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Město slaví výročí příchodu Cyrila a Metoděje
Oslavy 1 150. výročí příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje vyvrcholí sice až
4.–5. července na Velehradě
již tradičními Dny lidí dobré
vůle, město Otrokovice však
žije tímto významným jubileem už několik měsíců. Věrozvěsty z 9. století, kteří přinesli
na tehdejší území Velké Moravy kromě víry i písmo hlaholici, si Otrokovičtí připomněli
například při Noci kostelů,
zájezdem a cyklopoutí na Velehrad, výtvarnou soutěží či
sérií besed a přednášek. Oslava
vyvrcholila 7. června školním
matiné a slavnostním večerem
nazvaným Po stopách věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje,
kde kromě historické prezentace k cyrilometodějské misii
na Velkou Moravu obohatil
program například zpěv člena uskupení Magna Mysteria,
Smíšený chrámového sboru sv.
Vojtěcha v Otrokovicích, Ženského pěveckého sboru Otro-

kovice či vystoupení dramatického oboru ZUŠ. „Cílem všech
akcí bylo upevnění obecného
povědomí o Cyrilu a Metodějovi, o přínosech jejich misie
v oblasti kultury, náboženství,
písma a vzdělanosti. Rádi bychom, aby tyto osobnosti nebyly vnímány jako čistě církevní,
protože věrozvěstové stáli také
u počátků naší státnosti,“ upozornila autorka scénáře slavnostního večera a také besed
na toto téma, kronikářka Otrokovic Věra Kramářová.
Doplnila, že oslavy nemohou být ani pouze české nebo
moravské, protože cyrilometodějská misie sehrála roli
v dějinách většiny slovanských
národů.
K výročí příchodu Cyrila
a Metoděje se vázalo i zadání
i filmové soutěže Velehradská
kamera.
„Naši výtvarníci soutěž
obeslali animovaným filmem,
který ve své kategorii neměl

Inzerce

21. června 2013
číslo 6 - ročník 23
zdarma - neprodejné

úvodní slovo
Vážení SPOLUOBČANÉ ,

Otrokovičtí gymnazisté vyrazili
na Velehrad na kolech.
konkurenci a získal 1. místo v podobě videokamery,“
uvedla zástupkyně ředitele ZŠ
Mánesova Marcela Javoříková. Vítězný film byl také promítnut při slavnostním večeru
v Otrokovické BESEDĚ.
Anna Novotná

Inzerce

Otrokovický farář požehnal městu

začátkem června oslavil osmdesátiny Klub absolventů Baťovy školy práce, dobrovolné
sdružení bývalých žáků Baťovy zlínské školy tehdejších
mladých mužů. Společnost,
která přežila dvě totalitami
vynucené přestávky, se kromě vzdělávací a společenské
činnosti věnuje propagování
baťovských metod řízení a výchovy.
A právě nástup nových mladých členů charakterizoval
dvoudenní jubilejní program
klubu zakončený výroční schůzí. Klub absolventů není totiž
žádným sektářským spolkem
a členství umožňuje zájemcům bez rozdílu věku, pokud
přijmou za své jeho program.
Ve výroční zprávě o tom hovořil předseda klubu Svatopluk
Jabůrek, který uvedl: „Získávejme ty, kdož dovedou zastávat baťovské názory. Učme
a přijímejme mezi sebe mladé
lidi, kteří sice neprošli baťovskou výchovou a společnými
internáty, ale chtějí se dál
vzdělávat, studovat.“
Pozitivním je i zájem některých firem uplatňovat v rámci
svých možností některé z tehdejších forem řízení zavedených v závodech společnosti
Baťa. Jmenujme například
zlínskou Kovárnu VIVA, slušovickou firmu SWS, otrokovický Continental Barum či
břeclavskou firmu Fosfa.

K baťovským tradicím se
hlásí i město Otrokovice.
Vždyť jeho část Baťov byla
ve 30. letech minulého století
budována právě v rámci rozvoje firmy Baťa. A není bez
zajímavosti, že i v době, kdy
bylo jméno zakladatele obuvnických závodů v nelibosti, občané běžně říkali třeba „jedu
na Baťov.“ Ostatně i jedna
z prvních poboček předválečného Klubu ABŠ vznikla právě
v Otrokovicích.
Mezi čestnými hosty výroční
schůze klubu proto nechyběli
ani představitelé Otrokovic
místostarosta Milan Plesar
a členka rady Libuše Škrabolová. Paní radní přiznává, že
má tu čest setkávat se se členy
klubu již několik let, a říká:
„Oceňuji jejich neutuchající
snahu o zachování baťovských
tradic a ideí pro mladší generace. Hluboce se skláním před
jejich nadšením a elánem, což
jim mohou závidět i někteří
mladí lidé.“
Již 12. července si v Otrokovicích připomeneme tragickou smrt Tomáše Bati, který
v prostoru dnešní společnosti
Toma zahynul v roce 1932
při leteckém neštěstí. U nově
vybudovaného pomníku v místě letecké katastrofy bychom
si měli připomenout, že myšlenky a dílo, jimiž tento „král
ševců“ proslavil zdejší kraj,
nejsou jen historickými relikviemi, ale mají význam nadčasový. Karel Halberštát

Pestrobarevná slavnost. Okvětní lístky zdobily předposlední květnový den prostranství
před kostelem svatého Vojtěcha. Věřící slavili Slavnost Těla a Krve Páně, která je charakteristická krátkými pobožnostmi mimo svatostánek a také záplavou květin a okvětních lístků. Při
této příležitosti římskokatolický kněz Josef Zelinka požehnal městu Otrokovice. Dlážděné
prostranství, kde se slavnost konala, se má letos dočkat opravy. Město Otrokovice přispěje
na rekonstrukci částkou sto tisíc korun.
(ano), foto: Anna Novotná
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Snímky: ANNA NOVOTNÁ

Výtěžek květnového dobročinného koncertu pomůže nemocné holčičce

Na lidovú notečku. Návštěvníci koncertu pro Sdružení Šance viděli tradiční
i moderní vystoupení. Koncert zahájila cimbálová muzika ZUŠ Otrokovice.

Michalka s rodinou. Michalka Láníková se narodila bez zjevných komplikací,

pak jí ale zjistili geneticky zapříčiněnou nemoc - metachromatickou leukodystrofii. Na pomoc holčičce slouží i sbírka vršků od PET láhví. Sběrné místo je třeba
v tlumačovské pobočce DDM Sluníčko.

Oliver Twist. Aerobic Tlumačov předvedl skladbu Oliver Twist, se kterou se tým
umístil na bronzové příčce DĚTI FITNESS aneb Sportem proti drogám v Praze.
Ve středu 22. 5. 2013 v podvečer se sál
Otrokovické BESEDY zaplnil návštěvníky, kteří se přišli potěšit vystoupením
začínajících mladých umělců a dětí ze
základních škol. Po příchodu a zaplacení dobrovolného vstupného dostali
přítomní jako upomínku na letošní koncert keramické dárečky. Ty připravily
děti z výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice pod vedením Světlany Macákové
a Marie Rakové. Na pódiu návštěvníky
bavili svým vystoupením žáci ze ZŠ
T. G. Masaryka, ZŠ Mánesova, ZŠ
praktické a ZŠ speciální i základní umělecké školy v Otrokovicích. K nim se
přidala skupina orientálních tanců Fatima, aerobiku TJ Jiskra Otrokovice, SK
Zlín a DDM Sluníčko či pěvecký sbor
Gymnázia Otrokovice. Nechybělo ani
vystoupení otrokovických klientů Naděje. Vystoupení připravili: Stanislav
Škubal, Mgr. Anna Černá, Mgr. Kateřina Kottová, Mgr. Andrea Dohnalová,
Pavel Jordán, Hana Geržová, Bc. Dana
Huslíková, Lenka Gazdová, Martin
Hložek, Iveta Bláhová, Mgr. Hana Zvoníčková, Andrea Blahušová, Michaela
Ftáčníková, Mgr. Kateřina Chaloupková, Mgr. Soňa Kubějová, Mgr. Dana
Novotná, Lenka Navrátilová, Zuzana
Šedivá a Mgr. Pavlína Králíková. Milým překvapením na závěr byla návštěva nemocné šestileté Michalky Láníkové s rodiči a bráškou. V loňském roce
jsme jí prostřednictvím Sdružení Šance
přispěli celým výtěžkem na zakoupení speciálních podložek do vaničky
a do kočárku.
Děkujeme touto cestou hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. Stanislavu
Mišákovi, starostovi města Otrokovice Mgr. Jaroslavu Budkovi, místostarostovi města Otrokovice Ing. Milanu
Plesarovi za podporu projektu. Paní
Elišce Pohořalé za výrobu perníkového

dárku pro malé pacienty. Paní Zdeně
Waserbauerové za pomoc při organizaci projektu a zajištění občerstvení pro
učinkující děti. Pracovníkům Otrokovické Besedy za přípravu sálu. Pedagogům ZŠ T. G. Masaryka za pomoc
při organizaci projektu – Mgr. Sylvě
Štalmachové, Mgr. Lence Marčíkové,
Mgr. Richardu Fritscherovi, Mgr. Aleně Janíčkové, Bc. Simoně Holubové,
Adéle Kotíkové, Kristýně Piňosové.
Všem dětem, které vystoupily a všem
pedagogickým pracovníkům a vedoucím zájmových útvarů, kteří vystoupení
připravili.
Letošní projekt proběhl za skvělé podpory ze strany diváků a v sále
vládla nádherná atmosféra. V tomto
roce sponzoři věnovali celkem částku
66 000 Kč. Ze vstupného, zdobení perníčků, tomboly a prodeje výrobků jsme
získali 24 070 Kč. Celkový výtěžek
činí tedy neuvěřitelných 90 070 Kč!
Bude využit na celkovou rekonstrukci
dvou ambulančních pokojů, ve kterých
jsou malým dětským pacientům na olomoucké onkologii podávána léčiva.
Doposud měly tyto místnosti zastaralý
nemocniční ráz. Od tohoto léta budou
zářit novotou.
Letošní ročník stejně jako předchozí
provázela jediná myšlenka: ukázat, jak
zdravé děti z Otrokovic a Zlína pomáhají nemocným kamarádům v Olomouci. Díky těmto aktivitám si uvědomí,
jak důležité je pomáhat ostatním. Tím,
že jsou do tohoto projektu začleněné,
budou brát v budoucnosti podporu potřebným jako samozřejmost. Vedeme je
touto cestou k zodpovědnosti, sounáležitosti a úctě k druhým. Děkuji všem,
kteří se letos stali součástí krásné myšlenky.  Mgr. Hana Zvoníčková,

organizátorka projektu,

ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice

Tisíc a jedna noc. Do Orientu přepravila návštěvníky akce otrokovická Naděje.
Ta se skladbou Tisíc a jedna noc slavila úspěch i v květnové soutěži DĚTI FITNESS
aneb Sportem proti drogám v Praze. Získala 1. cenu v kategorii Handicap.
Finanční či hmotný dar věnovali ti, jejichž loga jsou uvedena na stránce, a také
Naděje Otrokovice, Autodíly Radek Horák, Bytové družstvo Trávníky, květinová
síň Jasmín, Selská krčma, Komerční banka a. s., Česká spořitelna a. s., Vinotéka
Jiří Stýblo Otrokovice, Ing. Zdeněk Hrabal Kroměříž, CBS kovoobrábění Zlín-Mladcová, Zuzana Špetlová ze Žlutavy, rodina Kleinova, Ježíkova, Kovařčíkova, Oharkova, Stratilova, Měrkova, Zemanova, Grafova, Řezáčova, Zavřelova,
Kuršova z Otrokovic, rodina Kuzielova z Birminghamu, Mgr. Martina Vybíralová
z Bojkovic, Mgr. Marta Wicherková, Mgr. Marek Obdržálek, Libuše Škrabolová,
Růžena Poslušná, Helena Kubíčková, Soňa Chludová, Ivana Blachutová a Irena
Pospíšková z Otrokovic.
O.V.P., spol. s r. o. Otrokovice

O.V.P., spol. s r. o. Otrokovice
restaurace Selská krčma Otrokovice

restaurace
La Habana
Otrokovice

angličtina může být rado
i zábava!

Vy jste ještě nezačali s angličtinou? Nebo jste věční začáteč
hledáte motivaci posunout se dál a už toho nenechat?

MVDr. Rudolf
Mac Otrokovice
restaurace
Selská krčma

Jazyková škola a klub Enjoy English v Otrokovicích nabízí od září 2008 nové kurz
úrovně úplný a tzv. falešný začátečník a profesně-komunikační kurz Get Ready.

Pro více informací o 10+1 výhodách studia v Enjoy English navštivte www.enjoy-en
nebo nás kontaktujte na e-mailu martin@enjoy-english.cz a telefonním čísle 732 767 923.
příjemné prostředí

kvalitní služby

individuální přístup

přízn

Otrokovické

3

noviny

aktuálně z města
Pozor na změnu dopravního režimu v ul. Dr. E. Beneše

Kvůli stavbě Obchodního centra Otrokovice v ulici Dr. E.
Beneše, tedy na výjezdové komunikaci od vlakového nádraží
k silnici č. I/55 je změněný dopravní režim. Dosud jednosměrná ulice Dr. E. Beneše je nyní v části od křižovatky se silnicí
č. I/55 po výjezd z bývalého areálu „Chludovky“ zobousměrněná, ovšem jen pro vozidla stavby. Tato změna by měla platit
minimálně do konce března 2014. 
(red)

Pokácená májka zahřeje dětská srdce

První červen spojil sbor dobrovolných hasičů tradiční kácení
máje s dětským dnem. Májka zdobila otrokovickou část Kvítkovice po celý měsíc. Po pokácení byla vydražena: z vyvolávacích 300 korun se cena vyšplhala na 5 500. Výtěžek dražby
máje pomůže dětem na onko-hematologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Přispěli také hasiči, a tak poputuje do Olomouce 7 500 Kč. Máj získala rodina Bludských. „Je
to na dobročinné účely, a také jsme místní,“ vysvětlili. A protože topí plynem, udělali ještě jeden dobrý skutek a nechají
májku hasičům – třeba na dětské táboráky. Akce se konala pod
záštitou místostarosty Otrokovic Ing. Milana Plesara. (ano)

Radnice podpoří zájmové vzdělávání částkou 500 tisíc

Nutnost zajistit dětem ve volném čase aktivity směřující
k rozvoji osobnosti vedla otrokovickou radnici ke schválení
mimořádné podpory ve formě navýšení rozpočtu Domu dětí
a mládeže (DDM) Sluníčko ve výši 500 tisíc korun. Peníze
pro městem zřizovanou a zároveň největší zájmovou organizaci ve Zlínském kraji jsou určeny na mzdové prostředky.
Přestože ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Zlínského kraje poskytuje příspěvek na platy
zaměstnanců středisek volného času, nehradí je v plné výši.
DDM Sluníčko zajišťuje chod pěti odloučených pracovišť
a dvaadevadesáti zájmových útvarů s tisícovkou členů. Kromě toho ročně zorganizuje třináct táborů a při dvou stovkách
připravovaných akcí se prostřídá více než dvacet tisíc účastníků. Nemalý význam má také dětské dopravní hřiště, kde probíhá pravidelná dopravní výuka pro deset základních škol. To
vše při dvanácti stálých a sto padesáti externích pracovnících.
S cílem zachovat vše, tak jak je, zvedlo ochrannou ruku nad
organizací město Otrokovice a podpořilo ji částkou 497 992
korun. „Bohužel stát stále méně podporuje oblast školství.
Volá po prevenci, ale aktivity k ní vedoucí nepodporuje. Aby
města a obce udržely kvalitu života v podobě adekvátní nabídky trávení volného času, musí vynakládat nemalé částky.
Proto jsme se rozhodli ji podpořit,“ řekl starosta Otrokovic
Jaroslav Budek. 
(kru)

Město má opět vyhrazené plochy pro legální graffiti

Vyznavači graffiti mohou i v následujícím roce vytvářet nová
díla na betonových stěnách v podchodu pod železnicí na tř.
T. Bati, sloupech a podporách mostu přes řeku Dřevnici naproti Staré kolonii a podporách ocelové lávky přes Dřevnici na vycházkovém území Trávníky. Vyznavači sprejových
maleb se podpisem svého zástupce ve smlouvě o poskytnutí
ploch pro umístění sprejových maleb každoročně zavazují
k tomu, že graffiti nebudou obsahovat provokující či nemravné motivy vzbuzující pohoršení a že svou barevností nezpůsobí přílišné ztmavení podchodu. Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, musí být malby odstraněny. Nedojde-li k tomu
do deseti dnů ze strany sprejerů, provede potřebné úkony otrokovická radnice na jejich náklady. Umožnit realizaci sprejových maleb na legálních plochách, a snížit tak riziko ničení jiného majetku je hlavním důvodem, proč otrokovická radnice
již několik let vyčleňuje vybrané plochy pro tento druh street
artu. I přesto musí ročně vynaložit několik desítek tisíc korun
na likvidaci výtvorů vandalů na veřejných budovách.  (red)

V Otrokovicích hlídkovala dětská policie

Na neobvyklé hlídky mohli v květnu natrefit řidiči jedoucí Otrokovicemi. Na třech stanovištích je totiž zastavovaly a kontrolovaly hlídky složené nejen z dopravních policistů, ale také
z dětí otrokovických základních škol. Zkontrolovaly celkem
sedmapadesát vozidel, přičemž devětatřiceti řidičům, kteří
měli vše v pořádku, dávali odměnu. „Zjištěno bylo sedmnáct
přestupků, jako například nevyhovující technický stav vozidla, propadlá STK, zapomenutá zelená karta, zapomenutý řidičský průkaz, prošlá lékárnička, nerozsvícená světla, závada
na světlech či neúplná povinná výbava jízdního kola. Všechny
byly řešeny domluvou, červeným medvídkem a v některých
případech dřepy, básničkou, písničkou,“ uvedla vedoucí odboru dopravně-správního Renáta Krystyníková. 
(ano)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

Program Otrokovických letních slavností
Příprava 2. ročníku Otrokovických letních slavností v těchto dnech vrcholí. Program nabídne řadu atraktivních vystoupení pro dospělé i děti. Festival zábavy letos ve stylu Havaje se koná 19. až 21. července.
Vstup na kulturní akce kromě Bamboo Forest Festu je zdarma, za plavbu lodí je cena 30 Kč/osoba.
„Třídenní oslava léta pod ši- Štěrkoviště opět ožije ukázkou menu. Letos v létě se bude celé
rým nebem s atraktivním pro- činností modelářů i složek IZS. město řídit heslem „Přijeďte
gramem. Tak si představujeme Přibudou také závody dračích do Otrokovic, zažijte Hawaii!“.
„Přáli bychom si, aby lidé
letošní připravované Otroko- lodí a v programu se vystřídá
vické letní slavnosti, které se spousta místních kapel,“ vy- do Otrokovic přijeli a zažili
opět uskuteční ve všech čás- zdvihl část z připravovaného tuto jedinečnou atmosféru léta,
tech města. Chybět nebudou programu starosta Otrokovic pohody a neopakovatelných
okamžiků. Vezměte děti, rodipopulární zpěváci nebo baviči. Jaroslav Budek.
Celým programem se letos ny a známé na tuto městskou
V hlavním programu vystoupí skupina MIG 21. Příjemné budou prolínat prvky Havaje slavnost a užijte si atmosféru
zpestření nabídne kinemato- s krásnými tanečnicemi. Ná- Havaje. Budete určitě ve správgraf bratří Čadíků v parku před vštěvníci nebudou ochuzeni ný čas na správném místě,“ zve
poliklinikou. Nebudou chybět ani o havajské věnce, výzdobu, starosta Otrokovic.
pivní slavnosti či řezbářské samozřejmostí jsou koktejly,
Mgr. Lenka Krupková,
sympozium. Rekreační oblast ale i restaurace s havajskými 
tisková mluvčí Otrokovic

Pátek 19. 7.

Park před Společenským domem „Odlétáme na Hawaii“
17.00–18.00 Blue Night
18.30–19.30 Darkil
20.00–21.30 Kosovci
Park před poliklinikou
„Biograf Hawaii“
21.30–23.00 Letní kino – Signál – kinematograf bří Čadíků
Komedie, přístupno, vlastní sezení. Občerstvení zajištěno.
Základna svazu rybářů
18.00–02.00 Bamboo Forest
Fest 2013 – reggae festival.
Vstupné 80 Kč/dva dny, jen na
místě, děti do 12 let zdarma
Hlavní stage – Michal Šeps&ZimmerFrei For All Mighty,
Reggay (roots reggae Jamaica
orchestra), BadBoyz Sound
system, Distanc (SK), Animal
Orchestras. Dj´s Stage - desítky lokálních Dj´s

Sobota 20. 7.

Rekreační oblast Štěrkoviště „Havajské letní hry“
9.00–12.00 zábavné dopoledne připravené DDM Sluníčko
za přispění organizací Junák,
Policie ČR aj.
9.00–18.00 závody desetičlenných družstev na dračích
lodích
10.00–17.00 Kyvadlová doprava mezi Společenským
domem a Štěrkovištěm
– vláček zdarma
Přístaviště „Port Hawaii“
9.00–17.00 Výletní loď
Anna, projížďky v intervalu
40 minut
9.00–17.00 Reprodukovaná
hudba v přístavišti
Kvítkovice u kaple sv. Anny
„Havajský park“
9.00–17.00 Řezbářské sympozium
10.00–12.00 Dětský pořad
J. Hadaše
9.00–17.00 Přehlídka hasič-

MIG 21 přijede do Otrokovic.

Foto: Petra Pikkelová

ských stříkaček
10.00–12.00 Dětský pořad
J. Hadaše
11.00 Vernisáž řezbářského
sympozia a zdravice vedení
města a delegací partnerských měst
14.00–17.00 Country and
Folk paráda (Sova&Slamák
Ostrava, BPT 603)

Čadíků, komedie, přístupno,
vlastní sezení. Občerstvení
zajištěno.

Park před Společenským
domem „Havajské ostrovy
radosti“
PIVNÍ SLAVNOSTI - DIVÁCKÁ SOUTĚŽ - hodnocení vzorků piva
Atrakce pro děti – skákací
hrad, koníci, trampolíny, agility - po celý den.
10.00–10.15 Zahájení slavností vedením města a zdravice delegací partnerských
měst
10.15–11.15 Vršatec nebo
Mladosť z Dubnice n. Váhom
11.45–12.45 Soubor z partnerského města Zawadzkie
13.00–14.00 Soubor z Vácu
14.30–15.30 Příhody kluka
BomBarďáka – dětský program
16.00–17.00 Jonah HEX
17.30–18.30 Neutrál
19.00–20.00 Arrhythmia
20.30–21.30 MIG 21
22.00–23.00 NIGHTWISH
REVIVAL
Park před poliklinikou
„Biograf Hawaii“
21.30 Letní kino – Probudím
se včera – kinematograf bří

Základna svazu rybářů
18.00–02.00 Bamboo Foest
Fest 2013 – reggae festival
Vstupné 50 Kč, na místě, děti
do 12 let zdarma. Kiss Laser Show – Ondra Albrecht,
Vlasťa Macík, soutěže a bohatý program pro celé rodiny.
Dj´s – Milhaus, Tuta.

Neděle 21. 7.

Přístaviště „Port Hawaii“
9.00–11.45 projížďky na lodi
Morava, projížďky v intervalu
40 min. Na lodi bude hrát k poslechu dixieland Jazzbook.
Nám. 3. května „Havajský
styl“
9.30–10.30 Otrokovické kutálení: 2. ročník soutěže v kutálení pneumatik přes náměstí volným stylem pro děti i dospělé
(vítěz 2x nové pneu, 2. a 3.
místo další ceny; dětské ceny)
11.00–12.00 Zábavný dětský
pořad bratří Chabičovských
Park před Společenským domem „Adiós Hawaii“
13.00–14.00 Divadlo eMillion,
„Dětský karneval”
15.00–16.00 KUČEROVCI
Modelářské letiště Bělov
„Havajské létání”
10.00 - 14.00
Přehlídka
leteckých modelů

Časy odjezdů lodí Anna a Morava – vyhlídkové okružní jízdy
Lístek na loď při Otrokovických letních slavnostech bude stát jednotně 30 korun. Vyhlídková
okružní jízda trvá 30 minut. V sobotu 20. 7. bude
jezdit loď Anna, odjezdy z přístaviště v Otrokovicích 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20,

13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20 hodin. V neděli
21. 7. bude jezdit loď Morava, odjezdy z přístaviště v Otrokovicích 9.00, 9.40, 10.20, 11.00 hodin.
Prodej lístků předem v pokladně Otrokovické BESEDY. Ve dnech 20. a 21. 7. v přístavišti. (red)

Při výrazně nepříznivém počasí se hudební programy z parku před Společenským domem přesu-

nou do Otrokovické BESEDY a program v Kvítkovicích do klubovny tamní hasičské zbrojnice.

Otrokovické
noviny

z jednání Rady města Otrokovice

Z jednání Rady města
Otrokovice 27. 5. 2013

Radní se při svém květnovém jednání zabývali celkem
56 body programu, ke kterým
přijali usnesení. Všechna jsou
ke zhlédnutí na webových stránkách města www.otrokovice.cz
v sekci Dokumenty města.
Rada města schválila v působnosti jediného společníka
městských obchodních společností Otrokovická BESEDA, s.
r. o., TEHOS, s. r. o., Městská
poliklinika s. r. o. a Technické
služby Otrokovice s. r. o. výroční zprávu městských obchodních společností, jejich hospodářský výsledek za rok 2012
a řádnou účetní závěrku včetně
zprávy auditora. Radní následně
schválili ve funkci zřizovatele
příspěvkové organizace DDM
Sluníčko Otrokovice navýšení
rozpočtu na mzdové prostředky této organizace na rok 2013
ve výši 497 992 korun. Rada
města se poté zabývala a schválila poskytnutí dotací z rozpočtu
města ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů Kvítkovice
ve výši 15 000 korun na pokrytí
nákladů na tradiční kácení máje
a Dětský den na návsi v Kvítkovicích.
Radní dále poskytli finanční
dar 20 000 korun Matěji Taušovi na úhradu nákladů spojených

s přípravou uměleckého projektu – muzikálu Naše ulička aneb
Hra lásky a nenávisti. Dotace
ve výši 45 000 korun poputuje dále společnosti Rallye Zlín
spol. s. r. o., která organizuje
populární Barum Czech Rally
Zlín konanou ve dnech 30. 8.–1.
9. 2013. Rada města poté schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi městem a společností
GRANTIKA České spořitelny
a. s. na zpracování Integrovaného strategického rozvojového
plánu města Otrokovice. Rada
města se poté zabývala a schválila rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Školní č. p. 1299
rekonstrukce stoupaček a jader“. Jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka uchazeče
První otrokovická stavební, a.s.
Radní následně schválili zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
Trávníky“.
Stejně tak radní schválili zahájení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Monitoring
ovzduší ve městě Otrokovice“.
Rada města následně schválila v rámci zajištění nákupu
elektrické energie pro město

a jeho organizace a společnosti pro léta 2014–2015 výběr
zprostředkovatele burzovních
komoditních obchodů Komoditní burzy PROFIT, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena
nabídka uchazeče ENSYTRA,
s. r. o. Radní města poté vzali
na vědomí rozhodnutí Státního
fondu životního prostředí ČR
o poskytnutí finanční podpory
na investiční akci „Zlepšení tepelně izolačních vlastností ZŠ
Trávníky Otrokovice“ a uložili
zaměstnancům města připravit
zateplení objektů školy do rozpočtu roku 2014. Rada města
se zabývala a následně schválila
konání Otrokovických letních
slavností ve dnech 19.–21. července 2013 v prostorách přístaviště, areálu Štěrkoviště, parku
před Společenským domem,
náměstí 3. května, parku v Kvítkovicích a parku u polikliniky.
Radní ve zbytku svého jednání
schválili stanoviska města k uložení inženýrských sítí na pozemcích města, zabývali se věcnými břemeny na pozemcích
města, nájemními smlouvami
na městské byty a nebytové prostory i prodejem či pronájmem
pozemků ve vlastnictví města
Otrokovice.

Ing. Milan Plesar,

místostarosta města

Otrokovice

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na prodej rodinného domu
č. p. 5002 v ul. Nerudova v Otrokovicích
na pozemku st. pl. 431/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2, pozemku st. pl. 431/2,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2, pozemku parc. č. 457/50, zahrada, o výměře 100 m2
a části pozemku parc. č. 457/49 zahrada o výměře
66 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím (na pozemku parc. č. 457/49 se nachází stavba altánu,
se změnami oproti vydanému souhlasu s drobnou
stavbou), vše v k. ú. a obci Otrokovice, za cenu
nejvyšší nabídky za následujících podmínek:
– zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručovací adresu a telefonický
kontakt,
– minimální cena 800 000 Kč,
– úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje ZMO,
– předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. uchazeči,
– v případě, že má být nemovitost nabyta do spo-

lečného jmění manželů, přihlásí se do výběrového
řízení oba manželé společně,
– v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou
rozhoduje při vyhodnocení čas podání nabídky
s tím, že dříve podaná nabídka má přednost,
– ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna
nejvýhodnější nabídka, další nabídka v pořadí nebude stanovena,
– zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové řízení zrušit,
– uzávěrka výběrového řízení: 30. 8. 2013 v 10.00
hodin. Přihlášky do výběrového řízení je nutno
podat osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označením v levém dolním rohu
„RD 5002“ na adresu: MěÚ Otrokovice, budova
č. 1, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku je
možno uskutečnit po osobní dohodě nebo telefonickém objednání. K nahlédnutí je energetický
průkaz budovy. Bližší informace podá p. Ivana
Machačová, tel. 577 680 209.

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na prodej rodinného domu
č. p. 5183 v ul. Dvořákova v Otrokovicích na pozemku st. pl. 509/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2, pozemku st. pl.
509/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37
m2, pozemku parc. č. 448/183, zahrada, o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 448/4, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím vše v k. ú. a obci Otrokovice, za cenu nejvyšší nabídky za následujících podmínek:
– zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručovací adresu a telefonický kontakt,
– minimální cena 750 000 Kč,
– úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení
prodeje ZMO,
– předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. uchazeči,
– v případě, že má být nemovitost nabyta
do společného jmění manželů, přihlásí se do vý-

běrového řízení oba manželé společně,
– v případě nabídek se shodnou nabídkovou
cenou rozhoduje při vyhodnocení čas podání nabídky s tím, že dříve podaná nabídka má
přednost,
– ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější nabídka, další nabídka v pořadí nebude stanovena,
– zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové řízení zrušit,
– uzávěrka výběrového řízení: 30. 8. 2013
v 10.00 hodin. Přihlášky do výběrového řízení
je nutno podat osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označením v levém dolním rohu „RD 5183“ na adresu: MěÚ
Otrokovice, budova č. 1, nám. 3. května 1340,
765 23 Otrokovice. VŘ vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku
je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo
telefonickém objednání. K nahlédnutí je energetický průkaz budovy. Bližší informace podá
p. Ivana Machačová, tel. 577 680 209.

Poradenské služby České obchodní inspekce (ČOI)
Informujeme občany, že mohou každé pondělí, po předchozí telefonické domluvě,
využít poradenských služeb
ČOI přímo na MěÚ Otrokovice (budova 2 úřadu, zasedací
místnost č. 225). Nadále jsou
poradenské služby poskytovány ve Zlíně každou středu
v době od 8.00–15.30 hod., na
adrese tř. Tomáše Bati 853/7
(budova Státní energetické inspekce, tj. dřívější pracoviště
ČOI), www.coi.cz. Kontaktní
telefon k sjednání schůzky je
731 553 826. V případě potřeby uplatnit stížnost na spotřebitelskou smlouvu (často re-

alizované formou prodejních
zájezdů), naleznou spotřebitelé základní informace a vzory
dokumentů také na webu ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO) pod záložkou ochrana
spotřebitele v odkazu spotřebitelský ombudsman.
http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/.
Kontaktní místo spotřebitelského ombudsmana na MěÚ
Otrokovice je 577 680 292 –
oddělení obecní živnostenský
úřad.
Bc. Marcel Nemček,

vedoucí OES

okénko starosty
Vážení spoluobčané,
školní rok končí, začíná doba
dovolených, odpočinku, ale
i dny, které vybízejí k zábavě
a návštěvám venkovních kulturně společenských akcí, které
v pátek a v sobotu, pokud radou
není rozhodnuto jinak, mohou končit až v jednu hodinu
po půlnoci. Někteří pořadatelé
těchto podniků však mají představu, že do této doby, která
je stanovena obecně závaznou
vyhláškou, mohou bezostyšně
hlukem rušit občany našeho
města. Opak je však pravdou.
V minulosti jsme tyto situace
řešili ve spolupráci s Okresní
hygienickou stanicí ve Zlíně
(OHS), která měřila dodržování
hlukových limitů. Bohužel, tato
spolupráce byla málo efektivní, protože ne vždy nám OHS
z kapacitních důvodů mohla
vyhovět, a pokud ano, náš požadavek musel být podán se
značným předstihem. Rozhodli
jsme se tedy tuto svízelnou situaci řešit jinak. Zakoupili jsme
pro městskou policii certifikovaný a kalibrovaný zvukoměr,
proškolili vybrané strážníky a ti
již od poloviny tohoto měsíce
monitorují případy, kdy si občané stěžují na rušení nočního
klidu. Změřením hladiny hluku
pak můžeme stanovit, zda se
jedná o stížnost oprávněnou, či
nikoliv.
Vzhledem k tomu, že nejvíce
stížností je z oblasti Štěrkoviště
na Bahňáku, nejčastěji z areálu rybářů, měl by ke zklidnění
také přispět společný postup
města s členy místního rybářského spolku, který areál pronajímají. Dohodli jsme se, že
při podepsání nájemní smlouvy na pořádání akce bude ná-

jemník prokazatelně poučen
o svých povinnostech (mimo
jiné o době ukončení hudební produkce či míře hlučnosti). Pokud pravidla stanovená
obecně závaznou vyhláškou
poruší, nebude mu umožněno
v následujících letech obdobnou akci v areálu pořádat. Ze
zkušenosti mohu říci, že většina pořadatelů těchto kulturně
společenských akcí pravidla
stanovená obecně závaznou
vyhláškou ctí, nicméně bohužel
jsou někteří, kteří tak nečiní.
Dejme tedy šanci těm, s kterými problémy nejsou, a rozlučme se s těmi, kteří pravidla
nerespektují. Abychom je rozlišili, potřebujeme Vaši spolupráci. V případě rušení nočního
klidu po 22. hodině, třeba právě
veřejnou produkcí hudby, kontaktujte Městskou policii Otrokovice (telefon 577 922 159,
577 680 302) a ta v rámci svých
zákonných pravomocí bude celou situaci řešit. Důležité je rovněž zmínit, že pokud se veřejně
kulturní, sportovní a společenské akce konají mimo prostory
patřící městu a jsou v mezích
stanovených obecně závaznou
vyhláškou, nepodléhají povolování. Pořadatel je povinen akci
pouze oznámit.
Jak jsem již v úvodu zmínil, čeká nás období setkávání,
odpočinku, relaxace. Čeká nás
období venkovních kulturně společenských akcí, které
opět prověří míru naší tolerance na straně jedné a slušnosti
a ohleduplnosti na straně druhé. Moc bych si přál, abychom
v této zkoušce obstáli. Přeji
všem hezký den.

Mgr. Jaroslav budek,

starosta Otrokovic
Inzerce
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Město Otrokovice sahá na dotace za více než 100 milionů korun
Městská kavárna je nejpoutavější investicí, kterou otrokovická radnice dokončila v první polovině roku. Průběžně však
pracuje také na opravách chodníků a dětských hřišť. Odstraňuje závady zjištěné
na základě povodňových prohlídek a vykupuje pozemky pro plánované projekty.
Vzhledem k náročné administrativní přípravě, která se u většiny projektů
soustředila do začátku roku, začne jejich
stavební fáze v druhém pololetí. Lidé
v Otrokovicích se ještě letos dočkají novinek za více než 50 milionů korun. Ve městě přibude nový monitoring
ovzduší, městská galerie pro Klub přátel
historie města Otrokovice, výtvarníky
a fotografy, po letech i nové městské
informační centrum, rekonstrukcí projde dětské dopravní hřiště, školní hřiště
ZŠ T. G. M., zastávky MHD Kvítkovice
a Moravní i stoupačky a jádra bytového
domu pro seniory na Baťově. Postaveny
a rekonstruovány budou i parkovací stání
v blízkosti ZŠ Trávníky.
Radnice byla úspěšná také při získávání dotací. „Aktuálně pracujeme
na projektech s potenciálem získání dotací v souhrnné výši 102 200 000 korun.

Dokončené a probíhající investice
města v roce 2013
Výkupy pozemků k investičním
stavbám města pro rok 2013
Rekonstrukce kavárny v Otrokovické BESEDĚ – dokončeno
Rekonstrukce stoupaček a bytových
jader v domě pro seniory na Baťově
Infocentrum
v Otrokovické BESEDĚ
Odstranění závad dle záznamů
z povodňových prohlídek
Ocelové schodiště chodníku
v Kvítkovicích
Rekonstrukce dětských
hřišť rok 2013
Projekt preference
MHD-DSZO+MMZ
dofinancování projektu
Bezbariérové úpravy chodníků
Celkem

Povrch dětského dopravního hřiště
je samý hrbol, rekonstrukci si zaslouží.
Tyto peníze do města poputují na základě kvalitně připravených projektů
a podaných žádostí. Konkrétně se jedná
o 53,5 milionu korun dotace z Regionální operačního programu Střední Morava (ROP SM) na projekt Integrované
řešení areálu TOMA. Dále
Cena cel- 16 milionů korun dotace
kem (v Kč)
z ROP SM na cyklostezku
Otrokovice–Zlín, 11 mili4 050 000
onů korun na zateplení ZŠ
Trávníky, 10,4 milionu korun na zateplení ZŠ T. G.
3 000 000
Masaryka, 5,5 milionu korun na jednu přírodovědnou
2 200 000
učebnu v každé ze tří otrokovických základních škol,
2 miliony na monitorovací
1 100 000
stanici odrážející kvalitu životního prostředí a 4,7 mili400 000
onu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na opravy chodníků v části
330 000
Baťov u centra volného času
DDM Sluníčko a gymnázia
250 000
i chodníky podél hlavního silničního tahu městem
v části Střed,“ přiblížil mís241 000
tostarosta Milan Plesar.
Stejně tak se město snaží
z vlastních peněz postupně
smazávat viditelný vnitřní
100 000
dluh na chodnících, silni11 671 000
cích, dětských hřištích, do-

Město bude s elektrickou energií obchodovat na burze
Město Otrokovice se připojuje
k řadě měst a obcí, které snižují
své náklady prostřednictvím nákupů elektrické energie na komoditní
burze. Výhodnější ceny pro všechny obchodní společnosti i příspěvkové organizace města by měly platit již v roce 2014 a přinést úspory
v řádech statisíců korun.
„Již dříve jsme hledali co nejvýhodnější způsoby nákupu elektrické energie. V loňském roce jsme
přistoupili k centrálnímu nákupu,
podařilo se nám u všech odběrných
míst sjednotit obchodní podmínky,
a tím ušetřit tři čtvrtě milionu korun. Ceny máme smluveny do konce letošního roku. Pro roky 2014
a 2015 hodláme elektřinu nakoupit
na komoditní burze, což díky vysoce konkurenčnímu prostředí vnímáme jako ještě efektivnější řešení.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím
mandatorním výdajům města usilujeme o každé snížení či úsporu,
kde je to jakkoliv možné,“ přiblížil
otrokovický místostarosta Milan
Plesar. Celková částka za elektřinu
se skládá ze dvou složek. Regulo-

Očekávané investice do konce roku, aktuálně Cena celkem Z toho dove stavu zpracování potřebné dokumentace
(Kč)
tace (Kč)

vanou cenu za distribuci elektřiny,
která v posledních letech výrazně
stoupá, stanovuje pro každý kalendářní rok Energetický regulační
úřad a město ji nemůže ovlivnit.
Druhou součástí je silová elektřina. A právě tu lze ve správný okamžik koupit na komoditní burze
za výrazně výhodnějších podmínek
a ušetřit nemalé prostředky.
„Chováme se jako řádní hospodáři a tam, kde je to možné, šetříme. Za peníze ušetřené na provozních výdajích pak mohou být
realizovány investice, ze kterých
budou mít prospěch všichni obyvatelé i návštěvníci města,“ dodal
místostarosta s tím, že stále platí,
že nejlevnější energie je ta, kterou
nespotřebujeme. Výhodnější cena
energie se bude obchodovat celkem pro jedenáct subjektů. Kromě
města Otrokovice jde o tři otrokovické základní školy, Mateřskou
školu Otrokovice, DDM Sluníčko
Otrokovice, SENIOR Otrokovice,
Otrokovickou BESEDU, TEHOS,
Městskou polikliniku a Technické
služby Otrokovice. 
(kru)

Zateplení ZŠ T. G. Masaryka

13 700 000

Výkupy pozemků k investičním stavbám
města pro rok 2013

4 050 000

Rekonstrukce dětského dopravního hřiště
Trávníky

3 300 000

Vytvoření nového Územního plánu města
Otrokovice

1 500 000

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ T. G. Masaryka

3 000 000

Systém monitoringu ovzduší

2 800 000

2 000 000

Vjezd do průmyslového areálu TOMA
– projektová příprava a inženýrská činnost

2 000 000

2 000 000

Informační varovný a výstražný systém

1 798 000

1 798 000

Rekonstrukce návsi v Kvítkovicích

1 500 000

Městská galerie místo bývalého Rally baru

1 000 000

Rekonstrukce zastávek MHD
– Moravní, Kvítkovice-náves

900 000

Nové parkovací plochy u ZŠ Trávníky
a DPS v ul. Hlavní

750 000

Zvýšení oplocení Sportovního areálu Baťov

300 000

Cyklostezka Otrokovice–Zlín
– projektová příprava

500 000

Marketingová strategie města

150 000

Oprava památníku povodní
Hladina 3,54 m v parku na Baťově

35 000

Zateplení ZŠ Trávníky
– předpokládaná realizace v r. 2014

15 900 000

Integrovaný strategický plán rozvoje města
– předpokládaná realizace v r. 2014

500 000

Celkem

53 683 000

pravním značení, zastávkách, stezkách,
lávkách a jiných. Všechny plánované investice jsou v souhrnné výši 65 354 tisíc
korun, což představuje 21 % z celkových
výdajů schváleného rozpočtu. Z celkového objemu financí určených na investice bude z městské kasy vynaloženo
42 256 000 korun. Dotace budou tvořit
předpokládaných 23 098 000 korun.
„Naše činnost je směřována tak, aby
přispívala k dynamickému rozvoji města
a životní úrovně s cílem vytvářet dobré
podmínky pro život občanů také podpo-

10 400 000

500 000

500 000

10 900 000

28 098 000

rou podnikatelských záměrů a projektů,
které přinášejí užitek obyvatelům města a jsou v souladu s platnými zákony.
Dobrým příkladem spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru je projekt
Integrované řešení areálu TOMA, díky
kterému bude mimo jiné řešen nový
vjezd do tohoto průmyslového areálu,
čímž se ulehčí provozu a zlepší se životní
podmínky osmi stovkám obyvatel ulice
Nerudova a přilehlého okolí,“ dodal místostarosta.  Mgr. Lenka krupková,

tisková mluvčí Otrokovic

Centrálním nákupem sníží město náklady u deseti komodit
Dobré zkušenosti s centrálním
nákupem elektrické energie
a služeb mobilních operátorů
vedly otrokovickou radnici
ke schválení záměru stejného
postupu i u dalších deseti komodit, jako je plyn, internetové připojení, pojištění, kancelářský papír, toaletní papír
a papírové utěrky, výpočetní
technika, zajišťování BOZP,
revize výtahů, hromosvodů
a elektrospotřebičů.
Na centrálním nákupu
elektrické energie, kdy byly
sjednoceny obchodní podmínky u všech odběrných míst
a smluveny ceny do konce
roku 2013, uspořilo město
Otrokovice 750 tisíc korun.
U služeb mobilních operátorů se ceny snížily o téměř
70 %. Místo 2 milionů korun
teď radnice zaplatí 650 tisíc.
„Dali jsme dohromady všechny komodity, které běžně
nakupují příspěvkové organizace i obchodní společnosti

města, s cílem soutěžit o co
nejnižší cenu prostřednictvím
veřejných zakázek. Od takto
provedeného centrálního nákupu si slibujeme úspory v řádech jednotek milionů korun.
Realizace nákupu začne v co
nejkratším možném termínu,
který je u některých komodit
ovlivněn také možností výpovědí stávajících smluv uzavřených se současnými dodavateli,“ přiblížil otrokovický
místostarosta Milan Plesar.
V oblasti veřejných zakázek usiluje město Otrokovice
o ještě vyšší míru transparentnosti, než je uloženo zákonem, který neupravuje postupy zadavatele u veřejných
zakázek malého rozsahu, tedy
v případě služeb do 1 milionu
korun bez DPH a v případě
stavebních prací do 3 mil. korun bez DPH. „Ve směrnici
města Otrokovice je kromě
nadlimitních i podlimitních
veřejných zakázek zaměřena

zvláštní pozornost na veřejné zakázky malého rozsahu,
které město realizuje nejčastěji. Zde máme nastaveny
procesní postupy výběrových
řízení a velký důraz je kladen
na jejich zveřejňování na internetových stránkách města.
Toto zajišťuje transparentnost
při zadávání veřejných zakázek a ve výsledku přináší také
větší úspory finančních prostředků. Město Otrokovice jde
při svých investicích výrazně
nad rámec zákona o veřejných
zakázkách. Každá veřejná zakázka od sumy 50 tisíc korun
se řídí směrnicí města, která
upravuje nakládání s veřejnými prostředky,“ okomentoval
místostarosta Otrokovic s tím,
že od dubna letošního roku
se kromě města Otrokovice
směrnicí se stejnými limity
a podmínkami řídí také městská obchodní společnost TEHOS, která je správcem městských nemovitostí. 
(kru)
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Letní filmová dobrodružství (cyklus filmů pro mládež)
11. 7., 18 hod., kinosál Otrokovické BESEDY
Avatar - v českém znění, akční, dobrodružný, fantasy
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu
dvou naprosto odlišných civilizací. Přístupno Vstupné 80 Kč

1. –31. 7., 8–18 hod., foyer velkého sálu Otrokovické BESEDY
GLAMOUR ORIENT
Výstava orientálních kostýmů, šperků, doplňků a fotografií. 

Vstup volný

19.–21. 7. náves Kvítkovice, park před poliklinikou, nám. 3. května, park před
Společenským domem, přístaviště, Štěrkoviště
Otrokovické letní slavnosti
Třídenní festival ve stylu Havaje. Pořádá město Otrokovice s Otrokovickou BESEDOU a spolky působícími v Otrokovicích. Podrobný program festivalu je na
straně 3 tohoto vydání Otrokovických novin. 
Vstup volný
Kino BESEDA: Filmové léto s BESEDOU
Letní filmová školka (cyklus filmů pro nejmenší)
9. 7. ,10 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Kocour v botách – v českém znění, animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný
Titulního hrdinu zastihnete v době, která předchází setkání se zeleným zlobrem.
Přístupno Vstupné 80 Kč
16. 7., 10 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Madagaskar – v českém znění, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
Animovaný snímek studia Dreamworks vypráví o čtveřici zvířecích celebrit
z Central Park zoo v New Yorku. Přístupno Vstupné 80 Kč
23. 7., 10 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Norman a duchové – v českém znění, animovaný, fantasy, dobrodružný,
rodinný
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků? Neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Přístupno Vstupné 90 Kč
30. 7., 10 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Jak vycvičit draka – v českém znění, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
Dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Přístupno Vstupné 80 Kč
V srpnu připravujeme: Příběh žraloka, Rango, Spláchnutej, Za plotem

18. 7., 18 hod., kinosál Otrokovické BESEDY
Captain Amerika: první Avenger - s titulky, akční, dobrodružný,
sci-fi, thriller
Stevea Rogerse vyberou jako vhodného kandidáta pro unikátní vědecký experiment, který má Americe produkovat Supervojáky. Přístupno Vstupné 80 Kč
25. 7., 18 hod., kinosál Otrokovické BESEDY
Gulliverovy cesty - v českém znění, komedie, dobrodružný, rodinný,
fantasy
Během výpravy na Bermudy Gulliver ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů. Přístupno Vstupné 80 Kč
V srpnu připravujeme: Poslední vládce větru, Thor, Pan Popper a jeho tučňáci, X-Men: první třída, Hrdinové z Daranu
Letní romantická kinokavárna (cyklus romantických filmů)
11. 7., 20 hod., Městská kavárna
Marie KrØyer - s titulky, životopisný, drama
Marie KrØyer byla provdána za významného dánského malíře P. S. KrØyera. Na
vrcholu jejich manželství se zhoršuje KrØyerova mentální nemoc.
Přístupno od 15 letVstupné 90 Kč
18. 7., 20 hod., Městská kavárna
Paříž - Manhattan - s titulky, komedie, romantický, drama
Příběh svobodné svérázné lékárnice Alice, která nachází únik ze samoty ve filozofických filmech Woodyho Allena. Přístupno od 12 letVstupné 90 Kč
25. 7., 20 hod., Městská kavárna
Renoir - s titulky, drama
Na sklonku svého života je Pierre-Auguste Renoir zasažen ztrátou své milované
ženy. Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá dívka.
Přístupno od 15 letVstupné 90 Kč
V srpnu připravujeme: Anna Karenina, Pýcha a předsudek, Nějak se to
komplikuje, Bídníci, Le Havre
Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o.,
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: predprodej@
beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej otevřen v Po–Pá 8–12 a 13–18 hod.
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, které lze
využít při návštěvě kina, kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kulturní pořady Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo.

Co nového v Otrokovické BESEDĚ?

Inzerce

Končí sezona 2012–13 a s příchodem léta již dramaturgický tým
promýšlí novinky, které chceme
nabídnout našim věrným příznivcům v sezoně příští.
Samozřejmě budou zachovány
stálice našeho dramaturgického
plánu v podobě podzimního festivalu blues a jižanského rocku
Stetson&Bourbon a jarního festivalu amatérského divadla Forbína.
Nezmizí ani akce pořádané ve spolupráci s městem Otrokovice, Michalskou poutí počínaje a Otrokovickými letními slavnostmi 2014
konče. K tradičnímu předplatnému

Kruhu přátel hudby, které nabídne
komorní koncerty pro milovníky
vážné hudby, bychom chtěli připojit další cyklus předplatného,
tentokráte pro milovníky dobrého
divadla. Dospěli jsme k přesvědčení, že nabídneme koktejl toho
nejlepšího z amatérských divadelních souborů, okořeněného několika „bonbonky“ profesionální divadelní scény. A do třetice bychom
chtěli potěšit milovníky dechové
hudby cyklem tanečních nedělních
odpolední, na která chceme zvát
kvalitní dechovky z celé Moravy.
No a toho, kdo by si chtěl vy-

Nejlepší kurzy ve městě

nová

směnárna
Otrokovice-Střed, u kostela

tel. 608 869 447
6 ks
č
149 K

zkoušet nějakou novinku co
nejdříve, si dovolujeme pozvat
na Filmové léto s BESEDOU – tři
letní filmové cykly: Letní filmovou
školku (úterky 10.00), určenou pro
ty nejmenší, Letní filmová dobrodružství (čtvrtky 18.00), adresovaná mládeži a Letní romantickou kinokavárnu (čtvrtky 20.00), kterou
nabízíme pro dospělé v krásném
prostředí nové Městské kavárny.
Věříme, že se vám naše programy budou líbit a na vlastní kůži
pocítíte, že vše, co děláme, děláme
pro vás.  Mgr. Michal Mynář,

ředitel Otrokovické BESEDY

Ohlédnutí za Zlín film festivalem

Letošní Zlín film festival znamenal zajímavé akce
i v Otrokovicích. V Otrokovické BESEDĚ mohli zájemci zhlédnout snímky dánské kinematografie, v letním kině film Okresní přebor. Na železničním nádraží stál kinematovlak, v němž byla kromě pojízdného
biografu i výstava se železniční tematikou. Tradiční
součástí mezinárodního festivalu pro děti a mládež je
také výtvarná soutěž zrakově postižených dětí Radost
tvořit, jejíž vyhlášení se konalo ve zlínském Kongresovém centru. Cenu starosty Otrokovic získala Andrea
Matulová z Mysločovic, vítězem hlavní ceny v kategorii 12–14 let je letos Jan Balloš ze ZŠ TGM.  (ano)

Setkání klubů důchodců

Velký sál Otrokovické BESEDY hostil 30. května seniory ze tří otrokovických
klubů důchodců: KD Kvítkovice, KD Baťov a KD
Trávníky, a také členy klubů důchodců z obcí s rozšířenou působností Otrokovic. Setkání zahájil starosta
Otrokovic Jaroslav Budek
a místostarosta Otrokovic
Milan Plesar.
Pozvání do Otrokovic
přijali senioři a starostové
z Pohořelic, Tlumačova,
Oldřichovic, Žlutavy a Ha-

lenkovic. Z Napajedel přijela kromě seniorů vedoucí
sociálního odboru MěÚ
Napajedla.
Penzisté zhlédli vystoupení tanečního souboru základní umělecké školy, scénický tanec klientů Naděje
a také seniory secvičený tanec na židlích. Po hlavním
programu
následovala
volná zábava, kterou zpříjemnilo hudební vystoupení cimbálové muziky Radovan a skupiny Návraty
z Tlumačova. 
(red)

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Inzerce

červenec
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kalendář významných akcí
22. června, přístaviště Otrokovice
Po Baťově kanále s Českým rozhlasem Brno
Open air koncert u příležitosti Evropského dne hudby. Vystoupení kapel v přístavišti:
13.00 Louis Armstrong Revival, 15.00 Hazard Zlín, 16.15 Imortela
V průběhu programu vystoupí havajské tanečnice z DDM Hranice. Občerstvení zajištěno. Od 12 hodin okružní plavby pro veřejnost za 20 Kč, prodej lístků na lodi, poslední
plavba v 17 hodin.

Pátek od 15.00 oficiální trénink, sobota 9.00–16.00 hod., neděle 9.00–16.00 hod.
12. července v 9 hodin, památník T. Bati v areálu TOMY, park před Spol. domem
vzpomínkový akt
Dne 12. července 1932 v Otrokovicích tragicky zahynul
spoluzakladatel firmy Baťa Tomáš Baťa. Při této příležitosti budou položeny kytice k památníku T. Bati v areálu TOMY a v parku před Společenským domem.

5.–7. července, Nový stadion TJ Jiskra Otrokovice
Bohemia World Cup 2013, Světový pohár ve střelbě z kuší

27. července, 8.30–18.00 hod., Nový stadion TJ Jiskra Otrokovice
V.I.P. desetiboj – už tradiční závody v atletice

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu města
Otrokovice. Chceme podpořit aktivitu
občanů ve zlepšování a zkrášlování svého okolí. Soutěž se stala již tradiční akcí
a vždy se snažíme připravit ceny, které
lidé využijí,“ přiblížil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
Účastníkem soutěže může být každý,
kdo žije nebo podniká v Otrokovicích
– soukromá osoba i podnikatelský subjekt. Soutěž bude, již tradičně, rozdělena do tří kategorií:
A. květinová výzdoba oken a balkonů
bytových domů (1.–3. místo)
B. květinová výzdoba a údržba zele-

ně u rodinných domů - okna, balkony,
předzahrádky (1.–3. místo)
C. výsadba a údržba zeleně u podnikatelských objektů a institucí (1. místo)
Květinová výzdoba bude hodnocena
od 1. června do 31. srpna 2013 a do soutěže budou zařazeni zájemci, kteří
se sami přihlásí (písemně na adrese:
Městský úřad, odbor rozvoje a správy
majetku, nám. 3. května 1340, 765 23
Otrokovice nebo e-mailem na adrese
zahradnickova@muotrokovice.cz), ale
také účastníci přihlášení z podnětu jiného občana nebo samotné komise. (kru)

Inzerce

Rozkvetlé květiny na oknech, balkonech či v zahrádkách rodinných domů
jsou chloubou každého pěstitele. Také
vedení radnice oceňuje upravenou
zeleň a v letošním roce vyhlašuje již
11. ročník soutěže Naše město v květech a zeleni.
Zahradnický materiál a další ceny
v hodnotě několika tisíc korun jsou připraveny pro soutěžící, jejichž zálibou
se stala péče o své okolí. „Pro město je
velmi důležitý fakt, že obyvatelé mají
zájem na tom, aby jejich obydlí byla
krásnější. S nimi totiž rozkvetou i celé

O návrhu změnit politický systém
a zavést v ČR přímou demokracii.
Chtějme skutečnou demokracii.
Chtějme odvolatelnost politiků.
Dejme lidem dobrou práci.
Chtějme nízké daně.

OTROKOVICE

HOTEL BAŤOV
sál v 1. patře
PONDĚLÍ
24.6.2013
v 17.00 h.
VSTUP VOLNÝ

Opravami památek zůstane
zachován odkaz předků

Ochrana kulturního dědictví spadá do činností
městem Otrokovice zřizované Komise státní
památkové péče pro správní obvod Otrokovicko. Ta pravidelně navštěvuje sakrální stavby,
posuzuje je a následně doporučuje přidělování
finanční podpory. Při posledním výjezdním zasedání se komise zastavila u sloupu se sochou
nejsvětější Trojice, sochy sv. Jana Nepomuckého a kříže u hřebčince. „V Pohořelicích jsme
navštívili farní kostel i boží muka. Zvýšenou
pozornost jsme věnovali kostelu sv. Jiljí, k jehož
obnově jsme v řádech statisíců korun finančně
přispěli již v minulých letech. Kromě investovaných peněz je zde vidět také velké úsilí místních
občanů, kteří řadu prací dělají svépomocí. V Otrokovicích jsme diskutovali s majiteli Společenského domu o budoucnosti této významné památky navržené architektem Karfíkem. Přestože
není ve vlastnictví města, máme velký zájem,
aby zůstala zachována ve své původní podobě
a sloužila pro obyvatele i návštěvníky Otrokovic,“ přiblížil předseda Komise státní památkové péče a místostarosta Otrokovic Milan Plesar.
Památky v obvodu ORP Otrokovice se daří pomocí dotačního programu ministerstva kultury
udržovat v relativně dobrém stavu. Letos komise přerozdělí dotaci 66 tisíc korun. 
(kru)

Setkání školních parlamentů
Školní žákovský parlament je tvořen zástupci
tříd od druhého do devátého ročníku. Obsahem
činnosti je spolupráce mezi dětmi napříč ročníky, pořádání zajímavých sportovních a jiných
aktivit, zjišťování potřeb a názorů dětí, které
jsou dle možností školy realizovány, spolupráce s pedagogy a pomoc při organizování akcí,
vedení nástěnky s informacemi pro žáky či
pravidelné rozhlasové vysílání. Dětské parlamenty tří otrokovických základních škol a také
otrokovického gymnázia se poprvé také sešly
a rokovaly společně, a to 30. května v ZŠ TGM.
„V úvodu jsme přivítali milé hosty – pana starostu Jaroslava Budka, paní vedoucí školského
odboru Barboru Šopíkovou a samozřejmě i naši
paní ředitelku Martu Zakopalovou. Všichni
jmenovaní poděkovali dětem za jejich aktivní přístup k řešení problémů ve svých školách
i v celém městě a přislíbili pomoc tam, kde
to bude potřeba,“ popsala koordinátorka akce
Pavlína Herentinová.
Žáci si připravili prezentace své práce
za školní rok a vždy přidali i něco zajímavého
o sobě a o své škole. Všichni dokázali, že je prostředí školy zajímá a že umí své názory i věcně
a zajímavě přednést. Dalším z hostů byl Milan
Houžva z DDM Sluníčko, který vede Městský
parlament dětí a mládeže Otrokovice. Seznámil
přítomné s jejich činností, poradil, jak je možné vstoupit do tohoto parlamentu a informoval
o připravované aktivitě: obnově dětských hřišť
v Otrokovicích.
Děti si také ujednaly se starostou, že své postřehy a potřeby sdělí na červnovém zastupitelstvu města. „Jsem rád, že činnost dětského parlamentu není formální, že se učí komunikovat
s učiteli a řediteli, že umí prosazovat své zájmy
a pohledy na půdě škol. Dvojnásobně jsem rád,
že jeho členové nabídli městu spolupráci při
monitorování aktuálního stavu dětských hřišť
a pomoc při odstraňování jejich drobných závad,“ poznamenal Jaroslav Budek. 
(red)

35 let DDM a úspěch na Světle orientu

Atraktivní podívanou představovala na akademii k 35.
výročí DDM Sluníčko například ukázka sebeobrany.
Po celý rok si připomíná DDM Sluníčko Otrokovice
své pětatřicáté narozeniny. Koncem května se konala
akademie, kde představily svou činnost kroužky tohoto volnočasového zařízení. Zároveň byla k vidění
i výstava, na které byly mimo jiné i trofeje z různých
soutěží. K oblíbeným kroužkům patří orientální tanec, který v květnu zaznamenal úspěch na krajském
kole soutěže Světlo orientu v Uherském Ostrohu.
„Soutěžilo se v pěti kategoriích podle věku. Ve druhé
kategorii soutěžila skupina Ashanti, která skončila na
8. místě, a skupina Anjali, která byla 11. Ve třetí kategorii skupina Aisha, pod vedením Kateřiny Petrové, vybojovala krásné 2. místo, a tím získala možnost
zúčastnit se národního kola, které se konalo 1. června
také v Uherském Ostrohu. V páté kategorii si zlatou
pozici vybojovala skupina Neffertárí, jejíž lektorkou
je Gabriela Šustková,“ uvedla tanečnice Iveta Nohýnková.
Skupiny Aisha a Neffertárí sice v národním kole
nedosáhly na stupně vítězů, přesto předvedly dokonale vypracované sestavy a nádherné kostýmy. „Všem
děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů,“ dodala Iveta Nohýnková.  (red)

Tanečnice s oceněními z Uherského Ostrohu.

Soutěž pro mladé milovníky koní
Strakatí koně amerického
plemene Paint se v kraji
i republice těší velké oblibě.
Jsou pozoruhodní nejen barvou, ale také charakterem
a širokou možností využití.
Pokud umíte aspoň trochu kreslit a máte rádi koně – ty
strakaté především – a je-li vám méně než 18 let, připojte se k soutěži českého Paint Horse Clubu „Paint Me
A Paint“, tedy „Namaluj mi painta“.
Je jedno, jestli váš koník bude jen tak běhat na pastvině, závodit nebo pracovat na ranči, může to být i kůň,
o kterém sníte. Že o paintech nic nevíte? Zkuste navštívit stránky www.czpha.cz, tam najdete informací a fotek
spoustu. Budete-li chtít vidět tyto koně naživo, stačí se
o prázdninách zastavit na ranči v Kostelanech, kde budou mít v srpnu celonárodní přehlídku.
Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích: 7–9 let, 10–14 let, 15–18 let. Každá kategorie bude
vyhodnocena zvlášť a vítězové odměněni. Technika je
libovolná, formát maximálně A4 (velký sešit). Jeden
autor smí poslat maximálně dva obrázky. Nezapomeňte
uvést na zadní straně své jméno, adresu a věk, případně
název obrázku, a pošlete jej na adresu Paint Horse Club
ČR, Palackého 133, 765 02 Otrokovice. Uzávěrka soutěže je 15. července a my se už teď těšíme na vaše práce.
 Silvie Lečíková, prezidentka Paint Horse Clubu ČR

Otrokovické
noviny

Den otevřených dveří na otrokovickém letišti

Dne 1. června se konal na otrokovickém letišti Den pro veřejnost.
K vidění byla nejen třeba letadla
vyráběná místní společností Zlin
Aircraft, ale také automobi-

lové veterány nebo prezentace
Českého červeného kříže či SDH
Otrokovice. Kromě opravdových
letadel či vrtulníku mohli diváci
sledovat i lety modelů od modelá-

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na
pronájem
nebytových
prostor
o celkové výměře 122,43 m2, nacházejících se v přízemí budovy č. p. 990,
ul. Erbenova, Otrokovice, na parcele parc. č.
st. 1116 v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu
„potravinářské prodejny“, dříve prodejna sloužila k
účelu: prodejna pečiva.
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 9. 2013 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně předem,
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním
nebytových prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu,
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii
výpisu z obchodního rejstříku,
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy
doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu
ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu,
zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice
a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
34,45 m2, nacházejících
se v přízemí budovy č.
p. 1299, ul. Školní, Otrokovice, na parcele č. st. 1920 a st. 3361
v k. ú. Otrokovice, dříve prodejna
sloužila k účelu prodejny potravin
a pro město Otrokovice bude výhodou zachování tohoto účelu v tomto
místě za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od
1. 9. 2013 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) minimálně 300 Kč/
m2/rok (bez DPH),
b) bude hrazeno čtvrtletně předem,
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor.
3. Účastník výběrového řízení
ve své žádosti uvede: a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok
a účel nájmu,
b) doloží kopii živnostenského
oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu
ke správě sociálního zabezpečení,
finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné
prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu
k městu Otrokovice a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor: a) v pronajímaných

řů z Otrokovic a okolí. Návštěvníci také s nadšením využili možnosti vyhlídkových letů letadlem
ZLIN. 
(ano)
Snímky: Anna Novotná

a) v pronajímaných nebytových prostorech nebudou
umisťovány a provozovány výherní hrací přístroje,
interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná
technická zařízení umožňující interaktivní hraní her
s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletního nájemného
a záloh na služby.Tato kauce bude použita v případě,
že nájemce nebude platit řádně nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po
vyrovnání všech závazků, bude tato kauce, případně
její úměrná část pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 10. 7. 2013 v 10.00
hod.
VŘ vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města
Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné
předem dohodnout na tel.: 577 662 313, případně 602
788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva
Kadlečíková na tel.: 577 662 317. Nabídky předají
zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení ul. Erbenova 990“ na adresu:
TEHOS, s.r.o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765
02 Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

nebytových prostorech nebudou
umisťovány a provozovány výherní
hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná
technická zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných obdobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli
kauci ve výši čtvrtletního nájemného a záloh na služby. Tato kauce
bude použita v případě, že nájemce
nebude platit řádně nájem a služby
s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání všech
závazků, bude kauce, případně její
úměrná část pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:
10. 7. 2013 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje
na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmětných
prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313, případně
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková
na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení Školní 1299“ na adresu:
TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele,
tř. T. Bati 1255, 765 02 Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit a nevybrat
žádnou z nabídek.

Kniha „Klid je síla, řek´
tatínek“ je opět k mání
Beseda na téma holocaust
v podání Helgy Hoškové-Weissové a Zdenky Fantlové, žen,
které přežily Terezín, Osvětim
i další koncentrační tábory
a útrapy, ohromila v prosinci
2010 publikum. Kniha Zdenky Fantlové „Klid je síla, řek´
tatínek“ popisující její životní
příběh byla v okamžiku rozprodána a na mnoho zájemců
se tehdy nedostalo.
Zavázali jsme se tedy, že
zůstaneme s nakladatelstvím
v kontaktu, a v případě, že
vyjde II. vydání, budeme zájemce o této skutečnosti informovat. Nové doplněné vydání
je na světě. Publikace Zdenky
Fantlové „Klid je síla, řek´ tatínek“ popisující její životní příběh je nyní k dostání v knihkupectví Svatavy Nováčkové na
náměstí a v Městské knihovně
Otrokovice. 
(kru)

Společnost TOMA, a. s.
Otrokovice
Nabídka služeb:
Čištění kanalizace
Vývoz septiků, lapolů
a jímek. Čištění odpadů
a stoupaček u byt. domů
Kontakt: 737 207 790

Inzerce
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společenská kronika
Kdo v srdcích žije, nezemřel, jen odešel o kousek dál.
Dne 29. května jsme si připomněli smutné 1. výročí úmrtí pana Ladislava Nováka, který by se 21.
června dožil 79 let. S láskou a velkou bolestí v srdci
stále vzpomíná manželka Ludmila, dcera Ivana a vnuci Tomáš a Jan.
Odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 4. června
uplynuly 4 roky, co nás navždy opustil pan Stanislav
Červinka. S láskou vzpomínají manželka, dcera
s rodinou, syn s přítelkyní a bratr s rodinou. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi.
Dne 6. června jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí drahého manžela, tatínka a dědečka, pana Luďka
Andrejeva. S láskou a úctou vzpomínají
a za všechno děkují manželka Marie a dcera Alena
s rodinou.
To, že se rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 13. června jsme
si připomněli 1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička, paní
Evženie Rezková. S láskou vzpomínají dcery
Jindra a Pavla s rodinami.

BLAHOPŘání
Dne 24. června vzpomeneme smutné 9. výročí úmrtí našeho tatínka a manžela Ing. Petra
Vymazala. S láskou vzpomínají dcera Michaela,
manželka Kateřina a ostatní příbuzenstvo.
Nevidím modré nebe a bílá oblaka, světlé slunečné dny a tmavé posvátné noci a pomyslím si, jaký to byl báječný svět. S láskou a úctou
vzpomínáme na našeho báječného syna Petra Vymazala.
Rodiče, sestra Irena s rodinou a babička.
S úctou a kamarádskou láskou vzpomínáme na skvělého spoluhráče, vynikajícího kamaráda a jednoho z nás, Ing. Petra
Vymazala. Petře, nikdy nezapomeneme! Členové SK Baťov
1930 o. s.
Dne 25. června uplyne 7 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Pavel PAVELKA. S láskou vzpomíná
sestra s rodinou.

Lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád, zůstáváš
v našich srcích, nepřestaneme vzpomínat. Dne 17.
června uplynulo 7 let, co navždy odešel pan Alois
Mikula. Dnes, 21. června, by se dožil 85 let. S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Osud nám nevrátí, co nám vzal, vrátí jen vzpomínku, bolest a žal. S láskou a úctou vzpomínáme. Dne
26. června si připomeneme 5. výročí úmrtí pana
Josefa Bělíka. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Manželka Ivana, syn Radovan
a dcera Ivana s rodinami.
Dny, týdny, měsíce plynou, ale nikdy nezacelí tu
ránu bolestivou. Dne 1. července uplyne 1. rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Miroslav
Šalomoun. Vzpomínají manželka Vendula, děti
Matýsek a Terezka a rodiče.

Dne 20. června by se dožil 90 let můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan Ludvík Daněk a 1. října tomu
bude 27 let, kdy nás navždy opustil. Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

z redakční pošty

Poškozování veřejné zeleně
Velmi se rozšířilo zkracování cesty přes trávník. Jde
o všechny věkové skupiny,
nejen o mládež. Dnes je to téměř samozřejmé, nebere se to
jako přestupek.
Bydlím na Trávníkách, kde
je tento zlozvyk vidět všude.
Otřesný pohled je před budovou hasičů, kde je vyšlapaná ne cestička, ale dálnice
a tento stav trvá již několik
let. Tento stav nikdo neřeší
a pro občany je to vzor, co si
všechno mohou dovolit. Když
na to někdo upozorní, téměř
se urazí.
Podobné projevy velké

nekázně občanů jsou všude,
sami se o tom můžete přesvědčit. Mým cílem je upozornit všechny, aby se tímto
stavem zabývali a snažili se
o zlepšení. Je nutné, aby se
zkracování cesty přes trávník nehodnotilo jako zlozvyk
bez zodpovědnosti, ale jako
„úmyslné poškozování veřejné zeleně“ s plnou odpovědností viníka.
Doporučuji, aby se v místech velké nekázně občanů
dávaly přes tyto „chodníčky“
varovné pásky, příp. tabulky
„neničte trávník“ apod.

Josef Zycháček

INZERCE
Přivýdělek pro Vás, kdo
máte zájem o práci na PC.
TERMÍN informační schůzky
na tel. 602 702 415, nebo pište SMS.
Prodejna Levné krmivo

Otrokovice nabízí granule pro
psy, 20 kg za 350 Kč. Tylova
950, vstup přímo z parkoviště
před Priorem. Tel.: 724 188 450

Pronajmu zařízený pokoj
v bytu 3+1 na Trávníkách
za 2900 včetně inkasa, vhodné
pro muže. Tel. 776 255 430

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských
i firemních akcí, dokumentů a propagačních filmů. E-mail pro
nabídku a bližší info: redakce@televizeotrokovice.cz.
ARCHIV VYSÍLÁNÍ: www.televizeotrokovice.cz

Kominictví profi otrokovice
veškeré kominické a zednické práce
tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Dne 23. června to bude již 15 let, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan
Karel Polomík. S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. Kdo jste ho měli rádi,
prosím vzpomeňte si s námi. Děkujeme.

Život píše Ti zas
o rok víc, slovíčkem psaným
chceme Ti tady
říct: Měj pevné
zdraví, hodně štěstí a narozeniny oslav, jak se patří.
Dne 14. července oslaví 70. narozeniny pan Jiří
Brázdil z Otrokovic. Přání
všeho nej posílají manželka
Bohuška, dcera Pavla s manželem, syn Petr, vnoučata Valinka, Marian a Tomášek.

Společenská kronika: cena za zveřejnění ve Společenské kronice je 120 Kč vč. DPH/osoba. Podklady
a platby přijímá ekonomka p. Gajdošíková, 1. patro Otrokovické
BESEDY, Po–Pá 7.30–16 hod.

Dne 18. června to byly dva smutné roky, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk HRBÁČEK. Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají manželka Pavla, dcera
Radka, syn Lukáš a vnoučata.
Dne 19. června uplynuly 3 smutné roky, kdy nás navždy opustil pan Václav Vrzala. S láskou stále
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka
Jarmila a děti Václav, Monika a Andrea s rodinami.

Dne 23. června oslaví maminka, babička
a
prabábinka,
paní Františka
Píšťková
90. narozeniny. Hodně zdraví, pohody, lásky, vše nejlepší
do dalších let přejí dcera Božena s manželem, Jirka s přítelkyní, Olda a Míra s manželkami a pravnoučata Matěj,
Jakub, Klárinka, Sofinka, Julinka, Johanka a Oldříšek.

Dne 26. června uplynou 4 roky od úmrtí pana
Bohumila Odložilíka. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Zdeňka a synové.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 16. června uplynulo smutné 1. výročí
od chvíle, kdy nás nečekaně navždy opustil pan
Jaroslav Janota. Za tichou vzpomínku děkujeme
a s láskou vzpomíná celá rodina.
Dne 17. června uplynulo smutných 5 roků ode dne,
kdy nás navždy opustil pan Jan Velcl. Vzpomínají
manželka Ivana, dcery Lenka a Ivana s rodinami.

Dne 19. června
dostáváš se k zajímavému místu,
v knize života už
k 80. listu.
Musíme Ti ale
něco přiznat, na Tobě ta léta
nejsou vůbec poznat.
Proto nejen tento den oslavuj
a pořádně se zaraduj.
U příležitosti významného životního jubilea ještě mnoho
šťastných let prožitých ve zdraví a kruhu rodinném přeje panu
Miroslavu Bravencovi
manželka Svaťka, dcera Mirka
a syn Libor s rodinami.

Otrokovické noviny Vydavatel: Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČO:
255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 - MK
ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 000
ks, uzávěrka je 10. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě
Otrokovice a na určená místa. Zdarma
- neprodejné. Redakce: Otrokovická
BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02
Otrokovice, tel.: 571 118 104, redakce@
otrokovickenoviny.cz. Redakční rada:
Ing. Milan Plesar (předseda), Mgr. Jaroslav Budek, Mgr. Lenka Krupková,
Mgr. Marta Zakopalová, Radislav Ženatík, Ing. Anna Novotná. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. Inzerce:
zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %,
tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz Graf. úprava: Ing. Anna
Novotná Tisk: Hart press, spol. s r. o.,
Distribuce: Česká pošta, s. p., Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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S Recyklohraním jsme opět přispěli k ochraně životního prostředí
rem programu je společnost
ASEKOL, která zajišťuje svoz
a recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané
televizory, monitory a drobné
spotřebiče. S pomocí takzvané LCA analýzy dat můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
našemu aktivnímu snažení
přírodě ušetřili a o kolik jsme
snížili produkci skleníkových

plynů nebo nebezpečného odpadu.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci
naší školy vloni uspořili 65,85
MWh elektřiny, 3 346,82 litrů
ropy, 286,23 m3 vody a 2,44
tuny primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,27 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 56,95 tuny.
Celkové výsledky za rok

2012 jsou opravdu impozantní.
Díky sběru a recyklaci elektra
se společnosti ASEKOL jen
v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9
milionů litrů ropy, které mají
v současnosti hodnotu přes 123
milionů korun, nebo skoro 198
tisíc MWh elektřiny, což je
spotřeba celé České republiky
za více než jeden den.
Ušetřená ropa by pro změnu
vystačila na 3 225 cest kolem
rovníku automobilem s běžnou

Kaleidoskop zábavy a poučení

Tak by se dalo nazvat májové odpoledne 21.
května. Žáci a učitelé ZŠ Trávníky Otrokovice
ukončili celoroční projekt Pohádková cesta za poznáním slavnostní AKADEMIÍ, která se konala
v novém sále Otrokovické BESEDY.
Předcházela jí několikaměsíční usilovná práce
mnoha žáků, učitelů a vychovatelek školní družiny, kteří věnovali svůj čas nacvičování, zkoušení a zdokonalování svých vystoupení a snažili
se o to, aby byl konečný výsledek co nejlepší. Ti,
kteří se přišli na akademii podívat, mohli posoudit, jak se to žákům a pedagogům podařilo.
Již před 16. hodinou naplnili tatínkové, mamin-

ky, sourozenci, babičky, dědečkové, možná i tety
a strýcové, pozvaní hosté a přátelé školy hlediště.
Sál doslova praskal ve švech. Po krátkém úvodním slově ředitelky školy Mgr. Jany Večeřové
pozdravil přítomné starosta Mgr. Jaroslav Budek,
pochvalně se vyjádřil k činnostem a aktivitám
naší školy, popřál účinkujícím pevné nervy, odvahu a mnoho úspěchů.
V pestrém programu vystoupili žáci od 1. do 9.
tříd. Na pódiu se vystřídaly moderní tance, dramatizace pohádek, sborový i sólový zpěv, recitace prózy i poezie, písničky české i anglické, hry
na hudební nástroje, pohybová vystoupení jednotlivců a kolektivů, mazurku střídala zumba a kin-ball břišní tance. Nejedním vystoupením roztleskali žáci obecenstvo a sklidili právem bouřlivé
ovace.
Chtěli bychom poděkovat přítomným za aktivní účast, vytvoření příjemné a povzbudivé atmosféry. Pevně doufáme, že se všichni dobře bavili
a odnesli si domů hezké zážitky. Tak obrovský
zájem nás potěšil. Těšíme se na vaši účast při
dalších akcích pořádaných naší školou. Zvláštní
pochvalu si zaslouží p. uč. Mgr. Oldřiška Vobrová, pod jejíž režijní taktovkou se celý program
odvíjel. A že to byl nervák, milá kolegyně!
Za učitele ZŠ Trávníky Mgr. Ivana Divínová

Vážení a milí rodiče, přátelé naší školy, žáci, naši příznivci a podporovatelé,
společně jsme to zvládli. Náš projekt Crowdfunding, který nám pomáhá získat prostředky na vybavení
animační dílny, je úspěšný. Získali jsme 101 %, čili 60 750 Kč.
Zapojili jsme se jako první ze čtyř škol v celé České republice a jako první a zatím jediná základní
škola jsme úspěšní. Děkujeme všem, kteří pomohli. Na odměny se těšte, už na nich začínáme pracovat :-) Odkaz na video a stránky projektu: https://www.hithit.com/cs/search/category/14

Vedení ZŠ Mánesova

Zájezd do Anglie Školka v přírodě: spaní bez mamky
K odjezdu zbývají poslední minuty.
Hlavou se mi honí plno věcí, které
jsem zapomněla doma, a autobus se
rozjíždí. Po dlouhé a zničující cestě jsme se konečně dostali do města
Cardiff. Byly tam nádherné staré budovy a také obrovský stadion. Večer
jsme se znaveni ubytovali v rodinách
a pokoušeli se všemi svými silami
a způsoby dorozumět a seznámit.
V dalších dnech jsme navštívili mnoho dalších překrásných míst
a měst. Jako třeba zříceninu hradu
Tintagel, kde se měl podle pověsti
narodit král Artuš, a Eden Project,
kde byly stovky a tisíce pestrobarevných a cizokrajných rostlin. Také
jsme projeli mnoha městy a městečky, jako třeba St. Ives, St. Michael´s,
Exeter a Torquay, ale nejzajímavější
byl zcela jistě Londýn.
Všude lidé, příjemné teplo, nádherné parky a náměstí. Ulice plné
obchůdků se suvenýry. Nejlepší
pohled na město byl však z té malé
kopule zavěšené na vršku převelikého London Eye. Po tomhle velkém
dobrodružství jsme se opět, ač velmi
neradi, usadili do autobusu a vraceli
se zpět do srdce Evropy.
Kateřina Vráželová,
 sekunda, Gymnázium Otrokovice

Ve dnech 13.–17. 5. jsem se zúčastnil školy v přírodě na Rusavě.
Měl jsem obavy, ale zároveň jsem
se nesmírně těšil na své spolužáky
z MŠ, které jsem znal sporadicky.
Maminka byla nemocná, a protože ještě bydlíme ve Fryštáku, nechodil jsem do školky každý den.
Již týden před odjezdem jsme
chystali věci, které si vezmu s sebou. Nevěděl jsem, která hračka
se mnou pojede – mám je všechny moc rád. Vyhrál sloník! Pak
jsme hledali ještě knížku a také
společenskou hru. Den D se blížil
s každým mým usínáním. Ráno
po probuzení jsem počítal, kolik
budu dnů ještě spinkat a kdy se
přiblíží den odjezdu.
A je tu neděle. Balíme věci
do kufru – prý je pro mne přehlednější. Pravda je, že si vždy obleču,
co mi mamka nachystá …a teď
budu bez ní…a budu také bez ní
spát. Honem do postele, usnout
a bude tu ráno.
Konečně jedeme do Otrokovic, budu s kamarády ze školky.
Kupujeme po cestě pohled, který mamce pošlu. Jsme ve školce
a mamka mne tu nechává spolu

s kufrem. Loučíme se. Kolem
mne jsou děti, neuvědomuji si, že
mámu uvidím až v pátek…
Nyní si dovolím vstoupit já –
každá máma, která je sama bez
dítěte, mi potvrdí, že ať chce, nebo
ne, uroní slzičku, když se poprvé
v životě od svého dítěte odpoutá
na tak dlouhou dobu. Je jedno,
zda je to škola v přírodě či cokoliv
jiného... Velmi moc děkuji paní
ředitelce Bc. Magdě Zycháčkové za inicializaci školy v přírodě.
Dále také patří velký dík učitelkám: Lence Stackeové a Bc. Petře
Mikoškové, zdravotnímu dozoru:
Lence Navrátilové, které po celý
týden dělaly nejen mámu našim
dětem…
Pravdou je, že jako máma jsem
měla daleko větší strach než můj
syn. Avšak pro život každého
dítěte je nutno, aby se odpoutalo od své mámy. Paní ředitelko
a paní učitelky i zdravotnický
doprovode: děkuji! Žádná školka
v širokém okolí toto s tak malýmidětmi neumí a hlavně si netroufne! Zvládnou maximálně noc
ve školce… Jana Vančíková
 a Nicolas Mário Sedlář

spotřebou. A na tom všem mají
zásluhu ti, kteří si dají tu práci
a zodpovědně třídí odpad, čímž
velkou měrou pomáhají chránit
naše životní prostředí.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem rodičům našich žáků, kteří projevují škole
přízeň i v této oblasti, své děti
podporují, a pomáhají tak dobré věci. Věřím v dobrou spolupráci i v letech následujících.
Kateřina Skochová,

ZŠ TGM

V Otrokovicích rostou nadějní chemici
škol) se konalo na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně. Dominik
opět zvítězil, přestože bojoval v konkurenci nejlepších
chemiků středních průmyslových škol z celé České republiky.
Dominikovi blahopřejeme.
Všem studentům Zlínského
kraje přejeme co nejvíce podobných úspěchů.

Vlastimil Šnajdar,

SPŠ Otrokovice

Velký úspěch se v letošním
školním roce povedl studentovi 4. ročníku oboru aplikovaná chemie na SPŠ Otrokovice Dominiku Madeovi.
Po vítězství v krajském
kole 49. ročníku Chemické
olympiády, které se konalo
v prostorách Univerzity Tomáše Bati Zlín, postoupil do
národního kola této soutěže. Národní kolo Chemické
olympiády kategorie E (studenti středních průmyslových

Školní výlet Rakousko 2013
Ve dnech 27. až 29. 5. se 44 žáků ZŠ Mánesova Otrokovice zúčastnilo dlouho očekávaného poznávacího zájezdu do Rakouska. Naším cílem byla návštěva tří zajímavých měst – Vídně,
Salcburku a Lince. Při procházce Vídní jsme si prohlédli Stephansdom, centrum města a navštívili jsme Přírodovědně-historické muzeum. Druhý den jsme vyrazili směrem Salcburk.
Počasí bylo už od rána nádherné a brzy jsme zahlédli vrcholky
Alp. Po příjezdu do města jsme se opět prošli historickým centrem, nakoupili místní speciality a vydali se ke stanici lanovky,
která nás vyvezla k pevnosti Hohensalzburg.
Naše cesta pokračovala do Alp k jezeru Wolfgangsee, v jehož průzračné hladině se odrážely zasněžené vrcholky hor.
Další zastávka byla v městečku Hallstatt. Třetí den patřil Linci,
zejména muzeu budoucnosti Ars Electronica center. Cestou
domů jsme se ještě zastavili v největším rakouském klášteře
Melk. K. Česalová, vyučující NJ, M. Buchtová, 9.A,

ZŠ Mánesova

Chceš studovat BEZ PŘIJÍMAČEK?
Pak hledáš NAŠI ŠKOLU!!!

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
Podnikání
denní dvouleté a dálkové tříleté studium ukončené maturitou
- zaměření na EKONOMIKU,

ÚČETNICTVÍ, PRÁVO

- praktické studium pro samostatné podnikání
- individuální příprava ke státní maturitě

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM
- ukončeno absolutoriem – titul DiS.
- možnost získání titulu Bc. v návazném studiu na vybraných VŠ

Daňová a finanční správa
- tříleté denní i kombinované studium
- odborník v oblastech: ÚČETNICTVÍ,

DANĚ, FINANCE

Cestovní ruch
- tříleté denní studium
- odborník v oblasti TURISMU - cestovní kanceláře,
průvodcovství, infocentra, management hotelů a restaurací
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o.
Tovačovského 337, 737 01 Kroměříž,
tel. 573 343 942, e-mail: spos@spos.cz, http://www.spos.cz

Inzerce

Za rok 2012 se podařilo žákům
naší školy odevzdat k recyklaci celkem 4 317 kilogramů
vyřazeného elektrozařízení,
což je 49 televizí, 121 monitorů a 1 653 kilogramů jiného
drobného elektrozařízení.
Díky celostátnímu programu Recyklohraní se nám
podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit
do procesu ochrany životního
prostředí.
Spoluorganizáto-
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Sportovní kemp k projektu Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí

Veřejnost je srdečně zvána na 9. ročník

Memoriálu Petra Vymazala
Sportovní areál Baťov, sobota 13. července, začátek od 9 hod., vyhlášení ve 12.30 hod.
Mužstva: SK Baťov 1930 muži
Fatra Slavia Napajedla
Vymazka tým – kamarádi, bývalí spoluhráči Petra Vymazala

Otrokovice budou také dějištěm dětské olympiády
Hry VI. letní olympiády dětí
a mládeže České republiky se
letos, konkrétně od 23. do 28.
června, uskuteční ve Zlínském
kraji. Hlavním centrem olympiády se stane Uherské Hradiště,
několik sportovních disciplín
však budou hostit i Otrokovice.
Mladí sportovci se zde utkají v nohejbale (areál TJ Jiskra
Otrokovice), sportovní střelbě
(městská hala), triatlonu (Štěrkoviště) a dívky odehrají svůj
házenkářský turnaj ve sportovní hale Střední odborné školy
Otrokovice. Podrobný program
her je možno nalézt na webo-

vých stránkách olympiády
(http://odm2013.olympic.cz/).
Olympiáda dětí a mládeže
je pořádána Českým olympijským výborem pro sportovce
do osmnácti let. Svým charakterem navozuje atmosféru
opravdových
olympijských
her. Mladí účastníci si zde
prožijí zapálení olympijského
ohně, složí olympijskou přísahu a ti nejúspěšnější z nich si
vychutnají medailové ceremoniály. Soutěžit se bude celkem
v sedmnácti sportovních a jedné korespondenční kulturní disciplíně. Přihlášeno je celkem

Otrokovické hvězdičky v
miniházené opět zazářily

Ve dnech 24.–25. 5. se zúčastnila nejmladší
družstva otrokovických házenkářů turnaje
MINI Cup 2013 v Litovli. Turnaje se účastnilo celkem 24 družstev.
Mladší družstvo Otrokovic si po jedenácti
zápasech vybojovalo krásné 3. místo. Velkou pochvalu zaslouží: Svoboda Šimon,
Karlíková Tereza (72), Horáková Simona
(55), Juříková Diana (12), Škáchová Valerie
(10), Hnaníčková Martina (2), Kůrová Erika, Wazlerová Aneta (2), Janebová Tereza
(1). Nejlepší brankář z mladších družstev
byl vyhlášen Svoboda Šimon.
Starší družstvo si po jedenácti zápasech
vybojovalo 7. místo. Velkou pochvalu zaslouží: Tisovská Adéla, Šimarová Kateřina (25), Vrobelová Monika (10), Žůrková
Klára (14), Blahušová Eliška (32), Veselá
Natálie (4), Glücková Kateřina (2), Horová
Johana, Úrubová Sandra. I když se jednalo
převážně o chlapecká družstva, naše hráčky
si s některými poradila a některé alespoň potrápila. Nic jim zadarmo nedala. Do družstva
se zapojily i nové hráčky, pro které to byly
první velké zkušenosti. Děkujeme trenérům
Ivaně Blachutové, Vítu Sichovi a nové trenérce Haně Hrubčíkové za trpělivost a pevné nervy.
Miloslava Vrobelová

2 364 závodníků, 462 trenérů
a 30 vedoucích výprav. Zlínský
kraj je prvním z krajů, kde se
dětská olympiáda uskuteční již
podruhé. Prvně to bylo v lednu
roku 2008, kdy se zde konala
její zimní verze.
Pravou olympijskou atmosféru si lze jen stěží představit
bez odpovídající divácké kulisy, proto budou mít na všechna
sportoviště zájemci z řad široké veřejnosti vstup zdarma,
aby mohli přímo povzbudit
své favority či se pouze potěšit
z výkonů mladých sportovních
talentů. 
(red)

Otrokovice probíhala atletická
a fotbalová zápolení, žáci si
také vyzkoušeli některé netradiční disciplíny – například
házeli raketkou na cíl, medicinbalem pozadu do dálky nebo
skákali přes švihadlo. Ve sportovní hale na Štěrkovišti se konaly líté florbalové zápasy. Při
doprovodném programu jsme
stihli airtrack v sokolovně,
návštěvu zoologické zahrady
Lešná, večerní diskotéky i povídání s otrokovickými florbalisty.
Tři roky uběhly jako voda,
projekt a projektové sportovní kempy máme za sebou, ale
vídat se budeme i nadále díky
pětileté udržitelnosti projektu.

Všichni účastníci se na tato setkávání velmi těší, stali jsme se
opravdu přáteli. Slova z názvu
projektu o tom, že pohyb spojuje a vzájemně rozvíjí, byla
naplněna měrou vrchovatou.
Děkujeme všem, kteří se
na projektu podíleli, zejména
panu učiteli Vlastimilu Bukovjanovi jako hlavnímu organizátorovi.
Projekt „Pohyb nás spojuje
a vzájemně rozvíjí“ je realizován v letech 2010–2013 s další
trvalou udržitelností na pět let.
Jeho celkové výdaje se pohybují okolo 179 533 euro, tedy
cca 4,5 milionu korun.
Mgr. Marcela Javoříková,

ZŠ Mánesova

Tenisté Jiskry se zatím drží
na špičce druholigové tabulky
Vynikající výsledky zatím
předvádí tenisté Jiskry Otrokovice. Nováček druhé ligy
na úvod smetl Beskydský TK
i Valašské Meziříčí 9:0, poté
kvalitní Hradec Králové 6:3
a ostravský Start 8:1. Jedinou
porážku zaznamenal na půdě
favorita soutěže, TC Brno.
„Do soutěže jsme vstupovali s cílem zachránit se. Ovšem
stabilita a kvalita kádru se projevily a naše výsledky předčily očekávání,“ míní jednička
týmu Stanislav Nebojsa. Otrokovičtí využili slabší sestavy
úvodních soupeřů k důležitým
výhrám, které jim zajistily
klid do dalších zápasů. Jedinou porážku 2:7 zaznamenali
na půdě nabitého brněnského
TC a dvě kola před koncem jim
patří druhé místo. „Vzhledem
k tomu, že první liga se hraje
turnajovým způsobem na pod-

zim, nastoupilo proti nám prakticky brněnské áčko. V tomto
utkání nám chyběl zraněný lídr
týmu Michal Tabara, s ním
jsme mohli zápas při troše
štěstí i vyhrát,“ míní šéftrenér
klubu.
Sestava Nebojsa, Tabara,
Přehnal, Dlabač, Vychytil,
Vlachová a Bobková míří
za historickým úspěchem pro
Jiskru. „Čekají nás ještě zápasy v Ostravě a Brně, ale je jasné, že skončíme nejhůře třetí,
což je super. Teoreticky máme
ještě šanci i postoupit, ale druhá liga je pro náš klub myslím
ideální. Prvoligová soutěž se
hraje jen jako turnaj a naši fanoušci by nás vůbec neviděli.
Zápasy mají vesměs výbornou
kvalitu a prestiž našeho klubu
šla po letošních výsledcích nahoru, což jsem rád,“ uzavřel
spokojený hráč. 
(sne)
Inzerce

Cvičení na nafukovacím koberci airtrack v otrokovické sokolovně.

V týdnu od 20. do 24. května nás byly plné Otrokovice.
Na poslední sportovní kemp se
k nám sjelo 120 žáků a jejich
vyučujících ze čtyř škol, které
se podílely na tříletém projektu
Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí. V pondělí všechny
sportovce ze ZŠ Mánesova
Otrokovice, 2. ZŠ Napajedla,
ZŠ a slovenských MŠ Dubnica
nad Váhom a ZŠ Borský Mikuláš přivítal ve Sportovním
areálu Baťov starosta města Jaroslav Budek.
Týden plný atletických soutěží, florbalu i zábavy mohl
začít. Program byl po všechny
dny nabitý, ve Sportovním areálu Baťov i na hřišti TJ Jiskra

Otrokovické

12

noviny

Snímky: ANNA NOVOTNÁ

Otrokovičtí školáci si před prázdninami společně zařádili

To jsme si zařádili! Školáci ZŠ Mánesova mají žluté dresy, ZŠ TGM červené a ZŠ Trávníky zelené. Radost jim udělal pohyb, ale i medaile a poháry, které dostali.

OREA HOTEL ATRIUM - „Grilované speciality

a bohatá nabídka míchaných drinků.“

Šéfkuchař Ladislav Pánek s týmem kuchařů
se těší na osobní setkání a Vaši návštěvu:

150 g Vepřová kotletka,
domácí chléb,
125,- Kč*
malý zeleninový salát

KDE: OREA HOTEL ATRIUM,
nám. 3. května 1877, Otrokovice

KDY: 1. 6.‒31. 8. 2013 (každé úterý
a čtvrtek od 17.30 do 21.00)

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:
 PŘÍPRAVU SPECIALIT NA
GRILU (ryby, steaky, zelenina) naším kuchařem
přímo před zraky hosta.
 Příjemné posezení na
hotelové zahrádce nebo
uvnitř klimatizované restaurace.

* Speciální cena platí po předložení tohoto poukazu

Speciální akce
na míchané drinky

aurace
u do naší rest

rodino

2+1
zdarma

!!! Srdečně Vás zveme k návštěvě naší hotelové restaurace Colosseo !!!

(každý třetí drink zdarma)

REZERVACE MÍST: tel.: + 420/ 573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz

čer s
t příjemný ve
Přijďte strávi

přáteli nebo

 Výběr ze široké nabídky
míchaných nápojů.
 Po domluvě možnost
soukromé grill party pro
skupiny nebo rodinné
oslavy během víkendů.

Inzerce

Hra s míčem, hod raketkou i kotouly. Děti se během uplynulého školního roku cvičily v různých dovednos- Hasiči se postarali o duhu. Slunce nelítostně
tech. Na Prázdninovém řádění všechno předvedly rodičům. Když zrovna nesoutěžily, popovídaly si se spolužáky, pálilo, a tak dětem i dospělým udělali radost otanebo se bavily třeba metáním hvězdic.
rokovičtí hasiči se svou stříkačkou.
Sportovní areál Baťov zaplnily Pavla Kubiše a Filipa Čecha či měl připraveny i zajímavosti akce. Podporu tomuto projektu Odboru školství a kultury MěÚ
stovky dětí při dalším společ- florbalistů Karla Ťopka a Vác- o sportovcích. Důležitou úlohu, zachováme i v jeho dalším po- Otrokovice i místní sportovní
ném soutěžení v rámci pro- lava Večeři. Bez ohledu na svou která nadchla děti, měl Sbor kračování,“ uvedla ředitelka od- organizace pracující s mládeží.
jektu Zdravý pohyb do škol. sportovní profesi si například dobrovolných hasičů Otroko- boru služeb klientům VZP, regi- Spoluprací všech zmíněných
Žáci všech tří otrokovických hokejisté s dětmi kopali na brá- vice. Hasiči přijeli na spor- onální pobočka Ostrava, Petra a sdružením jejich členů do jedzákladních škol změřili síly při nu, veslaři házeli raketkami tovní areál s cisternou a hor- Oblouková. „Dnešní akcí samy noho celku vznikla Trenérská
míčových, obratnostních a atle- a florbalisté skákali přes překáž- ko zmírnili pokropením dětí. děti prokázaly, že projekt Zdra- rada, která dohlíží nad všemi
ky. Vrcholem sportovního klá- Nad Otrokovicemi tak byla vý pohyb do škol má smysl. aktivitami projektu a v čele
tických cvičeních.
I přes horké počasí přišli děti ní byla štafeta, při které měly vidět krásná duha. Doprovod- Sportovaly, hýbaly se, užívaly si s předsedou Alešem Prudkým,
povzbudit v hojném počtu ne- děti možnost porovnat síly se ný program s házením na cíl, zábavu. A přesně o to nám jde. pracuje ve složení Milan Plesar,
jen rodiče a další členové rodin, svými vzory. Všichni kapi- velkou trampolínou a dalšími Velké poděkování patří všem Petr Hrabec, Zdeněk Novák,
ale i osobnosti z oblasti sportu, táni se sjednotili do jednoho atrakcemi připravil pro všech- osobnostem, které ve svém Jan Ševčík, Vlastimil Bukovjan,
které se staly kapitány jednot- týmu, a aby dohnali počet dětí, ny zájemce Dům dětí a mláde- volném čase přišli podpořit Roman Nemeček, Petr Trávnílivých týmů. Čerpat zkušenosti museli běžet čtyřikrát. Navíc že Sluníčko. Přátelská atmosfé- děti a strávit s nimi zábavné ček, Lenka Krupková, Barbora
tak malí žáčci mohli od střelce v posledních kolech vyměnili ra rychle ovládla sportoviště odpoledne, ale také organizáto- Šopíková a Eva Pšenčíková.
Partnery Prázdninového řáJiřího Gacha, triatleta Petra Va- štafetový kolík za mikrofon a všichni společně prožili krás- rům, kteří přispěli k úspěšnému
brouška, rally jezdce Pavla Va- a svůj běh museli také komen- ný den. „Dnešní soutěžení bylo zvládnutí této akce a lidem po- dění jsou VZP ČR, ENAPO,
louška a navigátora Petra Sta- tovat. To uvítal i moderátor skvělé. Podpora zdravého pohy- dílejícím se na realizaci projektu Technické služby Otrokovice
rého, veslařů Vlastimila a Petra Ondřej Carda, který přítomné bu u dětí je stále více potřebná Zdravý pohyb do škol,“ komen- a DDM Sluníčko Otrokovice.
Čablových, hokejistů zlínského provázel celým odpolednem a proto jsme rádi, že se VZP toval otrokovický místostarosta Mgr. Lenka Krupková,
tisková mluvčí Otrokovic
klubu PSG Luboše Horčičky, a kromě informací o programu mohla stát hlavním partnerem Milan Plesar. K těm patří kromě 

