
Tři králové potřebovali deštníky 
 

Jdeme pomáhat. Počasí příliš nepřálo tříkrálovým ko-
ledníkům, kteří se vydali v první lednovou sobotu vybrat 
pro Charitu příspěvky od dárců.  Celkem se v Otrokovi-
cích a v obcích v jejich působnosti vybralo 588 362 korun. 
V Otrokovicích se Tříkrálové sbírky zúčastnilo čtyřiatři-
cet skupinek, které vykoledovaly částku 251 153 korun.                                     
 (ano), foto: Anna NovoTNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®
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  úvodNí slovo

Vážení spoluobČAnÉ, 

v průběhu roku 2013 si nejednou při různých 
příležitostech budeme připomínat významné 
jubileum, které bylo organizací UneSCO vy-
hlášeno dokonce světovým výročím: uplyne 
totiž 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metodě-
je na Velkou Moravu. Stojí tedy za to nejprve 
oprášit několik možná už polozasutých školních 
vědomostí.                                                                          

Roku 862 požádal velkomoravský kníže Ras-
tislav byzantského císaře Michaela III. o vyslání 
misie, která by u nás šířila křesťanství jazykem 
našemu lidu srozumitelným. Chtěl tím zřejmě 
zabránit stále silnějšímu politickému tlaku ze 
strany západní Východofranské říše a jejích ně-
mecky a latinsky hovořících kněží. Císař Micha-
el jeho žádosti vyhověl (měl k tomu i své vlastní 
mocenské důvody) a vyslal k nám roku 863 misii, 
v jejímž čele stáli dva bratři nevšedního duchov-
ního i společenského rozhledu a jazykového 
nadání: Konstantin, nazývaný pro svou učenost 
Filosofem (teprve na sklonku svého života při-
jal mnišské jméno Kyrillos – Cyril), a Metoděj. 

Jejich otec byl Řek, avšak jejich slovanská mat-
ka s nimi hovořila slovanským jazykem běžným 
v okolí jejich rodné Soluně. Do tohoto jazyka, 
který povznesli na vytříbenou literární úroveň, 
přeložili základní náboženské a bohoslužeb-
né texty; Konstantin pro jejich zápis vytvořil  
- na základě řecké abecedy a některých písem 
orientálních - nové písmo zvané hlaholice (ta 
byla až později nahrazena jednodušší cyrilicí). 
To vše se svým poselstvem přinesli na Velkou 
Moravu, kde při svém dalším působení vycho-
vali nové duchovenstvo, zasadili se o uplatnění 
slovanské liturgie a o rozvoj staroslověnského 
písemnictví.

Vliv soluňských věrozvěstů v oblasti nábožen-
ské, kulturní i diplomatické daleko přesáhl 
dobu jejich žití i období existence Velké Moravy 
a z oblasti středoevropské pronikl do celé ev-
ropy, která se k jejich odkazu živě hlásí dodnes.

O ohlasech cyrilometodějské tradice v Otroko-
vicích se dočtete více na straně 7.

  Mgr. věra krAMářová,  

 kronikářka Otrokovic

18. ledna 2013
číslo 13 - ročník 23
zdarma - neprodejné
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otrokovice budou mít novou galerii
Výtvarníci, fotografové a mi-
lovníci otrokovické historie 
dostanou v dohledné době 
velký dárek. Město pro ně re-
konstruuje prostory bývalého 
rallye baru. Výsledky své prá-
ce budou tři občanská sdružení 
- výtvarníci rozumění, Foto-
klub Beseda Otrokovice a Klub 
přátel historie města Otrokovi-
ce - představovat v nové galerii 
i široké veřejnosti, navíc bude 
základnou pro jejich tvorbu 
a bádání. Podobný prostor jim 
dosud chyběl.

„Všechna tři sdružení se in-
tenzivně snaží rozvíjet kulturní 
život ve městě pořádáním vý-
stav i akcí pro širokou veřej-
nost. Historické expozice, pra-
videlné Otrokovické výtvarné 
salony, fotosalony a worksho-
py mají dobré jméno mezi 
místními lidmi i návštěvníky 
z regionu. Dosud členové sdru-
žení bojovali s nevyhovujícími 
prostory, které neumožňovaly 
dostatečně prezentovat jejich 
činnost a dále ji rozvíjet. Ob-
rátili se na nás s žádostí o po-
moc. Společně jsme se dohodli 

na využití prostor bývalého 
rallye baru v centru města,“ 
přiblížil starosta Otrokovic Ja-
roslav Budek. 

než ale bude moci veřejnost 
navštěvovat nový kulturní stá-
nek, je nutná jeho generální 
oprava. „Stávající prostory jsou 
na hranici životnosti. Již nyní 
je jasné, že bude nutné provést 
rekonstrukci elektroinstala-
ce, osvětlení, otopného systé-
mu a vzduchotechniky. nově 
se bude dělat také přestavba 
některých příček, podlahová 
krytina, dveře a okna. náklady 
předběžně odhadujeme na mi-
lion korun,“ vyčíslil starosta 
Otrokovic. 

na co se tedy mohou obyva-
telé a návštěvníci města těšit? 
Klub přátel historie města Ot-
rokovice disponuje rozsáhlou 
sbírkou předmětů, díky znalos-
tem a zapálenosti mohou čle-
nové klubu poskytovat odborné 
výklady k daným výstavám. 
Otrokovičtí fotografové, uměl-
ci a výtvarníci se často podílí 
na městských akcích. Vznik ga-
lerie by představoval možnost, 

jak trvale, po celý rok prezento-
vat nadání těchto lidí široké ve-
řejnosti, organizovat autorské 
výstavy a besedy se zajímavý-
mi osobnostmi. Má také zajistit 
zázemí jednotlivých klubů.  

„Vedení města nám vyšlo 
vstříc a velmi nám pomohlo 
v naší snaze o oživení kulturní-
ho dění v Otrokovicích a jejich 
okolí. nové prostory umožní 
rozšířit naši činnost tak, aby 
z ní mohla čerpat i široká ve-
řejnost,“ shodli se předsedové 
všech sdružení fotograf Mi-
chael Maděra, historik Jaroslav 
Wicherek a výtvarník Jiří Ho-
lub. 

například fotografové mí-
vali před lety zázemí v hotelu 
Společenský dům. Obyvatel-
ka města Jarmila Galatíková 
připomíná, že třeba právě tam 
mohli zájemci  zhlédnout různé 
výstavy. „K městu této velikos-
ti galerie patří. zajdu se do ní 
určitě podívat,“ poznamenala. 

Předpoklad dokončení re-
konstrukce bývalého baru je 
ke konci letošního roku.
 Anna NovoTNá 
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Modeláři z otrokovic a okolí vystavovali v otrokovické BEsEdĚ

Spoustu let práce a péče o ro-
dinu, ale hlavně sto roků zá-
žitků a zkušeností má obyva-
telka SenIOru C Květoslava 
zelíková. Paní pocházející 
ze Žlutavy oslavila stovku 
v polovině prosince. I když 
na otázku ohledně zdraví 
s úsměvem odpověděla, že 
je přiměřené věku, nechybí 
jí vitalita a pozitivní pohled 
na svět. recept na dlouho-
věkost zní zdánlivě prostě: 
málo jíst a neodpírat si spá-
nek. Květoslava zelíková 
byla po celý život a stále je 
velice skromná. Veškerý svůj 
čas věnovala výchově dětí 
a péči o domácnost. neméně 
starostlivě pečovala i o svá vnoučata. Těch má od tří dětí deset, a stejně tak se těší z dvanácti 
pravnoučat. na vlastní zájmy jí už nezbýval čas, ale pokud si našla chvilku pro sebe, ráda zašla 
s manželem do divadla.  (ano), foto: Anna NovoTNá

obyvatelka sENIoru oslavila stovku

Více než stovka modelů letadel, lodí, tanků nebo staveb byla k vi-
dění ve velkém sále Otrokovické BeSeDY. Většina modelů strojů je 
funkčních a lidé je mohou vídat i ve venkovním prostředí například 
při setkáních modelářů v Otrokovicích a okolí. 

OtrOkOvické
nOviny

Využívat výhod v MHD i v kul-
turních a sportovních zařízeních 
mohou otrokovičtí dárci krve 
a kostní dřeně. náklady vyplý-
vající z těchto benefitů hradí 
v plné výši město Otrokovice. 

„Dárcům kostní dřeně bude 
tři roky bezplatně poskytová-
na celosíťová jízdenka městské 
hromadné dopravy. Po dobu 
pěti let mohou tuto výhodu 
využívat držitelé zlaté medai-
le prof. MUDr. Jana Janského 
a zlatého kříže první až třetí tří-
dy, které uděluje Český červený 
kříž. Všem z těchto jmenovaných 
poskytujeme také slevu ve výši 
50 % na vstupném do kina Otro-
kovické BeSeDY, Sportovního 
areálu Baťov, rekreační oblasti 
Štěrkoviště a na Městské kou-
paliště Otrokovice,“ vyjmenoval 
starosta Jaroslav Budek. „roz-

hodnutím, které schválilo také 
zastupitelstvo města, chce pod-
pořit dárce a ocenit je za jejich 
rozhodnutí pomáhat,“ zdůraznil 
starosta. nyní vede město v evi-
denci 148 dárců krve, a to včetně 
šesti osob, které se rozhodly da-
rovat také kostní dřeň. 

nárok na bezplatné poskyt-
nutí celosíťové jízdenky MHD 
vzniká vždy po darování kostní 
dřeně nebo po získání příslušné-
ho ocenění ČČK, anebo poté, co 
se taková osoba stane občanem 
města. Přestane-li být občanem 
města, nárok zaniká. 

Po uplynutí doby bezplatného 
poskytnutí má dárce krve a kost-
ní dřeně možnost zakoupení 
zlevněné celosíťové jízdenky 
MHD podle tarifních podmínek 
Dopravní společnosti zlín-Otro-
kovice.  (kru)

dárci krve mohou čerpat výhody
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První kolo prezidentských voleb přilákalo 58,58 % voličů
V 1. kole prezidentských voleb konaném 11. a 12. ledna vyhrál 
v Otrokovicích Miloš zeman se ziskem 27,16  % hlasů  (celo-
republikově 24,21 %) před Karlem Schwarzenbergem s 18,97 % 
hlasů (celorepublikově 23,40 %). Třetí nejvyšší počet hlasů, 
17,17  %, získal v Otrokovicích Jiří Dienstbier před Janem Fis-
cherem s 16,98 %. Pro zuzanu roithovou hlasovalo 6,16  % vo-
ličů, pro Vladimíra Franze 5,92 %, Taťanu Fischerovou 3,13%, 
Janu Bobošíkovou 2,37% a pro Přemysla Sobotku 2,10 %.  
z 15 185 otrokovických voličů hlasovalo 58,58 %, přičemž 
celorepubliková volební účast byla 61,31 %. nejvíce voličů ve 
městě, 68,36 %, hlasovalo v 10. volebním okrsku v zŠ Máne-
sova.  Protože žádný z kandidátů nezískal na republikové úrov-
ni 50 a více % hlasů, koná se 2. kolo prezidentských voleb.  
V něm budou 25. a 26. 1. lidé vybírat mezi K. Schwarzenbergem a  
M. zemanem. V případě, že volič tou dobou nebude ve volebním 
okrsku v místě trvalého pobytu, může opět hlasovat na voličský 
průkaz. Pokud jej ještě nemá, lze o jeho vydání osobně žádat na 
MěÚ, odboru evidenčně-správním, do 23. 1. do 16 hodin. Voleb-
ní okrsky zůstávají pro 2. kolo stejné jako pro kolo první.  (red)

Zlínský kraj podpořil otrokovické dobrovolné hasiče
Účelovou neinvestiční dotaci tři tisíce korun obdržely Otrokovice 
od zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotek sboru 
dobrovolných hasičů. Dotace je poskytována na pokrytí mimo-
řádných výdajů vzniklých v souvislosti s obměnou poškozených 
a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany, opravy 
a náhrady majetku při likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci 
v květnu 2012. Požár se tehdy rozšířil na plochu takřka 200 hek-
tarů a zasáhl 174 hektarů lesa.   (ano)

radnice se připojuje k deklaraci pro bezpečnou dopravu
Otrokovičtí radní chtějí bezpečnou dopravu a pohyb na cestách 
pro všechny. Schválili proto připojení města k Deklaraci samo-
správ o spolupráci při realizaci Strategie bezpečnosti silničního 
provozu zlínského kraje v letech 2012–2020. Hlavním cílem 
Strategie, který chtějí Otrokovice spolu se zlínským krajem a dal-
šími městy naplnit pomocí stanovených nápravných opatření, je 
snížit nehodovost a tím i počty usmrcených a těžce raněných. Pro 
dosažení tohoto cíle byly vydefinovány aktivity rozdělené do tří 
kategorií: bezpečné pozemní komunikace, bezpečné dopravní 
prostředky a bezpečné chování. „Jde například o preventivní 
působení na všechny účastníky provozu na pozemních komuni-
kacích výchovnými a vzdělávacími programy a snižování rizi-
kových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí 
preventivně informačních aktivit. z praxe je známe v podobě dět-
ské policie, výtvarné soutěže Bezpečně na silnicích nebo projektu 
Bezpečná cesta do školy. nově přibudou činnosti určené pro oso-
by s postižením, programy celoživotního vzdělávání a případně 
aktivity další. Strategie myslí i na zvýšení vymahatelnosti sankcí 
uložených ve správním řízení a na místě nevybraných blokových 
pokut, zkrácení doby od zjištění přestupku až do vymožení sank-
ce nebo na zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel silničního 
provozu,“ sdělil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.     (red)

Bezplatná spotřebitelská poradna
Poradenství v oblasti spotřebitelského práva nabídlo Otrokovi-
cím Občanské sdružení spotřebitelů TeST. Lidé mohou vyu-
žít bezplatné poradenství na telefonním čísle 299 149 009, a to  
v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Cena za hovor je podle běž-
ného telefonního tarifu. Poradna je dostupná i přes internetovou 
adresu na webu www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna. na webo-
vých stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz je zase zájemcům 
dostupná databáze více než 5 000 nebezpečných výrobků.  (ano)

Projekt Zdravý pohyb do škol pokračuje i letos
I v roce 2013 se děti z otrokovických základních škol mohou tě-
šit na pohybové aktivity pod vedením trenérů. Otrokovičtí radní 
totiž rozhodli o pokračovaní unikátního projektu zdravý pohyb 
do škol, který plně financuje město Otrokovice.  (red)

AkTuálNĚ Z MĚsTA

vícE AkTuAlIT NA www.oTrokovIcE.cZ

slevy na poplatku za komunální odpad

Dovolujeme si vás upozornit na novou obecně 
závaznou vyhlášku města Otrokovice č. 5/2012, 
o místních poplatcích, platnou od 1. 1. 2013. Taxy 
jsou stanoveny pevnou částkou. změny jsou u po-
platníků, kteří chovají (mají umístěny) psy v rodin-
ném domě nebo na pozemcích mimo budovy (např. 
venkovní kotec), ostatní případy umístění psa jsou 
i nadále zpoplatněny stejnou sazbou.
Sazba poplatku ze psů se stanovuje takto:
a) u poplatníků – fyzických osob, pro které není 
stanovena sazba v písm. b), a u poplatníků – práv-
nických osob sazba poplatku činí:
400 kč/ročně za prvního (jednoho) psa poplatní-
ka, 600 kč/ročně za druhého a každého dalšího 
psa poplatníka, je-li pes chován (umístěn) v rodin-
ném domě nebo na pozemcích mimo budovy (např. 
ve venkovním kotci),
1 000 kč/ročně za prvního (jednoho) psa poplat-
níka, 1500 kč/ročně za druhého a každého dal-
šího psa poplatníka v ostatních případech umístění 
psa (základní sazba poplatku),
b) u poživatele invalidního, starobního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživatele sirotčího dů-
chodu, u poplatníků, kteří čerpají mateřskou nebo 
rodičovskou dovolenou a u poplatníků, kteří jsou 
vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 
12 měsíců a jejichž jediným zdrojem příjmů jsou 
dávky v hmotné nouzi, sazba poplatku činí:
80 kč/ročně za prvního (jednoho) psa, 120 kč/
ročně za druhého a každého dalšího psa poplat-
níka, je-li chován (umístěn) v rodinném domě nebo 
na pozemcích mimo budovy 
200 kč/ročně za prvního (jednoho) psa poplat-
níka, 300 kč/ročně za 2. a každého dalšího psa 
poplatníka v ostatních případech umístění psa.
splatnost poplatku: pokud sazba nepřevyšuje 
300 Kč, platí se poplatek jednorázově ve lhůtě 
do 30. 4. daného roku, pokud je sazba vyšší než 
300 Kč, platí se ve dvou splátkách vždy na polo-
vinu kalendářního roku, první do 30. 4., druhá do  
31. 10. daného roku. Poštovní poukázka vám přijde 
přibližně měsíc před termínem splatnosti poplatku. 
Platbu lze uhradit i na pokladnách MěÚ.

upozornění pro držitele psů na nové sazby poplatků

Během března vám bude doručena poštovní po-
ukázka k úhradě místního poplatku za komunální 
odpad na kalendářní rok 2013. 
• Sazba  poplatku za provoz systému komunální-
ho odpadu je stanovena na kalendářní rok 2013 
na 480 kč za osobu poplatníka. 
• Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má na území města Otro-
kovice trvalý pobyt nebo které byl podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území Čr povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů anebo pobývá na území Čr přechodně 
po dobu delší 3 měsíců 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
sloužící k individuální rekreaci, byt nebo ro-
dinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu 
• Splatnost  poplatku za komunální odpad je  
do 30. dubna 2013. Správce poplatku může včas 
neuhrazený poplatek navýšit až na trojnásobek. 
Upozorňujeme, že v současné době správce na-
výší včas neuhrazený poplatek o 50 %.  Pokud 
poplatník neuhradil místní poplatek v některém 
z minulých let, bude platba použita na úhradu 
dlužné částky z minulých let.

Od 1. ledna přináší nová obec-
ně závazná vyhláška města Ot-
rokovice č. 5/2012, o místních 
poplatcích (dále jen „OzV“), 
další slevy na místním poplatku 
za provoz systému komunálního 
odpadu. 
• od poplatku jsou  osvoboze-
ni: 1. každý poplatník narozený 
po 31. 12. 2010 je od poplatku 
za komunální odpad osvobozen 
do posledního dne kalendářního 
měsíce, v němž dosáhne tří let,
2. poplatníci, kteří mají v Otro-
kovicích trvalý pobyt a součas-
ně vlastní stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci 
na území města (jsou osvobozeni 
od poplatku za tuto rek. stavbu),
3. od poplatku za kom. odpad 
jsou v daném kalendářním roce 
osvobozeny osoby, které se 
v roce předchozím fakticky zdr-
žovaly mimo území města více 
než 300 dnů z důvodu pobytu 
a)  mimo území Čr, nebo
b) v LDn, nebo v nemocnici,
c) v zařízení sociálních služeb, 
které poskytuje ubytování, anebo
d) ve školském zařízení pro 
výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, nebo 
e) ve vazební věznici, věznici 
nebo v ústavu pro výkon zabez-
pečovací detence 
pokud délku pobytu mimo území 
města a jeho důvod prokazatelně 
doloží správci poplatku nejpoz-
ději do dne splatnosti poplatku 
na daný rok (do 30. dubna dané-
ho roku).

Upozorňujeme na nutnost 

podání žádosti a doložení patřič-
ných dokladů (z dokladu musí 
být jednoznačně patrná délka ne-
přítomnosti) do 30. dubna 2013. 
Správce poplatku je oprávněn 
v odůvodněných případech 
na žádost poplatníka stanovit 
delší lhůtu k doložení důvodu 
pro osvobození od poplatku 
podle tohoto odstavce, přičemž 
lhůta však nesmí být delší než 
do posledního pracovního dne 
daného kalendářního roku.
• úlevy od poplatku:
• Úleva od poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu 
ve výši 25 % z roční sazby se 
poskytuje poplatníkům, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu na adrese zařízení sociálních 
služeb na území města a toto 
zařízení jim poskytuje pobyto-
vou službu (ubytování). Úleva 
platí po dobu, kdy je u daného 
poplatníka současně splněna jak 
podmínka trvalého pobytu, tak 
podmínka poskytování pobytové 
služby podle předchozí věty.
• Úleva („novinka“) – poplatní-
kovi podle § 10 b odst. 1 písm. 
a) zákona o místních poplatcích 
(fyzická osoba, která má v obci 
trvalý pobyt nebo které byl podle 
zákona upravujícího pobyt cizin-
ců na území Čr povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů anebo 
pobývá na území Čr přechodně 
po dobu delší 3 měsíců), který je 
zároveň zákonným zástupcem 
poplatníka osvobozeného od po-
platku za provoz systému komu-

nálního odpadu podle čl. 14 odst. 
2 OzV a žije s ním ve společné 
domácnosti, se poskytuje úleva 
od poplatku za provoz systému 
komunálního odpadu ve výši 
50 % z roční sazby poplatku. To 
znamená, že zákonní zástupci 
dětí, které jsou již dnes do 3 
let věku osvobozeny od poplat-
ku za provoz systému komu-
nálního odpadu, budou sami 
mít úlevu od tohoto poplatku 
ve výši padesáti procent (tzn. 
240 kč). Podmínkou této úlevy 
je sdílení společné domácnos-
ti s dítětem. Nárok na úlevu 
od poplatku musí poplatníci 
sami ohlásit a prokázat správ-
ci poplatku. V současné době 
posíláme všem rodičům, kterých 
se týká úleva, dopis (jedná se asi 
o 300 dětí). Tyto informace dá-
váme také do vývěsek MěÚ. 
správce poplatku:
Městský úřad Otrokovice, nám. 
3. května 1340, PSČ 765 23, 
odbor ekonomický, odd. správy 
místních poplatků (I. poscho-
dí budova MěÚ č. 1, kancelář  
č. 222, tel. 577 680 221) 
Správce poplatku vytvořil po-
třebné tiskopisy, na kterých mů-
žete ohlášení, případně žádost 
provést. Jsou k dispozici u správ-
ce poplatku nebo na interneto-
vých stránkách www.otrokovi-
ce.cz – potřebuji vyřídit – místní 
poplatky – poplatek za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů. 

Způsob platby poplatků za 
komunální odpad a za psy:

- bezhotovostně na účet města 
- platba poštovní poukázkou
- platba v hotovosti v pokladnách MěÚ 
Hlavní pokladna:  budova č. 1 MěÚ, 1. patro – kanc. 224   : 
Po, St    8.00–11.30  a 12.30–17.00 hod.
Út, Pá    8.00–11.30  hod.
Příjmová pokladna: budova č. 2 MěÚ, přízemí – kanc.113: 
Po, St    8.00–11.30  a 12.30–17.00 hod.
Út, Pá    8.00–11.30  hod.

Místní poplatek za komunální odpad

další informace a vysvětlení  získáte na tel. 577 680 221, 
e-mail: radnice@muotrokovice.cz, svozilova.ilona@muotrokovice.cz   
 Ilona svoZIlová odd. správy místních poplatků, odbor ekonomický



Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice dne  
20. 12. 2012
zastupitelé města při svém po-
sledním jednání v roce 2012 
projednali 20 bodů s usnesením. 
Všechna jsou veřejná a můžete je 
zhlédnout na webu města www.
otrokovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

V úvodu zastupitelé schváli-
li Plán rozvoje rodinné politiky 
ve městě Otrokovice. Dále zastu-
pitelé schválili přistoupení města 
Otrokovice jako člena do občan-
ského sdružení Severní Chřiby 
a Pomoraví. následně zastupi-
telé projednali a schválili nové 
podmínky pro oceňování dárců 
krve a kostní dřeně. V závěru 
zasedání zastupitelstvo měs-
ta Otrokovice schválilo převod  
5 milionů korun jako nevyčer-
paných financí z Fondu rozvoje 
bydlení zpět do rozpočtu měs-
ta Otrokovice pro mimořádnou 
splátku úvěrů čerpaných městem 
Otrokovice. následně zastupitelé 
schválili uplatnění rozpočtového 
provizoria na rok 2013 s omezu-
jícími pravidly. zastupitelé se při 
zasedání zabývali také směnou 
pozemků, výkupem pozemků 
do vlastnictví města i zřízením 
věcných břemen na pozemcích 
města i v jeho prospěch. 
 Ing. Milan PlEsAr,
 místostarosta města 
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Z jednání rady města a Zastupitelstva města otrokovice
Z jednání rady města  
otrokovice 17. 12. 2012
rada města při svém po-
sledním jednání v roce 2012 
projednala a přijala usne-
sení k 58 bodům. Všechna 
usnesení jsou veřejná a jsou 
k dispozici na webu města 
www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

rada města schválila 
ve funkci jediného společ-
níka Otrokovické BeSeDY 
ve věci výpovědi z pra-
covního poměru vzdání se 
funkce ředitele a odstoupení 
z funkce jednatele Otroko-
vické BeSeDY ze stra-
ny Mgr. Marka Obdržálka 
a vyhlásila výběrové řízení 
na pracovní místo ředitele 
a zároveň jednatele Otroko-
vické BeSeDY. rada města 
se poté zabývala a schválila 
zřízení dvou časově ome-
zených parkovacích míst 
na parkovací kotouče v ulici 
erbenova na Bahňáku před 
lékárnou a prodejnou pečiva. 
radní dále schválili zříze-
ní parkoviště s parkovacím 
kotoučem v ulici tř. Tomáše 
Bati na Bahňáku. 

radní poté projednali 
a schválili jménem města 
Otrokovice návrh rozpočtu 
dobrovolného svazku obcí 
Sdružení obcí pro rozvoj 

Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě. radní dále 
schválili úhradu pohledávky 
města Otrokovice za obcí 
Bělov ve výši 207 210 ko-
run formou splátek do 31. 
12. 2013. radní se následně 
zabývali a městským zastu-
pitelům, kteří zasedali o tři 
dny později, doporučili ne-
schválit uzavření rámcové 
partnerské smlouvy s obec-
ně prospěšnou společnos-
tí a stejnojmennou Místní 
akční skupinou Moravské 
Trojmezí. naopak rada měs-
ta doporučila zastupitelům 
schválit přistoupení měs-
ta Otrokovice jako člena 
do občanského sdružení Se-
verní Chřiby a Pomoraví. 

rada města se poté sezná-
mila se závěrečnou zprávou 
a vyhodnocením projektu 
města Otrokovice „zdravý 
pohyb do škol 2012“. ná-
sledně radní schválili po-
kračování projektu i v roce 
2013, přičemž projekt bude 
rozšířen i na druhý stupeň 
základních škol prostřed-
nictvím projektu roberta 
změlíka, romana Šebrleho 
a Šárky Kašpárkové „Od-
znak Všestrannosti Olym-
pijských Vítězů“. 

V souvislosti se zájmem 
města Otrokovice mimořád-

ně finančně podpořit sport, 
vzdělávání a kulturu v roce 
2012 z finančních prostřed-
ků plynoucích městu z ha-
zardu nad rámec rozpočto-
vané sumy vzala rada města 
na vědomí desítky podaných 
žádostí sportovních, kul-
turních a školských klubů 
a organizací. rada města 
v této souvislosti konsta-
tuje, že vzhledem k vývoji 
toků financí před koncem 
roku 2012 bude o vyplacení 
mimořádné podpory sportu, 
vzdělávání a kultury rozho-
dovat zastupitelstvo města 
Otrokovice na svém úno-
rovém zasedání (dne 14. 2. 
2013 od 16 hodin v Otroko-
vické BeSeDĚ). 

rada města se následně 
zabývala požadavkem Se-
nIOrU Otrokovice a schvá-
lila ve funkci zřizovatele 
této příspěvkové organizace 
města pořízení velkokapa-
citní průmyslové myčky 
na nádobí včetně příslušen-
ství pro výdej stravy v budo-
vě SenIOr B ve výši 160 
tisíc korun z peněz této or-
ganizace. 

radní v závěru svého 
jednání projednali a schvá-
lili znění stanoviska měs-
ta Otrokovice k záměru 
soukromého investora pro 

územní řízení stavby s ná-
zvem „rezidenční park Ot-
rokovice“ (na pozemcích 
438/230) v místní části 
Bahňák za zastávkou MHD 
směrem ke garážím na Štěr-
kovišti. Investorem projektu 
je společnost ABAQ zlín. 
Stanovisko města Otroko-
vice k tomuto projektu je 
ke zhlédnutí na webu města 
www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Z jednání rady města  
otrokovice 7. 1. 2013
rada města se na svém prv-
ním novoročním zasedání 
zabývala 10 body programu, 
ke kterým přijala usnese-
ní.  Všechna usnesení jsou 
veřejná a jsou k dispozici 
na webu města www.otroko-
vice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

radní se seznámili se sta-
tistikou výnosů a nákladů 
akcí městského významu 
pořádaných Otrokovickou 
BeSeDOU v posledním 
čtvrtletí roku 2012. Poté 
rada města schválila čerpá-
ní zálohy příspěvku na krytí 
prokazatelné ztráty z hospo-
dářské činnosti Otrokovické 
BeSeDY v lednu a únoru 
2013 ve výši 1 438 000 ko-
run. 

Město Otrokovice vyhlašuje výBĚrové říZENí NA Pro-
NáJEM NEByTovýcH ProsTor o cElkové výMĚ-
řE 76,71 m2, NAcHáZEJícícH sE v PříZEMí Budovy 
(v suTEréNu JE uMísTĚN sklAd o výMĚřE 2,20 m2)  
č. P. 950, ul. TylovA, oTrokovIcE, na parcele parc. č. 
st. 703/2 v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu „nepotravinářské 
prodejny“, dříve prodejna sloužila k účelu „provozovny fotogra-
fie“, za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 3. 2013 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebytových 
prostor.
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpeče-
ní, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné 
prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím,
5. další podmínky nájmu nebytových prostor: a) v pronajímaných 
nebytových prostorech nebudou umisťovány a provozovány výher-
ní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdob-
ná technická zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitý-
mi sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajíma-
teli kauci ve výši čtvrtletního nájemného a záloh na služby.Tato 
kauce bude použita v případě, že nájemce nebude platit řádně ná-
jem a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, 
po vyrovnání všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná 
část pronajímatelem vrácena nájemci.
6. uzávěrka výběrového řízení: 30. 1. 2013 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi rada města 
Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem do-
hodnout na tel.: 577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. 
nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení ul. Tylova 950 “ na adresu:  Te-
HOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

Od 1. ledna 2013 stojí v čele 
Městského úřadu Otrokovice 
nová tajemnice Mgr. radana 
zenáhlíková. Do této funk-
ce ji jmenoval starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek 
v souladu s ustanovením  
§ 103 odst. 3 obecního zřízení.
Vážení spoluobčané, 
redakce Otrokovických novin 
mi nabídla možnost v krát-
kosti představit sebe a mé 
budoucí vize coby tajemnice 
městského úřadu. Ráda jsem 
se ujala příležitosti pozdra-
vit Vás a v několika větách 
shrnout to nejdůležitější. 
na městském úřadě nejsem 
nováčkem. Před odchodem 
na mateřskou dovolenou jsem 
zde působila jako vedoucí od-

boru školství a kultury, kam 
jsem přišla z Okresního úřa-
du Zlín. Znám tedy fungování 

veřejné správy i činnosti jed-
notlivých pracovišť úřadu zde 
v Otrokovicích. Věřím, že mé 
zkušenosti mi budou pomáhat 
v jeho řízení. Mým cílem je 
především zajistit poskytová-
ní kvalitních služeb občanům 
tak, aby odcházeli z úřadu 
vždy spokojeni, ale také aby 
pracovníci měli dobrý po-
cit z odvedené práce a cítili 
za sebou náležité výsledky. 
Pevně doufám, že se nám to 
společně povede. Závěrem mi 
dovolte, abych Vám popřá-
la vše nejlepší v novém roce, 
hodně zdraví, štěstí a osob-
ních i pracovních úspěchů. 
 Mgr. radana 
 ZENáHlíková,
 tajemnice MěÚ Otrokovice

Poslední etapa povinných výměn řidičských průkazů

Městský úřad otrokovice má novou tajemnici

V roce 2013 končí posled-
ní etapa výměny řidičských 
průkazů. Řidičské průkazy 
vydávané v rozmezí od 1. 1. 
2001 do 30. 4. 2004 jsou je-
jich držitelé povinni vyměnit 
nejpozději do 31. 12. 2013. 
Uplynutím stanovené doby 
pro jejich výměnu řidičské 
průkazy pozbývají platnosti. 
Po 1. 1. 2014 budou v plat-
nosti pouze řidičské průkazy 
vzoru evropských společen-
ství.

Výměny ŘP provádí obecní 
úřad obce s rozšířenou působ-
ností (dále jen „OrP“) pří-
slušný podle místa trvalého 

pobytu držitele ŘP na území 
České republiky. Pro účely 
této výměny si přineste jednu 
barevnou nebo černobílou fo-
tografii průkazového formátu 
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stá-
vající ŘP, doklad totožnosti 
a vyplněnou „Žádost o vydá-
ní řidičského průkazu“, která 
je k dispozici na pracovištích 
OrP.  zákonná lhůta pro vy-
dání nového ŘP je do 20 dnů 
od podání žádosti, a jelikož 
se jedná o povinnost z platné 
právní úpravy, není výmě-
na ŘP zpoplatněna. Pokud 
bude požadováno vydání ŘP 
(v rámci povinné výměny) 

ve lhůtě kratší, tj. do 5 pra-
covních dnů od podání žádos-
ti, je pro tento úkon již stano-
ven správní poplatek 500 Kč.

Doporučujeme vám výmě-
nu ŘP neodkládat. na Měst-
ském úřadě Otrokovice zbývá 
vyměnit 2 500 řidičských prů-
kazů.  S blížícím se koncem 
stanoveného termínu pro vý-
měnu řidičských průkazů lze 
očekávat zvýšený zájem řidi-
čů. nezapomínejte, že vyříze-
ní žádosti o vydání dokladu 
trvá až 20 dnů!

 Ing. Martin sTrAkA, 
vedoucí oddělení evidence 

 řidičů
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Vážení SPOlUOBČAnÉ, PŘáTelÉ,
dovolte mi, na prahu nového kalendářního roku 2013, malé zamyšlení nad rokem uply-
nulým a nástin věcí příštích, tedy toho, co nás v letošním roce čeká. A protože peníze 
a hospodaření jsou vždy až na prvním místě, začal bych tímto tématem.

Když jsme sestavovali rozpočet pro rok 2012, stanovili jsme si prioritu rozpočtu vy-
rovnaného. Přes některé výpadky v oblasti příjmů, které byly ve schváleném rozpočtu 
města zakomponovány celkem ve výši 16 mil. korun, jsme se snažili především úspo-
rami ve výdajové části rozpočtu docílit vyrovnaného hospodaření města. Jednalo se 
o dotace z regionálního operačního programu Střední Morava a Ministerstva pro míst-
ní rozvoj Čr na revitalizaci náměstí 3. května a dotace na dobudování technologického 
centra. Dále to pak byl výpadek ve výběru daně z nemovitostí, či poplatku za uložení 
odpadů na skládce. Výsledek našeho snažení však budeme moci potvrdit až po zaúčto-
vání všech transakcí loňského roku. V této chvíli je potřeba také říci, že předpokládané 
a prozatím neproplacené dotace dříve zmíněné se nám objeví v příjmové části rozpočtu 
letošního. z významnějších investičních akcí, které se nám podařilo v roce 2012 rea-
lizovat, bych zmínil vedle revitalizace náměstí rovněž dokončení Sportovního areálu 
Baťov, pokračování v rekonstrukci stoupaček a jader v bytovém domě v ulici Školní  
(v bývalém Senioru A), dále pak dokončení rekonstrukce jednoho a zahájení revitali-
zace druhého dětského hřiště v Kvítkovicích a v neposlední řadě výkupy pozemků pod 
budoucí páteřní cyklostezkou Otrokovice–zlín.

V letošním roce zahajujeme hospodaření v měsících leden a únor zastupitelstvem 
schváleným rozpočtovým provizoriem. Chystaný nový rozpočet pro rok 2013 budeme 
směřovat tak, aby byl přebytkový. z investičních akcí budou mít přednost projekty, kde 
je zabezpečeno spolufinancování (nový vjezd do Tomy, cyklostezka Otrokovice zlín, 
zateplení budovy zŠ Trávníky). 

Vedle těchto investičních akcí budeme usilovat o dokončení poslední etapy revi-
talizace školního hřiště u základní školy TGM, rozšíření parkovacích míst na sídlišti 
Trávníky a v neposlední řadě pak zahájení první etapy oprav chodníků v parku před 
Společenským domem Baťov. Dobrou zprávou rovněž je, že v letošním roce bude 
dle informace investora uvedena do provozu vodní elektrárna na jezu Bělov, dále se 
bude pokračovat ve výkupu pozemků a přípravě realizace cyklostezky Bělov – Kvasi-
ce a zhotovení plavební komory rovněž na Bělovském jezu, která umožní prodloužit 
trasu tzv. Baťova kanálu až do Kroměříže. Obě poslední jmenované investiční akce 
zabezpečuje Dobrovolný svazek obcí pro rozvoj Baťova kanálu s předpokládanou re-
alizací v roce 2014. za zmínku rovněž stojí výstavba marketu Kaufland v prostorách 
bývalého Chludova závodu. rok 2012 byl rovněž velmi významný v oblasti zachová-
ní a rozvoje průmyslové výroby v Otrokovicích. Je to jeden z pilířů zabezpečujících 
rozvoj a kvalitu života v našem městě. zachování výrobních kapacit firmy Mitas pro 
Otrokovice vybudováním nové haly pro výrobu pneumatik v areálu Tomy znamená 
udržení více než 400 pracovních míst pro občany Otrokovic, okolních měst a obcí. 
Skutečnost, že se výroba firmy Mitas nepřestěhuje do Srbska, což byla také jedna z po-
sledních variant, rovněž znamená, že ve zlínské pobočce nebude propuštěno dalších 
více než 200 pracovníků, kteří pro otrokovický Mitas pracují. Přidanou hodnotou bude 
rovněž předpokládané rozšíření výroby firmou Barum Continental ve výrobní hale, 
kterou Mitas opustí. A to jsou další pracovní příležitosti. Firma Continental Barum, 
která je největší firmou ve zlínském kraji a má sídlo v našem městě, rozhodujícím 
způsobem ovlivňuje míru zaměstnanosti v Otrokovicích. Společně s ostatními firmami 
pak vytváří podmínky pro relativně nízkou nezaměstnanost v našem městě, když její 

výše je 8 %, tedy o 1,5  %  méně než ve zlínském kraji a o 0,7  % méně než v celé Čr.  
na počátku loňského roku jsme řešili problém nedostatku prostředků pro financová-
ní sociálních služeb. z důvodu nenaplnění požadavků zlínského kraje ministerstvem 
sociálních věcí hrozil zánik Azylového domu pro matky s dětmi, terapeutických dí-
len a významné omezení dalších sociálních služeb. Většina zastupitelů rozhodla na-
jít v rozpočtu 2012 prostředky pro zachování těchto služeb. rovněž bylo rozhodnuto 
zřídit veřejnou sprchu pro ty naše spoluobčany, kteří z různých důvodů nemají přístup 
k tekoucí vodě, a nemohli by tak vykonávat základní hygienu. Tak jako v loňském roce 
byla pro zimní období zřízena tzv. Seďárna, která umožňuje občanům bez domova pře-
čkat toto nepříznivé období v teple. Již od začátku tohoto roku vedeme intenzivní jed-
nání o možné participaci okolních obcí na financování sociálních služeb s pozitivním 
výsledkem. Daří se nám nacházet shodu a domlouvat se na konkrétních podmínkách 
spolupráce.

Míra rozvoje našeho města a kvalita života v něm jsou rovněž určovány množstvím 
a růzností aktivit občanů, kteří v něm žijí. Jsem rád, že vedle již tradičně aktivních 
sportovců se stále hlasitěji připomínají ti z nás, kteří mají snahu rozvíjet kulturní tradi-
ce našeho města. Jsme připraveni jim naslouchat a zároveň je i sportovce podporovat. 
z akcí, které jednoznačně přispěly ke kultivaci kulturního prostředí ve městě, je vybu-
dování nového sálu v Otrokovické BeSeDĚ, kde jsme v loňském roce přivítali přes 
40 tisíc návštěvníků, dále pak v současné době probíhající renovace prostor bývalého 
rally baru v centru města, kde najdou zázemí historici, výtvarní umělci a fotografové. 
rovněž podpora sportu je v našem městě znatelná, neboť vedle příspěvků na činnost 
a jednotlivé sportovní akce významně přispíváme také v oblasti investic. za zmínku 
zcela určitě stojí Sportovní areál Baťov, či budování zázemí na sportovišti na Tráv-
níkách. rovněž projekt města nazvaný zdravý pohyb do škol se setkal s pozitivním 
ohlasem jak u dětí, rodičů, tak i široké sportovní a občanské veřejnosti. 

Samozřejmě nelze hovořit o tom, že jsme městem bez problémů. Dopravní situace 
na Bahňáku a nejen tam, občasné problémy se zápachem ve stejné městské části, ne-
dostatek parkovacích míst, problémy s přemnoženými holuby, zejména v části Otroko-
vice-Střed, stížnosti občanů na hluk v pozdních nočních hodinách, převážně v období 
školních prázdnin, složitá dopravní situace na kvítkovické křižovatce. Jedná se často 
o kolizní situace, které nezřídka vznikají z důvodů větší či menší neschopnosti vcítit 
se do pocitů souseda, spoluobčana bydlícího ve stejné ulici, ve stejném městě. Jsou to 
problémy, které nemají rychlá řešení. nelze je vyřešit jednoduchým administrativním 
rozhodnutím. Věřte, že poctivě a společně s vámi hledáme řešení.  S trpělivostí, potřeb-
nou mírou tolerance a vzájemnou spoluprací uspokojivá řešení dříve či později zcela 
určitě nalezneme. 

Dovolte mi na závěr zmínit informaci, která nás koncem listopadu velmi potěšila.  
V soutěži o nejkrásnější obec či město v České republice, kterou každoročně vyhlašuje 
server CzreGIOn, jsme v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel obdrželi téměř 35 tisíc 
preferenčních hlasů a umístili se na druhém místě v celé České republice. Je to zásluha 
nás všech. Především Vás, občanů našeho krásného města, a těch, kteří v minulosti 
a v současnosti poctivě sloužili a slouží občanům a městu.

Vážení a milí spoluobčané, do nového roku 2013 Vám přeji, aby po celý letošní rok 
vydrželo tolik potřebné zdraví, nescházelo štěstí, láska bližních a k bližním. Ti z vás, 
kteří mají práci, aby se v ní měli možnost realizovat a neztratili ji a ti, kteří ji nemají, 
aby ji opět získali. A nám všem, aby se nám spokojeně žilo v našem městě, v Otroko-
vicích.  Mgr. Jaroslav BudEk, starosta Otrokovic

NovoročNí ProJEv sTArosTy MĚsTA

rok s novým sálem: 41 tisíc návštěvníků
Koncerty, divadlem, 
ale také přednáška-
mi pro školy, kon-
gresy a výstavami 
žil v roce 2012 nový 
velký sál kongresového a kulturního centra 
Otrokovická BeSeDA. Celková návštěvnost 
velkého sálu za rok 2012 byla 41 140 diváků. 
„za období leden až červen to bylo 27 548 
a za červenec až prosinec 13 592 lidí,“ upřesnila 
programová pracovnice Otrokovické BeSeDY 
Lenka navrátilová.  Menší návštěvnost ve 2. 
pololetí byla dána tím, že v prázdninových mě-
sících červenci a srpnu se pořadatelé zřejmě více 
zaměřují na venkovní akce, letní festivaly, lidé 
jsou na dovolených. I Otrokovické letní slav-
nosti se konaly v parku, na náměstí a podobně, 
pro případ deště však bylo kongresové a kultur-
ní centrum k dispozici. „největší návštěvnost 
jsme měli v měsíci květnu, kdy přišlo celkem 
7 524 návštěvníků. Je to proto, že v tomto měsíci 
mají převážně školy své akademie a začíná také 
filmový festival, který byl letos ve velkém sále 
promítán z DVD. nejmenší návštěvnost byla 
za měsíc červenec – pouze 241 účastníků,“ do-
dala programová pracovnice.  Vyprodáno bylo 
ve velkém sále několikrát - právě tehdy se nej-
více potvrdila nutnost většího kulturního stánku 
pro téměř dvacetitisícové město, menší kinosál 
by znamenal více zklamaných zájemců. „Plno 
bylo na koncertě Jarka nohavici, Věry Špina-
rové, na rychlých šípech Slováckého divadla 
z Uherského Hradiště a také předsilvestrovském 

divadle,“ přiblížila Len-
ka navrátilová s tím, 
že využitý je nejen sa-
motný sál, ale i přilehlé 
foyer. „Velmi pěknou 

návštěvnost měly vernisáže Výtvarného salo-
nu, výstava kočárků a další kulturní a hudeb-
ní akce.  Pokud pořádáme dopolední akce pro 
školy,  jsou také téměř vyprodány a někdy se 
představení opakuje pro velký zájem i dvakrát,“ 
podotkla programová pracovnice. 

Kinosál Otrokovické BeSeDY je stále využí-
ván na promítání filmů, dále se tam konají pro-
dejní akce, menší školení, akce pro menší počet 
diváků a převážně taneční a pohybové kurzy.

Velký sál a zázemí si pochvaluje například 
jak divadlo Tyjátr, které působí při Otrokovické 
BeSeDĚ, tak i umělci odjinud. „Sál je velice 
krásný, pozitivní, příjemný,“ zhodnotila napří-
klad herečka Květa Fialová.  (ano)

Úspora vlastních finančních pro-
středků a jejich získávání z dotač-
ních titulů a dalších cizích zdrojů 
je jedním z cílů, který naplňuje 
otrokovická radnice. Připojením 
k Místní akční skupině (MAS) Se-
verní Chřiby a Pomoraví se městu 
otevřely další možnosti čerpání 
podpory. Otrokovičtí zastupitelé 
tak chtějí pomoci rozvoji města 
i jeho okolí. 

„Místní akční skupiny jsou sdru-
žením subjektů veřejné správy, 
podnikatelského sektoru a nezisko-
vého sektoru, které mají možnost 
čerpat podporu z dotačních titulů. 
z obecného směřování kohezní 
politiky, která by měla být více 
regionálně a strategicky zaměře-
na, lze očekávat, že význam MAS 
v budoucnu poroste. Proto je třeba 
zapojit se do tohoto dění a připravit 
se na nové výzvy,“ objasnil starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. V MAS 
Severní Chřiby a Pomoraví je 
nyní sdruženo patnáct měst a obcí 
a dalších dvacet podnikatelských 
a neziskových subjektů. „Společné 
zájmy jsou zjevné zejména u akti-
vit kolem Baťova kanálu, budování 
sítě cyklostezek, zlepšení dopravní 
dostupnosti, budování kulturních 
a společenských tradic. Jedním 
ze zapojených subjektů je Hřeb-

čín napajedla, se kterým již nyní 
úzce spolupracuje DDM Sluníčko 
Otrokovice a vede zde jezdecký 
kroužek pro postižené děti. Díky 
programům MAS by mohlo do-
jít k dalšímu rozvoji a především 
technickému dovybavení pro po-
třeby kroužku. Vhodně by se daly 
podporovat také aktivity menších 
podnikatelů ve smyslu zkvalitňová-
ní a modernizace výroby. Význam-
nou roli hraje také to, že již nyní se 
obce MAS Severní Chřiby a Pomo-
raví podílí na financování sociál-
ních služeb na Otrokovicku a v této 
oblasti je již nastaven systém spolu-
práce, který funguje a je efektivní,“ 
přiblížil starosta Otrokovic.  

Členství v MAS umožňuje na-
příklad spoluvytváření prostoru pro 
komunikaci, výměnu názorů a spo-
lupráci, spoluvytváření strategie 
rozvoje území s možností zohled-
nit v ní své požadavky, podílení 
se na směřování rozvoje regionu, 
navazování spolupráce s jinými 
subjekty, zapojení do sektorové 
i mezigenerační spolupráce, roz-
voj společenského a komunitního 
života. V případě úspěšné strategie 
také spolurozhodování o rozdělení 
finančních prostředků a podílení 
se na kontrole využívání dotačních 
prostředků v regionu.  (kru)

otrokovice se stanou součástí místní akční skupiny

Název projektu: Otrokovická Beseda - 
zprovoznění velkého sálu
Investor:  Město Otrokovice
Zhotovitel: sMO, a. s.
Projektant: J a P architects s. r. o.
Investiční náklady celkem vč. DPH:  
39 043 637,56 Kč
Dotace ROP EU Střední Morava: 
15 999 999,81 Kč
Vlastní prostředky:  23 043 637,75 Kč
Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů 
evropské unie www.rr-strednimorava.cz
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2. února v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
rocková sETkáNí
19.30 GenIÁLnÍ OMYL – studentská kapela Gymnázia Otrokovice
21.00 IrOn MAIDen reVIVAL Otrokovice
Občerstvení zajištěno.   vstupné: 70 kč

4. února v 16 hod., foyer Otrokovické BeSeDY
Vernisáž BEsT of sTudIo 908
Výstava nejlepších žákovských výtvarných prací zŠ Mánesova potrvá do konce února 
a je přístupná ve všední dny od 8 do 18 hod., o víkendech jen v rámci kulturních pořadů. 
 vstup volný

5. února v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
čEskoslovENské koMorNí duo
Pavel Burdych – housle, zuzana Berešová – klavír. Koncertní program ze skladeb slo-
venských a českých autorů – e. Suchoň, A. Dvořák, B. Martinů, B. Smetana a další.
 vstupné: 80 kč dospělí, 40 kč mládež, členové kPH na předplatenky

6. února v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Slovácké divadlo Uherské Hradiště uvádí komedii:
Oscar Wilde: JAk dŮlEŽITé JE Ho MíT…
Hlavní hrdina Jack Worthing se zamiluje do slečny Gvendolíny, která je sestřenicí Jacko-
va dobrého přítele Algernona Moncrieffa. Jack v Londýně vystupuje pod pseudonymem 
Filip a notně si zde užívá života… vstupné: 280, 260 a 240 kč

10. února v 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Divadlo Tramtarie Olomouc uvádí: V. Kracík: PoHádky o MAŠINkácH
Veselé vyprávění o mašinkách malých i velkých, nezbedných i statečných, hodných i tak 
trochu nafoukaných. vstupné: 80, 70 a 60 kč

15. února v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY

sPolEčENský vEčírEk sdruŽENí rodIčŮ A PřáTEl ZŠ TrávNíky
K tanci a poslechu hraje skupina OrIenT a v programu vystoupí žáci školy.
 vstupné: 100 kč 
17. února v 16 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
TANEčNí odPolEdNE s roZMArýNkou
nejen senioři si mohou zatancovat a zazpívat na lidovou notečku. Občerstvení zajištěno.
 vstupné: 50 kč

23. února v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Divadlo Příběh Otrokovice uvádí autorskou hru na motivy filmu „Lupiči paní domácí“: 
PANí doMácí A JEJí luPIčI 
Poetická, leč bláznivá komedie o bandě pěti (sobě) nebezpečných lupičů v podnájmu, 
jejich ďábelském plánu milionové loupeže a staré paní domácí od rány, které žádná špat-
nost neuteče. Účinkují studenti zlínské školy umění. režie Patrik Francl. 
 vstupné: 70, 60 a 50 kč

Připravujeme na březen: 9. 3.  Svatební a společenský veletrh, 21. až 24. 3. Divadelní 
přehlídka FOrBÍnA, 22. 3. zdeněk Izer – TUrnÉ ČTYŘ MŮSTKŮ, 23. 3. Divadlo 
Tyjátr – Anna poklad rodiny – premiéra, 30. 3. Koncert Martina Chodúra

kINo BEsEdA  
Čtvrtek 7. února v 19 hodin, Velká Británie 2012 - 109 min., titulky
sEdM PsycHoPATŮ  – komedie, krimi      
Přístupno od 12 let     vstupné  85 kč

Čtvrtek 14. února v 18 hodin, německo. USA, Hongkong, Singapur, 2012 – 172 min
ATlAs MrAkŮ – drama, mysteriózní, sci-fi, psychologický    
Přístupno od 12 let      vstupné 100 kč

Čtvrtek 21. února v 18 hodin, USA, 2011 – 208 min, titulky
GEorGE HArrIsoN: lIvING IN THE MATErIAl world –  dokumentární, 
životopisný
Přístupno od 12  let      vstupné 90 kč

Čtvrtek 28.  února v 19 hodin, Dánsko, Švédsko, It., Francie 2012 – 112 min, titulky
svATBA MEZI cITroNy – komedie, romantický
Přístupno od 12 let      vstupné 75 kč

  ÚnOr

Studio Městské
 televize Otrokovice 

nabízí výrobu a profesionální 
zpracování svateb, soukro-
mých, společenských i firem-
ních akcí, dokumentárních 
a propagačních filmů. E-mail 

pro nabídku a bližší info:  
redakce@televizeotroko-

vice.cz

25. ledna v 19 hod.
Otrokovická BeSeDA

Koncert pod záštitou Generální-
ho konzulátu Polské republiky

rAfAl 
sArNEckI 

TrIo 
rafal Sarnecki je jazzový ky-
tarista a skladatel z Varšavy 
žijící v new Yorku. Moder-
ní jazz s delšími, tvořivými 
a klidnými pasážemi, osvěže-
ný postupným rozvíjením me-
lodických motivů. vstupné: 
100 kč,  členové kPH 60 kč
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PoHyBové kurZy
kurzovné únor–červen
JÓGA – 400 Kč
úterý 9.30–11.00, 11.00 –12.30
JÓGA – 600 Kč
pátek 17.30–19.00 
CVIČenÍ nA ŽIDLI – 400 Kč
pátek 10.00–11.00
pátek 17.00–18.00
TAeKWOn-DO – pro děti – 400 Kč
středa 16.00–17.00
zDrAVOTnÍ CVIČenÍ – cena 
po dohodě s lektorem
úterý 16.15–17.45 
FAT-BUrner – 500 Kč
úterý 18.30–19.30 
BODY and MInD – 500 Kč

úterý 19.30–20.30 
TAJČI  –  pro začátečníky – 800 Kč
úterý 19.00–20.30 
dopolední – 400 Kč 
čtvrtek 9.00 –10.00
TAJČI – pro pokročilé – 800  Kč 
úterý 17.30–19.00 
CVIČenÍ PrO TĚHULKY 
nA BALOneCH – 500 Kč
středa 17.00–18.00 
CVIČenÍ nA BALOneCH – 500  
Kč
středa 18.00–19.00  
CVIČenÍ PrO rODIČe S DĚTMI 
od 6 do 12 měsíců - cena po dohodě 
s lektorem
středa 11.00–11.45

CVIČenÍ PrO rODIČe S DĚT-
MI od 1 do 1,5 let - cena po dohodě 
s lektorem
středa 9.00–9.45
CVIČenÍ PrO rODIČe S DĚTMI 
od 1,5 do 2,5 let - cena po dohodě 
s lektorem 
středa 10.00–10.45
TAneČnÍ HODInY – pro mládež 
a dospělé – začátečníci – 1 500 Kč 
středa 19.00–20.30
OrIenT PrO SenIOrY – 400 Kč
čtvrtek 11.00–12.00
OrIenTÁLnÍ TAnCe – děti začá-
tečníci 5–6 let – 400 Kč
pondělí 16.00–17.00
OrIenTÁLnÍ TAnCe – děti po-

kročilí 8–11 let – 400 Kč
pondělí 17.00–18.00
OrIenTÁLnÍ TAnCe – děti po-
kročilí 12–15 let – 400 Kč
pondělí 18.00–19.00
OrIenTÁLnÍ TAnCe – dospělí 
začátečníci – 500 Kč
pondělí 19.00–20.00
OrIenTÁLnÍ TAnCe – děti začá-
tečníci 7–10 let – 400 Kč
čtvrtek 16.00–17.00
OrIenTÁLnÍ TAnCe – dospělí 
mírně pokročilí a pokročilí – 500 Kč
čtvrtek 19.00–20.00

rukodĚlNé kurZy
kurzovné únor–červen

KerAMIKA pro dospělé – 
3 000 Kč
pondělí 18.30–20.30 
středa 18.30–20.30 
PATCHWOrK – 1 500 Kč
středa 15.00–18.00 
KreSBA II. – pro dospělé – 600 Kč
středa 18.15–20.15
PALIČKOVÁnÍ – 600 Kč
čtvrtek 16.30–18.30

JAZykové kurZy
Případný nástup do jazykových kur-
zů v pololetí konzultujte s Marce-
lou Kozlovou na tel. 571 118 103, 
724 411 148, e-mail: predprodej@
beseda.otrokovice.cz

Nabídka zájmových kurzů v otrokovické BEsEdĚ únor až červen 2013

 

OD 1. 2. 2013 NA NOVÉ ADRESE: 

TŘ. T. BATI 332, OTROKOVICE          
(budova ředitelství TOMA a. s.) 

 - zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí 

 - kompletní smluvní servis při prodeji a pronájmu  

 - změna dodavatele energií – nabídka zdarma 

 - komplexní finanční poradenství – pojištění 
životní, důchodové, úrazové, nemovitostí, 
motorových vozidel, hypotéky, úvěry, půjčky… 

 - vymáhání odškodného z úrazu způsobeného 
dopravní nehodou – až do 5 let od úrazu   

Jiří Remeš, 728 915 925, remes@remesreality.cz 

www.remesreality.cz 

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včETNĚ

vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku NA MísTĚ

Tel: 777 550 621                  
        608 749 219  Autovrakoviště Třebětice
skoro kompletní autovrak = kč 500,-
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19. ledna 2013 v 19.30 hodin, velký sál a kinosál Otrokovické BeSeDY 
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BeSeDOU pořádají  

oTrokovIcký PlEs 
Moderuje a baví roman Vojtek, dále vystoupí skupina rock Show Band, cimbálová 
muzika Dubina, DJ Vašek Vymětalík, taneční skupiny AnIFÉ a KHArIDA a řada 
dalších.  Koláčky a slivovice v ceně vstupenky. Bohatá tombola a losování stolů.

 Sponzorem plesu je Mitas, a. s.
          

                                                                 
vstupné 220 a 200 kč, 

                                k dispozici je ještě několik volných stolů

správná hygiena – nutný předpoklad nošení rovnátekPŮJČOVNA 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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k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

Pohřební služba v Napajedlích
  komplexní pohřební a kremační služby 

 s dvacetiletou tradicí 
Provozní doba  pondělí–pátek  8–16 hodin

Stálá služba: volejte zdarma  tel. 800 12 12 11
  mobil: 774 759 573 
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Sobota 9. února od 9 hodin
vodĚNí MEdvĚdA – tradiční průvod masek prochází centrem 
Otrokovic od požární zbrojnice přes náměstí 3. května, ul. Komen-
ského, Dr. Stojana, nábřeží a Újezdy, pořádá SDH Otrokovice.

Sobota 9. února od 8.30 hodin
MAsoPusTNí rEJ MAsEk – SDH Kvítkovice vás zve do masopustního průvo-
du, který projde ulicemi Kvítkovic a navštíví jednotlivé domácnosti.
Sraz masek je v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici v Kvítkovicích.

MEZINárodNí ENToMoloGIcký 
výMĚNNý dEN A výsTAvA

sobota 26. ledna od 8 do 12 hodin, TJ sokol Napajedla 
Výstava, koupě a prodej brouků, motýlů, 
pavouků a plazů z celého světa, literatura 
a entomologické pomůcky. 

Informace 604 670 861

se bude konat
v sobotu 26. ledna 2013 od 800 do 1200 hod.

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA
Program:

Výstava, koupě a prodej brouků, 
motýlů, pavouků a plazů z celého 
světa. Možno zakoupit literaturu             
a entomologické pomůcky.

Informace: 604 670 861

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ 

VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA

se bude konat
v sobotu 26. ledna 2013 od 800 do 1200 hod.

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA
Program:

Výstava, koupě a prodej brouků, 
motýlů, pavouků a plazů z celého 
světa. Možno zakoupit literaturu             
a entomologické pomůcky.

Informace: 604 670 861

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ 

VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA
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Každý pacient, ať dospělý nebo 
dětský, který pravidelně navště-
vuje zubního lékaře, by měl mít 
zdravý nebo sanovaný chrup bez 
povlaků, zubního kamene, záně-
tu dásní a zubního kazu. Pokud 
potřebuje rovnátka, může ho 
jeho zubní lékař kdykoliv odeslat 
na ortodoncii (čelistní ortopedii). 
To je ideální vzorec, jenž se až 
na čestné výjimky nekoná a za-
hájení ortodontické léčby se často 
musí zbytečně odkládat do doby, 
než se upraví hygiena či dokončí 
sanace apod. Dobrá hygiena duti-
ny ústní je totiž základním před-
pokladem úspěšné ortodontické 
léčby, která často paradoxně její 
kvalitu a úroveň snižuje, neboť 
konstrukční prvky aparátu přispí-
vají k hromadění plaku, zhoršují 
jeho odstraňování a snižují samo-
očišťování.

Dobře zvládnutá hygiena by 
měla být samozřejmostí už před 
zahájením ortodontické léčby. 
Právě ortodontista často vysloví 
podezření na závažnější onemoc-

nění parodontu mnohem dříve, 
než má pacient první klinické 
obtíže. Je to proto, že hned při 
vstupní návštěvě má odborník 
k dispozici podrobné rentgeno-
vé vyšetření. Věnuje posouzení 
parodontu velkou pozornost, ne-
boť velmi dobře ví, jak mu špat-
ná hygiena a nemocný parodont 
znehodnotí výsledky léčby, kte-
rá bývá mnohdy dlouhá, složitá 
a ekonomicky náročná.

z odborného hlediska je velmi 
problematické zahájit ortodon-
tickou léčbu u pacienta se špat-
nou hygienou a neléčeným one-
mocněním parodontu. Je přitom 
překvapující, kolik lidí s nedo-
statečnou péčí o chrup současně 
vyžaduje  rovné zuby a hezký 
úsměv. Pokud má pacient o léč-
bu skutečně zájem, podmiňuje se, 
tam kde je to třeba, její zahájení 
zásadní změnou hygienických 
poměrů dutiny ústní. 

Pacientovi bychom měli vždy 
dát šanci. Je potřeba několik ná-
vštěv věnovaných kontrole hygi-

eny a teprve když vymizí všech-
ny známky zánětu, je vhodné 
nasadit fixní aparát. z hlediska 
ortodontisty jsou však při vytí-
žení ortodontických ordinací tyto 
„hygienické návštěvy“ zatěžující 
komplikací.  Proto nyní řada lé-
kařů systematicky spolupracuje 
se zubní hygienistkou, jejíž pro-
fese má široké uplatnění i v orto-
dontických praxích. Tam je jejím 
úkolem specializovaná péče za-
měřená na chrup s ortodontickým 
aparátem a péče o snímací a fixní 
aparáty.           
    Individuální léčebné programy 
a důkladná dlouhodobá, pravi-
delně kontrolovaná péče o hy-
gienu a odborná kontrola stavu 
parodontu jsou nezbytností před 
zahájením léčby, v jejím průběhu 
i po jejím skončení v takzvané 
udržovací fázi léčby.
 Hana vlAcHyNská, dis.
diplomovaná dentální hygienistka
 Městská poliklinika otrokovice

Tel.:  777 99 66 10 
www.andelskyusmev.cz
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Také v Otrokovicích nalezneme řadu 
ohlasů cyrilometodějské tradice. Při 
vstupu do vestibulu radnice nás po levé 
straně upoutá malba zachycující sv. Cy-
rila a Metoděje;  jejím autorem je aka-
demický malíř Jano Köhler a je na ní 
uveden letopočet 1906. Toto dílo bylo 
původně umístěno na budově někdejší  
školy (u kostela sv. Michaela), která byla 
právě v roce 1906 přestavěna. Po dlou-
hých desetiletích v souvislosti s promě-
nou centra Otrokovic byla malba v r. 
1992 renovována a přemístěna do nové 
budovy radnice, která byla o rok později 
předána veřejnosti. 

Jak upozorňuje P. Josef zelinka, dal-
ším obrazem obou věrozvěstů je vyzdo-
bena také kaple sv. Anny v Kvítkovicích. 
Je umístěn nad vstupem do sakristie 
a vytvořil jej v r. 1940 valašský malíř 
a sochař Jan Knebl. Soluňské učence při-
pomíná rovněž jeden ze tří zvonů v kos-
tele sv. Vojtěcha: „sv. Cyril a Metoděj“ 
tam byl přenesen společně se zvonem 

„sv. Michael“ ze stejnojmenného kostela 
na náměstí. nad oběma zvony je zavěšen 
ten největší – „sv. Vojtěch“; celá troji-
ce odbíjí poledne o nedělích a svátcích. 
není také bez zajímavosti, že každou 
neděli je v kostele sv. Michaela sloužena 
mše ritu řeckokatolického, kdy při litur-
gickém obřadu byzantsko-slovanském 
zní staroslověnština – jazyk, o jehož roz-
voj se zasloužili před staletími  oba bratři 

zcela zásadním způsobem.    V Otrokovi-
cích nepochybně žije řada občanů, kteří 
se živě zajímají i o archeologické památ-
ky vážící se k období působení Konstan-
tina-Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. 
Důvěrný vztah k této tematice má též 
paní Marta Wicherková, jejíž strýc – 
archeolog a historik Vilém Hrubý – má 
mimořádné zásluhy o rozsáhlý archeo-
logický výzkum ve Starém Městě. Paní 
Wicherková dodnes vzpomíná na to, jak 
spolu se svou sestrou Janou pomáhala 
jako studentka svému strýci při práci 
na staroměstských vykopávkách a také 
na jeho četná vyprávění o napínavých 
vědeckých odhaleních, která zevrub-
ně popsal např. v impozantní publikaci 
„Staré Město“ (1965). 

Všichni, kdož se chtějí blíže seznámit 
s historickým pozadím cyrilometodějské 
misie, mají k dispozici přebohatou lite-
raturu; přístup k ní nabízí svým čtená-
řům Městská knihovna Otrokovice, a to 
buď přímo svým knižním fondem, nebo 

prostřednictvím meziknihovní výpůjční 
služby. Ponechejme stranou velmi od-
borné studie (Dvorník, Vavřínek, Havlík 
aj.) a obraťme svou pozornost spíše k be-
letrii: zajímavě podanými poznatky za-
sazenými do širokého evropského rámce 
všem poslouží „Svatí kacíři“ od Jindry 
Jarošové; teenagery prahnoucí po dě-
jovém napětí jistě uspokojí Jan Bauer 
svým historickým románem „Ve služ-
bách Svatoplukových“; starším dětem je 
určena kniha Petra Piťhy „Slyšte slovo 
a zpívejte píseň“. 

Letošní oslavy cyrilometodějského 
jubilea budou mít regionální, celostátní 
i mezinárodní charakter, budou mnoho-
vrstevnaté a zasáhnou takřka do všech 
oblastí kulturního a společenského ži-
vota. V souvislosti s nimi máme tedy 
po celý rok 2013 o čem přemýšlet.
Mgr. věra krAMářová,  kronikářka

V příštích číslech Otrokovických novin 
najdete texty k odkazu Cyrila a Metoděje 
od dalších osobností.

rok cyrilometodějských oslav: odkaz na věrozvěsty je i v otrokovicích

Obraz sv. Cyrila a Metoděje, který je 
umístěn v kapli sv. Anny v Kvítkovicích. 
 foto: věra krAMářová
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cena tepelné energie vzroste letos jen mírně

Hotel Atrium je nedílnou sou-
částí Otrokovic již více než dva 
roky. Přesto, že jeho historie je 
relativně krátká, zažil už pár 
slavných i méně slavných oka-
mžiků. Současný ředitel OreA 
HOTeL ATrIUM  Tomáš MA-
TýsEk nastiňuje, co společnost 
připravuje pro rok 2013.
v otrokovicích působíte již té-
měř rok. Jak zpětně hodnotíte 
rok 2012 z pohledu hoteliéra?
Společnost OreA HOTeLS 
řídí hotel jen krátce (pozn. red. – 
od 15. 3. 2012), a tak není mož-
né zatím vyhodnocovat závěry. 
Tedy alespoň ty obchodní. Jsme 
teprve na začátku a změna jaké-
hokoliv podniku k lepšímu, to je 
běh na dlouhou trať.
Ale i přesto už vaše společnost 
nějaké kroky k pozvednutí ho-
telu provedla, nebo ne? 
To určitě, jinak bych už zde tou-
to dobou nebyl. (Smích.) naším 
hlavním úkolem v uplynulém 
roce však bylo hotel stabilizovat 
a dát šanci pracovat v našem ko-
lektivu zaměstnancům, kteří si 
hotelových zákazníků váží a ctí 
heslo nÁŠ zÁKAznÍK, nÁŠ 
PÁn. To se myslím povedlo 
a jsem za to rád. Srdce hotelu to-
tiž vždy tvoří zaměstnanci, kteří 
musejí být k hostům přátelští, 
usměvaví, prostě profíci každým 
coulem. Tomu tak na počátku 
bohužel nebylo. 
Myslíte si, že takový moderní 
hotel vyšší kategorie do otro-
kovic patří?
Jsem přesvědčen o tom, že ano. 

V tomto směru mohou být oby-
vatelé Otrokovic pyšní na to, že 
zde takový hotel stojí. Ovšem 
problém trochu vidím spíše 
ve vnímání hotelu Atrium míst-
ními obyvateli. Hotel je to oprav-
du krásný, má moderní stylovou 
restauraci, a tak možná vzbuzuje 
i trochu respekt a předsudek, že 
svými cenami výrazně převyšuje 
okolní restaurace. Ale není tomu 
tak. ne vždy totiž platí, že se 
za luxus a nadstandard musí při-
plácet. naše hotelová restaurace 
je toho důkazem. “
Připadá vám tedy, že se otro-
kovičtí z tohoto důvodu bojí 
přijít třeba jen tak posedět?
Takhle jsem to přímo nemyslel, 
ale zpočátku jsem měl takový 
pocit. Přiznávám. Jsem velmi 
rád, že se nám podařilo v porov-
nání s jarními měsíci loňského 
roku získat pravidelné hosty, 
kteří k nám chodí během pracov-

ního týdne na obědy každý den. 
A protože jich každým měsícem 
přibývá, tak předpokládám, že 
jsou s našimi službami spokoje-
ni. To si občas v restauraci při-
padám, jako bych byl v úlu, ale 
tak to má být. Troufám si tvrdit, 
že máme v hotelu velmi šikov-
né kuchaře a ochotnou obsluhu. 
Polední menu se snažíme vždy 
skládat z jídel tradiční i moder-
ní gastronomie, abychom mohli 
vyjít vstříc každému. O to více 
mě těší fakt, že se v restauraci 
večer nesetkávám jen s ubyto-
vanými hosty, ale že se k nám 
vrací i s doprovodem právě hos-
té, kteří k nám chodí pravidelně 
na obědy. A právě tímto směrem 
bychom chtěli restauraci Colo-
sseo posunout v letošním roce.
Budete se tedy v roce 2013 sna-
žit spíše o podporu restaurace?
To není úplně přesná definice. 
Samozřejmě maximální úsilí 

budeme věnovat oběma částem 
hotelu, ale rádi bychom v letoš-
ním roce zatraktivnili právě naši 
gastro nabídku.
co si pod tím můžeme před-
stavit?
V prvé řadě bych rád zmínil, 
že změn plánujeme hned něko-
lik. Počínaje úpravou jídelního 
lístku, který bude každý měsíc 
zpestřen o speciality z našeho 
gastronomického kalendáře, 
dále potom nabídkou týdenního 
či víkendového menu za speci-
ální cenu, aby si tak lidé mohli 
sváteční oběd vychutnat bez ně-
kolikahodinového vaření či stre-
su ze špinavého nádobí. O všech 
těchto novinkách vás budeme 
samozřejmě informovat.
Můžete prozradit něco bližší-
ho o gastro kalendáři? 
rád. Jak jsem zmínil, v kuchyni 
máme šikovné a kreativní ku-
chaře či vedoucího restaurace, 
tak jsem nápad pořádat tema-
tické gastro akce jen uvítal. na-
příklad přelom ledna a února se 
ponese v duchu specialit tradiční 
české zabijačky, kdy výrobky 
budeme připravovat přímo v ho-
telu. na jaře se hosté Colossea 
mohou těšit třeba na jehněčí 
speciality. Ostatní zatím nepro-
zradím. Firemní tajemství - a to 
se musí držet pod pokličkou. 
(Smích.)
Tak to zní zajímavě. A máte 
kromě gastro akcí ještě nějaké 
eso v rukávu?
nenazval bych to přímo esem, 
ale spíše přáním. Byl bych velmi 

rád, pokud by se nám letos po-
dařilo v našem hotelu uspořádat 
více rodinných oslav či svateb-
ních hostin. Prostory restaurace 
či hotelového atria k tomu totiž 
přímo vybízejí. Dokonce jed-
na ze svateb se u nás odehrála 
včetně svatebního obřadu, a to 
byla paráda. Hotel Atrium na-
víc může poskytnout ubytová-
ní během těchto akcí pro hosty 
za velmi speciálních podmínek, 
což je naší výhodou. U svateb 
novomanžele jistě potěší vyzdo-
bené novomanželské apartmá 
zdarma jako pozornost hotelu.
v loňském roce jsme mohli 
vidět logo vašeho hotelu také 
na akcích pořádaných v ot-
rokovicích. Plánujete podporu 
těchto projektů i letos?
Samozřejmě. Hotel Atrium je 
nedílnou součástí Otrokovic, 
a tak budu velmi rád, pokud se 
náš hotel aktivně zapojí i v roce 
2013. Toto osobně vnímám jako 
příjemnou povinnost. zároveň 
jsem připraven jednat s místními 
organizacemi, kluby či instituce-
mi na spolupořádání zajímavých 
akcí třeba právě v prostorách na-
šeho hotelu.
chcete ještě něco vzkázat čte-
nářům otrokovických novin?
I když skoro s měsíčním zpož-
děním, určitě bych jim rád po-
přál hodně štěstí a zdraví v roce 
2013. To je myslím nejdůleži-
tější. Také by mi udělalo radost 
pozvat čtenáře k návštěvě naše-
ho hotelu a restaurace Colosseo. 
Jsme tu přece pro vás. PR

ředitel orea Hotel Atrium: Novinkou roku 2013 je třeba gastrokalendář

Hotel tvoří zajímavou dominantu města. Jeho ředitel Tomáš Ma-
týsek dodává, že uvnitř čekají klienty kvalitní služby včetně výbor-
né kuchyně nebo možnosti pořádat svatební obřady.

1. 2., 9–16 hod.
Pojďte s námi za tábory 
DDM Trávníky
Program: zábavný den pro školá-
ky. Fotografie a rekvizity z minu-
lých táborů. Stolní fotbálek, tanče-
ní se Stepmánií, hry na PS2 i PC, 
deskové hry a další. na akci budou 
i s přihláškami zveřejněny dětské 
pobytové a příměstské tábory pro 
léto 2013. 
vstup: zdarma

1. 2., 8.30–12, 13–16 hod.
Den otevřených dveří na CVČ
CVČ Baťov
Program: otevřené herny, tě-
locvična, nabídka příměstských 
a pobytových táborů

15. 2., 8–17 hod.
Hledači pokladů
Okolí Želechovic nad Dřevnicí 
Program: celodenní výlet spo-
jený se zábavnou moderní hrou 
geocaching
cena: 50 Kč

15. 2.–16. 2., od 18 hod.
valentýnské nocování
CVČ
Program: netradiční valentýnské 
hry a soutěže, diskotéka
cena: 200 Kč

22.–24. 2. , Pá 17 až ne 14 hod.
role Playing Game víkend
DDM Trávníky

Program: hlavním programem 
je turnaj pětičlenných družin 
ve hrách DrD a DrD+. Krom něj 
doprovodné akce, jako je hraní 
deskových her, promítání, pohy-
bové hry, diskuse a další
cena: od 100 Kč

23. 2., 8–11.45 hod.
Modelářská soutěž o pohár sta-
rosty otrokovic
Městská hala Otrokovice
Program: soutěž leteckých mo-
delářů pro žáky a juniory v kate-
goriích gumáček, házedlo a polo-
maketa
cena: 20 Kč

25. 2. - 1. 3., vždy 8–16 hod.
Příměstský tábor dobrodruž-
ství s Eskymáky
Otrokovice
Program: Příměstský tábor 
v době jarních prázdnin plný za-
jímavých výletů, her i sportovních 
aktivit s možností přihlásit dítě 
na celý týden, ale i na jednotlivé 
dny,  více na www.ddmslunicko.cz
cena: 1 100 Kč (možnost zaplatit 
i jednotlivé dny zvlášť)

26. 2.,  8.15–15 hod.
výlet do aquaparku v uher-
ském Hradišti
Program: vodní radovánky v ba-
zéně / závazná přihláška do 11. 2.
cena: 350 Kč   
 Těší se na vás DDM Sluníčko

zvýšení ceny tepelné ener-
gie pro rok 2013 oproti 
roku 2012 bude pro otro-
kovické občany, kteří jsou 
odběrateli tepelné energie 
ze zařízení společnosti  
TeHOS s. r. o. pouze mír-
né, a to i přesto, že cena na-
kupované tepelné energie 
od Teplárny Otrokovice 
a.s. vzroste vlivem vyšší 
ceny uhlí a ceny emisních 
povolenek zhruba o 18 Kč/
GJ bez DPH.  

Toto navýšení ceny na-
kupované tepelné energie 
se však v ceně pro konco-
vého odběratele promítne 
jen v navýšení o zhruba 11 
Kč/GJ bez DPH (tj. o cca 
2 %). O další procento se 
cena v roce 2013 zvýší 
vlivem vyšší DPH, u které 
dochází k navýšení ze sou-
časných 14 % na 15 %.

rada města Otrokovice 
ve funkci jediného společ-
níka obchodní společnosti 
TeHOS s. r. o., v souladu 
s doporučením dozorčí 
rady společnosti, schválila 

předběžnou cenu tepel-
né energie pro rok 2013 
ve výši 499,72 Kč/GJ bez 
DPH respektive 574,68 Kč/
GJ s DPH (15 %). 

Výsledná cena tepelné 
energie roku 2012, po pro-
vedení výsledné kalkula-
ce, do které lze zahrnout 
pouze skutečně uplatněné 
ekonomicky oprávněné 
náklady, je ve výši 489,12 
Kč/GJ bez DPH, respek-
tive 557,60 Kč/GJ s DPH  
(14 %). 

Cena tepelné energie pro 
rok 2013 ve výši 499,72 
Kč/GJ bez DPH respektive 
574,68 Kč/GJ s DPH je ce-
nou předběžnou. Výsledná 
cena bude známa až začát-
kem roku 2014 po prove-
dení výsledné kalkulace. 

TeHOS s. r. o. je doda-
vatelem tepelné energie 
pro vytápění a přípravu 
teplé vody pro více než 
5,6 tis. domácností a vět-
šinu občanské vybavenosti 
v Otrokovicích. Pro všech-
ny odběratele tepelné ener-

gie ze zařízení TeHOS s. r. 
o. platí stejná jednotková 
cena. Cena tepelné ener-
gie je kalkulována v sou-
ladu s platnými cenovými 
předpisy, tj. zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších před-
pisů a zároveň v souladu 
s příslušným cenovým roz-
hodnutím energetického 
regulačního úřadu k cenám 
tepelné energie. 

„Trvale se snažíme držet 
ceny na přijatelné úrovni. 
Každým rokem je to těžší, 
jelikož náklady na výrobu 
a distribuci tepelné ener-
gie se stále zvyšují a spolu 
s nimi tedy roste i výsledná 
cena pro koncového odbě-
ratele. Přesto chceme tento 
benefit pro naše občany 
zachovat, a usnadnit jim 
tak nelehkou situaci v době 
plošného zdražování,“ uve-
dl starosta města Otrokovi-
ce Jaroslav Budek. 
 Ing. Tomáš Morys, 
 ředitel a jednatel 
 TeHOS s. r. o.

Město       dodavatel tepla        (kč/GJ bez dPH)       Palivo pro výrobu tepla

Přerov          Teplo Přerov a. s. 491,40                           uhlí
Otrokovice       TeHOS s. r. o.               499,72                           uhlí
zlín          Teplo zlín a. s.               508,68                           uhlí
Uherský Brod   reGIO UB, s. r. o. 565,00                          plyn
Vsetín          zás. teplem Vsetín a. s. 575,00                          plyn
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sTudIo JANA - KOSMe-
TIKA, MASÁŽe LÁVOVÝMI 
KAMenY, PrODLUŽOVÁnÍ 
ŘAS (Magic Lashes). na Vaši 
návštěvu se těší Věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

Dne 22. ledna 
oslaví krás-
ných 85 let pan  
Jiří TIcHý. 
Hodně zdra-
ví a štěstí přeje 

manželka Jarmila a syn Jiří 
s rodinou.

Odešel, ale v našich srdcích zůstává dál. Dne 26. 
ledna uplynou 2 roky od úmrtí pana Jana BřE-
ZovIčE. S láskou vzpomíná manželka, dcera 
a synové s rodinami.

Dne 27. ledna tomu budou 3 roky, kdy nás opustila 
milovaná maminka, babička, paní Jarmila PolI-
ŠENská. S úctou a láskou stále vzpomínají man-
žel zdeněk, dcery Jana a Jarmila s rodinami.

Dne 27. ledna uplyne 1. smutné výročí od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan františek TurEčEk. 
Vzpomínají manželka Ludmila, syn roman s man-
želkou, dcera Ivona, vnuci Jakub, Andrea, Adá-
mek. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 27. ledna a 9. února si připomíná-
me výročí 2 let, kdy nás navždy opus-
tili naši rodiče ludmila a františek 
kuNovJáNkovI. S láskou vzpo-
mínají syn zdeněk a dcera Ludmila 
s rodinami. 

Dne 30. ledna si připomeneme 6. výročí úmrtí pana 
Zbyňka BráZdIlA. S láskou a úctou vzpomíná 
celá rodina.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navěky. 
Dne 2. února uplyne smutný rok, kdy nás navždy 
opustila paní Milena PAPIErNíková. S úctou 
a láskou vzpomínají dcera Simona, dcera Jana 
a vnoučata.

Dne 6. února si připomeneme smutné 5. výročí, 
kdy nás navždy opustil pan kazimír MrocZkA. 
Vzpomíná manželka s celou rodinou.

Dne 3. prosince jsme si připomněli 2. smutné vý-
ročí úmrtí pana stanislava koPEckéHo. S lás-
kou vzpomíná manželka Anežka, sourozenci, syn 
a dcera s rodinami.

loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest 
zanechal jsi v nás. Vzpomínky na Tebe v srdcích 
si zachovají, kdo rádi Tě měli, stále vzpomínají. 
Dne 1. ledna jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí pana  
Michala BEZdĚkA. Děkujeme všem, kteří vě-
nují tichou vzpomínku. Vzpomíná rodina.

Jen svíčku rozsvítit, kytičku Ti dát a tiše vzpomí-
nat.  Dne 2. ledna tomu bylo 10 let, kdy nás na-
vždy opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní františka PAvElová.  Dne 
31. ledna by se dožila 99 let. za tichou vzpomínku 
děkují a s láskou vzpomínají dcery Pavla a Dana 

s rodinami.

Dne 3. ledna uplynul jeden smutný rok ode dne, 
kdy nás navždy opustila výjimečná žena, paní Iva-
na BENíčková. Kdo jste ji znal a měl ji rád, 
vzpomeňte na ni. S láskou a úctou dcera Barbora.

Odešel jsi, jak osud si přál, však v našich vzpomín-
kách žiješ dál. Dne 4. ledna uplynul 1 rok, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dě-
deček, švagr a strýc, pan otakar ZATloukAL. 
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami, 

přátelé. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 12. ledna by se dožil 65 let pan Jaromír 
TruNkáT. S láskou vzpomíná manželka Jana, 
dcera Alena, Jitka a syn roman s rodinami.

Odešel jsi, jak osud si přál, však ve vzpomínkách 
s námi žiješ dál… Dne 15. ledna jsme vzpomněli 15. 
výročí úmrtí pana Antonína PAvlíčkA. Dne 13. 
února by oslavil 70. narozeniny. Vzpomínají man-
želka, dcera Jitka s rodinou a celá rodina.

sPolEčENská kroNIkA BlAHoPřáNí

Ekologická likvidace au-
tovraku s potvrzením zdar-
ma, při odvozu kompletního 
autovraku příspěvek 500 Kč.  
Tel: 776 719 631. 

oTrokovIcké NovINy 
vydavatel: Otrokovická BeSeDA, 
s. r. o., IČO: 255 138 85. registrace: 
1. 7. 2007 - MK Čr e 13019. Vychá-
zí každý předposlední pátek v měsíci 
v nákladu 9 000  ks, uzávěrka je 10. 
den v měsíci. Distribuce do všech 
schránek ve městě Otrokovice a na ur-
čená místa. Zdarma - neprodejné. re-
dakce: Otrokovická BeSeDA, nám. 3. 
května 1302, 765 02 Otrokovice, tel.: 
571 118 104, redakce@otrokovicke-
noviny.cz. redakční rada: Ing. Milan 
Plesar (předseda), Mgr. Jaroslav Budek, 
Mgr. Lenka Krupková, Mgr. Marta za-
kopalová, Ing. Karel Kukuliš, Ing. Anna 
novotná.  Šéfredaktorka: Ing. Anna 
novotná. Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/
cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickenoviny.cz Graf. 
úprava: Ing. Anna novotná Tisk: Hart 
press, spol. s r. o., distribuce: Česká 
pošta, s. p.,  Nevyžádané příspěvky se 
nevracejí.

Městská televize Otrokovice:  tel. 571 110 220,                                                                                                             
archiv vysílání: WWW.TELEVIZEOTROKOVICE.CZ
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Veolia Voda Česká republika a nadační fond 
Veolia pokračovaly spolu se společností Člo-
věk v tísni v projektu Voda pro Afriku. Sto-
procentní výtěžek z prodeje karaf bude opět 
poskytnut na veřejnou sbírku Skutečná po-
moc, kterou organizuje Člověk v tísni, o. p. s. 

Vybrané finanční prostředky budou po-
užity na opravu vodního vrtu na etiopském 
venkově. Finanční prostředky z minulých 
ročníků byly použity mj. na opravu vodního 
vrtu v lokalitě Lower Lenda a ve vesnici Gu-
ruro Bucho v okrese Alaba. Voda znamená 
život a v etiopii to platí víc než kdekoli jinde. 
Až 74 % obyvatel na venkově nemá přístup 
k nezávadné vodě. na nemoci způsobené 
kontaminovanou vodou zemře v etiopii 55 
tisíc malých dětí ročně. 

Karafy z křišťálového skla s motivem slonů 
bylo možné během prosince zakoupit v Pra-
ze, Brně a Ostravě nebo objednat v e-shopu 
nadačního fondu Veolia. Krásná karafa může 
být jedinečným dárkem, ale i potěšením z ví-
cenásobné pomoci. Především opět pomůže-
me v etiopii, podpoříme společnost Člověk 
v tísni, která tam naši společnou pomoc zre-
alizuje. Loni se prodávalo i na netradičních 
prodejních místech – přímo ve skvělých chrá-
něných kavárnách či krámcích. Chtěli jsme 
dát opět příležitost pomáhat i lidem s posti-
žením, kteří se podíleli na balení a expedici 
karaf. Více na www.vodaproafriku.cz.
 MorAvská vodárENská, a. s.
tel. 840 668 668 - 24 h denně, havárie 
  i zákaznické záležitosti, www.smv.cz

Projekt voda pro Afriku - pomoc Etiopii

Vážení čtenáři,
příští číslo Otroko-
vických novin vyjde  
15. února. Uzávěrka 
je výjimečně posunuta 
na 7. února. 
Děkujeme za pochopení, 
 redakce On

cvIčENí NA TrAM-
PolíNácH, OTROKO-
vIcE,  zŠ T. G. Masaryka. 
rOzVrH: pon. 18.00, stř. 
18.30, čtv. 16.30. 
Info www.sportklubeva.cz 

Prodám novou líheň pro drů-
bež, 2 200 Kč, tel. 733 483 672. 

Město Otrokovice vyhlašuje výBĚrové říZENí NA Pro-
NáJEM NEByTovýcH ProsTor o cElkové výMĚ-
řE 57,3 m2, NAcHáZEJícícH sE v PříZEMí Budovy  
č. P. 1342, NáM. 3. kvĚTNA, oTrokovIcE, na parcele 
parc. č. st. 2554 v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu „potra-
vinářské prodejny“, předchozí nájemce zde provozoval prodejnu 
pečiva a potravin, za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 3. 2013 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 900 Kč/m2/rok (bez DPH),
b) bude hrazeno čtvrtletně předem,
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebyt. 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 ob-
chodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpeče-
ní, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné 
prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím,
5. další podmínky nájmu nebytových prostor: a) v pronajímaných 

nebytových prostorech nebudou umisťovány a provozovány výher-
ní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdob-
ná technická zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitý-
mi sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli 
kauci ve výši čtvrtletního nájemného a záloh na služby. Tato kau-
ce bude použita v případě, že nájemce nebude platit řádně nájem 
a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vy-
rovnání všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná část 
pronajímatelem vrácena nájemci.
6. uzávěrka výběrového řízení:  1. 2. 2013 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi rMO. Pro-
hlídku předmětných prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 
577 662 313, případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace 
poskytne eva Kadlečíková, tel.: 577 662 317. nabídky předají zá-
jemci osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením: „Výbě-
rové řízení nám. 3. května 1342 v přízemí budovy “ na adresu: Te-
HOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice.  
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

Děkujeme za projeve-
nou soustrast při úmr-
tí mého manžela, pana  
václava oHArkA. 
 zarmoucená rodina.

Vyjadřuji velké poděková-
ní všem lidem dobré vůle 
z Charitního domova sv. 
Anežky v Otrokovicích 
za příkladnou, obětavou 
a milou péči o maminku, paní  
vladimíru řEZáčovou, 
při její pouti poslední eta-
pou života. Vřelé díky. Syn  
radovan Řezáč s rodinou.

PodĚkováNí

Atletický oddíl Jiskra Otrokovice při-
pravil i v této halové sezoně několik zá-
vodů pro děti a mládež. Prvním z nich 
bude II. ročník otevřeného mistrovství 
Otrokovic, které se koná  24. a 25. ledna 
v Městské sportovní hale. 

Ve čtvrtek 24. ledna od 15 do 17 ho-
din závodí atletické přípravky, o den 
později mladší a starší žactvo od 9.30 do 
14 hodin. Prezentace se koná ve čtvrtek 
od 14, v pátek od 8 hodin.

Startují: registrovaní závodníci at-
letických klubů, členové atletických 
kroužků a přípravek, neregistrovaná 
školní mládež, jednotlivci a další zájem-
ci o atletické disciplíny ve svých katego-
riích podle data narození.  (red)

děti si opět zazávodí
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Ve dnech 11.–12. prosince se 
konaly na 400 středních ško-
lách v České republice Stu-
dentské prezidentské volby. 
Střední odborná škola v Otro-
kovicích se do této akce, která 
je součástí projektu Jeden svět 
na školách zaštiťovaného orga-
nizací Člověk v tísni, rovněž 
zapojila.

Přípravnou fází voleb bylo 
ustanovení volební komise 
a seznámení studentů s jejich 
podstatou a důležitostí v ob-
čanském životě. V hodinách 
občanské výchovy probíhaly 
besedy, ve kterých se žáci pro-
střednictvím referátů seznámili 
s jednotlivými prezidentskými 
kandidáty a s jejich názory 
na důležité oblasti života jako 
je školství, ekonomika, zdra-
votnictví atd.

V úterý 11. prosince se kona-
ly samotné volby. Voleb se zú-
častnilo celkem 249 studentů. 
Po odevzdání a sečtení všech 
platných volebních lístků byli 
studenti následující den se-
známeni s výsledky. Vítězem 
Studentských prezidentských 

voleb ve Střední odborné škole 
v Otrokovicích se s absolutní 
převahou téměř 50% hlasů stal 
prof. JUDr. Vladimír Franz. 
Tyto výsledky korespondovaly 
s výsledky v celorepublikovém 
měřítku. Podle názorů většiny 
studentů zaujal vítěz svými ná-
zory a nonkonformním přístu-
pem k mnoha věcem.

Aniž bychom chtěli výsled-
ky voleb jakkoli komentovat, 
shodli jsme se se všemi zúčast-
něnými, že tato akce má svoji 
úlohu a nenásilným způsobem 
vtahuje mladé lidi do světa ve-
řejných záležitostí.  

   Mgr. Iva vlčková,
 SOŠ Otrokovice

studentské prezidentské volby v soŠ

Dne 18. a 19. prosince děti ze 
třídy 4. A potěšily svým diva-
delním uměním, písněmi a tanci 
malé i velké diváky. Přišli se 
na ně podívat nejen žáci naší 
školy, ale také klienti naděje Ot-
rokovice, děti z MŠ J. Žižky, zŠ 
praktické, vedení města, pedago-
gové, rodiče a další hosté. 

Dvouapůlměsíční nácvik 
ve volných chvilkách literární 
a hudební výchovy přinesl své 
ovoce a děti byly za svůj výkon 
odměněny vždy zaslouženým 
a mnohdy až bouřlivým potles-
kem. Ostatně, přečtěte si některé 
z vybraných děkovných e-mailů 
rodičů a prohlédněte si fotogra-
fii. Pokud byste chtěli vidět ce-
lou pohádku, tak je ke zhlédnutí 
na tomto odkazu: http://www.

youtube.com/watch?v=pGM-
FXhriXTI&feature=youtu.be. 
natáčel nás štáb otrokovické te-
levize, za což jeho členům moc 
děkujeme. Všechny děti za svůj 
výkon, nadšení a trpělivost moc 
chválíme.

ohlasy a dojmy diváků – 
rodičů: ráda bych touto cestou 
moc pochválila děti ze  4. A a 
paní učitelku zvoníčkovou za 
pohádkové představení o Sně-
hurce a trpaslících, které jsme 
jako rodiče zhlédli před Vánoci. 
Moc se nám líbilo. Bylo vidět kus 
práce, kterou děti i paní učitelka 
vykonaly, a myslím si, že to dě-
tem prospělo a bavilo je to jako 
příjemné zpestření výuky. Velké 
díky i paní učitelce za trpělivost, 
kterou s dětmi při nácviku měla. 

Určitě není jednoduché něco ta-
kového připravit, zorganizovat a 
nacvičit, abychom se my rodiče i 
ostatní mohli potěšit výsledkem, 
který byl naprosto úžasný, ještě 
podtržený předvánočním časem. 
za to vše velké díky... S pozdra-
vem a přáním spousty dalších ta-
kových vydařených akcí Marcela 
Tomečková

Dobrý den, chtěla bych touto 
cestou poděkovat za opravdu 
krásné představení „Sněhurka 
a deset trpaslíků“ všem dětem ze 
4. A, paní asistentce a paní uči-
telce H. zvoníčkové. zanechalo 
to v nás velice hřejivý a krásný 
zážitek. Opět se ukázalo, že píle 
a trpělivost růže přináší a v tom-
to případě to platí na tisíckrát! 
Do očí se nám vrhly slzičky 
a to nemluvím jen za sebe. Bylo 
vidět, že to vzalo za srdíčko 
všechny přítomné rodiče a taky 
sourozence. Těšíme se na dal-
ší příjemné překvapení a hezké 
zážitky jak s dětmi, tak s paní 
učitelkou H. zvoníčkovou. Přeji 
Vám krásné Vánoce a do nové-
ho roku 2013 vkročte s velikým 
úsměvem na tváři. S pozdravem 
rodina Kotáskova
Mgr. Hana ZvoNíčková, 
 ZŠ T. G. M. 

sněhurka a deset trpaslíků v ZŠ T. G. M.

V pátek 8. února zamíří děti 
narozené do 31. 8. 2007 k zá-
pisům do 1. tříd otrokovických 
základních škol Mánesova, 
T. G. Masaryka a Trávníky. 

Ve všech se zápis koná od 13 
do 18 hodin.

Ve středu   13.  února  od  
8 do 16 hodin se koná zápis  
do 1. ročníků základní ško-

ly praktické a základní školy 
speciální a do rehabilitačního 
vzdělávacího programu zá-
kladní školy speciální, Ko-
menského 1855.  (ano)

Termíny zápisů do základních škol v otrokovicích 

Jédu na kóni. Vajíčko cestova-
tel. In the dark. Pavouk a pavu-
čina. 
Tyto velmikrátkometrážní ani-
mované filmy nejvíce zaujaly 
diváky druhého nultého roč-
níku festivalu animovaných 
filmů Animan pořádaného 
20. prosince v základní škole 
Mánesova. Soutěžní festival, 
na kterém se představilo 36 
soutěžních snímků, krásně 
doladil předvánoční atmosfé-
ru, stal se příležitostí nejen 
ke změření výtvarných sil, ale 
i k příjemnému setkání sou-
časných i bývalých žáků naší 
školy, učitelů, rodičů a dalších 
milých hostů.

Animovat se žáci učí tepr-
ve (nebo už?) druhým rokem 
ve volitelném předmětu vý-
tvarné činnosti, který snoubí 
všechny tradiční prvky výtvar-
né výchovy (kresbu, malbu, 
objektovou tvorbu) s techni-
kou a moderními technologie-
mi a zejména vede žáky k do-
vednosti vyjádřit touto formou 
svůj názor na svět kolem sebe. 
Tradice zlínského animování 
je nám blízká, na tento odkaz 
se ve škole snažíme skromně 
navázat. Žáci navštívili Muze-
um Karla zemana v Praze při 
příležitosti stonožkového kon-
certu, setkali se s představiteli 
filmu Cesta do pravěku na Ot-

rokovické BeSeDĚ a stále se 
snaží dozvídat něco nového, 
aby svou tvorbu zdokonalo-
vali. Vzorem a patronem je 
jim MgA. zuzana Bahulová, 
výtvarnice a animátorka, dok-
torandka na UTB, která byla 
také milým hostem festivalu. 
Poutavě povídala o své tvorbě, 
pochvalně zhodnotila soutěž-
ní dílka a všichni návštěvní-
ci festivalu mohli zhlédnout 
její kreslený animovaný film 
o Ottu Wichterlem. Této spo-
lupráce si moc vážíme. 

Další naše poděkování pa-
tří MUDr. Hance Kousalové, 
která náš program zastřeši-
la finančně. Díky ní a paní 
Věře zpěvákové jsme si užili 
i předvánoční raut. Děkujeme 
kolegyním i kolegům za orga-
nizační pomoc a řediteli školy 
za velkou podporu.  

Animované filmy našich 
žáků budou brzy ke zhlédnutí 
v rámci vysílání otrokovické 
televize. Další výsledky vý-
tvarné tvorby našich žáků bu-
dou k vidění na výstavě The 
Best Of Studio 908 v Otroko-
vické BeSeDĚ. Vernisáž se 
koná v pondělí 4. února v 16 
hodin ve foyer Otrokovické 
BeSeDY. Srdečně vás zveme.
Mgr. Ivana řEZNíčková, 
Mgr. Marcela JAvoříková, 
 ZŠ Mánesova

Animan na Mánesce už podruhé

čekání na vánoce v trávnické škole
Poslední týden školy před vá-
nočními prázdninami myslíme 
na vše jiné, jen ne na učení. 
V hlavě máme najednou vánoční 
dárky, pečení cukroví, zdobení 
stromečku a očekáváme něco 
výjimečné a krásné.  A do toho 
se nám cpou vzorečky z mati-
ky, vyjmenovaná slova, země-
pisné souřadnice. Kdo na to má 
pomyšlení?  Práce učitelů bývá 
v těchto dnech opravdu nezávi-
děníhodná. na naší škole máme 
předvánoční týden naštěstí spo-
jený s mnoha příjemnými zážit-
ky. A stejně tomu bylo i letos.

Už 5. prosince za námi přije-
li kamarádi z partnerské školy 
ze Slovenska.  naši žáci byli 
na oplátku 19. prosince v dub-
nické škole, kde však neměli 
čas na rozjímání u vánočního 
čaje. Jejich batohy se zaplnily 
tepláky a botaskami, protože si 
naši slovenští kamarádi připra-
vili vánoční turnaj ve florbalu. 
A výsledek? V kategorii 4. a 5. 
tříd zvítězili jak naši chlapci, tak 
i naše děvčata. V kategorii 6. 
a 7. tříd jsme sice prohráli, ale 
starším chlapcům uteklo vítěz-
ství jen velmi těsně. Prohráli až 
v prodloužení. 

Mezitím zvonek v naší škole 
pravidelně odměřoval vyučová-
ní a nebral ohled na to, že máme 
v hlavách hard disk zaplněný 
úplně jinými starostmi, než jaké 
od nás očekávali vyučující. Proto 
jsme přivítali netradiční opako-

vání na písemky. Třeba v chemii 
se žáci osmých tříd vžili do role 
učitelů a žáků a mimo školní 
lavice se formou hry snažili na-
učit potřebné vzorečky a poučky 
své spoluhráče. A ono to, světe 
div se, fungovalo. Příští hodinu 
si ještě pamatovali význam vo-
díku či vzorce kyselin. Písemka 
po Vánocích asi dopadne dobře.

To žáci 6. ročníku měli jiný 
úkol. zalovili doma ve skříních 
a přišli do hodiny zeměpisu ob-
lečení jako praví námořníci. Kdo 
neměl pruhované tričko nebo 
alespoň na těle namalované kot-
vy a pirátské jizvy, jako by ani 
nebyl. A proč taková výbava? 
Byli námořníky, kteří si z tělo-
cvičny udělali moře, z laviček 
ostrovy, ke kterým připlouvali, 
a na každém z nich plnili úko-
ly. A nebyly to úkoly ledajaké. 
Vždyť ještě před rokem nevěděli, 
jak se orientovat v mapách či at-
lasech, a v této netradiční hodině 
jako námořníci museli svou loď 
bezpečně navigovat od přístavu 

k přístavu. na závěr ti nejvtip-
nější námořníci dostali diplomy 
a ceny.

To v hodinách volby povolání 
jsme se přesunuli k pomyslné-
mu soudu, kde se řešily závažné 
trestné činy. Žáci 9. tříd si chtěli 
vyzkoušet, jaké by to bylo, kdy-
by si zvolili své soudce, obhájce 
a obžalované. najednou se cho-
vali jako dospělí.  Že zazvonil 
zvonek a byla přestávka, to ani 
nepostřehli.

A jak trávili vánoční čas naši 
nejmenší? Úžasně. Jejich kama-
rádi z devítek si pro ně přichys-
tali dopoledne plné her. Pouš-
těli lodičky, vyráběli přáníčka 
a na závěr si společně zazpívali 
u klavíru vánoční písničky. 

Poslední páteční odpoledne 
přilákala žáky tradiční vánoč-
ní zumba. Jako vždy jich přišlo 
hodně a tělocvična se zaplnila 
červenobílými čepičkami. Tato 
akce je jednou z mnoha, kdy 
nezáleží na tom, do které třídy 
kdo chodí. Jsme jedna velká 
tančící rodina. A hurá domů! 
na vánoční prázdniny se každý 
těší, ať je malý či velký. Platí to 
však i v případě návratu do ško-
ly. Do školy, jako je ta naše, se 
po prázdninách vracíme rádi. Tě-
šíme se na své kamarády, žáky 
i učitele.  Jen si to v dětském 
věku příliš neuvědomujeme 
a nepřipouštíme.

 Ing. Pavlína PTáčková, 
 učitelka ZŠ Trávníky
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nový tým včetně spolujezdce, 
a ne právě skvělé výsledky. Tak 
vidí loňský rok otrokovický 
rallye jezdec Pavel Valoušek. 
Chuť závodit jej ovšem zdaleka 
neopouští, jak potvrdil v prv-
ním letošním závodě. „Prožili 
jsme mnoho změn. ze začátku 
odešel spolujezdec. nebylo vů-
bec jednoduché najít někoho, 
s kým si člověk sedne po všech 
stránkách. Jsem rád, že se to po-
dařilo,“ chválí Valoušek nové-
ho kolegu Lukáše Kostku. 

Otrokovický jezdec vloni 
vyměnil také tým, který mu 
připravuje závodní auto. „nový 
tým je perfektní, jsme moc 
a moc spokojení,“ netají se Va-

loušek. Spokojený však nemů-
že být s výsledky v roce 2012. 
„Co se týče výsledků nebyl to 
pro nás dobrý rok. Byl spíš plný 
neúspěchů a smůly než úspě-
chů. Perfektně se nám dařilo 
v Příbrami, kde jsme v podsta-
tě vyhráli všechny rychlostní 
zkoušky. Pak jsme mojí chybou 
opustili trať a bylo po výsledku. 
Ale na druhé straně jsem moc 
rád, že se nikomu nic nestalo,“ 
podotkl jezdec. 

na domácí Barumce měl ale 
také smůlu. „Hned v úvodní 
rychlostní zkoušce odešel mo-
tor. Byl to pro nás opravdu slo-
žitý a těžký rok. A proto jsem 
velmi rád, že za námi i v těž-

kých chvílích pořád stála naše 
firma DeLIMAX a. s.,“ dodal 
Valoušek. 

Úvod letošního roku byl 
ve znamení mlhou zahalené 
a deštivé Jännerrallye v rakous-
ku. Jela se od 3. do 5. ledna, jeho 
Peugeot 207 S2000 vybojoval 
10. pozici. 

„Byl  to opravdu náročný 
víkend. nepamatuji si tak ob-
tížnou rallye, zvláště poslední 
etapu se spoustou stojaté vody  
na trati,“  zhodnotil jezdec, který 
se účastní i různých akcí pořáda-
ných městem - třeba vyhodnoce-
ní výtvarné soutěže s dopravní 
tematikou nebo Vánočního řá-
dění.  (ano)

Město otrokovice informuje organizace spor-
tovní, mládežnické, kulturní a organizace 
působící na území města, že je možno v roce 
2013 požádat o následující dotace:
- neinvestiční dotace na akci – akce mimořádné-
ho významu v termínu do 31. 1. 2013, v případě 
dotace na akce může žadatel požádat v průběhu 
roku – bližší informace poskytne Odbor školství 
a kultury MěÚ Otrokovice
- provozní dotace na činnost dotovaného subjek-
tu v termínu do 31. 3. 2013

Informace pro žadatele o poskytování dota-
cí z rozpočtu města a tiskopis Žádosti o dotaci 
z rozpočtu města jsou ke stažení na webových 
stránkách města Otrokovice (www.otrokovice.
cz – Městský úřad – odbory a oddělení – odbor 
školství a kultury, nebo jsou k dispozici na MěÚ 
Otrokovice – odbor školství a kultury, Lenka 
Krejčí (sportovní a mládežnické organizace, 
Mgr. Barbora Šopíková (kultura a školství).  
 Mgr. Barbora ŠoPíková, 

 zástupkyně vedoucí OŠK

Také otrokovický Senior se při-
dal k již tradiční seniorské akci 
rotopedtours a Pěškotours. Jeho 
klienti patřili k 1 405 účastníkům 
z 62 zařízení z celé republiky, 
kteří ušlapali pěšky nebo na ro-
topedu dohromady 67 247  km, 
a symbolicky tak přešli zemi 
po rovníku.

nejedná se o soutěž, vždyť pro 
někoho, kdo potřebuje k pohybu 
chodítko nebo berle, je překoná-
ní několika metrů stejný výkon 
jako pro jiného několik kilome-
trů. Ovšem společně se podařilo 
třinácti účastníkům ze Senioru 
C za měsíc ujít a ujet vzdále-
nost 322  km, a symbolicky tak 
navštívili rakouský Linec. A 28 

účastníků ze Senioru B společ-
ně „došlo“ až do bulharské So-
fie, tedy úctyhodných 1178 km! 
Věk opravdu není na překážku, 
k této vzdálenosti totiž aktivně 

přispěl i zdejší nejstarší uživatel, 
který chodí po světě už rovných 
100 let. nejvíce účastníků volilo 
chůzi, někteří využili také roto-
ped nebo tzv. motomed, který 
umožňuje šlapáním rozcvičo-
vat klouby i lidem se sníženou 
pohyblivostí. Jak uvedla jedna 
z klientek: „Akce jsem se zú-
častnila, protože jsem zvyklá se 
hýbat. Už v mládí jsem chodila 
do Sokola.“ 

Průměrná vzdálenost připa-
dající na jednoho účastníka byla 
za měsíc 47  km, tedy asi 1,5  
km za den. Každodenní chůze 
u mnoha mladých a zdravých 
lidí v dnešní době bohužel této 
úrovně často ani nedosahuje.  

Jednalo se již o 6. ročník roto-
pedtours a 3. ročník Pěškotours, 
společně překonaná vzdálenost 
67 247  km byla dokonce o více 
než polovinu delší, než je rovník, 
což byl hlavní cíl. Svým rozsa-
hem jde o ojedinělou akci i v me-
zinárodním měřítku, v roce 2012 
se přidalo ještě téměř o 300 seni-
orů více než předloni. Tak hojná 
účast byla možná díky finanční 
podpoře nadace Taťány Kucha-
řové Krása pomoci a každodenní 
motivaci pracovníků ze zařízení 
pro seniory, organizaci zajistilo 
občanské sdružení národní síť 
podpory zdraví.  

Mudr. Šárka Nováková, 
 lektorka projektu

rotopedtours a Pěškotours: senioři obkroužili jedenapůlkrát rovník

rallye jezdec Pavel valoušek: uplynulá sezona byla hodně složitá

V posledním ročníku Barum Rally absolvoval Pavel Valoušek jen 
část zlínské městské erzety. Poté odstoupil pro technické potíže 
vozu.  foto: Michal kolář

Poslední adventní sobotu se 
ve zlíně ve sportovní hale 
euronics uskutečnilo utkání 
florbalových týmů Panthers 
Otrokovice vs. Bohemians 
Praha. 

Organizátoři akce se roz-
hodli zpříjemnit Vánoce dě-

tem ze sociálně slabých rodin. 
Proto oslovili fanoušky, zda 
by neposkytli plyšové hračky 
pro děti z azylových domů 
v Otrokovicích a ve zlíně. 

Před zahájením utkání 
byli fanoušci vyzváni, aby 
po vstřelení první branky do-

mácím týmem vhodili ply-
šové hračky na hrací plochu. 
Hráči otrokovických Panterů 
svému jménu nedělali vůbec 
ostudu, a tak jsme na první 
branku nemuseli dlouho če-
kat. Téměř okamžitě začaly 
na hrací plochu dopadat prv-

ní plyšové hračky. A že jich 
bylo! Letošní Vánoce v na-
šem azylovém domě trávilo 
10 dětí. Díky florbalovým 
fanouškům jsme tak mohli 
každému z nich udělat radost 
a dát pod stromeček dárek. 

Tímto ještě jednou všem 

děkujeme za poskytnutí hra-
ček pro děti z azylových 
domů a týmu Panthers Otro-
kovice přejeme hodně úspěš-
ných zápasů, jako byl tento. 
Bc. veronika HAlAsová, dis., 
 vedoucí nového domova 
 Otrokovice

Panteři sbírali v Tv utkání plyšáky pro Nový domov otrokovice

19. ledna od 10 do 16 hodin, Městská sportovní hala 
 Oddíl baseballu a softballu TJ Jiskra Otrokovice 

pořádá: 

PrvNí HAlový TurNAJ 
JuNIorskýcH A MuŽskýcH 

druŽsTEv v sofTBAllu 

Veřejnost je srdečně zvána

TJ Jiskra zve 
na cvičení i letos
Také v letošním roce mají 
obyvatelé Otrokovic možnost 
zasportovat si s oddílem Sport 
pro všechny – SPV TJ Jiskra 
Otrokovice. Cvičení se koná 
v sokolovně, kde si mohou 
protáhnout tělo děti i dospě-
lí. Pro děti je určeno cvičení 
aerobiku a všestrannosti, pro 
dospělé dance aerobik, bo-
dystyling, step aerobik, pila-
tes, cvičení na velkém míči 
a SM systém. 
Od února se koná také cvičení 
rodičů s dětmi. Více informa-
cí je na webových stránkách  
www.sokolovnaotrokovice.
cz.  (red)
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Na vánočním fotbálku vybrali diváci a hráči 13 tisíc korun

Divácky atraktivní utkání trvalo 70 minut. Pad-
lo při něm 8 gólů.  foto: Anna NovoTNá

(jelítkový a jitrnicový prejt, 
klobásový bifteček, pečený  
vrabec), kysané zelí, bylinkové 
brambory

!!! Srdečně Vás zveme na ochutnávku domácích zabijačkových specialit a výrobků !!!
REZERVACE MÍST: tel.: + 420/ 573 590 888 ; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz

ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY  
aneb DOMÁCÍ ZABIJAČKA v hotelu Atrium 

 KDE: OREA HOTEL ATRIUM, nám. 3. května 1877, Otrokovice
 KDY: 26. 1.–10. 2. 2013 (denně 11.00–21.30)

Talíř zabijačkových  
dobrot, 280 g 

Šéfkuchař Ladislav Pánek  
z naší nabídky doporučuje:

* Speciální cena platí  
po předložení tohoto poukazu,  
cena bez kuponu je 179 Kč

149,- Kč* 

Protáhnout se po Štědrém dnu mohli tra-
dičně fotbalisté SK Baťov 1930 a Tým 
hvězd složený se zvučných jmen, jako 
je Vlastimil Vidlička, Ondřej Čelůstka, 
Libor zapletal, Václav Jordánek, Vlas-
timír Hrubčík, Petr zapletal, Aleš Ko-
řínek, Jakub Jugas, Jan Kolečkář, Leoš 

Gojš, Jiří Penner a další. Spolu s nimi 
strávili příjemné dopoledne 25. prosince 
také diváci, kteří zaplnili tribuny Spor-
tovního areálu Baťov. zápas skončil 6:2 
ve prospěch Týmu hvězd.  Dobrovolné 
vstupné, spolu s příspěvky hráčů, pů-
jdou na podporu mládežnického  sportu 

ve městě. „Vybralo se třináct tisíc ko-
run. Přípravka a žáci SK Baťov získají 
pět tisíc korun, po dvou tisících mladší 
žačky TJ Jiskra - házená, atletická pří-
pravka  TJ Jiskra, talentovaný tenista Ja-
roslav Šmédek a přípravky FC Viktoria 
Otrokovice,“ uvedl Petr zapletal.  (ano)


