
DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACI,  LISTOPAD 2013
17. listopad roku 1939 – Mnichovská dohoda a okupace českých zemí představovaly nesmírné 
ponížení národa. Kdo nebyl ochoten se s nastupujícím nacismem smířit, byli především studen-
ti. V roce 1939 u příležitosti výročí vzniku Československa překonali strach a otevřeně proti 
nacistické okupaci vystoupili. Tento vzor statečnosti pak vedl k formování domácího odboje, 
takže už od začátku okupace bylo zřejmé, že národ se nesmíří se ztrátou suverenity, svobody 
a demokracie.
17. listopad roku 1989 – Tento den znamenal vyvrcholení protikomunistického odboje, který se 
formoval už od 70. let a zvláště po prohlášení Charty 77. I zde se pustili do otevřeného střetu 
s komunistickým režimem jako první studenti. Manifestační průvod vysokoškoláků byl na Národ-
ní třídě brutálně zastaven oddíly SNB a studenti byli surově biti. Krvavě potlačená manifestace 
studentů se stala roznětkou občanské „sametové“ revoluce.
Co bychom si měli z obou výročí vzít dnes? 17. listopad 1939 znamenal morální vzepětí národa 
k odporu proti nacistickému násilí. 17. listopadu 1989 studenti následovali příkladu svých star-
ších kolegů, protože pochopili, že už nelze dál žít ve lži a ve strachu před zločineckým režimem, 
a že životem společnosti mohou být jen suverenita, svoboda a demokracie. Dnes máme suverénní 
a demokratický stát. Ale to znamená pouze šanci – stále jsou před námi nedořešené úkoly a ne-
vyřešené otázky, které čekají na řešení a na naše odpovědi. Bez těchto odpovědí se nedostaneme 
kupředu. Proto tak jako naši studenti musíme překonat strach z překážek, zapomenout na slova 
„to nejde“ a pustit se do nápravy všeho, co nás trápí. Ze statečnosti studentů a jejich odpověd-
nosti za vlast bychom dnes i my měli čerpat sílu. 
 Albert Antonín Černý, disident a politický vězeň

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

22. listopadu 2013
číslo 11 - ročník 23
zdarma - neprodejné
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Ul. Jožky Jabůrkové 1426: majitel 
domu slibuje spořádané sousedy

Hledáte výkup zlata za fér ceny?

Jiz nemusíte!
MoraviaDent spol. s r. o., 6. patro, poliklinika Otrokovice
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výběr nových poslanců. V říjnových předčasných volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR využilo možnost 
hlasování 59,26 % z celkových 15 133 otrokovických voličů, 
což je nepatrně méně než krajský průměr 61,53 %. V Otroko-
vicích vyhrála se ziskem 24,03 % hlasů Česká strana sociálně 
demokratická. Hnutí ANO 2011 se 20,04 % skončilo na dru-
hém místě následované Komunistickou stranou Čech a Moravy 
s 12,94 %, Úsvitem přímé demokracie Tomia Okamury 
s 11,99 %, TOP 09 s 8,04 %, KDU-ČSL se 7,24 % a ODS 
s 4,41 %. Komise ve třinácti volebních okrscích hlásily po ce-
lou dobu voleb klidný průběh. Vzhledem ke zvolení senátora 
Tomia Okamury poslancem za Úsvit přímé demokracie a jeho 
rozhodnutím zasednout do poslaneckých lavic se ve zlínském 
obvodě budou konat doplňovací volby do Senátu Parlamentu 
České republiky. Připadnou na víkend 10.–11. ledna 2014.
 (red), foto: Anna novotná

10.–11. ledna 2014 

Hlasovalo skoro 60 % voličů

V posledních týdnech kolovaly 
Otrokovicemi zvěsti a dohady 
o budoucích obyvatelích re-
konstruovaného domu č. 1426 
v ulici J. Jabůrkové. Spekulo-
valo se o tom, že majitel chce 
dům využít pro ubytování lidí 
odkázaných na státní dávky 
v hmotné nouzi, ze kterých by 
těžil díky poměrně štědrému 
doplatku na bydlení, dosahují-
címu až 3 500 korun na ubyto-
vanou osobu měsíčně.  Majitel 
domu ale tyto obavy rozptylu-
je. 

Dohady o tom, kdo bude 
dům obývat, vyústily například 
v internetovou Petici proti Ro-
mům a také v dopisy a dotazy 
na radnici a také do redakce 
Otrokovických novin. „Dopo-
sud jsem neměla strach pro-
cházet kolem ani v zimě, kdy 
je brzy tma, a mnoho lidí tudy 
neprochází, jelikož se nejedná 
o centrum města. Můžu Vám 
říci, že pokud se tam Romové 
opravdu nastěhují, raději po-
jedu pokaždé kolem autem, ze 
kterého budu s dítětem nastu-
povat a vystupovat na místě, 
kde se budu cítit bezpečně. 
A v blízké budoucnosti samo-

zřejmě opustíme náš byt, který 
se nachází velmi blízko inkri-
minovaného domu a budeme 
hledat klidné a bezpečné mís-
to někde MIMO Otrokovice,“ 
uvádí se v jednom z dopisů. 

V domě č. 1427 sousedícím 
s rekonstruovanou nemovi-
tostí obývají také několik do-
mácností lidé pobírající dávky 
v hmotné nouzi. Oslovení oby-
vatelé tohoto domu tam žijí 
od 3 měsíců do 4 let, v domě 
mají trvalé bydliště. Jejich 
názor na případné nájemníky 
sousedního domu se různil, 
u oslovených majitelů bytů 
žijících v domě  č. 1427 pak 
zněl proti ubytovně. Stěžova-
li si na temperament sousedů 
i na rušení nočního klidu v je-
jich domě, proto by v č. 1426 
uvítali raději běžné byty, do-
mov pro matky v nouzi nebo 
podobné ubytovací zařízení. 

Majitel domu č. 1426 Zde-
něk Daněk jednal o situaci 
i s vedením města. „Naší sna-
hou je po dokončení rekon-
strukce, pravděpodobně na jaře 
příštího roku, pokud možno 
všechny byty rozprodat za ro-
zumnou cenu. S budoucími 

zájemci o byty chceme osob-
ně jednat abychom předešli 
případným budoucím konflik-
tům, protože si myslíme, že 
základem kvalitního bydlení je 
nejen dobrý byt, ale také dob-
rý soused,“ píše v prohlášení 
představitelům Otrokovic (celé 
prohlášení čtěte na str. 3). 

Proti tomu, že by byl rekon-
struovaný dům využíván jako 
ubytovací zařízení pro lidi od-
kázané na  doplatek na bydle-
ní, hovoří i nová úprava způ-
sobu výplaty u dávek v hmotné 
nouzi. Současná právní úpra-
va o pomoci v hmotné nouzi 
umožňuje, aby způsob výplaty 
určil plátce, to znamená úřad 
práce. Od začátku listopadu je 
jeho pracovníkům k dispozici 
nové opatření vydané Úřadem 
práce České republiky,  které 
nařizuje zaměstnancům postup 
pro výplatu doplatku na bydle-
ní.  Dávku obdrží  přímo její 
adresáti a ne majitelé ubytova-
cích zařízení.  

 Pokračování na straně 3

vyjádření představitelů 
města a majitele nemovi-
tosti čtěte na straně 3
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áměsto udělilo ceny za dlouhodobou práci i záchranu života

28. říjen je dnem, kdy si při-
pomínáme vznik samostatného 
československého státu. Piet-
ním aktem u Pomníku padlých 
na náměstí 3. května a poté 
v Kvítkovicích si ve středu 23. 
října tento významný den při-
pomněli nejen nejvyšší před-
stavitelé města. 

Položením květin a věnců 
k pomníku uctili památku bo-
jovníků za samostatnost Čes-
koslovenska starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek, 
místostarosta Milan Plesar 
i hejtman Zlínského kraje Sta-
nislav Mišák. K průvodu se 
připojili také další představite-
lé města, pracovníci městské-
ho úřadu i občané Otrokovic.

Otrokovice si události 28. 
října 1918 připomínají každo-
ročně také při slavnostním ve-
čeru ke Dni vzniku samostat-
ného československého státu, 
v jehož úvodu jsou přiblíženy 
dějinné souvislosti, které ved-
ly k rozpadu rakousko-uher-
ské monarchie a ke vzniku 
samostatné republiky. Osla-
vy Dne vzniku samostatné-
ho Československa jsou také 

spojeny s předáním ocenění 
občanům, kteří svou prací, 
zkušenostmi a schopnostmi 
významně přispěli k rozvoji 
města Otrokovice, i těm, kteří 
vynikají morálními kvalitami 
a obětavě pomáhají druhým 
v tíživých životních situacích 
nebo při ohrožení jejich zdraví 
a života. Letos byly uděleny 
dvě Ceny města Otrokovice 
za mimořádný čin v různých 
oblastech lidské činnosti nebo 
za podstatný přínos pro rozvoj 
nebo propagaci města: za je-
den záslužný čin či za určitý, 
třeba jen krátký úsek života, 
ve kterém je nebo byla vyko-
návána významná a záslužná 
činnost ve prospěch ostatních 
občanů. Nositeli prestižního 
ocenění jsou pro letošek Jaro-
slav Zimák a družstvo Starých 
pánů SK Baťov 1930. 

Po úvodu slavnostního ve-
čera ke Dni vzniku samostat-
ného československého státu, 
který připomněl události 28. 
října 1918, zaznělo sálem Ot-
rokovické BESEDY jméno 
nezaměnitelného otrokovic-
kého muzikanta Jaroslava Zi-

máka. Cenu města Otrokovice 
udělenou při příležitosti ukon-
čení jeho kariéry sbormistra 
Ženského pěveckého sboru 
a za příkladnou reprezentaci 
města při četných veřejných 
vystoupeních předali oceněné-
mu hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák, starosta měs-
ta Otrokovice Jaroslav Budek 
a otrokovický místostarosta 
Milan Plesar.

Jaroslav Zimák se v muzice 
našel již v době svého mládí 
a tato vášeň už ho nepustila. 
Na pozici vedoucího závodní-
ho klubu působil 33 let. Vedl 
dívčí pěvecký soubor Mora-
vanka, hrál v cimbálové mu-
zice a jiných hudebních sku-
pinách. Většině otrokovických 
občanů je ale nejvíce znám jako 
sbormistr Ženského pěvecké-
ho sboru. „Pod jeho vedením 
soubor ožil a dnes šíří slávu 
svou i města Otrokovice doma 
i v zahraničí. Jaroslav Zimák je 
významnou osobností kultur-
ního života ve městě a velmi 
mě těší, že mu dnes můžeme 
takto poděkovat za jeho dlou-
holetou práci, kterou rozdával 

radost lidem,“ uvedl starosta 
města Otrokovice Jaroslav Bu-
dek. „Zkoušky a koncerty byly 
velmi náročné, a proto chci 
děvčatům poděkovat, že jsme 
to společně zvládli a ony to se 
mnou vydržely,“ hodnotí dnes 
Jaroslav Zimák svoji činnost 
v Ženském pěveckém sboru, 
v němž působil celých dvacet 
let.

Cena města Otrokovice byla 
předána také družstvu Starých 
pánů SK Baťov 1930 za po-
moc při záchraně života. Při 
fotbalovém tréninku kolektivu 
ve Sportovním areálu Baťov 
zkolaboval po zásahu míčem 
do prsou přímo na hřišti jeden 
z hráčů. Bezprostředně poté 
správce sportovního areálu 
zavolal rychlou záchrannou 
službu. Mezitím začali spolu-
hráči udržovat životní funkce 
zkolabovaného kolegy nepří-
mou masáží srdce a umělým 
dýcháním z úst do úst. Po pří-
jezdu sanitky pokračovali při-
volaní záchranáři v resuscitaci 
postiženého do doby, než jeho 
životní funkce byly stabili-
zovány. Díky okamžitému 

a duchaplnému konání hráčů 
i správce areálu nebyly po-
škozeny žádné životu důležité 
funkce. Ladislav Bittner, Mi-
roslav Strakoš, Dušan Hanou-
sek, Jiří Veselý, Jiří Jugas, Jiří 
Němec, Ladislav Dokoupil, 
Jaroslav Novák, Martin Hájek, 
Josef Vlachynský, Miroslav 
Frolec, Bedřich Mařák, Pa-
vel Kraváček, Martin Koplík, 
Karel Ševčík, Libor Hejzlar 
a Hynek Bršlica se podíleli 
na udržování životních funkcí 
spoluhráče, střídali se při ko-
munikaci se sanitkou a dalších 
nutných aktivitách směřujících 
k záchraně ohroženého lidské-
ho života. 

„Jednali jsme instinktivně – 
v podstatě tak, jak by se měl 
zachovat asi každý. Jsme rádi, 
že jsme mohli jít příkladem 
mladým, že to jde, že se člověk 
nemá bát. A že jde člověka udr-
žet při životě. Ten pocit z toho 
je fakt obrovský, ta úleva, když 
se to podaří,“  byl ještě při vy-
hlášení ceny plný emocí člen 
Starých pánů Dušan Hanousek. 

mgr. lenka vAcUlová, 
 tisková mluvčí Otrokovic

Pocta padlým. U pomníku obětem I. světové války drželi čestnou stráž veteráni 
a otrokovičtí městští strážníci.

slavnostní večer. Ředitel Státního okresního archivu Zlín-Klečůvka David 
Valůšek povídal o prvních dnech samostatného československého státu.

cena pro sbormistra. Jaroslava Zimáka ocenila radnice při příležitosti ukončení 
kariéry sbormistra Ženského pěveckého sboru a za příkladnou reprezentaci města.

staří páni nezaváhali. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Jeden z hráčů 
Starých pánů SK Baťov 1930 byl v nesnázích, ostatní mu zachránili život.



nové sochy zdobí park před poliklinikou 
Tajemství života od Karla Blažka, Veselá bakterie od Jiřího 
Holuba, Maasdammer od Ladislava Nováčka, DNA od Jiřího 
Parmy a Tři Grácie od Emila Slámy – to je pětice nových plas-
tik z dubového dřeva, které zdobí park před poliklinikou. Ot-
rokovická radnice tak pokračuje ve zkrášlování města ve spo-
lupráci s místními umělci. Práce na jednotlivých dílech začala 
v červnu. Ukázku toho, jak sochy vznikají, mohla veřejnost 
sledovat při Řezbářském sympoziu, které se konalo v červen-
ci v rámci Otrokovických letních slavností. Dříve, než byla 
díla umístěna do parku, musely projít povrchovou úpravou, 
kdy se nanáší mořidla, barevné patiny a provádí se finální 
lakování. Radnice na pořízení materiálu, zejména vzrostlých 
dubových kmenů, vyčlenila částku 40 tisíc korun.  (red)

otrokovice – 4. nejkrásnější město Čr, 1. na moravě
Město Otrokovice se v rámci celostátní soutěže Nejkrásnější 
město a obec Čech a Moravy 2013 umístilo na čtvrtém místě. 
Za třemi městy z Čech jsou Otrokovice první mezi morav-
skými městy. Toto umístění přinesl Otrokovicím zisk 30 656 
hlasů.  Od dubna do října probíhala na portálu CZREGION 
soutěž, ve které si návštěvníci těchto webových stránek mohli 
prostřednictvím internetového hlasování zvolit město či obec, 
které považují za nejkrásnější. Mezi silnou konkurencí stovek 
měst a obcí se na prvních místech v kategorii měst umístily 
Manětín, Kadaň, Dobruška a Otrokovice.  „Velmi mě těší, že 
se Otrokovice drží dlouhodobě na špici mezi nejkrásnějšími 
městy, které si volí sama veřejnost. Na zisku tohoto pěkného 
ocenění se podílí každý, kdo udržuje město upravené, tedy ob-
čané i společnosti a instituce sídlící ve městě. Za to patří všem 
poděkování. Věřím, že se z ceny budeme radovat společně 
a spolu také povedeme město k dalšímu rozkvětu,“ uvedl sta-
rosta města Otrokovice Jaroslav Budek.  (vac)

Pětapadesátka zajede až do Bělova
Od 1. prosince budou některé spoje autobusové linky č. 55 
zajíždět až do sousední obce Bělov. Jedná se o spoje ve 4.29, 
8.24 a ve 22.10 hodin v pracovní dny, ve 4.24, 8.26 a 22.10 
v pracovní dny v době zimních prázdnin a v 7.59, 12.05 
a 18.37 hod. o sobotách, nedělích a svátcích.  (ano)

o kvalitě ovzduší informuje nová světelná tabule 

Sledovat kvalitu ovzduší na světelném panelu v centru města 
mohou nově občané Otrokovic. Kromě aktuální teploty a času 
se na monitoru vystřídají údaje o směru větru, vlhkosti, kon-
centraci oxidů dusíku, oxidu uhelnatého i polétavého prachu.
Téměř dva roky chyběla ve městě monitorovací stanice, která 
by vyhodnocovala úroveň znečištění ovzduší. Naměřená data 
jsou prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu 
přebírána do centrální databáze Informačního systému kvality 
ovzduší a následně budou zahrnuta do každoročního celore-
publikového vyhodnocení stavu kvality ovzduší.  
Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice:
Termín realizace:  22. 11. 2011–31. 10. 2013
Celkové náklady projektu: 2 941 397 Kč 
Dotační titul: Operační program Životní prostředí
Zdroje financování:  Dotace OPŽP 2 240 518 Kč
(85% ze způsobilých výdajů)   
Dotace SFŽP 131 795 Kč (5% ze způsobilých výdajů)
Město Otrokovice 579 084 Kč  (red)

11. prosince: přijďte zazpívat koledy na nám. 3. května
Máte rádi vánoční písně? Pak si je přijďte hromadně zanotovat 
na akci Česko zpívá koledy, a společně si tak užít adventní 
atmosféru. Unikátní projekt připravil ve spolupráci s partnery 
Zlínský deník. Letos se uskuteční 11. prosince na přibližně 
stovce míst po celé České republice a nevynechá ani Otroko-
vice. Úderem 18. hodiny se tak na náměstí 3. května rozezní 
koledy, jako jsou například Narodil se Kristus Pán, Nesem 
vám noviny  a Půjdem spolu do Betléma. Doprovodný pro-
gram začne přibližně o půlhodinu dříve. „Bude nám velkým 
potěšením, když si akci ani letos nenecháte ujít. Opět chce-
me tímto lidem dobré vůle vytvořit prostor ke spontánnímu 
projevu radosti a štěstí, které nabízí česká tradice Vánoc.  
Z předchozích ročníků můžeme slíbit, že to opravdu stojí za 
to, “ uvedl šéfredaktor Zlínského deníku David Karola. Akci  
Česko zpívá koledy podporuje město Otrokovice a Otrokovic-
ká BESEDA.  (vac)

OtrOkOvické
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AktUálně z městA

více AktUAlit nA www.otrokovice.cz

okénko stArosty

Na základě různých fám 
a po dohodě s vedením města 
Otrokovice se investor a majitel 
domu č. p. 1426 firma Stoneron 
rozhodl zveřejnit základní in-
formace o rekonstrukci tohoto 
domu.

Objekt zakoupil investor 
jako ubytovnu bez nájemníků 
ve špatném stavebním stavu.

Záměrem investora bylo 
změnit původní ubytovnu 
na bytový dům s 54 byty. S tím-
to zadáním byl zpracován pro-
jekt a investor požádal o vydání 
stavebního povolení na změnu 
užívání stavby spojenou se sta-
vebními úpravami.

Objekt je pětipodlažní, je 
provedený v panelové technolo-
gii. V přízemí objektu je vstup, 
zázemí bytů - sklípky, kočár-
kárna, výměníková stanice a 6 
bytových jednotek, v dalších 
podlažích je vždy 12 bytových 
jednotek. Celkem bude v ob-
jektu 5 třípokojových bytových 
jednotek s obytnou plochou 
přes 60 m2, 29 dvoupokojových 
bytových jednotek s obytnou 

plochou přes 50 m2 a 20 jedno-
pokojových bytových jednotek 
s obytnou plochou do 40 m2. 
Součástí stavby je také zřízení 
41 nových parkovacích míst. 
Od začátku stavby byl požada-
vek investora udělat z původní 
ubytovny bytový dům se sluš-
ným standardem. Postupně 
byly vystavěny v bytech nové 
koupelny a WC, kompletně vy-
měněny všechny rozvody vody, 
kanalizace, elektriky i topení. 
Následně se kompletně opra-
ví všechny omítky, podlahy 
a instalují se nové zařizova-
cí předměty a všechny dveře. 
Původní okna byla nahrazena 
okny s kvalitním zasklením 
s dobrými parametry jak tepel-
ně izolačními, tak i protihlu-
kovými. K většině bytů byly 
přistavěny balkony. Celý dům 
byl zateplen tak aby byly mi-
nimalizovány budoucí náklady 
na vytápění. V domě je osobní 
výtah a pro přístup lidí s ome-
zenou schopností pohybu je zři-
zována vstupní rampa. Většina 
bytů si vyžádala také přestavby 

dispozic tak, aby vyhovovaly 
požadavkům na moderní byd-
lení. Všechna tato opatření si 
vyžádala poměrně velké inves-
tice a všechny prostředky jsou 
poskytovány přímo investorem. 
Na stavbu nebyla čerpána žádná 
dotace ani jiné veřejné prostřed-
ky. Všechny tyto náklady si in-
vestor mohl odpustit, pokud by 
chtěl dům využívat jako uby-
tovnu. Naší snahou je po do-
končení rekonstrukce, pravdě-
podobně na jaře příštího roku, 
pokud možno všechny byty roz-
prodat za rozumnou cenu. S bu-
doucími zájemci o byty chceme 
osobně jednat, abychom přede-
šli případným budoucím kon-
fliktům, protože si myslíme, že 
základem kvalitního bydlení je 
nejen dobrý byt, ale také dobrý 
soused. Nevyhýbáme se ale ani 
spolupráci s městem a ve stej-
ném duchu můžeme jednat i se 
zájemci o byty registrovanými 
v pořadníku města Otrokovice.
 Za firmu Stoneron s. r. o. 
 zdeněk dAněk, jednatel 
 firmy STONERON s. r. o.

základní informace o rekonstrukci domu č. p. 1426 v ulici J. Jabůrkové

vyJádření vlAstníkA domU

VáŽENí SPOlUOBČANé,
v Okénku starosty se často věnuji tématům, 
na která sami upozorňujete. V uplynulém mě-
síci jsem byl doslova zahlcen otázkami, zda se 
do našeho města nastěhují Romové a co s tím 
bude radnice dělat. Na první a třetí straně novin 
se můžete o tomto tématu dočíst podrobné infor-
mace. V tomto sloupku vyjádřím postoje celého 
vedení města a také shrnu vše, co jsme v této věci 
udělali. 

Považuji za nutné na úvod zmínit, že ani jeden 
z objektů a byty v nich nejsou v majetku města 
Otrokovice, které tedy nemá žádné zákonné kom-
petence ovlivnit nakládání s nimi. Přesto uvedu 
několik příkladů, ze kterých snad bude zřejmé, že 
nám situace není lhostejná a udělali jsme všechny 
potřebné kroky k tomu, aby se zklidnila. 

Ihned po obdržení informace, že se na sociál-
ních sítích i mezi lidmi šíří nepodložené informa-
ce, jsme zasedli k jednání se Sociálním odborem 
Městského úřadu Otrokovice, Městskou policií 
Otrokovice, Policií ČR, především ale také s úřa-
dem práce a následně majiteli bytů nad finančním 
úřadem i nově opraveného domu. Zjišťovali jsme 
informace o tom, jak se celá věc ve skutečnos-
ti má.  Z jednání s majitelem nového bytového 
domu (J. Jabůrkové 1426) vyplynulo, že není 
jeho zájmem nastěhovat do domu takové nájem-
níky, kteří by svým konáním zničili nově oprave-
ný dům a znehodnotili celou investici. Celé jeho 
vyjádření si můžete přečíst na této straně. Nabídli 
jsme mu také možnost zapojení do sociálního 
systému města, kdy by mohly být nové byty zařa-
zeny do nabídky bytů, které jsou městem přidělo-
vány na základě obdržených žádostí.

Přesto, že způsob vyplácení dávek i jejich výše 

jsou dané politikou státu, jednali jsme s úřadem 
práce o možnosti vyplácet dávky nikoli majiteli 
objektu, který byty pronajímá, ale samotnému 
nájemníkovi. Tímto krokem jsme chtěli snížit 
pravděpodobnost, že si pronajímatel nastěhuje 
do domu nájemníky, kteří nebudou schopni plnit 
své závazky a pravidelně platit nájemné. 

Ve svých dopisech jste často zmiňovali, že 
město mělo budovu koupit již dříve a využít ji pro 
sociálně slabé. Bývalá ubytovna byla v minulosti 
dána do dražby. Dražba je ale pro města a obce, 
u kterých musí být vždy předem schválena na-
bízená částka, nevhodným způsobem nabývání 
majetku. Obce nebývají v dražbách příliš úspěš-
né zejména z toho důvodu, že nabízená částka je 
předem známá, a proto dalším zájemcům stačí 
podat nabídku byť jen o korunu vyšší a dražený 
objekt získají. Navíc dražba proběhla v letech, 
kdy město vlastněné byty a rodinné domy pro-
dávalo. V současné době má město k dispozici 
celkem 448 bytů, které jsou na základě žádostí 
přidělovány mladým začínajícím rodinám, mat-
kám s dětmi, lidem sociálně slabým, seniorům 
nebo občanům příjmově vymezeným. 

Přestože se pravidelně ve městě pohybujeme, 
mnoho informací nám díky nepřetržité službě po-
skytuje policie. Právě ta může být nástrojem, jak 
se může vedení města včas dozvědět o tom, že 
něco není v pořádku. Proto v případě, že dochází 
k situacím, kdy je narušován pokoj v domě a vše-
obecně sousedské vztahy, obracejte se bez pro-
dlení na městskou policii na telefon 577 922 159, 
popřípadě policii státní na čísle 158. Přeji všem 
hezký den.  Za vedení města 
 mgr. Jaroslav BUdek, 
 starosta Otrokovic

dokončení ze strany 1
„V praxi to znamená, že 

u každé nově podané žádosti 
o dávku doplatek na bydlení 
plátce dávky určí způsob vý-
platy, a to nejčastěji formou 
poštovní poukázky. U již bě-
žících žádostí se bude způsob 
výplaty postupně kontrolovat 

a v souladu se zákonem měnit 
z přímé úhrady na výplatu poš-
tovní poukázkou či na jejich 
účet,“ poukázala ředitelka úřa-
du práce, kontaktního pracovi-
ště Otrokovice, Mgr. Andrea 
Hábová. 

V praxi to bude znamenat, 
že lidé odkázaní na tyto doplat-

ky budou s těmito penězi sami 
hospodařit, což ovšem může 
znamenat horší vymahatelnost 
nájemného ze strany majite-
lů ubytovacích zařízení. Těm 
dosud, kvůli předchozímu vý-
kladu zákona,  byly odesílány 
přímo na jejich účet.   

 Anna novotná

Ul. Jožky Jabůrkové 1426: majitel 
domu slibuje spořádané sousedy

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 
 
 
20. března 2013 

 
Tisková zpráva 
 
Otrokovice budou opět sledovat kvalitu ovzduší  
 
Po dvou letech se do Otrokovic opět vrátí stanice na měření kvality ovzduší. Radnice totiž uspěla 
s žádostí o dotaci u projektu „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“, jehož cílem je zabezpečit 
základní přímé informace o míře a vývoji stavu ovzduší ve městě.  
„Monitoring imisí byl v Otrokovicích na náklady města realizován nepřetržitě od roku 1996. Ke 
konci roku 2009 byla z důvodu amortizace zrušena stanice na Baťově na ZŠ Mánesova a o rok 
později byl kvůli neopravitelnosti hlavních komponent ukončen provoz i druhé stanice umístěné na 
ZŠ Trávníky. Chtěli jsme pokračovat v měření kvality ovzduší, ale vzhledem k finanční náročnosti 
projektu jsme se snažili zajistit spolufinancování. Zpracovali jsme projekt a čekali na vypsání 
vhodné výzvy, díky které bychom se mohli o dotaci ucházet,“ objasnil starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek. Celková výše rozpočtu projektu činí 2,95 milionu korun, 85% způsobilých výdajů 
projektu je hrazeno z Operačního programu Životní prostředí podporovaného z Fondu soudržnosti 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% ze Státního fondu životního prostředí. Z dotace tak 
bude pokryto 90% způsobilých výdajů ve výši 2,37 milionů korun. 
Území Otrokovic je v rámci Zlínského kraje nejintenzivněji zastavěno objekty průmyslové výroby. 
Také proto je nezbytné zajištění aktuálních přímých informací o stavu ovzduší. „Otrokovice se 
dynamicky rozvíjejí a naším cílem je zajistit kvalitu života ve městě na vysoké úrovni. K tomu nám 
mohou pomoci také relevantní informace o životním prostředí, na které budeme moci následně 
reagovat,“ doplnil otrokovický starosta Jaroslav Budek.  
V rámci projektu „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“ bude pořízena a instalována nová 
imisní monitorovací stanice včetně světelného zobrazovacího panelu pro poskytování informací 
občanům města. Měřené výstupy budou současně zobrazovány i na webových stránkách města. 
Naměřená data pak budou prostřednictvím ČHMÚ přebírána do centrální databáze ISKO 
(Informační systém kvality ovzduší) a následně budou zahrnuta do každoročního 
celorepublikového vyhodnocení stavu kvality ovzduší. „Předpokládáme, že měření kvality ovzduší 
bude možné v říjnu 2013,“ informoval starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.   
 
Projekt „Monitoring ovzduší ve městě Otrokovice“: 
Datum zahájení realizace projektu:01. 03. 2011 
Datum ukončení realizace projektu: 30. 10. 2013 
Celková výše rozpočtu projektu: 2 951 397,72 Kč 
Celkové uznatelné náklady: 2 636 385,72 Kč (89 %) 
Dotace EU z OPŽP: 2 240 518 Kč (85 %) 
Dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu: 131 795 Kč (5 %) 
Příspěvek příjemce dotace: 264 072,72 Kč (20 %) 
 
 
 
Další informace: 
Mgr. Lenka Krupková 
tisková mluvčí města Otrokovice 
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
www.otrokovice.cz 



z jednání Rady města Otrokovice

OtrOkOvické
nOviny4

Vážení spoluobčané, 
Hezký den přeji všem. 

 Mgr. Jaroslav budek,  starosta otrokovic

OkénkO staROsty
Rada města na svém srpnovém zasedání projednala 36 bodů, ke 
kterým přijala usnesení. Všechna jsou k veřejnosti k dispozici 
na webu města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 
Rada města vzala v úvodu svého zasedání na vědomí čtvrtletní 
zprávu o dosavadním průběhu, správy a provozu Sportovního 
areálu Baťov Otrokovice, předloženou správcem městských ne-
movitostí TEHOS, s. r. o. Radní následně schválili Smlouvu o 
poskytnutí dotace z Regionálního Operačního  Programu EU 
Střední Morava na projekt „Modernizace a napojení vyrozumí-
vacích a varovných systémů – město Otrokovice.“ 

Rada města se poté zabývala a schválila harmonogram zpra-
cování, předkládání a schválení rozpočtu města Otrokovice na 
rok 2014, přičemž je záměrem samosprávy města Otrokovice 
schválit rozpočet města pro budoucí rok na zasedání městského 
zastupitelstva v prosinci 2013. 

Rada města poté schválila jménem zadavatele rozhodnutí o 
výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Stavba cyklostezky tř. T. Bati – MITAS 
– Sad Míru.“ Pro město Otrokovice byla nejvýhodnější nabídka 
uchazeče PORR, a. s. Radní následně schválili jménem zada-
vatele rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků před Společenským 
domem 1. etapa“. Pro město Otrokovice byla nejvýhodnější na-
bídka uchazeče PORR, a. s. 

Rada města Otrokovice se v závěru svého jednání zabývala 
vyhodnocením dalších dvou veřejných zakázek. Radní města 
nejdříve schválili jménem zadavatele rozhodnutí o výběru nej-
výhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce „Zlepšení tepelně – technických vlastností školních 
budov ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice“. Pro město Otrokovice 
byla nejvýhodnější nabídka uchazeče POZIMOS, a. s. 

Poslední veřejnou zakázkou, kterou se radní při svém zase-
dání zabývali, byla veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce „Parkoviště pro invalidní osoby u domu č. p. 1161 na ulici 
Hlavní v místní části Trávníky, Otrokovice“. Pro město nejvý-
hodnější nabídku předložil uchazeč SMO, a. s.

 Ing. Milan PlesaR, místostarosta města otrokovice 

Neodkládejte výměnu řidičské-
ho průkazu na poslední chvíli! 
S blížícím se koncem stanove-
ného termínu pro výměnu ři-
dičských průkazů lze očekávat 
zvýšený zájem řidičů a delší 
dobu pro odbavení. Řidičské 
průkazy vydávané v rozmezí 
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
je nutno vyměnit nejpozději 
do 31. 12. 2013. Více než 1 600 
otrokovických řidičů však s vý-
měnou svého řidičského prů-
kazu nespěchá. Výměny řidič-
ských průkazů provádí obecní 
úřad obce s rozšířenou působ-
ností  příslušný podle místa 
trvalého pobytu držitele řidič-
ského průkazu. Pro výměnu je 
nutné předložit jednu barevnou 

nebo černobílou fotografii prů-
kazového formátu o rozměrech 
3,5x4,5 cm, stávající řidičský 
průkaz a doklad totožnosti. 

Žádost o vydání řidičské-
ho průkazu se vyplňuje přímo 
u přepážky. Zákonná lhůta pro 
vydání nového ŘP je do 20 dnů 
od podání žádosti, a jelikož 
se jedná o povinnost z platné 
právní úpravy, není výměna ŘP 
zpoplatněna. Pokud bude poža-
dováno vydání ŘP (v rámci po-
vinné výměny) ve lhůtě kratší, 
tj. do 5 pracovních dnů od po-
dání žádosti, je pro tento úkon 
již stanoven správní poplatek 
500 Kč. 
 Ing. Martin stRaka, 
vedoucí oddělení evidence řidičů

Máte již vyměněný řidičský průkaz?

NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 
 CZECHPOINT
 evidence obyvatel
 občanské průkazy
 cestovní doklady
 registr řidičů
 registr motorových vozidel
 matrika, ověřování podpisů

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET www.otrokovice.cz (e-objednávky) 

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

Pondělí 8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Úterý       8.00-11.30 hod 
Středa     8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Čtvrtek    neúřední den 
Pátek       8.00-11.30 hod 
 

Informujeme voliče, kteří se 
nebudou zdržovat v době vo-
leb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, které se budou 
konat ve dnech 25. a 26. října 
2013, ve volebním okrsku v 
místě svého trvalého pobytu, 
avšak na území České republi-
ky, že mohou hlasovat za pod-
mínek stanovených zákonem o 
volbách do Parlamentu ČR na 
voličský průkaz na území celé 
České republiky, a to v jakém-
koliv stálém volebním okrsku. 

Existují dva způsoby, jak lze 
již dnes požádat obecní úřad 
příslušný podle místa trvalého 
pobytu voliče o vydání volič-
ského průkazu. 

Požádat lze:
• PíseMnOu žádOstí 

opatřenou ověřeným podpi-
sem voliče; MěÚ Otrokovice 
vytvořil pro tento případ vzor 
formuláře, který si může volič 
vyzvednout přímo na MěÚ na 
oddělení evidence obyvatel 
(tel. 577 680 101-2) nebo stáh-
nout z internetových stránek 
města (www.otrokovice.cz, 
sekce Volby). Žádost musí být 

příslušnému obecnímu úřadu 
doručena nejpozději 7 dnů pře-
de dnem voleb, tj. do 18. 10. 
2013, 16.00 hod.; 

• OsObně
o vydání voličského průka-

zu lze požádat do okamžiku 
uzavření stálého seznamu, tj. 
do 23. 10. 2013, do 16.00 hod. 
V případě voličů s trvalým 
pobytem v Otrokovicích lze 
požádat o vydání voličského 
průkazu na MěÚ Otrokovice, 
oddělení evidence obyvatel, v 
přízemí budovy 2 úřadu (tel. 
577 680 101-2).

Obecní úřad voličský prů-
kaz poté, nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 10. 10. 
2013, předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpi-
sem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou 
adresu.

Při samotném aktu hlaso-
vání volič po příchodu do vo-
lební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství 
České republiky platným ces-

tovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním prů-
kazem nebo platným občan-
ským průkazem. Po záznamu 
ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů nebo zvláštního sezna-
mu voličů obdrží od okrsko-
vé volební komise prázdnou 
úřední obálku. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umožně-
no. Volič, který se dostavil do 
volební místnosti s voličským 
průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové vo-
lební komisi; ta jej přiloží k 
výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů.

Dostaví-li se takovýto volič 
do volební místnosti „svého“ 
volebního okrsku, okrsková 
volební komise poznámku o 
vydání voličského průkazu 
zruší a voličský průkaz připojí 
k výpisu ze stálého seznamu 
voličů.
 bc. Marcel neMček,
 vedoucí odboru evidenčně- 
 -správního MěÚ otrokovice

Volby do Poslanecké sněmovny PčR – VOlIčské PRŮkaZyMěsto Otrokovice vyhlašuje Vý-
běROVé říZení  na PRO-
deJ bytOVé JednOtky 
1300/108 na ul. Školní 1300 v Ot-
rokovicích garsoniéra o výměře 
33,40 m2, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu id. 30/3550 
na společných částech budovy č. 
p. 1300 a příslušného spoluvlast-
nického podílu id. 30/3550 ke st. 
č. 1918 v k. ú. a obci Otrokovice, 
za cenu nejvyšší nabídky za ná-
sledujících podmínek:
• zájemce uvede jméno a příjme-
ní, adresu trvalého bydliště, popř. 
doručovací adresu a tel.  kontakt,
• minimální cena: 399 000 Kč,
• úhrada kupní ceny do 30 dnů po 
schválení prodeje ZMO,
• nabídka musí být vlastnoručně 
podepsána uchazečem (-či)
• v případě, že má být nemovitost 
nabyta do společného jmění man-
želů, podají nabídku do VŘ oba 
manželé společně, 

• v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhoduje při 
vyhodnocení čas podání nabídky 
s tím, že dříve podaná nabídka má 
přednost,
•  ve VŘ bude vybrána pouze jed-
na nejvýhodnější nabídka, další v 
pořadí nebude stanovena,
• zadavatel si vyhrazuje právo 
nevybrat žádnou z nabídek a VŘ 
zrušit,
• uzávěrka VŘ 25. 10. 2013 v 
10.00 hodin.

Přihlášky do VŘ je nutno po-
dat osobně do podatelny MěÚ 
Otrokovice v zalepené obálce s 
označením v levém dolním rohu 
„Byt 1300/108“ na adresu: MěÚ 
Otrokovice, budova č.1, nám. 3. 
května 1340, 765 23 Otrokovice
VŘ vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi RMO. Prohlídka je možná 
po dohodě. Informace: Bc. Jana 
Páleníková, tel. 577 680 208.

z jednání rady města otrokovice
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z jednání rady města 21. 10. 2013
Rada města se na svém jednání zabývala 
celkem 42 body programu, k nimž přijala 
usnesení. Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Radní schválili projektový záměr me-
zinárodního rozšíření stávajícího pro-
jektu „Zdravý pohyb do škol – turnaje“ 
s celkovými náklady 23 185 eur s uva-
žovaným spolufinancováním Regionu 
Bílé Karpaty ve výši 19 707 eur (85 %) 
a vlastními prostředky města Otrokovi-
ce ve výši 3 478 eur (15 %). Radní dále 
schválili projektový záměr „Dny part-
nerských regionů“ s celkovými náklady 
32 800 eur Regionu Bílé Karpaty 
ve výši 27 880 eur  (85 %) a vlastními 
prostředky města Otrokovice ve výši  
4 920 eur (15 %). Radní dále vzali na vě-

domí přehled výkonu Technických služeb 
Otrokovice pro město za III. čtvrtletí 2013 
a schválili plán zimní údržby místních 
komunikací, chodníků a veřejných ploch 
v majetku města Otrokovice pro zimní 
období 2013–2014. Radní poté schválili 
jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní veřej-
nou zakázku na stavební práce „Zlepšení 
tepelně-izolačních vlastností ZŠ Trávníky 
Otrokovice, Hlavní 1160.“ Jako nejvýhod-
nější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 
POZIMOS, a. s. Radní následně schválili 
jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní veřej-
nou zakázku na stavební práce „Chodníky 
podél I/55 – 4. etapa.“ Jako nejvýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče SMO, 
a. s. Ve zbytku jednání se radní zabývali 
nájemními smlouvami na městské byty 
a nebytové prostory ve vlastnictví města.

In
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Upozorňujeme 
občany, že Městský 
úřad Otrokovice bude 
27. a 31. 12. 2013               
z provozních důvodů 
uzavřen. Z provoz-
ních důvodů bude 
upravena také úřed-
ní doba pro občany 
30. 12. 2013. Infor-
mace budou upřes-
něny na vstupních 
dveřích jednotlivých 
budov. 
  Odbor provozní
 MěÚ Otrokovice

Společnost TEHOS s. r. o., která  je 
ze 100 % vlastněná městem Otro-
kovice, upravuje a dodává tepelnou 
energii pro vytápění a ohřev teplé 
vody pro více než 5,6 tisíce otroko-
vických domácností a většinu ob-
jektů občanské vybavenosti v Otro-
kovicích, jako jsou školská zařízení, 
domovy pro seniory atd. 

Topná sezona  je již v plném prou-
du. Jako novinku, kterou jako první 
v regionu v oblasti centrálních do-
dávek tepelné energie budou moci 
využívat právě naši odběratelé, jsme 
připravili možnost sledování para-
metrů předávacích stanic (tzv. vý-
měniček). Koncem letních prázdnin 
jsme odběratele oslovili s prosbou 
o vyplnění dotazníku. Těm, kteří 
nám vyplněný dotazník zaslali zpět, 
jsme pak adresovali přístupová hesla 
k aplikaci, která je přístupná na na-
šich webových stránkách www.
tehosotrokovice.cz. Pomocí této 
aplikace mohou odběratelé sledovat 
aktuální provozní stav předávací sta-
nice ve svém domě, včetně spotřeb 
tepelné energie, atd. Tuto aplikaci 
chceme dále rozvíjet a rozšiřovat. 
Jako městská společnost tak tímto 
způsobem chceme občanům našeho 
města pomoci k úsporám finančních 
prostředků za účty za tepelnou ener-
gii. Často se totiž stává, že po zatep-
lení nebo výměně oken v domě nás 
o této skutečnosti zástupci těchto 
domů neinformují a nepožádají si 
o změnu nastavení parametrů pře-
dávací stanice. Dále lze měnit na-
příklad nastavení nočních útlumů 
na topení, atd.

Jako městská společnost si uvědo-
mujeme, jakou odpovědnost máme 
pro obyvatele města při plnění úkolu 

dodávky tepelné energie – vždyť tep-
lo je jednou ze základních lidských 
potřeb pro život. V této souvislosti 
jsme během letního období provádě-
li práce na domovních předávacích 
stanicích,  jejichž cílem je snižová-
ní energetické náročnosti (pomo-
cí výměn čerpadel za energeticky 
úspornější a účinnější), zvyšování 
spolehlivosti, bezpečnosti a komfor-
tu dodávek tepelné energie (pomocí 
výměn regulátorů  – řídicích systé-
mů stanic a obměnou dalších stroj-
ních částí stanic).

A jak lze dále ušetřit tepelnou 
energii a tím i finance? Občanům 
doporučujeme, aby nenechávali svá 
okna přes den otevřená „na ventilač-
ku“, ale větrali krátce a intenzivně. 
Aby u svých správců domů vyža-
dovali hydraulické vyvážení svých 
otopných systémů uvnitř domů, 
odbornou montáž termostatických 
ventilů a správně s nimi zacháze-
li – každý Celsiův stupeň navíc 
totiž znamená přibližně 6 % ener-
gie navíc. Vhodné je rovněž, aby 
radiátor v místnosti nebyl zastavěn 
nábytkem, a mohl tak kolem něj 
volně proudit vzduch, který se může 
snadněji ohřívat. Pevně věříme, že 
námi vytvořenou aplikací a radami 
přispějeme našim odběratelům – ob-
čanům města Otrokovice k úsporám 
finančních prostředků za dodávky 
tepelné energie. Zájmem městské 
společnosti TEHOS s. r. o. je, aby 
naši odběratelé byli s našimi služba-
mi po všech stránkách spokojeni.

 ing. tomáš morys,
  ředitel společnosti TEHOS s. r. o. 

novinky v oblasti dodávek tepelné energie

z jednání rady města 4. 11. 2013
Při prvním listopadovém jednání Rada 
města Otrokovice projednala 30 bodů 
s usnesením. Všechna tato usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.otroko-
vice.cz v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili zajištění akce Roz-
svícení vánočního stromu dne 29. 11. 
2013 a souhlasili s partnerstvím města 
při akci „POMÁHÁME POTŘEB-
NÝM“ konané ve stejný den na ná-
městí 3. května. Radní se seznámili 
a následně projednali zprávu o dosa-
vadním průběhu správy a provozu 
Sportovního areálu Baťov za III. čtvrt-
letí 2013. Radní schválili jménem za-
davatele rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Úprava 
a vybavení – zastávka MHD Náves, 

Otrokovice“. Jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka uchazeče AL-
SPO s. r. o. Radní poté schválili jmé-
nem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 
„Úprava a vybavení – zastávka MHD 
ulice Moravní, Otrokovice“. Jako nej-
výhodnější byla vyhodnocena nabídka 
uchazeče ALSPO, s. r. o. Rada města 
schválila jménem zadavatele rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější nabídky 
na podlimitní veřejnou zakázku na do-
dávku „Antivirové řešení klientských 
stanic“. Jako nejvýhodnější byla vy-
hodnocena nabídka uchazeče Auto-
Cont CZ, a. s.  Ve zbytku jednání se 
radní zabývali pronájmy městských 
pozemků a věcnými břemeny na po-
zemcích města. ing. milan PlesAr, 
 místostarosta města Otrokovice 

Neodkládejte výměnu řidič-
ského průkazu na poslední 
chvíli! S blížícím se koncem 
stanoveného termínu pro 
výměnu řidičských průkazů 
lze očekávat zvýšený zá-
jem řidičů a delší dobu pro 
odbavení. Řidičské průkazy 
vydávané v rozmezí od 1. 
1. 2001 do 30. 4. 2004 je 
nutno vyměnit nejpozději 
do 31. 12. 2013.  K 12. lis-
topadu výměnu řidičského 
průkazu neprovedlo 1 090 
otrokovických řidičů. Vý-
měny řidičských průkazů 
provádí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností  pří-
slušný podle místa trvalého 
pobytu držitele řidičského 
průkazu. Pro výměnu je nut-
né předložit jednu barevnou 
nebo černobílou fotografii 
průkazového formátu o roz-
měrech 3,5x4,5 cm, stávající 

řidičský průkaz a doklad to-
tožnosti. 

Žádost o vydání řidič-
ského průkazu se vyplňuje 
přímo u přepážky. Zákon-
ná lhůta pro vydání nového 
ŘP je do 20 dnů od podání 
žádosti, a jelikož se jedná 
o povinnost z platné práv-
ní úpravy, není výměna ŘP 
zpoplatněna. Pokud bude 
požadováno vydání ŘP 
(v rámci povinné výměny) 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pra-
covních dnů od podání žá-
dosti, je pro tento úkon již 
stanoven správní poplatek 
500 Kč. 

V případě, že výměnu ři-
dičského průkazu nestihnete 
provést (nemoc, pobyt v za-
hraničí), je možno řidičský 
průkaz, na něhož se vztahu-
je povinnost výměny do 31. 
prosince, vyměnit i po tom-

to datu. Řidičský průkaz se 
po tomto datu stal neplat-
ným, ale nedošlo k pozbytí 
řidičského oprávnění, takže 
i držitel tohoto řidičského 
průkazu je stále držitelem ři-
dičského oprávnění. Po ná-
vratu ze zahraničí s neplat-
ným řidičským průkazem je 
nutno v co nejkratší době ře-
šit vydání nového řidičského 
průkazu výměnou za neplat-
ný řidičský průkaz. Jelikož 
se po uplynutí stanoveného 
termínu již nebude jednat 
o výměnu z platné právní 
úpravy (viz § 134 zákona č. 
361/2000 Sb.), ale o vydání 
ŘP na základě neplatného 
řidičského průkazu, je tento 
úkon zpoplatněn správním 
poplatkem 50 Kč.
     ing. martin strAkA, 
 vedoucí oddělení 
 evidence řidičů

na výměnu řidičských průkazů již moc času nezbývá!

Město Otrokovice hodlá i v roce 2014 jako 
poděkování držitelům zlaté Janského plakety, 
Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně s trvalým 
pobytem v Otrokovicích uhradit roční celosí-
ťovou jízdenku na MHD.  ČČK Zlín nám po-
skytuje aktuální seznam dárců, kteří darovali 
krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích 
Zlín a Uherské Hradiště.  Vyzýváme proto ob-
čany Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či 
jsou držiteli zlaté Janského plakety za 40 bez-
příspěvkových odběrů krve či držiteli Zlatého 
kříže 1.–3. třídy a odběry byly provedeny mimo 
uvedené transfuzní stanice, aby se přihlásili 
do 30. 12. 2013 na Městském úřadu Otrokovi-
ce, Odbor školství a kultury, p. Odstrčilíkové, 
tel.: 577 680 460.  OŠK MěÚ Otrokovice

odměna dárcům

- evidence obyvatel
- občanské průkazy
- cestovní doklady
- registr řidičů
- registr motorových vozidel
- matrika, ověřování listin a podpisů
- CZECHPOINT

(e-služby)



Zvýšená teplota, kašel, rýma 
u malých dětí v nás hned vyvo-
lají obavy, lékař předepíše lék, 
týden klidu a my si vydechnem. 
Jen někdy následuje další vy-
šetření a čekání na výsledky.  
Snad jedno z nejhorších slov 
je leukemie, zvlášť když je to 
u malých dětí. Ze začátku se to 
bojíte vyslovit, pak se s tím učíte 
žít. Po zkušenostech, které byly 
velmi bolestivé, jsem ráda, že 
Sdružení Šance pomáhá překo-
návat toto těžké životní období. 
Prostředí Onkohematologického 
oddělení v Olomouci, na kterém 
se tyto děti léčí, už při vstupu 
nepřipomíná nemocnici, kde bu-
dou trávit dlouhou dobu: vesele 
vymalované chodby a vkusně 
zařízené pokoje jsou důležité pro 

psychiku dětí i maminek, které se 
uzavřely a nechtějí o své bolesti 
mluvit. Na oddělení docházejí 
nadací placené lektorky a vyrá-
bí se tam různé věci z keramiky, 
korálků, pohlednice a další zají-
mavé věci. Děti najdou kamará-
dy a hlavně maminky se zabaví, 
mají nové nápady a mezi ostat-
ními maminkami se zklidní, když 
vědí, že jejich dítě mělo taky po-
tíže a už je líp. Při této činnosti 
zapomenou na starosti, které 
jsou,  a ne malé. Pokud jsou v ro-
dině dvě děti, rodina se rozděli-
la, platí se pobyt v nemocnici. 
Nadace platí pobyt v nemocnici 
po dobu 90 dní, velmi oblíbené 
jsou zimní a letní dětské tábory 
dětí, které po léčbě hradíme, děti 
se velmi těší na své kamarády, 
je zde lékař i sestra. Děti se tu 
učí znovu smát, třeba při osla-
vě narozenin dětí a oslavě při 
vyléčení, což je z 92 % případů. 
To jen krátce z toho, co pro děti 
děláme. Za to všechno patří dík 
vám všem, kteří vánoční růži 
prodáváte, vám všem, kteří si 
tuto květinu koupíte, za každým 
kvítkem je dětský úsměv. V před-
vánočním čase, až bude květina 
stát na vašem stole, ať přinese 
radost vám všem a nemocným 
dětem víru, že se vrátí ke svým 
rodinám. Děkuji všem.
zdena wAsserBAUerová, 
 Sdružení Šance
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Pro zimní období a přečkání mrazivých nocí je 
v Otrokovicích opět otevřena mobilní buňka pro 
lidi bez domova, takzvaná seďárna. Služba je bez-
platná, navíc na začátku provozní doby si mohou 
uživatelé každý den požádat o poskytnutí teplé po-
lévky a pečiva rovněž zdarma. Při příchodu není 
uživatel, na rozdíl od seďárny v krajském městě, 
testován na přítomnost alkoholu ani jiných drog, 
musí ale dodržovat pravidla stanovená provozním 
řádem, zásady soužití bez násilí a udržovat čistotu 
a pořádek. „Seďárnou v ulici Příčná město napl-
ňuje zákonnou povinnost zajistit osobám v situaci, 
kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo 
jejich život nebo zdraví, jinou formu pomoci v ne-
zbytném rozsahu,“ uvedl starosta Otrokovic Jaro-
slav Budek.   

Seďárna bude v provozu nepřetržitě až do 31. 
března 2014, a to vždy od 19 do 6.30 hodin ná-
sledujícího dne. Faktický provoz je zajišťován 
na základě dohody mezi městem Otrokovice, 
Technickými službami Otrokovice a Charitou sv. 
Anežky Otrokovice. S ohledem na bezproblémový 
chod této služby je po celou dobu provozní doby 
přítomen na místě zaměstnanec Charity, který má 
k dispozici tlačítko tísňového volání napojené 
na Městskou policii Otrokovice. Vstupem do mo-
bilní buňky se každý uživatel podrobuje ustano-
vením provozního řádu a je povinen dbát pokynů 
provozního pracovníka. „Služba v Otrokovicích 
funguje již třetím rokem a dosud jsme nemuseli při 
provozu řešit závažnější problémy, a to zejména 
díky spolehlivým pracovníkům Charity sv. Anež-
ky Otrokovice, kteří zajišťují provoz a spolupráci 
s městskou i státní policií,“ zdůraznil starosta.

Mobilní buňka pro lidi bez domova je formou 
nezbytné pomoci lidem bez domova, kterým není 
poskytována sociální služba azylový dům či noc-
lehárna a neposkytnutí okamžité pomoci a přístřeší 
v zimních měsících by ohrozilo jejich život nebo 
zdraví.  Také v minulé sezoně byla buňka v pro-
vozu dvanáct hodin denně, a to po dobu 4 měsí-
ců, od 15. 11. 2012 do 15. 3. 2013, vždy od 19.00 
do 6.30 hod., tj. 11,5 hod., poslední půlhodina 
provozní doby byla vyhrazena na úklid. Po celou 
provozní dobu byl v buňce přítomen zaměstnanec 

Charity sv. Anežky Otrokovice. Jako nejúsporněj-
ší možné finanční řešení bylo zvoleno zaměstná-
ní pracovníků formou veřejně prospěšných prací 
s dotací od úřadu práce, kdy byli zaměstnáni tři 
uživatelé služeb Azylového domu Samaritán. 
V průběhu provozu buňky se nevyskytly žádné 
problémy s pracovní morálkou těchto pracovní-
ků, pracovníci se osvědčili a nedošlo k žádným 
viditelným pochybením. Namátkové kontroly ze 
strany zaměstnavatele (Charity) proběhly bez pro-
blémů.

Služba byla klienty velmi hojně využívána. Svou 
roli v tomto sehrála poměrně tuhá zima, plné obsa-
zení většiny ubytoven v Otrokovicích nebo jejich 
finanční nedostupnost. V lednu 2013 byla služba 
také využita některými osobami propuštěnými 
z výkonu trestu na základě amnestie prezidenta 
republiky, neboť tito klienti o svém propuštění ne-
věděli dopředu, byli propuštěni v noci či o víkendu 
a neměli předem zajištěné ubytování ani finanční 
prostředky. Zajímavou skutečností jistě je, že 
oproti předminulé sezoně začaly buňku více vyu-
žívat ženy. V případě tuhých mrazů měli klienti na 
začátku večerního provozu buňky možnost obdržet  
s doprovodem provozního pracovníka zdarma tep-
lou polévku díky spolupráci s majitelem restaurace 
Dolly nedaleko buňky. V sezoně 2012/2013 bylo 
vydáno 625 porcí polévek, v sezoně předchozí to 
bylo 256 porcí.   (red)
tabulka uvádí statistiku využívání zařízení 
v sezoně 2012/2013. v roce 2011 bylo realizová-
no odhadem 411 noclehů. 

seďárna je opět v provozu. Až do března

  telefonní operátor 
Myslíte si, že jste komunikativní a máte zdravé sebevědomí? 

Odmítají Vás při pohovorech, protože nemáte praxi? 
Pokud jste odpověděli Ano, rádi vás zaměstnáme 

v nAŠem cAll centrU! 
co má operátor aktivního telemarketingu na starosti?

* aktivní telefonický kontakt se zákazníky za úče-
lem prodeje produktů a služeb společnosti (našimi zá-
kazníky jsou významné firmy z různých odvětví) * po-
skytování správných a úplných informací týkajících 
se nabízených produktů a služeb * řešení námitek a dotazů zákaz-
níka vedoucí k úspěšnému prodeji * aktualizace požadovaných 
údajů do systému

co vám nabízíme:
* zázemí mezinárodní společnosti * hlavní pracovní poměr nebo 
dlouhodobou brigádu * směny 8.00–15.00 a 13.00–19.00 hod., 
pro studenty, zaměstnané a maminky na MD výjimky * vstupní  
a navazující rozvojová školení ZDARMA * reálnou možnost 
profesního i osobnostního růstu * 75 Kč/hod + neomezená výše 
bonusů * společné firemní akce a lidský přístup vedení 

co od vás očekáváme:
* vynikající komunikační a vyjadřovací schopnosti * příjemný, 
kultivovaný hlasový projev bez logopedických vad * dynamic-
kou, pozitivní osobnost s aktivním přístupem k práci * prozá-
kaznický přístup a zdravou ctižádostivost * prodejního ducha 
a chuť stále se rozvíjet * schopnost naslouchat potřebám klienta 
a pružně na ně reagovat * uživatelskou znalost práce na PC

crystal call, s. r. o., nám. t. G. masaryka 2433, zlín 760 01
kontaktní osoba: ing. karolina mindlová, 

e-mail: karolina.mindlova@crystalcall.eu, telefon: 777 811 398

 

Otrokovická Charita už podruhé 
spouští projekt Hliník pro Cha-
ritu, který podpoří pomoc lidem 
v blízkém okolí a navíc pomůže 
šetřit životní prostředí díky roz-
šíření povědomí o možnosti tří-
dit hliníkové obaly. Minulá akce 
měla velký ohlas, proto jsme se 
rozhodli ji zopakovat. Podařilo 
se nám také domluvit spolupráci 
se společností Metalšrot Tluma-
čov, která přislíbila zdvojnáso-
bení získané částky, za což jim 
moc děkujeme.  Do třídění se 

může zapojit každý, konkrétně 
se jedná o plechovky od nápojů, 
alobal, víčka od jogurtů, staré 
hrnce, plechy, příbory a podob-
ně. Tyto věci jsou v domácnos-
tech běžné, ale málo už se ví, že 
se mohou třídit jako třeba papír 
a plasty. Při minulé akci se mezi 
plechovkami od nápojů a sprejo-
vými nádobkami objevila i hliní-
ková koloběžka. 

Sesbíraný hliník můžou lidé 
nosit do Charitního domova 
(Na Uličce 1617, Otrokovice) 

nebo do škol v Otrokovicích, 
Napajedlích a blízkých obcích. 
Konec akce je na Den Země 22. 
dubna 2014 a výsledky budou 
vyhlášeny týž den při společ-
ných oslavách Dne Země v par-
ku vedle polikliniky. Na Charitě 
se pomalu začínají shromažďo-
vat pytle s hliníkem, při minulé 
akci se jich sešlo přes padesát 
a dohromady vážily přes 200 ki-
logramů.  mgr. Jiří vlČek, 
 zástupce ředitele 
 Charity sv. Anežky Otrokovice

Nově vznikající Klub přátel NA-
DĚJE Otrokovice nabízí způsob, 
jak jednoduše jednorázově či 
pravidelně podporovat projekty 
NADĚJE, pobočky Otrokovice 
a přitom nijak zásadně nezatížit 
vlastní rozpočet. Členem Klubu 
přátel NADĚJE Otrokovice se 
může stát kdokoliv, kdo chce 
pomoci našim spoluobčanům 
s mentálním a kombinovaným 
postižením, kteří využívají soci-
ální služby NADĚJE, pobočky 
Otrokovice. Členství v klubu je 
především určeno jednotlivcům, 
skupinám občanů, pracovním či 
zájmovým kolektivům.

V Klubu přátel NADĚJE Ot-
rokovice se můžete seznámit 
s klienty NADĚJE, pobočky 
Otrokovice, účastnit se kultur-
ních akcí pořádaných NADĚJÍ, 

navštívit festival JEDEN DEN, 
využít klubové slevy v Café 
Naděje a hlavně mít dobrý pocit 
z pomoci druhým lidem. Finanč-
ní prostředky shromažďované 
v rámci Klubu přátel NADĚJE 
Otrokovice přispějí na chod Do-
mova NADĚJE ve Wolkerově 
ulici, nákup materiálu pro soci-
álně terapeutickou dílnu, zakou-
pení vybavení bytů v chráněném 
bydlení aj.

Přihlaste se do Klubu přátel 
NADĚJE Otrokovice ještě dnes! 
Stačí vyplnit přihlášku a vybrat 
si jednu z možností finanční 

podpory. Můžete přispět jedno-
rázově či pravidelně – měsíčně, 
čtvrtletně nebo ročně. Výše daro-
vané částky závisí pouze na va-
šich možnostech. Pro členství je 
rozhodující, abyste nás podpořili 
minimálně částkou 50 Kč měsíč-
ně, tj. 600 Kč ročně. Na vyžá-
dání se vystaví potvrzení o daru 
pro daňové účely.  Přihlášku si 
můžete stáhnout na www.nade-
je.cz, nebo ji vyplnit a odevzdat 
v Café Naděje v budově Senior 
C. Aktuální informace nalez-
nete i na Facebooku – Naděje, 
pobočka Otrokovice. V případě 
dotazů kontaktujte naše odděle-
ní fundraisingu: Jana Jordánová,  
e-mail: j.jordanova@nadeje.cz, 
tel: 775 889 688.
mgr. martina lAnGerová, 
personalistka Naděje Otrokovice
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vánoční růže potěší a pomohou i letos

Hliník nepatří do Humpolce, ale do otrokovic na charitu

klub přátel nAděJe: dobrý pocit z pomoci druhýmJUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908
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Měsíc P o č e t 
nocí

Muži Ženy Celkem

Listopad 15 21 21

Prosinec 31 149 1 150

Leden 31 219 2 221

Únor 28 191 41 232

Březen 14 56 9 65

celkem 119 636 53 689

Vánoční růže budou v prodeji 
1. prosince po ranních boho-
službách v kostele, 4. prosin-
ce na poliklinice od 7.30 do 
11hodin a na městském úřadě 
od 11 do 12.30 hodin.

Snímek z prodeje vánočních 
růží na otrokovické radnici. 
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8. 12.. 15.30 hod., velký sál,  vstupné 80 kč
k. m. walló  –  PrinceznA se zlAtoU HvězdoU nA Čele 
Divadlo TYJÁTR Otrokovice a taneční skupina ANIFE uvádějí premiéru vý-
pravné pohádky. Pohádkový příběh o lásce princezny Lady a prince Radovana. 

10. 12., 19 hod., velký sál, vstupné 160 kč, studenti a senioři sleva 50%
tomáŠ koČko orcHestrA – Adventní krAČúnovský koncert 
Mistr world music inspirované moravskou tradiční hudbou poprvé v Otroko-
vicích!

11. 12., 17.30 hod., nám. 3. května, vstup volný
Česko zPívá koledy
Deník zve své čtenáře a všechny lidi z regionu, aby si přišli zazpívat pět koled 
na nám. 3. května. Všichni lidé, kteří na akci přijdou, tak symbolicky pomohou 
propojit celou republiku. Letos se bude zpívat ve více než 100 městech a obcích 
v celé České republice. 

13.– 14. 12., nám. 3. května, vstup volný
vánoČní trHy nA otrokovickém náměstí
Stánky výhradně s vánočním zbožím. Občerstvení a kulturní program zajiš-
těny. Začátky kulturních vystoupení – pátek od 16 hod., sobota  od 9 hod. V 
sobotu také vánoční projížďky na ponících. Pořádá město Otrokovice s Otroko-
vickou BESEDOU a Technickými službami Otrokovice.

16. 12., 19.00 hod., velký sál, vstupné 160 kč, studenti a senioři sleva 50%
melAnie scHoltz QUArtet –  vánoČní Písně
Vánoční koncert slavné jazzové zpěvačky z Jihoafrické republiky, která prošla 
vítězně mnoha soutěžemi a festivaly. Řada nejznámějších světových vánočních 
melodií  v její neopakovatelné interpretaci.

20. 12., 18.00 hod., velký sál, vstupné 70 kč
vánoČní koncert ŽenskéHo PěveckéHo sBorU
otrokovice –  Zazní populární vánoční písně a koledy.

28. 12., 19.00 hod., velký sál, vstupné 250 a 220 kč
Předsilvestrovské setkání s dobrým divadlem, pražskými herci a pozvánkou na 
skleničku vína. Divadlo Radka Brzobohatého Praha:
J. GodBer – vyHAzovAČi
Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý 
příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje 
Brzobohatého. Hrají: O. Brzobohatý, E. Čekan, V. Hájek a P. Vágner. 
Připravujeme: 6. 1. slavnostní otevření městské galerie, 17. 1. slavnostní 
otevření informačního centra, 25. 1. otrokovický Ples –  moderuje 
Petr vondráček

kino BesedA
3. 12., 19.00 hod., kinokavárna, 85 kč, přístupno
BArevný závoJ – USA, Čína, Kanada 2006, 120 min. Drama, romantic-
ký, s titulky

5. 12., 19.00 hod., kinosál, 85 kč, přístupno
mAfiánovi –  USA, Francie 2013, 111 min. Krimi, komedie, s titulky

6. 12., 10.00 hod., velký sál, 60 kč, přístupno 
o rodiČícH A dětecH – Česko 2007, 107 min. Poetický, komedie, drama

10. 12., 19.00 hod., kinokavárna, 85 kč, přístupno
dokAŽte mi vinU – Německo, USA 2006, 125 min. Komedie, drama, 
krimi, s titulky

19. 12., 19.00 hod., kinosál, 85 kč, přístupno
riddick – USA, V. Británie 2013, 119 min. Sci-fi, akční, thriller, s titulky

Připravujeme na leden: Přijde letos Ježíšek, Před půlnocí, země naděje, 
vejška. 

záJezdy
vánoČní vídeŇ 14. 12. 2013, 450 kč. Odjezdy autobusu 5.30 od Hotelu 
Baťov a 5.40 od Otrokovické BESEDY.

termální lázně GyÖr 28.12.2013, 400 kč. Odjezdy autobusu 5.30 od 
Hotelu  Baťov a 5.40 od Otrokovické BESEDY.

PROSINEC

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: predpro-
dej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod.
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, které 
lze využít při návštěvě kina, k úhradě kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kulturní 
pořady Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo. 

149 Kč6 ks
Občané Otrokovic již nebudou 
muset jezdit na filmové novin-
ky do Zlína. Otrokovická BE-
SEDA totiž plánuje digitalizaci, 
která umožní držet krok s mo-
derními centry.

Kino v Otrokovicích má 
dlouhou tradici. Řada občanů 
ještě dnes vzpomíná na dobu, 
kdy bylo dokonce na výběr ze 
dvou zařízení, která přinášela 
filmové novinky. Chodilo se do 
kina Moskva na Společenském 
domě nebo do kina Lípa na so-
kolovně. Dnes je sice možné 
filmy na plátně zhlédnout také 
na dvou místech, v Otrokovické 
BESEDĚ a její kavárně, ale ani 
jedno neumožňuje promítat fil-
my v nových formátech dodá-
vaných pro digitalizovaná kina.

„V posledních dvou letech 
si stále častěji klademe otázky 
spojené s existencí kina v Otro-
kovicích. Současné parametry 
nedovolují promítat novinky. 
Doba promítání od premiéro-

vého uvedení filmu se prodlu-
žuje a do kina si pak najdou 
cestu pouze skalní příznivci, 
kteří touží film vidět vícekrát 
nebo ti, co jej dříve propásli. Už 
dlouhá léta spolupracujeme se 
zlínským filmovým festivalem 
a zastaralost technologií ohro-
žuje i její pokračování,“ postes-
kl si starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek. Právě proto se 
otrokovičtí radní rozhodli pro 
změnu a souhlasili, aby kino 
Otrokovické BESEDY bylo di-
gitalizováno. Instalace nových 
technologií, které umožní i pro-
mítání filmů ve 3D, si vyžádá 
téměř 2 miliony korun. „Věřím, 
že budeme schopni konkurovat 
okolním zařízením aktuálnos-
tí, kvalitou i cenou a podaří se 
nám tradici kina v Otrokovicích 
obnovit. Kromě filmových no-
vinek bychom chtěli nabídnout 
také přímé přenosy kulturních 
či sportovních akcí,“ uzavřel 
starosta Jaroslav Budek.   (vac)

             15. 12., 15.00, velký sál, vstup volný 
             soUtěŽ v PeČení vánoČníHo cUkroví
Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čoko-
lády, která se line kuchyní, když se zase po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se za-
pojte do naší vánoční soutěže. Vyhodnocení se uskuteční ve velkém sále Otrokovické 
BESEDY v průběhu akce Koledy tří národů. Cukroví přineste 15. 12. do Otrokovické 
BESEDY od 12.00 do 13.00 hod.  Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou 
těšit na hodnotné ceny! Deseti nejúspěšnějším účastníkům z ČR a SR budou propla-
ceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka 
bude vyplacena na základě předložených účetních dokladů.  Projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé 
Karpaty.

          15. 12., 15.00 hod., velký sál, vstup volný
           koledy tří národŮ
V rámci koncertu zazní koledy z Polska, Slovenska a Česka v interpretaci souborů 
 z partnerských měst Dubnica n. Váhom, Zawadzkie a hostitele. Těšit se můžete také 
na zajímavý doprovodný program, prodej vánočních výrobků, vánoční dílny, vyhod-
nocení soutěže v pečení vánočního cukroví a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže. 
Pořádá město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU. Projekt je spolufi-
nancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem 
Bílé Karpaty.

otrokovická BesedA zmodernizuje kino

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesio-
nální zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních 

akcí, dokumentů a propagačních filmů. E-mail pro nabídku a bližší 
info: redakce@televizeotrokovice.cz

 

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU pořádá 

Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se line kuchyní, když se zase 
po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže.  

Vyhodnocení se uskuteční 16. 12. 2012 ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY v průběhu akce Koledy tří národů. 

Cukroví přineste 16. 12. na Otrokovickou BESEDU od 12.00 do 13.00 hod.  
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny!! Deseti účastníkům z ČR a deseti účastníkům ze SR 
budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě 

předložených účetních dokladů.  
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

SOUTĚŽ V PEČENÍ 
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

Janek ledecký zazpívá také při 
rozsvícení vánoČníHo stromU, 

které se koná 29. 11. od 16.30 hod., nám. 3. května
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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

29. listopadu, od 16.30 hod., nám. 3. května
rozsvícení vánoČníHo stromU s cHAritAtivní Akcí 
PomáHáme PotřeBným
Vystoupení představitelů města. Kulturní pořad a občerstvení zajištěny. Zpívání 
koled pod vánočním stromem. Tradiční originální punč a svařené víno vařené 
přímo na místě a grilované speciality při charitativní akci Pomáháme potřebným.

15. prosince, od 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
koledy tří národŮ 
Tuto akci pořádá město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU. V rám-
ci koncertu zazní koledy z Polska, Slovenska a Česka. Těšit se můžete na zajíma-
vý doprovodný program, prodej vánočních výrobků, vánoční dílny, vyhodnocení 
soutěže v pečení vánočního cukroví a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže Vá-
noční malování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu 
mikroprojektů spravovaného Regionem bílé Karpaty.  vstup volný

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE O VÍKENDU 6.–8. prosince NA

ZVĚŘinoVÉ Ho
A DALŠÍ speciALiTY Z VYHLÁŠenÉ DoMÁcÍ KUcHYnĚ
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

 AUTOVRAKŮ 
 

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku 

NA MÍSTĚ 
 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 
Autovrakoviště Třebětice 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak vyplatíme 

1000,- Kč 

Prostory v 1. patře Otrokovické BESEDY patřily 4. listopadu ver-
nisáži VII. Výtvarného salonu, přehlídky letošních prací umělec-
kého sdružení Rozumění. Lidé mohli zhlédnout obrazy, plastiky či 
šperky otrokovických umělců, a to až do 22. listopadu. Stejně jako 
se příznivci Rozumění těší na tuto výstavu, vědí už příznivci kalen-
dářů vydávaných městem 
Otrokovice, že na vernisáži 
se pokřtí kalendář na násle-
dující rok. Tentokrát nese 
nový nástěnný kalendář 
města Otrokovice název 
Příběhy zakleté do kamene. 
Věnován je sakrálním plas-
tikám nejen v Otrokovicích, 
ale i v jejich okolí. Kalen-
dář je v prodeji za 80 korun 
a k dostání je v Otrokovické 
BESEDĚ i Knihkupectví 
Svatavy Nováčkové na ná-
městí. Při svém hledání mo-
hou na poukaz na kalendář narazit i geocacheři.

Kalendář slavnostně pokřtili starosta Otrokovic Jaroslav Budek 
a místostarosta Milan Plesar. „Všechny ty křížky, sochy světců, 
boží muka a piety jsou součástí krajiny, ve které žijeme. Míjíme je 
často bez povšimnutí, bez zastavení. Vnímáme je, ale nevěnujeme 
jim větší pozornost. A přesto právě ony jsou tím, co krajinu – jak 
tu zastavěnou, tak volnou – dotváří a dává jí lidský rozměr. Říká-
me o naší krajině, že je líbezná, prostoupená věky a životy našich 
předků. Ani si přitom neuvědomujeme, že již od doby baroka jsou 
to právě v krajině roztroušené sakrální plastiky, které významnou 
měrou spoluvytvářejí její vzhled a často také onu blízkost, kterou 
ke své krajině pociťujme. Plastiky jsou to různé – mnohdy mimo-
řádná umělecká díla vynikajících mistrů, ale často také až dojemně 
naivní výtvory lidské tvořivosti. Ty i ony však mají moc vyprávět 
příběhy. Příběhy o lidech, kteří tu byli před námi,“ píše starosta Ja-
roslav Budek v úvodu kalendáře, který okem fotografa Pavla Ligra 
zachycuje celkem třináct plastik z Otrokovic, Tlumačova, Napaje-
del, Halenkovic, Pohořelic, Komárova a Spytihněvi.

Radnice láká k návštěvě zajímavých sakrálních plastik i moderní 
formou oblíbeného geocachingu. V Otrokovicích a okolních obcích 
bylo umístěno celkem sedm schránek. Jedná se o takzvané multi-
-cache, kdy v první je odkaz na druhou, v té pak na další až k po-
slední. Pro první geocachery je ve schránce na konci hledání připra-
ven poukaz právě na nový nástěnný kalendář města. Hledání začíná 
na souřadnicích N 49°11.784 E 017°32.213, nápověda „PRVNÍ JE 
V KEŘI“.  (red), foto: Anna novotná

Novým logem by se již brzy 
mohla pyšnit Městská knihov-
na Otrokovice. Vítězný návrh 
vybrala porota z prací žáků ot-
rokovických základních škol 
v rámci soutěže nazvané LOGO 
KNIHOVNY s podtitulem Buď 
součástí knihovny. 

Soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií na žáky druhého stupně 
základních škol a žáky Základní 
umělecké školy Otrokovice. Dle 
zadání soutěže mohly být pro 
tvorbu výkresů použity dvě tech-
niky – malba a kresba. Celkem 
se do soutěže zapojilo jednaše-
desát žáků. Padesát jedna prací 
odevzdali žáci základních škol 
a deset prací žáci základní umě-
lecké školy. Všechna díla byla 
veřejnosti představena při ver-
nisáži na Městském úřadě Otro-
kovice, kterou zahájil a následně 
i ukončil hrou na klávesy Marian 
Pražák.  

LOGO se nám má vštípit 
do paměti, máme ho lehce ur-
čit a představit si pod ním da-
nou instituci – v našem případě 
Městskou knihovnu Otrokovice. 
Možná i proto organizátoři sou-
těže jako hlavní kritérium hod-
nocení nevolili ani tak výtvar-
né zpracování, jako zajímavý 
nápad, který následně zpracuje 
profesionální grafik. Porota na-
konec ohodnotila jako nejlepší 
návrh práci Markéty Kadlčíkové 
ze ZŠ T. G. Masaryka. O tom, 
zda se logo knihovny změní 
a ponese podobu vítězného návr-
hu, rozhodnou otrokovičtí radní 
na svém zasedání.    (red)
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30. 11., 9–11 hod. 
mikulášský kufřík 
Areál kynologického klubu
Program: Čeká vás procházka 
nebo také běh lesem za Miku-
lášem s dárečky a čertovskými 
špekáčky. 
cena: děti 20, dospělí 30 Kč
 
1. 12., 16–18 hod.
Čertovská diskotéka
Otrokovická BESEDA
Program: diskotéka pro děti
cena: 50 Kč

7. 12., 8–11 hod.
mikulášská házedla
Městská hala
Program: Již tradiční předvá-
noční soutěž leteckých mode-
lářů ve věkových kategoriích 
1.–5. třída a 6.–9. třída.

cena: 20 Kč

7. 12., 13–19 hod.
Předvánoční deskohraní
DDM Trávníky
Program: Moderní společen-
ské deskové hry pro všechny 
věkové kategorie. K dispozici 
pro hraní i naučení bude více 
než 30 druhů her.
cena: 20 Kč

11. 12., 15–17 hod.
vánoční dílny
Centrum volného času
Program: Za drobný popla-
tek si můžete vyrobit dárečky 
a ozdoby pro vás a vaše nej-
bližší.
vstup volný, dílny za drobný 
poplatek  Těší se na vás 
 DDM Sluníčko

knihovna bude mít 
možná nové logo

ZVĚŘinoVÉ HoDY

ZŠ Trávníky Otrokovice
vás zve na den otevřených 
dveří, který se uskuteční

v úterý 17. 12. od 8 hodin.
Od 15 hodin se ve spolu-

práci se SRPŠ uskuteční již 
tradiční Vánoční jarmark.

kalendář pokřtili na vii. výtvarném salonu

BESEDA
foto

 

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU pořádá 

Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se line kuchyní, když se zase 
po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže.  

Vyhodnocení se uskuteční 16. 12. 2012 ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY v průběhu akce Koledy tří národů. 

Cukroví přineste 16. 12. na Otrokovickou BESEDU od 12.00 do 13.00 hod.  
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny!! Deseti účastníkům z ČR a deseti účastníkům ze SR 
budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě 

předložených účetních dokladů.  
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

SOUTĚŽ V PEČENÍ 
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

Vítězný návrh loga od Markéty 
Kadlčíkové.



OtrOkOvické
nOviny8

noční šifrovací hra zlaté oči: soutěžící pátrali po zmizelém agentovi

Do práce na okraji Otroko-
vic dojíždím pravidelně na 
kole, jako správný obyvatel 
Otrokovic. Výjimečně jedu 
autem. Ano, Otrokovičtí jezdí 
rádi na kole a radnice se jim 
snaží pomáhat. Jenže pro jíz-
du ve městě je potřeba kromě 
nadšení i trocha zdravého ro-
zumu, ohleduplnosti a aspoň 
trochu pochopení pro pravi-
dla. Možná si řeknete, že cyk-
listická sezona už končí, ale v 
Otrokovicích se jezdí i v zimě 
a zejména teď na podzim by si 
cyklisté měli uvědomit, že ne-
jsou v takovém bezpečí jako 
v létě, pokud vyjedou za šera 
a nejsou dostatečně vidět.

Dnes ráno jsem opět vyjel 
do práce a v tmavém zákoutí 
míjím jednoho klasického ne-
viditelného cyklistu. Tmavé 
oblečení, neosvětlené kolo. 
Že mě na lávce přes Dřevnici 
předjíždí cyklisté, když podle 
pravidel vedu kolo, jsem si už 
zvykl. I radnice už nechala 
zvýšit zábradlí, aby před ta-

kovými cyklisty měli chodci 
kam uskakovat a nebáli se 
pádu do řeky. I dneska mě 
jedna paní takto předjela. 
Však jsem ji hned na další 
křižovatce předjel. Tedy má-
lem jsem ji rovnou přejel, 
protože se znenadání rozhod-
la odbočit vlevo. Žádné uká-
zání změny směru, natož pak 
ohlédnutí za sebe.

Jako jezdec na kole i řidič 
auta vím, jak je pro cyklistu 
nepříjemné, když musí jez-
dit mezi auty, ale taky jak je 
nepříjemné pro řidiče, když 
se před ním ve tmě najednou 
objeví neosvětlený cyklista, 
třeba rybář v maskáčích či 
starší pán v hubertusu, pokud 
možno v protisměru.

Vím, že už jste téma bez-
pečné jízdy na kole vydali 
a na mnoho cyklistů jsou 
všechna pravidla krátká, ale 
přesto Vás prosím o další oži-
vení tohoto tématu. Jde přece 
o život.  Josef PAPeŽ, 
 obyvatel Otrokovic

Šestnáct pětičlenných týmů se vydalo 9. lis-
topadu po stopách Agenta Z007 zachraňo-
vat svět. Agent se ocitl v ohrožení potom, co 
se centrálu tajné služby chystali napadnout 
teroristé. Takové bylo téma letošního, již 
7. ročníku městské noční hry Zlaté oči, kte-
rou pořádají otrokovičtí skauti. Kromě luš-
tění zapeklitých či zábavných šifer je čekalo 
několik úkolů, jako třeba předvádět panto-
mimu nebo vylézt po věži z pivních beden 
až ke zvonečku zavěšenému na provaze 
mezi stromy. Hra, která probíhala přes ce-
lou noc, začínala několika malými zkouška-
mi v sále Otrokovické BESEDY. Na 80 hrá-
čů se pak prošlo přes celé území Otrokovic. 
Od Štěrkoviště až po hřbitov v Kvítkovicích 
hledali šifry nebo úkoly. Organizátorský 
tým byl tvořený převážně členy skautského 
střediska v Otrokovicích. Děláme to proto, 
že nás to baví: největší uspokojení cítíme, 
když se hra podaří a hráči opouští hru, 
i když unavení, tak s dobrou náladou. Na to, 
jestli bude následovat i další ročník, si musí-
me počkat do příštích letních prázdnin, kdy 
celá hra začíná vznikat.  Petr foltýn, 
 vedoucí skautského střediska Otrokovice

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. do-
poručuje svým odběratelům, 
aby nepodcenili zabezpečení 
vodoměrů před mrazem. Stává 
se, že zákazníci zjistí poško-
zení vodoměru až při dalším 
odečtu vody nebo i za několik 
měsíců, kdy již došlo k vel-
kým škodám.

Výměna poškozeného vo-
doměru přijde odběratele při-
bližně na jeden tisíc pět set 
korun. Za škody na vodomě-
ru, které vzniknou jeho ne-
dostatečnou ochranou, napří-
klad mrazem, plně zodpovídá 
odběratel (dle zákona č. 274/ 
2001 Sb. o vodovodech a ka-
nalizacích pro veřejnou potře-
bu v platném znění § 17, odst. 
2 je odběratel povinen umož-
nit provozovateli přístup k vo-
doměru, chránit vodoměr před 
poškozením a bez zbytečného 
odkladu oznámit provozovate-
li závady v měření).

Před nástupem mrazivého 
období je vhodné zkontrolo-
vat, zda je vodoměr umístěn 
ve vytápěné místnosti či mi-
nimálně izolován například 
izolační vatou (ne skelnou). 
Jako tepelnou izolaci zásadně 
nepoužívejte materiály, které 

mohou navlhnout. Pokud se 
vodoměr nachází ve vodoměr-
né šachtě, musí zákazník dbát 
na to, aby šachta byla pečlivě 
uzavřena a její vstup zabezpe-
čen tak, aby ji nemohla zapla-
vit povrchová voda. V zimě je 
navíc vhodné poklop šachty 
přikrýt tepelnou izolací, na-
příklad polystyrenem.   Pokud 
je vodoměr umístěn ve sklep-
ních prostorách a hrozí riziko 
promrzání, je vhodné snížit 
ventilaci. V případě, kdy jsou 
odběry minimální nebo vůbec 
žádné, např. na letních cha-
tách, je nutné rozvody vody 
úplně vypustit.

kontrolujte svůj vodoměr 
i během roku. Velmi důležité 
je zapisovat si stav vodoměru, 
měsíčně nebo čtvrtletně. Díky 
tomu si odběratel může nejen 
kontrolovat správnost údajů 
na faktuře, ale hlavně tak lze 
odhalit potenciální únik vody. 
Je-li odběrné místo vybaveno 
vodoměrnou sestavou, obsa-
huje uzávěr před a za vodo-
měrem. Oba uzávěry je vhod-
né zhruba 2x ročně několikrát 
nenásilně protočit, aby byla 
zachována jejich funkčnost.
MORAVSKá VODáRENSKá, a. s.
 840 668 668, www.smv.cz

ochraňte své vodoměry před mrazem
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Jubilejní 30. výročí založení 
klubu důchodců na Baťově sla-
vili senioři 22. října. Společné 
setkání nazvali „Kavárnička“ 
a skutečně celá oslava se nes-
la ve velmi přátelském duchu 
s posezením u dobré kávy 

a zákusku. Protože se jednalo 
o oslavu založení klubu, vzpo-
mínalo se na jeho začátky, ale 
i zábavné historky, které členo-
vé prožili.

Zdeňka Šicová je od zalo-
žení v roce 1983 třetí předsed-

kyní klubu. Setkání klubu je 
každý čtvrtek, ve středy cvičí-
vají jógu. „Už je nás moc, tak 
jsme rozdělení na dvě party,“ 
podotkla předsedkyně s tím, že 
o akce není nouze: například 
v prosinci je čeká mikulášské 
setkání. „Pořádáme také dva 
zájezdy za rok. Takový zájezd 
musí vždycky skončit ve skle-
pě, s hudbou, s tanečkem. Hole 
půjdou do kouta, tancuje se,“ 
přiblížila s úsměvem. Klub 
spolupracuje s městem, což 
potvrdila například přítomnost 
starosty na oslavě třicátin KD 
Baťov.   

„Kdyby nebylo podpory ze 
sociálního odboru, tak bychom 
nemohli existovat,“ říká Zdeň-
ka Šicová. Starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek doplnil, že se-
nioři z KD Baťov dostávají ne-
jen k 30. výročí klubu opravu 
stupaček v někdejším Senioru 
A a také pergolu a místo k opé-
kání či rožnění.  (ano)

z redAkČní PoŠty

Podnikatel, který byl ke dni 17. 
10. 2013 oprávněn prodávat 
kvasný líh, konzumní líh a li-
hoviny, musí dle novely živ-
nostenského zákona požádat 
o koncesi.

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 na-
byla účinnosti novela zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, provedená zákonem 
č. 309/2013 Sb. Nová úprava 
se vztahuje na všechny podni-
katele, kteří se zabývají distri-
bucí a prodejem kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin jak 
podnikatelům, tak i konečným 
spotřebitelům.

Rozšiřuje se dosavadní před-
mět podnikání koncesované 
živnosti pro výrobu a úpravu 
kvasného lihu, konzumního 
lihu, lihovin a ostatních alko-
holických nápojů (s výjimkou 
piva, ovocných vín, ostatních 

vín a medoviny a ovocných de-
stilátů získaných pěstitelským 
pálením) o prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a liho-
vin.

Podnikatel, který byl ke dni 
17. 10. 2013 oprávněn prodá-
vat kvasný líh, konzumní líh 
a lihoviny, může v této činnosti 
pokračovat po dobu 6 měsíců 
od nabytí účinnosti zákona. 
Požádá-li v této lhůtě živnos-
tenský úřad o koncesi, může 
v prodeji kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin pokra-
čovat do doby pravomocného 
rozhodnutí o udělení koncese. 
Kromě prodejců lihovin v ob-
chodě se jedná také o podni-
katele, kteří lihoviny podávají 
v restauračních zařízeních, pří-
padně i dopravních prostřed-
cích.

Marným uplynutím lhůty 
(17.  4. 2014) k podání žádosti 
o koncesi podnikateli zaniká 

právo prodávat kvasný líh, 
konzumní líh a lihoviny.

K získání koncese v částeč-
ném rozsahu předmětu pod-
nikání, a to pro prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu 
a lihovin, není třeba splnit 
žádné kvalifikační předpokla-
dy. Podnikání v prodeji těchto 
komodit není vázáno na schvá-
lenou provozovnu, která by se 
uváděla v rozhodnutí o udělení 
koncese.

Pokud podnikatelé chtějí 
mít zachováno právo k prodeji 
lihu a lihovin i po 17. 4. 2014, 
musí podat žádost o koncesi 
i ti prodejci, kteří mají v sou-
časné době živnost přerušenou. 
Žádost lze podat na kterém-
koliv obecním živnostenském 
úřadě v České republice. 
Přijetí žádosti o koncesi ne-
podléhá správnímu poplatku. 
mgr. lenka vAcUlová,  
 tisková mluvčí Otrokovic

klub důchodců Baťov oslavil třicátiny

Vzpomínání nad kronikou klubu.  foto: Anna novotná

Prodejci lihu a lihovin musejí požádat o koncesi

ve městě budou kontejnery na textil
Přestože se pořáda-
jí sbírky oblečení, 
případně lidé ode-
vzdávají nepotřebné 
oděvy do Charitního 
šatníku, spousta textilu končí  
v Otrokovicích u popelnic nebo 
přímo v nich. Nejpozději počát-
kem prosince se ale ve městě 
chystá instalace dvou kontejne-
rů na textil. Provozovatelem je 
Diakonie Broumov. Odevzdá-
ním nepotřebných oděvů, látek, 
lůžkovin, ručníků či užitkového  
textilu, případně použitelné 

obuvi, ale i nádo-
bí, tak lidé poslouží 
dobré věci. „Textil, 
který by se běžně stal 
odpadem, se z velké 

části dostane do nového cyklu 
využití, ať už jako oděv nebo 
nebo jako materiál zpracovaný: 
recyklovaný na nové výrobky 
nebo suroviny,  například na 
úklidové hadry nebo pro vý-
robu nových vláken či plastů,“ 
vysvětlil vedoucí Odboru život-
ního prostředí Městského úřadu 
Otrokovice Petr Zakopal.  (ano)

eskamotérský úkol. Jedním z úkolů bylo posta-
vit věž z beden vysokou natolik, aby soutěžící dosá-
hl na zvoneček zavěšený na laně mezi stromy.



Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti  a do-
provod na poslední cestě pana zdeňka PArmy. Zvláště děkuje-
me bývalým spolupracovníkům MěÚ, kteří se snažili svojí účastí 
zmírnit naši bolest. Eva a David Parmovi
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Dne 16. listopadu jsme si připomněli 1. výročí, kdy nás 
navždy opustila paní zdeňka cHytilová. S láskou 
vzpomínají manžel, synové, rodina a nejbližší přátelé.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky 
za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás 
žil. Dne 20. listopadu jsme si připomněli 1. výročí úmrtí 
ing. karla mAŠláně. S úctou a láskou vzpomíná 
manželka Anička, syn Petr a vnoučata Zuzka a Jiří.

S kytičkou na hrob dáme Ti do vínku pár slzí na víč-
kách a tichou vzpomínku. Dne 23. listopadu uplyne 
8 let ode dne, kdy nás opustil tatínek, syn a bratr, pan  
silvestr novák. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
 s námi. Syn Lukášek, rodiče Drahomíra a Josef Novákovi 
a bratři Josef a Jaroslav

Dne 26. listopadu vzpomeneme 110 let od naro-
zení našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana 
Josefa vAŠátA. Vzpomínají dcera Milada a synové 
Josef, Antonín a Svatopluk se svými rodinami. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

Už nejsi mezi námi, jak si osud přál. Ale Tvé srdce 
a  vzpomínky na Tebe zůstanou tu dál. Dne 28. listopadu 
uplyne smutný rok, kdy nás navždy opustil náš tatínek, 
dědeček Jaromír loBodáss. Za tichou vzpomínku 
děkuje celá rodina.

Dne 8. prosince tomu budou dva smutné roky, kdy nás 
opustil náš drahý manžel a dědeček, pan  
rudolf  vyBírAlík. Dědečku,  máme Tě hluboko 
v našich srdcích, nikdy na Tebe nezapomeneme. 
Manželka a syn s rodinou

Dne 8. prosince vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší 
dcery a vnučky soničky ArnoŠtové. Vzpomínají 
rodiče, rodina a spolužáci. 

Dne 15. prosince si připomeneme první výročí úmrtí 
pana Jiřího BřezíkA. S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdci těch, kteří ho měli rádi. 
Dne 21. října uplynulo dlouhých 30 let od úmrtí pana 
Antonína ŠeBíkA z Otrokovic. S láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Utichly kroky i váš hlas, ale obraz zůstává v nás. Každičká vzpomínka 
smutný je vzdech, navždy však zůstanete v srdcích nás všech. Dne 31. 
října uplynul a 19. prosince uplyne první rok, kdy nás navždy opus-
tili naši rodiče, paní Anastázie a pan evžen kArAsovi. S láskou 
vzpomínají synové Evžen a Miroslav.

Zemřela jsi tiše, jako když hvězda padá, na Tebe vzpo-
mínka však nikdy neuvadá. Dne 1. listopadu uply-
nulo 15 let od úmrtí naší maminky a babičky, paní  
marie Horové. S láskou a úctou vzpomíná syn 
Roman s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

Odešel, ale v našich srdcích žije dál. Díky za to, čím jsi 
pro nás byl… Dne 6. listopadu jsme si připomněli první 
výročí úmrtí pana františka dUdíkA. S láskou vzpo-
mínají manželka, dcera a synové s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří si vzpomenou s námi.

Nemoc je zlá, život Ti vzala. Ale zůstala jsi v srdci těm, 
kteří Tě měli rádi. Dne 9. listopadu uplynul rok od úmrtí 
naší maminky a babičky, paní zdeny lorenzové. 
Každý den na ni s láskou a bolestí v srdci vzpomínáme. 
Dcera Zdenka, syn Petr a vnoučata.

Jen svíčky zapálíme, kytičky položíme a tiše vzpomí-
náme. Dne 10. listopadu jsme si připomněli 2. výročí 
úmrtí pana Arnošta scHmidtA. S úctou a láskou 
vzpomíná manželka Irena a děti Marta, Arnošt a Jana 
s rodinami.

Dne 12. listopadu by se dožil 85 let náš drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan Alois BrázdiL. Děkuje-
me za tichou vzpomínku. Syn a dcera s rodinami

Dne 14. listopadu by oslavil 60. narozeniny pan  
rostislav ČevelA. S láskou vzpomínají manželka 
Alena, syn Roman a dcera Monika s rodinou. Děkuje-
me všem spolužákům bývalé 9. A za tichou vzpomínku. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo v životě lásku rozdával, ten v srdcích žije dál.  
Dne 15. listopadu jsme vzpomněli 11 let, kdy nás na-
vždy opustil pan Jaroslav PokUsA. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka Zdenka a Světlana s rodinou.

Dne 15. listopadu by se dožil 80 let pan  
Jaroslav HorČicA. Za tichou vzpomínku děku-
je manželka Emílie Horčicová a dcery Alena a Jarka 
 s rodinami.

sPoleČenská kronikA inzerce

restaurace dolly Trávníky: 
12. 12. zabijačka – prodej do-
mácích zabijačkových specia-
lit. www.dolly.unas.cz
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společnost tomA, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790
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Poděkování
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společenská kronika: 
cena za zveřejnění ve Společenské kronice je 120 Kč vč. DPH/
osoba. Podklady a platby přijímá pracovnice předprodeje 
Otrokovické BESEDY, přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod.
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Firma Martin Kytka 
nabízí služby v oboru 

KÁCENÍ, 
ořezu stromů a rizikového kácení stromo-
lezectvím. Ceny jsou vždy stanoveny po 
individuální prohlídce daného stromu

 a posouzení případných rizik
 a náročnosti práce. V případě zájmu 

nás neváhejte kontaktovat na 
tel.: 737 635 748. 

Veškeré informace naleznete na
www.martinkytka.webnode.cz

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. 

Prodám parcelu s chatkou, 
ovocnými stromy a vinnou ré-
vou v sadě Míru Otrokovice–
úsek č. 4. Brázdilová Ludmila, 
tel. 722 921 973.

Pronajmu prodejnu 60 m2 
– lukrativní poloha na náměstí 
v Otrokovicích vedle KB. 
Bližší info na 774 374 397.
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Avon centrum 
Otrokovice-střed
nám. 3. května 35

nad květinářstvím Jasmín
 1. patro

kousek od Komerční banky
• přímý prodej výrobků na místě 

bez objednání - skladem ihned 
k odběru

• pravidelné slevové doprodeje
• katal. objednávání, 
   vzorky zdarma k vyzkoušení
• možnost registrace nových 

členů - distributorů
• zboží zn. Avon, Dedra, 

 Oriflame, Fm group, Essens 
a další kosmet. značky

• prodej výrobků a doplňků 
na nehtovou modeláž
otevřeno po–pá 9–17 hod.
(po dohodě i mimo otevír. 

dobu).  Až do Vánoc každé pon-
dělí, úterý, středa nás najdete 
 i na Prioru v Otrokovicích

tel.: 605 375 505 
www.kosmetikadodomu.cz
www.kamelie.mimishop.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
štípané - tvrdé - měkké

Pila Martinák Staré Město nabízí

tel.: 572 542 157, mobil 603 549 371 
www.pilamartinak.cz

Zajistíme pro vás nejlevnější dopravu Avia – až 6 prm.
Délka polínek 25−50 cm za stejnou cenu.

 tvrdé 1 100 kč  měkké 900 kč
za prostorový metr sypaný včetně DPH
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Dne 23. listopadu od 17.30 
hodin se koná v otrokovické 
sokolovně filmový festival 
s cestovatelskou tematikou 
Kunďaba fest. Návštěvníci 
uvidí filmy z freeridového 
lyžování  v argentinských 
Andách, strhující dokument 
Steva Lichtaga V zajetí bí-
lého boha, dále putování 
po Islandu, cestu na kolech 
z Košic přes Ukrajinu, Rus-
ko až do mongolského Ulán-

bátaru. Vyvrcholením bude 
nový film Extrem in Zlin, 
kdy dvaadvacet extrémních 
sportů, dvaadvacet sportovců 
ze Zlínského kraje předvede 
své umění.  Jako vzpomín-
ka na otrokovického filmaře 
a cestovatele Zdeňka Němce, 
budou promítnuty jeho fil-
my Lezec a Ropáci, kterými 
bude festival končit.  
                     Petr němec,  
 organizátor Kunďaba festu

festival představí filmy extrémních sportovců vánoční jarmark
 v naději

Výrobky ze sociálně terapeu-
tické dílny nejen s vánoční 
tematikou budou 5. prosince 
k mání na vánočním jarmarku 
Naděje Otrokovice. Jarmark 
se koná od 13 do 18 hodin 
v Naději ve Wolkerově ulici. 
Návštěvníci se mohou těšit 
i na lahůdky z grilu či kulturní 
program: od 15 hodin navodí 
sváteční atmosféru cimbálov-
ka ZUŠ Staré Město.  (red) 
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V ZŠ Mánesova se v posled-
ních letech věnujeme kromě 
poskytování kvalitního vzdělá-
ní také posilování pozitivních 
vazeb mezi jednotlivými žáky, 
pedagogy i rodiči. K tomu vel-
kou měrou přispívají adaptační 
pobyty pro žáky VI. ročníku. 
V tomto školním roce jsme 
uskutečnili dva třídenní poby-
ty. Třída 6. A absolvovala se 
svou tř. učitelkou Mgr. Gabrie-
lou Vašátovou pobyt ve dnech 
17.–19. 9., třída  6. B s tř. uči-
telkou Mgr. Martinou Smolin-
kovou o týden později – tedy 
24.–26. 9.

Žáci se sešli spolu s třídní 
učitelkou u školy a vydali se 
směrem k táborové základně 
DDM Sluníčko Otrokovice 
na Štěrkoviště, kde je přivíta-
la paní psycholožka. Po uby-
tování a svačině následovalo 
zahájení a seznámení s progra-
mem, který si pro žáky připra-
vila školní psycholožka a třídní 
učitelka. Formou her a aktivit 
se žáci zaměřili na prohlubo-

vání pozitivních vztahů mezi 
sebou a vzájemnou spoluprá-
ci. Seznámili se více s novou 
třídní učitelkou. Jedno odpole-
dne bylo zaměřeno sportovně 
– umělecky, kdy za žáky při-
jela učitelka výtvarné výchovy 
paní Mgr. Ivana Řezníčková 
a společně s ní si žáci vyráběli 
masky. Učitel tělesné výchovy 
Vlastik Bukovjan pro žáky při-
pravil sportovní soutěže a akti-
vity. 

Večerní programy nebyly 
jen hry a žáky oblíbená dis-
kotéka, ale také rituál při svíč-
kách, kdy byl prostor pro zhod-
nocení dne a relaxaci. 

Každoročně zveme rodiče 
a vyučující k přátelskému a ne-
formálnímu setkání, ani letos 
tomu nebylo jinak, a tak jsme 
první podvečer adaptačního 
pobytu přivítali rodiče, souro-
zence, třídní učitelku z prvního 
stupně a vyučující z druhého 
stupně. Všem jim patří vel-
ké poděkování, že si našli čas 
a přišli si popovídat, zasoutě-

žit a posedět u táboráku. Do-
mníváme se, že právě taková 
setkání přispívají k přátelské 
atmosféře mezi rodiči a školou 
a k lepší vzájemné komunikaci. 

Poděkování patří také za-
městnancům Hospůdky 
„U Zvona“, kteří nám připra-
vovali obědy a večeře. Dále 
děkujeme všem rodičům, kteří 
přispěli buchtou, pomazánkou, 
ovocem, sladkostmi a zajistili 
nám tím svačinky.

V neposlední řadě patří 
velké poděkování metodičce 
prevence paní Mgr. Martině 
Kryškové, která vypracovala 
úspěšný projekt a na zákla-
dě něho jsme čerpali finanční 
podporu z MŠMT. Díky této 
dotaci se pobytů mohli zúčast-
nit všichni žáci ze třídy a o to 
nám šlo. Abychom se sešli 
všichni a bylo nám spolu dobře 
nejen na adapťáku, ale i po celý 
druhý stupeň.
 mgr. lenka zvoníČková, 
 školní psycholožka 
 ZŠ Mánesova Otrokovice
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která vypracovala úspěšný projekt a na základě něho jsme čerpali finanční podporu z MŠMT. 
Díky této dotaci se pobytů mohli zúčastnit všichni žáci ze třídy a o to nám šlo. Abychom se sešli 
všichni a bylo nám spolu dobře nejen na adapťáku, ale i po celý druhý stupeň. 
 
                              Mgr. Lenka Zvoníčková, školní psycholožka ZŠ Mánesova Otrokovice 
 
 
 
 
 
 
 

Ve školním roce 1953/54 se 
poprvé v Otrokovicích ote-
vřely třídy střední školy, která 
během své existence několi-
krát změnila  jméno: začala 
jako jedenáctiletá střední ško-
la, v roce 1959/60 se změnila 
na „dvanáctiletku“ , roku 1961 
dostala název SVVŠ (= střední 
všeobecně vzdělávací škola), 
zákonem z r. 1969 se stala 
gymnáziem. Mohli bychom si 
dát tu práci a sečíst jména abi-
turientů z každého maturitního 
ročníku; suma  absolventů by 
však zřejmě pro většinu z nás 
zůstala abstraktním pojmem.

Zřetelnější bude předpoklad, 
že se jen těžko v Otrokovicích  
najde rodina, jejíž některý člen 
na otrokovické gymnázium 
nechodil, těžko se tu najde člo-
věk, který by se nikdy nesetkal 
s prezentací práce gymnazistů.

Gymnázium Otrokovice 
totiž po desetiletí spoluutvá-
ří kulturní život svého města. 
Studentské divadlo Variace, 
založené r. 1957 prof. Věrou 
Kramářovou, pravidelně po-
řádá divadelní představení pro 
veřejnost, členové Variací svý-
mi recitačními vystoupeními 
často doprovázejí slavnostní 
shromáždění občanů města. 
Stejně tak často se představuje 
pěvecký sbor Gymnázia Ot-
rokovice. Proslulou aktivitou 
je Festival gymnázií, poprvé 
pořádaný roku 1971 z inicia-
tivy tehdejšího ředitele Ivana 
Mynáře. Na této nesoutěžní 
přehlídce studentské umělecké 
činnosti se každoročně setká-
vají  stovky studentů z různých 

koutů republiky a mnozí z nich 
si pojem „Otrokovice“ spojují 
právě jen se svou účastí na Fes-
tivalu gymnázií.

Gymnazisté se zapojují 
do četných charitativních ak-
tivit, lze je potkat při předvá-
nočních vystoupeních v ma-
teřských a základních školách 
ve městě i v okolí nebo třeba  
na zábavních akcích pro seni-
ory. Gymnázium Otrokovice 
žije už šedesát let se svým měs-
tem. A ačkoli se nabízí srovná-
ní s člověkem, který oslavuje 
totéž jubileum, byla by to pa-
ralela nepřípadná: sebečiper-
nější šedesátník je za zenitem, 
a to pro školu neplatí. Jednak 
nemůže zestárnout, protože její 
podstatu tvoří mladí lidé, jed-
nak jako instituce neustále hle-
dá pro „svoje děti“ nové cesty 
za dobrodružstvími  poznání.

Chcete-li  svému  gymnáziu 
poblahopřát, setkat se se spolu-
žáky i bývalými učiteli, chce-
te-li nostalgicky zavzpomínat 
na svá studentská léta, začíst 
se do almanachu nebo obhléd-
nout, čím Gymnázium Otroko-
vice žije, zveme vás všechny, 
milí spoluobčané, na sobotu 
23. 11. 2013. Tímto dnem vy-
vrcholí rok oslav nejprve akce-
mi v budově školy (9–16 ho-
din), následně ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY (od 17 
hodin) slavnostní akademií 
a společenským večerem.  Po-
drobnosti  jsou i  na stránkách 
školy www.gyotr.cz. Těšíme 
se na vás!
       eva svoBodová, 
 Gymnázium Otrokovice

Gymnázium otrokovice slaví  šedesátku

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 ve 
spolupráci s Lískou - o. s. pro 
environmentální vzdělávání, 
výchovu  a osvětu ve Zlínském 
kraji  a Muzeem regionu Va-
lašsko vyhlásila v měsíci říjnu 
fotografickou soutěž pod ná-
zvem STROM A JEHO RODI-
NA. A tak mladí fotografové, 
tedy žáci 1. stupně ZŠ T. G. 
Masaryka, se vydali za krásné-
ho slunného podzimního dne 

v rámci cvičení v přírodě do 
lesa a stali se lovci snímků. 
Bylo hodně překvapivé, čeho 
si žáci najednou dokázali vší-
mat, co vše dokázali vidět a 
zachytit objektivem. Vzniklo 
mnoho krásných snímků, kte-
ré zachycovaly stromy jako 
úžasné organismy, které si za-
slouží naši pozornost, a bylo 
těžké vybrat ty nejpovedenější 
pro soutěž. Do soutěže bylo 

zasláno celkem 35 soutěžních 
sad snímků ze základních škol 
Zlínského kraje. Na krásném 
třetím místě se umístila žáky-
ně ZŠ T. G. Masaryka ze třídy 
IV. A Valentýna Kovaříčková, 
a stala se tak nejmladší oceněnou 
fotografkou. Ocenění autoři se 
sejdou na slavnostním vyhláše-
ní soutěže v zámku ve Vsetíně. 
mgr. kateřina skocHová, 
 ZŠ T. G. Masaryka

v zŠ t. G. masaryka učíme děti vidět krásu přírody

 Střední průmyslová škola Otrokovice 
tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice 

zve širokou veřejnost na 

NOC ALCHYMISTŮ 
ČT 12. 12. 2013 17.00–19.30 hod. 

Chcete nahlédnout do tajů alchymistického bádání a pokusů? 
Chcete se dozvědět o tajemstvích alchymie a zažít neobvyklé 

ukázky toho, jak vypadala věda v dávné době? 

Právě pro vás je připravena Noc alchymistů 

Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice Vás srdečně zve 
na oslavu 60. výročí školy 10. 12. 2013 od 9.00 do 16.00 hodin. V 10.00 hodin zahájení 
a vystoupení žáků školy, ve 14.00 hodin setkání rodičů, vystoupení žáků.

Podzim je tradičně obdobím 
dnů otevřených dveří na střed-
ních školách ve Zlínském kraji. 
Střední průmyslová škola Ot-
rokovice přivítala v pátek 8. 
a sobotu 9. listopadu desítky 
zájemců o studium technic-
kých, přírodovědných a řeme-
slných oborů. 

Společně se svými rodiči si 
žáci prohlédli moderní prosto-
ry školy, vybavení laboratoří 
a odborných učeben, poho-
vořili s učiteli. Pro příští rok 
škola chystá novinku, otevře-
ní perspektivního oboru Do-
pravní prostředky a systémy. 
„Snažíme se rozšířit nabídku 

technických oborů zaměřených 
na strojírenství. Od zaměstna-
vatelů víme, že odborný tech-
nik ve strojírenství bude velmi 
žádanou profesí na trhu práce. 
Proto v příštím roce nabídne-
me deváťákům ve spolupráci se 
společností Continental Barum 
nový obor, který absolventům 
otevře cestu k úspěšnému pra-
covnímu životu,“ vysvětlil ře-
ditel Střední průmyslové školy 
Libor Basel. Uplatnění najdou 
studenti nejen v dopravních fir-
mách, stanicích technické kon-
troly, při pracovních činnos-
tech souvisejících s provozem 
dopravních prostředků, jejich 

diagnostikou, údržbou, opra-
vami či kontrolami jakosti, ale 
také ve strojírenství obecně.

Střední průmyslová škola 
poskytuje odborné vzdělání, 
které je hodnotnou alternati-
vou ke všeobecnému vzdělání. 
Velmi žádané jsou maturitní 
chemické obory, zájem je také 
o výuční obory od autoelekt-
rikáře až po zedníka. Šikovní 
absolventi průmyslovky se 
v životě rozhodně neztratí. To 
dokazují například studenti 
oboru kuchař-číšník, kteří se 
osvědčují na různých soutě-
žích, při praxi ve firmách i při 
přípravě jídel a obsluze přímo 
v sídle Zlínského kraje v Baťo-
vě mrakodrapu. 

Střední průmyslová ško-
la Otrokovice zve zájemce 
na další zajímavé akce, v úterý 
3. 12. na Den otevřených labo-
ratoří a na Den otevřených dí-
len a ve čtvrtek 12. 12. na ob-
líbenou Noc alchymistů. Více 
informací najdete na webu ško-
ly: www.spsotrokovice.cz. 

mgr. Jana vodáková, 
 SPŠ Otrokovice, www.zkola.cz

v otrokovické průmyslovce měli dny otevřených dveří
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• sváteční punč a svařák vařený přímo na místě
• grilované maso a klobásy z udírny

• čaj, káva i nealko nápoje

výtěžek z akce bude věnován držitelce Ceny města  
zdeně Wasserbauerové a jejím prostřednictvím na 

 pomoc onkohematologicky nemocným dětem i v otrokovicích.                                                                                    
Všichni dobrovolníci se podílejí na akci bez nároku na odměnu.
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OtrOkOvické
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Tradičními Ot-
r o k o v i c k ý m i  
sprinty na Štěr-
kovišti se otroko-
vičtí veslaři defi-
nitivně rozloučili 
s venkovní sezo-
nou. Závody se 
konaly pod zá-
štitou hejtmana 
zlínského kraje 
MVDr. Stani-
slava Mišáka 
jako součást Dne 
Zlínského kra-
je, záštitu nad 
závody žactva  
převzal i starosta 
města Mgr. Jaroslav Budek.

Závodům přálo počasí a slunečný 
den přilákal na Štěrkoviště množství 
diváků, kteří viděli zajímavé sou-
boje veslařů ve všech kategoriích. 
V pětiminutových intervalech bo-
jovalo přes 300  veslařů na skifech, 
dvojskifech a čtyřkách od 10 hodin 
až do večera. Vítězství pro otroko-
vické barvy získali nejen již zkušení 
otrokovičtí junioři, ale i některé po-
sádky žactva. Překvapily zejména 
mladší žačky, které zvítězily v závo-
dě čtyřek mladších žaček – posádka 
jela v sestavě Paseková Veronika, 
Kovářová Barbora, Bolková Beata, 
Doleželová Dorota a kormidelnice 
Šarová Sandra. Děvčata si dojela 
pro zlato i na dvojskifu a na skifu. 
V závodě 14letých starších žaček 
zvítězila na skifu  Solařová Markéta. 
Na skifu zvítězili i starší žáci – v zá-

vodě 14letých 
žáků zvítězil 
Martínek On-
dřej, v závodě 
13letých si pro 
zlatou medai-
li dojel Hladík 
Radim. Na dvoj-
skifu vybojovali 
vítězství st. žáci 
Machoň Filip 
a Krušina Filip. 
Závod mužů 
na dvojce bez 
korm. vyhrála 
posádka Atarsia 
Adam s Janem 
Vodinským.

Veslaři těmito závody sice ukon-
čili závodní činnost, ale neukládají 
se k zimnímu spánku, neboť prak-
ticky ihned zahájili přípravu na pří-
ští sezonu. Dokud nezačne mrznout, 
budou ještě stále veslovat, neboť 
některé posádky se po přechodu 
do vyšší věkové kategorie budou 
měnit a bude nutno si zvykat na nové 
složení na lodi. Veslaře čeká také 
testování fyzické zdatnosti a kon-
cem listopadu začne seriál zimních 
závodů na veslařském trenažéru.  
Otrokovičtí veslaři by chtěli i v příš-
tím roce navázat na letošní úspěchy, 
jako bylo 5. místo na mistrovství 
světa juniorů, zejména když příští 
rok budou slavit 80 let od založení 
veslařského klubu v Otrokovicích.  

 Jiří kUBíČek, veslařský oddíl 
 TJ Jiskra Otrokovice

 foto: markéta  solAřová

otrokovické sprinty ukončily 
venkovní závodní sezonu
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omáháme potřebným

POMÁHÁME
POTŘEBNÝM 
• VÁNOČNÍ SVÁTEČNÍ PUNČ
• GRILOVANÉ MASO A UZENINA Z UDÍRNY
• ČAJ, KÁVA I NEALKO NÁPOJE

pátek 30. listopadu
od 14 hodin

náměstí 3. května
Akce se koná jako 

součást

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
Výtěžek z akce bude ozdělen sdružení 

Šance při Onkohematologickém 
oddělení dětské kliniky v Olomouci 
a súdánské vesnici Wad Ben Naga 

na dostavbu vodovodu. Všichni 
dobrovolníci se podílejí na akci bez 

nároku na odměnu.

Člen skupiny

srdečně vás zveme na tradiční dobročinnou akci

pátek 29. listopadu od 14 hodin na náměstí 3. května
akce se koná jako součást rozsvíCení vánočního 

stromu, který se rozzáří v 16.30 hodin.
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
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Šance při Onkohematologickém 
oddělení dětské kliniky v Olomouci 
a súdánské vesnici Wad Ben Naga 

na dostavbu vodovodu. Všichni 
dobrovolníci se podílejí na akci bez 

nároku na odměnu.

Člen skupiny

do zdravého pohybu do škol se má zapojit i dubnica nad váhom
Další společný turnaj či dová-
dění dětí v programu Zdravý 
pohyb do škol je naplánován 
na leden. Město Otrokovice 
by do něj chtělo zapojit i žáky 
z partnerské Dubnice nad Vá-
hom. „Zpracovali jsme projekt 
a přihlásili jej v rámci výzvy 
Operačního programu přeshra-
niční spolupráce  Slovenská re-
publika – Česká republika ad-
ministrovaného Euroregionem 

Bílé Karpaty. Pokud s žádostí 
o dotaci uspějeme, budou mít 
turnaje dětí mezinárodní roz-
měr. Situace s pohybovými do-
vednostmi dětí je srovnatelná 
napříč Evropou. „Ne nadarmo 
Evropská komise doporučuje 
členským státům EU vyčlenit 
2 % ze svých rozpočtů na pod-
poru pohybu, sportu a vol-
nočasových aktivit,“ přiblížil 
otrokovický místostarosta Mi-

lan Plesar s tím, že otrokovic-
ká radnice plánuje vynaložit 
v roce 2013 pro podporu sportu 
na svém území 8 653 500 ko-
run z celkového plánovaného 
objemu výdajů 257 953 000 
korun, což činí 3,35 %.

V rámci rozšíření aktivit 
projektu Zdravý pohyb do škol 
budou mít zástupci z Dubnice 
nad Váhom možnost poznat 
blíž celý projekt a zvážit jeho 

realizaci v plném rozsahu. 
„Pomineme-li turnaje, které by 
mohly být v případě úspěšného 
přijetí financovány z mikro-
projektu, stojí radnici Zdravý 
pohyb do škol přibližně 400 ti-
síc korun ročně. Přestože se ne-
jedná o malou částku, víme, že 
investice do dětí a jejich zdraví 
představuje účelně a efektivně 
vynaložené prostředky,“ uza-
vřel místostarosta.           (red) 

Mikulášská hala
městská hala otrokovice

3. prosince 15–18 hodin

přípravky
10. prosince 15–18 hodin 

mladší žactvo 

Adresa: nám. 3. května 1877
765 02 Otrokovice

Telefon: +420 774 578 747

E-mail: advokat@aktkadlec.cz

www.aktkadlec.cz
5. patro
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Výtěžek z akce bude ozdělen sdružení 

Šance při Onkohematologickém 
oddělení dětské kliniky v Olomouci 
a súdánské vesnici Wad Ben Naga 

na dostavbu vodovodu. Všichni 
dobrovolníci se podílejí na akci bez 

nároku na odměnu.

Člen skupiny



Otrokovického lékaře Josefa 
Podmolíka si letos připomněli 
běžci, atleti a in-line bruslaři  
2. listopadu. Zatímco vloni za-
tékal závodníkům za krk stude-
ný déšť, v letošním 14. ročníku 

Memoriálu MUDr. Podmolíka 
měli běžci takřka ideální po-
časí: teplota kolem 7 oC a za-
taženo, bez srážek.  Mezi 
muži exceloval Radoslav Šíbl 
z EKODRILL Zlín, který za-

běhl půlmaraton za 1:15:09 
(vloni Zlíňan Přemysl Žalu-
dek  dosáhl na první příčku 
s časem 1:17:02). V kategorii 
M40 zvítězil Svatopluk Janečka 
z TJ SKI Turist Velké Karlovi-

ce časem 1:15:15, v kategorii 
M50 Vlastimil Bukovjan, KES 
BUK Team časem 1:19:18 
a z kategorie M60 Bohumil Ho-
leš z JISVA Zlín časem 1:34:00. 
Z žen zvládla půlmaraton nej-
rychleji Jitka Hudáková z Tren-
čína, čas 1:29:22. 

Na tříkilometrové trati soutě-
žili starší a mladší žáci a žačky. 
První místo zaběhl starší žák 
Aleš Omelka ze ZŠ E. Zátop-
ka za 11:55, starší žačka Ma-
rie Králíková z AK PSK Zlín 
za 12:57. Z mladších žáků 
dosáhl na vítězství Aleš Kuče-
ra z TJ Jiskra Otrokovice, čas 
12:27, z mladších žaček Alž-
běta Nešporová ze SKOB Zlín, 
čas 12:44.

U dvou kategorií štafetového 
půlmaratonu se nejlépe dařilo 
týmu Podmolík Fan Club tvo-
řeném čtveřicí Janečka–Bursa–
Talán Matůš–Talán Michal  za 
1:12:24 a Veslařům Otrokovice 
ve složení Solařová–Pallová–
Hladík–Skalník–Martinek–No-
votný–Šrámek, čas 1:27:58.

Dvanáctikilometrová vyjížď-
ka  uzavřela letošní sezonu pro 

in-line bruslaře.  Nejrychlejší 
byl Michal Zelinka z SSC Otro-
kovice, čas 27:32. 

Součástí memoriálu byl také 
trojboj přípravek. Nejlépe se da-
řilo Marianu Pražákovi z DDM 
Sluníčko a Barboře Gabrhelí-
kové z Halenkovic (kategorie 
2002–2003), Filipu Maňáskovi 
z DDM Sluníčko, Nicol Samo-
hýlové z TJ Jiskra Otrokovice 
(kategorie 2004–2005), v kate-
gorii 2006 a mladší získal pr-
venství Kryštof Bursa z Author 
Tufo Trilife Zlín a Zuzana Mi-
šurcová z DDM Sluníčko Otro-
kovice. Anna novotná

OtrOkOvické
nOviny12
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ZAKÁZKOVÉ 
KREJČOVSTVÍ ZLÍN

 Tel:  606 816 777
  725 124 306
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memoriál mUdr. Josefa Podmolíka přilákal běžce i in-line bruslaře

!!! Srdečně Vás zveme k návštěvě naší hotelové restaurace COLOSSEO !!!
REZERVACE MÍST: tel.: + 420/ 573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz

Zimní STEAKOVÝ FESTIVAL v OREA Hotelu Atrium
KDE: OREA HOTEL ATRIUM, nám. 3. května 1877, Otrokovice
KDY: 7. 12.–20. 12. 2013 (denně 11.–21.30 hod)

Steak z vepřové  panenky, 
demi-glace omáčka,
restované brambory,
malý zeleninový salát

Šéfkuchař Ladislav Pánek  
z naší nabídky doporučuje:

* Speciální cena platí  
po předložení tohoto poukazu

190,- Kč* 
V rámci této akce se samozřejmě můžete těšit na bohatou nabídku steaků z různých 
druhů mas, připravovaných dle tradičních i originálních receptur našeho šefkuchaře.

První říjnový víkend se česká reprezen-
tace zúčastnila závodů ME ve sjezdu 
horských kol v bulharském Pamporovu 
v disciplínách fourcrosse a sjezd. Otro-
kovice na závodech reprezentoval místní 
rodák Petr Malý. 

Od čtvrtka do soboty trénovali repre-
zentanti na kvalifikační a poté finálové 
nedělní jízdy, ve kterých se i přes ne-
příznivé podmínky v konkurenci jezdců 
z celé Evropy neztratili. 

„Po čtvrteční sněhové nadílce a tep-
lotách okolo mínus čtyř stupňů Celsia 
se počasí postupně do neděle umoud-
řovalo a sobota odpoledne i neděle byla 
již za slunečního svitu s teplotou okolo 
pěti stupňů. Bohužel trať byla na sever-
ním svahu, a tudíž se sluníčko nedostalo 
do lesa na všechna místa. Toto bylo asi 
největším oříškem pro všechny závodní-
ky, protože části tratě pod sluncem byly 
blátivé a části tratě v lese byly neustále 
zmrzlé. Jinak byla trať plynulá a velice 
rychlá se spoustou klopených zatáček 
a dvěma poměrně ostrými úseky, kdy 
první byl rychlý rock garden a druhý ve-
lice strmý úsek mezi kameny a kořeny. 

Na trati byli i dva poměrně dlouhé sjez-
dové skoky. Délka tratě byla okolo 2.40 
min,“ informoval vedoucí reprezentace 
Milan Suchomel.

V nedělení kvalifikaci se nejlépe daři-
lo v kategorii junior Petru Malému, který 
skončil na velice nadějném druhém mís-
tě. „V ne příliš cyklistických podmínkách 
Petr podal vynikající výkon. V semifiná-

lové jízdě zajel fantastický čas a skončil 
na druhém místě. V odpoledních hodi-
nách bylo odstartováno finále. Po těžkém 
pádu, kde ztratil minimálně 12 sekund, 
si dojel pro velice pěkné sedmé místo 
se strátou 7,5 sekund na vítěze,“ přiblí-
žil otec reprezentanta Petr Malý s tím, 
že jeho syn je již nyní vicemistrem ČR, 
rovněž na druhém místě se umístil v cel-
kovém pořadí Českého poháru a  celkově 
třetí skončil ve velice prestižním Morav-
sko – Slovenském DH cupu. Za zmínku 
také stojí 30. místo na Světovém poháru 
v Italském Val di Sole.

Účast talentovaného otrokovického ro-
dáka Petra Malého na Mistrovství Evropy 
ve sjezdu horských kol podpořila i otro-
kovická radnice částkou 10 tisíc korun. 

„Přestože Petr nezískal cenné kovy, 
velmi dobře reprezentoval naše město 
i Českou republiku. I vynikající sportovci 
potřebují štěstí, které v tomto případě tro-
chu chybělo. Do dalších závodů mu pro-
to přeji právě hodně štěstí, pevné zdraví 
a dobrou kondici,“ komentoval starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. (vac)
 foto: archiv Petra mAléHo

ve sjezdu horských kol reprezentoval Českou republiku otrokovický rodák

Michal Čechmánek, loňský 
druhý nejlepší sportovec měs-
ta, se i letos zúčastnil Mistrov-
ství světa v letecké akrobacii 
na kluzácích v Oripaä ve Fin-
sku.  Stál opět na stupních ví-
tězů, a to díky třetímu místu 
za povinnou sestavu v katego-
rii Advance. Celkově se umístil 
na 7. místě. Český tým v kate-
gorii Advance získal hlavně 
díky výkonům Michala Čech-
mánka stříbrnou medaili.  (vac)

letec Čechmánek opět 
na stupních vítězů

nemrzlo a nepršelo. Běžci memoriálu měli letos štěstí na počasí.  foto: Anna novotná


