
Dobročinná podívaná. Celkem dvanáct tisíc korun 
představoval výtěžek z charitativní módní přehlídky návrhář-
ky Lenky Holotíkové pro klienty otrokovické a zlínské poboč-
ky Naděje. Nad společenskou událostí převzal záštitu hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák a místostarosta Otrokovic 
Milan Plesar. Přehlídku moderních i klasických kabelek pro 
ženy i muže prokládala vystoupení klientů Naděje, zpěváků 
i tanečnice. Obě pobočky Naděje se o částku podělily rov-
ným dílem. V závěru večera převzali jejich ředitelé Kateři-
na Pivoňková a Pavel Polák šeky na šest tisíc korun z rukou 
návrhářky Lenky Holotíkové a otrokovického místostarosty 
Milana Plesara.  (ano), foto: Anna NovotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

21. října 2011
číslo 10 - ročník 21
zdarma - neprodejné

®

Radnice otevřela 
tři třídy MŠ
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  úvoDNí slovo

O tom, že Otrokovičtí nezapomínají na své rodáky v dalekých zemích a ani tito rodáci 
nezapomínají na Otrokovice, se mohl přesvědčit starosta Otrokovic Jaroslav Budek. 
Dopis z daleké Austrálie otiskujeme se svolením starosty i pisatele.

  Adelaide, 20. září 2011
Vážený pane starosto, 

koncem srpna, několik dnů před naším odletem do Austrálie, jsem byl překvapen  
a velmi potěšen návštěvou Vašich dvou delegátek, které mi osobně blahopřály a pře-
daly Vaši milou gratulaci k dosažení mého poněkud skličujícího věku 85 let. Společně  
s mojí manželkou Helenou oceňujeme tuto pozornost, neboť již déle než čtyřicet let žije-
me a pracujeme v zemích s jinou kulturou a jinými zvyky a tradicemi. Vaše blahopřání 
je pro nás oba ujištěním, že naše svazky s národem a zemí, ze které jsme vyšli, stále 
trvají i přes to, že vzdálenosti, prostředí a vztahy mezi lidmi jsou často diametrálně 
jiné. Děkuji Vám i Vašim spolupracovnicím, které se na této pozornosti podílely, ještě 
jednou, za hřejivé gesto, které udělalo radost mně, mé rodině, přátelům a nám všem.
 s pozdravy váš Zdeněk D. KotáseK

Módní přehlídka vynesla dvanáct tisíc
Menší provoz a také méně 
exhalací si slibuje otroko-
vická radnice od zákazu 
vjezdu nákladních vozi-
del nad 7,5 tuny do středu 
města. Od těžkých aut si 
už Otrokovice na chví-
li odpočinuly, už téměř 
dva roky ale znovu nejen 
těžká, ale i lehčí nákladní  
a také osobní auta měs-
tem projíždějí. Děje se tak 
kvůli zpoplatnění severo-
východní části obchvatu 
města. Pravděpodobně od 
Nového roku má  nápor 
alespoň těch nad 7,5 tuny 
ustat kvůli novým zákazo-
vým značkám. 

Do centra nesmějí kami-
ony nad 12 tun už od ledna 
2008. „Město Otrokovice 
tak omezilo tranzitní prů-
jezd kamionů centrem po 
silnici  I/55 od Kvítkovic-
ké křižovatky ke křižovat-
ce Komenského,“ uvedla 
vedoucí dopravně-správ-
ního odboru  Renáta Krys-
tyníková. 

Vzhledem k dlouhodo-
bě velmi komplikované 
dopravní situaci v Otro-
kovicích a opakovanému 
odmítnutí ministerstva 
dopravy udělit výjimku 
ze zpoplatnění průjezdu 
severovýchodní částí ob-
chvatu města přistoupi-

la radnice k důraznějším 
opatřením. Chce požádat 
krajský úřad o zákaz tran-
zitu vozů nad 7,5 tuny. 
„Velká část osobní i ná-
kladní dopravy se vrací 
do centra. S tímto je spo-
jeno také stále větší zatí-
žení prostředí, ve kterém 
naši občané žijí. Rostou 
exhalace plynů, prachová 
i hluková zátěž. Důleži-
tým faktorem je snížení 
bezpečnosti. Věříme, že 
nové omezení průjezdu 
nákladních vozidel ales-
poň trochu zlepší situaci v 
centru,“ poznamenal otro-
kovický starosta Jaroslav 
Budek. 

Dopravní omezení na 
silnici I/55 povoluje Kraj-
ský úřad Zlínského kraje, 
kam bude žádost podána 
po vyjádření dalších zú-
častněných stran – tedy 
Policie České republiky, 
Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje a zlínské pobočky 
Ředitelství silnic a dálnic. 

„K opatření jsme se již 
vyjádřili bez připomínek,“ 
konstatoval například 
zlínský policejní mluvčí 
Josef Havela.

Pokud Krajský úřad 
Zlínského kraje změnu 
odsouhlasí, začne platit v 
momentě osazení značka-

mi. Výjimku bude mít do-
pravní obsluha – například 
těžké, ale prospěšné pope-
lářské vozy samozřejmě 
budou dál v ulicích sloužit 
obyvatelům Otrokovic. 

Místostarosta Otroko-
vic Milan Plesar připustil 
možnost dalšího omezová-
ní  průjezdu těžkých vozů.  
„V roce 2008 město zarea-
govalo na neutěšenou situ-
aci omezením vjezdu ná-
kladním autům nad 12 tun 
do centra. V mezidobí se 
nejrůznějšími aktivitami 
snažíme upozornit zástup-
ce ministerstva dopravy  
i Ředitelství silnic a dálnic 
na potřebnost vyčlenění 
financí na přípravu stavby 
dokončení jihovýchodní 
části obchvatu Otrokovic. 
Sami vlastními silami dě-
láme, co můžeme, a proto 
jsme se rozhodli zareago-
vat na zvýšenou frekvenci 
dopravy v centru města 
omezením vjezdu náklad-
ních vozidel nad 7,5 tuny. 
Od tohoto kroku očekává-
me alespoň mírné zlepšení 
dnes již velmi tíživé situ-
ace. V opačném případě 
se budeme zabývat mož-
ností omezení vjezdu ná-
kladním vozidlům nad 3,5 
tuny do centra,“ přiblížil.

 Anna NovotNá

Město chce omezit vjezd autům nad 7,5 tuny



Házení raketkou je nácvikem pro budoucí oštěpaře. Hodit co nejdále zkusil  
i Jonáš Kraváček z DDM Sluníčko.

Na stupně vítězů se díky svým výkonům postavil například Samuel 
Straka z TJ Jiskra. Blahopřeje mu organizátor a městem oceněný 
trenér Aleš Prudký.   

Pětadvacet metrů přes překážky a pak pětadvacet metrů sprintu si zaběhli  
i Martin Hájek a Matěj Jonášek z TJ Jiskra Otrokovice. 

Kilový medicinbal byl výzvou pro Dorotku Doleželovou soutěžící 
za DDM Sluníčko.  

Malí  atleti z celého kraje se utkali ve čtyřboji.  Dařilo se i otrokovickým 
2 OtrOkOvické

nOviny

Překážkový sprint na  50 metrů, hod raketkou, 
skok daleký a hod kilovým medicinbalem.  
V těchto disciplínách se utkaly 5. října na No-
vém stadionu na Štěrkovišti děti z atletických 
přípravek ze Zlínského kraje. „Startovalo cel-
kem 151 dětí v pěti kategoriích čtyřboje, takže 
pořadatelé a rozhodčí museli zvládnout celkem 
604 startů v jednotlivých disciplínách, vše změ-
řit, zapsat ,spočítat, vyhodnotit a vyhlásit za 2,5 
hodiny,“ přiblížil a zároveň poděkoval organi-
zátorům vedoucí přípravky TJ Jiskra Otrokovice 
Aleš Prudký.  

Malí borci z Otrokovic si vedli velmi dob-

ře, několik z nich dokonce stálo „na bedně“. 
Mezi chlapci narozenými v letech 2000 - 2001 
byl první Kryštof Kašpárek z TJ Jiskra, který 
s přehledem zvítězil ve všech čtyřech disciplí-
nách. Mezi kluky ročníků 2002 - 2003 získal 
stříbro Marian Pražák a bronz Petr Pšenčík, oba  
z DDM Sluníčko. Soutěžící narození v roce 
2004 a mladší také statečně bojovali.Zlatou me-
daili má Samuel Straka z TJ Jiskra.

Letos ještě otrokovické atlety čeká listopado-
vý půlmaraton Memoriál Dr. Podmolíka, kde se 
premiérově představí i atletické přípravky a také 
tradiční Mikulášská hala.  (ano)

Děti z atletických přípravek DDM Sluníčko a Jiskry Otrokovice napjatě čekaly na vyhlášení výsledků.  

Do měkkého písku atletického stadionu skáče Simonka Horáková z Domu dětí a mládeže Sluníčko. 
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s gratulanty. Jestli někdo ví, jak se v dobré kondici a náladě dožít vysokého věku, tak je 
to Bohumil Kristýnek. Obyvatel otrokovického Senioru B oslavil devětadevadesátiny v takové 
pohodě, že by mu ji mohl závidět kdekterý třicátník. „Je to jednoduché. Člověk musí mít stále 
dobrou náladu a nic špatného si nepřipouštět, nevztekat se,“ poradil Kristýnek. Dobrými pomoc-
níky pro udržení vitality jsou také zpěv, ráno šťopka slivovice, kapky z ženšenu a jinanu dvou-
laločného. Jiné medikamenty prý nejsou potřeba. Bohumil Kristýnek se baví sbíráním lidových 
příběhů a povídaček z Hané a malováním. S kamarádem ze senioru B také chtějí vystupovat jako 
duo lidový vypravěč a harmonikář. Mnoho zdraví mu k narozeninám popřáli otrokovický staros-
ta Jaroslav Budek a místostarosta Milan Plesar.   (ano), foto: lenka KrupKová
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recept na dlouhověkost: zpívat si a nevztekat se

průzkum: podnikatelé jsou spokojení
Uznání za nejvyšší spokojenost podnikatelů s prací radnice 
získaly Otrokovice při srovnávacím výzkumu Město pro byz-
nys vyhlášeném týdeníkem ekonom.  Analýza podnikatel-
ského prostředí vyhodnocovala podnikatelský potenciál 205 
obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního 
města Prahy. Posuzovalo se padesát kritérií v oblastech pod-
nikatelské prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, kvalita ve-
řejné správy, cenové podmínky a telefonický průzkum mezi 
podnikateli. Právě kvalitou veřejné správy Otrokovice mezi 
podnikateli bodují. Získaly od nich totiž vysoké hodnocení, 
které vedlo k udělení dílčí ceny, a to uznání za nejvyšší spoko-
jenost podnikatelů s prací radnice. „Udělení ocenění nás těší a 
velmi si jej vážíme především z toho důvodu, že zaznívá z úst 
zdejších podnikatelů. Věřím, že i nadále zůstane spolupráce 
na vysoké úrovni a budeme nacházet společnou řeč při řešení 
problémů,“ uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.  (red)
     
soutěž ČeDoK letní radovánky zná své vítěze
Své vítěze už má soutěž ČeDOK Letní radovánky, která se ko-
nala po celé léto na Městském koupališti v Otrokovicích. Soutě-
žící fotografové hráli o zajímavé ceny – poukaz na zájezd od CK 
ČeDOK v hodnotě 15 tisíc korun či pětidenní a víkendový pobyt  
v Balnea Centru v Podhradní Lhotě u Rajnochovic. Po sečtení 
všech hlasů a ověření jejich platnosti se vítězem letošního roč-
níku staly snímky: Karolínka s1 390 hlasy, Lája a léto na kou-
pališti s 916 hlasy a Vikinka na koupáku s 844 hlasy. Celkem 
soutěžilo 27 fotografií, které v souhrnu získaly 4 229 hlasů. 
Uspořádání soutěže by nebylo možné bez zapojení sponzorů, 
kterými v letošním roce byly cestovní kancelář ČeDOK a uby-
tovací zařízení BALNeA CeNTRUM. Mediálními partnery 
akce se staly televize RTA, rádio Kiss Publikum, Zlínský deník 
a Otrokovické noviny.  (red)

otrokovice hostily vzdělávací konferenci
Pro kongresy a také kulturní vyžití má sloužit sál Otrokovické  
BeSeDY, který se slavnostně otevírá 9. prosince. Město  vstou-
pilo v jednání s hoteliéry jakožto poskytovateli ubytovacích 
kapacit a chystá například společnou prezentacina lednovém 
veletrhu Regiontour v Brně.  O tom, že jsou už nyní Otrokovice 
strategickým městem pro setkávání podnikatelů, představitelů 
vzdělávání i dalších kongresových aktivit, svědčí konference, 
která se konala počátkem října v otrokovickém hotelu Atrium. 
Projektem UNIV 2 kraje byla představena nová kampaň Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  na podporu celo-
životního vzdělávání Čechů. Cílem kampaně je vzbudit zájem 
dospělých o další vzdělávání a poukázat na dosavadní neuspo-
kojivý stav v této oblasti. Se sloganem „Rozšiřte si obzory“ se 
lidé mohou setkávat v televizních spotech, rozhlase, tištěných 
médiích či na internetu. (red)

Boj o titul obec přátelská rodině
Obce a města mohou i letos získat dotaci na aktivity podpo-
rující rodiny a titul Obec přátelská rodině roku 2011. Bojovat 
 o nejvyšší místa se rozhodly i Otrokovice. Postoupily do užší-
ho výběru a poté absolvovaly návštěvu hodnoticí komise. 

Otrokovice soutěží v kategorii obcí od deseti do padesá-
ti tisíc obyvatel spolu s dalšími pěti obcemi. „Komplexním 
 a dlouhodobým přístupem se snažíme zkvalitňovat oblast čin-
ností směřovaných k rodině. Soutěže, jako je Obec přátelská 
rodině, jsou jedním z ukazatelů, kdy může tým nezávislých 
odborníků posoudit, zda se ubíráme správným směrem. Po-
drobným zpracováním formuláře jsme učinili inventuru toho, 
co ve městě funguje i vývoj v jednotlivých oblastech proro-
dinné politiky,“ přiblížil starosta Otrokovic Jaroslav Budek. 
V pondělí 10. října navštívili hodnotitelé Otrokovice osobně, 
aby se přesvědčili o pravdivosti údajů uváděných v soutěž-
ním formuláři a dozvěděli se více informací o zavedených 
opatřeních i realizovaných aktivitách pro rodinu. „Společně 
jsme nejdříve hovořili o podrobnostech uváděných v dotazní-
ku. Poté co jsme si všechno vyjasnili, vydali jsme se do terénu 
a projeli některé části města. Navštívili jsme například Mateřské 
a dětské centrum Klobouček, Domino, nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež ŠLIKR, tréninkovou kavárnu Café Naděje, 
SeNIOR Otrokovice i nové třídy Mateřské školy Otrokovice. 
Bohužel jsme neměli dostatek času, abychom hodnotitelům 
mohli ukázat více. Přesto věřím, že se jim u nás líbilo,“ dodal 
starosta. O vítězi soutěže bude jasno v listopadu. 

Již 4. ročník celostátní akce pořádá Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asocia-
cí center pro rodinu a Sítí mateřských center.   (red)

pastelková školka nadchla děti i rodiče

Rodiče dětí z nově otevřené 
Pastelkové školky se 3. října 
netajili radostí: jejich ratolesti 
mohou docházet do mateřinky, 
kde najdou kamarády a paní uči-
telky, které je povedou a s lec-
číms jim pomohou. Přitom ještě 
na jaře to vypadalo, že budou 
mít děti smůlu a zůstanou doma. 

Kapacitu školek navýšila 
otrokovická radnice přes léto 
rozsáhlou rekonstrukcí v ZŠ 
Trávníky. „Jsem jedině ráda, že 
se tahle školka otevřela,“ uvedla 
například Pavla Šuranská, mat-
ka pětiletého Martina. „Je to pro 
nás velká událost, jsme šťastní,“ 
dodala za čtyřletou holčičku Ka-
rolínu Andrea Němcová. 

Vyprovodit své ratolesti do 
nové školky přišli často s ma-
minkami i tatínci. „Určitě je to 
dobré. Malá chodila do jeslí, 
byla zvyklá na kolektiv,“ řekl 
Pavel Řezníček o dceři Helence, 
které budou brzy tři roky. „Jde-
me dál,“ nechtěl se v první den 
školky ve dveřích zdržovat ani 
čtyřapůlletý chlapec Thinh.

V první den si v novém za-
řízení hrálo, kreslilo a bavilo 

se třiačtyřicet dětí. Celkem jich 
bude chodit čtyřiasedmdesát, 
tedy všechny, jejichž rodiče po-
dali přihlášku k zápisu. Kapacita 
je ovšem čtyřiaosmdesát dětí, 
takže šanci na umístění mají 
například i ty, jejichž rodiny se 
přistěhují během roku.

Tři nové třídy Mateřské ško-
ly Otrokovice (MŠO) ale byly 
slavnostně otevřeny už týden 
před samotným nástupem dětí, 
v pondělí 26. září. Slavnostního 
přestřižení pásky se ujal starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek spo-
lu s ředitelkou MŠO Magdou 
Zycháčkovou a ředitelkou ZŠ 
Trávníky Janou Večeřovou. 
„V květnu jsme se rozhodli 
pro rozšíření Mateřské školy 
Otrokovice. Neuplynulo ani 
půl roku a scházíme se v těchto 
krásných nových třídách, kte-
ré se podařilo vybudovat v tak 
krátkém čase díky značnému 
úsilí všech zúčastněných. Naše 
velké díky patří především ře-
ditelkám mateřské i základní 
školy, které zde i ve dnech své-
ho volna trávily mnoho času  
a podílely se na hladké realiza-

ci. Ne menší zásluhu mají také 
učitelky a pracovníci, kteří vše 
zajišťovali po technické stránce. 
Už když jsem do těchto míst 
vstoupil, zaplavil mě příjemný 
pocit z dobře odvedené práce. 
Jsem si jist, že se zde bude dětem 
i všem pracovníkům líbit,“ uvedl 
starosta Otrokovic při slavnost-
ním zahájení.

Radost z toho, že všechny za-
psané děti se podařilo umístit, 
neskrývala ani ředitelka MŠO 
Magda Zycháčková. „Velké 
díky patří všem, kteří se o vše 
zasloužili v tak rekordním čase 
– zřizovateli městu Otrokovice, 
Barumu Continental, všem pra-
covníkům, kteří zajišťovali pře-
stavbu. A také pracovnicím MŠ 
Otrokovice, které tyto prostory 
vyzdobily tak, aby se tu dětem 
líbilo,“ poukázala. 

Vybudování třech nových 
tříd MŠO stálo 4,2 milionu 
korun, přičemž 370 tisíci ko-
runami přispěla na vybavení 
jedné ze tříd firma Barum Con-
tinental. Ve školce vznikne šest 
nových pracovních míst. Další 
1,5 úvazku přibude ve školní 
jídelně, o něco více práce má  
i školník ZŠ Trávníky.

Školky v Otrokovicích na-
vštěvuje nyní 605 dětí. Letošní 
školní rok je od roku 2007/2008 
první, kdy byly přijaty všechny 
děti, které přišly k zápisu. „V 
souladu s evropskou i národní 
legislativou je předškolní vzdě-
lávání určeno dětem zpravidla 
od tří let věku. Jsem proto rád, 
že všechny mladé rodiny z Ot-
rokovic, které o to požádaly, 
mají své děti umístěné v měs-
tem zřízené mateřské škole,“ 
doplnil místostarosta Otrokovic 
Milan Plesar.  

 Anna NovotNá

Dětem je jistě dobře i doma, v mateřské škole ale potkají spoustu 
vrstevníků.   Foto: Anna NovotNá

AKtuálNě Z MěstA

více AKtuAlIt NA www.otroKovIce.cZ



Z jeDNáNí rADy MěstA otroKovIce (rMo)

Upozorňujeme občany, že Městský 
úřad Otrokovice bude dne 18. 11. 2011                           

z provozních důvodů uzavřen.
Provozní odbor MěÚ Otrokovice

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších před-
pisů město Otrokovice vyhlašuje výBěrové říZeNí NA 
proNájeM NeBytových prostor A přIlehlého 
poZeMKu v Areálu reKreAČNí oBlAstI Štěr-
KovIŠtě v otroKovIcích, na parcele č. 3363 v k. ú. 
Otrokovice. Jedná se o stavební objekt – občerstvení „u KA-
líŠKA“ (zkolaudováno k účelu užívání – provoz občerstvení 
 a provoz letní zahrádky s občerstvením) o celkové výměře 221,45 
m2, přilehlý pozemek 395,10 m2, taneční kolo 314 m2 a sklad  
13,05 m2, za následujících podmínek:

1. doba nájmu: nejdříve od 1. 12. 2011 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  
a) za stavební objekt minimálně 900 Kč/ m2/rok (bez DPH),
b) za přilehlý pozemek, taneční kolo a sklad minimálně 60 Kč/m2/
rok (bez DPH),
c) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne první-
ho měsíce příslušného čtvrtletí a může být každoročně upraveno  
o % inflace za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem roku  
ČSÚ,    
d) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebytových 
prostor,
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede navrhovanou 
výši nájemného za m2/rok a účel nájmu, 
4. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti doloží kopii živ-
nostenského oprávnění  nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k České správě sociálního za-
bezpečení, finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně a čestné pro-
hlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.
6. V souladu s usnesením č. RMO/41/02/11 ze dne 7. 2. 2011 bude 
součástí nájemní smlouvy i závazek, že v pronajímaných neby-
tových 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 ob-
dobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajíma-
teli 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.
8. Uzávěrka výběrového řízení: 25. 11. 2011 ve 12 hodin.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Ot-
rokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem dohod-
nout 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 občerstvení U Kalíška“ na adresu: 
TeHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Ot-
rokovice. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit  
a nevybrat žádnou z nabídek.

OtrOkOvické
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V rámci zavádění dvou nových typů občan-
ských průkazů, tzv. e-občanské průkazy  (e-OP) 
dojde v druhé polovině prosince tohoto roku 
k významné celostátní výluce činností praco-
višť vydávajících občanské průkazy a cestovní 
doklady. Nové typy dokladů totožnosti budou 
vydávány od 1. 1. 2012. Příjem a zpracování žá-
dostí o e-OP budou podobné jako u cestovních 
dokladů. Tedy pro občany přívětivější. Fotogra-
fie občana i samotná žádost bude pořizována ve 
speciální kabince přímo na úřadě. 

S tím souvisí i nutné technologické odstávky 
stávajícího systému. Upozorňujeme tímto ob-
čany, že úplná odstávka systému se koná již od 
17.11.2011 s tím, že provoz agendy e-pasů bude 
obnoven 21.11.2011. Další odstávka systému je 
plánována od 23.12.2011 od 16 hod. s tím, že 
provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude 
obnoven nejpozději v pondělí 2. 1. 2012.

Dále upozorňujeme, že v souvislosti s od-
stávkou systému bude možné požádat o vydání 
stávajícího typu občanského průkazů se strojově 
čitelnými údaji nejpozději do 14. 12. 2011, je-li 

podána žádost u úřadu příslušného pro vydání 
občanského průkazu (řídí se trvalým pobytem 
občana). Je-li žádost o vydání stávajícího typu 
občanského průkazu podána u nepříslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí nebo matričního úřadu, bude zpracována  
a stávající typ občanského průkazu bude vydán, 
pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 
 30. 11. 2011.      Nejzazší termín pro ukončení 
přijímání žádostí o vydání e-pasů je Minister-
stvem vnitra ČR stanoven na 19. 12. 2011. Do 
tohoto termínu je možné na úřadě podat žádost 
o zapsání titulu do vydávaného e-pasu. Do již 
vydaných cestovních pasů je možné zapsat titul 
do 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 se tituly do ces-
tovních dokladů zapisovat podle platné právní 
úpravy již nebudou.

Omlouváme se předem občanům za způso-
bené komplikace. Na případné dotazy odpoví 
pracovníci odboru evidenčně-správního na tele-
fonních číslech 577 680 232 - 3.

 Bc. Marcel NeMČeK,  
 vedoucí odboru evidenčně-správního

Město Otrokovice vyhlašuje 
výBěrové říZeNí NA 
proDej NeMovItostI 
Č. p. 5572 v ul. přístAv-
Ní v otroKovIcích na 
pozemku st. pl. 532/2 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výmě-
ře 37 m2, pozemek st. pl. 532/2 
– zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 37 m2 a přilehlou část 
pozemku p. č. 448/197 – za-
hrada o výměře 49 m2 vše v k. 
ú. a obci Otrokovice za cenu 
nejvyšší nabídky za následují-
cích podmínek: 
1. zájemce uvede: jméno a pří-
jmení, adresu trvalého bydliš-
tě, popř. doručovací adresu a 
telefonický kontakt,
2. minimální cena: 720 000 
Kč,

3. úhrada kupní ceny: do 30 
dnů po schválení prodeje 
ZMO,
4. v případě, že má být nemo-
vitost nabyta do společného 
jmění manželů, přihlásí se do 
výběrového řízení oba manželé,
5. předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsaná ucha-
zečem, popř. uchazeči,
6. v případě nabídek se shod-
nou nabídkovou cenou roz-
hoduje při vyhodnocení čas 
podání nabídky s tím, že dříve 
podaná nabídka má přednost,
7. zadavatel si vyhrazuje právo 
nevybrat žádnou z nabídek a 
výběrové řízení zrušit,
8. uzávěrka výběrového řízení: 
21.11.2011 v 10 hodin.
V nemovitosti je umístěn hlav-

ní vodoměr, čtvrtdomky č. p. 
5571, 5573, 5574 mají vodo-
měry odpočtové. Přihlášky 
do výběrového řízení je nutno 
podat osobně do podatelny 
MěÚ Otrokovice v zalepené 
obálce s označením v levém 
dolním rohu „neotvírat VŘ – 
RD 5572“ na adresu: MěÚ Ot-
rokovice, budova č.1, nám. 3. 
května 1340, 765 23 Otrokovi-
ce. Výběrové řízení vyhodno-
cuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice.  Prohlídku 
je možno uskutečnit  po osobní 
dohodě nebo telefonickém ob-
jednání. 
Bližší informace podá Ivana 
Machačová, tel.: 577 680 209, 
nebo na úřední desce Měú 
otrokovice.

technická výluka vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Z jednání rMo 19. 9. 2011
Rada města na svém dalším 
jednání projednala 24 bodů 
programu, k nimž přijala usne-
sení. Všechna tato usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na 
internetových stránkách měs-
ta www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. Rada měs-
ta k poslednímu září odvolává 
Michala Kratochvíla z funkce 
člena redakční rady ON z dů-
vodu jeho převedení na pozici 
redaktora Městské televize Ot-
rokovice a současně jmenuje od 
1. října 2011 členkou redakční 
rady ON novou redaktorku Ing. 
Annu Novotnou. Radní schvá-
lili čerpání zálohy příspěvku na 
krytí prokazatelné ztráty z hos-
podářské činnosti Otrokovické 

BeSeDY ve čtvrtém čtvrtletí 
ve výši 2 013 324 korun. Rada 
města schválila uhrazení nákla-
dů 18 tisíc korun na materiál  
a zhotovení abstraktní plasti-
ky s názvem „K vyšším cílům“ 
autora evžena Jecha s umístě-
ním na veřejném prostranství 
sídliště Trávníky. Radní schvá-
lili stanovisko města k záměru 
„MITAS – Výrobní komplex 
TOMA Otrokovice“ – zahájení 
zjišťovacího řízení dle zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzová-
ní vlivu na životní prostředí  
v platném znění předloženém 
ministerstvem životního prostře-
dí: „Město nepožaduje další po-
suzování dle zákona č. 100/2001 
Sb., ale požaduje, aby bylo  
v návazných řízeních vše řešeno 

v souladu s požadavky města (k 
dispozici na str. 5 tohoto čísla 
ON). Rada města schválila také 
poskytnutí finančního daru 10 
tisíc korun Ženskému pěvecké-
mu sboru Otrokovice na pokrytí 
nákladů činnosti, zejména po-
řádání akce 9. ročník festivalu 
Ženská srdce. 

Z jednání rMo 3. 10. 2011
První říjnové jednání rady měs-
ta následovalo bezprostředně po 
slavnostním společném jednání 
Rady města Otrokovice s Ra-
dou Zlínského kraje. Při svém 
jednání Rada města Otrokovice 
projednala 12 bodů, k nimž bylo 
přijato usnesení. Všechna tato 
usnesení jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových strán-

kách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. Rada 
města schválila finanční úhradu 
za pronájem městské sportovní 
haly s účinností od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2012 s tím, že škol-
ským a mládežnickým spor-
tovním organizacím se sídlem  
v Otrokovicích je účtována 
cena ve výši 50 % z částky sta-
novené na 1 hodinu (konkrétní 
částky v jednotlivých dnech 
jsou k dispozici na webu měs-
ta v sekci Dokumenty města).  
Rada města schválila ve funk-
ci zřizovatele Mateřské školy 
Otrokovice zvýšení kapacity 
mateřské školy z 590 na 674 
dětí na základě souhlasného 
stanoviska Krajské hygienic-
ké stanice Zlínského kraje. 

Radní schválili v souvislosti  
s plánovaným zahájením vysí-
lání Městské televize Otroko-
vice (od ledna 2012) výpověď 
Smlouvy o dílo mezi městem 
Otrokovice a J. D. Production, 
jejímž předmětem byla výroba 
a kabelové televizní vysílání 
pořadu „Minuty z Otrokovic“. 
Rada města dále schválila 
koncepci obslužného provozu 
Otrokovické BeSeDY (pro-
voz restaurace, baru, catering)  
a uložila zaměstnancům měs-
ta zpracovat architektonický 
návrh, vizualizaci a rozpočet 
rekonstrukce přízemí restau-
race Otrokovické BeSeDY  
v nekuřáckou kavárnu.  
 Ing. Milan plesAr,
 místostarosta Otrokovic

Z jeDNáNí ZAstupItelstvA MěstA otroKovIce 15. 9. 2011
Na svém zářijovém zasedání se zastupitelé zabývali 19 body programu, ke kterým přijali usne-
sení. Všechna usnesení jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách města www.otro-
kovice.cz v sekci Dokumenty města. Zastupitelé schválili částku na úhradu poměrné části nein-
vestičních nákladů za žáky z jiných obcí navštěvující základní školy zřízené městem Otrokovice 
za rok 2010 ve výši 5000 korun za žáka. Zastupitelé schválili také podání žádosti Zlínskému 
kraji o převzetí zřizovatelských funkcí ke Gymnáziu Otrokovice ve stávající oborové struktuře 
s termínem převzetí od 1. 1. 2013. Zastupitelé schválili za město jako společníka Dopravní spo-
lečnosti Zlín – Otrokovice změnu Tarifních podmínek MHD. Zastupitelé schválili také uzavření 
smlouvy o dotaci ve výši 55.800 korun s občanským sdružením DOMINO cz na úhradu nájmu a 
služeb spojených s užíváním nebytových prostor v ZŠ Trávníky. Zastupitelé schválili také prodej 
části pozemku č. 3364 o výměře 207 čtverečních metrů známého jako zahrádka u „Hospůdky U 
Zvona“ do společného jmění manželů Miroslava a Lenky Marčíkových za cenu 1500 korun za 
metr čtvereční. 
 Ing. Milan plesAr,  místostarosta Otrokovic



Město otrokovice vydalo připomínky k zjišťovacímu řízení záměru 
„MItAs – výrobní komplex toMA otrokovice“

ovzduší a emise pachových látek: Uvažovaná výroba se vzhledem k současnému umís-
tění v areálu společnosti Barum Continental s. r. o. (BaCo) přemístí do sousedství obytné 
čtvrti Bahňák se zástavbou bytových i rodinných domů (cca 4 000 obyvatel) a do bezpro-
střední blízkosti exponované Rekreační oblasti Štěrkoviště. S ohledem na charakter výroby 
by při nedodržení zákonných předpisů mohlo dojít k výskytu pachu charakteristického pro 
zpracování pryže v těchto obytných částech, stejně jako v Rekreační oblasti Štěrkoviště.  
Podněty na pachy ze současné gumárenské výroby jsou sice ojedinělé, přesto je třeba kon-
statovat, že se podněty v letošním roce objevily. 
V případě, že je to technicky možné a ekonomicky přijatelné, měla by být před instalací
plynové kotelny, jako nového lokálního velkého zdroje znečištění ovzduší, využita dodáv-
ka z centrálního zdroje tepla. Protože bude současná výrobní kapacita společnosti MITAS 
v areálu BaCo bezprostředně nahrazena novou výrobní kapacitou společnosti BaCo, do-
jde tedy k nárůstu celkového objemu gumárenské výroby v Otrokovicích, což se následně 
může projevit i na úrovni koncentrace pachových látek ve městě. 
hluk: S ohledem na charakter a rozsah výroby lze předpokládat zvýšení trvalé úrovně hlu-
ku v přilehlých obytných částech, stejně jako v Rekreační oblasti Štěrkoviště. Kromě toho 
je potřeba počítat s přechodným zvýšením úrovně hluku po dobu výstavby záměru, zahájí  
i dokončí realizaci zamýšleného nového vjezdu do areálu TOMA a. s. v jeho SV části.    
Hluková studie se zabývá třemi druhy hluku - hlukem emitovaným z provozu záměru, hlu-
kem z dopravy související s provozem záměru a hlukem při výstavbě. 
voda: Upozorňujeme, že příslušná pasáž dokumentace pro zjišťovací řízení je zpracována 
velmi stručně, přičemž neobsahuje např. zásadní informaci o tom, že dle mapového pod-
kladu záměr zasahuje do oblasti 2. vnějšího ochranného pásma vodního zdroje Kvasice.
Doprava: Výstavbou a provozem nově vzniklého závodu dojde k navýšení dopravy  
a k překročení hygienických limitů pro hluk po celou dobu výstavby záměru až do doby 
zprovoznění uvažovaného SV vjezdu do areálu TOMA. Počet navrhovaných parkovacích 
míst nebude dostatečný s ohledem na navrhovaný nepřetržitý provoz, doporučujeme navý-
šit dvojnásobně.  
obecné požadavky: Požadujeme napojení výrobního závodu na centrální zdroj tepla, po-
žadujeme dopracovat technické řešení technologie pokud možno tak, aby vzdušnina z pro-
vozu haly byla spalována v centrálním zdroji tepla.   rADA MěstA otroKovIce
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pneumatikárna Mitas zvažuje stěhování do areálu toMy

Možnost rozšířit aktivity  
v České republice včetně vy-
budování moderního výrobní-
ho závodu zkoumá společnost 
Mitas více než rok. „Nyní ak-
tuálně sledujeme dvě lokality,“ 
řekl Josef Křemeček, místo-
předseda představenstva spo-
lečnosti, a dodal: „Z důvodů, 
které uvádím dále, je pro nás 
preferovanou variantou umís-
tění výroby do areálu TOMY  
v Otrokovicích.“ 

Pro variantu TOMA podal 
Mitas žádost o zhodnocení do-
padu na životní prostředí, tzv. 
studii eIA. Pokud bude vydá-
no stavební povolení, může 
výstavba začít na jaře 2012. 
„Velmi si ceníme toho, že  
město Otrokovice tento projekt 
podporuje. Chceme v Otroko-
vicích zůstat a zachovat pra-
covní místa,“ řekl Křemeček  
a doplnil: „Máme na 170 kole-
gů a zaměstnanců přímo z Ot-
rokovic nebo nejbližšího okolí. 
Gumárenství má na Zlínsku 
tradici a místní kvalifikovaná 
pracovní síla je velkým příno-
sem pro firmu.“

Občanské sdružení Za lepší 
životní prostředí v Otrokovi-
cích se zajímá o transfer vý-
roby ze stávajícího výrobního 

závodu společnosti Mitas, kte-
rý je umístěn v areálu Barum 
Continental. V září navštívili 
členové sdružení otrokovický 
závod Mitas. Jaroslav Bořuta 
na internetové stránce sdružení 
sdělil, že je nutné zajistit, aby 
případný přesun výroby neměl 
negativní dopady na životní 
prostředí přilehlé zástavby a re-
kreační oblasti. „Ceníme si pří-
stupu OS Za lepší životní pro-
středí v Otrokovicích,“ uvedl 
Křemeček, „budeme akcepto-
vat jejich konstruktivní návrhy. 
Naše výroba splňuje přísné čes-
ké a evropské normy. Hodláme 
vybavit nový výrobní závod  
v Otrokovicích nejnovějšími 
dostupnými technologiemi.“ 

Mitas vyrábí zejména země-
dělské pneumatiky. „Jde o per-
spektivní výrobu. Každý čtvrtý 
kombajn a traktor vyrobený  
v evropské unii vyjede z továr-
ny na našich pneumatikách,“ 
dodal.

Varianta TOMA také ulehčí 
dopravě, a to jak proti stáva-
jícímu stavu, tak proti umís-
tění výroby do jiné lokality, 
neboť odpadne nutnost pře-
souvat pneumatiky do skladu  
v TOMě. 

 spoleČNost MItAs

Investice Mitasu, pracovní místa pro otrokovice

Průmyslový areál TOMA 
má bohatou, i když ne vždy 
úspěšnou historii. Po období, 
kdy sloužil firmě Baťa přede-
vším pro výrobu materiálů pro 
obuvnictví, a následném zná-
rodnění, kdy splňoval obdobné 
funkce pro státní podnik Svit, 
proběhla v areálu privatizace 
jednotlivých činností, která 
nebyla vždy úspěšná. Postupně 
byly omezovány tradiční obo-
ry, což v některých případech 
vyvrcholilo bankroty a miliar-
dovými nesplacenými dluhy. 
Zkázu potom dokončily ničivé 
povodně v roce 1997, kdy byl 
celý areál totálně zaplaven.  
V souladu s moudrostí našich 
předků, že „ve všem špatném 
je vždy i kousek dobrého“, tato 
katastrofa urychlila „očistnou 
kúru“ od firem v ekonomické 
agonii, otevřela prostor novým 
podnikatelům a díky městu Ot-
rokovice byl vybudován bez-
pečný ochranný protipovodňo-
vý val.

Do společnosti TOMA,  
a. s. jsem nastoupil v roce 1999 
a díky tomu jsem byl svědkem 
toho, jak se areál po tom šoku 
obnovuje, jako když ve spá-
leném lese začíná pučet nová 
vegetace. Velký obdiv zaslouží 
společnosti, které jsou areálu 
od počátku, dokázaly překážky 
zdolat a vyvinuly se v úspěšné 
firmy, jako např. textilka TO-
MATeX, a. s. Velkou zásluhu 
mají bezesporu i nové firmy 
a podnikatelé, kteří do areálu 
přinesli férového podnika-
telského ducha nezatíženého 
podivnými postprivatizačními 
vztahy a antagonismy.

A nyní snad budeme svědky 
další etapy, kdy do průmys-
lového areálu TOMA vstoupí 

nový silný investor v podobě 
společnosti Mitas. Jedná se  
o velkou gumárenskou společ-
nost, která v severní části are-
álu vybuduje novou moderní 
výrobní halu respektující veš-
keré současné ekologické po-
žadavky a jejíž vstup bude mít 
přínos jak pro obyvatele města 
Otrokovice, tak i pro celý prů-
myslový areál. 

Kromě významného počtu 
pracovních míst se jako další 
přínos pro obyvatele rýsuje 
možnost nového dopravního 
napojení areálu z východní 
strany pod železničním kori-
dorem, což by velmi výrazně 
ulehčilo dopravnímu zatížení 
Baťova. Na tomto projektu pra-
cujeme společně s městem Ot-
rokovice, jehož role je v něm 
zásadní a rozhodující a nutno  
s díky podotknout, že také 
velmi aktivní. Pro podnikatele 
v areálu tento vjezd odstraní 
stávající omezení a problémy  
s přístupem do areálu.

S ohledem na významné 
přínosy a synergie, které z této 
investice poplynou, jsem pev-
ně přesvědčen, že tento projekt 
bude realizován a pracovníci 
společnosti TOMA, a. s. jsou 
připraveni pro jeho úspěch 
udělat maximum. 

Já osobně jsem přesvědčen 
i o tom, že vstup takového 
zkušeného a seriózního inves-
tora bude dalším krokem ke 
zkvalitnění podnikatelského 
ducha areálu, který vybudoval, 
a ve kterém, nedaleko od místa 
plánované výstavby, tragicky 
ukončil při letecké havárii svůj 
úspěšný život podnikatelský 
guru Tomáš Baťa.

Ing. radek heger, ph.D., 
 gen. ředitel TOMA, a. s.

Mitas má v toMě zelenou

eIA (z anglického Environmental Impact Assessment): proces, jenž si klade  
za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt  

na obyvatelstvo a životní prostředí. 

Bude firma Mitas stěhovat výrobu zemědělských pneumatik do průmyslového areálu TOMY, anebo někam úplně jinam? To zajímá nespočet obyvatel Otrokovic, ať už proto, 
že v Mitasu pracují oni, jejich rodina či známí, anebo proto, že bydlí v oblasti, kam se má výroba přesunout. Vedení radnice proto do jednání mezi oběma společnostmi 
aktivně vstupuje. Chce zajistit pro obyvatele Otrokovic co nejlepší podmínky. Stanovisko k návrhu záměru MITAS - Vyrobní komplex TOMA Otrokovice město vyjádřilo  
v usnesení z 19. září. Návrh záměru schvaluje. Nepožaduje zdlouhavou variantu posuzování vlivu na životní prostředí zvanou velká EIA, ale trvá na tom, aby v návazných říze-
ních bylo vše řešeno v souladu s připomínkami k tomuto zjišťovacímu řízení. Připomínky i pohled představitelů Mitasu a TOMY na přestěhování výroby přináší tato stránka.

shrnutí průběhu zjišťovacího řízení: 26. 7. 
2011 oznámení záměru předloženo MŽP OP-
VIP.  - 2. 8. záměr převeden na pověřený MŽP 
OVSS VIII – Olomouc. 

- 18. 8. zahájeno zjišťovací řízení rozesláním 
oznámení dotčeným samosprávným celkům  
a správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 

- 25. 8. zveřejněna informace o oznámení na 
úřední desce Zlínského kraje (od 26. 8. 2011 bě-
žela dvacetidenní lhůta, ve které mohl kdokoliv 
uplatnit vyjádření k oznámení záměru). 

24. 9. 2011 uplynula pořádková lhůta k vydá-
ní závěru zjišťovacího řízení. 

Na základě žádosti oznamovatele ze dne 23. 
9. 2011 bylo vydání závěru zjišťovacího řízení 
do doby ukončení a sdělení výsledků z jednání 
zástupce oznamovatele s občanským sdružením 
„Za lepší životní podmínky v Otrokovicích“ po-
zdrženo. MŽP při zjišťovacím řízení na základě 
dostupných podkladů a informací (i na základě 

obdržených vyjádření) zjišťuje, zda a v jakém 
rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní pro-
středí a obyvatelstvo. Při určování, zda záměr 
nebo změna záměru mají významné vlivy na 
životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy 
k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění, 
k okolnosti, zda záměr nebo změna záměru 
svou kapacitou dosahuje příslušných limitních 
hodnot uvedených v příloze č. 1 k  zákonu  
a k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotče-
ných správních úřadů a dotčených územních 
samosprávných celků.  Na základě výše uvede-
ných jednání oznamovatele příslušný úřad vydá 
závěr zjišťovacího řízení, ve kterém stanoví, zda 
záměr má významný vliv na životní prostředí 
a bude dále posuzován, či naopak, zda záměr 
významný vliv nemá a další posuzování se ne-
vyžaduje. 

 Mgr. Michaela jeNDeKová, 
 ministerstvo životního prostředí

vedení města jednalo se společnostmi o jejich dalším vývoji
V sérii setkání se zástupci společností působících ve městě pokračuje otrokovický starosta Ja-
roslav Budek a místostarosta Milan Plesar. S řediteli TOMY a Mitasu jednali o záměrech jejich 
dalšího vývoje. Zajímali se také o názory zástupců odborových organizací. 
Společným tématem jednání byl záměr Mitasu vystavět v průmyslovém areálu TOMY nový vý-
robní komplex. Vedení města se zasazuje o to, aby byly ještě před výstavbou vypořádány všech-
ny připomínky města Otrokovice. Nový výrobní komplex může podle nich přinést pracovní místa 
i ekonomicky zatraktivnit lokalitu. Město Otrokovice si je vědomo, že stavba může mít také svá 
negativa, která chce snížit na nejnižší možnou úroveň. Z tohoto důvodu jeho vedení intenzivně 
komunikuje se zástupci odborů i s řediteli obou společností a požaduje, aby reagovali na vzne-
sené připomínky. Město chce také vytvořit tým složený z odborníků, který bude mít podrobné 
informace o záměru a dohlédne na vypořádání a dodržovaní všech požadavků týkajících se pře-
devším ovzduší a emisí pachových látek, které by mohly zatížit blízké okolí, stejně jako hluk a 
doprava. Výstupy ze společných jednání svědčí o dobré spolupráci, která do budoucna přinese 
kladné výsledky.  Mgr. lenka KrupKová, 
 tisková mluvčí města Otrokovice



OtrOkOvické
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5. listopadu od 16 hodin, sál Otrokovické BeSeDY
5. ročník festivalu humoru a vína otroKovIcKé FrKoBrANí
16 až 17,45 hodin otevřená soutěžní přehlídka vypravěčů anekdot a hereckých skupin 
(scénky, písně, tanec apod.)
V 18 hodin vyhlášení výsledků a divácké soutěže. Přihlásit do soutěže se můžete 
nejpozději do 14 hodin 5. listopadu, tel. 724 448 304, nebo na e-mail: huslik@beseda.
otrokovice.cz, případně osobně v kanceláři Otrokovické BeSeDY.
vstup na odpolední část programu je volNý
Od 19 hodin host Frkobraní z partnerského města Dubnica nad Váhom
Dubnické divadlo uvádí komedii:  J. G. Tajovský - ŽeNsKý ZáKoN
Hra o ženských pletkách, lasce i bohatství je prostoupena písněmi a tanci z dubnické 
folklorní oblasti. Součástí festivalu je ochutnávka kvalitních vín.       vstupné: 60 Kč

12. listopadu od 19.30  do 1 hod., sál Otrokovické BeSeDY
tANeČNí DIsKotéKA
Hity uplynulého čtyřicetiletí z domova i zahraničí zahraje známý DJ VAŠeK VY-
MěTALÍK.  Občerstvení zajištěno. Losování vstupenek o ceny.  vstupné: 50 Kč

25. listopadu v 19 hod., sál Otrokovické BeSeDY
J. Werich a J. Voskovec - osel A stíN
Slavná satira, která kritizuje úřady a byrokracii, ovlivnitelnost lidí, ale hlavně varuje 
před nejrůznějšími vůdci, kteří jsou schopni lidi zmanipulovat, tentokrát v provedení 
nejstarších posluchačů literárně dramatického odboru ZUŠ Otrokovice pod vedením 
Gustava Řezníčka. Režie: G. Řezníček vstupné: 50 Kč

26. listopadu v 19 hod., sál Otrokovické BeSeDY
KAteřINsKá ZáBAvA - Večer plný lidové zábavy s cimbálovou muzikou.
 vstupné: 80 Kč

27. listopadu v 15 hod., sál Otrokovické BeSeDY – příprava na Mikuláše.
trAMpoty ČertA culíNKA aneb Čertovsky veselý muzikálek
Pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, závistivé a mocichtivé paní Hárak-
šandě, o smutné princezně Amálce, o zamilovaném čertovi Culínkovi, ale hlavně  
o pekelné perle pro štěstí. vstupné: 80 Kč

29. listopadu v 19 hodin, sál Otrokovické BeSeDY
KoNcert tÓNŮ A BArev
Netradiční pořad, v němž dochází k propojení dvou uměleckých světů: hudby v podá-
ní klavírní improvizace Jiřího Pazoura a improvizace malby Olgy Volfové.
 vstupné: 80 Kč, mládež a studenti 40 Kč, členové Kph na předplatenky

ZájeZDy:
12. listopadu ZájeZD Do terMálNích láZNí veĹKý MeDer
Odjezdy: 5.30 hodin od hotelu Baťov/Společenský dům a 5.40 hodin od Otrokovické 
BeSeDY. Vstupné a pojištění si hradí každý sám.   cena zájezdu 400 Kč

přIprAvujeMe:
9. prosince v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
slAvNostNí otevřeNí Nového velKého sálu
Program moderuje Petr Rychlý, jako hosté vystoupí Bára Basiková a slovenské trio 
La Gioia. Večera se zúčastní významné osobnosti politického a společenského života 
Zlínského a Olomouckého kraje. Zprovoznění velkého sálu Otrokovické BeSeDY  
spolufinancoval Regionální operační program Střední Morava. vstupné: 50 Kč

KINo BeseDA

Neděle 6. listopadu v 15 hodin, USA 2011 – 102 min, dabing
ŠMoulové – animovaný, fantasy, rodinný      
přístupno      vstupné 70 Kč

Čtvrtek 10. listopadu v 19 hodin, USA, VB, Francie 2011 – 101 min, titulky
johNy eNglIsh se vrAcí – akční, komedie, dobrodružný   
přístupno      vstupné 70 Kč
 
Neděle 13. listopadu v 15 hodin, USA 2011 – 110 min, dabing
AutA 2 – animovaný, komedie, dobrodružný    
přístupno      vstupné 70 Kč

Čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin, USA 2011 – 105 min, titulky
ZroZeNí plANety opIc – akční, dobrodružný, sci-fi, drama 
přístupno od 12 let     vstupné 70 Kč

Čtvrtek 24. listopadu v 19 hodin, Česko, Německo 2011 – 87 min.
AloIs NeBel – animovaný, drama     
přístupno      vstupné 60 Kč

Čtvrtek 24. listopadu v 8.15 a v 10 hodin, USA 2011 – 96 min, dabing
rIo – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný   
přístupno      vstupné 35 Kč

Pátek 25. listopadu v 10 hodin, Velká Británie, USA 2011 – 120 min, titulky
jANA eyrová – romantický, drama     
přístupno od 12 let     vstupné 50 Kč

připravujeme na prosinec: Muži v naději, Ocelová pěst, Obhájce, Nákaza
Dopolední promítání: Lidice

   LISTOPAD

Otrokovická BeSeDA, s. r. o., nabízí 
MoŽNost vlAstNí 

propAgAce A reKlAMy 
při slavnostním otevření nového sálu

Otrokovické BeSeDY dne 9. 12. 2011. 
Bližší informace: 571 118 100, Ing. j. huslík

22. října, 15 hodin
FestIvAl jIŽANsKého rocKu stetsoN AND BourBoN
5. ročník - www.stetson-burbon.cz
15.00 Klobouček a Coca-Cola - dětský pořad spojený s výukou country tanců
18.00 STeTSON (CZ)
19.00 FULLHOUSe (CZ) - www.full-house.cz/go.html
20.00 AROUND THe BLUeS (PL) - www.aroundtheblues.ovh.org
21.00 SWeeT PAIN (CZ) - www.sweetpain.cz
22.00 HIGHWAY (PL)- www.highway.art.pl
V přestávkách herecké scénky z filmu Limonádový Joe a taneční vystou-
pení.
Afterparty: NeŠvIlsKý KrúŽeK (CZ) - www.nesvilskykruzek.com
Ochutnávka bourbonů a whisky. Prodej klobouků stetson a replik westerno-
vých zbraní. Slosování vstupenek o ceny.
 vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč 

Otrokovická BeSeDA s. r. o. jako nájemce nebytových prostor města 
Otrokovice vyhlašuje výBěrové říZeNí NA poDNájeM 

NeBytových prostor a zajištění občerstvení a cateringu ve 
velkém sále Otrokovické BeSeDY

předmět smlouvy:
a) nebytové prostory a vnitřní vybavení 2 bufetů (včetně zázemí) v 1. a 2. patře 
objektu Otrokovické BeSeDY, nám. 3. května č. p. 1301, Otrokovice o celko-
vé výměře 328 m2 (z toho bufet v 1. patře o výměře 161 m2, bufet ve 2. patře 
o výměře 167 m2),

b) zajištění občerstvení a cateringu při akcích pořádaných v Otrokovické Be-
SeDě.

Doba trvání smlouvy: od 9. prosince 2011 do 30. dubna 2012.
Úhrada za podnájem: Účastník výběrového řízení předloží vlastní návrh výše 
úhrady za podnájem a užívání bufetů. Minimální výše 10 000 Kč/měsíc bez 
DPH (365 Kč/m2/rok).Vedle úhrady za podnájem bude podnájemce za užívá-
ní bufetů  zálohově pravidelně měsíčně hradit úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním nebytových prostor (vč. úhrady energií, vody atd.). 
Účastník výběrového řízení ve své nabídce uvede návrh výše úhrad za pod-
nájem v Kč/měsíc bez DPH, dosavadní zkušenosti se zajištěním cateringu, 
doloží kopii svého živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního 
rejstříku, z níž vyplývá, že je oprávněn předmětnou činnost provozovat, doloží 
potvrzení o bezdlužnosti.
Způsob hodnocení nabídek:  kvalita nabízených služeb, vlastní podnikatelské 
zkušenosti a výše úhrady za podnájem bufetů.
uzávěrka výběrového řízení je dne 26. října 2011 v 9 hodin, rozhodující je 
okamžik doručení nabídky na níže uvedenou adresu.
O výběru podnájemce rozhoduje Rada města Otrokovice jako orgán vlastníka 
budovy Otrokovické BeSeDY. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit či upra-
vovat podmínky výběrového řízení, výběrové řízení zrušit a právo nevybrat 
žádnou z doručených nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným 
účastníkem (účastníky) o konečném znění podmínek smlouvy a v případě, že 
nedojde ke shodě, má zadavatel právo návrh podaný vybraným účastníkem 
nepřijmout.
Bližší informace k výběrovému řízení lze získat a prohlídku předmětných pro-
stor předem dohodnout na tel. 571 118 102 nebo 724 411 238. 
Písemné nabídky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení catering 
BeSeDA“ zájemci předají osobně nebo zašlou poštou na adresu: Otrokovická 
BeSeDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice. Zadavatel si vyhra-
zuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

říjnové novinky v kurzech 
otrokovické BeseDy 
Cvičení rodičů s dětmi do  2 let, 
pravidelná cvičení ve středu (od 
9 hodin pro děti od 3 do 9 měsí-
ců) a pátek (od 9 hodin pro děti 
od 9 do 15 měsíců), TAeBO 
každý čtvrtek od 18.30 hodin.

 Přijímáme děti od 4 let do 
kurzu Rytmika ve středu od 15 
hodin a  děti od 5 let do Spor-
tovně společenských tanců ve 
středu od 16.30 hod. 

 Volná místa jsou v kurzech 
Znakový jazyk pro začátečníky, 
Ruský jazyk pro mírně pokroči-
lé a Anglický jazyk pro mírně 
i více pokročilé. Podrobnější 
informace v předprodeji vstu-
penek (571 118 103, 724 411 
148 nebo predprodej@beseda.
otrokovice.cz).   (red)

27. října, 17 hodin
slAvNostNí veČer                           

Ke vZNIKu Čsr
Město Otrokovice již tradičně s Otrokovickou 

BeSeDOU připravuje slavnostní večer ke  
vzniku ČSR. Součástí večera bude předání  

         Ceny města a udělení Osobnosti města.  
vstup volný 

pietní kladení věnců k pomníku obětem  
1. světové války se uskuteční v 16 hodin 

na nám. 3. května a v 16.30 hodin  
v Kvítkovicích. 



23. října 2011 před kostelem sv. vojtěcha
MIsIjNí jArMArK 
Akci pořádá již popáté tzv. „Misijní klubko“ pod turistickým oddí-

lem mládeže TOM 1412. Jarmarku předchází tvoření výrobků, na němž se podí-
lejí hlavně děti. Materiál na výrobu získávají také z vlastních zdrojů, ale přede-
vším z dotací města. Všechny peníze získané prodejem výrobků jsou odeslány do 
kanceláře Papežských misijních děl, kde jsou následně rozděleny do jednotlivých 
programů pomoci v rozvojových zemích. Smyslem celé akce je nejen pomoci 
misiím, ale hlavně dětem ze zemí třetího světa.

1. listopadu v 17 hod. vernisáž v. otroKovIcKý výtvArNý sAloN 
Výstava pořádaná městem Otrokovice a Otrokovickou BeSeDOU přiblíží obra-
zy, sochy, dřevořezby, grafiky a plastiky z tvorby necelé dvacítky otrokovických 
výtvarníků. Město Otrokovice vydává kalendář na rok 2012, který na vernisáži 
představí. Výstava potrvá do 10. prosince a je přístupná ve všední dny od 8 do 18 
hodin. V sobotu a v neděli pouze v rámci kulturních pořadů. vstup volný.

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSeDOU zvou všechny děti a do-
spělé na lAMpIoNový prŮvoD s ohňostrojeM u příležitosti 870. 
výročí první písemné zmínky o městě Otrokovice v předvečer 17. listopadu,  
a to ve středu 16.11. v 17  hodin. S rozsvícenými lampiony se projdeme večer-
ním městem. Trasa průvodu není dlouhá, cca 15 minut.  Sraz  v  17 hodin v parku  

před poliklinikou, odtud průvod přejde za asistence městské policie na náměstí  
k fontáně, kde na účastníky čeká program a k dispozici budou i stánky s občer-
stvením. Akce je pořádána zejména pro menší děti v doprovodu rodičů, ale projít 
se se svítícím lampionem mohou i ti starší. Večer bude ukončen ohňostrojem.

5. listopadu v 10 hodin, Nový stadion tj jiskra
MeMorIál Dr. poDMolíKA - tradiční závod v silničním běhu na 21,1 
km, na městském okruhu na Baťově. Závod je doplněn o soutěže přípravek  
a žactva a koná se i závod na in-line bruslích s velikostí koleček do 90 mm v 
půlmaratonu. 

6. prosince od 15 hodin,  Městská sportovní hala
MIKuláŠsKá hAlA-závody atletických přípravek v disciplínách dětské at-
letiky, jako je sprint na 40 m, skok daleký z místa, hod tenisákem a další. Účastní 
se přípravky z celého Zlínského kraje a střední a východní Moravy. 

25. listopadu v 16.30 hod., nám. 3. května
roZsvíceNí váNoČNího stroMu A váNoČNího osvětleNí
Vystoupení představitelů města. Kulturní pořad a občerstvení zajištěny. Zpívání 
koled pod vánočním stromem. Tradiční originální punč a svařené víno vařené 
přímo na místě a grilované speciality při charitativní akci Pomáháme potřebným. 
 vstup volný
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k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
vČetNě

vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku NA Místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  Autovrakoviště třebětice
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Střední průmyslová škola Otrokovice 

nabízí studium oborů 
Aplikovaná chemie 
a zve žáky ZŠ, jejich rodiče a všechny další zájemce na: 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PÁ 11. 11. 2011 12 – 17 hod.  SO 12. 11. 2011 08 – 12 hod. 
 

NOC ALCHYMISTŮ 
ČT 24. 11. 2011 17 – 21 hod. 
 

STAŇ SE NA 1 DEN STUDENTEM ŠKOLY 
ČT 8. 12. 2011 8 – 14 hod. 
 
Přijďte se podívat, poučit i pobavit! 

www. spsotr.eu 
 

 

NOVĚ 

NOVĚ 

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSeDOU vyhlašují 

soutěŽ v peČeNí váNoČNího cuKroví
Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se line 
kuchyní, když se zase po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže. 
Vyhodnocení soutěžních vzorků se uskuteční 18. 12. ve velkém sále Otrokovické BeSeDY v průběhu 
akce Koledy tří národů.
Cukroví, prosím, přineste v den konání akce do Otrokovické BeSeDy od 12.00 do 13.00 hod. Porotou 
vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny! Deseti účastníkům z ČR a deseti 
účastníkům ze SR budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 
Kč. Částka bude vyplacena na základě předložených účetních dokladů. 
Projekt „Koledy tří národů“ je spolufinancován Evropskou  unií, z prostředků Fondu mikroprojektů  

spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

Město otrokovice společně s otrokovickou BeseDou pořádají 18. prosince v 15.30 hod. 

KoleDy tří NároDŮ
Vánoční koncert ve velkém sále Otrokovické BeSeDY. V rámci koncertu zazní koledy z Polska, Slo-
venska a Česka. Těšit se můžete na zajímavý doprovodný program, prodej vánočních výrobků, vánoční 
dílny, vyhodnocení soutěže v pečení vánočního cukroví a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže „Vánoč-
ní malování“. vstup volný.

Projekt „Koledy tří národů“ je spolufinancován Evropskou  unií, z prostředků Fondu mikroprojektů 
spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

  

FARNÍ KOSTeL SV. VOJTěCHA
OTROKOVICe

Sobota 29. října 2011 v 17 hodin
P r o g r a m: Matthias Weckmann, John Stenley, 

Dietrich Buxtehude, Georg Friedrich Händel, Antonio 
Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus 

Mozart, Jan Křtitel Kuchař
Účinkují: O n d ř e j  M u c h a, v a r h a n y
M a g d a l e n a  V l a s á k o v á, s o p r á n

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Otrokovičtí skauti pořádají v ulicích Otrokovic už popá-
té městskou noční hru nazvanou Zlaté oči. Akce se koná 
11. listopadu, registrace soutěžících týmů je na webu 
 zlateoci.wz.cz.  (red)

skauti zvou na noční hru Zlaté oči

Příznivci cestování se potkají 26. listopadu v otroko-
vické sokolovně na KUNĎABA festu 2011, kde se 
promítají filmy z cestování, horolezectví, potápění  
a dalších outdoorových sportů z nádechem adrenalinu a 
dobrodružství. Festival je zároveň vzpomínkou na otroko-
vického cestovatele Zdeňka Němce.  (ano)

chystá se už 13. cestovatelský festival

sborový zpěv. Nejen ženská, ale i srdce mužských návštěvníků se zaplnila radostí z písní, které v so-
botu 15. října zpívaly dámy ze šesti ženských pěveckých sborů. Sál Otrokovické BeSeDY byl díky nim 
naladěný na milou a přátelskou notu. Ženy z Otrokovic, Valašského Meziříčí, Vsetína, Brna, Prostějova 
a Jedovnice zpívaly duchovní, klasické, lidové i moderní písně. Při společném vystoupení se vystřídali 
před společným sborem čítajícím na sto padesát dam všichni dirigenti. Záštitu nad Ženskými srdci 2011 
převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a starosta Otrokovic Jaroslav Budek. (ano)

v sále otrokovické BeseDy pělo na sto padesát ženských hlasů
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Zasedání Rady města Otrokovice mělo 
v pondělí 3. října netradiční charakter. 
Otrokovičtí radní v čele se starostou Ja-
roslavem Budkem přivítali v obřadní síni 
městského úřadu hejtmana Stanislava Mi-
šáka spolu se členy Rady Zlínského kraje 
a společně jednali o důležitých tématech 
týkajících se sociální oblasti, dopravy  
i životního prostředí.

Další postup ve věci nezpoplatnění se-
verovýchodní části obchvatu města Ot-
rokovice a dokončení jeho jihovýchodní 
části byl prvním z bodů, o kterých ho-
vořil starosta města Otrokovice Jaroslav 
Budek. „Trvale dáváme najevo svou 
nespokojenost s dopravní situací kolem 
nedokončeného obchvatu. Také v rámci 
dnešního setkání jsme toto téma otevřeli, 

abychom společně pohovořili o aktuální 
situaci. Se Zlínským krajem již aktivně 
spolupracujeme, což dokazuje například 
‚Deklarace samospráv o spolupráci při 
prosazení nezpoplatnění severovýchodní 
části obchvatu města Otrokovice do doby 
dobudování jeho chybějící jihovýchodní 
části‘. Požádali jsme ale také o aktivní 
prosazování a podporu v pokračování 
financování přípravy JV části obchvatu 
ze strany ministerstva dopravy,“ přiblížil 
starosta Jaroslav Budek s tím, že město 
považuje stavbu rychlostní silnice R 55 
za mimořádně důležitý rozvojový projekt, 
avšak bez dokončení jihovýchodní části 
obchvatu Otrokovic je veškerá doprava 
jedoucí ze severu na jih a opačně svede-
na do dnes již velmi zatížené kvítkovické 

křižovatky. Občané žijící v těsné blízkosti 
silnice I/55 a I/49 jsou extrémně zatěžo-
vání negativními vlivy dopravy. Diskusi 
vyvolala také připravovaná sociální refor-
ma a její sociální a rozpočtové důsledky. 
„Ze stávajícího průběhu přípravy sociální 
reformy vznikají obavy, jak bude sociální 
systém od Nového roku fungovat a jak bu-
dou zajištěny potřeby občanů. Přesto, že v 
současné době nejsou ještě známá koneč-
ná znění navrhovaných změn zákonů, při-
pravovaná reforma vyvolává řadu otázek, 
které nás znepokojují, a proto považujeme 
za nutné na ně upozornit,“ uvedl starosta 
města Otrokovice Jaroslav Budek. 

Závěr společného jednání se věnoval 
koordinaci budování protipovodňových 
opatření ovlivňujících poměry na dol-

ním toku řeky Dřevnice. „Otrokovice 
mají s velkou vodou bohaté zkušenosti. 
Můžeme identifikovat vlivy, které mo-
hou situaci zlepšit, ale také naopak. Bo-
hužel nemáme možnost připomínkovat 
všechny projekty ovlivňující odtokové 
poměry. Obrátili jsme se proto na Radu 
Zlínského kraje s tím, aby pomohla vy-
tvořit podmínky pro dlouhodobé zajiš-
tění koordinování projektů a ostatních 
aktivit ovlivňujících odtokové poměry 
na dolním toku řeky Dřevnice,“ popsal 
otrokovický starosta.  Radní jednali i o 
soutěži Perla Zlínska hodnotící regionál-
ní potraviny. Otrokovice by se rády sta-
ly městem, kde soutěž natrvalo zakotví. 
 Mgr. lenka KrupKová,

 tisková mluvčí města Otrokovice

radní města otrokovice a Zlínského kraje zasedli ke kulatému stolu

Obce a města mohou i letos získat dotaci na aktivity podporující rodiny a titul Obec přátelská ro-
dině roku 2011. Bojovat o nejvyšší místa se rozhodlo také město Otrokovice. S nejvyšší pečlivostí 
vyplnilo soutěžní formulář, se kterým postoupilo do druhého kola užšího výběru a poté absolvova-
lo návštěvu hodnotící komise.
Do druhého kola Otrokovice postoupily v kategorii obcí od deseti do padesáti tisíc obyvatel spolu 
s dalšími pěti obcemi. „Komplexním a dlouhodobým přístupem se snažíme zkvalitňovat oblast čin-
ností směřovaných k rodině. Soutěže, jako je Obec přátelská rodině, jsou jedním z ukazatelů, kdy 
může tým nezávislých odborníků posoudit, zda se ubíráme správným směrem. Také proto jsme se 
jí chtěli zúčastnit a srovnat aktivity prováděné u nás s dalšími obcemi přibližně stejné velikosti. 

Podrobným zpracováním formuláře jsme učinili inventuru toho, co ve městě funguje i vývoj v jed-
notlivých oblastech prorodinné politiky,“ nastínil důvod pro přihlášení do soutěže starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek. V pondělí 10. října navštívili hodnotitelé Otrokovice osobně, aby se 
přesvědčili o pravdivosti uváděných údajů a dozvěděli se více informací o zavedených opatřeních 
i realizovaných aktivitách pro rodinu. „Navštívili jsme například Mateřské a dětské centrum Klo-
bouček, Domino, Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež ŠLIKR, 
tréninkovou kavárnu Café Naděje, 
SeNIOR Otrokovice i nové třídy 
Mateřské školy Otrokovice. Bo-
hužel jsme neměli dostatek času, 
abychom hodnotitelům mohli uká-
zat více. Přesto věřím, že se jim u 
nás líbilo,“ přiblížil otrokovický 
starosta Jaroslav Budek. O vítězi 
soutěže bude jasno v listopadu.    
Již čtvrtý ročník celostátní akce 
pořádá Ministerstvo práce a soci-
álních věcí ČR a Stálá komise pro 

Ložní povlečení
Česká výroba       Slezská Harmonia

Nově otevřená prodejna
Otrokovice-Baťov, naproti poště

Povlečení krepová, bavlněná, flanelová 
i saténová, prostěradla, soupravy plně-
né dutým vláknem, dětské fusaky, spací 

pytle, zavinovačky a další sortiment

Otevírací doba: Po–Pá 
od 8.00 do 17.00

kontakt: 777 671 992
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toče i další atrakce přilákaly 
na letošní Michalskou pouť 
za poslední roky snad nejvíce 
návštěvníků. Zatímco dopole-
dne si mohli lidé poslechnout 
dechovou hudbu Hulíňané, 
odpolední hvězdou Michalské 
pouti byla revivalová skupina 
The Backwards. Písně od sku-
piny Beatles hráli tak věrně, že 
si bez problémů získali přízeň 
publika v parku před Spole-
čenským domem. Poslech-
nout si je přišly tisícovky lidí, 
z nichž se řada pohupovala v 
rytmu známých songů. Nadše-
né publikum spolu s krásným 
počasím ovšem potěšily i hu-
debníky.

 „Bylo to tu vynikající,“ 
usmíval se po koncertu sólový 
kytarista a zpěvák František 

Suchanský alias George Ha-
rrison. A jak The Backwards 
dosahují i vizuální podoby se 
svými hudebními vzory? Tře-
ba jejich pěstěné vlasy jsou 

kvalitními parukami. „Tato 
forma je praktičtější. Není 
třeba je stříhat a jinak upravo-
vat,“ přiblížil s úsměvem kyta-
rista.   (ano)

Michalská pouť byla plná slunce i písní

Vzájemná informovanost v oblasti 
environmentálních opatření a ochra-
ny životního prostředí byla hlavním 
tématem společného setkání vedení 
města Otrokovice se zástupci vý-
znamných společností působících na 
území Otrokovic.  První jednání to-
hoto druhu vyvolali starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek s místostarostou 
Milanem Plesarem proto, aby mohli 
zástupcům soukromých společností 
přednést časté podněty obyvatel měs-
ta týkající se životního prostředí.

Největší zaměstnavatel ve Zlín-
ském kraji Barum Continental je v 
této oblasti velmi aktivní. Mimo jiné 
má zaveden systém environmentál-
ního managementu a splňuje normu 
ISO 14001, jejímž základním zámě-
rem je podpora ochrany životního 
prostředí a prevence znečišťování. 
Norma klade důraz na dodržování 
legislativních požadavků týkajících 
se jednotlivých složek životního pro-
středí, jako je voda, vzduch, půda, 
odpady a jiné. Stanovuje také způso-
by řízení firmy zohledňující při všech 
činnostech prevenci a péči o životní 
prostředí. Díky zavedení tohoto sys-
tému se podařilo výrazně snížit ob-
jem látek vypouštěných do ovzduší. 
Barum Continental je aktivní také v 
opravách kanalizace, jejíž funkčnost 
je jedním z důležitých prvků proti-
povodňové ochrany. Do této oblasti 
Barum Continental investoval 34 
milionů korun. Zástupci města se 
tak blíže seznámili s environmen-
tální politikou a postupem firmy  
z pohledu životního prostředí. 

Společnost TOMA provozuje 

na území města čistírnu odpadních 
vod. Za současného stavu produku-
je ČOV přibližně 5000 - 7500 t od-
vodněných čistírenských kalů ročně. 
Ty jsou krátkodobě skladovány na 
zpevněné ploše přilehlé k objektu 
kalového hospodářství a odváženy 
k likvidaci na zabezpečené skládky. 
Záměrem společnosti TOMA je vy-
budovat v areálu ČOV zařízení na 
termické zpracování a energetické 
využívání čistírenských kalů, což 
by mělo zcela jistě pozitivní pří-
nos na snížení frekvence dopravy  
a také pro nakládání s odvodněným 
kalem v ČOV v Otrokovicích. Dojde  
k vyřešení problémů s přepravou  
5 000 t odpadů ročně do cizího regio-
nu na skládku a množství se sníží na 
600 t. Jinak obtížně využitelný odpad 
s vysokým obsahem organického uh-
líku zabere podstatně méně místa na 
skládce, což je plně v souladu s plá-
nem odpadového hospodářství ČR  
a s potřebami zajistit do budoucna 
omezení množství biologicky roz-
ložitelných odpadů ukládaných na 
skládky. Bude také vyřešen problém 
s dodržováním požadované hygieni-
zace kalů.

Specialista na výrobu plášťů pro 
zemědělské, mimosilniční a stavební 
stroje, pro motocykly, vysokozdviž-
né vozíky, pro lehké nákladní auto-
mobily a některá letadla společnost 
MITAS má od roku 2002 zaveden 
systém environmentálního manage-
mentu. Od listopadu 2004 je držite-
lem mezinárodního certifikátu dle 
ČSN eN ISO 14 001, který je kaž-
doročně obhajován. Podstatou tohoto 

systému je průběžné získávání přes-
ných informací o vlivech produkce 
na životní prostředí a snaha o trvalé 
zlepšování v této oblasti. Již při plá-
nování činností a projektů společ-
nost pečlivě analyzuje vstupní data, 
čímž předchází možným negativním 
dopadům. Mimo jiné usiluje o sni-
žování spotřeby energie, vody, zem-
ního plynu, surovin a dalších zdrojů, 
zmenšení pravděpodobnosti vzniku 
ekologické havárie nebo zasažení 
přírodní pohromou. V místní části 
Střed v budově bývalého kravína síd-
lí společnost ePUZ. Zaměřuje se na 
výrobu laminátových dílů zejména 
pro automobilový a letecký průmysl, 
nově také pro lodní dopravu. Všech-
ny její provozy splňují náročné emis-
ní, hygienické i požární podmínky 
pro výrobu laminátových dílů.

Jednání se zúčastnili také zástupci 
společnosti MAT, která v Otrokovi-
cích provozuje kafilerii. V oblasti lá-
tek vypouštěných do ovzduší je jed-
nou z nejvíce monitorovaných firem 
v regionu vůbec. Všechny procesy 
kopírují vývoj zemědělství a probíha-
jí v uzavřených prostorech, kde se nic 
nepálí, jak si mnozí myslí, ale zpra-
covává za užití termických procesů v 
souladu s platnou legislativou. 

Společná diskuse nad problema-
tikou životního prostředí v Otroko-
vicích a nalezení harmonie v soužití 
podnikatelského sektoru s životem ve 
městě přinesly cenné podněty a závě-
rů. Jedním z nich je ujištění v pokra-
čování společných jednání a výměny 
informací s cílem zkvalitňování ži-
votního prostředí ve městě.  (kru)

28. říjen 1918 se slavil českou hymnou
Každý rok si 28. října (stejně jako pejsek a kočička z půvabné 

pohádky Josefa Čapka) připomínáme události, které - ačkoliv se 
odehrály již před dlouhými 93 lety - významně ovlivnily také naši 
současnost. Předchozího dne roku 1918 přistoupilo Rakousko-
-Uhersko na podmínky příměří stanovené americkým preziden-
tem Woodrow Wilsonem a ukončilo tak prakticky svou účast ve 
světové válce. Díky usilovné několikaleté činnosti české politické 
emigrace v čele s prof. Masarykem byla podmínkou příměří také 
budoucí samostatnost českého státu, jehož ustavení nyní již tedy 
nic nestálo v cestě. Text kapitulační nóty byl 28. října krátce 
před desátou hodinou dopoledne vyvěšen v Praze na Václavském 
náměstí a shromážděné obyvatelstvo začalo spontánně slavit konec 
nenáviděné a kruté války a zároveň počátek svobodného národního 
státu. 

Zástupci domácího Národního výboru československého 
ještě večer vydali první státotvorný zákon a tato zpráva se pak 
železničním telegrafem rychle rozšířila do celé země. Otrokov-
ické nádraží ji zaznamenalo kolem půlnoci a druhý den ráno pak 
předalo na radnici. Obec ozdobily bíločervené prapory, děti před 
školou zazpívaly „Kde domov můj“, odstraňovány byly symboly 
monarchie a německé nápisy. Oslavy vyvrcholily večerním lam-
pionovým průvodem. Získaná svoboda však nebyla zadarmo: 19 
občanů Otrokovic položilo své životy na bojištích první světové 
války a 11 dalších zemřelo brzy po návratu z fronty na zdravotní 
následky.  

 Mgr. František ovesNý, 
 Klub přátel historie města Otrokovice

společně jednali o životním prostředí ve městě
Otrokovická Charita i příspěvko-
vá organizace města SeNIOR Ot-
rokovice měly v říjnu u příležitos-
ti Týdne sociálních služeb v ČR 
den otevřených dveří. Charita při-
vítala na svých devíti sociálních 
služách návštěvníky 11. října, 
SeNIOR pak 13. října.  V Chari-
tě měli lidé možnost prohlédnout 
si podrobně prostory azylového 
domu pro matky Nový domov,  

azylový dům Samaritán pro osoby 
bez přístřeší, dále prostory Charit-
ního domova pro seniory včetně 
zázemí Terénní služby rodinám 
s dětmi. Příspěvková organizace 
města SeNIOR Otrokovice, kte-
rý poskytuje pobytové sociální 
služby téměř 270 klientům, uvítal 
zvědavce 13. října v budovách B  
i C a v domě s pečovatelskou 
službou na Trávníkách.  (red)

Den otevřených dveří měla charita i senior



Dne 27. října 
oslaví krásných 
90 let naše ba-
bička a prababič-
ka, paní ludmi-
la FIláKová. 
Hodně zdraví, štěstí a život-
ní elán přejí dcera Ludmila  
a syn Antonín s rodinami.

Smutné 4 roky uplynou 26. října od chvíle, kdy 
nás navždy opustila milovaná manželka a drahá 
maminka, paní eva KloBásKová. S láskou 
a úctou vzpomínají manžel František a dcera He-
lena s rodinou.

Dne 27. října uplyne 10 let, kdy nás navždy 
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan  
Miroslav KrAjČA. Za tichou vzpomínku dě-
kují a s láskou vzpomínají manželka Mária, syn 
Miroslav a dcera Marcela s rodinami.

Dne 4. listopadu uplyne 10 let od úmrtí pana  
Karla císAře. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s 
námi. Rodina

Dne 6. listopadu by se dožil 90 let pan  
jaroslav BíNA. S láskou vzpomínají Jaroslava, 
dcera s rodinou, Dagmar, snacha s rodinou.

Dne 6. listopadu uplyne smutných 15 let, kdy nás 
navždy opustila naše drahá maminka a manželka 
Anna NovotNá, vždy usměvavá pečovatel-
ka, zdravotní sestra a členka otrokovického foto-
kroužku. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 11. 11. 2011 by se dožil 100 let dlouholetý 
pedagog Gymnázia Otrokovice a náš nezapome-
nutelný třídní profesor, pan Antonín luKáŠíK. 
S láskou vzpomínají studenti III. B, maturitní roč-
ník 1966.
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Děkuji všem přátelům a známým, kteří projevili 
soustrast s úmrtím mého manžela, pana stanislava 
veČeřI, který nás navždy opustil 2. září. 
 Děkuje manželka a zarmoucená rodina.

Dne 29. září jsme si připomně-
li nedožité 90. narozeniny pana  
Ing. Michaela rADIlA a 13. října 
nedožité 82. narozeniny paní Anděly 
rADIlové. Děkujeme všem, kteří 
si vzpomenou s námi. Dcery Magda a 

Alena s rodinami a vnuci Michal, Vašek a Vlastík.

Dne 3. října uplynulo 9 let, co nás navždy opus-
til náš manžel, tatínek, dědeček, strýc, pan  
Karel MrháleK. Jeho rodina touto cestou dě-
kuje všem, kteří věnují tichou vzpomínku.

Odešel, ale v našich srdcích zůstal dál. 
Dne 5. října jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí pana 
rostislava MAtějíČKA. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka Marie, děti a vnoučata.

Dne 8. října uplynulo smutných 10 let, kdy nás 
navždy opustil můj manžel, tatínek, dědeček a 
pradědeček, pan stanislav vAculíK. S láskou 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami. Děkuje-
me všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 10. října jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí váže-
ného pana jana trKAlA. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka a syn s vnoučaty. 

Dne 10. října uplynulo 10 let, kdy nás 
navždy ve věku 37 roků opustil pan  
pavel repKA. Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku. Děkuje a vzpomíná rodina Rep-
kova.

Dne 17. října jsme si připomněli 11. výročí úmrtí 
naší drahé maminky paní josefy věrNé a také 
tatínka, pana Aloise věrNého, který nás opustil 
před 32 lety. S láskou vzpomínají dcera Milena a 
Vlasta s rodinami a vnuk Milan s rodinou. Vzpo-
meňte, kdo jste je měli rádi.

Dne 21. října je nejsmutnější den, kdy nás před 
dvěma lety navždy opustil náš milovaný tatínek a 
manžel, pan josef petr. Vzpomíná manželka a 
celá rodina.

Dne 25. října si připomeneme 1. výročí ode dne, 
kdy nás navždy opustil pan jan FrejeK. Za ti-
chou vzpomínku děkuje manželka.

spoleČeNsKá KroNIKA BlAhopřáNí

otroKovIcKé NovINy
vydavatel: Otrokovická BeSeDA, s. 
r. o., IČ: 255 138 85
registrace: 1. 7. 2007 - MK ČR e 
13019, Vychází každý předposlední 
pátek v měsíci v nákladu 9 000 ks, uzá-
věrka je 10. den v měsíci. Distribuce 
do všech schránek ve městě Otrokovice 
a na určená místa.
Zdarma - neprodejné.
redakce: Otrokovická BeSeDA, nám. 
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, tel.: 
571 118 104, redakce@otrokovickeno-
viny.cz
redakční rada: Ing. Milan Ple-
sar (předseda), Libuše Škrabolová, 
Mgr. Lenka Krupková, Ing. Vojtěch 
Čambala, Ing. Anna Novotná
Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná
Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 
20 %, tel.: 571 118 104,
inzerce@otrokovickenoviny.cz
graf. úprava: Michal Kratochvíl 
tisk: Hart press, spol. s r. o., 
Distribuce: Česká pošta, s. p., 
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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pronajmu nový mezonetový 
byt 4+1 v centru Otrokovic,  
s rohovou vanou, kuchyňskou 
linkou a internetovým připoje-
ním, 3. patro/3. Byt je výhodně 
umístěn v dosahu všech služeb. 
Plocha bytu je 111 m2, terasa 20 
m2. Nájem 7000 Kč měsíčně + 
inkaso. Kontakt: telefon 605 
125 053, 603 552 188.

Zprávy, rADy, INForMAce Z voDáreN  
vodovodní přípojka, vodoměr a hlavní uzávěr

V roce 2001 byl vydán Zákon č. 274 Sb. O vodovodech a kanalizacích, který přesně vymezil základní pojmy a stanovil práva 
a povinnosti, jak provozovatele tak i odběratele. Jednoznačně určil vlastnictví. Tedy již neplatí dříve zavedené, že „po vodoměr 
je to vodáren“, ale vlastníkem vodovodní i kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, který 
zodpovídá za celou vodovodní přípojku a její stav. Tento zákon definuje vodovodní přípojku takto: vodovodní přípojka je sa-
mostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu 
uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. 

Opravy a údržbu přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel. Jiná situ-
ace nastává při výměně nebo rekonstrukci přípojek, kdy rekonstrukcí se rozumí změna trasy a průměru potrubí,  
o výměnu se jedná při zachování trasy a průměru. Tyto náklady nese vlastník přípojky.

Je-li přípojka na neveřejném pozemku, jakékoliv práce s ní spojené hradí vlastník přípojky. Ventil umístěný před i za 
vodoměrem je součástí vodovodní přípojky, jeho výměnu vždy hradí vlastník nemovitosti připojené na vodovod. 

Odběratel je povinen umožnit pracovníkům vodáren přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením, zvláště v zimě 
musí být vodoměr ochráněn proti mrazu a bez zbytečného odkladu oznámit vodárně jakékoli závady v měření. Jakýkoli zásah 
do vodoměru či plomby, která jej chrání, je nepřípustný. 

Uzávěry před a za vodoměrem je vhodné zhruba jednou za měsíc uzavřít a otevřít, tedy několikrát nenásilně protočit tak, 
aby byla zachována jejich funkčnost. Touto jednoduchou činností předejdete případným škodám na majetku způsobených 
vytopením. 

Ve vlastním zájmu majitele přípojky je udržovat si povědomí o umístění a stavu hlavního uzávěru k jeho přípojce. Ten 
musí být řádně a viditelně označen. Majitel by měl zabránit znepřístupnění hlavního uzávěru, byť je umístěn na veřejném 
prostranství, tzn. zaasfaltování v cestě, zadláždění v chodníku či znepřístupnění díky terénním úpravám. Při případné poruše 
na přípojce čas, po který zasahující pracovník hledá a zprovozňuje nepřístupný uzávěr, znásobuje možné škody na majetku.  

 MorAvsKá voDáreNsKá, a. s. 
 telefon: 840 668 668 – 24 hod denně havárie i zákaznické záležitosti, web: www.smv.cz

INZerce

pronajmu byt 1 + 1 na Štěrko-
višti. Cena pronájmu je 5 900 
Kč včetně energií. Telefon:  
737 318 875.

reDAKce otroKovIcKých NovIN:
redakce@otrokovickenoviny.cz

Restaurace Dolly Trávníky 
přijme šéfkuchaře. Podmínkou 
je znalost vaření z čerstvých 
surovin. Nabízíme výhodné 
platové podmínky. Telefon: 
603 455 882.

Prezentace poutavých fo-
tografií se zajímavými ko-
mentáři, novinky v oblasti 
fotografování i společné vý-
šlapy do přírody a pořizování 
nevšedních snímků. Tak vy-
padal podzimní fotografický 
workshop Kamínka 2011, 
který uspořádal o třetím říj-
novém víkendu Fotoklub 
BeSeDA Otrokovice.

Setkání fotografů v ma-
lebné krajině Chřibů si 
nenechalo ujít více než 
šedesát účastníků z celé 
České republiky, kteří při-
jeli načerpat inspiraci, ale 
také se podělit o zkušenosti  
v oblasti fotografie i foto-

techniky. Do rekreačního 
areálu Kamínka zavítali zá-
stupci fotoklubů ze Zruče 
nad Sázavou, Děčína, Znoj-
ma, Frýdku-Místku, Příboru,  
a také několik nezávislých 
fotografů. 

Příležitost pořídit zajímavé 
snímky i odhalit krásy Chři-
bů měli fotografové při spo-
lečném výstupu na rozhlednu 
Brdo nebo mnoha individuál-
ních výletech do okolí. 

Fotografický workshop 
se konal pod záštitou místo-
předsedkyně Senátu Parla-
mentu České Republiky Ale-
ny Gajdůškové a za přispění 
města Otrokovice.  (red)

Fotografové z celé Čr poznávali chřiby

Koho baví házená a atmosféra 
sportovních zápasů, může se 
zajít podívat na otrokovické há-
zenkářky. „Na domácí půdě se 
naše děvčata předvedou 29. říj-
na. Soupeřem nám bude rezer-
va Poruby. Utkání se s největší 
pravděpodobností odehraje ve 
14.45 ve sportovní hale v Napa-
jedlích,“ informoval trenér há-
zenkářek TJ Jiskra Otrokovice 
Zbyšek Cileček.  (ano) 

házenářky se utkají s porubou

Rozbory vody z Bělovské 
studánky v září prokázaly 
zhoršenou kvalitu vody. Bez 
důkladného převaření nelze 
podle odborníků Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě po-
užívat vodu jako pitnou, a to 
kvůli nadlimitnímu množství 
koliformnímch bakterií. Upo-
zornění na zhoršenou kvalitu 
je vyvěšeno přímo u studánky. 
Výsledky rozborů jsou zveřej-
něny na www.otrokovice.cz  
v sekci životní prostředí.  (red) 

vodu z Bělovské studánky 
je nutné napřed převařit
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V pátek 30. září se naše chodba u prvních a 
druhých tříd  změnila na havajské pobřeží 
plné smíchu, radosti, tance a hudby. Děti v 
letní garderobě s květinovými věnci kolem 
krku přivítaly mezi sebou své budoucí spo-
lužáky -  předškoláky z Mateřské školy Ná-
dražní a Mateřské školy Žižkova. Společně 
zhlédli prezentaci přírodních a kulturních krás 
Havaje, naučili se pár havajských slov a pod 
vedením hawaiské tanečnice ze 4. A  zvládli 
základní kroky tance HULAHULA. Vysíleny  
tancem se děti osvěžily pravým hawaiským 
drinkem. Všichni jsme se rozloučili s létem 
pravým havajským pozdravem  ALOHA ! 
ALOHA !
 Mgr. Šárka FráNKová-chytIlová, 
 pedagožka

v mateřince bylo na chvíli jako na havaji

25.-26. 10., od 18 hod.
halloweenská noc  
Cena 150 Kč
tř. Osvobození 168
26. 10., 8.30-12.30
Den otevřených dveří 
v cvČ

26.-27. 10., od 18 hod.
halloweenské nocování 
Cena 150 Kč
Centrum volného času 
 
26.-27. 10., od 18 hod.
halloweenské nocování 
Cena 300 Kč
DDM Sluníčko - Tlumačov

27. 10., 9-16 hod.  
Den otevřených dveří 
ve sluníčku
DDM Sluníčko, Trávníky
program:
Tradiční turnaj ve hře 
Warcraft III: TFT-DoTa 
Allstars (za poplatek), mo-
derní deskové hry, výroba 
drobností na památku (za 
poplatek), pro předškoláč-
ky s rodiči otevřená školič-
ka, spousta zábavy a her.

12. 11. 13-17 hodin
Minibazárek
Centrum volného času

program: Oblečení pro 
děti i dospělé, obuv, kočár-
ky, sedačky aj.

12. 11. 10-17 hodin
otevřený turnaj
ve warcraftu 
Cena 50 Kč
DDM Sluníčko, Trávníky
program: Turnaj ve hře 
Warcraft III: - TFT - DotA 
Allstars, doprovodné hraní 
moderních deskových her.

18.-19. 11. od 18 hod.
Nocování v cvČ
Cena 150 Kč

program: Večer plný 
her, soutěží a zábavy. Ne-
bude chybět diskotéka  
a překvapení.  
 
24. 11. 17-20 hod. 
tvoření pro všechny
Cena od 100,- (dle vybra-
ného materiálu)  
DDM Sluníčko, Trávníky
program: výro-
ba adventního věnce 
 
26. 11. od 9 hodin 
Mikulášský kufřík
Cena 30 Kč dospělí, 20 Kč 
děti

Kynologický klub za  
Moravní lávkou
program: Zábavný ori-
entační běh pro rodiče  
s dětmi. Děti dostanou od 
Mikuláše dárek a nebude 
chybět ani čertovské opé-
kání špekáčků.
  
26. 11. od 16 hod. 
Čertovská diskotéka
Cena: 40 Kč děti, 50 Kč 
dospělí  
otrokovická BeseDA 
Diskotéka a hry pro všech-
ny pekelníky i smrtelní-
ky. 

Sto sedmadvacet nových čte-
nářů zaevidovala Městská 
knihovna Otrokovice, která se 
ve druhém říjnovém týdnu při-
pojila k celostátní akci Týden 
knihoven. Kromě přihlášení 
zdarma nabízel tento týden 
také pasování na čtenáře, bur-
zu knih či amnestii na poplatky 
pro zapomnětlivce.

Nabídka nového členství 
zaujala především děti, kte-
rých se přihlásilo dvaadeva-
desát. S velkým úspěchem 
se setkala také burza knih, 
v rámci které zájemci mohli 
rozšířit svoje knihovničky o 
starší i nové tituly za mani-
pulační poplatek 10 korun za 
kus. Akce obohatila rozpočet 

knihovny o 3 530 korun, kte-
ré poslouží k nákupu nových 
titulů. „Podpora čtenářství od 
nejútlejšího věku je velmi dů-
ležitá. Prostřednictvím Měst-
ské knihovny se proto snažíme 
připravovat akce, které by děti 
zaujaly a přirozenou cestou je 
přivedly ke krásám i moud-
rům knih. Nezapomínáme ale 
ani na dospělé čtenáře. Přede-
vším pro ně byla určena první 
burza knih. Z vydaného počtu 
kusů vidíme, že o ni byl zájem, 
proto se budeme snažit  zorga-
nizovat její opakování,“ uvedl 
starosta města Otrokovice Ja-
roslav Budek.

Tradičně obě pobočky 
knihovny přivítaly také ško-

láky a předškoláky. Žáci dru-
hých tříd byli pasováni na 
čtenáře. Literární hrátky při-
nesly dětem hádanky „Kdo to 
ví, odpoví“, kvíz „Broučci v 
pohádkách“, ale i pohádkové 
omalovánky a vystřihovánky. 
Několik zájemců si při akci 
„Přines a odnes“ vyměnilo pár 
desítek knižních titulů. Někteří 
uživatelé si také vyžádali in-
struktáž „Virtuální knihovna“, 
díky které se naučili nahléd-
nout do svého čtenářského 
konta, seznámit se s knižními 
přírůstky, prodlužovat výpůjč-
ky či rezervovat požadovaný 
titul, aniž by fyzicky museli 
navštívit knihovnu.

Do 15. ročníku Týdne 

knihoven, který se uskutečnil 
pod heslem Kraj knihoven, se 
v Otrokovicích zapojilo 1 095 
uživatelů. Stali se novými čte-
náři, získali novou knihu, in-
formaci, dovednost, nebo jen 
v knihovně strávili příjemné 
chvíle. Nejvíce, 717 osob, vy-
užilo on-line služby. „Knihov-
ny nejsou jen půjčovny, ale  
i místa setkávání, vzdělávání, 
místa pro aktivní a smysluplné 
využití volného času. Z ohla-
su klientů hodnotíme letošní 
Týden knihoven jako úspěšný  
a již nyní přemýšlíme, čím za-
ujmout v březnu, který je měsí-
cem knihy,“ uvedla pracovnice 
knihovny Marie Škrabalová.  
 Anna NovotNá

OtrOkOvické
nOviny

Pokud jste náhodou procházeli kolem naší školy 
27. září, jistě jste užasli nad množstvím hluku a 
křiku fandících diváků. Vše se linulo z hřiště, 
kde probíhal jeden fotbalový zápas za druhým. 
Hrálo Německo, Francie, Anglie, Lichtenštejn-
sko, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Slovensko, 
Polsko… Nevěříte? Naše hráče neznáte ze spor-
tovních novin ani bulvárních plátků, ale rozhod-
ně se o míč „prali“ s nasazením hodným velkých 
jmen evropského fotbalu. 

Základní škola Mánesova se totiž každoročně 
zapojuje do oslav evropského dne jazyků. Le-
tos má tento svátek malé výročí, poněvadž 26. 
9. uplynulo deset let od chvíle, kdy byl Radou 
evropy vyhlášen. Spoustu škol v evropě tento 
svátek oslovil, a tak pořádají zajímavé aktivity - 
přednášky, prezentace, soutěže...

My se také rádi pravidelně přidáváme, proto-
že víme, že komunikace v cizím jazyce je pro 
žáky velmi důležitá, že budou jazyky potřebovat 
ve své další profesi. Pořádáme se žáky besedy, 
hrajeme pohádky, plníme kvízy, připravujeme 
tradiční jídla evropských národů atp.

Letos jsme se rozhodli udělat oslavu evrop-
ského dne jazyků trochu jinak: zahráli jsme si 
na evropské státy, něco jsme se o nich dozvě-
děli, vyrobili plakáty, jež nám pomohly sezná-
mit spolužáky s kulturami evropských zemí,  
a využili jsme při tom anglického, francouzské-
ho, německého i ruského jazyka. Poté jsme žáky 
rozdělili do čtyř kategorií podle věku, takže se 
zúčastnili všichni od druháčků až po deváťáky. 
Každá třída našla ve svém středu nadané fot-
balisty – a jménem evropských států jsme se 
vzájemně vyzvali k fotbalovému mači. Žáci bo-
jovali do posledních sil. Bylo znát, že hru proží-
vají naplno. Ti, co nehráli, hlasitě skandovali a 
fandili svým národům. Na závěr přišla i drobná 
sladká odměna. Více než kdy jindy tady platilo, 
že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se – přesto 
některé budoucí Ronaldy, Ibrahimoviče či Če-
chy moc trápilo, že zrovna jejich tým neuspěl. 
Někdo vždycky musí prohrát – ale nevadí, příští 
rok může být všechno jinak…
helena holuBová a hana BráZDIlová,  
 pedagožky ZŠ Mánesova Otrokovice

týden knihoven využili noví čtenáři, ale také zapomnětlivci

Berendal
Otrokovická skupina historického šermu 

hledá nové členy, šermíře,  
tanečníky a tanečnice. 

Rozšiřte si obzory, poznejte kousek his-
torie a kolektiv příjemných lidí. Naučíte 
se ovládat meč a další rytířské zbraně, 
budete tančit dvorské i vesnické tance.  
Doporučený věk: 16 let a více.  
Kontakt: 739 278 902, 776 263 006 

www.berendal.cz

Základní škola Mánesova slavila evropský den jazyků

Dne 26. září dobrovolní hasiči z Kvítkovic provedli preventivně 
výchovnou akci a ukázky pro děti z praktické školy v Otrokovi-
cích. Při besedě probrali s dětmi zásady protipožární ochrany a 
prezentovali základy prevence. V závěru ukázali techniku a zásah. 
Děti si mohly osahat a vyzkoušet ochranné pomůcky hasičů i zá-
sahovou techniku.  Martin holČíK, SDH Kvítkovice

Kvítkovičtí hasiči děti pobavili i poučili
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Petra a Veronika Bochezovy se 
přišly  na burzu podívat, čím by 
mohly doplnit svou domácí kni-
hovnu.  Foto: Anna NovotNá
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Všechny tři zápasy otro-
kovických florbalistů ode-
hrané na domácí půdě měly 
jedno společné. Nadšené 
povzbuzující diváky, kteří 
často odměnili hráče potles-
kem. Dvakrát sice extraligo-
vý nováček doma prohrál, to 
však na atraktivitě zápasů 
ničemu neubíralo. „Cho-
dívám pravidelně. Když 
můžu, ráda si zafandím,“ 
říká třeba Denisa Benková, 
která sama hrála florbal asi 

čtyři roky. Poprvé se přišla 
v neděli 16. října podívat 
na duel proti vicemistro-
vi z FBC Ostrava Renáta 
Muchová. „Určitě ještě při-
jdu,“ přikývla dívka.

Zaplněná tribuna Pan-
tery těší. „Když jsem ještě 
trénoval v Ostravě, cho-
dila na nás plná hala až na 
play off,“ vybavil si trenér 
otrokovických Panterů Jan 
Holovka. Jeho mužstvo má 
po pátém kole pět bodů a je 

na devátém místě z dvanác-
ti. „Velká škoda je zápasu 
proti pražskému Future, 
kdy jsme prohráli o gól,“ 
vzpomenul hned úvodní 
duel extraligy. „Umístění by 
ale mohlo být lepší i horší.  
S týmem jsem ale spoko-
jený. Pořád se samozřejmě 
snažíme pracovat a zlepšo-
vat. Je vidět, že kluci pracují 
zodpovědně,“ poznamenal 
Holovka. 

Hráči přizpůsobili pří-
pravu vyšší soutěži. Začali 
běhat i chodit do haly trošku 
dříve před sezonou, aby pak 
nebyli zaskočení, že extra-
liga je trošku jiná soutěž. 
Trénujeme třikrát týdně po 
1,5 hodině. Trénink zahrnu-
je rozcvičku, střelbu a pak 
různé herní varianty. Zkouší 
se standardní situace, přesila  
i oslabení. Pokaždé je tré-
nink jiný, protože je potřeba 
se připravit na každého sou-
peře zvlášť.

Do konce října čekají 
mužstvo ještě dva zápasy. 
V Praze proti Bohemians 
a v Ostravě proti Vítkovi-
cím. „Vypravujeme vždy 
jeden autobus. Jezdívají  
s námi třeba přítelkyně hrá-
čů či nenasazení hráči. Že by  
s námi jel třeba ale ještě 
druhý autobus fanoušků, 
nad tím zatím neuvažu-
jeme,“ usmál se trenér.  
 (ano)

Fanoušci panterů plní otrokovickou halu

ZVERIMEX
AQUA NATUR

KRMIVA, ŽIVÁ ZVÍŘATA, AKVARIJNÍ RYBY, CHOVATELSKÉ POTŘEBY

….dále šroty pro rybáře.

Prodejna na Trávníkách v Otrokovicích
( vchod od parkoviště ze zadní strany Litovelské pivnice neboli papučárny). 
Tel.604 674 964.
S tímto inzerátem sleva na nákup 10 %.

IN
Z

e
R

C
e

Zaplněné hlediště fandící neúnavně Panterům. Tak to vy-
padalo po všechny tři zápasy ve sportovní hale na Štěrko-
višti.  Foto: Anna NovotNá

Oficiální přihlášku na Letní olympijské hry v Londýně 2012 podepisoval 10. 
října v Praze prezident České republiky Václav Klaus. Sešli se s ním také 
skvělí sportovci, mezi nimiž nechyběl otrokovický střelec Jiří Gach. O tom, 
jak vnímá možnou účast na příštích olympijských hrách, se dočtete v jednom 
z dalších čísel Otrokovických novin.  (ano), foto: archiv jiřího gAchA

střelec jiří gach se potkal s prezidentem
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577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
  oTrokoVIcE

M at e r i á l  v á M  d O v e z e M e  a ž  n a  s tav b U !

a k c e  n a  p y t l O v a n ý  c e M e n t !

www.hlavacek.cz
Tel.: 577 102 290

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín - Napajedla

Navštivte s Vaším vozem zimní servisní prohlídku. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za výhodné 
ceny. Máme pro Vás zimní pneumatiky a zimní kompletní kola za ty nejlepší internetové ceny.

Zimní servisní prohlídka od 17. 10. do 30. 11. 2011 pro Váš vůz ŠKODA

Zaostřeno na zimní péči

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

ZSA_2011_MRO_K2_DYN_b8a6d9f9c8494703a9adf6f9a433aad9_indd   1 9/13/2011   1:00:59 AM
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Po dvou měsících letních prázdnin byla zahájena druhá část 
závodní sezony roku 2011. Otrokovický tým děvčat závod-
ního aerobiku čeká na podzim šest závodů po celé České 
republice.

V sobotu 8. října se konala otevřená soutěž MISTRY  
S MISTRY v Hradci Králové. V panelu rozhodčích zasedlia-
zvučná jména jako Mgr. David Holzer a Mgr. Jakub Strakoš, 
trojnásobní mistři světa ve sportovním aerobiku, či Mgr. 
Miroslava Zimová, mistryně světa ve sportovním aerobi-
ku. Největším soupeřem děvčat byl pořadatelský Corridoor 
team Jakuba Strakoše, který doposud tyto soutěže vyhrával. 
Avšak otrokovický tým ve složení Kateřina Chaloupková, 
Nikola Bláhová, Michaela Ftáčníková, Andrea Blahušová, 
Vendula Jurásková, Silvie Alberta de Figueiredo, Lucie Bu-
jáčková a Michala Brixová předvedl téměř stobodový vý-
kon. Děvčata předběhla soupeře o 12 bodů, a odvezla si tak 
domů zlaté medaile. Úspěch je o to větší, že celé závody 
holky zvládly bez nemocné trenérky Ing. Venduly Ondrášo-
vé, pouze za pomoci úžasných rodičů paní Ing. Bujáčkové  
a pana Brixe, kteří zajistili nejen dohled, ale především do-
pravu. Děkujeme. Ing. vendula oNDráŠová

po prázdninách byly dívky opět zlaté

veslaři lovili lodě ve vodě, atmosféru závodů to nezkazilo

Nádherný slunečný den a ide-
ální podmínky na vodní plo-
še otrokovického Štěrkoviště 
byly v sobotu 1. října kulisou 
pro závody veslařů. Na  OT-
ROKOVICKÉ SPRINTY 
přijelo více jak 300 převážně 
mladých veslařů z celé Moravy   
a Slovenska. Krásný den vy-
užila i řada otrokovických 
občanů k procházce kolem 
Štěrkoviště a jako diváci moh-
li sledovat nepřetržitý sled 
veslařských závodů všech vě-
kových kategorií a disciplín.  
K nerušenému požitku ze zá-
vodů přispěli i pracovníci tech-
nických služeb, kteří v pátek 
vyčistili břeh od přerostlého 
křoví. Otrokovickým veslařům 
však pokazili náladu zřejmě 
podnapilí mladíci, kteří v noč-
ních hodinách před závody na-
házeli do Štěrkoviště část lodí 
uskladněných na břehu, a část 
jich tím i poškodili.

Otrokovičtí závodníci i na 
domácí vodě předvedli velmi 
dobré výkony a získali řadu 

cenných vítězství v následu-
jících závodech: skif mladší 
žačky 11 let Hrubanová Ad-
riana, skif starší žáci 13 let – 
Novotný Filip,   Skalník Petr, 
skif starší žáci 14 let – Húsek 
Radim,   Solař Jan, skif muži    
-  Čabla Petr, dvojskif mladší 
žačky -  Solařová M., Hruba-
nová Adriana, dvojskif starší 
žáci -  Húsek Radim,  Solař 
Jan, dvojka dorostenci – Vo-
dinský Jan, Omelka Martin, 
čtyřka párová žačky mladší – 
Solařová M., Hrubanová A., 
Omelková L., Pallová, korm. 
Šarová S., čtyřka párová žáci 
starší – Skalník P., Solař J, Hú-
sek R., Nekáranec M., korm. 
Janda R.

K úspěšnému průběhu zá-
vodů přispěla řada sponzorů, 
kteří většími či menšími dary 
přispěli k ocenění vítězných 
posádek. Tímto jim všem 
chceme poděkovat.

Otrokovičtí veslaři tak ukon-
čili závodní sezonu, která byla 
i  letos velmi úspěšná – kro-

mě řady zlatých a stříbrných 
medailí z mistrovství České 
republiky ve všech kategori-
ích (naposledy o týden dřív na 
Mistrovství České republiky 
ve sprintu získali zlato doros-
tenci Omelka Martin a Vo-
dinský Jan na dvojce  a muži 
lehké váhy Atarsia Jakub  
a Adam na dvojskifu) starto-
vali i na mistrovství světa jako 
reprezentanti České republi-
ky. V současné době využijí 
veslaři možnost ještě  veslovat 
na vodě k tréninku nově se-
stavených posádek a současně 
se již začnou připravovat na 
zimní závody na veslařských 
trenažérech. 

I když se již veslařská pří-
prava na vodě se chýlí ke 
konci, stále trvá možnost pro 
zájemce z řad mládeže o tento 
sport  přijít k nám na loděnici 
a přidat se k úspěšnému ko-
lektivu chlapců a děvčat – na 
loděnici trénujeme celou zimu. 

   Milan toMAŠtíK, 
předseda veslařského oddílu                                                                                       

Počasí jako v létě panovalo 1. října na Otrokovických sprintech na Štěrkovišti.  Foto: A. Novotná

Při dogterekkingu, tedy nároč-
né turistice se psem, si přijdou 
na své hlavně turisté, čundráci 
a orientační běžci. Člověk by 
se měl umět výborně oriento-
vat nejen v mapě, ale i terénu 
a mít trénovaného psa. Na rase 
nezáleží, já chodím s přerost-
lým krysaříkem,kterého mnozí 
znají z voříškiád.

Tak tedy: poslední závod 
letošní sezony s vyhlášením 
mistrů republiky se konal od 
6. do 9. 10. opět se zázemím 
v areálu autocampu Držko-
vá. I přes nepřízeň počasí se 
sešla asi stovka závodníků  
z různých koutů ČR, ale i Slo-
venska a Polska s různorodým 
psím osazenstvem. Samotný 
závod byl jako vždycky veden 
zajímavými místy Hostýn-
ských vrchů.

Nechyběly tradiční kame-
nité cestičky prudce nahoru, 
široké blátivé louže, pokácené 
kmeny či značení jednou za 
onoho času, kde si nikdo ne-
byl moc jistý, jde-li dobře.

Ale o různé zážitky nepřišel 
nikdo, ať již v podobě melou-
nů u krmelce, či samoobsluhy 
na jednom z vrcholů či jen ko-
cháním se zataženou krajinou 
nebo statnými hřiby, které se 
čas od času ukázaly.

Na nedělním vyhlašování 
se opět rozpršelo, ale atmo-
sféra byla jako vždy přátelská  
a milá. Každý, kdo šel, si od-
nesl účastnický list a nějaké 
dobroty pro pejsky. Není totiž 
důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se.

Zvláštní ocenění dostali 
mimo jiné i nejstarší účastní-
ci (75 let) a nejmladší (ani ne  
6 let). Závěrem bych chtěla 
poděkovat partičce pořada-
telů v čele s Broňou Růčkou, 
sponzorům a všem, kteří se 
podíleli na hladkém průběhu 
akce. A taky svému čtyřno-
hému společníkovi Citrínovi  
z Kelče, že to se mnou zase 
dal. Takže příští rok jako vždy 
- již nikdy více, čili za rok na-
shle!  lucie hApAlová

s krysaříkem citrínem na dogtrekkingu 

cement z horního Srní za cenu 
240 kč/q, 

tedy 60 kč za pytel 25 kg.  
akce platí od 24. 10. do 30.11. 2011 


