
Vážení čtenáři,
začíná se nám pomalu, ale jistě probouzet jaro a já bych Vás chtěl ve stručnosti seznámit s několika no-
vinkami, které pro Vás Otrokovická BeSeDA chystá. V letošním roce jsme uvedli již dvě cestovatelské 
přednášky. V rámci našeho projektu „Cestovatelské středy“ chceme pokračovat i v podzimních měsí-
cích. V současné době finišujeme s programem akce Vítání jara, Májová pouť a odemykání vody. Rád 
bych s předstihem čtenáře upozornil, že v termínu 19.–21. 7. 2019 se budou konat tradiční Otrokovické 
letní slavnosti. těšit se můžete např. na kapelu Wohnout, Petra Koláře s kapelou, těžkej Pokondr či 
Petra Spáleného s Miluškou Voborníkovou. V rámci tradiční akce Srpnová noc vystoupí kapela Pre-
miér, ale nebude jediná. nechte se překvapit. Pro velký úspěch uvedeme v září divadelní představení 
Slováckého divadla Uherské Hradiště s názvem Rychlé šípy. V říjnu na BeSeDĚ odstartuje velkým 
koncertem „turné 60“ Peter nagy.  na závěr bych chtěl upozornit, že turistické a informační středisko 
rozšiřuje od 1. dubna své služby a to znamená, že si zde můžete koupit vstupenky všech celorepubliko-
vých předprodejců, kterými jsou společnosti ticketmaster, ticketart, ticketstream a ticketportal. Dále 
zde nabízíme prodej jízdenek na MHD, vlakové jízdenky společnosti Arriva a také poštovní známky. 
Vážení čtenáři, přeji Vám do nadcházejících jarních dnů mnoho pozitivní energie, kolem sebe co nejvíce 
rozumných lidí s nadhledem a budu se těšit na setkání s Vámi při nějaké kulturní akci, kterou pro Vás 
se svým týmem připravujeme. Filip Pastuzsek, jednatel Otrokovické BeSeDY

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

22. března 2019
číslo 3 – ročník 29
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neznámá země poprvé i v otrokovicích

Překvapení. Prvním občánkem Otrokovic se letos stala 
Linda Klíšová. Holčička se narodila mamince Haně a tatín-
kovi Zdeňkovi 3. ledna, vážila 3410 gramů a měřila 50 cm. 
Doma na ni čekala dvouapůlletá sestřička Terezka. Na jméně 
Linda se oba rodiče shodli hned od začátku. „Chtěli jsme se 
nechat překvapit, takže jsme nevěděli, jestli to bude holka, 
nebo kluk. Pro chlapce jsme měli  jméno Timotej,“ prozradila 
Hana Klíšová. Linduška je prý hodné miminko, které si přes 
den rádo pospí. „Ale večer v osm hodin se probere a někdy 
ještě i o půlnoci nespí,“ pousmál se tatínek Zdeněk. Rodinu 
přišla v první březnový den, tedy po šestinedělí maminky, 
navštívit také starostka města Hana Večerková. Od ní dostala 
Linda velkého plyšového poníka, zlatou cihličku, povlečení 
na postýlku, její sestra Terezka panenku a maminka květiny. 
„Děti nám v životě někdy dělají sice starosti, ale především 
jsou pro nás obrovskou radostí. Oběma rodičům gratuluji 
ke krásným zdravým dcerkám. Věřím, že Otrokovice jsou 
pro ně bezpečným místem pro to, aby tu rostly a společně se 
svými rodiči se všichni cítili spokojeně,“ popřála starostka. 
Jméno Linda bývá spojováno se španělským slovem „linda“, 
tedy „krásná“, ale také s německým výrazem „lind“ – „jem-
ná“, „mírná“. (šar), foto: Šárka ŠARMAnovÁ

linda je 1. otrokovické miminko 2019

Milovníci cestování, zpozor-
něte. V rámci XXIII. ročníku 
tradičního festivalu Nezná-
má země, který se uskuteční  
15.–30. dubna,  přijedou popr-
vé také do Otrokovic význam-
né osobnosti. Návštěvníci  si 
mohou například popovídat se 
spisovatelem Josefem Formán-
kem, pobesedovat s cestova-
telem Rudou Švaříčkem nebo 
s nerozlučnou cestovatelskou 
dvojkou Petrem Horkým a Mir-
kem Náplavou.

Festival cestování, poznává-
ní a sbližování kultur Neznámá 
země je největším a nejstarším 
svátkem cestovatelů ve Zlín-
ském kraji. Každý ročník při-
náší něco nového a zajímavého. 
Rok od roku roste počet akcí 
a míst, kde se konají besedy, 
výstavy, autorská čtení, kon-
certy, autogramiády či projekce 
cestopisných dokumentů. Letos 
poprvé pořadatelé rozšířili pro-
gram i do Otrokovic.

Neznámá země, tentokrát 
s podtitulem „100 let dobro-
družství, odvahy a poznání“, je 
oslavou známých cestovatelů 
Miroslava Zikmunda a Jiřího 
Hanzelky. Důvod, který přivedl 
zakladatele festivalu Miroslava 
Náplavu a Petra Horkého k ná-
padu, že některé části programu 
přesunou ze Zlína do Otrokovic, 
je zcela prostý. „Jestliže jsme 
v roce 1997 poprvé směřovali 

festival Neznámá země do Zlí-
na, protože pan Zikmund, rodilý 
Plzeňan, se stal Zlíňákem, pak 
bychom tedy v posledních le-
tech měli nějak reagovat i na to, 
že v Otrokovicích je umístěn 
celý Archiv H + Z! Naprosto 
unikátní svědectví o světě, který 
už neexistuje. 

Fotografie, filmy, texty, re-
portáže – to všechno mají Otro-
kovičtí nadosah. Je tedy pro nás 
ctí pořádat cestovatelský festi-
val i zde,“ vysvětlil Petr Horký.  

A na co se mohou návštěvníci 
v Otrokovicích těšit? „Do měs-

ta například přijede neúnavný 
dobrodruh Rudolf Švaříček, 
spisovatel Josef Formánek, be-
sedu o cestě na Srí Lanku a dva-
cetileté spolupráci s Mirosla-
vem Zikmundem připravujeme 
s Petrem Horkým a přivezeme 
taky výstavu Jindry Böhma 
Barvy Afriky,“ prozradil Mirek 
Náplava. Dále zmínil, že hlavní 
zlínskou hvězdou letošní Ne-
známé země bude Jihoafričan 
André Hartman. Člověk, který 
se první na světě potápěl bez ja-
kékoli ochrany k velkým bílým 
žralokům. Rovněž velký dobro-
druh, který s kamarádem objevil 
vrak s pokladem, sám se naučil 
létat na motorovém rogalu a je-
hož domácím mazlíčkem byla 
zmije útočná. 

Do Zlína zase přijede na-
příklad fotograf a japanolog 
Zdeněk Thoma, nezaměnitelný 
herec Divadla Járy Cimrmana 
Miloň Čepelka, fotograf a po-
tápěč Richard Jaroněk, moto-
nomádi Jana a Dan Urbanovi 
a celá řada dalších známých 
osobností.

Program festivalu najdete  
na: www.neznamazeme.cz.  

další podrobnosti a zají-
mavosti o festivalu se může-
te dočíst v rozhovoru s jeho 
zakladateli Petrem Horkým  
a Mirkem náplavou na str. 5. 
 Romana sTEHlíKovÁ, 
 mluvčí města

NezNámá země 
program otrokovice

15.–30. 4. 2019, vestibul 
otrokovické radnice: výstava 
fotografa Jindřicha Böhma  
„Barvy Afriky“
16. 4. v 18 hodin, obřad-
ní síň otrokovické radnice: 
Rudolf Švaříček - Šamani a 
kouzelníci západní Afriky
24. 4. v 18 hodin, obřad-
ní síň otrokovické radnice: 
Petr Horký a Miroslav Ná-
plava: Na Srí Lanku s Miro-
slavem Zikmundem
29. 4., 16–17 hodin, Měst-
ská knihovna Otrokovice: 
Káva se čtenáři – Josef For-
mánek, Petr Horký a Miro-
slav Náplava
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Co jsme si upekli... Ve středisku 
trávníky si děti mohly upéct a nazdobit 
sušenky. Jejich výtvory však dlouho na 
stolech nezůstaly. Jakmile na ně dopad-
la poslední čokoládová hoblinka, s vel-
kou chutí se do nich malí pekaři pustili.

Co to bude? Do kreativního tvoření se mohly zapojit 
i nejmenší děti a vyrobit třeba malý dárek pro mamin-
ku.

soustředěné. Stačí trochu zapojit fantazii a rázem se i z oby-
čejných špejlí a kousku papíru stane krásná srdíčková dekorace.

nejlepší schovávačka. Hernu plnou různých prolézaček i scho-
vávaček si mohli vyzkoušet všichni návštěvníci, kteří přišli na den 
otevřených dveří do Centra volného času Baťov. 

V únoru bylo v obou centrech Domu dětí 
a mládeže Sluníčko  skutečně  živo. Cent-
rum  volného  času  Baťov  připravilo  den 
otevřených dveří, středisko Trávníky zase 
zábavné  odpoledne  Den  se  Sluníčkem. 
V  tyto  dny mohly do Sluníčka přijít  děti 
i  se  svými  rodiči.  „Dáváme  tak  rodičům 
možnost  nahlédnout  k  nám  do  Sluníč-
ka,  poznat  naše  prostředí  i  nás  samotné. 
A také chceme, aby si užili společné chvíle 
se svými dětmi,“ vysvětlila Jana Bárová ze 
střediska Trávníky.  



nezapomeňte uhradit poplatky 
Ještě měsíc mají lidé na to, aby zaplatili poplatky za komu-
nální odpad a za psa. V letošním roce nejsou poprvé do schrá-
nek doručovány poštovní poukázky. Pokud si lidé neschovali 
číslo účtu a variabilní symbol, případně mají další nejasnosti, 
mohou se obrátit telefonicky – tel.: 577 680 221, e-mailem: 
komunal@muotrokovice.cz, či osobně na Městský úřad Otro-
kovice, odbor ekonomický. Sazby poplatků za provoz systému 
komunálního odpadu činí pro letošní rok 480 korun. Za psa 
jsou stanoveny ve stejné výši jako v uplynulých letech, tedy 
80–1 000 korun za jednoho psa.  Poplatky je nutné uhradit nej-
později do 30. dubna, a to buď bezhotovostním převodem na 
účet města, platbou v hotovosti, či platební kartou v poklad-
nách městského úřadu nebo u České pošty pomocí poukázky. 
Tu si však lidé musejí osobně vyzvednout na městském úřadě, 
odboru ekonomickém, odd. správy místních poplatků.  Za ne-
uhrazený poplatek může být uložena sankce až v trojnásobné 
výši poplatku. Občané města mohou také zažádat, aby byli na 
uhrazení poplatků každoročně upozorněni e-mailem.  (šar)

Za otrokovicemi se buduje suchý poldr
Aby se při přívalových deštích zabránilo zaplavování obydle-
ných částí města, buduje Státní pozemkový úřad za hranicemi 
Otrokovic směrem na Tlumačov suchou nádrž. Probíhající vý-
stavba nádrže má být podle plánu ukončena nejpozději závěrem 
roku 2020. Práce probíhají podél silnice první třídy I/55 mezi 
Otrokovicemi a Tlumačovem. „Projekt navazuje na schvále-
nou komplexní pozemkovou úpravu, jejíž součástí byl plán 
společných zařízení. Ten obsahuje mimo jiné vodohospodář-
ská opatření a jedním z těchto opatření je právě vybudování 
suchého poldru,“ vysvětlila úvodem vedoucí odboru životního 
prostředí Anna Pšejová. Dále podotkla, že na přípravě plánu se 
město Otrokovice aktivně podílelo. Investorem stavby je Státní 
pozemkový úřad, který po ukončení prací předá vybudovanou 
nádrž městu. „Důvodem výstavby suché retenční ochranné 
nádrže je protipovodňové opatření ke snížení povodňových 
průtoků z koryta toku Hrabůvka. Doposud při zvýšené hladině 
potoka musely Technické služby Otrokovice odčerpávat vodu 
přes hráz do Dřevnice. Po zbudování poldru se při přívalových 
deštích vlije voda do nádrže a zabrání se zaplavování místní 
části Kolonka,“ zdůvodnila Pšejová.  (red)

výjimeční talenti mohou zažádat o podporu
Nadané děti a mládež mohou zažádat otrokovickou radni-
ci o grant, který podpoří jejich výjimečný talent. V letošním 
rozpočtu města je opětovně pro tento účel vyčleněno 100 tisíc 
korun. V Otrokovicích obvykle dominuje talentovaná mlá-
dež v oblasti sportu. Například v minulém roce byla finanční 
podpora přidělena hráčům hokeje, házené a tenisu. Část peněz 
putovala také na aerobik, šachy a v jednom případě podpořila 
hudební odvětví. Zájemci mohou zasílat své žádosti na adresu 
Městského úřadu Otrokovice nejpozději do 5. dubna. „Granty 
jsou určeny občanům města ve věku do 23 let, kteří jsou vy-
nikajícími žáky nebo studenty základní školy, základní umě-
lecké školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy 
nebo vysoké školy nebo jsou vynikajícími sportovci či umělci 
a prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, 
vědeckých, sportovních nebo uměleckých výsledků,“ vyjme-
novala vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková. 
Maximální výše grantu na jednotlivého příjemce činí 20 tisíc 
korun. O žádostech rozhodne Rada města Otrokovice nejpoz-
ději do konce května.  (šar)

nejvíce stížností bylo na parkování či hluk
Žádosti o informace, stížnosti, podněty a petice. To vše 
na Městském úřadě Otrokovice eviduje oddělení kanceláře sta-
rosty. V uplynulém roce zaevidovali pracovníci radnice patnáct 
žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím, necelou dvacítku stížností a přes 
třicet podnětů. Petice splňující náležitosti podle zákona nebyla 
v průběhu roku 2018 podána městu ani jedna. Agenda žádostí 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
se každým rokem počtem přijatých dokumentů výrazně liší. 
Zatímco v roce 2016 bylo evidováno 44 žádostí, v roce 2017 to 
bylo o necelou desítku méně. V roce 2018 došlo k výraznému 
poklesu celkově na 15 žádostí. Žádosti se týkaly převážně vý-
konu přenesené působnosti města, kopií dokumentů ze správ-
ních spisů a informací o správních řízeních. Nejvíce podaných 
stížností a podnětů za rok 2018 bylo podáno v oblasti dopravy, 
pozemních komunikací, parkování, činnosti městského úřadu 
nebo obtěžování hlukem.  (ste)
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nové hřiště se stalo velmi rychle oblíbené

Zábavné. Moderní a hlavně bezpečnější.  takové je nové hřiště za Společenským domem, na kterém 
s příchodem jarního počasí začaly naplno dovádět děti. Rekonstrukce stála radnici 1,8 milionu korun. 
na ploše tři sta metrů čtverečních mohou děti využívat řadu herních prvků, které jsou vyrobeny z odol-
ných materiálů, dopadové plochy jsou z měkké pryže. tím, že má hřiště otevřenou dispozici, je přehledné 
pro děti i rodiče. nechybí lavičky, odpadkové koše a stojany na kola.  Foto: Martina FojTíKovÁ

Zajímá vás, jaké další kroky může 
radnice podniknout v případě 
obtěžujícího zápachu ve městě 
a v čem má naopak svázané ruce? 
Pak byste neměli chybět na veřej-
ném setkání. Na něm se mohou 
obyvatelé dozvědět nejenom vý-
sledky šetření, které si nechalo 
město zpracovat, ale i o dalších 
krocích, které chce podniknout. 

Otrokovická radnice pokračuje 
ve svých snahách zmírnit obtěžu-
jíc zápach ve městě. Na základě 
častých stížností obyvatel města 
a jejich následného předává-
ní zlínskému krajskému úřadu 
byl zadán ke zpracování projekt 
„Identifikace zdrojů znečišťování 
ovzduší v Otrokovicích“, jehož 
součástí byla také pachová studie. 

Ze závěrečné zprávy společ-
nosti eNVItech Bohemia, která 

studii prováděla, vyplývá, že se 
nejvyšší mírou na znečištění zá-
pachovými sloučeninami podílí 
ve většině vzorkovaných míst 
kafilerie, následuje kompostárna 
a ČOV.

„Členům rady města byla  
6. března prezentována závěrečná 
zpráva krajského projektu. Ná-
sledně jsme se dohodli, že bude 
s podrobnými výsledky sezná-
mena i široká veřejnost,“ sdělila 
starostka města Hana Večerková. 

Termín veřejného setkání byl 
stanoven na 30. dubna v 16 hodin 
v kinosále Otrokovické BeSe-
Dy. Kromě vedení radnice zde  
budou přítomni  také zástupci 
zlínského krajského úřadu, od-
boru životního prostředí, odpo-
vědní zástupci města Otrokovice 
a zástupci zpracovatelské firmy. 

„Po prezentaci projektu bude 
prostor pro diskusi a dotazy. Zvá-
ni jsou všichni, které téma zápa-
chu ve městě zajímá,“ pozvala 
starostka.

Na základě zpracovaného pro-
jektu bude vedení města v sou-
činnosti s krajským úřadem vy-
víjet další úsilí, aby se občanům 
Otrokovic dýchalo lépe. Závě-
rečnou zprávu naleznete buď na 
www.ovzdusizlin.cz/info/zpra-
vy-z-mereni, nebo pomocí QR 
kódu: 

 

 Romana sTEHlíKovÁ,
 mluvčí města

Radnice zná původce obtěžujícího zápachu

Celkem 563 346 540 korun. Ta-
kový  je  letošní  rozpočet města 
Otrokovice,  který  na  svém  po-
sledním  zasedání  schválilo  za-
stupitelstvo. 
Rozpočet na rok 2019 byl se-

staven jako vyrovnaný. „Příjmy 
jsou tvořeny především výnosy 
z  daní,  místních  poplatků,  ná-
jmů, odvodů a dotacemi od růz-
ných  poskytovatelů,“  upřesnil 
vedoucí ekonomického odděle-
ní Jaroslav Dokoupil, který ná-
vrh rozpočtu sestavoval.
Běžné  výdaje  slouží  k  za-

jištění  chodu  města,  jeho  pří-
spěvkových  organizací  a  také 
pro  podporu  sdružení  a  spolků 
zajišťujících  ve  městě  činnosti 
v sociální oblasti, v oblasti zdra-
votnictví,  školství,  sportu,  kul-
tury  a  zájmové  činnosti.  „Nej-
větší částka z běžných výdajů je 
vynaložena na výkon přenesené 
působnosti státu a výkon samo-
správy  města,“  vysvětlil  Do-
koupil. Z rozpočtu města je také 

mimo  jiné  zajišťována  oblast 
veřejné dopravy v Otrokovicích 
a její návaznost na příměstskou 
dopravu.
Stejně jako ty předchozí i le-

tošní  rozpočet  se  nese  v  dříve 
nastoleném trendu a klade důraz 
na  udržování  majetku  města. 
To  potvrzuje  největší  investice 
města  –  oprava  nadjezdu  nad 
železniční  tratí  Přerov  –  Břec-
lav, která z rozpočtu ukrojí nej-
větší díl, bezmála 126 milionů. 
Na  opravě  trati,  která  je mezi-
národního  významu,  se  však 
také bude velkou měrou podílet 
stát,  který  poskytne  dotaci  až 
do výše 118 milionů.
V letošním roce rozpočet od-

ráží reálné příjmy z dotací, které 
jsou  všechny  pokryty  rozhod-
nutími  nebo  smlouvami  a  činí 
celkem  144 milionů.  Proto  lze 
tento  rozpočet  označit  jako  je-
den z nejpřesnějších za poslední 
období, vycházející ze skutečně 
reálných čísel.  (ste)

Změny ve vedení 
města 

Tři měsíce  vykonávala Hana 
Večerková  v  Otrokovicích 
funkci  místostarostky,  než  ji 
v  únoru  jednomyslně  zvolilo 
zastupitelstvo  jako  starost-
ku  po  odstoupení  Jaroslava 
Budka.  Novou  posilou  paní 
starostce  jsou  také  dva  ne-
uvolnění  místostarostové. 
Ondřej  Wilczynski  (ANO 
2011)  a  Petr  Ťopek  (Obča-
né  OE  s  podporou  Pirátů), 
kteří  vykonávali  funkci  rad-
ních.  Radu  města  doplnil 
Michal Drábek (ANO 2011). 
Ke  změnám  přispěla  Marta 
Zakopalová  (NEZÁVISLÍ), 
která   z osobních důvodů re-
zignovala  na  post  radní,  kde 
působila uplynulé čtyři  roky. 
Její  místo  nyní  zastává  Jan 
Skoch (NEZÁVISLÍ).
Na  rozhovor  se  starostkou 

Hanou  Večerkovou  se  mů-
žete těšit v dubnovém vydání 
Otrokovických novin.   (šar)

Letošní rozpočet je nejpřesnější



Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice  (ZMo) 
konaného dne  13. 2. 2019
Zastupitelé projednali 16 bodů 
programu, k nimž přijali tato 
usnesení: 
ZMo schválilo:
• rozpočet města Otrokovice 
na rok 2019 s příjmy ve výši  
563 346 540  korun a výda-
ji ve výši 563 346 540  korun 
jako závazné ukazatele rozpoč-
tu na rok 2019 a střednědobý 
výhled rozpočtu města na rok 
2020 a 2021 
• výzvu pro podávání žádostí 
o dotaci z rozpočtu města Ot-
rokovice v oblasti podpory so-

ciálních služeb
• program pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Otroko-
vice v oblasti mládežnického 
výkonnostního sportu v roce 
2019
• program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Otro-
kovice v oblasti sportu v roce 
2019 
• program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Otro-
kovice v oblasti kultury v roce 
2019
• poskytnutí finančního daru 
ve výši 500 000 korun Římsko-
katolické farnosti Otrokovice 
jako příspěvek na částečnou 

úhradu nákladů obdarovaného 
souvisejících s opravou střechy 
kostela sv. Michaela v Otroko-
vicích.
ZMo neschválilo:
• nabytí pozemku parc. č. st. 
702 v k. ú. Otrokovice, jehož 
součástí je stavba č. p. 727, 
občanská vybavenost (bu-
dova Společenského domu), 
do vlastnictví města Otroko-
vice formou přímého výkupu 
a deklarovalo zájem na dalším 
osudu a vývoji kulturní památ-
ky budovy s tím, že bude zva-
žovat další postup. 
 Hana vEčERKovÁ, 
 starostka

OtrOkOvické
nOviny

Z jednání Zastupitelstva města otrokovice
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Město otrokovice 
vyhlašuje výběrové řízení 
na pronájem bufetu a ven-
kovní zahrádky v areálu 
Městského koupaLi-
ště v otrokovicích. 
Doba nájmu: po  dobu  let-
ní  rekreační  sezony  2019  
s  možností  prodloužení  na 
letní rekreační sezonu 2020.
Minimální nájemné  (bez 
služeb): 90 000 Kč za sezonu.
uzávěrka výběrového říze-
ní: 17. 4. 2019 v 10 hodin.
Bližší informace:  úřed-
ní  deska  města  Otrokovice  
a sekretariát TEHOS s.  r. o., 
tel.: 577 662 300  nebo  na  
tehos@tehos.otrokovice.cz

Vlastní 
cestoVní 
doklad 

potřebují 
i děti

neplatný 
doklad  

odeVzdejte 
na Městský 

úřad 

vyřiďte si své pasy včas a bez front
Pokud plánujete letní dovole-
nou v zahraničí a nemáte plat-
ný cestovní pas, je možné po-
žádat o vydání nového dokladu 
už nyní a nenechávat podání 
žádosti na poslední chvíli. Vy-
hnete se tak frontám 
na úřadě před letní 
turistickou sezonou. 

V případě, že chce-
te být odbaveni před-
nostně, máte možnost 
objednat se na prefe-
rovaný den a hodinu 
na webových strán-
kách města www.otrokovice.cz  
v sekci elektronické a ostatní 
služby. 

„Rodiče upozorňujeme, že 
vlastní cestovní doklad po-
třebují i jejich děti. Pro cesty 
po státech evropské unie je 
možné jim vyřídit občanský 
průkaz nebo cestovní pas, po-
kud plánují cestu mimo území 
eU, musí požádat o vydání ces-
tovního pasu. Oba doklady se 
pro děti vydávají dle 
potřeby už od jejich 
narození,“ upozornila 
Jana Ludvíková z od-
dělení občanských 
průkazů a cestovních 
dokladů.

Dobrou zprávou 
je, že už není zákonem stano-
veno žádné omezení pro místo 
podání žádosti o cestovní pas 
nebo občanský průkaz a pře-
vzetí nových dokladů. Volba je 
ponechána na občanovi, a tak  
i na Městském úřadu v Otro-

kovicích mohou tyto záležitos-
ti vyřizovat žadatelé z jiného 
správního obvodu.

„Občanům doporučujeme 
v dostatečném předstihu zkon-
trolovat platnost dosavadního 

pasu.  Zejména po-
kud se chystáte cesto-
vat mimo evropskou 
unii, ověřte si předem 
na webu Ministerstva 
zahraničních věcí  
www.mzv.cz, jakou 
minimální platnost 
cestovního pasu 

vyžaduje stát, do kterého se 
vydáváte,“ doporučila Jana 
Ludvíková. Zároveň dodala, 
že cestovní pasy, kterým skon-
čila platnost, je občan povinen 
vrátit.  „Z tohoto důvodu apelu-
jeme na držitele neplatných do-
kladů, aby je odevzdali na na-
šem pracovišti  a my zajistíme 
jejich vyřazení z evidence,“ 
připomněla Ludvíková.

Úřední hodiny na oddělení 
občanských průkazů 
a cestovních dokladů 
na Městském úřa-
dě Otrokovice jsou 
pondělí, středa 8.00–
11.30, 12.30–17.00 
a úterý, pátek 8.00–
11.30. Klienti, kteří 

se předem objednají, mohou 
vyřídit své záležitosti i ve čtvr-
tek od 8.00 do 11.30.

Bližší informace poskytnou 
pracovnice úřadu na telefon-
ních číslech: 577 680 232, 
577 680 233.  (red)

Zahájit  motorkářskou  sezonu 
a  připomenout,  že  ohledupl-
nost na silnicích znamená záro-
veň bezpečnost. To  je hlavním 

cílem  MOTOBESIP  2019  – 
RESTART 2019. Tato divácky 
oblíbená akce odstartuje v otro-
kovické ulici Obchodní v sobo-

tu 6. dubna. Podmínkou je však 
příznivé počasí.
Motorkáři  se  začnou  sjíždět 

pod  budovou městského  úřadu 
už  od  12  hodin.  Úderem  jed-
né  hodiny  po  poledni  vyjedou 
za doprovodu policistů na spo-
lečnou vyjížďku po předem sta-
novené trase. Cíl vyjížďky bude 
na  parkovišti  před  společností 
Continental  Barum,  kde  krátce 
před  třetí  hodinou  odpoledne 
vypukne  doprovodný  program. 
Určený  bude  nejenom  pro  sa-
motné  účastníky  setkání,  ale 
i  pro  přihlížející  diváky  a  ob-
divovatele  jedné  stopy.  „Rádi 
bychom, aby se na akci prezen-
tovali  zástupci  BESIPu,  Čes-
kého  červeného  kříže,  výrobce 
oblečení  pro  motorkáře  a  do-
provodný program pro nejmenší 
účastníky  akce  připraví  Dům 
dětí  a mládeže  Sluníčko.  Stalo 
se  také  tradicí,  že  před  zapo-
četím vyjížďky je    jak řidičům, 
tak jejich miláčkům požehnáno 
římskokatolickým  nebo  evan-

gelickým  knězem,“  přiblížila 
program  vedoucí  odboru  do-
pravně-správního Renáta Krys-
tyníková.
Už  čtvrtým  rokem  bude 

Motobesip  zaměřen  na  celou 
motorkářskou  sezonu,  neboť 
zahrnuje  celkem  tři  akce.  Za-
hájení  sezony  (Restart  2019  –  
6. dubna 2019), noční vyjížďku 
(Midnightride  2019  –  1.  červ-
na  2019)  a  ukončení  sezony  
(Shutdown  2019  –  12.  října 
2019).  „Tyto  preventivní  akce 
pořádáme ve spolupráci se spol-
kem CzechBikers, abychom tak 
společně upozornili na bezpeč-
nost na silnicích,“ uvedla Rená-
ta Krystyníková.
Všechny  akce  jsou  ale  pod-

míněny  příznivým  počasím. 
Pokud tomu tak nebude, budou 
stanoveny náhradní termíny.
Pro účast na spanilé vyjížďce je 
nutná  registrace  na  stránkách 
www.czechbikers.cz. 
 romana stehLíková,
 mluvčí města

restart 2019: ohleduplnost znamená naše bezpečí

Trasa jízdy. Motocykly pojedou z Otrokovic přes Machovou, 
Míškovice u Holešova, Zahnašovice, Horní Lapač, Fryšták, Zlín 
a zpět do Otrokovic. 

Novou  cyklistickou  sezonu 
zahájí otrokovičtí a zlínští dob-
rovolníci  společným  úklidem 
stezky  pro  chodce  a  cyklisty 
podél  řeky  Dřevnice.  Termín 
akce  připadá  na  sobotu  30. 
března.
Sraz brigádníků   bude v 10.30 
hodin  na  čtyřech  různých  sta-
novištích.  První  bude  u  kru-
hového  objezdu  u  čističky 
odpadních vod, druhé na lávce 
přes Dřevnici  v  ulici  J.  Jabůr-
kové,  třetí  u  Hasičského  zá-
chranného  sboru  Otrokovice 
a poslední u  altánu v blízkosti 
splavu.  Na  těchto  stanovištích 
dostanou  dobrovolníci  pytle 
a  rukavice.  Ze  Zlína  budou 
dobrovolníci  vycházet  v  9.30 
hodin  a  sejdou  se  na  začátku 
cyklostezky  v  Prštném  u  Al-
berta.    „Všichni  brigádníci    se 
po práci sejdou u opékání špe-
káčků před dřevěným altánkem 
u  jezu v Otrokovicích  směrem 
na Zlín. Nachystána bude káva, 
čaj,  voda,  sladká  odměna  pro 
nejmenší  a  také  malé  odmě-
ny  pro  všechny  zúčastněné,“ 
uvedla  cyklokoordinátorka Ot-
rokovic Renáta Krystyníková.
Jakmile se ukončí čistění  stez-
ky  a  jejího  okolí,  ponechají 
pytle  účastníci  u  cyklostezky 
na  určených  místech  a  Tech-
nické služby Otrokovice zajistí 
jejich odvezení  a případné do-
čistění stezky.   (ste)

sezona cyklistů 
začne úklidem

Devátý  ročník celostátní  soutě-
že Do práce na kole odstartuje  
už v květnu. Registrace do těch-
to závodů už začaly. A zájemci 
by s nimi  rozhodně neměli vá-
hat,  protože  do  konce  března 
jsou  nejvýhod-
nější. 
Ceny poplat-

ků  se  liší  prá-
vě  podle  data 
registrace.  Ti, 
kteří  se  přihlá-
sí  nejpozději 
do  1.  dubna, 
zaplatí  290  ko-
run.  Následu-
jících  čtrnáct 
dní,  tedy  od  
2.  do  15.  dub-
na,  zaplatí  zájemci  360  korun, 
a  pokud  se  soutěžící  přihlásí 
na  poslední  chvíli,  zaplatí  po-
platek ve výši 420 korun.
Cílem Do práce na kole je mo-

tivovat co nejvíce lidí, aby jako 
dopravní  prostředek  po  městě 
používali  jízdní  kolo  nebo  ja-
koukoli  bezmotorovou  formu 

dopravy  včetně  běhu  a  chů-
ze. Když  lidé  přestanou  denně 
jezdit  autem,  zlepší  tak  nejen 
svou  kondici,  náladu  a  možná 
i  vztahy  s  kolegy,  ale  přispějí 
i  k  čistšímu  ovzduší  a  celkově 

příjemnějšímu 
a  bezpečnější-
mu městu. 
Do  práce 

na  kole  je  tý-
mová  soutěž 
pro  všechny, 
kdo sestaví tým 
o  minimálně 
dvou  a  maxi-
málně  pěti  čle-
nech,  pro  ty, 
co  pravidelně 
spolu  se  svý-

mi kolegy dojíždějí během květ-
na do práce na kole.  I  letos  se 
do soutěže mohou zapojit běžci, 
chodci,  bruslaři,  skateboardisti, 
longboardisti, vozíčkáři…
Více  informací včetně  regis-

tračního  formuláře  naleznete 
na  webových  stránkách  akce 
www.dopracenakole.cz.   (ste)

Začala registrace Do práce na kole
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

PRŮKAZovÉ 
FoTo 

otrokovická 
BEsEdA:  

Po, St 8–11, 13–16, Út, 
Pá 9–11, 13–15, 
ČT 9–11 hod.



Miroslav Náplava (1966)

Spisovatel a režisér cestopisných doku-
mentů. Účastník a organizátor řady ex-
pedic, např. Olgoj chorchoj do mongolské 
Gobi nebo Tajné vraky na Maledivách, kde  
s Petrem Horkým objevili dva lodní vra-
ky. Je autorem knihy Plavby „sebevrahů“ 

a spoluautorem dalších sedmi titulů, např. Století Miroslava 
Zikmunda. Je editorem dvousvazkového výboru z díla cestova-
telů Hanzelky a Zikmunda Legenda H + Z – fenomén českého 
cestopisu. Sám režíroval úspěšný dokumentární seriál Srdcaři  
v Africe a nyní pracuje na pokračování Srdcaři na severu.

 Petr Horký (1973)

Režisér-dokumentarista, producent, publici-
sta, moderátor a cestovatel. Na svém kon-
tě má desítky dokumentárních filmů, které 
i sám režíroval. Spolu s Miroslavem Zikmun-
dem, Miroslavem Náplavou a Vladimí-
rem Krocem pomohl zachránit pozůstalost 

po českém skladateli, kameramanovi a dobrodruhovi Eduardu 
Ingrišovi. Mezi jeho nejznámější akce patří expedice na severní 
pól, dále pak přechod Grónska od východu na západ. V sever-
ním teritoriu Malediv vedl expedici Tajné vraky, která objevila 
dvě potopené lodě.

OtrOkOvické
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Netušili jsme, že založíme tradici cestovatelského svátku

Přátelé. S Miroslavem Zikmundem (uprostřed) pojí Miroslava náplavu (vlevo) i Petra Horkého 
nejenom cestovatelská vášeň, ale také přátelství.

Mrazivý pozdrav. Mirek  
psal své odpovědi během cesty 
po severním norsku.

v Gobi. Jedno z míst, které Petra uchvátilo, byla mongolská poušť 
Gobi.  snímky: archiv Petr HoRKý a Miroslav nÁPlAvA 

petr horký i Miroslav Ná-
plava – známí cestovate-
lé a dokumentaristé, kteří 
jsou velmi často spojováni 
s Miroslavem Zikmundem.  
společně tato trojice  za-
žila mnoho pracovních  
i ryze přátelských chvil. kro-
mě toho je právě petr s Mir-
kem dvojice, která stála u zro-
du festivalu Neznámá země. 
ten byl ještě do loňského roku 
spojován převážně se Zlínem. 
Nicméně letos si jej mohou 
zcela poprvé vychutnat i oby-
vatelé otrokovic. redakce 
otrokovických novin se proto 
rozhodla oba pány vyzpovídat 
a v první řadě zjistit, proč se 
rozhodli část programu přesu-
nout do otrokovic.
Mirek:  Otrokovice  se  do  zik-
mundohanzelkovského  příběhu 
zapojily v roce 2016, kdy se ob-
sáhlý depozitář H + Z přesunul 
ze Lhotky u Zlína právě do Ot-
rokovic.  Sté  narozeniny  Miro-
slava  Zikmunda  jsou  skvělou 
příležitostí k zapojení Otrokovic 
do  festivalového  dění  a  věřím, 
že  i místní ocení přiblížení  fes-
tivalu  do  jejich  města.  Navíc 
program  ve  Zlíně  a  Otrokovi-
cích není identický, každé město 
bude  svébytnou  součástí  festi-
valu.

Možná, že ne všichni měli tu 
čest se v minulosti s festivalem 
seznámit. Můžete proto krátce  
čtenářům představit festival 
Neznámá země?
Mirek:  První  ročník  festivalu 
se  konal  22.  dubna  1997  jako 
oslava  50.  výročí  startu  pánů 
Hanzelky a Zikmunda  (H + Z)
na  první  etapu  jejich  cesty  ko-
lem  světa. Přiznám se,  že  jsme 
tehdy vůbec nepředpokládali, že 

tím založíme tradici každoroční-
ho cestovatelského svátku, letos 
proběhne už třiadvacátý ročník.

Letošní rok je pro pana Mi-
roslava Zikmunda významný. 
oslavil krásné sté narozeniny. 
a o vás je známo, že jste buď 
společně s ním, anebo o něm 
napsali celou řadu knih. po-
slední vydaná se jmenuje slo-
ni žijí do sta let. Můžete nám ji 
trochu představit? 

Mirek:  Tato  kniha  vznikla  už 
v roce 2002. Je věnovaná   naší 
cestě na Srí Lanku, kterou jsme 
absolvovali  s  Petrem  Horkým 
a  Miroslavem  Zikmundem 
v březnu 2000. Nepředpokláda-
li jsme, že se k ní ještě budeme 
vracet,  ale nikdy neříkej nikdy. 
Když jsme s Petrem přemýšleli, 
čím bychom Miroslava při příle-
žitosti  jeho  fantastických  stých 
narozenin potěšili, řekli jsme si, 
že by to mohlo být znovuvydání 
Slonů. To jsme si – jak se lidově 
říká - pěkně naběhli! 

Jak to myslíte?
Sedmnáct let po prvním vydání 

bych  už  některé  pasáže  knihy 
psal  opravdu  jinak.  Ale  pustili 
jsme  se  do  radikálních  úprav 
a vznikl v zásadě nový cestopis, 
jemuž  jsme  dali  podtitul O  ná-
vratech.  Nebojím  se  ho  nazvat 
„utajeným cestopisem“.

v čem spočívalo jeho utaje-
ní?
Mirek:  Naší  podmínkou  bylo, 
že  se  výtisk  v  knihkupectvích 
objeví  přesně  v  den  Zikmun-

dových  narozenin,  což  bylo 
14.  2.  2019.  A  nakladatelství 
Jota  nesmělo  do  té  chvíle  pro-
zradit  ani  název.  Jednoduše 
prodávali zajíce v pytli. A utajit 
tisk knihy, která se navíc  tiskla 
ve  zlínské  tiskárně  asi  tak  ki-
lometr  od  Zikmundova  domu, 
to  byla  škola  konspirace.  Ale 
všechno  dobře  dopadlo,  Miro-
slav Zikmund  je z podoby ces-
topisu nadšen a z pultů knihku-
pectví kniha rychle mizí. 

Jak se druhé vydání sloni 
žijí do sta let liší od toho pů-
vodního? 
Mirek: Radikálně  jsme ho pro-
škrtali,  dopsali  nové  kapitoly, 
doplnili  nové  fotografie.  Tím 
ale  vůbec  neříkám,  že  to  první 
vydání  bylo  špatné.  V  žádném 
případě! Jen jsme přece jen o se-
dmnáct let starší a jak říká Petr, 
teprve teď jsme tu knihu dopsa-
li. Na spoustu věcí jsme museli 
zestárnout a vyzrát. Tím dostala 
nový  rozměr  a  jsem  rád,  že  ta 
kniha spatřila světlo světa.
Petr: Druhé vydání se prostě liší 
tím, že je podle mne už dopsané. 
To  první  bylo  vlastně  součástí 
celého příběhu. Nějak ukazova-

lo, jak jsme postupně jako mla-
díci  sbírali  odvahu  postavit  se 
po  bok  věhlasného  spisovatele 
a  cestovatele  Zikmunda.  Dnes 
je pochopitelně vzdálenost mezi 
panem Zikmundem a námi po-
řád stejná, akorát už  i my  jsme 
se snad posunuli na cestě živo-
tem k bodu, kdy už člověk něco 
maličko  tuší,  minimálně  něco 
o tom, co jsou to ztráty a co je to 
čas, který už uplynul.

co přesvědčilo pana Zik-
munda, že se s vámi vydal tak-
řka po 40 letech na srí Lanku 
ve svých vlastních stopách?

Mirek:  Důvěřoval  nám.  Byl 
v tom i kus jeho odvahy, kterou 
jsme dohlédli až po letech. A my 
jsme ho nezklamali. Na druhou 
stranu jsme mu zase my nabídli 
mladické nadšení a energii. Ta-
hle  synergie  byla  oboustranně 
prospěšná. Asi tak. 

Budou mít možnost ná-
vštěvníci festivalu knihu za-
koupit?
Mirek: Jasně,  kniha  bude  sa-
mozřejmě k mání, a to dokonce 
s festivalovou slevou! 

Na čem aktuálně pracujete?
Mirek:  Celý  letošní  rok  je 
ve  znamení  natáčení  osmidíl-
ného  seriálu  Srdcaři  na  severu. 
Tyhle řádky zrovna píši v našem 
expedičním  náklaďáku  ze  se-
veru Norska. Míříme  na Nord-
kaap  a  pak  napříč  Laponskem 
do Ruska. Zpět se budeme vracet 
přes  Finsko  a  Švédsko.  Stihnu 
se  akorát  vrátit  na  festivalovou 
tiskovou konferenci, která bude  
15. dubna. Tak snad někde neza-
mrzneme, právě je totiž –17 °C.
Petr:  Některé  lidi  kolem  mne 
docela leká to, že dělám víc věcí 
zároveň. Rád říkám, že na mojí 
zahrádce  toho  roste  hodně,  ale 
pomalu.  Pro  mne  je  veškerá 
tvorba  dlouhým  dobrodružným 
odkrýváním nejlepší možné va-
rianty toho, co dělám, co tvořím. 
Netvrdím,  že  vytvořím  jedinou 
a nejlepší variantu. Ale vím, že 
udělám nejlepší variantu z těch, 
jakých  jsem  schopen.  Takže 
nyní dělám na mé televizní talk-
show Hausbot  PH,  kam  si  zvu 
převážně  zahraniční  osobnosti, 
dokončuji seriál s fenomenálním 
lezcem Adamem Ondrou,  letos 
snad už dokončím velký distri-
buční  film  o  kolapsu  lidských 
kultur  s  názvem  Civilizace 
– dobrá zpráva o konci světa… 
a  pár  dalších  věcí.  K  tomu 
maličko  využívám  YouTube, 
abych dával zájemcům možnost 
nahlédnout do zákulisí natáčení, 

aby  si  mohli  prohlédnout  pana 
Zikmunda při práci a mimo ob-
vyklé situace, zajímavosti z cest 
po  světě,  které  by  se  do  filmu 
nikdy nedostaly, atd…  

oba dva občas rádi „na-
kouknete“ do historie. kdy-
byste mohli cestovat v čase, 
existuje nějaká doba, v níž 

byste rádi žili?
Mirek:  Určitě  bych  si  rád  po-
vyprávěl  u  sklenky  červeného 
vína  s  Kryštofem  Harantem. 
Ale myslím, že zrovna my žije-
me ve  šťastné  době  a máme  se 
nejlíp,  jak  se kdy  lidé v našich 
končinách měli. Neměnil bych.
Petr: Když jsme s Mirkem šest 
let  pracovali  na  knížce  a  filmu 
Cuba Libre, došel  jsem k  trivi-
álnímu zjištění, že  je bezva být 
na Kubě  Ernestem Hemingwa-
yem.  Analogicky  tedy  –  bylo 
by parádní žít v době Karla IV. 
jako  šlechtic  u  dvora.  Bylo  by 
fajn  žít  v  době  objevování  po-
lárních  krajů  a  být  Amundse-
nem.  Ale  to  nejde  garantovat. 
Takže jsem radši  spokojený, že 
jsem  sám  sebou  v  současnosti. 
Občas  se  zasním nad  jinou do-
bou a jinou soustavou životních 
okolností. Ale v reálu mi připa-
dá velmi vzrušující žít v dnešní 
době a snažit se správně využít 
neuvěřitelných  výhod,  které 
současnost  nabízí,  nenechat 
se  zbytečně  vyplašit  strašením 
hlupáků a taky se nenechat strh-
nout  k  nadávání  na  nejbezpeč-
nější  a  nejkomfortnější  období 
v lidských dějinách, které podle 
mne prožíváme v nejkrásnějším 
a  nejbezpečnějším  koutě  světa. 
Ale je mi jasné, že už touto vě-
tou naštvu spoustu lidí, kteří rádi 
tvrdí,  že  nadávání  je  projevem 
moudrosti:-))))
 romana stehLíková, 
 mluvčí města
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
více info na www.otrokovickabeseda.cz

vstup
volný

vstup
volný

cena
400 Kč

vstup

volný

cena
400 Kč

I TY MŮŽEŠ UDĚLAT 
SVĚT KRÁSNĚJŠÍM

ABC – KRÁSA PÍSMA VEĽKÝ MEDER

VÍTÁNÍ JARA

HULÍŇANÉ

Výběr prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Otro-
kovice. Výstava pod názvem „I ty můžeš udělat 
svět krásnějším“ je doprovodnou akcí k 80. vý-
ročí založení ZUŠ v Otrokovicích. 

Spolek Rozumění a Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně vás srdečně zvou do Městské galerie Ot-
rokovice na výstavu ABC – Krása písma. Své 
práce na téma kreslené, psané a kaligrafované 
písmo vystaví studenti a jejich pedagog z Fakul-
ty multimediálních komunikací UTB. 

Zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 
5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 
Otrokovice Společenský dům; 5.40 Otrokovic-
ká BESEDA. Vstupné do lázní si každý platí 
sám. Bližší informace v TIC – tel.: 571 118 103.

Od dopoledních hodin lze zakoupit ve stáncích 
na náměstí nejrůznější sortiment, v 15 hodin za-
číná na pódiu před BESEDOU hlavní program.

Hanácká dechová hudba HULÍŇANÉ získala v 
regionálních i mezinárodních soutěžích mnoho 
ocenění. V jejich repertoáru najdete jiskrnou 
polku, klasický valčík, ohnivé tango, romantic-
ký waltz i současnou moderní a taneční hudbu.

zájezd

náměstí 3. května 

zájezd

foyer
kinosálu 

+ bar

Městská
galerie

Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“

výstava

2. 4.
–30. 4.

výstava
vernisáž

úterý

2. 4.
18 hod.

sobota

13. 4.
5.15 hod.

NeDĚLe

14. 4.
9–18 hod.

PÁteK

26. 4.
19 hod.

NeDĚLe

7. 4.
14–18 hod.

TERORISTKAčtvrtek

 11. 4.
19.00 Česko 2019, komedie, drama, 95 min.

KINOSÁL 

130 Kč
NEVHODNÉ PRO 

DĚTI DO 12 LET

LOVEní
čtvrtek
18. 4.
19.00

Česko 2019, komedie, romantický, 100 min.

KINOSÁL 
120 Kč
NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

ZELENÁ KNIHAčtvrtek

 4. 4.
19.00

USA 2018, drama, komedie, 

Road movie, 130 min.

KINOSÁL 

100 Kč
NEVHODNÉ PRO 

DĚTI DO 12 LET

Bio senior:

LÉTO S GENTLEMANEM
pátek

 12. 4.
10.00 Česko 2019, komedie, romantický

KINOSÁL 

60 Kč
NEVHODNÉ PRO 

DĚTI DO 12 LET

KINO DUBEN

Bio senior:
SKLENĚNÝ POKOJ

pátek
26. 4.
10.00 Česko 2019, komedie, romantický

KINOSÁL 
60 Kč

NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

PSÍ VELIČENSTVO
neděle
28. 4.
15.00 Belgie 2019, animovaný, 93 min.

KINOSÁL 
100 Kč

PŘÍSTUPNÉ 
BEZ OMEZENÍ

FORBÍNA 2019 TRADIČNÍ PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH SOUBORŮ

...aneb „Co se strašidlem, které nestraší, co s ním, 
když má nervy na kaši...?“ Rodina amerického 
velvyslance v Anglii se přestěhuje na své nové sídlo 
ve starobylém zámku. Pranic nedbá varování, že se 
tam dějí prapodivné věci – vše lze přece vysvětlit 
rozumně a vědecky, že…? Veselý horor na motivy 
stejnojmenné povídky Oscara Wilda. 

Premiéra úspěšné francouzské komedie, která na-
bízí řadu vtipných situací, dialogů a záměn. „Vždy 
jde hlavně o to, že někdy nestačí podat si inzerát 
nebo přijít na tu správnou adresu…“ Napsal Marc 
Camoletti. Režie: Radek Chmela. Hrají: O. Brožo-
vá, Ž. Brázdilová, J. Lisoňková, B. Gabrhelíková,  
D. Mikeštík, J. Sousedík, T. Krajča, J. Rys. 

Divoké, veselé, melodické, tajemné, poučné, místy 
nespoutané i mezigalaktické, takové je autorské dílo 
Divadla Věž, jehož podstatnou část tvoří písnič-
ky od skladatelů Jaroslava Uhlíře, Petra Skoumala  
a textaře Zdeňka Svěráka. Celý příběh se odehrává 
v kouzelném televizním studiu, ve kterém se „na 
obrazovce“ vystřídá velká spousta barvitých postav.

Divadelní spolek Blažena (Blažovice) Divadelní spolek Tyjátr (Otrokovice) Divadlo Věž (Brno)

pátek 5. 4., 19 hod. sobota 6. 4., 19 hod. neděle 7. 4., 10 hod.

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ NA SPRÁVNÉ ADRESE JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN: 1. 5. Májová pouť a otevírání Baťova kanálu, 4.–5. 5. Mineralogická burza, 
12. 5. DH Nedakoňanka – taneční odpoledne, 21. 5. Tchýně na zabití – divadlo, 25. 5. Jarní bazárek

OLYMPIC
Kapela, která tvoří dějiny českého rocku. Své 
příznivce baví od roku 1963, na domácí hudební 
scéně nedávno oslavila neuvěřitelných 55 let!

kinosálkinosál

velký sál

Program:
15.00:  mažoretky DDM Sluníčko 
15.05:  zdravice zástupců města
15.10:  vystoupení žáků otrokovických 
 ZŠ a ZUŠ

16.00: koncert hudební formace  
 marKÉTa VoDIČKoVÁ 
 & FILIP VÍTŮ s kapelou
17.20: roztleskávačky DDM Sluníčko 
17.30: slavnostní spuštění fontány

Doprovodný program: atrakce pro děti a po celé odpoledne – jarní & velikonoč-
ní dílny DDM Sluníčko. Občerstvení zajištěno.
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 30. 3. , od 20 hodin, velký sál, vstupné 200 Kč v předprodeji,  
250 Kč v den akce stolová úprava
REvivAl niGHT - noC lEGEnd 4
Rockový večírek s kapelami ABSOLUTe BON JOVI Revival, 
BLACK SABBATH DIO Tribute (Olomouc) a IRON MAIDeN 
Revival (Otrokovice). Rocková show s kostýmy a výbornou mu-
zikou. Kvalitní občerstvení zajištěno.

29. 4., Městská knihovna, 16–17 hodin 
KÁvA sE čTEnÁŘi
Cestovatelský festival Neznámá země je letos poprvé i v Otrokovicích.
Součástí otrokovického programu je autogramiáda úspěšného spisovatele Josefa 
Formánka a cestovatelů Petra Horkého a Miroslava Náplavy. Přijďte si do knihov-
ny nechat podepsat knihu nebo si jen zkrátka vypít kávičku a popovídat se zají-
mavými osobnostmi.

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

31. 3. 2019 – dětské dopravní 
hřiště,  10–12  a  13–18  hodin, 
zdarma
Jarní otevírání dopravního 
hřiště
Přijďte  s  námi  po  zimní  pře-
stávce otevřít brány dopravní-
ho  hřiště.  Při  nepřízni  počasí 
se  akce  nekoná.  Bližší  infor-
mace na www.ddmslunicko.cz 
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz 

6. 4. 2019 – sportovní hala Ot-
rokovice  –  Štěrkoviště,  začá-
tek od 11 hodin
soutěž v aerobiku skupino-
vých choreografií „o pohár 
starosty obce tlumačov“
Poplatek: děti do 2 let zdarma, 
děti 50 Kč, dospělí 100 Kč
Přijďte podpořit všechna druž-
stva, která se sjedou z široké-
ho  okolí.  Do  poroty  zasedne 
Hanka Kynychová, MS  v  ae-
robiku,  Mgr.  David  Holzer 
nebo  bubenická  skupina Gro-
ove  Army.  V  doprovodném 
programu  proběhne  několik 
bubenických  show  a  vystou-
pení  skupiny  AT  Tlumačov 
Megaveloši.

Kontakt:
hlobilova@ddmslunicko.cz

6. 4. 2019 – parkoviště u Baru-
mu, od 14 hodin, vstup zdarma
restart
Bližší  informace  na  webu 
www.ddmslunicko.cz 
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz 

11. 4. 2019 – středisko Trávní-
ky, 7–19 hodin, 150 Kč
tvoření pro dospělé – háč-
kování
Výroba háčkované velikonoč-
ní  slepičky.  V  ceně  použitý 
materiál, návod, lektorné.
Na  akci  je  třeba  se  přihlásit 
do 10. 4. 2019.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz 

14. 4. 2019 – náměstí 3. květ-
na, od 15 hodin, 
výrobky za poplatek
Jarní dílny při vítání jara
Výtvarné  dílničky  s  jarní  te-
matikou  při  akci  Vítání  jara 
a farmářský den, kterou orga-
nizuje Otrokovická BESEDA. 
V  případě  nepříznivého  po-

časí  dílničky  v  Otrokovické 
BESEDĚ.
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz 

18. 4. 2019 – park u poliklini-
ky, 15–18 hodin, zdarma
Den Země
Společně oslavíme Den Země 
a  užijeme  si  spoustu  zábavy 
i  ponaučení.  Budou  připra-
vena  jednotlivá  stanoviště, 
přírodovědné  a  ekologicky 
zaměřené  hry,  výtvarná  díl-
nička aj.
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz

26. 4. 2019 – dopravní hřiště, 
start  od  16  do  17.30  hodin, 
vstupné:  20  Kč  dítě,  30  Kč 
dospělí
pálení čarodějnic
Čeká  na  vás  celá  řada  čaro-
dějnických  úkolů,  jako  jsou 
například  létání  na  koštěti  či 
vaření  tajuplného  lektvaru. 
Akce vyvrcholí v 18.30 pále-
ním  čarodějnice.  Do  té  doby 
bude  ohniště  přístupné  pro 
opékání špekáčků.  
Kontakt: 
ticha@ddmslunicko.cz

26.–27.  4.  2019  –  Centrum 
volného  času,  16–10  hodin,  
280 Kč
Čarodějnické nocování 
Těšit  se  můžete  na  čaroděj-
nický průvod, strašidelné hry, 
soutěže a diskotéku.
Přihlášky na střediscích DDM 
budeme vydávat od 8. 4. 2019.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz 

Každé  pondělí  až  čtvrtek 
v  měsíci  –  Centrum  volného 
času Baťov,  od  15  do  18  ho-
din, pro veřejnost
otevřená herna pro rodiče 
s dětmi
Volná  hra  v  herně.  Za  děti 
v  herně  zodpovídají  rodiče. 
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz 

duben – dopravní hřiště
zdarma
Dopravní hřiště pro veřej-
nost
Všední  dny  15–17  hodin, 
svátky,  víkendy,  prázdniny  
10 –17 hodin. 
Více www.ddmslunicko.cz 
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz

ServiS pLYNovÝcH kotLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

Ariston, Destila, Viadrus, Karma, 
Thermona, Immergas, Viessmann

tel. 777 052 866
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SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice
Vyplatíme vám

až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Odvoz ZDARMA

Protokol o ekologické 
likvidaci

email: marek.dynka@seznam.cz

sDh kvítkovice 
hLeDá veDoucího 

MLáDeže 
se vZtaheM 

k hasiČskéMu  
sportu.

Další informace poskytne 
Jan Klimek, tel.: 604 626 016.

Věděli  jste,  že  Otrokovice, 
dnes  moderní  průmyslové 
město,  bývaly  kdysi  malou  ze-
mědělskou  obcí?  Během  své 
dlouhé  historie  patřily  k  růz-
ným  dominiím.  Na  přelomu  
16. a 17. století se však staly cen-
trem samostatného panství a síd-
lem  vrchnosti.  Hmatatelným 
symbolem  bývala  otrokovická 
tvrz.  Více  o  osudu  této  stavby 
se  můžete  dozvědět  16.  dubna 
na  přednášce  historika  Zdeňka 
Pokludy  „Historie  otrokovické 
tvrze  a  osudy  jejích  majitelů“,  
kterou v Městské galerii Otroko-
vice pořádá Klub přátel historie 
města  Otrokovice  z.  s.  Začátek 
přednášky je v 17 hodin.  (red)

hLeDáMe BrigáDNíky
 Na LetNí seZoNu 
(květeN–říJeN) 

Do DoMeČku 
Na přístavišti 

Podrobnější informace osobně 
nebo na  tel.: 571 118 103. 

Spolek Rozumění,  
Univerzita Tomáše 

Bati Zlín
 pořádají výstavu

 
ABC – KrásA písmA

Práce na téma kreslené, 
psané a kaligrafované 
písmo vystaví studenti  

a pedagog fakulty 
 multimediálních  

komunikací. 

Vernisáž: 2. 4. v 18 hodin 
Městská galerie Otrokovice

Výstava potrvá do 28. dub-
na 2019. 
Otevřeno pro veřejnost od 
pondělí do neděle  14–18 
hodin.

výlet do historie  
otrokovické tvrze

orientální tanečnice uspěly v Maďarsku

jako víly. Krásné ocenění získala 3. března otrokovická orientální 
taneční skupina Anifé na mezinárodní taneční soutěži 13th „Dau-
ghters of the Moonlight“ v Budapešti v Maďarsku. i přes velkou 
konkurenci zaujaly tanečnice svým vystoupením porotu natolik, že 
skončily na druhém místě.  (šar), foto: lenka nAvRÁTilovÁ

Fotosalon hostí havlíčkobrodské umělce

Zakázaná Šumava. Hned dvě výstavy mohou až do konce března 
navštívit lidé v centru Otrokovic. Ta první je k vidění v prostorách 
Otrokovické BESEDY, která hostí již XII. ročník populárního Foto-
salonu. Při něm se mimo domácí fotoklub prezentuje vždy ještě dal-
ší spřátelený fotoklub z České republiky. Letos svá díla představují 
členové Fotoklubu Havlíčkův Brod. A právě jeden z jejich členů Vla-
dimír Kunc (na snímku vpravo) vystavuje v Městské galerii Otroko-
vice  velkoformátové snímky Šumavy. Výstava má příznačný název 
„Zakázaná Šumava“. Návštěvníci galerie mohou totiž prostřednic-
tvím fotek nahlédnout prakticky do nepřístupných míst této krajiny.    
 (šar), foto: Martin vacuLa

In
z

e
r

c
e



OtrOkOvické
nOviny8

In
z

e
r

c
e 

 
 
 

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 

 

Už dvě desítky let pomáhá rodi-
nám s dětmi azylový dům Nový 
domov  Otrokovice.  Stává  se 
zázemím  zejména  pro  matky, 
které  se  dostanou  do  obtížné 
životní situace a potřebují najít 
podporu k  tomu, aby se posta-
vily na vlastní nohy.
 Skvělou alternativou se pro 

ně  stává  toto  zařízení,  které 
jim  nabízí  klidné  a  bezpečné 
prostředí,  ve  kterém  mají  mít 
dostatek  času  ke  stanovení 
svých priorit  a    životních  cílů. 
Pracovníci  je při  tomto   maxi-
málně podporují a pomáhají tak 
zmobilizovat jejich síly, potřeb-
né pro návrat a život ve společ-
nosti.
Klienti  nejčastěji  azylový 

dům  vyhledávají  proto,  že  se 
ocitají  v  tíživé  sociální  situa-

ci  spojené  se  ztrátou  bydlení. 
„Často  je  důvodem nedostatek 
finančních  prostředků,  které 
by maminkám pomohly zajistit 
si  klasické  komerční  bydlení. 
Mnohé  ženy  však  přicházejí 
o  své  bydlení  v  důsledku  vy-
hrocených  rodinných  a  part-
nerských  vztahů  či  domácího 
násilí,“  podotkla  Veronika 
Halasová,  vedoucí  Azylového 
domu  Nový  domov  Otrokovi-
ce.
Standardní  doba  pobytu 

v  azylovém domě  je  půl  roku, 
avšak ne vždy je tato doba do-
stačující.  Některé  rodiny  jsou 
na  tom  totiž  natolik  špatně,  že 
ani  za  šest měsíců  se nepodaří 
zlepšit jejich situaci. Také proto 
s každým klientem či  rodinou, 
kteří  potřebují  pomoc,  pracují 

v  Novém  domově  Otrokovi-
ce  individuálně  a  podporují  je 
v aktivním řešení jejich problé-
mů. 
„Každý  uživatel  naší  služby 

má  přiděleného  svého  pracov-
níka. Ten je mu v průběhu po-
bytu v našem zařízení nápomo-
cen  při  uplatňování  práv,  řeší 
společně  hospodaření  s  finan-
cemi,  vyhledávají  zaměstnání, 
stejně jako společně kontaktují 
různé  úřady  a  instituce  při  ře-
šení  celkové  životní  situace,“ 
upřesnila Halasová. 
V  případě  potřeby  mohou 

pracovníci asistovat uživatelům 
přímo v bytové jednotce při pří-
pravě  stravy,  péči  o  dítě  nebo 
domácnost. Pod vedením svých 
klíčových pracovníků se uživa-
telé naučí  sepsat životopis, učí 

se základům úřední a také elek-
tronické korespondence. 
Nový  domov  se  však  nese-

tkává  pouze  s  pochopením  ze 
strany  ostatních  obyvatel měs-
ta. Jeho obyvatelé jsou pak čas-
to pod drobnohledem obyvatel 
sousedních  domů,  kteří  často 
reagují  pod  vlivem předsudků. 
„Někteří  lidé  jsou  velkorysí, 
chápou,  že  klienti  azylového 
domu nemají na růžích ustláno, 
pomáhají, nosí oblečení a hrač-
ky. Bohužel se najdou také lidé, 
kteří  mají  potřebu  stěžovat  si 
na  cokoli. Když máme  upřím-
nou  snahu  promluvit  si  a  pro-
blémy  řešit  nebo  vysvětlovat, 
nemají  zájem,“ dokreslila  situ-
aci Veronika Halasová.  

 veronika sLaMěNová,
 sociální pracovnice

Je  vám  15–99  let?  Máte  ho-
dinku  týdně volnou? Chcete  ji 
věnovat  potřebným?  Dobro-
volnické  centrum  ADRA  Zlín 
hledá v Otrokovicích dobrovol-
níky,  kteří  budou  navštěvovat 
seniory, děti nebo lidi se zdra-
votním  postižením.  Zájemci 
o  dobrovolnictví  v  Otrokovi-
cích se mohou přijít zaregistro-
vat ve středu 27. března od 13 
do  17  hodin  do  SENIORu  C. 
Hlavním úkolem dobrovolníků 
je zpříjemnit volný čas klientů 
v  zařízení,  třeba  povídáním, 
četbou,  společnou  procházkou  
nebo dětem pomáhat  se  školní 
přípravou. Dobrovolníci se mo-
hou zapojit v organizaci podle 
svého výběru. Další  informace 
na www.adrazlin.cz   (red)

azylový dům pomáhá maminkám už dvacet let aDra hledá 
dobrovolníky
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PlYnosERvis-ToPEní 
Zdeněk srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla Karma, ohřívače 
vody Mora, Ariston, enbra.  
Tel. 604 988 815.
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KURZ HoRMonÁlní 
jÓGY 

v oTRoKoviCíCH 
víkendy: 

23.–24. 3.: 14–17 hodin               
6.–7. 4.: 14–17 hodin

více na: www. ckzdravi.cz 
Mobil: 721 529 745 

ZŠ OtrOkOvice, kOMeNskéHO 
pořádá

Zápis žáků do 1. ročníku základní 
školy, základní školy speciální a do 
přípravného stupně ZŠS.
datum: středa 10. 4. 2019 
Čas: 8–15 hodin
Škola vzdělává žáky s lehkým, střed-
ně těžkým, těžkým mentálním po-
stižením, kombinovanými vadami  
a autismem.

Novou  možností,  jak  získat 
výpis  z  bodového  hodnocení 
řidiče bez návštěvy úřadu, mají 
řidiči s elektronickou občankou 
nebo datovou schránkou. Nově 
na webových stránkách města, 
v sekci Portál občana naleznou 
nejen  stav  svého  bodového 
konta, ale také detaily ke svým 
řidičským  oprávněním  nebo 
přehled  o  končící  platnosti  ři-
dičáku. 
Přístup  do  on-line  databáze 

probíhá  prostřednictvím  nově 
vydávaných eObčanek, občan-
ských průkazů s elektronickým 
čipem. Do agendy Centrálního 
registru  řidičů  se  zájemce  do-
stane kliknutím na odkaz  „Ři-
dičský  průkaz“  v  sekci  Portál 
občana, kde se mu zobrazí vý-
pis z příslušného registru.
Zájemci mohou získat výpis 

se  svými  základními  řidičský-
mi údaji, ale také stav bodové-
ho hodnocení a datum poslední 
změny bodového hodnocení. 
A  jak  jsou  na  tom  řidiči 

s  body  v  Otrokovicích?  Nej-

častější bodovaný přestupek je 
překročení  nejvyšší  dovolené 
rychlosti. Na druhém místě pak 
řidiči  porušují  povinnost  být 
za jízdy připoutáni bezpečnost-
ním pásem a třetím v pořadí je 
pak  řízení  vozidla  s  držením 
mobilního telefonu nebo jiného 
hovorového  nebo  záznamové-
ho  zařízení.  Následuje  nedání 
přednosti  v  jízdě,  nezastavení 
na  červenou  nebo  na  pokyn 
„Stůj!“,  ohrožení  pod  vlivem 
návykové látky nebo řízení vo-
zidla bez příslušného řidičské-
ho oprávnění.
„Z  celkového počtu  21,5  ti-

síce  řidičů  evidovaných  v  Ot-
rokovicích má  aktuálně  1  590 
řidičů  proveden  záznam v  bo-
dovém  hodnocení.  Z  tohoto 
počtu  je  21 %  žen.  Celkových 
dvanácti bodů dosáhlo a vybo-
dovalo se tak 96 mužů a pouze 
6  žen,“  vyjmenovala  statistiku 
vedoucí  odboru  dopravně-
-správního  Renáta  Krystyní-
ková.
Bodový  systém  dává  řidiči 

kdykoli  předtím,  než  dosáhne 
12 bodů, možnost změnou své-
ho  chování  pozitivně  ovlivnit 
své  postavení  a  hrozbu  ztráty 
řidičského oprávnění svým ak-
tivním postojem odvrátit.
  Od  1.  září  2008  je  možné 

požádat  jednou  za  kalendářní 
rok o odečtení 3 bodů z dosa-
ženého  počtu  bodů  po  absol-
vování  školení  bezpečné  jízdy 
ve středisku bezpečné jízdy.
 Toto  školení  je  dobrovolné 

a  není  zakončené  přezkouše-
ním  z  odborné  způsobilosti 
k  řízení  motorových  vozidel. 
„Školení bezpečné jízdy je zpo-
platněno a provádí  se v  sedmi 
zařízeních v České republice,“ 
uvedla  Renáta  Krystyníková. 
Závěrem  dodala,  že  pokud  se 
řidiči, kteří mají na svém kontě 
body  za  porušení  dopravních 
předpisů,  celý  rok  nedopustí 
bodovaného  přestupku,  budou 
jim odečteny 4 body.
 Martin straka, 
 vedoucí oddělení 
 řidičských průkazů

stav svých bodů si mohou řidiči nyní zjistit on-line

Charita  Otrokovice  vyzývá 
základní  a  mateřské  školy  ze 
Zlínského kraje, aby se zapoji-
ly do soutěže Pomáháme hliní-
kem a nápadem. Uzávěrka pro 
doručení fotografií různých vý-
robků a výkresů na téma „Hli-
ník  mezi  námi“  je  stanovena 
na 28. června. 
Soutěž  probíhá  v  rámci 

projektu  Hliník  pro  Charitu. 
V  loňském  roce  bylo  díky  to-
muto  projektu  nasbíráno  900  
kilogramů  drobného  potra-
vinářského  hliníku.  Výtěžek 
z výkupu a zároveň dar ve stej-
né výši od firmy Metalšrot Tlu-
mačov  byl  věnován  na  nákup 
aktivizačních pomůcek pro se-
niory Charitního domova. 
 Cílem soutěže je prohloube-

ní zájmu o oblast třídění hliní-
ku. Charita Otrokovice  ví,  jak  

s tímto odpadem nakládat a tak 
šetřit  životní  prostředí,  „Jsme 
opravdu rádi, že do projektu se 
zapojuje  čím dál  více  institucí 
i  jednotlivců.  Soutěž  byla  vy-
hlášena se záměrem prohloubit 
i u těch nejmenších dětí schop-
nost rozpoznat hliníkové obaly 
a zároveň je zábavnou formou 
odměnit za to, že hliník poctivě 
sbírají,“  vysvětlila  koordiná-
torka projektu Mariana Zední-
ková. 
Charita  Otrokovice  spolu-

pracuje s firmou Metalšrot Tlu-
mačov  na  projektu  Hliník  pro 
Charitu již od roku 2012. „Pro-
pojujeme  tak  zájem  o  životní 
prostředí a současně o sociální 
problémy,  které  nás  obklopu-
jí,“ dodala Zedníková.

 Mariana ZeDNíková, 
 fundraiser, Charita Otrokovice

hliník mezi námi: stále je čas se přihlásitpráce na rekonstrukci mostu jsou v plném proudu

část šla k zemi. Jeden z významných milníků při rekonstrukci mostu v ulici nadjezd mají stavbaři 
úspěšně za sebou. „Jednalo se především o odstranění mostních říms se zábradlím a s chodníky nad 
železničním koridorem,“ upřesnil erik Štábl z odboru rozvoje města s tím, že práce na stavbě jdou 
zatím podle plánovaného harmonogramu. Správa železniční dopravní cesty se snažila výluky na 
železnici naplánovat tak, aby cestující omezily v co nejmenší míře, nicméně v následujících měsících 
lze očekávat další drobná omezení.   (red), foto: ivo novoTný



Dne  13.  března 
oslavila  naše 
maminka, babič-
ka a prababička, 
paní  amálie 
kaDLČáko-

vá,  krásných  85  let.  Hodně 
zdravíčka, spokojenosti a stá-
le dobrou náladu jí do dalších 
let přeje celá rodina.

Zlatou  svatbu  oslavili  dne 
15.  března  manželé  Libuše 
a vladislav kNeBLovi. 
Hodně zdraví, štěstí a pohody 
do dalších let přejí dcery Eva 
a Libuše a  syn Lukáš  s  rodi-
nami.

Dne  25.  března 
oslaví  krásné 
88.  narozeniny 
pan  vladimír 
MatěJíČek. 
Do  dalších  let 

mu  přejeme  hodně  zdraví, 
životního optimismu a elánu. 
Manželka Libuše, dcera Hana 
s  partnerem  Jiřím,  dcera An-
drea a vnuk Honza

Zlatou svatbu oslaví 12. dub-
na manželé Marie a Zdeněk 
JaNeČkovi.  Děkujeme 
za  všechno  a  přejeme  hodně 
štěstí, zdraví a Božího požeh-
nání  do  dalších  společných 
let. Děti s rodinami

Děkujeme za to, čím jste pro nás 
v životě byli, za každý den, který jste 
s námi žili. Váš odchod stále bolí, 
na Vás zapomenout nedovolí.  Uply-
nuly dva roky, co nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička, paní 

Božena vítková, a tatínek, dědeček, pan Ludvík vítek. 
S láskou vzpomínají dcera Monika, syn Roman, vnoučata, zeť 
a kamarádka Hana.

Dne  19.  ledna  uplynulo  30  let,  co 
nás  náhle  opustila  naše  milovaná 
maminka,  babička,  paní  Ludmila  
procháZková.  Dne  22.  února 
odešel  před  25  lety  náš  tatínek  a  dě-
deček,  pan oldřich procháZka, 
celoživotní zaměstnanec OD Prior, 4. července si 
připomeneme jeho nedožité 100. narozeniny. Dne 
1.  března  uplynulo  5  let  od  nečekaného  odchodu 
milovaného bratra a strýce, pana oldřicha Jiřího 
procháZky,  bývalého  aktivního  fotbalisty 

Jiskry  Otrokovice.  Za  tichou  vzpomínku  děkujeme.  S  láskou 
a úctou stále vzpomíná dcera a sestra s rodinou.

Dne  14.  února  uplynuly  4  roky, 
kdy  nás  navždy  opustil  tatínek,  pan  
František oceLík,  a  30.  března 
vzpomeneme 1. výročí úmrtí mamin-
ky, paní anny oceLíkové. S lás-
kou vzpomíná rodina.

Dne 18. února uplynuly smutné 3 roky od chvíle, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan petr haJZLer. S láskou vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne  1.  března  by  se  dožil  93  let  pan  
Jaroslav kuBíN a 7. ledna jsme si při-
pomněli nedožitých 90 let naší mamin-
ky, babičky, paní Marie kuBíNové. 
Na oba stále vzpomíná celá rodina.

Dne 2. března jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí syna 
Dušana koLaříka. Vzpomíná rodina.

Kytičku květů Ti můžeme jen na hrob dát a se slza-
mi v očích vzpomínat. Dne 3. března uplynuly čtyři 
smutné roky, kdy nás opustil náš tatínek, manžel, 
pan František MatuLík.  S  láskou  vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne  4.  března  si  připomínáme  6.  výročí  úmrtí 
naší maminky, babičky a prababičky, paní Marie 
karLíkové. S láskou vzpomíná syn Josef s ce-
lou rodinou.

Dne 6. března uplynuly čtyři roky od náhlého úmr-
tí našeho tatínka, manžela a dědečka, pana emila 
Maříka. S láskou vzpomíná manželka Božena, 
syn  Karel  a  dcery  Lenka  a  Vendula  s  rodinami. 
Kdo  jste ho znali  a měli  rádi, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Dne 11. března uplynul rok, co nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, dědeček a pradědeček, 
pan František hyBNer. S láskou vzpomíná celá 
rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dve-
ře vzpomínek jsi nechal dokořán. Dne 13. března 
uplynul 2. smutný rok, kdy nás opustil náš milující 
manžel, tatínek a dědeček, pan toník MaLiŇák. 
Vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 13. března jsme si připomněli smutné 1. výro-
čí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana petra oLaha. Vzpomíná ro-
dina.

Dne  18.  března  jsme  vzpomněli  20.  výročí  úmrtí 
pana arnošta BráZDiLa. Stále s láskou vzpomí-
ná manželka, syn a dcera s rodinami a pravnoučata.

Dne  20.  března  uplynulo  7  let  od  úmrtí  pana  
vladislava MatuLíka.  S  láskou  vzpomínají 
manželka Anna a dcery Marcela a Ivona s rodina-
mi.

Dne 21. března uplynuly 3 roky od chvíle, co nás 
navždy  opustila  paní  Jana škraBaŇová.  
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Děkujeme 
všem, co vzpomenou s námi.

Dne  23.  března  uplyne  5  smutných  let,  co  nás 
navždy  opustila  paní Marie BeDNaříková. 
S  láskou  a  úctou  vzpomínají  syn  Josef  s manžel-
kou  Evou,  vnuci  Martin,  Jan,  Michaela,  Ondřej 
a pravnuci Martina a Jan.

Dne  25.  března  uplyne  rok,  co  nás  opustil  pan  
Miroslav poLoMík. Za tichou vzpomínku děku-
jí manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 26.  března uplyne 5  let,  kdy nás opustil  pan 
Josef toMaštík. Za  tichou vzpomínku děkuje 
rodina.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.  Dne  28.  března 
uplyne  smutných  9  let,  kdy  nás  navždy  opustila 
naše  milá  maminka,  babička  a  prababička,  paní 
Jaroslava BráZDiLová.  S  láskou  vzpomínají 
dcera a syn s rodinami.

Dne 29. března uplyne 5 let, kdy nás navždy opus-
tila  dcera Martina ZiMáková.  S  láskou  stále 
vzpomíná maminka a bratr s rodinou.

Dne  31.  března  uplynou  3  roky  od  úmrtí  paní  
hedviky krátké.  Stále  vzpomíná dcera  a  syn 
s rodinami.

Dne 2. dubna si připomeneme nedožité 95. naroze-
niny pana antonína FiLáka. S láskou vzpomíná 
dcera a syn s rodinami.

Dne 3. dubna uplyne 5 let, co přestalo tlouct srdce 
syna pavla FriDricha. Stále vzpomíná máma 
a rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Smutný je domov, smutno je v něm, 
na hřbitov zůstala cestička jen. Ky-
tičku květů Vám půjdu dát a se slza-
mi v očích vzpomínat.  Dne  4.  dubna  
vzpomeneme  12.  výročí,  kdy  nás 
navždy  opustila  naše  milovaná  ma-

minka, babička,   paní Božena MartiNů. Dne 19. července 
vzpomeneme  16.  výročí,  kdy  nás  navždy  opustil  náš  tatínek, 
dědeček, pan Josef MartiNů. S láskou stále vzpomíná dcera 
Hana.

To, že se rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je 
v srdcích bolest a tiché vzpomínání. Dne 8. dubna 
si připomeneme 16. výročí, co nás navždy v 19 le-
tech opustila naše milovaná dcera, sestra Monika  
kraČiNová. S láskou a úctou vzpomínají rodi-
če a sestra Šárka s rodinou. Děkujeme všem, kteří 

vzpomenou.

Dne  18.  dubna  by  se  dožil  90  let  pan  Josef  
košŤáL. Kdo  jste  ho  znali,  vzpomeňte  s  námi. 
Manželka Blaža, synové Jiří a Josef s rodinami
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společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200  (a více, 
dle délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá 
TIC, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

BlAHoPŘÁnísPolEčEnsKÁ KRoniKA

hledám  podnájem bytu nebo 
malého  domu  v  Otrokovicích  
a okolí  do 25 km.  Jsem neku-
řačka a nepotřebuji trvalé byd-
liště. Tel.: 603 161 664.

hledám pro rodinu dům, mož-
no i se zahradou. Prosím volej-
te: 604 517 862.

koupím byt  2+1  nebo  3+1. 
Tel.: 703 128 423.

přijmeme  důchodce/důchod-
kyni  na  čerpací  stanici  LPG, 
Objízdná 1242 (naproti Teplár-
ně). Tel.: 608 746 787.

inZERCE

V pondělí  4.  března  se  veřej-
nost  rozloučila  s  Ing.  Jarosla-
vou Odstrčilovou, dlouholetou 
členkou  pedagogického  sboru  
Střední  průmyslové  školy  ko-
žařské v Otrokovicích. Jarušku 
provázela    obětavost,  ochota 
a přátelský vztah k lidem. Ani 
v  důchodovém  věku  nezahá-
lela  a  své  síly  věnovala  Klu-
bu  absolventů  Baťovy  školy 
práce.  Jaroslava  Odstrčilová 
zemřela ve věku 72 let. 

oZnÁMEní
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Už  více  než  čtyři  roky  je  Zá-
kladní  škola  T.  G.  Masaryka 
fakultní školou Přírodovědecké 
fakulty  Univerzity  Palacké-
ho  v  Olomouci.  Díky  tomuto 
partnerství  má  škola  přístup 
k  nejmodernějším  trendům 
ve  vzdělávání  přírodovědných 
oborů  a  jak  učitelé,  tak  i  žáci 
mají možnost se zapojit do za-
jímavých projektů. 
Učitelé  přírodopisu,  země-

pisu  a  chemie  jsou  aktivními 
účastníky projektu Příroda, kte-
rý je společným projektem Os-
travské univerzity a Univerzity 
Palackého v Olomouci. Smys-
lem tohoto projektu je propojit 
odborníky  z  vědeckého  vý-
zkumu  s  pedagogy  základních 
škol a společně tak najít cestu, 
jak nejmodernější vědecké po-
znatky předat dětem zajímavou 
a poutavou formou.
Součástí projektu je také na-

sazení nejmodernějších výuko-
vých metod, jako je badatelsky 
orientované  vyučování.  Při 
něm  žáci  sami  zkoumají  uči-
telem navržené téma a pomocí 
pozorování a pokusů nacházejí 
odpovědi  napříč  přírodověd-

nými obory. Učitel je zde prů-
vodcem,  který  žákům  pomáhá 
objevovat  přírodní  zákonitosti 
a souvislosti. Na konci badatel-
ského  dne  prezentují  spolužá-
kům závěry svého pozorování.
Partnerství  s  vysokými  ško-

lami přináší  žákům  také volné 
či  zlevněné  vstupné  do  olo-
moucké  Pevnosti  poznání,  če-
hož jsme v tomto školním roce 
využili  při  návštěvě  expozic 
Geologie,  Sluneční  soustava, 
Planetárium,  Rozum  v  hrsti 
a Voda a život.  
Pedagogové  z  univerzity 

připravují  workshopy  a  terén-
ní  cvičení  pro  žáky  naší  ško-
ly,  kdy  výuka  probíhá  hravou 
formou  a  především  ve  ven-
kovním prostředí. Dále se naše 
škola účastní pilotních testová-
ní, ze kterých následně vznikají 
pracovní  listy  či  deskové  hry. 
Ty pak můžeme využívat v dal-
ší výuce.
Statut  fakultní  školy  je  tak 

velkým přínosem  jak pro naše 
žáky, tak pro učitele. 
 hana pavLištíková,
 Lukáš Macek,
 ZŠ T. G. M.

statut fakultní školy je přínosný

Na  Mánesce  čtou  všichni  prv-
ňáčci  bez  problémů.  Při  výuce 
totiž využíváme alternativní me-
todu čtení Sfumato.
Protože kvalitní čtení je před-

pokladem  vzdělávacího  úspě-
chu a pilotní zkouška se skvěle 
osvědčila, rozhodla se naše ško-
la tuto inovativní metodu výuky 
čtení  využívat.  Proškolili  jsme 
učitele,  nakoupili  vhodné  po-
můcky a materiály.
Zvláštností metodiky je, že se 

děti učí písmenka v jiném pořa-
dí,  vyvozované  písmeno  se  učí 
číst  izolovaně  (jako  tón,  zvuk 
či  tlačeně),  poznávají  dokonale 
jeho  tvar, ale ve spojení s  jiný-
mi  písmeny  ho  ještě  nečtou. 
Všichni  žáci  tak  mají  dostatek 
času na to, aby si každé písmeno 
dokonale osvojili, nezaměňova-
li ho s  jiným a až při vyvození 
dalšího  písmene,  podle  pořadí 
v metodice, ho začnou používat 
i ve čtení. Konečný výsledek je 
stejný  u  všech  dětí  –  efektivní 
čtení, tedy čtení s porozuměním. 
o metodě z pohledu učitelek:
•    Prvňáčci  i  paní  učitelky  rea-
gují na metodu velmi pozitivně. 
Jedná  se  o  hravou,  zábavnou 
formu učení, založenou na pro-

žitku  s  maximálním  využitím 
mezipředmětových vztahů.
• Při hromadném čtení třída pů-
sobí  jako  celek,  kompaktním 
dojmem. Reagují totiž na pohyb 
„ukazovátka“  a  drží  si  hlásku 
do  té  doby,  dokud  nenačtou 
další.  Hlásky  plynule  splýva-
jí  a  neřešíme,  kdo  je  rychlejší, 
pomalejší,….  „splýváme“  spo-
lečně. Poměrně dobře se tak daří 
udržovat pozornost u všech dětí.
•  Metoda  umožňuje  dětem  in-
dividuálně  postupovat  vlastním 
tempem, bez vzájemného  srov-
návání. 
•  Hlavní  pozitivum  spočívá  
v tom, že se může každé dítě cí-
tit úspěšně.
Paní učitelka z další první tří-

dy svoji zkušenost odlehčila: 
„Pamatuji si, že už při studiu 

na  fakultě  jsem  si  do  1.  třídy 
plánovala velké věci  – když  se 
bude probírat písmeno „S“, po-
stavíme s dětmi na zahradě stan. 
U „I“ z nás budou indiáni a pís-
meno „M“ nás změní na vařiče 
marmelády. Realita byla pak ale 
úplně  jiná.  Stan  jsme  sice  po-
stavili, ale  tím to skončilo. Ob-
rovský kus práce a spoustu času 
jsem obětovala hře na „motýly“ 

–  žádnou  barevnou  podívanou 
ale od toho nečekejte. Jako mo-
týl „M“ jsem poletovala na ky-
tičky  „A“,  „O“,  „E“  a  snažila 
se docílit  slabik – ma, mo, me. 
A  když  po  vyčerpávajícím  letu 
motýl MMMMMMMMM sedá 
na  kytičku  AAAAAAA  a  žá-
ček v 1.  lavici přečte SO, máte 
chuť vrátit diplom. Se Sfumatem 
se  to  ale  neděje.  Žádná  dřina, 
žádné lety motýlí. Děti přiroze-
ně písmenka spojují, a  to nejen 
do slabik, ale celých slov. A vy 
se jen bavíte.“

 Marcela Javoříková,
 ředitelka ZŠ Mánesova

sfumato z pohledu rodiče 
„Z  první  třídy  jsem  jako  ro-
dič  nadšená  –  dcera  se  každý 
den do školy těší, nemá skoro 
žádné  domácí  úkoly,  velmi 
mě  překvapilo  (když  porov-
návám výuku  se  starším dítě-
tem),  že  se  Sfumatem  doma 
vůbec  netrénujeme  čtení. 
Veškerou  práci  odvádí  děti 
ve škole s paní učitelkou, tak-
že  nám  zbývá  čas  na  dceřiny 
koníčky.  Jsem  šťastná,  že  má 
moje  dcera  možnost  prožívat  
1. třídu tímto způsobem.“

Díky metodě sfumato čtou prvňáčci bez problémů

Neobvyklou místnost s tajem-
ným  názvem  Snoezelen  mají 
k dispozici žáci ZŠ Trávníky. 
Jedná  se  o  učebnu  určenou 
pro  multismyslovou  stimula-
ci, která  je vybavena  tak, aby 
vyhovovala  potřebám  žáků, 
pomohla jim s jejich obtížemi 
a přispěla k jejich osobnostní-
mu rozvoji a růstu. 
Na  projektu,  jehož  cílem 

byl vznik místnosti Snoezelen, 
úzce  spolupracovalo  nejenom 
vedení školy, ale také sdružení 
rodičů.  
Klidná  hudba  a  rozmanité 

zvuky,  tlumené  světlo,  jehož 
barvy  může  dítě  samo měnit, 
a  spousta  dalších  relaxačních 
nebo  tréninkově  stimulačních 
pomůcek  napomáhají  dětem 
s  individuálními  potřebami 
v  bezpečném,  klidném  a  pří-
jemném  prostředí  se  zlep-
šováním  a  procvičováním 
psychosociálních  dovedností. 
Skrze  autentický  zážitek  lze 
uspokojovat  jejich  individuál-
ní potřeby.
V  Snoezelenu  je  možné 

pracovat  buď  individuálně 
na  konkrétních  potřebách  da-
ného žáka, nebo s malou sku-
pinkou na obecné rovině. 
Toto  prostředí  je  samozřej-

mě  také  velmi  vhodným mís-

tem  pro  kvalitní  relaxaci  či 
odpočinek  po  náročné  denní 
činnosti.
Škola a její poradenské pra-

coviště  tak mají  pro  své  žáky 
k  dispozici  unikátní  moderní 
pracoviště, díky kterému moh-
lo dojít k rozšíření záběru na-
bízených služeb. 
Rádi  bychom  touto  cestou 

za  školu  i  za  děti  ještě  jed-
nou  poděkovali  především 
sdružení  rodičů  při  trávnické 
škole,  ale  samozřejmě  také 
všem dalším, kteří  napomohli 
s dosavadní realizací projektu. 
Děkujeme a těšíme se na další 
úspěšnou spolupráci. 

 Školní poradenské 
 pracoviště ZŠ Trávníky

Zš trávníky má unikátní snoezelen

nové zážitky. tuto místnost mohou školáci využívat nejenom  
k relaxaci.  Foto: Zš trávNíky

Jak  na  matematiku,  přijela 
poradit  pedagogům  ze  ZŠ Ot-
rokovice,  Komenského  lektor-
ka Jiřina Bednářová. 
V  rámci  semináře  „Základy 

matematické gramotnosti a její 
rozvoj  u  žáků  1.  stupně  ZŠ“, 
který  proběhl  v  době  jarních 
prázdnin,  přiblížila  svět  čísel 
a  početních  operací  z  pohledu 
dyskalkuliků. 
Ukázala,  jak  těžké  mohou 

být  pro  někoho  běžné  život-
ní  situace,  jako  je  nakupování 
nebo kolektivní hry. 
Velmi  zajímavá  část  byla 

o jednotlivých oblastech ve vý-
voji  dítěte,  které  se  podílí 
na  budování  jeho  matematic-
kých schopností. 
Lektorka  zúčastněným  vy-

světlila,  jak u žáků postupovat 
se  zaváděním  jednotlivých 
matematických  pojmů,  čísel 
a  operací  tak,  aby  to  bylo  po-
chopitelné i s ohledem na jejich 
individuální schopnosti. 

Učitelé  matematiky  jsou  li-
mitováni vzdělávacími progra-
my, které preferují spíše kvan-
titu. V matematice však má vše 
souvislost a řád. 
Pokud něco nechápeme, ne-

můžeme  to  užitečně  využít. 
A tak je to i v běžném životě.

 Zuzana FoJtíková,
 ZŠ Komenského 

Matematika může bavit i dyskalkuliky

registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00
07648
identifikace žádosti (hash): 
j2QbRP
Název projektu cZ:  
Chceme si rozumět
realizátor projektu: 
ZŠ Otrokovice, Komenského
se sídlem:  
Komenského 1855, 
765 02 Otrokovice
iČ:   
61716413
oprávněná osoba:  
Mgr. Pavlína Frdlíková

Badatelé. žáci sami zkoumají a hledají odpovědi na dané téma, 
které pak spolužákům prezentují.  Foto: Zš t. g. M
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Přihlásit se k naší pojišťovně 
můžete do 31. března 2019

Pomáháme plnit vaše předsevzetí
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Dvě  stříbrné  medaile  se  podařilo  poslední 
lednový víkend vybojovat otrokovickým ha-
zenkářkám v mezinárodním  turnaji  ve  slo-
venských  Malackách  Winter  Cup  2019. 
Družstvo starších žaček doplnily dvě hráčky 
z mladších žaček a dvě starší žačky z  Byst-
řice pod Hostýnem.
Už pohled na zúčastněná družstva předpo-

kládal velmi vyrovnaný turnaj. Do Malacek, 
jejichž družstvo je lídr Bratislavského  kraje, 
se sjely také neméně silné týmy Slavie Pra-
ha,  Prešova,  který  neztratil  v  Prešovském  
a Košickém kraji ani bod, Dunajské Stredy, 
Bytče, Čadce, Veselí nad Moravou. Nechy-
běl ani rakouský tým Atzgerdorf a samozřej-
mě tým z Otrokovic. 
Házenkářky během třech dnů čekalo cel-

kem osm zápasů po 30 minutách. Už v pátek 
odehrály  dvě  utkání,  vítězství    16:10  nad 
rakouským  týmem Atzgersdorf    a    prohra 
17:23 s Dunajskou Stredou.  
Sobotní hrací den byl velmi náročný, je-

likož  házenkářky absolvovaly čtyři zápasy. 
Ze tří zápasů si odnesly vítězství. Tým z Ve-

selí  nad  Moravou  porazily  21:10,  výhrou 
19:16  skončil  zápas  s  družstvem  z    Bytče  
a štěstí Otrokovické neopustilo ani   během 
zápasu  s  Prešovem.  Ten  nakonec  zdola-
ly 13:11. Slabou chvilku  jak v obraně,  tak  
i v útoku  si holky vybraly v zápase se Slavií 
a prohrály 10:19. 
V neděli absolvovaly hráčky ještě dva zá-

pasy. Pokud chtěly pomýšlet na zisk medai-
le, byl úkol pro holky jasný, vyhrát oba. Prv-
ní zápas s domácími byl velmi vyrovnaný. 
Ale skvělá obrana, výborné zákroky v bráně 
a  góly  z  druhé  vlny  nedaly  soupeři  šanci 
a Otrokovice zvítězily 15:12. V posledním 
zápase s Čadcou nenechaly holky nic na ná-
hodě a s přehledem zvítězily 15:6. 
Z celkově osmi utkání je bilance šest výher 

a dvě prohry. Otrokovické házenkářky si tak 
z turnaje pod vedením trenéra Štefana Bor-
šického   odvezly  stříbrné medaile. Celému 
týmu patří velká pochvala za předvedenou hru   
a za vzornou reprezentaci města Otrokovice. 

 petra karLíková,
 vedoucí družstva

házenkářky vybojovaly stříbro

stříbrné. (zleva) Klára Hutěčková, Simona Horáková, tereza Karlíková, Diana Juříko-
vá, Viktorie Pohunková, erika Kůrová, nela Zábranská, Zuzana žůrková, tereza Jane-
bová, Kateřina Jargašová. Sedí: Amelie Mikošková, Barbora Macháčová, eva Hniličko-
vá.  Foto: Petra KARlíKovÁ
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O  jeden  milion  korun  letos  navý-
šili  zastupitelé  finanční  prostředky 
na činnost otrokovických sportovních 
spolků.  Jak  správně  vyplnit  žádost 
o dotace, poradili sportovcům zástupci 
otrokovické radnice na setkání.
Představitelé města  se  sešli  s  před-

sedy spolků, klubů, tělovýchovné jed-
noty a členy komise mládeže a sportu. 
Cílem setkání bylo představit plán roz-
voje sportu na rok 2019. „Město do ob-
lasti  sportu  vkládá  nemalé  finanční 
prostředky.  A  my  si  ceníme  snahy 
a času, který věnujete dětem, mládeži 
a  koneckonců  i  dospělým,“  přivítala 
těmito slovy zástupce sportovních od-
větví starostka Hana Večerková.
Vedoucí  odboru  školství  a  kultury 

Barbora  Šopíková,  coby  administ-
rátorka  programu,  vyzvala  úvodem 
sportovce,  aby  společně  participovali 
na dlouhodobém plánu rozvoje sportu 
ve  městě.  „Půjde  o  dokument,  který 
nejenom  zkompletuje  všechna  spor-
toviště ve  městě, ale i jejich náklado-
vost. Dále náklady na opravy a údržbu 
sportovišť  ve  vlastnictví  organizací, 
případně podfinancování jejich oprav. 
Také náklady na opravy a údržbu spor-

tovišť  ve  vlastnictví města,“  vysvětli-
la  vedoucí.  Součástí  mapování  bude 
distribuce  dotazníků  občanům města, 
spolkům, klubům a organizacím. Sou-
částí  dokumentu  bude  návrh  dalšího 
rozvoje sportu ve městě a budoucí mo-
del financování sportu. 
Ve druhé části setkání byla sportov-

ním  zástupcům  představena  dotační 
politika města pro letošní rok. Zastupi-
telé schválili Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města v oblasti spor-
tu. Na tento program vyčlenilo město 
7,3 milionu korun, které půjdou spor-
tovním organizacím se sídlem v Otro-
kovicích. O jeden milion korun víc pů-
jde letos na program pro výkonnostní 
sportovce ve věku 6–18 let. Rada měs-
ta  schválila Program pro poskytování 
dotací  z  rozpočtu  města  Otrokovice 
v oblasti sportu na akce mimořádného 
významu s mezinárodní účastí pořáda-
né v Otrokovicích. Na  tento program 
jde 300 tisíc korun. 
Programy, formuláře, případně potřeb-
né tabulky k vyplnění najdete na strán-
kách města www.otrokovice.cz, odbor 
školství  a  kultury,  formuláře,  nebo 
jsou  na úřední desce města.   (ste)

sportovci letos dostanou 9,5 milionu 
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Vynikající  výsledky  pro  Jiskru 
Otrokovice přineslo halové mis-
trovství  ČR  tenistů. Mezi  muži 
získal  bronz  z  deblu  Stanislav 
Nebojsa,  uspěla  i  zástupkyně 
nejmladší generace Terezie Prici, 
když se probojovala do čtvrtfiná-
le singlu mladších žákyň.
Muži hráli šampionát v mílo-

vické hale, kde se za účasti davis-
cupových  reprezentantů  Šátrala 
a  Jebavého  sešlo  32  nejlepších. 
Otrokovický  matador  Stanislav 
Nebojsa získal již pátou medaili 
v  kariéře.  Se  spoluhráčem  Mi-
chalem  Bíškem  z  Prahy  urvali 
bronz.  Antukoví  mistři  repub-
liky  z  minulé  sezony  vyřadili 
6-2  a  6-0  Kovaříka  (Prostějov) 
s  Černým  (Severočeská  teniso-
vá) a v boji o semifinále i Pátého 
(Dvůr Králové)  s  loňským vítě-
zem  juniorského  French  Open 
ve  čtyřhře  Štylerem  z  I.  ČLTK 
Praha  po  výsledku  6-4  a  6-2. 
V  semifinále  podlehli  Riklovi 
(Sparta  Praha)  s  Krstevem  (I. 
ČLTK Praha) 3-6 a 6-7. 
O  překvapení  se  na  šampio-

nátu mladších žákyň na pražské 
Spartě  postarala  Terezie  Prici.  
Na  krajském  přeboru  se  nomi-
novala  na  mistrovství,  což  už 
samo  o  sobě  byl  úspěch,  avšak 
to  jí  nestačilo.  Na  tvrdém  po-
vrchu  překvapila  Jirouškovou 
z  TK  Neridé.  Jedenáctou  hráč-
ku ČR  zdolala  po  boji  4-6,  6-0 
a 6-4 a hladce porazila 6-2 a 6-1 
i  Holubovou  z  Kroměříže.  Až 
ve čtvrtfinále ji zastavila 5. hráč-
ka  ČR  Suchá  z  domácí  Sparty 
po výsledku 0-6 a 5-7.   (sne)

Nebojsa má bronz

Otrokovická hala na Štěrkovišti 
hostila v sobotu 16. února  finá-
lový  turnaj  krajské  ligy  sálové-
ho  fotbalu.  O  konečné  pořadí  
v  závěrečném  klání  bojovalo 
od brzkých  ranních hodin deset 
mužstev z celého Zlínska. Pohár 
si  nakonec  odnesl  domácí  tým 
Inter Otrokovice.
Nejvíce  se  fanoušci  těši-

li  na  utkání  o  stupně  vítězů. 
V  souboji  o  bronzové  medai-
le  se  střetly  týmy    Bure  Hulín 
a Oldstars Kroměříž. Vyrovnaná 
bitva se spoustou šancí na obou 

stranách nenašla v základní hra-
cí době vítěze. Za stavu 3:3 tak 
přišly  na  řadu  pokutové  kopy.  
V  nich byli šťastnější hráči Hu-
lína, a mohli tak oslavit premié-
rové umístění na stupních vítězů. 
V  repríze  loňského  finá-

le    o  titul  přeborníka Zlínského 
kraje proti  sobě nastoupili vítěz 
základní  části  Hošani  Skaštice 
a domácí mužstvo Inter Otroko-
vice. To hned v úvodu vytvoři-
lo  tlak,  který  vyústil  v  úvodní 
dvě branky. Když v 10. minutě 
domácí  zvýšili  na  3:0,  zdálo  se 

být  o  osudu utkání  rozhodnuto. 
Skaštice  přesto  zbraně  neslo-
žily  a  během  pár  minut  nastal 
nevídaný  obrat.  Obrovské  dra-
ma  vrcholilo  v  poslední  minu-
tě  základní hrací doby za stavu 
4:3  pro  Skaštické.  Hráči  Interu 
se odhodlali k závěrečné power 
play  bez  brankáře  a  jejich  sna-
ha  vyvrcholila  vyrovnávajícím 
gólem.  Na  řadu  tak  opět  přišly  
pokutové  kopy.  O  rozhodující 
moment se postaral otrokovický 
Žáček.  Tvrdou a nekompromis-
ní  střelou  do  brány  odstartoval 

gejzír radosti domácích a o vítězi 
tak bylo rozhodnuto. 

 radomír MaLyška

výsLeDNá taBuLka
1. INTER Otrokovice
2. HOŠANI Skaštice
3. BURE Hulín
4. OLDSTARS Kroměříž
5. FUTSAL Kroměříž
6. ASC Bohuslavice
7. SPEED Otrokovice
8. FUTSAL Zlín „B“
9. BAD BOYS Louky
10. YOUNG BOYS Baťov

Futsalisté  z iNter otrokovice slavili. Získali pohár 

V rámci zimní přípravy odletěla  třetiligová 
Viktoria  Otrokovice  do  tureckého  Beleku. 
Herní  soustředění  v  zahraničí  absolvoval 
tým podruhé a oproti loňskému Kypru si le-
tos hodně polepšil. 
Třetiligoví fotbalisté se hned den po příle-

tu utkali s kazachstánským týmem první ligy 
FC  Ordabasy.  První  zápas  skončil  výhrou 
3:1, kdy své střely proměnil Jasenský, Fiala 
a Hladík. Ve druhém náročném utkání pod-
lehli  prvoligovému  soupeři  z  Ukrajiny  FC 
Rukh Vynnyky (2:0). Poslední zkouškou byl 
kazachstánský tým, tentokrát divizní Kyran, 
který  byl  paradoxně  nejslabším  soupeřem. 
Náročné utkání, které doprovázel silný vítr, 
mužstvo prohrálo 4:1.
Každý den  trenér Michal Hubník  s  asis-

tentem Miroslavem Ondrúškem připravovali 
tréninkovou náplň. V dopoledních hodinách 
probíhala tréninková jednotka na hřišti, od-
poledne pak hráči absolvovali trénink v posi-
lovně, na pláži nebo absolvovali druhou fázi 
na skvěle připravených travnatých plochách. 
Po celém dni měli hráči k dispozici saunu, 
masáže, bazén apod. 
„I kluci z třetí ligy se mohou nějakým způ-

sobem srovnávat se zahraničními hráči a já 
doufám,  že  jsme  jim  tím ukázali,  aby dále 
pracovali na příležitosti zahrát si v zahraničí 
nebo ve vyšší české soutěži. Doufám, že tady 
tahle cesta byla pro ně správná a teď záleží 
na každém z nich, jestli se toho chytne a bu-
dou  se posouvat ve  své  fotbalové kariéře,“ 
zhodnotil trenér Michal Hubník.   (red)

Zimní přípravu strávili fotbalisté v turecku

Už za pár dnů odstartují v are-
álu kynologického klubu za ře-
kou Moravou populární závody 
ve sjezdu horských kol BIKE-
CORE  OE.  Letos  se  předsta-
ví  více  než  stovka  jezdců  
z  celé  České  republiky  i  sou-
sedního  Slovenska.  „V  do-
provodném  programu  bude 
k  dispozici    Bikeškolka  pro 
nejmenší  děti  s  možností  za-
půjčení kola i helmy a tombola, 
jejíž výtěžek podpoří  hendike-
pované spoluobčany,“ upřesnil 
pořadatel závodů Radim Maty-
ák s tím, že závod bylo možné 
uspořádat  díky  podpoře  města 
Otrokovice,  Lesů  ČR,  firmy 
ELGAS Zlín a dalších partnerů. 
Start  hlavního  závodu  bude   

7.  dubna  v    11  hodin.  Trénin-
ky  proběhnou  6.  dubna  od  
10 do 16 hodin  a  7.  dubna od  
8 do 10 hodin.   (red)

Bikecore v dubnu

čistá radost. Až do poslední minuty byl boj o prvenství napínavý. O to větší byla radost z vítězství.  Foto: radomír MaLyška
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ZASTAVTE SE U NÁS

tel.: 605 000 821

(mezi prodejnami Lidl a Kaufland)

v Otrokovicích, tř. Osvobození 1033

pondělí–pátek
8.00–12.00

13.00–17.00

Ze všech sil.  Letošního ročníku halového poháru dračích lodí kona-
ného 26. ledna v Brně a 23. února v Praze se zúčastnila i posádka Ar-
nold clubu Otrokovice (v modrém). Bojovalo se o titul halového mistra 
čR v dračích lodích.  Závodilo 29 posádek z české republiky, Sloven-
ska a Polska.  V Brně  se otrokovická  posádka, složená z osmi mužů  
a dvou žen, umístila na 5. místě v kategorii SPORt a o měsíc poz-
ději si v Praze „dopádlovala“ pro první místo v  kategorii FUn.  
V celkovém součtu bodů nakonec skončil Arnold club na krásném 
11. místě. Foto: dRAGonFlY.CZ

arnold club triumfoval v praze

Nová závodní sezona  v gymnastickém ae-
robiku pro otrokovickou  Báru Karlíkovou 
začala skvěle. Poslední únorový víkend 
se zúčastnila mezinárodního závodu v ně-
meckém eisenbergu pod názvem 10. Inter-
nationaler Aerobic-Wettkampf, kde odjela 
závodit se svým novým trenérem Františ-
kem Protivínským ze Znojma. 

Ve velké konkurenci reprezentantek  
z  Rakouska, Švýcarska  a Německa zajela 
svoji sestavu z plného tréninku a nakonec 
si odnesla  vysokou známku 19,75 bodu. 
Tím si Bára zajistila prvenství a získala 
zlatou medaili a také pohár.  

V letošním roce bude Bára bojovat o no-
minaci na mistrovství evropy v ázerbájd-
žánu.   (red)

Zlato z eisendbergu


