
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

19. června 2009
číslo 6 - ročník 19
zdarma - neprodejné

In
z

e
r

c
e

Perla Zlínska
nabídne ochutnávky

strana 1 a 6

®

Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur
udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008

Dana Bérová
předsedkyně poroty

Business Development Director spol. Gartner Inc.

Jiří Janoušek
člen poroty

výkonný ředitel AKA

Tomáš Studeník
člen poroty

ředitel spol. Westminster

Lukáš Kříž
člen poroty

šéfredaktor časopisu Inside

ČESTNÉ UZNÁNÍ

V Praze dne 25. března 2008

EMGC 2008: Komunikační projekt roku 

Město Otrokovice

Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur
udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008

Dana Bérová
předsedkyně poroty

Business Development Director spol. Gartner Inc.

Jiří Janoušek
člen poroty

výkonný ředitel AKA

Tomáš Studeník
člen poroty

ředitel spol. Westminster

Lukáš Kříž
člen poroty

šéfredaktor časopisu Inside

ČESTNÉ UZNÁNÍ

V Praze dne 25. března 2008

EMGC 2008: Komunikační projekt roku 

Město Otrokovice

Milí spoluobčané,
měsíc červen znamená nástup léta a přináší nám dobu 

dovolených s předzvěstí zaslouženého odpočinku. Na konec 
měsíce června se také jistě těší převážná většina školáků. 
Končí opět jeden školní rok a před nimi jsou dva krásné prázd-
ninové měsíce plné her a bezstarostné pohody. Ještě předtím 
ale čeká Vás, rodiče, pohled na školní vysvědčení Vašich ra-
tolestí. Někde to bude pohled plný pýchy a radosti z úspěchů 
Vašeho potomka, jinde s trochou zklamání a někde možná  
i s pokáráním. Jistě budete, vážení rodiče, postupovat uvážlivě 
a budete volit spíše pochvalu a povzbuzení, aby vaše dítě 
neztratilo motivaci a chuť poprat se se školními osnovami 
i v dalších školních letech. Žákům, kteří již základní školu 
opouštějí, přeji úspěšný start do nové životní etapy.

Zasloužené dny volna čekají i naše pedagogy a ostatní 
pracovníky škol. Díky jejich úsilí dosahovaly všechny naše 
školy po celý školní rok velmi dobrých výsledků. Každá  
z nich byla něčím specifická. Díky zdravé konkurenci nabízely  
žákům pestré programy v rámci  školního vzdělávacího pro-
gramu,  soutěže a olympiády i obrovské množství doplňujících  
mimoškolních aktivit  pro jejich osobnostní rozvoj. 

Jsem hrdá na to, že žáci i učitelé účastí a výbornými 
výsledky na těchto akcích velmi dobře reprezentují nejen sebe  
a svou školu, ale celé město. O úspěších jednotlivých škol za 
tento školní rok se dočtete na dalších stranách Otrokovických 
novin.

 Město Otrokovice je si vědomo, že investování do škol 
znamená investice do vzdělání a výchovy mladé generace  
a každoročně vyčleňuje nemalé finanční částky v rozpočtu 
na rozvoj všech městem zřizovaných  škol. Ekonomická situ-
ace města v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí, 
bohužel, neumožňuje požadavky škol uspokojit tak, jak by-
chom si to všichni jistě přáli. Přesto se i do budoucna budeme 
snažit maximálně podporovat všechny naše školy a školská 
zařízení nejen materiálně, budeme napomáhat vytváření co 
nejuspokojivějších a nejoptimálnějších podmínek  pro výcho-
vu a vzdělávání našich žáků.

 Dovolte mi, abych ujistila pedagogickou a celou otroko-
vickou veřejnost, že si velmi  vážíme  vyčerpávající,  záslužné 
a odpovědné práce našich pedagogů i všech, kteří s dětmi 
pracují ve školách i mimo ně.

Jménem vedení města chci všem s úctou a hlubokým obdi-
vem poděkovat za jejich obětavou celoroční práci a popřát jim 
i jejich žákům co nejkrásnější  prázdniny!

 libuše Škrabolová, místostarostka

úvodní slovo

Starostka Otrokovic Radoslava Matuszková, primátor Dubnice 
nad Váhom Jozef Gašparík a hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák si na závěr slavnostního setkání vyměnili oficiální dary.
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otrokovice  -  Ochutnávky regi-
onálních výrobků nejrůznějšího 
zaměření, přehlídka zemědělské 
techniky a bohatý kulturní pro-
gram pro děti i dospělé, to vše 
nabídne široké veřejnosti akce 
Perla Zlínska 2009.

Místem letošního vyhlášení 
výsledků 4. ročníku této soutěže 
o nejlepší potravinářský výrobek 
Zlínského kraje budou zítra, 20. 
června, od 10 hodin městské kul-
turní zařízení Otrokovická BE-
SEDA a přilehlé náměstí. Soutěž 
organizuje Okresní agrární ko-
mora pro okres Zlín za finanční 
podpory Zlínského kraje, města 
Otrokovice a dalších firem. 

„Do letošního ročníku se nám 
přihlásilo 137 vzorků, které 

budou soutěžit hned v několi-
ka kategoriích. Pro letošní rok 
rozšiřujeme soutěžní kategorie 
o výrobky z jehněčího masa, z 
medu, nápoje a ostatní potra-
vinářské výrobky,“ objasnila 
ředitelka úřadu Agrární komory 
Zlínského kraje pro okres Zlín 
Jana Brázdilová. 

V rámci bohatého dopro-
vodného programu se mohou 
návštěvníci těšit na vystoupení 
mažoretek, dechovou hudbu 
Topolanka i písně ABBA v po-
dání jedné z revivalových kapel. 
Kromě toho bude moci veřejnost 
zhlédnout ukázku zemědělské 
techniky, pro děti bude připraven 
skákací hrad a nejrůznější soutě-
že. Hlavním lákadlem je však 

zcela jistě možnost bezplatné 
ochutnávky oceněných výrobků 
v soutěži Perla Zlínska. Ve stán-
cích na náměstí bude veřejnosti 
k dispozici také alko i nealko 
občerstvení včetně grilovaných 
specialit. 

„Každá aktivita, která přispí-
vá ke zviditelnění regionálních 
potravinářských výrobců, si za-
slouží podporu. Jsem velmi ráda, 
že se letošní soutěž uskuteční 
právě v našem městě, a všichni 
tak budeme mít možnost zhléd-
nout i ochutnat pestrou přehlídku 
regionálních gastronomických 
specialit a přitom se pobavit zají-
mavým kulturním programem,“ 
dodala starostka Radoslava Ma-
tuszková.  (red)

Přijďte ochutnat regionální výrobky

Město oslavilo výročí partnerství
otrokovice - Desáté výročí 
uzavření partnerství s městem 
Dubnica nad Váhom si 29. květ-
na připomněli zástupci otroko-
vické i dubnické radnice.

Při slavnostním aktu v ob-
řadní síni si představitelé obou 
měst  připomněli deset let vzá-
jemné spolupráce a podepsali 
deklaraci o dalším partnerství.

Během uplynulých deseti let 
se mezi městy uskutečnilo mno-
ho pracovních setkání. „Naše 
setkávání nám vzájemně dávala 
a dávají mnoho podnětů i z ob-
lasti veřejné správy, kde máme 
témata, v nichž jsme si byli a ješ-
tě budeme navzájem užiteční. 
V současné době máme na velmi 
dobré úrovni vytvořen výměnný 
systém kulturních souborů, naše 
družstva se vzájemně zúčastňují 
různých sportovních a školních 
závodů či mítinků. Již tradičně 
v Otrokovicích vítáme soubory 
z Dubnice na Dnech spřátelené 
kultury, Folklorních setkáních 
tří regionů,  i  Koledy tří náro-
dů situované do předvánočního 
času upevňují dlouhodobou 
spolupráci. V nedávné době 
byla například zahájena slibná 
spolupráce našich základních 
škol v projektu Comenius, který 
je také podporován prostředky 
z EU,“ řekla starostka Radosla-
va Matuszková.  (red)
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Tradiční veřejné

rybářské 
závody 

na ŠTěrkoviŠTi
od 20. 6. - 16 hodin
do 21. 6. - 10 hodin 

Prodej povolenek - 20. 6. od 
14 hodin v areálu rybářského 

svazu na Štěrkovišti. 
Hlavní cenou je 

zájezd pro dvě osoby 
na rybolov do norska.

Cvičí celý bahňák
V Domě dětí a mládeže Sluníčko se věnují 
pohybovým aktivitám nejen děti, ale i do-
spělí. Ve středisku Centrum volného času 
na Bahňáku najdete cvičit celé rodiny – 
maminky, tatínky, děti i vnuky. 

Ženy se již mnoho let scházejí ve Cvičení 
pro zdraví, kde si díky tradičním i novým 
formám cvičení dají do pořádku fyzické 
tělo i psychiku. 

Letos v lednu se přidali i muži. Za nece-
lých šest měsíců zvládli bravurně cvičení 
na velkých míčích, naučili se správně pro-
tahovat a posilovat svaly, relaxovat, správ-
ně používat dech. Nakoukli jsme i do čín-
ských tradic a společně si osvojili cvičení 
Pět Tibeťanů. Na závěr cvičební hodiny po 
relaxaci se našel čas i na chvilku povídání. 
Dozvěděla jsem se, že už není třeba slézat 
z kola, když je potřeba se podívat za sebe 
– krk se totiž už otáčí docela snadno. Také 
není problém si zavázat tkaničky. Možná 
to je trochu nadsázky. Pravdou však je, že 
součástí cvičení byla i dobrá nálada a hu-
mor, a že polevily i bolesti v zádech a klou-
by jsou zase pružnější. 

Pokud chcete udělat pro své zdraví to 
nejlepší, tak přistupujte ke cvičení s lás-
kou a hlavně s radostí. Pokud budete cvičit 
pouze z povinnosti – že je to třeba, že vám 
to doporučil lékař, apod. – tak to nefun-
guje.  

Přeji všem milovníkům zdravého pohybu 
krásné léto. kontakt na Cvč: 577 927 101

 ing. zdenka kyMlová
 cvičitelka zdravotní TV I. tř., 

Cvičení pro zdraví pro ženy i muže

veteránští atleti uspěli v dánsku

V dánském Aarhusu se konalo na 
přelomu května a června Mistrov-

ství Evropy veteránů v bězích a chůzi 
mimo dráhu. Z ČR se zúčastnilo těchto 
silničních závodů 40 běžců a chodců. 
Otrokovice byly zastoupeny Jiřím Ja-
nouškem, který si z Aarhusu přivezl  
3 medaile. V chůzi na 30 km se umístil 
na 4. místě časem 3:06:19 hod. Lépe si 
vedl na 10 km trati, kde získal bronz za 
čas 54:21 min. 

Další 2 medaile, a to stříbrné, získal 
v soutěži družstev na 10 i 30 km ve slo-
žení Adam, Pták, Janoušek. Kromě me-
dailí vytvořil na 30 km český rekord, 
a tím zvýšil stav rekordů na svém kon-
tě na tři. Další významnou veteránskou 
akcí bude vložený závod sprinterů na 
100m v rámci závodu Zlatá tretra, pak 
následuje MČR v Písku a mistrovství 
světa ve finském Lahti.  Petr gybas

Mezinárodní veslařská regata, která se konala 16.-17.
května v Hodoníně, přinesla další úspěch otrokovic-

kým  veslařům. V konkurenci všech moravských a sloven-
ských veslařů vybojovali veslaři z Otrokovic během dvou 
víkendových dní tolik vítězství a kvalitních umístění, že 
v celkovém hodnocení všech přítomných 
klubů získali nejvíce bodů, a tím i pohár 
starosty Hodonína. O úspěch se podílely 
všechny věkové kategorie od mladšího 
žactva až po dospělé – zvlášť cenná jsou 
první místa párových čtyřek  - pro vítěz-
ství si dojeli mladší žáci v sestavě Solař 
J., Nekoranec M., Novotný F., Skalník P., 
korm. Janda R., , starší žáci v sestavě Hra-
dila D., Omelka M., Svízela M., Svoboda 
T., korm. Janda R., starší žačky v sestavě 
Aguilarová N., De Figueiredo S., Šarová 
S., Polášková G., korm. Kraváčková B., 
čtyřka mužů Čabla P., Atarsia J., Viktora 
J., Čabla J.

Čtyřikrát projel vítězně cílem doros-
tenec Atarsia A., který zvítězil na skifu, 
na dvojskifu, na dvojce i na čtyřce. První 
místa si dále vybojovali muži Atarsi J. a 
Čabla J. na dvojskifu, starší žáci na dvoj-

skifech Svoboda T. a Hradila D. a Svízela M.a Omelka M., 
ml. žák Solař J. na skifu.
V soutěži veslařských klubů o pohár starosty Hodonína 
zvítězili otrokovičtí veslaři se ziskem 115 b. před veslaři 
z Břeclavi (95 b.) a domácími veslaři (80 b.).  (kub)

otrokovičtí veslaři zcela ovládli mezinárodní regatu




