
Revitalizace severovýchodní části náměstí 3. květ-
na je dokončena. Město Otrokovice převzalo stav-
bu od zhotovitele na konci září. 

Zástupci radnice a dodavatelské společnosti při 
předání na místě společně zkontrolovali hotové 
dílo, zda odpovídá projektové dokumentaci, tech-
nickým podkladům i smlouvám. Město převzalo 
kompletní doklady ke stavbě, a to včetně certifiká-
tů vztahujících se ke všem použitým materiálům.

Za dobu šesti měsíců prošla část náměstí kom-
pletní rekonstrukcí. Dříve bez povšimnutí míjený 
prostor nyní disponuje řadou prvků, které vybízejí 
k zastavení a strávení příjemných chvil. Důstojněj-
ší se také stala plocha u památníků I. a II. světové 
války.  Už nyní zdobí severovýchodní část náměstí 
například kvetoucí macešky, vysázeno je ovšem 
na tisíce květin různých druhů tak, aby po celé ve-
getační období postupně kvetly a zdobily centrum 

města. „Revitalizací jsme získali reprezentativní 
a přitom útulný prostor. Kromě estetického hle-
diska plní nové náměstí také všechny požadavky 
na funkčnost včetně zakomponování moderních 
prvků. Nechybí tak například pítko či informační 
plochy. Velkým přínosem je rekonstrukce zastávky 
MHD, kdy se sjednotily pochůzné povrchy a vy-
tvořil se bezbariérový přístup k vozidlům. Všechny 
zmíněné aspekty mě utvrzují v přesvědčení, že re-
vitalizovaná část náměstí se stane oblíbenou zónou 
klidu a odpočinku, místem, kde se budou setkávat 
všechny generace občanů,“ míní starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek.

Hned po odstranění oplocení korzovali nebo 
posedávali na lavečkách lidé. Například Radim 
Salajka a Martin Vidlák hráli dámu na stolku se 
šachovnicí. „Budeme sem chodívat hrát, tedy 
když nebude zrovna pršet,“ shodli se chlapci.   
 Anna NovotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®
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  úvodNí slovo

Vážení spoluobČAnÉ, 

28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu, je každoročně spojen nejen s připomínkou 
tohoto mezníku v naší historii, ale také s propůjčením státních vyznamenání vynikajícím osobnostem 
za jejich mimořádné zásluhy. Tato celostátní slavnost se už před lety stala inspirací k tomu, aby i naše 
město při stejné příležitosti ocenilo ty, kdož se pozoruhodným způsobem zasloužili o jeho rozkvět.
   V současnosti jsou udělována ocenění trojího typu. Tím nejmladším je Cena města Otrokovice (od r. 
2007); dosud ji získalo deset našich občanů za pozoruhodný čin - např. pohotový zásah vedoucí k zá-
chraně života - či aktivitu v určité oblasti (obětavá práce v sociálních službách, příspěvek k rozšíření 
specifického okruhu vědomostí o našem městě apod.).
   Delší tradicí se může pochlubit titul Osobnost města Otrokovice, jímž bylo oceněno od r. 2001 je-
denáct našich občanů; byli to lidé, kteří svým dlouholetým komplexním působením pozitivně ovlivnili 
život v našem městě v mnoha směrech – v zahraničním odboji za 2. světové války, ve vědecké činnosti, 
v duchovním životě, v kultuře a sportu, ve školství i veřejné správě.
   nejstarším a nejprestižnějším oceněním je čestné občanství; to bylo uděleno v Otrokovicích a Kvít-
kovicích od r. 1930 dvěma desítkám lidí, jejichž význam je vnímán jako zcela zásadní. Prvním naším 
čestným občanem byl jmenován T. G. Masaryk; těmi dalšími byli továrníci, faráři, starostové, učitelé 
aj. Po r. 1989 se stali čestnými občany Tomáš Baťa, syn zakladatele firmy, architekt Vladimír Karfík 
a in memoriam Pravoslav ehnert, Josef Gergela a František Omelka. O tom, že věhlas těchto osob-
ností dodnes přesahuje hranice nejen našeho regionu, ale často i celé země, svědčí nejnovější infor-
mace o posledním jmenovaném uvnitř tohoto měsíčníku.
   Také při letošní městské oslavě, která se bude konat 25. října, budou udělena městská ocenění 
ve všech třech kategoriích. Státní svátek se tak pro nás stává možností, jak vyjádřit svůj dík těm, kdož 
jsou hodni naší úcty.
     Mgr. Ivo Kramář, člen RMO, ředitel Gymnázia Otrokovice

Pastelková školka oslavila jeden rok

Krájení narozeninového dortu. Otevření třech tříd Ma-
teřské školy Otrokovice, Hlavní 1160, známé jako Pastelko-
vé školky, znamenalo 3. října 2011 konec starostí pro rodiče 
s umístěním osmi desítek dětí. Letos 3. 10. oslavilo toto oddě-
lení MŠO první narozeniny. Slavnostní odpoledne zahájila ře-
ditelka školy Magda Zycháčková a členka zastupitelstva a rad-
ní města Libuše Škrabolová. Gratulovat k narozeninám přišla 
i ředitelka ZŠ Trávníky Jana Večeřová. „Společně jsme prožili 
hezké odpoledne plné her, tancování a zpívání s rodiči. K naro-
zeninám jsme dostali i velký dárek. chtěli bychom touto cestou 
poděkovat paní Ireně Kašpárkové z obchůdku Nebíčko v Otro-
kovicích, která dětem darovala velké molitanové kostky a po-
přála mnoho hezkých chvilek při společné hře,“ uvedla vedoucí 
učitelka Markéta Vítková.    (ano), foto: Anna NovotNá

19. října 2012
číslo 10 - ročník 22
zdarma - neprodejné

s námi ušetříte,  tel. 800 201 203

Ocenění 
květinové 
výzdoby města

strana 2

úprava sv části náměstí je dokončena

termín realizace: 23. 4. – 30. 10. 2012 
Celkové náklady projektu: 17 392 602 Kč
Dotace ROP SM: 10 840 824 Kč
Město Otrokovice: 6 551 778 Kč
dotační titul: Regionální operační program 
Střední Morava, Prioritní osa 2 Integrovaný 
rozvoj a obnova regionu, Oblast podpory 2.2 
Rozvoj měst, Podoblast podpory 2.2.1 Fyzická 
revitalizace území 
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město už podesáté ohodnotilo nazdobené balkony a předzahrádky
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O nejkrásnější zahrádce i balkonu v Otrokovicích je 
pro letošní rok jasno. V jubilejním 10. ročníku sou-
těže mohli účastníci bojovat o umístění ve třech ka-
tegoriích. Konečné hodnocení vyplynulo z celkového 
dojmu hodnotící komise, která výsadby sledovala 
po celé léto. 

Za nejlepší květinovou výzdobu oken a balkonů 
bytových domů byly odměněny tři domácnosti. Jako 
nejkrásnější ohodnotila výzdobu Radky Pavlicové. 

Druhé místo obsadila Naděžda Dobešová, následova-
ná Pavlínou Sikorovou. V kategorii květinová výzdo-
ba a údržba zeleně u rodinných domů, ve které byly 
hodnoceny nejen okna a balkony, ale i celková úpra-
va předzahrádek, získala nejvyšší ocenění Marcela 
Kršková, druhé místo patřilo manželům Daňkovým. 
Na třetím místě skončil Jaroslav Willert. 

V kategorii, kde se hodnotila výsadba a údržba ze-
leně u podnikatelských objektů a institucí, byl vybrán 

OReA Hotel Atrium. Jubilejní 10. ročník soutěže na-
bídl atraktivní ceny v celkové hodnotě téměř čtyřicet 
tisíc korun. Jednalo se zejména o zahradnický materi-
ál či rostliny pro výsadbu od firem Gramoflor, Jalův-
ka - Arboretum, Trvalky Batůškovi, Technické služby 
Otrokovice, Floravil, Pasič, Terracottem a Volmary. 
Příjemným zpestřením letošního ročníku byly i po-
ukázky pro dvě osoby do restaurace v hodnotě tisíc 
korun.  (red)

V kategorii Výsadba a údržba zeleně u podnikatel-
ských objektů a institucí zvítězil OReA Hotel Atrium. 

Ocenění soutěžící se starostou a místostarostou města  
v otrokovické obřadní síni.

Komise při procházení Otrokovicemi a posuzování es-
tetičnosti výsadeb na balkonech i ve volné půdě.

První místo v kategorii výzdoba oken a balkonů byto-
vých domů získala Radka Pavlicová.

Druhé místo v kategorii výzdoba oken a balkonů byto-
vých domů patří naděždě Dobešové.

Třetí místo v kategorii výzdoba oken a balkonů byto-
vých domů obsadil balkon Pavlíny Sikorové.

V kategorii výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů 
porotu nejvíce nadchlo okolí domu Marcely Krškové.

V kategorii výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů 
má druhé místo předzahrádka manželů Daňkových.

V kategorii výzdoba a údržba zeleně u rodinných 
domů  patří třetí místo Jaroslavu Willertovi.



Ve volbách do krajského za-
stupitelstva konaných 12. a 13. 
října odevzdali voliči Zlínské-
ho kraje nejvíce hlasů ČSSD. 
Stejně tak tomu bylo v Otroko-
vicích, kde sociální demokraté 
získali 38,54 % hlasů. Dařilo se 
i KSČM, která  obdržela 14,80 % 
hlasů obyvatel Otrokovic, ná-
sledována STAN a TOP09 pro 
Zlínský kraj s 7,67 %, KDU-
-ČSL se 7,25 %, ODS se 6,39 % 
a dvěma subjekty shodně 
s 5,12 %, a to SPOZ a Nezávis-
lými. V Otrokovicích se volilo 
ve 13 okrscích, kde mělo po oba 
dny službu celkem 107 členů vo-
lebních komisí. „V Otrokovicích 
mělo volební právo a bylo zapsá-
no v seznamech voličů 15 180 
voličů, dále bylo v seznamech 
voličů uvedeno s poznámkou na 
70 voličů, u kterých byla vedena 
některá ze zákonných překážek 
nebo důvodů vyřazení, například 
že jsou vedení ve zvláštním se-
znamu voličů v zahraničí nebo 
jim byl vydán voličský průkaz 
a podobně,“ uvedl vedoucí Od-
boru evidenčně-správního Měst-
ského úřadu Otrokovice Marcel 
Nemček. Volební účast Otroko-
vičanů v krajských volbách byla 
41,30 % a v senátních volbách 
40,72 %.

ČSSD v krajském zastupi-
telstvu obhajovala 18 mandátů, 
KDU-ČSL 6, KSČM 5, Staros-
tové 5 a ODS 11. Nyní v pěta-
čtyřicetičlenném Zastupitelstvu 
Zlínského kraje zasedne 12 soci-
álních demokratů, 10 lidovců, 9 
komunistů, 5 zastupitelů za Sta-
rosty a TOP09, 5 občanských 
demokratů a 4 kandidáti Strany 
Práv Občanů ZeMANOVcI. 

Ve stejný termín se volilo také 
do Senátu Parlamentu České 
republiky, kde ve volebním ob-
vodu zahrnujícím i Otrokovice 
kandidovalo sedm uchazečů. 
Z prvního kola postoupil nezá-
vislý kandidát Tomio Okamura 
a sociální demokrat Stanislav 
Mišák. Hejtman Zlínského kraje 
získal v Otrokovicích 45,44 %  
(2 601 hlasů), jeho protikandidát 
30,04 % (1 720 hlasů). Kandidát 
za KSČM Václav Ransdorf do-
stal 6,90 % (395 hlasů), občan-
ský demokrat František Hubáček 
6,06 % (347 hlasů), dosavadní 
senátorka za Starosty a Nezávis-

lé Jana Juřenčáková 5,80 % (332 
hlasů), lidovec Ludvík Hovorka 
5,48 % (314 hlasů) a národní 
socialista Ivo Spáčil 0,26% (15 
hlasů). Druhé kolo senátních 
voleb se koná v pátek 19. října 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 20. 
října od 8 do 14 hodin. Obálky 
s hlasovacími lístky dostanou 
voliči přímo ve volebních míst-

nostech, přičemž volební okrsky 
jsou stejné jako při volbách 12. 
a 13. října.

Průběh krajských voleb a prv-
ního kola senátních voleb byl po-
dle vedoucího odboru evidenč-
ně-správního bez komplikací. 
Členové komisí pouze nemohli 
umožnit hlasování několika jed-
notlivcům, kteří nesplnili pod-
mínku platného průkazu totož-
nosti – měli například propadlou 
platnost občanského průkazu 
a neměli ani cestovní pas. Bylo 
však možné využít rozšířených 
úředních hodin pro vyřížení ob-
čanského průkazu s platností je-
den měsíc, tzv. rychlovky, přímo 
v době voleb. Vydán byl takto 
jeden občanský průkaz. „Roz-
šířených úředních hodin využili 
však také studenti, kteří se přes 
týden na úřad nedostanou,“ 
poznamenal Marcel Nemček.
 Anna NovotNá

OtrOkOvické
nOviny

První zkušenosti s projektem zdravý pohyb do škol
S novým školním rokem přivedla otrokovická radnice „Zdra-
vý prohyb do škol“. Vedení města sbírá první postřehy z ho-
din od angažovaných trenérů, ředitelů škol i dětí. Otrokovické 
základní školy Mánesova, Trávníky a T. G. Masaryka nabízejí 
dětem ve školních družinách hodinu zdravého pohybu čtyřikrát 
týdně. Projekt týkající se více než pěti set žáků připravilo měs-
to, které na sobě nechalo také financování spočívající zejména 
v úhradě mezd trenérům. Licencovaní trenéři připravují hodiny 
tak, aby děti bavily a zároveň vedly ke kýženému výsledku. „Dů-
ležité je děti zaujmout, upoutat jejich pozornost a zorganizovat 
aktivitu tak, aby ji samy chtěly rozvíjet a překonávat samy sebe 
i ostatní. Je to ale vždy o individuálním přístupu a přizpůsobení 
aktuálního dění dětem. Soustředíme se na základní dovednosti, 
které budeme postupně rozvíjet,“ přiblížil například trenér Ro-
man Kolenič.  (red)

Šest nových soch zdobí park před společenským domem
Při Michalské pouti 30. září bylo v parku na Baťově symbolicky 
odhaleno šest nových dřevěných plastik. Díla „Rodina“ emila 
Slámy, „2012!“ Pavla Kohuta, „Duběnky“ Karla Blažka, „VÍTR“ 
Jiřího Parmy, „Sloup tiskátko pro Otrokovice“ Davida Medka 
a „Dobromil odešel“ Jiřího Holuba tak doplnila stávající sochy 
a ucelila estetickou tvář přírodního amfiteátru. „Postupně chceme 
takto zvelebit všechny místní části. Mělo k tomu dojít již nyní, ale 
po domluvě s umělci jsme ještě zůstali v parku,“ uvedl starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek.   (ano)

radnice aktivně řeší své pohledávky
Městu Otrokovice se daří postupně řešit problematiku pohledá-
vek, které má z nejrůznějších pokut, správních řízení nebo z pro-
nájmů městského majetku. Aktuálně dosahují částky téměř 17 
milionů korun. Jen od začátku roku 2012 se podařilo do městské-
ho rozpočtu vrátit více než 2,6 milionu korun.  K tomu, aby město 
dostalo dlužné peníze zpět, striktně postupuje dle pevných pravi-
del a využívá všech zákonných způsobů včetně služeb soudních 
exekutorů. Nejčastěji využívaným prostředkem jsou ale srážky 
ze mzdy či prodej movitých věcí na základě rozhodnutí soudu. 
V první fázi řešení jednotlivých případů dává radnice občanům 
možnost vyřešit vše na základě vzájemné dohody. „U každého 
případu postupujeme individuálně. U části dlužníků, kteří se na-
cházejí ve složité životní situaci, je například možné dohodnout 
splátkový kalendář,“ uvedl člen rady města a profesí právník Ja-
roslav Tkadlec. Finance navrácené do rozpočtu města mohou být 
dále využity například v oblasti školství, kultury či sportu.   (red)

městský úřad od Nového roku zeštíhlí o šest míst
Zachovat současnou kvalitu poskytovaných služeb a přispět 
k maximální rentabilitě vynakládaných prostředků na veřejnou 
správu. Takový úkol řešila při své několikaměsíční analýze pra-
covní skupina v čele se starostou Otrokovic Jaroslavem Budkem 
a tajemnicí městského úřadu Marií Malíkovou, která se pravi-
delně scházela s vedoucími jednotlivých odborů a oddělení. Od  
1. ledna 2013 bude na odboru ekonomickém méně o dvě místa, 
po jednom pak na odboru dopravně-správním, rozvoje a správy 
majetku, školství a kultury a odboru sociálním. Nově bude čin-
nosti na Městském úřadě Otrokovice zabezpečovat 162 zaměst-
nanců. Je to stejný počet jako v roce 2006.   (red)

zŠ t. G. masaryka má nové vybavení za 1,1 milionu korun
Interaktivní tabule, šatní skříňky, šatny se sociálním zařízením 
u tělocvičen i nový bufet - vybavení za 1,1 milionu korun čekalo 
na žáky i učitele v novém školním roce v Základní škole T. G. 
Masaryka v Otrokovicích. Deset interaktivních tabulí za 400 tisíc 
korun pořídila škola díky dotaci z projektu eU peníze školám. 
Nových je i sto šedesát šatních skříněk splňujících bezpečnostní 
i estetické požadavky, školu přišly na 187 200 korun. Největší 
investici představovala rekonstrukce dívčích i chlapeckých šaten 
a sociálního zařízení u tělocvičen. Z rozpočtu města šlo do oprav 
497 tisíc korun. Kromě žáků uvítala kompletní proměnu zázemí 
také veřejnost, která využívá tělocvičnu pro návštěvu sportovních 
kurzů a hodin. „Změnou dispozice nám přibyl i prostor pro tělo-
výchovný kabinet,“ přiblížila ředitelka školy Marta Zakopalová. 
Novinkou je bufet, který vznikl díky úpravě nepoužívaných pro-
stor v přízemí školy, přičemž veškeré náklady spojené s rekon-
strukcí uhradil jeho provozovatel.  (ano)

otrokovický fotoklub zvítězil v celostátní soutěži
Fotoklub Beseda Otrokovice je nejlepší v republice. Pro tento 
rok to stvrdilo vítězství v zářijovém 54. ročníku celostátní sou-
těže fotoklubů České republiky, zvané Mapový okruh Vysočina, 
v Čeladné u Frýdku-Místku. Členům otrokovického fotoklubu  se 
vrátil do rukou putovní pohár po deseti letech.  (red)

aKtuálNě z města
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Nejvíce hlasů získala v otrokovicích čssd 

František Omelka, otrokovický 
pedagog a spisovatel (1904 – 
1960), byl již před druhou svě-
tovou válkou zaujat událostí, 
která se odehrála v roce 1925 
v aljašském městečku Nome 
na břehu Pacifického oceánu: 
za kruté zimy tam vypukla epi-
demie záškrtu, která ohrozila 
především děti. 

Záchranný balíček séra pu-
toval ze vzdáleného Seattlu 
nejprve letadlem, pak – pokud 
to šlo – po železnici; závěrečné 
extrémně obtížné stovky kilo-
metrů si jej předávalo jako šta-
fetu pět statečných mužů, kteří 
byli i se svými psími spřeženími 
ohrožováni sněhovými vánice-
mi, smečkami hladových vlků 

i zrádnými průrvami na ledo-
vých pláních – a přece dorazili 
včas: většina dětí v Nome byla 
zachráněna.

Nadšen hlubokým humán-
ním poselstvím aljašské štafety 
rozhodl se František Omelka 
přiblížit tento příběh také čes-
kým dětem. Díky své znalosti 
mezinárodního umělého jazyka 
esperanto navázal kontakt s ka-
nadským univerzitním studen-
tem, který mu pomohl obstarat 
nezbytný faktografický materi-
ál. Když tedy v roce 1946 vy-
šla ve zlínském nakladatelství 
knížka ŠTAFeTA, strhla nejen 
dětské čtenáře jak svou auten-
tičností, tak autorovým vypra-
věčským uměním. Fr. Omelka 

ji vzápětí sám přeložil do espe-
ranta; v tomto jazyce byla poté 
vydána v Londýně – a odtud si 
našla cestu do několika dalších 
jazyků: do němčiny (Německo, 
Rakousko), do fríštiny (Nizo-
zemsko), islandštiny, angličtiny. 

Díky esperantu se s ní sezná-
mil také japonský učitel Isikawa 
Kazuya, kterému se podařilo 
připravit dokonce takzvané zr-
cadlové esperantsko-japonské 
vydání. V září tohoto roku do-
putoval tento vzácný výtisk také 
do Otrokovic a s ním i dávný 
Omelkův vzkaz, že neokázalá, 
a přitom tak hrdinská obětavost 
může spojovat lidi na celém 
světě.   věra Kramářová, 
 roz. omelKová

Kniha čestného občana Františka omelky vydána v japonštině

Začátek sčítání hlasů ve voleb-
ním okrsku č. 8 na MěÚ.

č. Název strany (sdružení) hlasy %

60 Česká strana sociálně demokratická 2 241 38,54

43 Komunistická strana Čech a Moravy 861 14,80

76 STAN a TOP 09 pro Zlínský kraj 446 7,67

84 KDU-ČSL 422 7,25

70 Občanská demokratická strana 372 6,39

26 Nezávislí 298 5,12

8 Strana Práv Občanů ZeMANOVcI 298 5,12

41 Lékaři a odborníci za ozdravení kraje 190 3,26

77 Strana svobodných občanů 111 1,90

93 Česká pirátská strana 93 1,59

46 Hnutí odborníků za Zlínský kraj 83 1,42

51 Strana zelených 75 1,28

58 za Morální Očistu Regionu 68 1,16

34 ZVUK 2012 65 1,11

20 Moravané 45 0,77

56 ZDRAVý KRAJ 41 0,70

6 Suverenita - Blok Jany Bobošíkové 39 0,67

53 DSSS - STOP NePřIZPůSOBIVýM! 23 0,39

7 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 21 0,36

22 Národní socialisté - LeV 21 11 0,18

5 Koruna Česká (monarchistická strana) 9 0,15

65 Rep. strana Čech, Moravy a Slezska 2 0,03

výsledky voleb do zastupitelstva zK v otrokovicích
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Na svém zářijovém zasedání, které se poprvé konalo v novém 
sále Otrokovické BeSeDY, se zastupitelé města zabývali 27 
body programu, ke kterým přijali usnesení. Všechna usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.

Zastupitelé schválili změnu stanov Moravské skládko-
vé společnosti, v níž je město akcionářem. Zastupitelé vzali 
na vědomí odstoupení Jiřího Holuba z funkce člena kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města Otrokovice a také jeho od-
stoupení z funkce člena dozorčí rady Otrokovické BeSeDY. 
Zastupitelé poté schválili poskytnutí dotace ve výši 2 548 000 
korun ve prospěch charity sv. Anežky Otrokovice a také po-
skytnutí dotace o. s. NADĚJe, pobočce Otrokovice, ve výši 
1 313 000 korun. Zastupitelstvo města Otrokovice schválilo 
také uzavření smlouvy o spolufinancování a koordinaci roz-
vojového projektu pro léta 2012–2013 ve výši 100 tisíc korun 
mezi městem Otrokovice a koordinátorem pomoci PhDr. Pav-
lem Onderkou. Pomoc města bude využita pro vesničku Wad 
Ben Naga, ve státě řeka Nil, republika Súdán na dobudování 
vodovodní sítě a dovybavení škol pro místních téměř 2 000 
obyvatel. 

Zastupitelé se poté zabývali a následně schválili projekt 
„Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se želez-
niční tratí“ v předpokládaných nákladech 71 000 000 korun, 
z toho dotace ROP eU Střední Morava činí 53 250 000 ko-
run, vlastní zdroje města 17 750 000 korun. Plánovaný termín 
realizace projektu 10/2013–12/2014. Zastupitelé v této sou-
vislosti schválili také projekt „Revitalizace dopravně zatížené 
ulice Nerudova“ s předpokládanými náklady 800 tisíc korun 
financovaný z vlastních zdrojů města s plánovaným termínem 
realizace 10/2014–3/2015. Zastupitelstvo města Otrokovice 
schválilo modernizaci a napojení vyrozumívacích a varovných 
systémů a financování tohoto projektu ve výši 1 797 500 ko-
run (z toho 1 348 125 korun dotace z ROP eU Střední Morava,  
449 375 korun vlastní podíl města). Zastupitelstvo města Ot-
rokovice schválilo také financování projektu Regionální cyk-
lostezky č. 471 – páteřní trasa Zlín–Otrokovice – část Otroko-
vice. Předpokládané náklady projektu činí 17 040 000 korun 
(z toho 13 943 400 korun dotace ROP eU Střední Morava, 3 
096 600 korun vlastní podíl města). V současné době probíha-
jí výkupy pozemků a administrativní příprava celé investice. 
Zastupitelé se v závěru svého jednání zabývali také výkupy 
pozemků, jejich směnou, odkupy pozemků i zřízením věc-
ných břemen na pozemcích města.   

 ing. milan Plesar, místostarosta města

z jednání zastupitelstva města 20. 9. 2012

1. Poskytuje městský úřad 
kvalitní služby? 
a) ano   
b) spíše ano   
c) spíše ne   
d) ne

2. dal jste někdy na městský 
úřad nějaký podnět či připo-
mínku? 
a) ano   
b) ne   
 
3. domníváte se, že měst-
ský úřad reaguje dostatečně 
na vaše podněty?  
a) ano   
b) spíše ano   
c) spíše ne   
d) ne   
    
4. setkáváte se na městském 
úřadě s ochotnými úřední-
ky?   
a) ano, vždy  
b) téměř vždy 
c) občas ano   
d) téměř nikdy  
    
5. Jsou úředníci dostatečně 
informováni? 
a) ano   
b) většinou ano  
c) většinou ne  
d) ne   
    
6. dokážou vám pomoci, pří-
padně vám poradit, na koho 
se máte obrátit?
a) ano  
b) většinou ano 
c) většinou ne  
d) ne   
    
7. důvod vaší návštěvy měst-
ského úřadu (lze označit více 
důvodů):  
a) žádost, návrh, ohlášení (sta-
vební povolení, zvláštní užívá-
ní komunikace, užívání veřej-
ného prostr. apod.)
b) získání informací, konzulta-
ce  
c) návštěva městské knihov-
ny 

d) vyřízení živnostenského 
oprávnění nebo koncese 
e) vyřízení občanského průka-
zu nebo cestovního pasu 
f) vyřízení záležitostí týkají-
cích se matriky (svatba aj.)  
g) czechPOINT  
h) vyřízení řidičského průka-
zu 
ch) přihlášení vozidla 
i) vyřízení sociálních záležitos-
tí (péče o děti, sociální pomoc) 
j) zaplacení poplatku nebo jiná 
úhrada v pokladně (odpad, 
psi…)  
k) kontrolní šetření, jednání 
s kontrolními pracovníky 
l) stížnost   
m) řešení přestupku, přestup-
kové řízení 
n) jiný důvod návštěvy  
 
8. čekací doba pro vyříze-
ní vaší záležitosti byla (za-
kroužkujte číslici): 
1 – krátká, 2 – přiměřená, 3 
– dlouhá
a) co jsem vyřizoval:  
    
 

b) Čekací doba:  1        2        3 
   
9. Při vyřízení vaší záleži-
tosti byl přístup úředníka 
(hodnocení – zakroužkujte 
číslici): 
1 – vyhovující, 2 – spíše dobrý, 
3 – spíše špatný, 4 – špatný
a) co jsem vyřizoval:  
    
 

b) Přístup úředníka:  1  2  3  4 
   

vaše údaje: 
7. Pohlaví:                     
a) muž  
b) žena  
 
8. věk:    
a) do 20 let   
b) 21–35 let  
c) 36–45 let  
d) 46–55 let   
e) 56–65 let  
f) 66 a více  
 
9. Nejvyšší ukončené vzdělá-
ní:    
a) základní   
b) vyučen/a   
c) středoškolské  
d) vyšší odborné  
e) vysokoškolské 
 
10. v otrokovicích:  
a) žiji   
b) pracuji   
c) studuji   
d) podnikám 
e) jiné - např. vyřizuji úřední 
záležitosti  

11. Návrhy, podněty, vyjád-
ření:    
  
    
   
    
    
 

       dotazNíK sPoKoJeNosti 
Vážení občané, Městský úřad Otrokovice chce pracovat k Vaší úplné spokojenosti. Pomozte nám 
zefektivnit práci pro Vás vyplněním tohoto dotazníku spokojenosti. Pokud se rozhodnete dotaz-
ník vyplnit, vystřihněte jej a odevzdejte na informacích Městského úřadu Otrokovice. Najdete jej 
i v elektronické podobě na www.otrokovice.cz. V tomto čísle je uvedena poslední část dotazníku, 
část c) – spokojenost občanů s prací zaměstnanců města Otrokovice.

Osmdesát tisíc korun rozděle-
ných rovným dílem je určeno 
pro občanské sdružení ADRA 
a nestátní Nemocnici Milosrd-
ných bratří Vizovice.  Vizovic-
ká nemocnice je nestátní zdra-
votnické zařízení poskytující 
služby především dlouhodobě 
těžce nemocným starším li-
dem. Je tam hospitalizováno 
sedm otrokovických občanů 
a právě na poskytování ošetřo-
vatelské péče spojené s jejich 
pobytem v zařízení je čtyřice-

titisícová dotace určena.  Práci 
dobrovolníků v Otrokovicích 
zajišťuje o. s. ADRA, pobočka 
Zlín. Vloni do Otrokovic dojíž-
dělo 35 dobrovolníků, kteří se 
stali společníky pro 51 klientů 
SeNIORu a 18 klientů Nadě-
je. V rámci služeb charity sv. 
Anežky Otrokovice doučovali 
6 dětí ze sociálně slabých ro-
din. Také tuto formu pomoci 
potřebným podpoří otrokovic-
ká radnice částkou 40 tisíc ko-
run.  (kru)

dotace pomůže v sociální oblasti a zdravotnictví

z jednání rady města  
24. 9. 2012
Rada města se na svém jed-
nání zabývala celkem 32 
body programu, k nimž při-
jala usnesení. Všechna jsou 
veřejnosti k dispozici na in-
ternetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Rada města schválila kro-
nikářský zápis za rok 2011. 
Radní poté vzali na vědomí 
celkovou zprávu o bilan-
ci letošních Otrokovických 
letních slavností a následně 
schválili čerpání zálohy pří-
spěvků na činnost Otroko-
vické BeSeDĚ ve IV. čtvrt-
letí 2012 ve výši 2 496 242 
korun. Radní poté schválili 

úpravy výdajů v oblasti in-
vestic do konce roku 2012 
a doplnění Pravidel čerpání 
rozpočtu města Otrokovice 
v roce 2012. 

Rada města schválila také 
zahájení dvou zadávacích ří-
zení na dvě veřejné zakázky 
malého rozsahu, první na sta-
vební práce a druhou na  do-
dávku gastrotechnologie pro-
jektu „Kavárna Otrokovická 
BeSeDA“. 

Radní se poté zabývali 
a také jménem zadavatele 
schválili rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsa-
hu na stavební práce projektu 
„Školní 1299 – rekonstrukce 
rozvodu“. Jako nejvýhodněj-

ší nabídka byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče První otro-
kovická stavební a. s. 

Radní poté schválili dvě 
dokumentace s názvem „Ot-
rokovice - Kvítkovice – dět-
ská hřiště“. Jedna dokumen-
tace je zaměřena na využití 
lokality u památného dubu 
s rozpočtem 526 220 korun 
(bez DPH). Druhá dokumen-
tace zpracovává prostor v lo-
kalitě mezi řadovými domy 
s rozpočtem 662 456 korun 
(bez DPH). 

Radní se v závěru svého 
jednání zabývali také věcný-
mi břemeny na pozemcích 
města a nájemními smlouva-
mi na městské byty včetně 
dodatků k nim. 

z jednání rady města 
8. 10. 2012
Při prvním říjnovém jednání 
Rada města Otrokovice pro-
jednala 32 bodů s usnesením. 
Všechna usnesení jsou veřej-
nosti k dispozici na interneto-
vých stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města. 

Rada města schválila 
ve funkci zřizovatele ZŠ 
Mánesova pořízení investice 
– interaktivní tabule včetně 
příslušenství v ceně do 140 
tisíc korun. Radní se poté 
zabývali výběrovými řízení-
mi na pronájem městských 
nebytových prostor na ná-
městí 3. května v místní části 
Střed i přízemí obchodního 

domu v ulici Tylova. Rada 
města poté schválila koná-
ní městského plesu dne 19. 
1. 2013 v Otrokovické Be-
SeDĚ. Radní poté schválili 
smlouvy na dotace činnost 
kulturních a školských za-
řízení v roce 2012.  Rada 
města poté schválila změnu 
dopravního režimu v ulici 
Na Uličce spočívající v zave-
dení jednosměrného provozu 
ve směru jízdy z ulice Hlož-
kovy na dobu jednoho roku 
(1. 1. 2013 – 31. 12. 2013). 
Radní také v této souvislosti 
schválili zařazení projektu 
Reorganizace dopravy v ulici 
Na Uličce do projektových 
záměrů města Otrokovice pro 
roky 2013–2014.



Vážení SPOluOBČAnÉ,
protože téma investic je velmi 
významné a často diskutované, 
budu se mu v tomto čísle Otro-
kovických novin věnovat více. 
Často jsou zmiňovány dvě nej-
významnější, a to rekonstrukce 
velkého sálu Otrokovické Be-
SeDY a vybudování Sportov-
ního areálu Baťov. Tedy dovolte 
mi citovat část podnětu obča-
na našeho města. „Nákladné 
sportoviště a kulturní sál jsou 
mnohem méně prospěšné než 
silnice bez děr, dostatek parko-
vacích míst a propojení města 
cyklostezkami.“ Takže tedy. 
Sportovní areál Baťov byl vybu-
dován na místě, které má svou 
historii. V počátcích šedesátých 
let se na fotbalovém stadionku, 
později pojmenovaném „Staré 
hřiště“, hrála první fotbalová 
liga. Byla to tenkrát velká sláva 

a pro „fandy“ fotbalu v Otroko-
vicích a přilehlém okolí velká 
událost. Současně se v témže 
období budoval u Štěrkoviš-
tě „Nový stadion“, který měl 
sloužit převážně kopané a atle-
tice. Přestěhováním velké části 
aktivit fotbalového oddílu pak 
význam původního „Starého 
hřiště“ upadal, takže výsledkem 
byl pak neutěšený a městem na-
prosto neakceptovatelný stav. 
Jednalo se o městské pozem-
ky a bylo potřebné toto území 
revitalizovat. Zazněly názory, 
které navrhovaly lokalitu využít 
pro bytovou výstavbu, nicméně 
převládl názor zachovat genius 
loci tohoto mimořádného místa 
a zachovat jej pro sport. Projekt, 
kterému byla přidělena dotace 
75 %, vytvořil zázemí nejen pro 
fotbalový oddíl, ale rovněž řešil 
možnost nabídky sportovních či 

regeneračních aktivit občanům 
našeho města, jeho návštěvní-
kům, popřípadě školám. Výsled-
kem je pak sportoviště s dvěma 
hracími plochami pro kopanou, 
víceúčelovým hřištěm pro další 
sportovní aktivity, například pro 
nohejbal, volejbal, basketbal, či 
jiné sporty a v nově postavené 
budově realizované wellness 
centrum. Přiznávám, že financo-
vání této investiční akce nebylo 
jednoduché. Některé pro reali-
zaci projektu nezbytné stavební 
akce jsme nemohli v projektu 
uplatnit, a proto jsme je plně 
financovali. Jednalo se o vy-
budování parkoviště, oplocení 
areálu a čeká nás ještě revitali-
zace travnaté plochy. Areál již 
nějakou dobu žije svým životem 
a již dnes je zřejmé, že přispívá 
ke zkvalitnění života všech uži-
vatelů. Sportovní areál Baťov 
má své příznivce, ale i pochy-
bovače, či dokonce odpůrce. 
Teprve čas prověří, zda to byl 

krok správným směrem. Další 
významnou a často diskutova-
nou investicí byla rekonstrukce 
velkého sálu Otrokovické Be-
SeDY. Rovněž i tento projekt 
má svou historii. Začala prozíra-
vým rozhodnutím vedení města, 
vedeného tehdejším starostou 
MVDr. Stanislavem Mišákem, 
o zakoupení prostor nad nyněj-
ším marketem BILLA a končila 
realizací v loňském roce. Tak 
jako u předešlé investice měl 
tento projekt řadu odpůrců, kdy 
zaznívala argumentace, že sál je 
příliš velký, pro Otrokovice zby-
tečný. Počáteční obavy rovněž 
plynuly z podmínky pro přiznání 
šestnáctimilionové dotace, kte-
rou byla dostatečná vytíženost 
– naplněnost sálu. Po necelém 
roce je zřejmé, že se nám poda-
řilo vytvořit důstojný prostor pro 
pořádání koncertů, divadelních 
představení, přednášek, kon-
ferencí či přátelských setkání. 
Požadovaná naplněnost sálu sta-

novená na celkem 34 900 diváků 
ročně již byla k 30. 9. téměř na-
plněna a předpokládaná návštěv-
nost za celý rok je v této chvíli 
39 000 návštěvníků. V případě 
této investice je zřejmé, že takto 
koncipovaný prostor pro reali-
zaci kulturních a společenských 
akcí našemu městu chyběl. S ná-
zorem, že tyto investiční akce 
jsou mnohem méně prospěšné 
než silnice bez děr, dostatek par-
kovacích míst a propojení města 
cyklostezkami, lze dle mého ná-
zoru polemizovat. A to přinej-
menším proto, že vše uvedené 
je pro kvalitní život ve městě 
důležité. Z mého pohledu nelze 
jedno nadřazovat nad druhé.

 V příštím vydání Otrokovic-
kých novin bych se chtěl vě-
novat tomu, jak se město stará 
o komunikace, co nás trápí při 
řešení nedostatků parkovacích 
míst a koncepcí cyklostezek. 

 mgr. Jaroslav BudeK, 
 starosta Otrokovic
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oKéNKo starosty

Město Otrokovice hodlá i v roce 
2013 jako poděkování držitelům 
zlaté Janského plakety, držite-
lům Zlatého kříže 1.–3. třídy 
a dárcům kostní dřeně, kteří mají 
trvalý pobyt v Otrokovicích, 
uhradit roční celosíťovou jízden-
ku na MHD.  ČČK Zlín poskytu-
je městu Otrokovice aktuální se-
znam dárců, kteří darovali krev 
či kostní dřeň v transfuzních sta-
nicích Zlín a Uherské Hradiště. 

Vyzýváme proto občany Otro-
kovic, kteří darovali kostní dřeň 
či jsou držiteli zlaté Janského 
plakety za 40 bezpříspěvkových 
odběrů krve či držiteli Zlatého 
kříže 3.–1. třídy a odběry byly 
provedeny mimo výše uvedené 
transfuzní stanice, aby se při-
hlásili v termínu do 28. 12. 2012 
na Městském úřadu Otrokovice, 
odbor ekonomický, pí Štětkářo-
vá, tel.: 577 680 227.  (kru)

odměna dárcům krve a kostní dřeně

Město Otrokovice vyhlašuje výBěrové ří-
zeNí Na ProNáJem NeBytovýCh 
Prostor o CelKové výměře 21,45 
m2, NaCházeJíCíCh se v PrvNím Pat-
ře Budovy č. P. 1342, Nám. 3. KvětNa, 
otroKoviCe, na parcele parc. č. st. 2554 
v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu „nepo-
travinářské prodejny“, vhodné k účelu užívání 
jako kancelář, obchod s drobným zbožím apod., 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 12. 2012 na dobu 
neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 500 Kč/m2/rok (bez 
DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, 
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor,
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti 
uvede a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok 
a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo 
kopii výpisu z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před podpisem 
smlouvy doloží originál potvrzení o bezdluž-
nosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpe-
čení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu a čestné prohlášení o bezdluž-
nosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.

5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných nebytových prostorech nebu-
dou umísťovány a provozovány výherní hrací pří-
stroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná 
obdobná technická zařízení umožňující interak-
tivní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných ob-
dobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletního 
nájemného a záloh na služby.Tato kauce bude 
použita v případě, že nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její úměrná část prona-
jímatelem vrácena nájemci.
6. uzávěrka Vř: 2. 11. 2012 v 10.00 hod. 
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schů-
zi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 
577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne eva Kadlečíková  
na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené obálce s ozna-
čením: „Výběrové řízení nám. 3. května 1342 “ 
na adresu: TeHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. 
T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. zadavatel si 
vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a ne-
vybrat žádnou z nabídek.

Dle zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích ve znění pozdějších 
předpisů město Otrokovice 
vyhlašuje výBěrové ří-
zeNí Na ProNáJem Ne-
BytovýCh Prostor 
v Přízemí oBJeKtu č. 
P. 1342, Nám. 3. KvětNa, 
otroKoviCe o Cel-
Kové výměře 227,35 
m2, na parcele č. st. 2554 v k. 
ú. Otrokovice, (zkolaudováno 
k účelu užívání jako bar), za  
následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 
12. 2012 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 800 
Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně pře-
dem
c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním nebytových 
prostor,
3. účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemné-
ho za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu 

z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřa-
du, zdravotní pojišťovně a cel-
nímu úřadu a čestné prohlá-
šení o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor: a) v pro-
najímaných nebytových pro-
storech nebudou umisťovány 
a provozovány výherní hrací 
přístroje, interaktivní videolo-
terijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující 
interaktivní hraní her s peněži-
tými sázkami ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných obdobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši čtvrt-
letního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude po-

užita v případě, že nájemce ne-
bude platit řádně nájem a služ-
by s nájmem spojené a při 
ukončení nájemního vztahu, 
po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její 
úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
6. uzávěrka výběrového říze-
ní: 2. 11. 2012 v 10.00 hod. 
Výběrové řízení vyhodnocu-
je na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlíd-
ku předmětných prostor je 
nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bliž-
ší informace poskytne eva Ka-
dlečíková  na tel.: 577 662 317. 
Nabídky předají zájemci osob-
ně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením: „Výběro-
vé řízení nám. 3. května 1342 
“ na adresu: TeHOS, s. r. o., 
k rukám ředitele, tř. T. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice.
zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

Město Otrokovice vyhlašu-
je výBěrové řízeNí 
Na ProNáJem NeByto-
výCh Prostor o Cel-
Kové výměře  50,78 
m2, NaCházeJíCíCh se 
v Přízemí Budovy č. 
P. 1793, Nám. 3. KvětNa, 
otroKoviCe, na parcele 
parc. č. st. 3156/2 v k. ú. Otro-
kovice, kolaudované k účelu 
„nepotravinářské prodejny“, 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 
1. 2013 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně  
1 100 Kč/m2/rok (bez DPH),
b) bude hrazeno čtvrtletně 
předem,
c) nezahrnuje zálohy na služ-
by spojené s užíváním nebyto-
vých prostor,
3. účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemné-
ho za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenské-
ho oprávnění nebo kopii výpi-
su z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení 
před podpisem smlouvy do-
loží originál potvrzení o bez-
dlužnosti ve vztahu ke sprá-
vě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu 
a čestné prohlášení o bezdluž-
nosti ve vztahu k městu Ot-
rokovice a městem zřízeným 
organizacím.
 5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor:
a) v pronajímaných neby-
tových prostorech nebudou 
umísťovány a provozovány 

výherní hrací přístroje, inter-
aktivní videoloterijní termi-
nály a jiná obdobná technická 
zařízení umožňující interak-
tivní hraní her s peněžitými 
sázkami ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsá-
ním nájemní smlouvy uhradí 
pronajímateli kauci ve výši 
čtvrtletního nájemného a zá-
loh na služby. Tato kauce 
bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem spo-
jené a při ukončení nájemního 
vztahu, po vyrovnání všech 
závazků, bude tato kauce, pří-
padně její úměrná část prona-
jímatelem vrácena nájemci.
6. uzávěrka výběrového říze-
ní: 14. 11. 2012 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocu-
je na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlíd-
ku předmětných prostor je 
nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případ-
ně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne 
eva Kadlečíková  na tel.: 
577 662 317. 
Nabídky předají zájemci 
osobně či poštou v zalepené 
obálce s označením: „Výbě-
rové řízení nám. 3. května 
1342“ na adresu: TeHOS, s. r. 
o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice.
zadavatel si vyhrazuje prá-
vo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabí-
dek.



3. listopadu od 9 do 13 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
dětsKý BazáreK
Rezervace stolů u p. Kozlové, tel. 571 118 103, nebo na predprodej@beseda.otroko-
vice.cz vstup volný

4. listopadu v 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Loutkové divadlo Povidlo uvádí premiéru: KaŠPáreK a ŠíPKová rŮŽeNKa
Nebojácný Kašpárek vysvobodí spící krasavici a celé království. vstupné: 50 Kč

5. listopadu 2012 v 18 hod., foyer Otrokovické BeSeDY
vi. otroKoviCKý výtvarNý saloN
Vernisáž výstavy tvorby otrokovických výtvarníků. Hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Otrokovice.Výstava potrvá do konce listopadu. a je přístupná ve všední dny od 8 
do 18 hod. V sobotu a v neděli pouze v rámci kulturních pořadů. vstup volný

9. listopadu v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Kamil střihavKa se sKuPiNou leaders
Náš nejvýznamnější rockový zpěvák současnosti poprvé v Otrokovicích.
 vstupné: 240, 220 a 200 Kč

11. listopadu v 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
zPíváme a taNčíme s míŠou – Narodil se draK
Nový pořad Míši Růžičkové slibuje opět skvělou zábavu.   vstupné: 80 Kč

17. listopadu v 17 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
saXaNa 
Světová premiéra původního autorského divadelního představení na motivy kultovní-
ho filmu Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Inscenaci připravili pod vedením herce 
Městského divadla Zlín a učitele ZUŠ Otrokovice Gustava řezníčka žáci literárně 
dramatického oboru ZUŠ Otrokovice.  vstupné: 70, 60, 50 Kč

21. listopadu 2012 v 19 hodin – velký sál Otrokovické BeSeDY
zdeNa KlouBová – pěvecký koncert
Zdena Kloubová patří k předním českým pěvkyním. Sólistka Národního divadla 
a Státní opery.  vstupné 80 Kč, mládež 40 Kč, členové KPh na předplatenky.

Připravujeme na prosinec: 1. 12. v 19 hod.  Beseda s Květou Fialovou
12. 12. v 19 hod.   travesti show – divoKé KočKy
27. 12. v 19 hod.   tři Bratři v NesNázíCh aneb PodivNá rodiNKa. 
Skvělá anglická komedie s M. Zounarem, A. Gondíkovou a  dalšími známými herci.  

záJezd
10. listopadu GyÖr s přestupem na veĺKý meder - zájezd do termálních lázní
odjezdy: 5.30 hodin od hotelu Baťov/Společenský dům, 5.40 hodin od kulturního 
domu Otrokovická BeSeDA. Plánovaný odjezd zpět v 18 hodin. Vstupné a pojištění 
si hradí každý sám.  Cena zájezdu 400 Kč

KiNo Beseda
čtvrtek 1. listopadu v 19 hodin, Česko / Slovensko / Polsko, 2012 – 106 min
ve stíNu – krimi, drama, thriller   Přístupno, vstupné 80 Kč

čtvrtek 15. listopadu v 19 hodin, USA, 2012 – 104 min, titulky
muŽi v čerNém 3 – komedie, sci-fi, akční  Přístupno, vstupné 75 Kč

neděle 18. listopadu v 15 hodin, USA 2012 – 94 min, animovaný
doBa ledová 4: země v PohyBu –  dobrodružný, rodinný, komedie  
 Přístupno, vstupné 65 Kč

pátek  23. listopadu v 10 hodin, Česko 2011 – 115 min.
siGNál –  komedie, drama    Přístupno, vstupné 50 Kč

Připravujeme na prosinec: svatá čtveřice, domů na vánoce

OtrOkOvické
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  LISTOPAD

soutěž o 2x2 lístky na festival stetson and Bourbon: 
 

 

 

24. října 2012 v 19 hodin – Velký sál Otrokovické BESEDY 
 

MUSICA DOLCE VITA - Klenoty české hudby 
Slavnostní koncert k výročí vzniku samostatného československého státu. 

Žofie Vokálková – flétna, Daniela Demutová – mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa. Zazní skladby našich 
největších skladatelů – J. Mysliveček, F. Škroup, B. Smetana, B. Martinů, A. Dvořák, L. Janáček a další. 

 

21. listopadu 2012 v 19 hodin – Velký sál Otrokovické BESEDY 

Zdena Kloubová – pěvecký koncert 
Zdena Kloubová patří k předním českým pěvkyním. Sólistka Národního divadla a Státní opery. Nastudovala více než 
dvě desítky stěžejních rolí koloraturního a lyricko-koloraturního oboru. Široký repertoár si vybudovala také v oboru 
písní, kantát a oratorií. Klavírní doprovod Marek Obdržálek. 

 

5. února 2013 v 19 hodin – Velký sál Otrokovické BESEDY 

Československé komorní duo 
Pavel Burdych – housle, Zuzana Berešová – klavír. Koncertní program ze skladeb slovenských  
a českých autorů – E. Suchoň, A. Dvořák, B. Martinů, B. Smetana a další. 
 

19. března 2013 v 19 hodin – Velký sál Otrokovické BESEDY 

ROMANTICKÁ FLÉTNA  
Kristina Vaculová – flétna, Radim Pančocha - klavír. Skladby motivované láskou, příběhem víly  
či nespoutané Carmen. 
 
 

9. dubna 2013 v 19 hodin – Velký sál Otrokovické BESEDY 

Boris Krajný – klavírní recitál 
Úspěšný pianista s programem Beethovenových sonát. 

 
Cena předplatenky je 380 Kč dospělí a 200 Kč mládež. 

Cena za jednotlivý koncert je 80 Kč dospělí a 40 Kč mládež. 
Koncerty se uskuteční za podpory: Nadace Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů, oční optik Tomáš Kotas. 

24. listopadu od 16 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Šestý ročník festivalu humoru a vína otroKoviCKé FrKoBraNí
16 až 17.45 hod. - otevřená soutěžní přehlídka vypravěčů anekdot a hereckých skupin 
(scénky,písně, tanec apod.), 18 hod. Vyhlášení výsledků a divácké soutěže.
Přihlásit do soutěže se můžete nejpozději do 14 hod. dne 20. listopadu, buď telefonic-
ky na 724 448 304, nebo na e-mail: huslik@beseda.otrokovice.cz, případně osobně 
v kanceláři Otrokovické BeSeDY.  vstup na odpolední část programu je volný
V 19 hod.: N.v. Gogol: ŽeNitBa  – Světoznámá komedie v nastudování divadla 
působícího při Otrokovické BeSeDĚ.  V hlavních rolích se představí v alternaci v roli 
vdavekchtivé slečny Agáty Žaneta Brázdilová, Marcela Palúchová, v roli nesmělého 
nastávajícího ženicha Miroslav Valentík a v rolích neodbytných a svérázných doha-
zovačů Jitka Lisoňková a Karel Škrabal. Příběh se odehrává ve scéně Lukáše Lacigy 
pod režijní taktovkou Radka chmely. vstupné: 70, 60 a 50  Kč
Součástí festivalu je ochutnávka kvalitních vín. Občerstvení zajištěno.
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aKCe K měsíCi seNiorŮ:
BezPečNost seNiorŮ: 23. 10. v 9.30 hod. v SeNIORu B, 
5.11. v 10 hod. v charitním domově
NeKalé oBChodNí PraKtiKy: 23. 10. od 9 do 11 hod. 
v obřadní síni MěÚ 

wellNess CeNtrum Pro seNiory ve sPortovNím  
areálu Baťov: 22. 10. od 8 do 16 hod. wellness pro seniory nad 60 let zdarma 
na základě předchozího objednání. Registrace zájemců byla prioritně prováděna 1. 
10., dále případně na tel. 606 094 605 u pracovníka wellness centra p. Turovského.
záKlady PráCe s PC v průběhu celého měsíce října v Městské knihovně.
seNioři čtou dětem v mŠ v průběhu celého října v otrokovických MŠ.
Bližší informace k akcím vám poskytne Ivana Pallová, DiS., sociální pracovnice, 
MěÚ Otrokovice, tel.: 577 680 430, e-mail: pallova@muotrokovice.cz

neděle 21. října před kostelem sv. Vojtěcha 
misiJNí JarmarK 
Turistický oddíl mládeže TOM 1412 pořádá misijní jarmark. Jedná se již o 6. ročník 
akce, kdy děti pomáhají dětem. Prodávat se budou svíčky, přáníčka, vonné pytlíčky, 
čokoládky různých tvarů, marcipán, mýdélka a jiné drobné ozdobné předměty. Výtě-
žek se tak jako každý rok odesílá do sídla národní kanceláře Papežských misijních děl, 
které směřuje peníze do programů pomoci v rozvojových zemích. 

sobota 27. října 2012, zahájení v 9 hodin, Nový stadion TJ Jiskra
13. ročNíK memoriálu mudr. JoseFa PodmolíKa 
Již tradiční akce otrokovických atletů Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půlma-
ratonu se letos uskuteční v sobotu 27. 10. na okruhu o délce 3 km mezi Novým sta-
dionem a přístavištěm v Otrokovicích. Součástí bude in-line vyjížďka 12 km na čas.

pondělí 5. listopadu od 18 hodin v Otrokovické BeSeDĚ
vi. otroKoviCKý výtvarNý saloN
Občanské sdružení Rozumění zve na vernisáž, na které bude prezentovat umělecká 
díla - obrazy, sochy, dřevořezby, grafiky a plastiky z tvorby otrokovických výtvarní-
ků. Současně s touto akcí bude na vernisáži představen nový kalendář na rok 2013. 

pátek 16. listopadu v 17 hodin v parku před Městskou poliklinikou
lamPioNový PrŮvod  –  Město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSe-
DOU zvou všechny na lampionový průvod s ohňostrojem v předvečer 17. listopadu, 
a to v pátek 16. listopadu. Sraz v 17 hodin v parku před poliklinikou, odtud průvod 
přejde asi patnáctiminutovou trasou za asistence městské policie na náměstí k fontáně, 
kde na účastníky čeká program. Budou připraveny i stánky s občerstvením. Akce je 
pořádána zejména pro menší děti v doprovodu rodičů, ale projít se se svítícím lampi-
onem mohou i ti starší. Večer bude ukončen ohňostrojem.

pátek 30. listopadu, nám. 3. května
rozsvíCeNí váNočNího stromu s CharitativNí aKCí „Pomá-
háme PotřeBNým“
Vystoupení představitelů města. Kulturní pořad a občerstvení zajištěny. Zpívání koled 
pod vánočním stromem. Tradiční originální punč a svařené víno vařené přímo na mís-
tě a grilované speciality při charitativní akci Pomáháme potřebným.

neděle 16. prosince ve velkém sále Otrokovické BeSeDY
Koledy tří NárodŮ – váNočNí KoNCert 
Tuto akci pořádá město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSeDOU. V rámci 
koncertu zazní koledy z Polska, Slovenska a Česka. Těšit se můžete na zajímavý do-
provodný program, prodej vánočních výrobků, vánoční dílny, vyhodnocení soutěže 
v pečení vánočního cukroví a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže „Vánoční malo-
vání“.  Projekt je spolufinancován evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojeků 
spravovaného Regionem Bílé Karpaty. vstup volný

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
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ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetNě

vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku Na místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  autovrakoviště třebětice
za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,-

IN
Z

e
R

c
e

Studio Městské 
televize Otrokovice 

nabízí výrobu a profesionální 
zpracování svateb, soukromých, 
společenských i firemních akcí, 

dokumentárních 
a propagačních filmů.  

E-mail pro nabídku a bližší in-
formace: redakce@televi-

zeotrokovice.cz

Prodej domu
(Baťovského) 3+1 v Otrokovicích, ZP 42 m2, 
zahrada 240 m2, sklep. V roce 2009 - nová 

elektřina, střecha se zateplením, topení plyn. 
kotlem zn. Protherm, bojler. 

Měsíční náklady cca 3 000 Kč. Volný ihned. 
Více informací na tel. 734 622 372, 

rksatis@gmail.com, www.rksatis.cz.

Nové dámské kadeřnictví
Kamila Hrňáková

2. budova MěÚ Otrokovice, 1. patro
Perfektní služby, samozřejmostí je 

poradenství 
Po přinesení tohoto inzerátu do  

30. 11. 2012 obdržíte slevu 10%

Tel. 604 744 387
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10. 11. 10–17 hod.
den s deskovými hrami
DDM Trávníky
Program: moderní spo-
lečenské deskové hry pro 
všechny věkové kategorie.
Cena: 20 Kč

19.–23. 11. 8–17 hod.
Podzimní výtvarná výsta-
va prací dětí ze zájmových 
útvarů na Cvč 
cVČ Baťov
Program: Přijďte se podívat 
na výrobky dětí z našich vý-
tvarných kroužků a ocenit ty 
nejlepší.  zdarma

24. 11. start 9–11 hod.

mikulášský kufřík
Areál kynologického klubu 
za moravní lávkou
Program: Čeká vás pro-
cházka nebo běh lesem, Mi-
kuláš s dárečky a čertovské 
špekáčky.
Cena: děti 20 Kč, dospělí
30 Kč

25. 11. 10–17 hod.
dota allstars - turnaj
DDM Sluníčko 
Program: turnaj tříčlen-
ných týmů ve hře Warcraft 
III:  TFT – DotA Allstars 
o drobné ceny. Doprovodné 
hraní moderních deskových 
her a tančící kobereček.

Cena: 50 Kč

26. 11. 15–17.30 hod.
víčka pro michalku                          
– vrškiáda
DDM středisko Tlumačov
Program: Sbírej vršky 
z PeT lahví pro těžce ne-
mocnou Michalku a ode-
vzdej v DDM.

30. 11.–1. 12. 18–10 hod.
Nocování na Cvč
cVČ Baťov
Program: hry, soutěže, dis-
kotéka, překvapení.
Cena: 200 Kč
 Těší se na vás 
 DDM Sluníčko
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PŮJČOVNA A PRODEJ

EL. RUČNÍHO NÁŘADÍ

     

       Vrtací kladiva od 200 Kč/den

      Sekací kladiva od 250 Kč/den

      Brusky a pily od 150 Kč/den

      Zahradní nářadí od 250 Kč/den

SLEVA NA VÍKEND
NEBO VÍCE DNÍ

Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 923 510
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čtvrtek 25. října v 17 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
slavNostNí večer Ke dNi vzNiKu samostatNého česKoslo-
veNsKého státu
Město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSeDOU zve občany města na slav-
nostní večer ke Dni vzniku samostatného československého státu. V rámci večera 
s bohatým kulturním programem budou vůbec poprvé v historii udělena všechna tři 
ocenění – Čestné občanství města Otrokovice, Osobnost města Otrokovice a cena 
města Otrokovice. Pietní kladení věnců k pomníku obětem 1. světové války se usku-
teční v 15 hodin na nám. 3. května a následně v Kvítkovicích. V 16 hodin proběhne 
vernisáž výtvarných prací žáků otrokovických základních škol  Leporelo ve foyer 
Otrokovické BeSeDY. 
 sál otrokovické Besedy je volně přístupný široké veřejnosti.



OtrOkOvické
nOviny8

akcí spojených s týdnem knihoven se v otrokovicích zúčastnily dva tisíce lidí
Týden knihoven, svátek všech 
milovníků knih, měl v Otroko-
vicích úspěch. Různých akcí 
pořádaných odborem školství 
a kultury - oddělením městské 
knihovny se zúčastnily dvě ti-
sícovky lidí. Registraci zdarma 
využilo několik desítek nových 
klientů, stejně tak amnestii pro 
dlužníky.  „Zahájili jsme 1. říj-
na burzou knih, z níž si četby- 
chtiví návštěvníci odnesli více 
než stovku knih. V tento den 
se na pobočce v erbenově ulici 
konal den otevřených dveří, kde 
klienti mohli nahlédnout i do zá-
kulisí pracoviště a zhlédnout pre-

zentaci o činnosti a službách,“ 
uvedla pracovnice knihovny 
Marie Škrabalová.  Úterý bylo 
slavnostní pro začínající čtenáře, 
neboť druháci z otrokovických 
základních škol získali svůj prv-
ní čtenářský průkaz. Do řad čte-
nářů je pasoval otrokovický sta-
rosta v roli pohádkového krále. 
Akcemi nabitý byl čtvrtek, kdy 
hned ráno si v hlavní knihovně 
povídali turisté na téma Každá 
cesta má svůj cíl. Dopoledne be-
sedovali žáci 9. tříd ZŠ a studen-
ti gymnázia z Otrokovic i Zlína 
v Otrokovické BeSeDĚ s pu-
blicistou Stanislavem Motlem 

o holocaustu. „Nezapomínáme 
ani na starší spoluobčany. Těm 
jsme věnovali na Senioru c be-
sedu o domácím násilí a Simoně 
Monyové nazvanou podle stej-
nojmenného titulu „…Ženu ani 
květinou.“  Více než stovku ná-
vštěvníků jsme přivítali i na další 
akci se Stanislavem Motlem, kdy 
jsme se dověděli zajímavé, větši-
nou dosud neznámé poznatky ze 
života filmových hvězd,“ doplni-
la Marie Škrabalová.  Pátek pa-
třil informačním lekcím, kdy se 
zájemci učili vyhledávat v elek-
tronických katalozích a pracovat 
se čtenářským kontem.  (red) 

Rada města Otrokovice schválila zá-
měr města poskytnout mimořádnou 
podporu sportu, vzdělávání, výchově 
a kultuře v roce 2012. 

Poskytování dotací z rozpočtu měs-
ta Otrokovice je upraveno zákonem 
o obcích, zákonem o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a směr-
nicí města Otrokovice č. VN/15/2009/
RMO o poskytování dotací z rozpočtu 
města.  

Žadatelem o dotaci může být práv-
nická osoba, jejíž činnost není ko-
merční se zaměřením na zisk.
- sportovní klub a organizace věnující 
se práci s dětmi a mládeží,
- občanské sdružení působící na úze-
mí města Otrokovice v oblasti kultury,
- školská příspěvková organizace.
druhy a účel poskytovaných mimo-
řádných dotací v oblasti tělovýcho-
vy, sportu, školství a kultury:
• mimořádná provozní dotace na čin-
nost dotovaného subjektu s dětmi 
a mládeží
• mimořádná investiční dotace na po-
řízení majetku dotovaného subjektu 
sloužícího pro práci s dětmi a mládeží
Podávání žádostí o mimořádnou 
dotaci: 
• žádost o mimořádnou dotaci podle 
těchto podmínek lze podat nejpoz-
ději do 30 dnů od vyhlášení výzvy, 
a to nejpozději do 9. listopadu 2012 
na předepsaném formuláři pro po-
skytování dotací z rozpočtu města 

prostřednictvím podatelny Městského 
úřadu Otrokovice
• žádosti podané po stanovené lhů-
tě budou odloženy, bez předložení 
k projednání
• žádosti jsou k dispozici na odboru 
školství a kultury MěÚ nebo na webo-
vých stránkách města
• kontaktní osoby, které poskytnou 
informace a metodickou pomoc:  
Mgr. Barbora Šopíková, zástupkyně 
vedoucí odboru školství a kultury, tel. 
577 680 103, e-mail: sopikova@muo-
trokovice.cz a Lenka Krejčí, odbor 
školství a kultury, tel.: 577 680 436, 
e-mail: krejci@muotrokovice.cz 

Na poskytnutí dotací podle 
těchto podmínek není právní ná-
rok. dotace podle těchto podmí-
nek mohou být poskytnuty pouze 
za podmínky, že město otrokovi-
ce získá do doby projednávání žá-
dostí mimořádné, nerozpočtova-
né příjmy ze zákonného odvodu 
z loterií a jiných podobných her 
a umožní-li to vývoj plnění roz-
počtu města v roce 2012. Dotace 
je poskytována na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu města o poskyt-
nutí dotace a na základě následného 
uzavření smlouvy s příjemcem dota-
ce za obvyklých podmínek. Výzva je 
vydána na základě usnesení č. RMO 
579/10/12 ze dne  8. 10. 2012.  
 mgr. Barbora ŠoPíKová, 
 zástupkyně vedoucí OŠK

výzva k podávání žádostí o mimořádnou podporu  
sportu, vzdělávání, výchovy a kultury v roce 2012

Starosta Otrokovic Jaroslav Budek v roli krále pasoval druháky 
na čtenáře.  Foto: anna NovotNá

Za dlouhodobou práci s mláde-
ží ve svém volném čase ocenil 
Zlínský kraj dobrovolníky, mezi 
nimiž nechyběli ani zástupci 
z Otrokovic. Petr Gybas a Karel 
Galatík získali ocenění za celo-
životní práci věnovanou dětem 
vedoucí ke kvalitní náplni jejich 
volného času.

Zlínský kraj zorganizoval 
slavnostní odpoledne 4. října 
ve vsetínském zámku. „Lidem, 
kteří dlouhodobě a nezištně pra-
cují s mládeží, patří naše velké 
poděkování a úcta. Nejen, že dě-
tem nabízejí smysluplné využití 
volného času, ale často jsou pro 
ně i kladnými příklady a vzory, 
čímž významně přispívají k je-
jich výchově i rozvoji osobnos-
ti,“ vyzdvihl činnost dobrovol-
níků hejtman Stanislav Mišák, 
který oceněným předal pamětní 
medaile, pamětní listy a upomín-
kové předměty.

Poděkovat za dosavadní čin-
nost a popřát oceněným jmé-
nem města Otrokovice přijel 
do Vsetína místostarosta Milan 
Plesar. „Oba pánové si zaslouží 
uznání nás všech. Práce s dětmi 
a mládeží ve volném čase je čím 
dál tím časově náročnější, vy-
žaduje velkou míru trpělivosti, 
odhodlání i zapálení pro druhé, 
mnohdy na úkor vlastní rodiny. 
Ne nadarmo se říká, že chci-li 
někoho pro něco zapálit, sám 
musím hořet. Oba pánové to spl-
ňují měrou vrchovatou. Dnes je 
bohužel realitou, že spousta lidí 
udělá hodně věcí, ale za peníze. 
Vytrácí se prvek dobrovolnictví 
a nezištné pomoci druhým. O to 
více si vážím obou oceněných, 
kteří měli a stále mají v popředí 
své činnosti přínos pro druhé, 
pro děti, mládež a v pozdějším 
věku i dospělé. řada svěřenců 
v několika generacích je toho 

důkazem. Vychovali nejen řadu 
úspěšných sportovců či mode-
lářů, ale také svých nástupců. 
Ti předávají získané zkušenosti 
zase dále mladé generaci. Bylo 
mi ctí panu Petru Gybasovi 
i Karlu Galatíkovi bezprostřed-
ně po předání ocenění z rukou 
představitelů Zlínského kraje 
v prostorách vsetínského zámku 
jménem všech obyvatel města 
Otrokovice poděkovat za jejich 
celoživotní práci s dětmi a mlá-
deží i nasazení. Jsem hrdý, že 
v Otrokovicích máme takové 
osobnosti a moc si jich vážím,“ 
přiblížil své dojmy otrokovický 
místostarosta Milan Plesar.  

Starosta Jaroslav Budek přijal 
oba oceněné muže na otroko-
vické radnici. „Práce s mládeží 
je významnou oblastí primární 
prevence a každý, kdo se takto 
věnuje dětem, je hoden ocenění. 
Oba kandidáty jsme nominovali 

na ocenění za jejich celoživotní 
přístup k dětem a mládeži, které 
vedli k zájmovým činnostem. 
Pod jejich vlivem pak dosaho-
vali vynikajících výsledků, spor-
tovních i modelářských, a dnes 
jsou svým životním stylem, 
zapálením a pohledem na svět 
inspirací a příkladem pro své 
okolí. K získání ocenění obě-
ma gratuluji a přeji hodně elánu 
v jejich dalším počínání,“ uvedl 
starosta.

Petr Gybas se věnuje mládeži 
více než 45 let. Trenér atletiky, 
který aktivně závodil za TJ Jis-
kra Otrokovice, pracuje s mláde-
ží od svých patnácti let. Dodnes 
působí jako závodník – veterán, 
trenér, organizátor atletických 
klání, pracovník atletické kance-
láře, kronikář a archivář ročenky 
TJ Jiskra Otrokovice. „Tímto 
jste mě vytáhli mezi horních de-
set tisíc. Jinak jsem pořád na sta-

dionu. Dělám to pro ty děti rád. 
Když jsou vedeny ke sportu, jsou 
přece jen odolnější proti špatným 
vlivům,“ usmíval se atlet.

Karel Galatík spolupracuje 
s Domem dětí a mládeže Slu-
níčko již 34 let, tedy od doby, 
kdy bylo toto zařízení založeno. 
Působí tam jako externí pedagog 
volného času a vede pravidel-
nou zájmovou činnost v oblasti 
modelářství. Dětem se věnuje 
i v době prázdnin, kdy se podílí 
na organizování různých akcí. 
Mezi události oblíbené mezi mo-
deláři i veřejností je řada přehlí-
dek a soutěží lodních a leteckých 
modelářů. Mnohé z akcí jsou 
uznávány i v zahraničí.   „Oce-
nění mě dost překvapilo. Díky 
ale patří i DDM Sluníčko, které 
nám dává prostor, kde můžeme 
modelovat, a také partě kamará-
dů. Prostě všem, kteří pomáha-
jí,“ poznamenal modelář.   (ano)

Karla Galatíka a Petra Gybase ocenil kraj za práci s mládeží

Otrokovičtí radní chtějí ještě v letošním roce 
poskytnout mimořádnou dotaci pro vzdělání, 
výchovu, kulturu a sport. Realizace tohoto zá-
měru je však závislá na mimořádných neroz-
počtovaných příjmech ze zákonného odvodu 
z loterií a jiných podobných her. V případě, 
že radnice získá z hazardu na konci roku více 
než 10 milionů korun, které má ve svém roz-
počtu, domluvila se koalice ve vedení města 
na poskytnutí části peněz pro sport a kulturu 
ještě v letošním roce. Reálně by se mohlo 
jednat až o jeden milion korun. V případě, 
že radnice plánované peníze z hazardu letos 
nezíská, žádné mimořádné dotace nepřidělí. 

Změna legislativy v oblasti daní z loterií le-
tos významně ovlivnila činnost sportovních, 
kulturních i humanitárně zaměřených organi-
zací, jejichž projekty, akce i činnost byly čas-
to dotovány přímo od loterijních společností 
či jimi založenými dotacemi. „Tento stav si 
uvědomujeme a víme, v jak nelehké situaci 
se sportovní i kulturní organizace v součas-
né době nachází. Rozhodli jsme se jim podat 
pomocnou ruku a i když dnes sami nemáme 
dostatek volných finančních prostředků, rádi 
bychom při splnění výše uvedených podmí-
nek na konci letošního roku pomohli mimo-
řádnou dotací tisícům aktivních sportovců 
všeho věku i stovkám dobrovolníků zajišťují-
cím kulturu ve všech jejích podobách na úze-
mí města Otrokovice,“ objasnil otrokovický 
místostarosta Milan Plesar s tím, že radnice 
zájmové organizace podporuje dlouhodobě. 
„Zavedli jsme pravidelná setkání, kde se sna-
žíme o dialog se zástupci sportovních organi-
zací a klubů s cílem nalezení co nejširší sho-
dy a spolupráce,“ pokračoval ve výčtu aktivit 
radnice Milan Plesar. Jen letos bylo na dota-

cích v oblasti sportu vyplaceno bezmála 5 mi-
lionů korun. Dotace na činnost a jednorázové 
akce organizací v oblasti kultury činila téměř 
450 tisíc korun.     

Daňové odvody z výnosů loterijních spo-
lečností sice od ledna putují od státu přímo 
do rozpočtů měst a obcí, ale příjmy nejsou 
naplňovány tak, jak bylo avizováno. „Predik-
ce ministerstva financí nám při sestavování 
rozpočtu slibovala příjem z loterií ve výši 20 
milionů korun. Po pečlivých ekonomických 
analýzách vypracovaných vedoucím ekono-
mického odboru radnice jsme se zachovali 
obezřetně a v příjmové stránce rozpočtu pro 
rok 2012 počítali pouze s poloviční částkou. 
Ta sice byla v posledních týdnech téměř na-
plněna, ale finanční prostředky přišly s vel-
kým zpožděním. Může se také reálně stát, 
že platby za 3. a poslední čtvrtletí roku 2012 
doputují na účet města až v roce 2013,“ uvedl 
místostarosta. Skutečný vývoj příjmů z vi-
deoloterijních terminálů a loterií bude rad-
nice znát nejdříve na konci listopadu. V tu 
dobu bude jasno také o celkovém vývoji čer-
pání rozpočtu a možných úskalích zejména 
na jeho příjmové straně. „Vše se bude odvíjet 
od aktuálního vývoje. chceme udržet vyrov-
naný závěrečný účet a dále nově nezadlužo-
vat město. Zvažovaná dotace není nároková 
a její přiznání bude závislé na mimořádném, 
nerozpočtovaném příjmu města z hazardu. 
Pevně však věřím, že vývoj bude pozitivní 
a před koncem roku přistoupíme k rozděle-
ní mimořádných dotací všem, kteří nás o to 
požádají,“ dodal místostarosta Otrokovic 
Milan Plesar s tím, že o poskytnutí dotace se 
rozhodne v prosinci na zasedání Rady a poté 
Zastupitelstva města Otrokovice.  (kru)

Peníze z hazardu by mohly pomoci v kultuře i sportu
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S láskou v srdci k rodině, přírodě a přáte-
lům nás dne 18. října před 20 lety náhle opus-
til náš příkladný tatínek, manžel a dědeček, 
pan zdeněk NěmeC. S úctou vzpomíná man-
želka Marie, syn Petr a dcera eva s rodina-
mi. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi!

Dnes, 19. října, vzpomínáme 1. smutné výro-
čí úmrtí naší drahé manželky, maminky, dcery, 
sestry, paní renaty doleŽelové. S lás-
kou vzpomínají manžel Zbyněk a syn Zbyněček.

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 21. října si připo-
meneme 3. výročí úmrtí pana Josefa Petra. Kdo 
ho měl rád, ať vzpomene s námi. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manželka Marie, syn Pavel a dcera Irena. 

Dne 21. října uplyne 24 let od úmrtí 
našeho tatínka, pana Pavla MAR-
tyNKa a 17. prosince vzpome-
neme 8. výročí úmrtí naší mamin-
ky ludmily martyNKové. 
S láskou vzpomínají děti, sestry 

Olinka a Josefka. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 23. října si připomínáme 5. výročí úmr-
tí paní ludmily vlčKové. S láskou 
a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 
ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane ni-
kdy na Tebe vzpomínat. Dne 25. října vzpo-
meneme 1. výročí úmrtí paní Jindry MA-
toChové. S láskou a úctou vzpomíná 
rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 27. října vzpomeneme 100. výročí naroze-
ní pana Josefa ŠInARA. Dne 7. února to bude 
13 let, co nás navždy opustil. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi. Dcera a syn s rodinami.

Dne 27. října uplyne 1 rok od úmrtí pana 
Jaroslava močičKy. S úctou a lás-
kou vzpomínají manželka, dcera a vnučka.

Dne 29. října vzpomeneme nedo-
žitých 90 let paní věry BíNo-
vé. Letos uplynulo 17 let od je-
jího úmrtí. Dne 6. listopadu by 
oslavil 91 let pan Jaroslav BíNa. 
Za vzpomínku děkují dcera Jaro-

slava s rodinou, snacha Dagmar s rodinou, sestra Marie.

není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, lás-
kou a obětavostí. Dne 2. listopadu uplyne smutný 
rok, kdy nás navždy opustila paní Jana holu-
Bová. Stále vzpomíná a všem přátelům a zná-
mým za vzpomínku děkuje manžel s rodinou.

Dne 2. listopadu uplyne 1 rok,  co  od nás odešel 
náš drahý manžel, tatínek, syn a bratr, pan Pavel 
večeřa. Za tichou vzpomínku děkuje zarmou-
cená rodina.

Čas neúprosně běží, bolest v srdci zůstává, slzy 
v očích Tebe neprobudí a domov prázdný zů-
stává. Dne 2. září uplynulo 10 let, co nás opustil 
manžel, tatínek a dědeček, pan oldřich vyKy-
dal. S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera s rodinou a sestra a švagrová s rodinami.

Dne 3. října uplynulo 10 let, co nás navždy 
opustil náš manžel, tatínek, dědeček, strýc, pan 
Karel mrháleK. Jeho rodina touto cestou 
děkuje všem, kteří věnují tichou vzpomínku.

Prázdné místo zůstalo mezi námi, chybíš nám a nic 
Tě nenahradí. Dne 4. října uplynul rok, kdy nás na-
vždy opustila paní Anna mizerová. Za tichou 
vzpomínku děkují manžel, syn a dcery s rodinami.

Dne 4. října by se dožil 50 let pan miro-
slav GruFíK. S láskou vzpomínají rodi-
če, sestra s rodinou a děti s manželkou. Dě-
kujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Odešel, ale v našich srdcích zůstal dál.
Dne 5. října jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí pana
rostislava matěJíčKa. Za tichou vzpomínku
děkují manželka Marie, děti a vnoučata.

Dne 5. října tomu byl rok, co nás náhle opustila 
naše maminka, paní ludmila Chytilová. Kdo 
jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.  
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Dne 7. října jsme si připomněli 
smutných 19 let od úmrtí paní věry 
Burdové. Dnes, 19. října, uply-
ne 20 let od úmrtí pana antonína 
Burdy. S láskou vzpomínají dce-
ra Irena s vnučkou Lenkou a Danou.

Odešel od všech, které miloval, pro které žil 
a pracoval. Dne 8. října uplynulo 10 let, kdy nás 
navždy opustil můj drahý manžel, tatínek a děde-
ček ing. miroslav marčíK. S láskou a smut-
kem vzpomínají manželka Božena, dcera a syn 
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Kdo vás znal, vzpomene, kdo vás měl 
rád, nezapomene. Dne 18. srpna uply-
nulo smutných 8 let, kdy nás opustil náš 
tatínek, dědeček, pan Josef KoMA-
NeK a 10. října uplynulo 9 let od úmr-

tí naší milé maminky, babičky, paní marie KomaNKové. 
S láskou stále vzpomínají dcera Olga a syn Jaromír s rodinami.

Čas plyne a nevrací, co vzal, ale vzpomínky zůstávají 
dál. Dne 10. října uplynulo smutných 10 let od úmr-
tí naší milé tety, paní marie KomaNKové. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi. Neteř Olga s rodinou.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl, za  
každý den, který jsi pro nás žil. Dne 15. říj-
na jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí našeho mi-
lovaného tatínka, dědečka, pradědečka, bratra 
a švagra, pana ladislava GaJdŮŠKa. S láskou 
vzpomínají rodina Vykydalova a Gajdůškova.

mudr. Josef PodmolíK. Dne 12. června uply-
nulo již 12 let, co není s námi a 17. října jsme vzpo-
mněli jeho 70. narozenin. Vám všem, kdo vzpomí-
náte, děkuje eliška Podmolíková a děti s rodinami. 
Na jeho památku se 27. října v Otrokovicích usku-
teční 13. ročník Memoriálu Josefa Podmolíka.

Dne 17. října jsme si připomněli 12. výročí úmr-
tí naší drahé maminky, paní Josefy věrNé 
a také tatínka, pana aloise věrNého, který 
nás opustil před 33 lety. S láskou vzpomína-
jí dcery Milena a Vlasta s rodinami a vnuk Mi-
lan s rodinou. Vzpomeňte, kdo jste je měli rádi.

Dne 17. října jsme si připomněli 6. výročí ode dne, 
kdy nás navždy opustil pan Jindřich KoCiáN. 
Vzpomínají manželka, dcera a synové s rodi-
nami. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

sPolečeNsKá KroNiKA

iNzerCe

otroKoviCKé NoviNy 
vydavatel: Otrokovická BeSe-
DA, s. r. o., IČO: 255 138 85. 
registrace: 1. 7. 2007 - MK ČR 
e 13019. 
Vychází každý předposlední pátek 
v měsíci v nákladu 9 000 ks, uzá-
věrka je 10. den v měsíci. Distri-
buce do všech schránek ve městě 
Otrokovice a na určená místa. 
zdarma - neprodejné. 
redakce: Otrokovická BeSe-
DA, nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice, tel.: 571 118 104, 
redakce@otrokovickenoviny.cz. 
redakční rada: Ing. Milan Plesar 
(předseda), Mgr. Jaroslav Budek, 
Mgr. Lenka Krupková, Mgr. Mar-
ta Zakopalová, Mgr. Ivo Kramář, 
Ing. Anna Novotná. 
Šéfredaktorka: Ing. Anna No-
votná. 
inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 
+ DPH 20 %, tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickenoviny.cz 
Graf. úprava: Ing. Anna Novotná 
tisk: Hart press, spol. s r. o., 
distribuce: Česká pošta, s. p.,  
Nevyžádané příspěvky se ne-
vracejí.

Montáž a opravy
plynových spotřebičů, 
topení. Mora, Destila, 
Therm, Viadrus, topidla 
Karma, ohřívače Ariston. 

Tel. 604 98 88 15
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Střední průmyslová škola Otrokovice 

tř. T. Bati 1266, Otrokovice 
nabízí veřejnosti  

Orientační zkoušku alkoholu 
na přítomnost metanolu 
metodou plynové chromatografie. 

Laboratoř není akreditovaná. 
Kontakt: PO–ČT 8.00–15.00, tel: 577 924 087, kl. 256 
Vzorky:  max. 0,5 dl  (půl decilitru) je možné přinést 

do laboratoře školy, Štěrkoviště, konečná MHD č. 55, 
Domov mládeže 1. 

 

 

Městská televize Otrokovice:  
tel. 571 110 220

 redakce@televizeotrokovice.cz 
archiv vysílání: 

WWW.TELEVIZEOTROKO-
VICE.CZ

Repríza fotografické výstavy 
představující město Otrokovi-
ce ve čtyřech ročních obdobích 
nazvaná Otrokovice a jejich 
zákoutí se koná ve zlínském 
Městském divadle. Autor 
snímků, otrokovický výtvarník 
evžen Jecho, představuje hlav-
ní dominanty města a současně 
méně známé přírodní lokality. 

„Často ani domácí obyvate-
lé nenacházejí časový prostor 
udělat si vycházky do ob-
klopující přírody a nechat se 
pohladit vnímaným vjemem 
a doplnit si vyzařovanou ener-
gii,“ uvedl výtvarník. Výstava 
bude přístupná od 29. října 
do 3. prosince pro návštěvníky 
divadelních představení.  (red)

výstava v divadle

Výstavu paličkovaných kra-
jek lektorek Lenky Malátové 
z Brna a Zdenky Loutkové 
z Otrokovic s ukázkou prací 
jejich žákyň mohou aktuálně 
zhlédnout návštěvníci foyer 
Otrokovické BeSeDY. Pa-
ličkování je podle lektorek 
nejen rukodělná činnost, ale 
i možnost relaxace a kreativní 
seberealizace, která naplňu-
je člověka obyčejnou radostí 
z reálné práce, bystří mysl 
a odpoutává od každodenního 
stresu. 

Výstava potrvá do 22. listo-
padu. Otevřeno  je v pondělí 
až pátek od 15 do 18 hodin. 
V sobotu a neděli po dobu ko-
nání kulturních akcí.  (ano)

Paličkovaná krajka 
radostí i relaxací

Nová technologie v oblasti komunikací. Obchodní příležitost 
pro rozvoj vaší činnosti nebo jako nový směr podnikání. Nutná 
uživatelská znalost práce na Pc. Kontakt tel. 602 702 415.
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Druhá zářijová sobota byla pro děti 
z Kvítkovic ve znamení tradičního Dět-
ského odpoledne, které uspořádala Místní 
skupina Českého červeného kříže v Kvít-
kovicích. Děti pod dohledem rodičů sou-
těžily v různých hrách a dovednostech. 
Příjemné zpestření dne doplnila prezenta-
ce 4 útvarů krajské policie a také projížď-
ky autoveteránem.

Lovení rybiček, házení míčkem, pexe-
so nebo skákání v pytli a nejen to zažily 
děti v areálu hasičské zbrojnice v Kvítko-
vicích. Radost dětem tradičně přichystaly 
členky Červeného kříže jako rozloučení 
s prázdninami.

Do pečlivě vedené kroniky místní sku-
piny „záchranářek“ se zapisovali všichni 
od členek skupiny, pozvaní účinkující 
a hosté, tak i rodiče s dětmi hned u vstupu 
na dvůr. Krásný letní den byl ve znamení 
her, soutěží a dovedností pro děti. Mimo 
radost získaly děti sladkosti a dárky 
za úspěšně splněnou hru. Rodiče a senioři 
využili odpoledne k setkání a prohlížení 
kronik.

Další část odpoledne ovládla prezen-
tace krajské policie. Policejní rotvajler 

poslušně plnil příkazy od psovoda prap. 
Hanáka a Dřevojánka z oddílu kynolo-
gie. Hledal a chytal zločince mezi diváky 
a prokazoval svoji poslušnost i při střelbě 
z pistole. To bratři Nevělíkovi ze služby 
kriminální policie předváděli sebeobra-
nu a různé prvky judo.  Děti také viděly 
různá salta, kotouly anebo způsoby, jak 
se může policista bránit či polapit pacha-
tele. Prezentaci završila volná prohlídka 
s dopravním inspektorátem a pohoto-
vostně-eskortním oddělením. Diváci 
zkoušeli kevralové helmy a štíty odolné 
střelbě z pistole. Kdo chtěl, tak potěžkal 
malé beranidlo. Děti však zajímala po-
starší a stále oblíbená policejní motorka 
Honda nadstrážmistra Navrátila nebo po-
licejní vůz eskontní jednotky. Fotilo se, 
zkoušelo, houkalo a blikalo se z majáčků, 
jedna radost.  Rodiče se nechali postrašit 
policejním radarem s dopravní kamerou 
v neoznačeném autě s modrým majákem. 
Členky ČČK zjišťovaly, jak je to s otis-
ky prstů, když si nechaly očernit prsty 
na daktyloskopické podložce a „razítko-
valy“ bílý papír u praporčíka Pejši.

Vydařené odpoledne zpříjemnily pro-
jížďky v červeném autoveteránu a opé-
kání špekáčků. Dětské odpoledne se vy-
dařilo a upevnilo členky místní skupiny 
v ještě větším  úsilí a odhodlání  takové 
dětské akce pořádat i v dalších letech 
s nadějí o nové posily z řad mladších 
zájemkyň o činnosti Červeného kříže 
v Kvítkovicích. chtěla bych poděkovat 
plukovníkovi Indrovi za zajištění útva-
rů Policie ČR na tuto akci a také velký 
dík sponzorům, kteří podpořili tento den. 
 Blanka laPčíKová, 

 ČČK Kvítkovice

odpoledne s českým červeným křížem Kvítkovice

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE  
 

tř. T. Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE 
tel.: 577 924 087 

e-mail: podatelna@spsotr.cz 
www.spsotr.eu 

 
Klinická a toxikologická analýza 
Analytická chemie 
Ochrana životního prostředí 
Farmaceutické substance 

Výpočetní technika v chemii 
Podnikový management 

Chemická technologie 

v oboru APLIKOVANÁ CHEMIE 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PÁ 9. 11. 2012 8.00 – 17.00 HOD. 
SO 10. 11. 2012 8.00 – 12.00 HOD. 

NOC ALCHYMISTŮ ČT 13. 12. 2012 17.00 – 19.30 HOD. 
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V pondělí 24. 9. proběhla v naší škole slavnostní imatriku-
lace prvňáčků. V prostorách velké tělocvičny se odpoledne 
sešli rodiče i prarodiče našich nejmladších žáčků. Sice jsou 
ve škole teprve krátce, ale již měli co ukázat. Zazpívali, 
zarecitovali. Vyslechli svůj slib a s přísahou byli pasováni 
paní ředitelkou mezi naše školáky. Domů odcházeli s je-
dinečnou šňůrkou na krku, která jim bude svým potiskem 
připomínat první rok ve škole a zároveň pohlídá obědový 
čip. Přejeme jim hodně štěstí v první třídě. Paní učitelky 
prvních tříd mgr. lenka marčíKová, mgr. lenka  
 ryBeNsKá, mgr. Šárka FráNKová Chytilová

iv. Krajská olympiáda speciálních škol 

Netradičně, ihned zpočátku školního 
roku se mladí sportovci z atletického 
klubu “SVIŠTI“ při ZŠP a ZŠS Otro-
kovice zúčastnili Krajské olympiády 
speciálních škol v atletice, která se 
počtvrté konala v Uherském Hradišti. 
Sjelo se sem téměř 100 sportovců s tě-
lesným, mentálním a kombinovaným 
postižením z celého zlínského regi-
onu. cílem určitě nebylo pouhé sou-
těžení, ale i prožití radosti a pohody 
z pohybu i navázání nových kamarád-
ských vztahů mezi žáky jednotlivých 
škol.

Tentokrát měli sportovci možnost 
poměřit své síly na moderním a pres-
tižním hradišťském stadionu v  běhu 
na 60 m, hodu míčkem, skoku dale-
kém  a štafetovém  běhu.

Naši školu reprezentovalo celkem 
7 žáků.  Účast na závodech byla pro 

některé z nich premiérou. Přesto jsme 
vybojovali 4 cenné kovy. Jmenovitě:                                                                                    
Radek Kvapilík získal stříbrnou me-
daili v hodu míčkem, Lukáš Videcký 
si v běhu na 60 m  doběhl pro bronzo-
vou medaili a Terezka Kratochvílová 
vybojovala ve skoku dalekém bronz.
Ve štafetovém běhu si chlapci Do-
minik Pechal, Radek Kvapilík, Adam 
Videcký a Lukáš Videcký odvezli 
krásnou bronzovou medaili. Tuto 
vydařenou akci doprovázelo krásné 
podzimní počasí. Závodníky přišla 
podpořit i senátorka Parlamentu Čes-
ké republiky Ing. Hana Doupovcová.
     Atletický klub „Svišti“ děkuje za pod-
poru nejenom ředitelství ZŠP a ZŠS Ot-
rokovice, ale také sponzorům Barum- 
continental, spol. s. r. o., a Mitas, a. s.                                                                                               
 mgr. Kateřina Kotová, 
 ZŠP a ZŠS Otrokovice, trenérka

 

 

 

Využili jsme krásného podzim-
ního počasí a naše třída II. A ze 
ZŠ Trávníky Otrokovice se vy-
pravila na dlouho očekávaný 
a plánovaný výlet do Napajedel. 
Měli jsme hned tři cíle.  Prvním 
byla návštěva v napajedelském 
hřebčíně. Nebyl to hřebčín 
v centru města, ale výběhy a stá-
je u slepých ramen Moravy. Ka-
ždý z nás měl v batůžku připra-
vený pro hříbata a jejich mámy 
nějaký pamlsek: jablka, mrkev, 
tvrdé pečivo a starý chleba. 
Nemohli jsme se od hříbat od-
trhnout. A dá se říct, že ani ona 
od nás. Doprovázela nás po celé 
naší trase. 

Druhým cílem byla chata naší 
paní učitelky u slepého ramene 
Moravy. Tam se nám teprve lí-
bilo. Kamarádi rybáři Michal, 
Standa a Irenka měli pro nás 
již nachystané udičky na malé 
rybičky, ale také velké udice 
na opravdové ryby. Přáli jsme 
si chytit cokoliv – malé rybky, 
cejny, kapry, amury – no prostě 

cokoliv, jen abychom se mohli 
radovat. Zpočátku se nám moc 
nedařilo. Soused rybář chytil 
velkého kapra, tak jsme si ho 
alespoň prohlédli. Pozorovali 
jsme spolu pulce, malé žabky, 
kterých tam byly stovky, volav-
ky šedé a někteří z nás zahlédli 
i ledňáčky. Jen bobři se asi za-
lekli neznámého hluku na břehu 
a raději se schovali. 

A protože u vody rychle tráví, 

brzy jsme dostali chuť na špekáč-
ky. Naši noví kamarádi nám je 
připravili a my je s chutí snědli. 
A hurá opět chytat. Spravedli-
vě jsme se u udic střídali a učili 
jsme se s nimi zacházet. Měli 
jsme velkou radost, když nám 
na jednu udici něco zabralo. 
Volali jsme paní učitelku na po-
moc, ale než přišla, sami jsme 
rybu „zasekli“.  Víc jsme však 
nezvládli. Věděli jsme, že máme 

točit kličkou navijáku, ale prostě 
to nešlo. Pomohl nám rybář Mi-
chal. Jaké bylo naše překvapení, 
když ani on s rybou nepohnul!  
Paní učitelka sedla do loďky, na-
brala Michala a vyrazili i s udicí 
a podběrákem za rybou. celá tří-
da stála na břehu a sledovala, co 
jsme to vlastně chytili, a hlavně, 
kdo ten boj vyhraje. Byly to ner-
vy.   

Asi po patnácti minutách boje 
se z hlubin vynořilo něco obrov-
ského. Někdo vykřikl: „Velry-
ba!“ Začali jsme fandit a skan-
dovat: „Do toho, do toho!“ Jako 
při sportovním utkání. To už 
přilákalo i ostatní rybáře. A měli 
jsme všichni na co koukat. Byl to 
nádherný úlovek. Sumec 132 cm 
o hmotnosti 15,5 kg. A jak řekl 
později jeden z rodičů: „Kdyby 
si děti z celé školy nepamatovaly 
nic, tak na tento den, kdy společ-
ně chytily rybu větší, než jsou 
oni sami, nikdy nezapomenou.“  
A zřejmě je to pravda. O ničem 
jiném jsme si ve škole dlouho 

nepovídali. Ale všechno musí 
jednou skončit. Sumce jsme dali 
do speciálního vezírku, rozlou-
čili jsme se s rybáři a vydali se 
na Pahrbek. To byl poslední cíl 
naší výpravy. Po cestě jsme zno-
vu krmili hříbátka, opět při nás 
běžela kus cesty a my jsme už 
značně unavení došli k posled-
nímu cíli. chvíli jsme si pohráli 
v areálu rekreačního střediska, 
občerstvili jsme se a koupili pár 
sladkostí. No a pak už zbylo 
málo času a museli jsme spěchat 
na autobus. V 17 hodin si nás vy-
zvedli rodiče a my jsme o ničem 
jiném celou cestu nepovídali než 
o nejkrásnějším dnu, který jsme 
společně prožili. Líbil se nejen 
nám, ale i rybářům a paní učitel-
ce. Ta slíbila, že si to ještě někdy 
zopakujeme.  A na závěr ještě 
něco. V časopise Rybářství vel-
mi brzy vyjde inzerát: „Půjčíme 
si 24 dětí. Značka: chceme také 
chytit sumce!“

Žáci ii. a a mgr. Jaroslava 
 onderková, ZŠ Trávníky

Nezapomenutelný zážitek druháků z výletu do Napajedel

slib prvňáčků:
Chci udělat radost vel-
kou
rodičům i s učitelkou.
Spolužákům pomáhat,
učit se moc budu rád.
Budu dělat úkoly,
denně chodit do školy!
na své věci pozor dám!
Slibuji a přísahám!



„We are crazy, we aren´t 
lazy. We are elastic, no elect-
ric.“  
„One, two, three, four, we´re 
green and small, we run 
and jump, we´re fresh and 
young.“
„Yellow, blue and green, we 
will win!“

Hesla a veršované pokři-
ky v angličtině doprovázely 
dopolední program věnova-
ný oslavě evropského dne 
jazyků na Základní škole 
Mánesova v Otrokovicích, 
kde jsme si jej připomněli již 
pojedenácté.

Tento svátek se snažíme 
pokaždé připomenout trochu 

jinak. Letos jsme spojili jazy-
kové hrátky se sportovními 
hrami. Prvňáčky jsme vyne-
chali, ti se teprve se vším no-
vým ve škole seznamují, ale 
ostatní třídy se s chutí zapo-
jily. Každý tým si vymyslel 
vlastního maskota a toho ná-
ležitě popsal v cizím jazyce 
a také představil svým spo-
lužákům. co by to ale bylo 
za zápolení bez správného 
fandění a skandování. Tak-
že k tomu přibylo vymyslet 
i pořádný pokřik. 

Po představení družstev 
se jednotlivé týmy rozešly 
na svá stanoviště a plnily 
dané úkoly. Mladší žáci na-
příklad házeli gumákem, pro-
lézali tunely, běželi slalom 
s vařečkami, lyžovali nebo 
závodili v převlékání. Ti star-
ší se přetahovali lanem, háze-
li na cíl, skákali přes švihadla 
nebo jinak trápili svá těla. 
U všeho bylo dost legrace. 
Všichni pak sehráli florbalo-
vá utkání v tělocvičně školy.

Sdružení rodičů při naší 
škole věnovalo žákům drob-
né sladkosti, za to jim děku-
jeme.   
 mgr. helena holuBová,
  ZŠ Mánesova
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Přípravky závodily v trojboji a ve čtyřboji

Přijeďte s Vaším vozem na zimní 
servisní prohlídku a získejte 
jistotu, že se na něj můžete 
spolehnout, ať už Vaše cesty 
povedou kamkoli, třeba na 
zasněžené horské svahy. V 
případě nalezení závady Vám naši 
specialisté nabídnou opravu za 
skutečně výhodné ceny.
Připravili jsme pro Vás speciální 
nabídku střešních boxů, nosičů, 
držáků na lyže, dětských 
sedaček a zimních pneumatik za 
internetové ceny.
Kontaktujte naše servisní poradce.

Zimní servisní prohlídka 
od 15. 10. do 30. 11. 2012 
pro Váš vůz

Buďte akční celou zimu

www.hlavacek.cz
Tel.: 577 102 290

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Napajedla

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

ZSA_2012_K2_CZ_DYN_af3dbf55d43d4997a5ce9d9f6b76673d_indd   1 9/6/2012   3:56:30 PM

den jazyků s bláznivými sporty

V první říjnové úterý zaplnily 
otrokovický Nový stadion děti 
z různých koutů kraje. Atletický 
oddíl TJ Jiskra a DDM Sluníčko 
totiž uspořádaly krajský přebor 
atletických přípravek. Soutěžilo 
se v hodu medicinbalem, raket-
kou, překážkovém sprintu a skoku 
do dálky. Soutěžilo se ve čtyřboji 
(kategorie 2001–2002, 2003–  
2004) a v trojboji (kategorie 2005 
a mladší). Kromě Otrokovických 
se klání zúčastily atletické kluby 
Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, 
Valašské Meziříčí, Kopřivnice, 
dohromady 186.
Nejlepší výsledky hoši: 
Kategorie 2001–2002 (33 soutě-
žících): 10. místo Martin Palla, TJ 
Jiskra, 12. místo Tadeáš Kašpárek, 
TJ Jiskra, 13. místo Milan Kučera, 
TJ Jiskra, 14. místo Petr Vojtášek, 
TJ Jiskra, 15. místo Marián Pra-

žák, DDM Sluníčko.
Kategorie 2003–2004 (36 soutě-
žících): 1. místo Jonáš Kraváček, 
DDM Sluníčko, 3. místo Petr 
Dočkal, TJ JIskra, 4. místo Adam 
Sychra, DDM Sluníčko, 13. místo 
Filip Maňásek, DDM Sluníčko

kategorie 2005 a mladší (22 sou-
těžících), 4. místo Jan Hyneček, 
DDM Sluníčko, 10. místo Daniel 
Bačík, DDM Sluníčko, 11. místo 
Alexandr Pujin, DDM Sluníčko.
Nejlepší výsledky dívky:
Kategorie 2001–2002 (32 soutěží-
cích): 2. místo Adéla Zábojníková, 
TJ Jiskra, 5. místo Simona Hra-
chovská, TJ Jiskra, 9. místo Adéla 
Savarová, TJ Jiskra
10. místo Tereza Stašková, TJ Jis-
kra, 12. místo Nikola Veselá, TJ 
Jiskra, 15. místo Kristýna Mádro-
vá, TJ Jiskra.
Kategorie 2003–2004 (42 soutěží-
cích): 2. místo Barbora Mitevová, 
TJ Jiskra, 9. místo Alice Pujinová, 
DDM Sluníčko.
Kategorie 2005 a mladší (18 soutě-
žících): 7. místo Veronika Pernič-
ková, DDM Sluníčko.  
 Anna NovotNá

úspěšný závěr veslařské sezony

Poslední zářijový víkend získali veslaři v Račicích další mi-
strovské tituly. V pátek se konalo Mistrovství ČR ve sprin-
tu, kde zlaté medaile na 500 m vybojovali junioři Omelka 
M., Vodinský J., Ševčík J, a Svoboda T. na nepárové čtyřce 
a bratři Atarsia Adam a Jakub na dvojskifu mužů lehké váhy. 
Juniorská posádka vybojovala ještě stříbrné medaile na pá-
rové čtyřce a stříbro získal i dvojskif dorostenců Svízela M. 
a Solař J. Trenérkou posádek je Ing. Zuzana Atarsia. V so-
botu a neděli se veslaři zúčastnili  mistrovství ČR družstev 
a zároveň finálových bojů o Pohár ČR. Mistrovství se zúčast-
nilo 25 klubů a otrokovické družstvo se umístilo na vynikají-
cím 7. místě. V samostatném hodnocení pohárových soutěží 
se na skvělém 4. místě umístila družstva juniorů a starších 
žáků (trenérka M. Solařová), na 5. místě se umístilo družstvo 
mladších žaček (trenérka H. Kubíčková).

Poslední závody sezony se konaly 6. října  na Štěrkovišti. 
Za slunečného počasí startovalo více než 300 moravských  
veslařů, kteří na krátké sprinterské trati 470 m předvedli řadu 
napínavých soubojů. Z otrokovických veslařů si vítězství vy-
bojovala dvojka junioři Omelka, Vodinský,  dvojskif muži 
Čabla, Helešic, skif žáci st. Neišl, skif junioři Svoboda Tom, 
skif žačky st. Solařová, dvojskif dorostenci Solař, Svízela, 
dvojskif juniorky Polášková, Šarová,  skif muži Čabla Petr, 
dvojskif žačky st. Gajdůšková, Solařová, dvojskif žáci mladší 
Hladík, Krušina, skif dorostenci Solař, dvojskif žáci st. Ša-
mánek, Nájemník,  skif žačky ml. Omelková L., skif žáci ml. 
Hladík. Na závěr se uskutečnily závody párových čtyřek star-
ších žáků, které se jely o pohár věnovaný hejtmanem Zlínské 
ho kraje. Z 10 posádek zvítězila po napínavém souboji loď 
Hodonína před loděmi Břeclavi a Otrokovic. Pohár předal 
osobně hejtman MVDr. Stanislav Mišák, který pak ocenil 
činnost našeho veslařského oddílu a přínos pro otrokovickou 
mládež.

K úspěchům v letošní sezoně přispěla i dotace od Zlínské-
ho kraje na sportovní činnost. Veslaři po krátkém odpočinku 
zahájí na loděnici přípravu na příští rok.  

 Jiří KuBíčeK, veslařský oddíl

medailisté. Zleva na snímku Martin Omelka,  Jan Ševčík,  
Ing. Zuzana Atarsia, Jan Vodinský, Tomáš Svoboda.  

Klání přípravek se zúčastnil na-
příklad Alexandr Pujin.

Ve dnech 5.–8. září se poprvé v České republice 
v Opařanech u Tábora konal již 5. ročník evrop-
ský eOT cowboy Action Shooting. Jednalo se 
o přesnou kopii amerického end of Trail 2012, 

světového mistrovství v kovbojském akčním stří-
lení.  Závod byl připraven s podporou americké 
SASS (Single Action Shooting Society). Akce se 
zúčastnilo celkem 139 střelců z 11 zemí včetně 
Austrálie. Z našeho klubu se zúčastnilo pět střel-
ců. Střelci absolvovali 12 stage, tzn., že každý den 
čtyři. Při střelbě bylo potřeba střílet nejen přesně, 
ale být taky co nejrychlejší. Postavené stage byly 
hodně a zdařile motivovány oblíbeným českým 
westernem „Limonádový Joe“. Z těchto závodů 
střelci našeho klubu přivezli tři stříbrné medai-
le, a to: Josef Vaculík (kategorie 49 er), Marian 
Lukačovič (kategorie Frontier cartridge) a Josef 
Gába (B – Western). Střelec Stanislav Prokop při-
vezl krásnou bronzovou medaili v kategorii Silver 
Senior. Na závěr bych chtěl poděkovat našim pří-
znivcům a sponzorům, především MěÚ Otrokovi-
ce, kteří nám svojí podporou umožňují dál rozví-
jet střelecký sport, a to jak v našem městě, kraji, 
tak i v zahraničí. 

 vladimír luKačovič, předseda SK 
 westernové střelby Otrokovice

otrokovičtí kovbojové měli hbité kolty a přesnou mušku
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Teprve čtrnáctiletý Patrik Mikel z Otro-
kovic se stal prvním českým závodní-
kem, který dokázal vyhrát Zlatý pohár 
UeM, a stal se tak neoficiálním mistrem 
evropy v kategorii 125 ccm. V holand-
ském Blijhamu soupeřilo 24 jezdců 
z celé evropy. Patrik neztratil ani bod, 
zvítězil ve všech rozjížďkách. Ke svému 
nejcennějšímu úspěchu přidal v závěru 
letošní sezony i titul mistra republiky. 

Patrik je jezdcem Autoklubu Březo-

lupy. Ploché dráze se věnuje od roku 
2010 a je jediným jezdcem ploché drá-
hy ve třídě do 125 ccm nejen v Otroko-
vicích a ve Zlínském kraji, ale i na celé 
Moravě. Při závodech osedlává moto-
cykl značky Shupa, kterou reprezentuje 
na zahraničních závodech po celé ev-
ropě. Nemalý podíl na úspěšné sezoně 
má celý Mikel Team, který tvoří rodiče 
Patrika, a plní roli hlavního sponzora, 
trenéra i manažera.  Ilona miKlová

Patrik Mikel v holandském Blijhamu (vlevo vepředu). Foto: Jesper veldhuizeN

mezinárodní úspěch na ploché dráze

Členové Paint Horse clubu ČR se se svý-
mi strakatými koňmi vypravili na závěr 
sezony na mistrovství evropy do němec-
kého Kreuthu a rozhodně se neztratili. 
celkem 12 českých paintů nasbíralo spo-
lečně v průběhu pěti dnů neuvěřitelných 
27 medailí (13 zlatých, 11 stříbrných a 3 
bronzové), a nechali tak za sebou řadu 
zkušenějších soupeřů ze západní evropy. 
Na Me se soutěží před zraky pěti americ-
kých rozhodčích, takže není nijak snadné 

se prosadit, a o to je úspěch českých re-
prezentantů cennější. Vynikající výkony 
podali např. Petra Poláčková (4x zlato) 
a Petr Jančík (1x zlato, 1x stříbro), Lucie 
Burdíková v kategorii mládeže přidala 4 
zlaté a 1 stříbrnou. Skvěle si ovšem vedli 
i Lenka Šnáblová (2x zlato, 2x stříbro, 1x 
bronz), Jiří Orság, Vendula Černochová, 
Tomáš Zajac, Kateřina Baštová či Natá-
lie Šuláková.  silvie lečíKová,
  prezidentka Paint Horse Clubu ČR

medailové žně Paint horse Clubu v Německu

otrokovický sportovní areál hostí 
fotbalový ueFa region´s Cup 2012
Sportovní areál Baťov bude jedním z hos-
titelů evropské mistrovské soutěže fot-
balových amatérů UeFA Region´s cup 
2012. Za Česko předvede své fotbalové 
dovednosti tým Zlínského krajského 
fotbalového svazu pod vedením otro-
kovického sportovce a trenéra mládeže 
KFS Zlín Petra Zapletala. Kromě České 
republiky je v kvalifikační skupině o po-
stup do závěrečného kola poháru v červ-
nu 2013 ještě výběr Maďarska, Německa 
a Skotska. 

Návštěvníci Sportovního areálu Baťov 
mohou zhlédnout dvě utkání, a to mezi 
týmy České republiky a Skotska a klání 
Skotska s Maďarskem. „Rád připomenu, 
že amatérský fotbalový výběr Zlínského 

kraje dosáhl v roce 2011 velkého úspě-
chu, když vybojoval medaile za 3. místo 
na Me – Region´s cup v Portugalsku. 
Dá se tedy tvrdit, že u nás v kraji se hraje 
v současnosti jeden z nejlepších amatér-
ských fotbalů v evropě,“ připomněl před-
seda Zlínského krajského fotbalového 
svazu Vlastimír Hrubčík. 

V poháru mohou startovat pouze hrá-
či od 19 do 40 let, kteří nikdy nepůsobili  
v žádném klubu jako profesionálové. 
V nominaci amatérského výběru na Re-
gions cup 2012 jsou i hráči Otrokovic 
David Juřík, Tomáš Zábojník, Jaroslav 
Foltýn a náhradník Jakub Juráň, všichni 
z Fc Viktoria Otrokovice.  

 Anna  NovotNá

DĚKUJI ZA VÁŠ HLAS.
PŘIJĎTE MĚ PODPOŘIT 

TAKÉ VE 2. KOLE
VOLEB DO SENÁTU!

19. - 20. ŘÍJNA - 2. KOLO VOLEB DO SENÁTU
VOLEBNÍ LÍSTKY NEOBDRŽÍTE DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK,
ALE BUDOU VÁM VYDÁNY PŘÍMO VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI .

MVDr. Stanislav MIŠÁK
VÁŠ KANDIDÁT NA SENÁTORA


