes, 19. května, se dožila naše 
milovaná maminka, babička  
a prababička, paní Monika 
Motyčková, 90 let. Dě-
kujeme jí za její nekonečnou 
lásku, obětavost a podporu. 
Do dalších let přejeme hodně 
zdraví, štěstí, životního elánu 
a optimismu. Zároveň s láskou 
vzpomínáme také na našeho 
tatínka, pana Rndr. karla  
Motyčku, Csc., který by se 
18. května dožil 91 let. Dcera 
Jana a syn Jiří s rodinami

K Tvým krás-
ným kulatinám, 
které slavíš dnes, 
19. května, Ti 
přejeme jen to 
krásné, protože co je krásné, 
je i vzácné. Ať radost a štěs-
tí Tě provází, zdravíčko ať 
Ti neschází. Na svět se dívej 
vesele, ať se co chce semele. 
Za Tvou lásku děkujeme, ma-
minko Jarmilo sABáková,  
a oporu Ti teď slibujeme. To 
Ti z upřímného srdce přeje 
Tvá dcera Martina s manželem  
Dušanem a vnučky Míša a Ája.

BlAhoPŘání

PodĚkování

sPolečenská kRonikA

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá TIC, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.
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V pátek 31. března proběhl na ZŠ 
T. G. Masaryka Dětský vědecký 
kongres. Pilotní projekt zahrno-
val zájemce z řad 3. až 7. roční-
ků. Žáci si zvolili témata, která je 
zajímají a kterým se věnují. A tak 
jsme se mohli přenést například 
do vesmíru za neznámými plane-
tami nebo jsme mohli nahlédnout 
do světa módy. 

Ale nebyla to ledajaká mód-
ní přehlídka! Ocitli jsme se 
v podmořském světě. Dále jsme 
se dozvěděli více zajímavostí 
o vynálezcích a jejich objevech, 
ochutnali jsme výborné muffiny 
z motýlí louky nebo jarní dort. 
Nechyběla ani přednáška o sop-
kách, bitevních strojích, mode-
lářství, povodních v roce 1997, 
a dokonce i o hlodavcích. 

Velmi zajímavá byla anima-
ce v podobě Bleska McQueena. 
Nevšedním zážitkem se stala ra-
keta, která při pokusu vyletěla až 
do výšky dvaceti metrů. Celkem 
bylo předvedeno dvanáct prezen-
tací, na které se děti připravovaly 
přibližně půl roku pod vedením 
svých rodičů nebo za pomoci 
učitelů. Tímto všem velmi děku-
jeme.

Jelikož celá akce skončila 
úspěšně, rozhodli jsme se pří-
ští školní rok oslovit ostatní 
základní školy v Otrokovicích 
a uspořádat 1. ročník Dětského 
vědeckého kongresu. Snad se 
nám podaří rozšířit tak řady ši-
kovných a nadaných žáků.  
 Mgr. hana úlehlová, 
 ZŠ t. G. M.

Evropská vesmírná agentura 
(European Space Agency – dále 
jen ESA) pořádá každoročně ro-
botické workshopy (dílny) pro 
evropské učitele. Jde o dvou-
denní seminář, na kterém se zú-
častnění učitelé učí stavět roboty 
ze stavebnic Lego MindStorm 
a hlavně je programovat pro růz-
né „vesmírné“ mise. Seminář se 
koná v Redu v Belgii, kde má 
ESA svoji evropskou centrálu. 
Z tohoto místa je řízený vesmír-
ný program Evropské unie (EU) 
a mimo jiné zde mají robotickou 
laboratoř pro vzdělávání učitelů 
a vzdělávací místnost pro středo- 
a vysokoškolské studenty.

Jako dosud třetímu učiteli 
z ČR se mi podařilo projít vý-
běrovým řízením. Díky podpoře 
vedení školy a mojí manželky 
jsem se tohoto robotického se-
mináře koncem března zúčastnil.  
Kromě úžasných zážitků z cesty 
(cestoval jsem rychlovlakem) 
jsme, ve spolupráci s kolegyní 
z Rumunska – Violetou, sestavili 
robota. Úspěšně jsme ho napro-
gramovali k samostatnému po-
hybu po modelu Marsu, změřili 
s ním teplotu vody a také přijali 
a správně přeložili signál ze Země 
přes orbitální družici obíhající 
kolem Marsu. Všechny úkoly, 
které jsme měli splnit, nám byly 
vysvětleny v souvislosti s vyu-

žitím ve vzdělávání našich žáků 
a studentů se snahou prohloubit 
zájem žáků, respektive studentů 
o vesmír.

Mimo náplň workshopu jsme 
navštívili Evropské vesmírné 
centrum (European Space Cent-
re – ESC). Kromě muzea slouží 
jako výcvikové centrum astro-
nautů. V něm jsme se dozvěděli 
o zvláštnostech pobytu astronau-
tů na mezinárodní vesmírné sta-
nici (International Space Station 
– ISS), o způsobech dopravy ma-
teriálů do vesmíru a také o systé-
mu globální navigace EU – Gali-
leo. Jako třešničku na dortu jsme 
si mnozí zkusili chůzi po virtuál-
ním Měsíci s šestkrát menší gra-
vitací, než je na Zemi, simulátor 
řízení raketoplánu a další cvičení 
astronautů. Hlavně jsem procvi-
čil svou angličtinu a spolupráci 
v týmu. Na vysílání a příjmu 
signálu ze Země jsme s Violetou 
spolupracovali s dalším týmem – 
učitelkami z Polska.

Výlet i seminář jsem si velmi 
užil. Jde o zkušenost, na kterou 
celý život nezapomenu. Budu-li 
mít příležitost, rád si workshop 
zopakuji znovu. Účast doporučuji 
každému učiteli se zájmem o ves-
mír a roboty. Určitě dokáže své 
zkušenosti využít ve své škole. 

 Pavel BRožA,
 ZŠ Mánesova

dětský vědecký kongres

vzděláváme se v robotice

Datum konání: 12. dubna 2017
Místo konání: ZŠ a MŠ Poho-
řelice, okr. Zlín, p. o.
Čas: 10–12 hod.
Akce určena: osobám zainte-
resovaným do projektu MAP 
na Otrokovicku
Druhé setkání aktérů MAP 
na Otrokovicku v rámci klíčo-
vé aktivity rozvoj partnerství 
se uskutečnilo v Pohořelicích 
a všichni účastníci se shodli, 
že zdejší škola má úžasnou, 
přátelskou atmosféru, která je 
podpořena malým počtem žáků 
ve třídách a faktem, že zde se 
„všichni znají“. 

V úvodu ředitelka Mgr. Mar-
tina Kudláčková promluvila 
v prostorách obecního úřadu 
o historii školy, kterou doplnil 
rovněž přítomný pan starosta. 
Poté jsme se prošli přes školní 
zahradu do budovy školy, kte-
rou jsme si prohlédli, pozdra-
vili se s pedagogy i žáky všech 
pěti tříd. Následně nám žáci 
zazpívali školní hymnu, před-
vedli nám, jak se vypořádávají 
se skutečností, že nemají školní 
rozhlas či zvonění. Načerpali 
jsme energii z příjemného škol-
ního klimatu a přistoupili k dal-
šímu bodu programu – prohlíd-
ce prostor MŠ.

V druhé části pohovoři-
la Mgr. Monika Fojtáchová 
o náročných rozhovorech s ro-
diči a proběhla diskuse k té-
matu mediace, facilitátorství  
a realizaci obtížných rozhovorů 
s rodiči za přítomnosti nestran-
né třetí strany, osoby nepracu-
jící v daném školním zařízení. 
Mgr. Kudláčková potvrdila 
dobrou zkušenost s tímto pří-
stupem, se kterým její škole 
právě Mgr. Fojtáchová pomá-
há. Účastníci se shodli na vel-
kém přínosu těchto nových me-
tod a chtěli by je v budoucnu 
rovněž využívat.
 Mgr. Barbora ŠoPíková, 
 vedoucí OŠK

 

ZÁPIS ZE „SETKÁNÍ V POHOŘELICÍCH“ 

 

Datum konání: 12. dubna 2017 
Místo konání: ZŠ a MŠ Pohořelice, okr. Zlín, p. o. 
Čas: 10:00 – 12:00 hod. 
Akce určena: osobám zainteresovaným do projektu MAP na Otrokovicku 
  
Druhé setkání aktérů MAP na Otokovicku v rámci klíčové aktivity rozvoj partnerství, se uskutečnilo 
v Pohořelicích a všichni účastníci se shodli, že zdejší škola má úžasnou, přátelskou atmosféru, která je 
podpořena malým počtem žáků ve třídách a faktem, že zde se „všichni znají“.  
 
V úvodu paní ředitelka Mgr. Martina Kudláčková promluvila v prostorách obecního úřadu o historii 
školy, kterou doplnil rovněž přítomný pan starosta. Poté jsme se prošli přes školní zahradu do budovy 
školy, kterou jsme si prohlédli, pozdravili se s pedagogy i žáky všech pěti tříd. Následně nám žáci 
zazpívali školní hymnu, převedli nám, jak se vypořádávají se skutečností, že nemají školní rozhlas či 
zvonění. Načerpali jsme energii z příjemného školního klimatu a přistoupili k dalšímu bodu programu 
– prohlídce prostor MŠ. 
 
 
V druhé části pohovořila paní Mgr. Monika Fojtáchová o náročných rozhovorech s rodiči a proběhla 
diskuze k tématu mediace, facilitátorství a realizaci obtížných rozhovorů s rodiči za přítomnosti 
nestranné třetí strany, osoby nepracující v daném školním zařízení. Mgr. Kudláčková potvrdila dobrou 
zkušenost s tímto přístupem, se kterým její škole právě Mgr. Fojtáchová pomáhá. Účastníci se shodli 
na velkém přínosu těchto nových metod a chtěli by je v budoucnu rovněž využívat. 

 
Přílohy: 

- prezenční listina 
 

 
Zapsala: Mgr. Barbora Šopíková 
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Datum konání: 12. dubna 2017 
Místo konání: ZŠ a MŠ Pohořelice, okr. Zlín, p. o. 
Čas: 10:00 – 12:00 hod. 
Akce určena: osobám zainteresovaným do projektu MAP na Otrokovicku 
  
Druhé setkání aktérů MAP na Otokovicku v rámci klíčové aktivity rozvoj partnerství, se uskutečnilo 
v Pohořelicích a všichni účastníci se shodli, že zdejší škola má úžasnou, přátelskou atmosféru, která je 
podpořena malým počtem žáků ve třídách a faktem, že zde se „všichni znají“.  
 
V úvodu paní ředitelka Mgr. Martina Kudláčková promluvila v prostorách obecního úřadu o historii 
školy, kterou doplnil rovněž přítomný pan starosta. Poté jsme se prošli přes školní zahradu do budovy 
školy, kterou jsme si prohlédli, pozdravili se s pedagogy i žáky všech pěti tříd. Následně nám žáci 
zazpívali školní hymnu, převedli nám, jak se vypořádávají se skutečností, že nemají školní rozhlas či 
zvonění. Načerpali jsme energii z příjemného školního klimatu a přistoupili k dalšímu bodu programu 
– prohlídce prostor MŠ. 
 
 
V druhé části pohovořila paní Mgr. Monika Fojtáchová o náročných rozhovorech s rodiči a proběhla 
diskuze k tématu mediace, facilitátorství a realizaci obtížných rozhovorů s rodiči za přítomnosti 
nestranné třetí strany, osoby nepracující v daném školním zařízení. Mgr. Kudláčková potvrdila dobrou 
zkušenost s tímto přístupem, se kterým její škole právě Mgr. Fojtáchová pomáhá. Účastníci se shodli 
na velkém přínosu těchto nových metod a chtěli by je v budoucnu rovněž využívat. 

 
Přílohy: 

- prezenční listina 
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setkání v Pohořelicích

Dne 30. března se ze slovenské-
ho Partizánského vrátila dvaná-
ctičlenná běžecká výprava ZŠ 
Mánesova, která reprezentovala 
město Otrokovice na 23. ročníku 
Behu oslobodenia mesta Parti-
zánske. Toto sportovní setkání 
žáků základních škol se usku-
tečnilo jako již druhé pokračo-
vání výměn mladých sportovců 
v rámci spolupráce „baťovských 
měst“ a vyšlo z popudu místosta-

rosty Otrokovic Jiřího Veselého, 
jenž celý zájezd zaštítil.

K vážnosti sportovní akce 
přispělo přijetí naší sportovní 
výpravy u primátora města Par-
tizánske doc. PaedDr. Jozefa 
Božika, Ph.D. bezprostředně 
před závodem. Primátor rovněž 
vyzdvihl tento významný oka-
mžik, který spojuje historii obou 
měst a která je spojena s firmou 
Baťa. Popřál našim závodníkům 

mnoho sportovního štěstí. To se 
k nám neobrátilo zády. V nej-
mladší kategorii chlapců si Petr 
Solař doběhl pro pěkné 4. mís-
to. V kategorii mladších žáků 
obsadil Adam Štourač 2. mís-
to. V kategorii starších chlapců 
jsme zažili, jak se říká, „atletic-
ké žně“, kde Jiří Štefka doběhl 
na 3. místě, Marian Pražák na 5. 
místě, Radim Vašulka na 9., Jan 
Staněk na 11. a Lukáš Procházka 
na 15. místě. V kategorii starších 
děvčat doběhla Šárka Zapletalo-
vá na 10. místě, Veronika Leo-
vá na 11. a Renata Mikulcová 
na 12. místě.

Dále nás reprezentovali: Ve-
ronika Jonášková a Tomáš So-
vadina. Behu oslobodenia se 
zúčastnilo na 196 závodníků 
z osmi základních škol a gymná-
zií.  vlastimil BukovJAn

Závodníci z otrokovic se v Partizánském neztratili

Ve dnech 25.–26. dubna se 
v Jindřichově Hradci konalo 
republikové finále ve florbale 
středních škol. V dívčí kategorii 
se do finále probojovaly i dívky 
z Gymnázia Otrokovice, které 
prošly třemi kvalifikačními tur-
naji bez ztráty bodu. Do finále 
se kvalifikovalo 6 družstev z celé 
republiky, byly vylosovány dvě 
tříčlenné skupiny, přičemž první 
dvě družstva z každé skupiny po-
stupovala do semifinále.

Prvním soupeřem našich děv-
čat byl tým ze Žďáru nad Sáza-
vou. Po pomalejším rozjezdu se 
naše dívky prosadily střelecky 
až ve druhém poločase, kdy tře-
mi góly rozhodly o vítězství 3:0. 
Dalším soupeřem ve skupině byl 
tým Obchodní akademie Praha- 
Bubeneč, jeden z favoritů celého 
turnaje, protože v jeho dresu hrá-
lo několik hráček se zkušenostmi 
z juniorské florbalové extraligy.       
I v tomto zápase se naše hráčky 
trápily v prvním poločase a pro-
hrály jej 1:0. Na začátku druhého 
dějství se našim dívkám podaři-
lo vyrovnat a po krásné indivi-
duální akci Natálky Mlýnkové 
strhnout vedení na naši stranu. 
Soupeřky pak musely otevřít hru 
a do otevřené obrany ještě dva-
krát inkasovaly. Celkový výsle-
dek tedy byl 4:2 v náš prospěch 
a znamenal postup do semifinále 
z prvního místa ve skupině, což 
bylo důležité, protože jsme se tak 
vyhnuli týmu z Náchoda, jenž 
obhajoval loňské vítězství.

V semifinále nastoupily naše 
dívky proti družstvu z Klatov. 
Opět se prokázalo, že vstupy 
do utkání nebyly silnou stránkou 
našich reprezentantek. Nešťast-
ný gól po neodpískaném faulu 
na naši nejlepší hráčku Báru 
Huskovou znamenal poločasové 
vedení soupeřek 1:0. O výsledku 
pak rozhodlo obrovské nadšení 
a nezměrná touha našich děvčat 

po vítězství ve druhém poločase, 
kdy dokázaly strhnout vítězství 
na svou stranu a zvítězily 4:1. 

Ve finále nás čekal již zná-
mý soupeř z OA Praha, který 
ve druhém semifinále vyřadil 
obhájkyně titulu z Náchoda 2:0. 
Soupeřky se poučily ze zápasu 
ve skupině a tvrdou osobní obra-
nou eliminovaly naše nejlepší 
hráčky. Naděje na vítězství dr-
žela svými fantastickými zákro-
ky brankářka Verča Ištvánková. 
Převaha soupeřek byla místy 
drtivá, ale naše bojovnice držely 
perfektní obranou šanci na vítěz-
ství až do poslední minuty, kdy 
jedna z mnoha střel propadla 
do naší sítě. Tento jediný gól 
tedy rozhodl o naší prohře 1:0. 
Byla to vůbec první porážka 
v tomto soutěžním roce.

Naše dívky tak zůstaly těsně 
pod vrcholem, ale i tak získaly 
skvělé druhé místo v republice. 
Výsledek je o to cennější, že naše 
družstvo bylo sestaveno spíše 
z amatérek, zkušenosti s flor-
balem mají jen 3 hráčky týmu, 
zbytek tvořily dívky z jiných 
sportovních odvětví. Nedostatek 
zkušeností ale dokázaly vyvážit 
obětavostí, bojovností a nadše-
ním. Z týmu je třeba vyzvednout 
výkony nejlepší střelkyně finálo-
vého turnaje Báry Huskové, kte-
rá vsítila celkem 10 branek, dále 
brankářky Veroniky Ištvánkové 
a rozehrávačky Natálie Mlýnko-
vé. Velký dík patří ale i ostatním 
reprezentantkám, tedy Michaele 
Slívové, Janě Bujdákové, Lud-
mile Pompové, Tereze Štěbrové, 
Valentině Baťové, Aničce Hosta-
šové, Kateřině Kučerové, Barbo-
ře Šimkové, Katce Kolajíkové, 
Zuzce Skapálkové a samozřejmě 
také trenérovi Jaromíru Vaňkovi 
a kouči, který během turnaje dív-
ky vedl, Pavlu Semerákovi.
  Pavel hRstkA, 
 Gymnázium Otrokovice

Florbalistky gymnázia druhé v republice!

informace o dopravním omezení na Baťově
V sobotu 27. května od 8 do 13 hodin bude úplně uzavřen provoz na 
tř. Tomáše Bati (na silnici č. III/36746) v Otrokovicích. Důvodem 
je pořádání kulturní a společenské akce Mistrovství Moravy a Slez-
ska – Národní šampionát mažoretek. Objízdná trasa bude vedena po 
místních komunikacích přes ulici Ml. stavbařů a Štěrkoviště. 

středa 21. června od 16 hodin, Sportovní areál Baťov

ŘádĚní se ZdRAvýM PohyBeM do Škol
Přijďte se podívat na sportování školáků.

Zahrádkáři z Otrokovic – Radovánek srdečně zvou  všechny 
děti i dospělé na ZAhRádkáŘský den, 

který pořádají v sobotu 10. června. Začátek cesty pohádkami bude  
ve 13 hodin u splavu na řece Dřevnici. Na procházce pohádka-
mi i v cíli budou děti soutěžit. V cíli bude občerstvení pro děti 
a dospělé i opékání špekáčků až do večera.  
 těší se pořadatelé z čZS Radovánky

inZeRCe

hledám ke koupi byt v Otrokovicích. Tel.: 603 908 346.

Zveme vás do cukrárny Spol. domu, kterou zdobí probíhající 
prodejní výstava obrázků amatérské malířky Miluše Slezákové.

koupím garáž v Otrokovicích. Tel.: 603 503 878.

hledám brigádnici na měsíce červen až prosinec k výrobě dušič-
kové floristiky, balení zboží, expedování a jiné pomocné práce. 
Tel: 733 531 787.



Aktuálně na čtyři desítky členů má otrokovický 
triatlonový TRI-MAX sport team. V jeho řadách 
je několik učastníků mistrovství světa na Havaji 
(tam se o start ročně pokouší osmdesát tisíc tri-
atletů, jen dva tisíce projde kvalifikačním sítem. 
Letos se jej zúčastní Helena Kotopulu z týmu, 
pozn. red.), včetně několika titulů České re-
publiky. Nejznámější je však pro Otrokovičany 
zřejmě díky pořádání triatlonu TUFO Moravia-
man, který už od roku 2002 oživuje Štěrkoviště 
a okolí. Hlavní organi-
zátor a vedoucí otro-
kovických triatlonistů 
Jiří dAnĚk, také 
aktér mistrovství světa 
na Havaji, se jej však 
neúčastní.  „Skloubit 
pořadatelské povin-
nosti a start v závodu 
nejde. Dokonce to 
mám smluvně i zaká-
zané,“ konstatuje. Před 
osmnácti lety začínal 
tým v Uherském Hra-
dišti, ale patnáct let je  
v Otrokovicích, právě 
kvůli Moraviamanu.
Podle výsledků, které 
tým má, vypadá jako 
prestižní klub. Berete 
i další zájemce?
Stačí se přihlásit – mů-
žeme spolupracovat 
jak co se týká rad, tak 
i v účasti na závodech 
a tak dále.
triatlon se skládá ze třech disciplín. Je to vaše 
specializace, nebo lze závodit třeba i v jednot-
livých odvětvích?
Jistě i jednotlivě. Když je někde bikeový nebo 
běžecký závod či v zimě běžky jako třeba Jizer-
ská padesátka, i tam se naši členové účastní.
Možná by zájemce o triatlon odradila i nároč-
nost Moraviamanu, který má v souhrnu 226 
kilometrů. Má šanci i někdo méně vytrvalý?
Jsou i kratší trasy. Mezi certifikované patří sprint 
triatlon, tedy 750 metrů plavání, 20 kilometrů 
na kole a pět kilometrů běh, dále olympijský tri-
atlon vzniklý právě z Ironmana, ovšem v délce 
cca 2 hodin, aby to bylo zajímavé pro média. 
Tam je 1,5 kilometru plavání, čtyřicet kilometrů 
na kole a deset kilometrů běh. Poloviční Ironman 
je 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů kolo a půl-
maraton a pak je ten královský, hlavní, který se 
jezdí i v Otrokovicích. Tedy 3,8 kilometru plavá-
ní, 180 kilomerů na kole a 42,2 kilometru běhu. 
Ale jinak se jezdí spousta zavodů které se sklada-
jí z libovolných vzdáleností.
Jak to, že je právě otrokovický ironman,  
Moraviaman, tak populární?
Závody této série ve světě jsou mnohem populár-
nější, ale nejsou zrovna levné. Samo uspořádání 
je hodně nákladné. Záleží také, jaký to má punc. 
Když srovnáte třeba závod světové série Ironman  
a otrokovický, je to úplně jinde. Ještě tak čtyři 
pět let zpátky jsme byli výjimkou v rámci vý-
chodního bloku. Zní to možná divně, ale opravdu 
směrem od východu na západ byl Moraviaman 
druhým největším triatlonem na světě po maďar-
ském Nagyatádu. A s přesahem do dneška: máme 
relativně přijatelné tratě. Nejsou ani kopcovité, 
ani vyloženě rovinaté. Dochází hodně ke kon-
taktům, tady závodníci jedou, běží hodně kolem 
sebe.  Dějiště závodu je kousek od dálnice, takže 
lidé jsou tu relativně za chvilku, je to i blízko ze 
Slovenska. Kdo sem létá, nemá to daleko z br-
něnského letiště. Možná taky naše pořadatelská 
práce je tak dobrá, že sem sportovci chtějí jezdit 
(úsměv). Naší obrovskou nevýhodou zase je, že 
neumíme pro top zavodníky nabídnout adekvátní 
finanční odměny jako ve světě, i když rozdělu-
jeme na prize money 100 000 korun a technicky 
zabezpečit trať, to znamená úplně uzavřít.
Závody mají doslova mezinárodní popularitu. 
čím to je?
V každém ročníku startuje tak dvanáct až pat-

náct národností. Už teď je přihlášeno na 360 lidí 
(ke 2. květnu, pozn. red.), včetně pětadvaceti 
žen, což jsme tady dosud neměli. Jinak zde bývá 
kolem tisíce závodníků. Samotný Moraviaman 
je rozdělený do více disciplín. Od čtvrtka, letos 
tedy od 22. června, ve spolupráci se sportovcem 
a filantropem Tomášem Slavatou, věnujícím se 
dětem v dětských domovech, jsme upekli triatlon 
pro děti z dětských domovů i pro děti z úplných 
rodin. I děti, které přijdou bez kola, si jej půjčí 

a odjedou závod… 
Nejlepší dostanou po-
hár, všichni alespoň 
nějakou cenu. V pátek 
bývá sportovní expo. 
V klasickém obcho-
dě moc věcí na triat-
lon  neseženete. Jsou 
tu tedy stánky, kde si 
může zájemce poří-
dit například neopren 
a další věci. V sobotu, 
tedy hlavní den, je to už 
jen o triatlonu. Závod 
startuje v 7 hodin, poté 
startuje štafeta a pak 
zhruba kolem 11. ho-
diny jsou zařazeny dět-
ské závody. Jeden pro 
děti, které ještě neumějí  
plavat, tedy běžecký 
závod, a potom kom-
binace plavání a běhu. 
Děti závodí o poháry 
Petra Vabrouška, které 

vozí z celého světa. Vloni jsme na Štěrkáči hos-
tili skoro devět set lidí a doufám, že letos se to 
přehoupne konečně přes tisícovku.
v kolik hodin v triatlonovou sobotu vstáváte 
a kdy přibíhají poslední účastníci závodu?
V noci z pátku na sobotu se toho moc nenaspí. 
Závodníci si ukládají věci do depa od půl šes-
té. Pro zdolání cíle je jako hrana ve světě daná 
24. hodina daného dne. Kdyby to někdo nestihl 
o vteřinu, tak bohužel, už má smůlu. Kolem půl-
noci se to ale povede i tady. Vloni jsme skončili 
před třiadvacátou hodinou.
Budou v tomto závodě i zástupci vašeho týmu?
Poprvé bychom rádi vyhráli mistrovství České 
republiky v týmech. Berme, že tým musí být po-
skládaný tak, aby se nám podařilo vyhrát. Byli 
jsme bronzoví i stříbrní. Je to sen, vyhrát mist-
rovství republiky v týmech. Doufám, že letos se 
nám to povede splnit.  Že budou všichni ve for-
mě a vyjde to. Z mistrovství republiky v duatlonu 
David Jílek přivezl bronzovou medaili v celko-
vém pořadí. A tým skončil čtvrtý.
někdo z týmu ale bude muset asistovat při  
organizaci závodu, že ano?
Jasně. Je to přece jenom týmová akce.
Akce pořádané týmem mají také charitativní 
přesah, nejen přidružením slavata triatlonu...
Obecně velké závody mívají charitativní podtext. 
Pořádáme proto také listopadový fotbalový tur-
naj NEO Cup, díky němuž jsme vloni do Krajské 
nemocnice Tomáše Bati nasypali zhruba milion 
korun ve financích i věcných darech. Zatím jsou 
za námi dva ročníky. Hrají v nich firemní týmy 
nebo spolky, které složí startovné, nebo firma 
zaplatí startovné dětem, aby si zahrály. K tomu 
patří spousta zábavy pro děti, prodej dárko-
vých předmětů s veškerý příjem jdoucí na cha-
ritativní účely. Byly už dva ročníky a za ně se 
poslalo právě přes milion korun. Naší další vizí 
je dobročinný ples. Bojujeme ale s počátečními 
náklady. Ze zákona lze při dobročinných akcích 
použít jen pět procent nákladů – když například 
chcete milion korun, musíte mít náklady padesát 
tisíc. Za takovou cenu ale nelze nic zorganizovat. 
Pronajmout halu, udělat billboardy, v případě 
závodů udělat poháry…  Je to hodně zamotané.  
Jsou ale za námi vidět výsledky – v roce 2016 
jsme získali Cenu Salvator za charitativní projekt 
roku Zlínského kraje a letos naše Silva, která se 
o NEO Cup stará, dokonce získala Cenu Salvator 
v kategorii občan.  (ano)

11
OtrOkOvické

nOviny

V sobotu 1. dubna absolvovaly naše otrokovické oddíly první závod 
této sezony, mistrovství Zlínského kraje. Letos jsme se ujali pořada-
telství, běhalo se na žlutavském kopci. Naši závodníci se ani tentokrát 
neztratili, získaných 8 medailí a 11 postupujících do dalších závodů 
Českého poháru je toho důkazem. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo nám při pořádá-
ní tohoto závodu pomáhali, díky patří i otrokovickým skautům, kteří 
nám ve své klubovně bezplatně poskytli zázemí. Děkujeme.
 Jan žAlčík, tOM 1419 Otrokovice

sezona turistických závodů odstartovala 

V neděli 9. dubna uspořádal cyk-
listický tým TUFO Cyklozáklad-
na Otrokovice  premiérový závod 
horských kol. Jednalo se o závod 
v disciplíně cross country, centrem 
závodu bylo žlutavské hřiště. Po-
řadatelé připravili krásnou, tech-
nicky náročnou trať, která se dle 
ohlasů závodníků líbila. Na  startu 
prvního ročníku se sešlo přes 230 
bikerů, od dětí na odrážedlech přes 
žáky až po dospělé.

Z domácího týmu TUFO CZ 
OTROKOVICE, který se zamě-
řuje hlavně na přípravu mláde-
že, se na medailových pozicích 
umístili: kategorii přípravka  
1 zvítězil Lukáš Richter, mezi hol-
kami obsadila druhé místo Mag-

da Klementová. V předžačkách 
byla druhá Anička Hudečková. 
Mezi mladšími žáky skončil na  
3. místě Honza Hyneček. V ka-
tegorii starších žáků se na stupně  
vítězů postavili druhý Honza Hu-
deček a třetí Lukáš Mach. V hlav-
ním závodě mužů na sedm okruhů 
zvítězil s velkým náskokem Ond-
ra Fojtík (FORCE KCK ZLÍN), 
před Davidem Bártkem (KELLYS 
BIKE RANCH TEAM) a třetím 
Jardou Markem (SUPERIOR RI-
DERS). Děkujeme závodníkům, 
sponzorům a všem, kteří se podí-
leli na zajištění tohoto závodu a již 
se těšíme na další ročník.     

 
 tUFO CZ Otrokovice

Prvním vítězem je ondřej Fojtík

otrokovičtí triatlonisté chtějí být mistry čR

Program na Štěrkovišti 22.–24. června:
čtvrtek: dětské závody v rámci slavata tour

pátek od 14.00 prezentace Moraviaman 
a štafety

sobota 7.00 start Moraviaman triatlonu
8.00 start štafet

11.00 start dětských závodů 
neo Run

11.30 start dětského závodu 
neo AQuAtlon

       15.25 předpokládaný doběh vítěze
           24.00 konec závodu, vyhlášení vítězů 

Jakub Jugas sportovcem Zlínského kraje
Otrokovický fotbalista Jakub 
Jugas, hrající za prvoligový FC 
Fastav Zlín, se stal sportovcem 
Zlínského kraje za rok 2016  
v kategorii nejúspěšnější spor-

tovec jednotlivec – TOP 10  
a zároveň získal i cenu občanů 
Zlínského kraje. Ceny byly pře-
dány ve zlínském Kongresovém 
centru 21. dubna.  (red)

Roman hyneček, 
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Rekonstrukce sportovní haly začala

V sobotu 8. dubna jsme prožili 
krásný den na našich prvních 
oficiálních závodech na kolo-
běžkách Masaryk Run v Brně. 
Jsme milovníci koloběžek, 
a tak jsme jeli nejen závodit, 
ale hlavně si užít den s kama-
rády a lidmi, které jsme právě 
díky koloběžkám poznali.

Nebyli jsme první, ani 
v první stovce závodníků, o to 
více jsme si to užili.  Naše 
výsledky na trati 10  km: Petr 
celkově 122. místo, ve své kat. 
47. místo a čas 32:52, Jarda 
celkově 138. místo, ve své kat. 
53. místo a čas 34:06, Alena 
celkově 152. místo, ve své kat. 
13. místo a čas 35:41, Lenka 
celkově 153. místo, ve své kat. 
14. místo a čas 36:06, Jaruška 
celkově 167. místo, ve své ka-
tegorii 16. místo a čas 37:26, 

Jana celkově 194. místo, 
ve své kategorii 19. místo 
a čas 41:08.

Naše kategorie je již senior-
ská, v kategorii mužů bylo 77 
závodníků, dále 25 závodnic 
a celkem ve všech kategoriích 
jelo 227 závodníků.

Díky koloběžce jsme po-
znali nové lidi a místa, byla 
spousta zážitků a smíchu, 
zlepšili jsme si kondici a mož-
ná i shodili nějaké to kilo, pro-
to se nebojte k nám kdykoliv 
přidat. Každý jezdíme dle 
svých možností a schopností. 
A naše další výzva na závody 
je Blanenská desítka v sobotu  
9. září. Budeme se těšit na dal-
ší krásné trhnutí :-) .

 Za celý kolektiv 
 FitKoloběhu Otrokovice  

 Alena Ježová

Milovníci koloběhu závodili v Brně

dorostenci Panterů postoupili do 1. ligy
Dorostenci Panthers Otroko-
vice prožili výjimečnou sezo-
nu. Na začátku i během ní se 
v týmu událo několik změn. 
Nejprve jej převzal nový tre-
nér, během sezony se měnil i 
hráčský kádr. Někteří museli 
bohužel ze studijních či jiných 
důvodů kádr opustit, naopak 
mladší hráči ze starších žáků 
se dokázali adaptovat na herní 
styl někdy i o tři roky starších 
kolegů a celek více než důstoj-
ně doplnili. „Staří mazáci“ vza-
li „bažanty“ mezi sebe a spolu 
utvořili skvělý, cílevědomý 
tým. 

V základní části Panteři za-

žili pouze jeden smolný turnaj, 
na němž prohráli oba zápasy. 
Tato krize však přišla naštěstí 
na začátku sezony a od té doby 
dorostenci všechny zápasy 
vyhráli. S bilancí 21 výher, 1 
remíza a 2 prohry postoupili 
se ziskem 64 bodů do baráže  
o nejvyšší dorosteneckou sou-
těž, kde se střetli s kyjovským 
FBC Dragons.

V baráži hrané na dvě vzá-
jemná utkání (doma – venku) 
v prvním zápase Panteři zví-
tězili 6:2 a vybudovali si so-
lidní náskok do odvety hrané  
v Otrokovicích. Zápas na Štěr-
kovišti přitáhl i spoustu fanouš-

ků, kteří vytvořili fantastickou 
atmosféru a dorostence mohut-
ně povzbuzovali i za stavu 1:4, 
kdy byl postup hodně nahnutý. 
Dorostenci však zápas v závěru 
díky dvěma vstřeleným bran-
kám zvládli, a i přes prohru 3:4 
díky lepšímu skóre postoupili 
do nejvyšší dorostenecké sou-
těže. Sestava: Vičánek, Dole-
žal – Štěpánek (C), Popovský, 
Zdražil, Pšenčík, Řezáč P. – 
Janeček, Jančík, Samohýl, Ka-
houn, Štourač J., Hrtús, Kop-
čil, Zdráhal, Zouhar, Krčma.  
Trenéři: Malina, Štourač.

 Jaromír MAlinA, 
 Hu-Fa Panthers Otrokovice

in-line pohár má za 
sebou první závod

První z letošní třídílné série má 
za sebou Otrokovický in-line 
pohár (OIP). Konal se v sobo-
tu 13. května a pro letošek byl 
premiérově nominačním závo-
dem na VIII. letní olympiádu 
dětí a mládeže České republiky 
v Brně. In-line bruslení je totiž 
novou disciplínou této olympi-
ády. 

Další kola OIP se konají 
na in-line oválu na Trávníkách 
v neděli 18. června a v sobotu 
28. srpna. Výsledky, snímky 
ze závodů a další informace 
najdou zájemci na webových 
stránkách organizátorů – Spe-
edskating club Otrokovice 
www.ssco.cz.  (ano)

Na dvě stě padesát mladých fotba-
lových nadějí (10 družstev mlad-
ší a 10 družstev starší přípravky) 
z České republiky a Slovenska změ-
řilo první květnovou sobotu síly 
v rámci XXII. ročníku Mezinárod-
ního fotbalového turnaje mladších 
a starších přípravek O pohár osvo-
bození města Otrokovice, konaného 
pod záštitou starosty Mgr. Jaroslava 
Budka a předsedy SK Baťov 1930  
z. s. Vlastimíra Hrubčíka.  

Turnaj se konal ve Sportovním 
areálu Baťov. Hrálo se na čtyřech 
hřištích (2x přírodní tráva mladší, 
a 2x hřiště s umělým povrchem IV. 
generace starší přípravka) ve dvou 
skupinách po pěti týmech. Po do-
polední přestávce, kdy skončily 
zápasy ve skupinách, pokračoval 
turnaj zápasy o umístění. K vidě-
ní byly urputné boje fotbalových  
benjamínků i hráčské umění těchto 
začínajících fotbalistů. A protože 
akci přálo počasí, tribuny se zapl-
nily rodiči, kteří zaslouží velkou 
pochvalu za povzbuzování i vzorné 

chování. Celkovým vítězem a „roč-
ním“ majitelem putovního poháru 
se součtem umístění mladší a star-
ší přípravky stali hráči 1. FC Slo-
vácko. Mladší přípravka SK Baťov 
1930 obsadila v silné konkurenci 
desáté místo, když v boji o umís-
tění podlehli chlapci na penalty SK 
Zlín 1931. Starší přípravka skončila 
na devátém místě po vítězství nad 
FC TVD Slavičín 10:1. Mladé na-
děje pořádajícího SK Baťov 1930  
z. s. tak získaly v turnaji určitě cen-
né fotbalové zkušenosti. Ceny pře-
dali Mgr. Jaroslav Budek, starosta 
Otrokovic, Vlastimír Hrubčík, před-
seda SK Baťov 1930 z. s., Ing. Petr 
Trávníček a Petr Zapletal, členové 
výkonného výboru SK Baťov 1930 
z. s. Na uskutečnění letošního roč-
níku mezinárodní mládežnické 
akce O pohár osvobození města 
Otrokovice mají kromě obětavosti 
organizátorů, pořadatelů a rozhod-
čích z řad členů SK Baťov 1930 z. s. 
významný podíl město Otrokovice 
a Zlínský kraj. Všem patří obrovské 

poděkování, že se turnaj mohl usku-
tečnit na výborné úrovni.
Mladší přípravka – celkové 
pořadí: 1. 1. FC Slovácko 
2. SK Hanácká Slavia Kroměříž
3. MFK Dubnica nad Váhom 
4. SK Sigma Olomouc
5. FK Fotbal Třinec
6. FK Lokomotíva Trnava
7. FC Fastav Zlín 
8. FK TVD Slavičín
9. SK Zlín 1931 
10. SK Baťov 1930
Nejlepší hráč: Marko Behan (MFK 
Dubnica nad Váhom)
Nejlepší brankář: Jakub Marek (SK 
Sigma Olomouc)
Nejlepší střelec: Martin Cícha  
7 branek (1. FC Slovácko).
starší přípravka – celkové 
pořadí: 1. 1. FC Slovácko
2. MFK Dubnica nad Váhom
3. FC Fastav Zlín
4. FK Lokomotíva Trnava
5. SK Hanácká Slavia Kroměříž
6. FC Vsetín
7. ČSK Uherský Brod 
8. SK Zlín 1931
9. SK Baťov 1930
10. FK TVD Slavičín
Nejlepší hráč: Lukáš Benedikovič 
(FK Lokomotíva Trnava)
Nejlepší brankář: Milan Švenda 
(SK Baťov 1930)
Nejlepší střelec:  Adam Bárta  
13 branek (1. FC Slovácko).
  Milan sPuRný, 
 člen organizačního výboru turnaje

Poklepání základního kamene. V úterý 9. května poklepali před-
stavitelé Otrokovic, Zlínského kraje, zhotovitelské firmy a sportovců  
základní kámen rekonstrukce Městské sportovní haly. Rekonstrukce 
má být dokončena za devět měsíců.  (red), foto: Anna novotná

Fotbalové naděje bojovaly o pohár osvobození města otrokovice


