
Vážení spoluobčané,
přesto, že venku to tak nevypadá, je čas plesů, bálů a radovánek, tak jak byli zvyklí i naši předko-
vé. Ti ale na tyto společenské akce chodívali ve sněhu a mrazu, což letos zrovna neplatí. předjarní 
období je také příjemné pro návštěvy divadel a koncertů. Mezi ně již několik let patří i divadel-
ní přehlídka FoRbína, která se koná v březnu ve velkém sále otrokovické beseDY. na tuto 
přehlídku jezdí především ochotnické soubory, které se prezentují vždy tím nejlepším, co mají 
v repertoáru. lidé, kteří se věnují neprofesionálně divadlu, to dělají především s velkou ochotou, 
láskou a otevřeným srdcem.  nevadí jim několikrát v týdnu se sejít po práci, zkoušet, učit se texty 
a pamatovat si aranžmá. pak je pro všechny divadelníky velkým oceněním potlesk a smích vás, 
diváků. Toto platí i pro divadlo Tyjátr, které působí při otrokovické beseDě a které vy, diváci, 
hojně navštěvujete. I na letošní přehlídce budete mít možnost vidět v podání Tyjátru komedii 
a také pohádku, kterou budou hrát pro školy a která napříkad do uherskohradišťské Reduty při-
lákala tolik diváků, že řada z nich při představení stála. Myslím, že nabídka profesionálních, ale 
také ochotnických divadelních představení ve městě je hodně veliká a je z čeho si vybírat a všichni 
divadelníci, ať už domácí, tak přespolní se budou vždy moc těšit na vaši návštěvu v hledišti. Vždyť 
strávit večer v potemnělém sále a sledovat příběhy jiných lidí je vcelku dobrá relaxace a v sou-
časné uspěchané době také velký lék nejen pro duši.        Radek chmela, principál Tyjátru
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Dalšímu rozvoji cyklostezek 
a opravám chodníků by rádi 
napomohli otrokovičtí radní. 
Proto koncem ledna schválili 
peníze v objemu více než čtyři 
sta tisíc korun na vypracová-
ní projektů, se kterými by se 
mohlo město Otrokovice uchá-
zet o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI) 
či jiného aktuálního dotačního 
titulu.

Z celkem čtyř připravova-
ných projektů má prioritu na-
pojení Baťova a Štěrkoviště 
na páteřní cyklostezku Otro-
kovice–Zlín. Odhadované ná-
klady na investici jsou ve výši 
13,1 milionu korun (z toho 
uvažovaná dotace ze SFDI je 
7,8 milionu korun). Z hledis-
ka cyklodopravy je tento úsek 
nejvýznamnější ze všech řeše-
ných, protože propojuje míst-
ní část Baťov s centrem města 
a vytváří cyklistickou dopravní 
páteř. Nově řešený úsek by se 
měl napojit na stávající cyklo-
stezku ze Štěrkoviště končící 
u autobusového nádraží na Ba-
ťově a přivést ji až ke kruhové-
mu objezdu u čistírny odpad-
ních vod. Investičně se jedná 
o náročný úsek, protože v sobě 
zahrnuje i dvě lávky převá-
dějící trasu přes tok Dřevnice 
a vlečku do průmyslového are-
álu. Další přivaděč k páteřní 

cyklostezce na Zlín se plánu-
je ze sídliště Střed, kde by se 
měl napojit na již realizova-
nou stezku v ulici Jana Žižky 
a na náměstí 3. května. Stezka 
by přišla na 6,9 milionu korun 
(z toho uvažovaná dotace ze 
SFDI je 5,8 milionu korun).

Zlepšení by se mohli dočkat 
také chodci a cyklisté projíždě-
jící po ulici Objízdné. Za prací 
tudy jezdí denně stovky občanů 
nejen z Otrokovic, ale i z okol-
ních obcí do největších podni-
ků ve městě i kraji (Continental 
Barum, Teplárna Otrokovice, 
Zlín Aircraft). Vzhledem k in-
tenzitě zejména nákladní do-
pravy by zde vybudování cy-
klostezky významně přispělo 
k bezpečnosti provozu. Náklad 
na její vybudování představu-
je přibližně 8,5 milionu korun 
(z toho uvažovaná dotace ze 
SFDI 5,1 milionu korun).

Do úvah pro zlepšení cyklis-
tické dopravy se dostala i nová 
lávka přes Dřevnici na trase 
cyklostezky podél Baťova ka-
nálu, kde dnes musejí cyklisté 
sesednout z kola a převézt jej 
přes most. Vybudování nové 
lávky by vyšlo na 6 milionů 
korun (z toho uvažovaná do-
tace ze SFDI je 3,6 milionu 
korun). Vedení města ovšem 
zdůrazňuje, že na všechny tyto 
projekty by se bez dotací dosa-

hovalo mnohem hůře a poma-
leji. I při jejich získání ale ne-
vzniknou cesty jako mávnutím 
kouzelného proutku. Budování 
nových cest pojme horizont ně-
kolika let. „Snažíme se chovat 
jako řádný hospodář, proto se 
pokoušíme u projektů, kde cítí-
me potenciál spolufinancování 
z dotačních peněz, tyto kvalit-
ně připravit do fáze stavebního 
povolení. Pro letošní rok je na-
ším cílem ucházet se o dotaci 
ze SFDI na projekt napojení 
Baťova a Štěrkoviště na páteřní 
cyklostezku Otrokovice–Zlín, 
kterou v nejbližších týdnech 
začneme stavět. Druhým pro-
jektem, na který budeme chtít 
získat dotaci, je přivaděč k pá-
teřní cyklostezce Otrokovice 
–Zlín směrem ze sídliště Horní 
i Dolní Střed. Zbylé dva pro-
jektové záměry připravíme, jak 
se říká, do šuplíku, a ve vhod-
ný moment možnosti získání 
dotačního spolufinancování za-
řadíme k uskutečnění,“ popsal 
aktivity radnice na poli investic 
v cyklodopravě otrokovický 
místostarosta Milan Plesar.

Město celkově na projekční 
práce čtyř záměrů představují-
cích celkovou investici ve výši 
34,5 milionu korun vynaloží 
425 tisíc korun. 

mgr. lenka vaculová, 
 tisková mluvčí otrokovic

s maminkou a sestřičkou. Už od 3. ledna si užívá 
světa malá Viktorie Mudříková, první dítě Otrokovic na-
rozené v roce 2014. Není žádný drobek, při narození měla 
3 250 gramů a měřila 51 centimetrů. Doma ji přivítali tři 
starší sourozenci: sedmnáctiletý Marek, čtrnáctiletá Sára 
a devítiletá Izabela (na snímku). „Už od té doby, co jsem 
přijela z porodnice, se perou, kdo ji bude koupat, převlé-
kat nebo chovat,“ usmívala se maminka Barbora. Malou 
Viktorku přišel přivítat starosta Jaroslav Budek. Popřál jí 
vše nejlepší do života, stráveného pokud možno v Otroko-
vicích, a předal jí přívěsek se znamením Kozoroha a další 
drobné dárky.  (ano), foto: anna novotná

s rozvojem cyklodopravy snad pomohou 
peníze z dotací. Město k nim hledá cestu



2
OtrOkOvické

nOviny

s
n

íM
k

y
: 

M
a

r
t

in
a

 f
o

jt
ík

o
v

á

Ples města otrokovice: ani letos dobrá zábava nebrala konce

Předtančení. ples města otrokovice se konal v sobotu 25. ledna v prostorách otrokovické bese-
DY. předtančení se ujal TK Fortuna Zlín.

Hvězdný moderátor. petr Vondráček je opravdu všestranný. 
Zpěvák, bavič, moderátor a herec si získal i otrokoviké publikum.

losování tomboly. Šťastní výherci 
si mohli odnést cenu z tomboly či z lo-
sování stolů.

Plný parket. příležitost zatančit si a pobavit se využili lidé i letos opravdu naplno. plesová zábava, při které nechybělo 
třeba kouzelnické představení či losování tomboly, končila hluboko po půlnoci.

Pestrá hudební nabídka. Moderátorskou, ale i hudební hvězdou večera byl petr Vondráček. K tanci a poslechu ovšem hrála i další hudební uskupení – smyčcový 
orchestr CoppelIa, cimbálovka Jožky Marečka (snímek vlevo), skupina peXeso (snímek vpravo), DJ Marek Kubíček a bluesman ReTRo blues.

geNerálNí SPONZOr PleSU



nájemné z nebytových prostor radnice nezvýší
Pět let se drží nájemné v městských nebytových prostorech 
ve stejné výši. Otrokovičtí radní, ve snaze podat pomocnou ruku 
desítkám podnikajících živnostníků, a udržet tak stávající služ-
by poskytované na území města, neuplatňují zvýšení nájemného 
o inflační doložky. Inflační doložka umožňuje městu Otrokovice 
v jím pronajímaných nebytových prostorech pravidelnou indexaci 
nájemného s ohledem na pohyb inflace. Jejím účelem je zachovat 
hodnotu sjednaného nájemného po celou dobu trvání nájmu, a to 
s přihlédnutím k průměrné meziroční míře inflace. Ta je dle zve-
řejněného údaje Českého statistického úřadu za rok 2013 ve výši  
1,4 %. Naposled bylo nájemné zvyšováno v roce 2009 o míru in-
flace roku 2008. Od té doby k navýšení nedošlo. „Procentuální vy-
jádření úspory v celkovém úhrnu včetně letošního roku je 9,1 %. 
Městskou kasu tak tato úleva pro živnostníky stála téměř 400 tisíc 
korun. Přesto považujeme za rozumný krok podpořit místní podni-
katele a povzbudit je v jejich úsilí nabízet kvalitní a dostupné služ-
by pro všechny. Věříme, že i díky našemu postupu najdou na úze-
mí města občané Otrokovic vše, co potřebují,“ zdůvodnil postup 
města otrokovický radní Jaroslav Tkadlec. Výše meziroční inflace, 
kdy nebylo uplatněno zvýšení nájemného v městských nebytových 
prostorech o inflační doložky, je celkem 9,1 %.
rok 2009………míra inflace 1,0 %
rok 2010………míra inflace 1,5 % 
rok 2011………míra inflace 1,9 %
rok 2012………míra inflace 3,3 %
rok 2013………míra inflace 1,4 %    (vac)

tip na osobnost a pedagoga Zlínského kraje
Nesmazatelně zapsána je v historii Otrokovic paní Věra Kramářo-
vá, profesorka otrokovického gymnázia, zakladatelka Poetického 
divadla VArIACe, současná kronikářka města, žena s neutucha-
jící energií a elánem směřovaným k osvětě veřejnosti co do pově-
domí o své domovině. Důležitost činů paní Věry Kramářové inten-
zivně vnímají také otrokovičtí radní, kteří ji nominovali na ocenění 
v rámci ankety Osobnost Zlínského kraje. Poděkování a uznání si 
podle radních zaslouží také dlouholetá pedagožka ZŠ Trávníky 
Ivana Divínová. Navrhli ji proto na ocenění pedagogických pra-
covníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný pří-
nos pro výchovu a vzdělávání mladé generace.  (red)

navrhněte férového zaměstnavatele
Zajímá se váš zaměstnavatel 
o rovné podmínky pro všechny 
skupiny zaměstnanců? Věnu-
je pozornost péči o ně? Nabízí 
možnosti, jak sladit pracovní 
a rodinné role? Nominujte svého zaměstnavatele na udělení oce-
nění. Město Otrokovice ve spolupráci s firmou lAPP KABel, 
s. r. o. a organizací eDUCOl, o. s. vyhlašuje v rámci realizace pro-
jektu BeNeFIT druhý ročník ocenění Férový zaměstnavatel aneb 
genderově orientovaná instituce.  Návrhy může předkládat široká 
veřejnost i zaměstnanci navrhované instituce, a to prostřednictvím 
webové aplikace na stránkách Otrokovic nebo prostřednictvím  
e-mailu ferovyzamestnavatel@muotrokovice.cz do 28. 2. 2014. 
Návrh musí obsahovat název nominované instituce a odůvodnění 
nominace. Navrhovatel dále uvede své jméno, příjmení a kontakt, 
na který mu bude zasláno potvrzení o přijetí nominace. Z nominací 
budou vyřazeny návrhy doručené po termínu uzávěrky přijímání 
návrhů a návrhy, které nebudou splňovat požadované náležitos-
ti. Ocenění Férový zaměstnavatel aneb genderově orientovaná 
instituce bude uděleno 29. dubna v hotelu Atrium. Návrhový list 
k vyplnění přes internet i ke stažení pro odeslání poštou na adresu 
Městský úřad Otrokovice, Mgr. Barbora Šopíková, nám. 3. května 
1340, 765 23 Otrokovice je dostupný na http://www.otrokovice.cz/
newWebOtr/informaceUrad/ferovy_zamestnavatel.aspx  (vac)

k zápisům přivedli rodiče více než dvě stovky dětí
Přes dvě stovky dětí přišly k zápisu do otrokovických základních 
škol. V ZŠ Mánesova měli u zápisu 113, v ZŠ TgM 58 a v ZŠ 
Trávníky 64 dětí.  Do začátku školního roku zbývá ještě šest mě-
síců a v této době mohou i sami rodiče své děti na školu postupně 
připravovat. „rodiče by si měli s dětmi povídat, číst jim pohádky, 
dávat hádanky, rozvíjet jejich řeč a myšlení. Dbát na správnou vý-
slovnost, protože vady řeči jsou překážkou ve výuce čtení a psaní. 
Učením říkanek, básniček i písniček mohou procvičovat jejich pa-
měť. Kreslení, vystřihování, lepení a navlékání korálků zase zdo-
konaluje obratnost ruky. rodiče by měli podporovat samostatnost 
dětí při jídle, oblékání i úklidu hraček a pěstovat u nich pocit zod-
povědnosti tím, že jim budou ukládat drobné úkoly, které budou 
vykonávat samostatně. Důležité je děti také chválit a naslouchat 
jim,“ přidala několik doporučení zástupkyně ředitele ZŠ Mánesova 
Zdenka Turková s tím, že dítě se má na školu těšit.  (red)
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Počátkem února se setkali zá-
stupci sportovních organizací 
a vedení města Otrokovice. 
V pořadí již pátá schůzka byla 
ve znamení debaty o systé-
mu finanční podpory sportu 
na území města. Se sportovci 
hovořili starosta Jaroslav Bu-
dek, místostarosta Milan Plesar 
a radní Jiří Ondráš.  

„Pokračujeme v setkáních 
se zástupci sportovních klu-
bů a organizací, které pravi-
delně finančně podporujeme. 
Od roku 2011 jsme se sešli již 
popáté, abychom sportovcům 
sdělili, podle jakých kritérií 
budeme rozdělovat 6,8 milionu 
korun připravených v rozpoč-
tu pro letošní rok,“ přiblížil 
místostarosta Otrokovic Milan 
Plesar.    

Dotace na činnost jsou roz-
dělovány na základě žádosti 
jednotlivých sportovních klubů 
a organizací. Dotace může být 
přidělena na základě schvále-
ných Hodnoticích kritérií pro 
rozdělení finančních prostřed-
ků na činnost v oblasti mlá-
deže a sportu v roce 2014. Ta 
v sobě zahrnují ukazatele, jako 
jsou cestovné, vlastní příspěv-
ky a ostatní náklady. Největší 
důraz je ale kladen na provozní 
náklady, které jsou bonifiková-
ny dle úrovně soutěží, kterých 
se sportovci účastní, a počtu 
mládeže do 18 let. „Záměrem 
radnice je podporovat mlá-
dežnický sport, proto je toto 
hledisko zahrnuto do celkové-

ho hodnocení a bonifikováno 
pěti koeficienty dle počtu čle-
nů spadajících do této katego-
rie. Podporu sportu s důrazem 
na mládež vnímáme jako vhod-
nou prevenci negativních jevů 
dnešní doby a dobrý základ 
pro trávení volného času dětí 
a mládeže,“ uvedl starosta Ot-
rokovic Jaroslav Budek. 

Každoročně do sportu z roz-
počtu města plynou miliony 
korun na činnost i organizova-
né akce. Také v oblasti investic 
šel sport za uplynulé čtyři roky 
kupředu. Zatímco v letech 
2007–2010 činily investice 
do sportu 7,3 milionu, od roku 
2011 se dosud proinvestovalo 
97,8 milionu korun (viz tabul-
ky). 

O tom, že sport má v Ot-

rokovicích své pevné mís-
to a jeho podpoře se radnice 
významně věnuje, vypovídá 
i účast třech desítek zástupců 
sportovních sdružení a organi-
zací a také živá diskuse na se-
tkání. Sportovci měli spoustu 
otázek a návrhů, týkajících se 
kritérií rozdělování financí. 
Mezi diskutované patřil třeba 
počet členů do 18 let v té které 
organizaci nebo úroveň soutě-
ží, kterých se sportovci v da-
ném spolku zúčastňují. Peníze 
by měly organizace obdržet 
na sklonku 1. pololetí, proto 
zatím sportovci s hodnoce-
ním nových kritérií nespěcha-
li. „Zazněla řada připomínek  
a podnětů, které se dají zahr-
nout do další práce těch, kteří 
budou mít rozdělování financí 
do sportu dále na starosti. Ur-
čitě to pomůže v tom, že to zo-
hlední sporty, které jsou oprav-
du na úrovni. Naopak záporný 
dopad  může mít to, že díky 
novým koeficientům budou 
zvýhodněny  organizace, které 
využijí údaje členské základny 
a nemají náklady s organizací 
na takové úrovni, jako některé 
jiné,“ míní například ředitel TJ 
Jiskra Zdeněk Janda.

S připomínkou ještě lepšího 
rozlišení úrovní sportu a také 
s koeficienty týkajícími se mlá-
deže vystoupil manažer florba-
lových Panterů Petr Hrabec. 
„Nevím, zda se to dá kvalifiko-
vat jako spokojen–nespokojen. 
V systému rozdělování financí 
do sportu vidím velká rizika,“ 
konstatoval s tím, že jde právě 
o vyladění koeficientů zohled-
ňující počet mladých členů 
a úroveň soutěží. 

 anna novotná

Přišli diskutovat o podpoře sportu 

rok Výdaje rozpočtu Dotace sport % podíl

2007 301 379 000 6 107 123 2,03 %

2008 354 218 000 6 796 204 1,92 %

2009 325 494 000 6 536 690 2,01 %

2010 324 554 000 5 186 862 1,60 %

celkem 1 305 645 000 24 626 879 1,89 % 

rok Výdaje rozpočtu Dotace sport % podíl

2011 319 847 000 5 270 738 1,65 %

2012 247 265 000 5 545 505 2,24 %

2013 259 587 000 8 653 500 3,33 % 

2014 257 148 000 6 784 000 2,64 % 

celkem 1 083 847 000 26 253 743 2,42 % 

Další etapou pokračovala otro-
kovická radnice v opravě chod-
níků. Koncem loňského roku 
rekonstruovali dělníci chodník 
podél hlavního silničního tahu 
v blízkosti kostela sv. Vojtě-
cha a dále v ulici Obchodní, 
celkově 435 metrů chodníků. 
Nevyhovující povrchy včetně 
obrub byly rozebrány a nově 

jsou řešeny v dlážděné kon-
strukci ze zámkové dlažby 
s vybavením prvky pro osoby 
se sníženou schopností pohybu 
a orientace. „Celkové náklady 
na rekonstrukci činí téměř 3,4 

milionu korun. Na tuto akci se 
městu podařilo získat dotaci ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury ve výši 70 % ze způ-
sobilých výdajů. Probíhající re-
konstrukce je již čtvrtou etapou 
oprav a navazuje na předchozí, 
realizované v letech 2008, 2010 
a 2011,“ uvedl starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek.     (red) 

radnice pokračuje v rekonstrukci chodníků

 
 

21. listopadu 2013 
 
Tisková zpráva 
 
Radnice pokračuje v rekonstrukci chodníků 
 
Další etapou pokračuje otrokovická radnice v opravě chodníků. Aktuálně probíhá rekonstrukce 
podél hlavního silničního tahu v blízkosti kostela sv. Vojtěcha a dále v ulici Obchodní.  
Práce byly zahájeny počátkem listopadu a potrvají měsíc. Celkově tak bude opraveno 435 metrů 
chodníků. Nevyhovující povrchy včetně obrub byly rozebrány a nově budou řešeny v dlážděné 
konstrukci ze zámkové dlažby s vybavením prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. „Celkové náklady na rekonstrukci činí téměř 3,4 milionu korun. Na tuto akci se městu 
podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 70 % ze způsobilých 
výdajů. Probíhající rekonstrukce je již čtvrtou etapou oprav a navazuje na předchozí, realizované 
v letech 2008, 2010 a 2011. Pro rekonstrukci jsme se rozhodli kvůli četným nerovnostem 
chodníku vzniklých deformací stávající konstrukce, nerovnostem obrubníku v podélném i 
příčném směru ale i absenci vodících a orientačních prvků. Zejména v ulici Obchodní způsobila 
rekonstrukce dočasné omezení parkovacích míst. Za vzniklé komplikace se občanům 
omlouváme a věříme, že budou mít pochopení pro potřebu rekonstrukce vzhledem ke stavu 
chodníku i získané dotaci, kterou by se nám v příštím roce již nemuselo podařit získat,“ uvedl 
starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.    
 
 
 
Další informace: 
Mgr. Lenka Krupková  
tisková mluvčí města Otrokovice 
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
www.otrokovice.cz 

 

ve středu 26. února v 17.00 hodin se ve velkém sále otrokovické Besedy usku-
teční beseda s občany na téma Posouzení vlivu rozšiřování průmyslové zóny na-
pajedla na kvítkovice. na besedu zve vedení města otrokovice

tabulka 1: Podpora sportu ve městě v letech 2007–2010

tabulka 2: Podpora sportu ve městě v letech 2011–2014

Celkové % věnované do sportu ve volebním období: 7,55 %. 

Celkové % věnované do sportu ve volebním období: 9,86 %. 

na setkání. představitelé organizací věnujících se v otrokovi-
cích sportovnímu vyžití zhlédli prezentaci  přinášející nová krite-
ria do financování městem.  foto: anna novotná



Vážení spoluobčané, 
přáTelé,
je dobrým zvykem a reakce vět-
šiny z Vás, čtenářů našeho mě-
síčníku, to potvrzují, vyjádřit se 
v Okénku starosty k tématům 
aktuálním. Dovolte mi proto re-
akci na komentáře zastupitelů 
k rozpočtu pro rok 2014, které 
byly publikovány v minulém 
čísle Otrokovických novin. Pře-
devším mě zaskočilo, že mimo 
p. Ing. Miroslava Maliny z vo-
lebního uskupení Občané Oe se 
k rozpočtu vyjádřili pouze za-
stupitelé reprezentující koaliční 
strany. Ale budiž. Co mě však 
„pobavilo“ nejvíce, byla reakce 
jednoho ze zastupitelů, který ko-
mentoval rozpočet jako nedosta-
tečně úsporný a neefektivní, dále 
tvrdí, že jsou zde „projídány“ pe-
níze, navýšila se spotřeba úřadu 
a je krácen občan. Dále napadá 
vedení města, když tvrdí, že se 
vyhýbá nepopulárním opatře-
ním, jež by tyto aspekty vylou-
čila. Sděluji, že odmítám s touto 
kritikou na stránkách Otrokovic-
kých novin polemizovat, uvedu 
pouze fakta a nechám na čtenáři, 
aby si názor udělal sám.

letošní rozpočet je vyrovna-
ný. To znamená, že výdajová 
část rozpočtu je kryta příjmy. 
rozpočet není přebytkový pro-
to, že nás v letošním roce če-
kají mimo „méně“ významné 
investice investiční akce velmi 
významné a dlouhodobě při-
pravované. Zahájení výstavby 
nového vjezdu do Tomy, pro-
růstově zaměřené zateplení ZŠ 
Trávníky a realizace páteřní 
cyklostezky Otrokovice–Zlín 
nám přebytkový rozpočet sesta-
vit nedovolilo. V loňském roce, 
a to potvrdí zpráva o hospodaře-
ní za rok 2013, byl rozpočtový 
přebytek ve výši bezmála 10 
milionů a v roce 2012 téměř 5 
milionů korun. Tedy tvrdím, že 
rozpočty jsou i z dlouhodobé-
ho pohledu úsporné a efektivní. 
Ano, spotřeba úřadu se navýšila, 
nicméně ne v oblasti mezd, ale 
z důvodu opravy havarijního 
stavu sklepní izolace budovy 
úřadu a obnovy výpočetní tech-
niky a programového vybavení, 
které je potřebné průběžně obno-
vovat pro řádný chod úřadu. Na-
opak prostředky na mzdy oproti 

loňskému roku poklesly téměř  
o 1 milion korun a jejich výše 
je srovnatelná kupříkladu s výší 
průměrných mezd na základ-
ních školách v České republice 
a s výší mezd srovnatelných 
městských úřadů. Je to důsledek 
dlouhodobé spolupráce vedení 
města s vedením úřadu na úsi-
lí optimalizovat činnost úřadu. 
Výsledkem je rovněž snižování 
počtu úředních míst, když přes-
tože jsme v roce 2011 do úřadu 
začlenili Městskou knihovnu (6 
pracovnic) a následně přesunuli 
šest pracovníků na úřad práce 
z důvodů změn kompetencí, vy-
kazujeme od roku 2010 úsporu 
14 pracovních míst. A to není 
málo, zvláště pak z pohledu na-
vyšování spisových agend vyža-
dovaných státem či kontrolními 
orgány. Zároveň jsme aktivní 
v oblasti veřejně prospěšných 
prací, když například v loňském 
roce jsme na úřadě zaměstnáva-
li pět pracovníků, jejichž mzdy 
byly zcela hrazeny úřadem 
práce. rovněž velmi důsledně 
(oproti jiným městům) čerpáme 
dotaci na výkon sociálně práv-
ní ochrany dětí, kdy nejenom 
platy sociálních pracovnic, ale 
i provozní výdaje spojené s touto 
agendou nejsou placeny městem, 
ale ze státního rozpočtu. Jedná se 
o částku 2,2 mil. korun.

Město vykonává úkony sa-
mosprávné a výkon státní sprá-
vy, tzv. přenesenou působnost 
(agenda evidence vozidel, řidič-
ské a občanské průkazy, pasy, 
úkony stavebního úřadu a od-
boru životního prostředí a jiné). 
Tuto agendu zpracovává více 
než polovina pracovníků úřadu, 
na jejichž mzdy přispívá stát 
částkou bezmála 40 milionů 
korun. I přesto nejsou všechny 
výdaje spojené s výkonem této 
činnosti plně pokryty. rovněž 
v oblasti snižování vnitřního 
dluhu na majetku města (opravy 
stávajícího majetku) se snaží-
me o navýšení prostředků, když 
v porovnání s rokem 2010 jsme 
posílili o téměř deset milionů 
korun.

Co na závěr. Čtenáři, občane, 
udělej si názor sám. Hezký den 
přeji všem.
     Mgr. jaroslav Budek, 

 starosta otrokovic

Z jednání rMo 20. 1. 2014
rada města projednala na svém 
druhém lednovém jednání cel-
kem 19 bodů programu, k nimž 
přijala usnesení. Všechna jsou 
k dispozici na internetových 
stránkách města www.otrokovi-
ce.cz v sekci Dokumenty města. 

radní schválili Knihovní řád 
Městské knihovny Otrokovice 
včetně ceníku poplatků. Dále 
schválili způsob podpory sportu 
na území města Otrokovice pro 
rok 2014. Při svém jednání se 
rada města zabývala a schválila 
čerpání zálohy na činnost v Ot-
rokovické BeSeDĚ s. r. o.  pro  
I. čtvrtletí 2014 ve výši 2 651 250 
korun. radní dále vzali na vědo-
mí závěrečnou zprávu o zreali-
zovaném projektu rekonstruk-
ce dopravního hřiště Trávníky. 
rMO poté schválila text vzoro-
vého dodatku k nájemní smlou-

Z jednání rady města otrokovice (rMo)
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Přestože vlastníte poslední typ 
řidičského průkazu, může vás 
v nejbližší době čekat výměna. 
Poslední typ řidičského průkazu 
je vydáván od 1. 5. 2004 (vstup 
Čr do eU) a měl již vyznačenu 
platnost na 10 let. Řidičský prů-
kaz je vyroben z polykarbonátu 
a má velikost telefonní nebo ban-

kovní karty (54 x 86 mm). Datum 
platnosti si ověříte na přední stra-
ně řidičského průkazu v položce 
4b.

Výměnu řidičského průkazu 
provádí obecní úřad obce s rozší-
řenou působností příslušný podle 
místa trvalého pobytu držitele ři-
dičského průkazu na území České 
republiky. Pro účely výměny si 
přineste jednu barevnou nebo čer-
nobílou fotografii průkazového 
formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, 
stávající řidičský průkaz, doklad 
totožnosti. Žádost není nutné do-

předu vyplňovat, nově se tiskne 
přímo na oddělení evidence řidi-
čů. Zákonná lhůta pro vydání no-
vého řidičského průkazu je do 20 
dnů od podání žádosti a výměna 
je bezplatná. Pokud bude požado-
váno vydání řidičského průkazu 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních 
dnů od podání žádosti, je pro ten-
to úkon již stanoven správní po-
platek 500 Kč. Řidičské průkazy 
doporučujeme vyměňovat 2–3 
měsíce před koncem platnosti. 

 ing. Martin straka, 
 vedoucí odd. evidence řidičů

Zkontrolujte si platnost řidičských průkazů!

okénko starosty

Město Otrokovice vyhlašuje výbě-
rové řízení na PronájeM neBy-
tovýcH Prostor v PříZeMí 
a 1. PodZeMníM Podla-
ží oBjektu č. P. 1342, náM.  
3. května, nacházející se na po-
zemku parc. č. st. 2554 v k. ú. Ot-
rokovice, o celkové výměře 57,3 
m2, a to prostory pro prodejnu 
v přízemí objektu o výměře 44,3 
m2 a prostory pro skladování 
v 1. podzemním podlaží objektu 
o výměře 13 m2. Předchozí ná-
jemce zde provozoval prodejnu 
potravin. Město Otrokovice vy-
hlašuje výběrové řízení za násle-
dujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 4. 
2014 na dobu neurčitou,
2. nájemné:   a) min. 800 Kč/m2/
rok (bez DPH); b) bude hrazeno 
měsíčně předem; c) nezahrnuje 
zálohy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor.
3. Účastník VŘ v žádosti uvede: 
a) navrhovanou výši nájemného 
za m2/rok a účel nájmu;  b) doloží 

kopii živnostenského oprávnění 
nebo kopii výpisu z obchodního 
rejstříku.
4. Vítěz VŘ před podpisem 
smlouvy doloží originál potvr-
zení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpeče-
ní, finančnímu úřadu, zdravot-
ní pojišťovně a celnímu úřadu 
a čestné prohlášení o bezdlužnos-
ti ve vztahu k městu Otrokovice 
a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebyto-
vých prostor: a) v pronajímaných 
nebytových prostorech nebudou 
umisťovány a provozovány vý-
herní hrací přístroje, interaktivní 
videoloterijní terminály a jiná 
obdobná technická zařízení 
umožňující interaktivní hraní her 
s peněžitými sázkami ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o lote-
riích a jiných obdobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů; 
b) nájemce před podepsáním ná-
jemní smlouvy uhradí pronajíma-
teli kauci ve výši tříměsíčního ná-

jemného a záloh na služby. Tato 
kauce bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně ná-
jem a služby s nájmem spojené 
a při ukončení nájemního vzta-
hu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její 
úměrná část pronajímatelem vrá-
cena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  
7. 3. 2014 v 10.00 hod.   
VŘ vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi rMO. Prohlídku pro-
stor je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bliž-
ší informace: eva Kadlečíková  
na tel.: 577 662 317. Nabídky 
předají zájemci osobně nebo 
poštou v zalepené obálce s ozna-
čením: „Výběrové řízení nám. 
3. května 1342“ na adresu:  Te-
HOS, s. r. o.,  k rukám ředitele, tř. 
T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

vě o nájmu bytů pro prodloužení 
nájmu na městské byty u nově 
uzavíraných nájemních smluv. 
radní poté schválili uzavření 
smlouvy o výkonu autorského 
dozoru mezi městem Otrokovice 
a Ing. ladislavem Alsterem při 
akci „regionální cyklostezka č. 
471 – páteřní trasa Zlín–Otroko-
vice, část Otrokovice“. radní se 
dále zabývali výběrem poskyto-
vatele na výkon činností technic-
kého dozoru investora a BOZP 
při projektu Vjezdu do průmys-
lového areálu TOMA křížením se 
železniční tratí. Jménem zadava-
tele schválili rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podli-
mitní veřejnou zakázku na služby 
„Výkon činnosti TDI a BOZP“, 
jako nejvýhodnější byla vyhod-
nocena nabídka uchazeče ve sdru-
žení „INFrAM/HBH–TOMA“. 
Ve zbytku jednání se zabývali ná-
jemními smlouvami na městské 
byty a nebytové prostory ve vlast-
nictví města. 

Z jednání rMo 12. 2. 2014
rada města na svém předvalen-
týnském jednání projednala 24 
bodů programu, k nimž přijala 
usnesení. Všechna jsou k dispozi-
ci na www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

radní schválili zprávu o dosa-
vadním průběhu provozu Spor-
tovního areálu Baťov včetně aktu-
alizovaného ceníku pro uživatele 
místního wellness centra. Poté se 
zabývali centrálním nákupem in-
ternetové konektivity pro město 
a jeho organizace. V této souvis-
losti schválili postup při nákupu 
internetové konektivity výběro-
vým řízením v radními schvále-
ných podmínkách a specifikaci. 
radní se následně zabývali situací 
v ul. Zámostí. rada města zrušila 
své tehdejší usnesení o zavedení 
jednosměrného provozu v části 
ul. Zámostí (od domu č. p. 1224 
po křižovatku s komunikací ve-
doucí k mlýnu) ve směru jízdy 
ze silnice č. I/55. rada města ná-
sledně neschválila žádost občanů 
Zámostí ve věci zavedení jedno-
směrného provozu ve směru jízdy 
z ul. Čechova na silnici č. I/55. 
Výsledkem je tedy legislativní 
obnova současného stavu, tedy 
zachování obousměrného provo-
zu v celé ulici Zámostí. radní se 
poté zabývali a schválili pořízení 
projektové dokumentace na akci 
Havarijní stav stoupaček ZŠ Má-
nesova. ing. Milan Plesar, 
 místostarosta města

Z jednání rMo 15. 1. 2014
rada města se na svém úvod-
ním jednání v roce 2014 zabý-
vala celkem 9 body programu, 
k nimž přijala usnesení. Všech-
na jsou veřejnosti k dispozici 
na internetových stránkách měs-
ta www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Po schválení rozpočtu města 
na rok 2014 na jednání zastu-
pitelstva města v prosinci 2013 
rada města Otrokovice schvá-
lila podrobný rozpis rozpočtu 
města na rok 2014 formou roz-
pisu do jednotlivých konkrét-
ních položek výdajové i příjmo-
vé stránky rozpočtu. Poté radní 
projednali a schválili pravidla 
pro čerpání rozpočtu města v le-
tošním roce. radní také schválili 
vyhlášení výzvy předkládání ná-
vrhů na ocenění pedagogických 
pracovníků na rok 2014. 

Z jednání rMo 29. 1. 2014
radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 30 bodů programu 
s usnesením, všechna jsou ve-
řejnosti k dispozici na www.ot-
rokovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

radní vzali na vědomí pře-
hled výkonů Technických 
služeb Otrokovice pro město 
Otrokovice za poslední čtvrtletí 
roku 2013 a seznámili se s vy-
hodnocením městských tržišť 
za minulý rok. rMO poté po-
dala pomocnou ruku drobným 
živnostníkům podnikajícím 
v nemovitostech ve vlastnic-
tví města Otrokovice tím, že 

město letos nepromítne míru 
inflace roku 2013 do nájemních 
smluv, což má vliv na výši ná-
jmů. rada města dále schválila 
nominaci Mgr. Ivany Divínové 
(ZŠ Trávníky) na Ocenění pe-
dagogických pracovníků Zlín-
ského kraje za pedagogickou 
činnost a významný přínos pro 
výchovu a vzdělávání mladé 
generace.  rMO schválila také 
nominaci Mgr. Věry Kramá-
řové, osobnosti a kronikářky 
města Otrokovice, na ocenění 
Osobnost roku Zlínského kra-
je 2013. Projednali a schválili 
zpracování konkrétních inves-
tičních záměrů pro možnost 
získání příspěvků ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. 
Konkrétně schválili vypraco-
vání projektové dokumentace 
na tyto čtyři akce: a) napojení 
místní části Baťov na páteřní cy-
klostezku Otrokovice–Zlín
b) odstranění bodové závady 
na cyklostezce Baťův kanál – 
přemostění Dřevnice 
c) napojení areálu Continentalu 
na páteřní cyklostezku Otroko-
vice–Zlín
d) napojení sídliště Střed na pá-
teřní cyklostezku Otrokovice–
Zlín

radní v této souvislosti 
schválili záměr podání 2 z těch-
to projektů, které mají nejvyšší 
šanci v letošním roce získat 
dotaci ze SFDI, do dotačního 
řízení pro rok 2014: a) napojení 
místní části Baťov na páteřní cy-
klostezku Otrokovice–Zlín
b) napojení sídliště Střed na pá-
teřní cyklostezku Otrokovi-
ce–Zlín. Ve zbytku jednání 

se zabývali věcnými břemeny 
na pozemcích města, nájemní-
mi smlouvami na městské byty 
a nebytové prostory ve vlastnic-
tví města. 
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Způsob platby poplatků:
- bezhotovostně na účet města 
- platba poštovní poukázkou

- platba v hotovosti v pokladnách MěÚ 
PO, ST 8–17 hod., ÚT, ČT, Pá: 8–11.30 hod. 

slevy na poplatku za komunální odpad

Dovolte nám, abychom vás 
informovali o slevách a osvo-
bození na místním poplatku za 
provoz systému komunálního 
odpadu, které jsou v souladu 
s OZV o místních poplatcích 
platné v roce 2014. 
• od poplatku jsou  osvobo-
zeni: 1.) každý poplatník naro-
zený po 31. 12. 2010 je od po-
platku za komunální odpad 
osvobozen do posledního dne 
kalendářního měsíce, v němž 
dosáhne tří let,
2.) poplatníci, kteří mají v Otro-
kovicích trvalý pobyt a součas-
ně vlastní stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci 
na území města (jsou osvobo-
zeni od poplatku za tuto rek. 
stavbu),
3.) od poplatku za kom. odpad 
jsou v daném kalendářním roce 
osvobozeny osoby, které se 
v roce předchozím fakticky zdr-
žovaly mimo území města více 
než 300 dnů z důvodu pobytu 
a)  mimo území Čr, nebo
b) v lDN, nebo v nemocnici,
c) v zařízení sociálních služeb, 
které poskytuje ubytování, ane-
bo
d) ve školském zařízení pro 
výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, nebo 
e) ve vazební věznici, věznici 
nebo v ústavu pro výkon za-

bezpečovací detence, pokud 
délku pobytu mimo území měs-
ta a jeho důvod prokazatelně 
doloží správci poplatku nejpoz-
ději do dne splatnosti poplatku 
na daný rok (do 30. dubna da-
ného roku).

Upozorňujeme na nutnost 
podání žádosti a doložení pa-
třičných dokladů (z dokladu 
musí být jednoznačně patrná 
délka nepřítomnosti) do 30. 
dubna 2014. Správce poplatku 
je oprávněn v odůvodněných 
případech na žádost poplatníka 
stanovit delší lhůtu k doložení 
důvodu pro osvobození od po-
platku podle tohoto odstavce, 
přičemž lhůta však nesmí být 
delší než do posledního pracov-
ního dne daného kalendářního 
roku.
• úlevy od poplatku:
• Úleva od poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu 
ve výši 25 % z roční sazby se 
poskytuje poplatníkům, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu na adrese zařízení soci-
álních služeb na území města 
a toto zařízení jim poskytuje 
pobytovou službu (ubytování). 
Úleva platí po dobu, kdy je 
u daného poplatníka současně 
splněna jak podmínka trvalého 
pobytu, tak podmínka posky-
tování pobytové služby podle 

předchozí věty.
• Úleva – poplatníkovi podle 
§ 10 b odst. 1 písm. a) zákona 
o místních poplatcích (fyzická 
osoba, která má v obci trvalý 
pobyt nebo které byl podle zá-
kona upravujícího pobyt cizin-
ců na území Čr povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů anebo 
pobývá na území Čr přechod-
ně po dobu delší 3 měsíců), 
který je zároveň zákonným 
zástupcem poplatníka osvobo-
zeného od poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu 
podle čl. 14 odst. 2 OZV a žije 
s ním ve společné domácnosti, 
se poskytuje úleva od poplatku 
za provoz systému komunální-
ho odpadu ve výši 50 % z roč-
ní sazby poplatku. To zname-
ná, že zákonní zástupci dětí, 
které jsou již dnes do 3 let 
věku osvobozeny od poplat-
ku za provoz systému komu-
nálního odpadu, budou sami 
mít úlevu od tohoto poplat-
ku ve výši padesáti procent 
(tzn. 240 kč). Podmínkou 
této úlevy je sdílení společné 
domácnosti s dítětem. nárok 
na úlevu od poplatku musí 
poplatníci sami ohlásit a pro-
kázat správci poplatku. 
správce poplatku:
Městský úřad Otrokovice, nám. 
3. května 1340, PSČ 765 23, 
odbor ekonomický, odd. správy 
místních poplatků (I. poscho-
dí budovy MěÚ č. 1, kancelář  
č. 222, tel. 577 680 221). 

Správce poplatku vytvořil 
potřebné tiskopisy, na kterých 
můžete ohlášení, případně žá-
dost provést. Jsou k dispozici 
u správce poplatku nebo na in-
ternetových stránkách www.
otrokovice.cz – potřebuji vyří-
dit – místní poplatky – poplatek 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. 

další informace a vysvětlení získáte u správce poplatku – Měst-
ský úřad otrokovice, odbor ekonomický, odd. správy  míst-
ních poplatků, budova č. 1 – kancelář č. 222a, tel. 577 680 221,  
e-mail: radnice@muotrokovice.cz cz    ilona svoZilová,
  odd. správy místních poplatků, odbor ekonomický

Termín pro splnění poplatkové 
povinnosti je do 30. dubna 2014. 
Poštovní poukázka je doručena 
během ledna, února. Dovolte 
nám, abychom vás informovali 
o místním poplatku ze psů, který 
je zaveden na území města obec-
ně závaznou vyhláškou č. 5/2012, 
o místních poplatcích, v platném 
znění. Sazba poplatku ze psů se 
stanovuje takto:
a) u poplatníků – fyzických osob, 
pro které není stanovena sazba 
v písm. b), a u poplatníků – práv-
nických osob sazba poplatku činí:
400 kč/ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 600 kč/
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka, je-li pes 
chován (umístěn) v rodinném 
domě nebo na pozemcích mimo 
budovy (např. ve venkovním kot-
ci),
1 000 kč/ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 1500 kč/
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka v ostat-
ních případech umístění psa (zá-
kladní sazba poplatku),
b) u poživatele invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jejich 

jediným zdrojem příjmů, anebo 
poživatele sirotčího důchodu, 
u poplatníků, kteří čerpají ma-
teřskou nebo rodičovskou do-
volenou a u poplatníků, kteří 
jsou vedeni v evidenci uchazečů 
o zaměstnání déle než 12 měsíců 
a jejichž jediným zdrojem příjmů 
jsou dávky v hmotné nouzi, sazba 
poplatku činí: 
80 kč/ročně za prvního (jedno-
ho) psa, 120 kč/ročně za dru-
hého a každého dalšího psa po-
platníka, je-li chován (umístěn) 
v rodinném domě nebo na po-
zemcích mimo budovy (např. 
ve venkovním kotci),
200 kč/ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 300 kč/
ročně za 2. a každého dalšího 
psa poplatníka v ostatních přípa-
dech umístění psa.
splatnost poplatku: Maxi-
málně dvě splátky – pololet-
ní. Pokud sazba nepřevyšuje 
400 Kč, platí se jednorázově 
do 30. dubna daného roku, po-
kud je sazba vyšší než 400 Kč, 
platí se ve dvou splátkách vždy 
na polovinu kalendářního roku, 
první do 30. dubna, druhá do  
31. října daného roku. 

upozornění pro držitele psů 

informace pro občany otrokovic – platby za odpady, poplatky ze psů

Během února, března vám bude doručena poš-
tovní poukázka k úhradě místního poplatku 
za komunální odpad na kalendářní rok 2014. 
• Sazba  poplatku za provoz systému komu-
nálního odpadu je stanovena na kalendářní rok 
2014 na 480 kč za osobu poplatníka. 
• Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má na území města Ot-
rokovice trvalý pobyt nebo které byl podle zá-
kona upravujícího pobyt cizinců na území Čr 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů anebo pobývá na úze-
mí Čr přechodně po dobu delší 3 měsíců 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 

stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou oso-
bu 
• Splatnost  poplatku za komunální odpad je  
do 30. dubna 2014.
 Správce poplatku může včas neuhrazený po-
platek navýšit až na trojnásobek. Upozorňu-
jeme, že v současné době správce navýší včas 
neuhrazený poplatek o 50 %.  Pokud poplatník 
neuhradil místní poplatek v některém z minu-
lých let, bude platba použita na úhradu dlužné 
částky z minulých let.

Místní poplatek za komunální odpad

• Poplatníkem místního poplat-
ku je držitel psa (ten, který má 
psa prokazatelně u sebe, pečuje 
o jeho potřeby, případně jej vy-
užívá). Přihlášku je možné získat 
na MěÚ Otrokovice, odbor eko-
nomický, odd. správy místních 
poplatků, budova č. 1, kanc. č. 
222, na webu města – www.ot-
rokovice.cz (s odkazy: potřebuji 
vyřídit – místní poplatky – po-
platek ze psů).
•  Poplatek se platí ze psů star-
ších 3 měsíců 
• Poplatek se platí obci podle 
místa trvalého pobytu nebo sídla 

a při držení psa po dobu krat-
ší než 1 rok se platí v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i za-
počatých kalendářních měsíců. 
• Ohlašovací povinnost: do 30 
dnů ode dne, kdy předmětná 
skutečnost nastala (nabytí psa 
staršího 3 měsíců nebo dovr-
šení tohoto stáří u psa, který je 
v držbě; pozbytí držby psa, ka-
ždou změnu mající vliv na výši 
poplatku – do 15 dnů, případně 
osvobození atd.)
• Skupiny poplatníků, kteří jsou 
osvobozeni od tohoto poplatku, 
jsou uvedeny v čl. 3 OZV č. 
5/2012, o místních poplatcích,  
• Pokud poplatník neuhradí míst-
ní poplatek ve stanovené výši 
a lhůtě splatnosti, bude tento 
poplatek stanoven platebním 
výměrem a správce může zvýšit 
včas nezaplacený poplatek až 
na trojnásobek. 

další informace k místnímu poplatku ze psů:

Městský úřad Otrokovice, odbor školství 
a kultury, ve smyslu čl. 3 odst. 2 Směrnice 
města Otrokovice č. 16/2012/rMO o posky-
tování dotací z rozpočtu města, která byla 
schválena usnesením č. rMO/599/10/12 
a nabyla účinnosti 23. října 2012, vyhlašuje 
termíny pro podávání žádostí o dotace z roz-
počtu města následovně:
• pro dotace na činnost v oblasti vzdělávání, 

vědy, výchovy, zájmové činnosti, kultury, 
umění, ochrany památek a kulturního dědic-
tví, tělovýchovy a sportu do 31. 3. 2014
• pro dotace na jednorázové akce v oblasti 
vzdělávání, vědy, výchovy, zájmové činnos-
ti, kultury, umění, ochrany památek a kul-
turního dědictví, tělovýchovy a sportu vždy 
v termínu 30 dnů před konáním dané akce.
Informace pro žadatele a tiskopis žádosti 

o dotaci z rozpočtu města jsou ke stažení 
na webových stránkách města Otrokovice 
(www.otrokovice.cz – městský úřad – odbo-
ry a oddělení – odbor školství a kultury nebo 
jsou k dispozici na MěÚ Otrokovice – odbor 
školství a kultury, lenka Krejčí (sportovní 
a mládežnické organizace), Mgr. Barbora 
Šopíková (kultura a školství)).
 Mgr. Barbora ŠoPíková, vedoucí oŠK

vyhlášení termínů podávání žádostí o dotace z rozpočtu města pro rok 2014

In
z

e
r

c
e

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

pondělí 3. března, 18 hod., Městská galerie, vstup volný
vernisáž kluBu Přátel Historie – Hrady sPatřené
Hrady z oblasti languedocu, Aragonie a Alsaska v perokresbách a fotografiích. 
Výstava potrvá do neděle 13. dubna

pátek 7. března, 18 hodin, Otrokovická BeSeDA, foyer kinosálu, vstup volný
vernisáž fotosalon
Setkání s přáteli ze Znojma. Výstava potrvá až do pátku 28. března.

středa 12. března v 18 hod., Městská kavárna, vstupné 40 Kč
MoMPové –  ZaPoMenutí tiBeŤané
Známý otrokovický cestovatel robert Bazika vás zavede do oblastí Východní in-
dický Himálaj, Bhútán a Tibet. Součástí besedy je i třicetiminutový dokumentární 
film.

neděle 16. března v 19.30 hod., velký sál, vstupné 180 Kč, cyklus rOCKOVá 
SeTKáNí – Gwyn asHton trio (austrálie-uk/cZ), 
Australsko-britský bluesrock zeppelinovského střihu s kytaristou světového for-
mátu. Předkapela THe AerONAUTS (CZ).

sobota 22. března, 9–13 hod, velký sál, vstup volný
dětský BaZárek
Bazárek dětského oblečení a obuvi ve velkém sále Otrokovické BeSe-
DY. Také už nemáte kam dávat oblečení, které je vašim dětem malé? Pro-
to si přijďte zarezervovat stůl, kde můžete vaše věci nabídnout k prodeji.  
rezervace stolů u p. Kozlové, tel. 571 118 103 nebo na předprodej@beseda.
otrokovice.cz

středa 26. března., 18 hod, Městská galerie, vstup volný 
Klub přátel historie Otrokovic, město Otrokovice a Klub Augusta Sedláčka 
Mudr. jiří Hoza: Hrady araGonie – přednáška s projekcí

středa 26. března, 19.30 hod., velký sál, vstupné 180 Kč,
františek uhlíř –  Pvc PraGue vienna - connection  
Jediný koncert na Moravě – hudební projekt dvou legend české jazzové scény  
a mladých jazzových muzikantek z Vídně – zpěvačky Niky Zach a pianistky Julie 

Siedl. Českou stranu zastupuje František Uhlíř, který patří k nejvýznamnějším ev-
ropským hráčům na kontrabas, a legendární pražský hráč na bicí Jaromír Helešic.

pátek 28.března, 19 hod., velký sál, vstupné 100 Kč
o sPortovní slávě 
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, kolektivů a trenérů 
roku 2013 za účasti olympioniků Jiřího Dalera a Oldřicha Svojanovského. Mo-
deruje S. Pogodová a J. Čada. V programu vystoupí skupina String ladies, S. Po-
godová a další. Po skončení programu hraje v kinosále k tanci a poslechu skupina 
Quatro. Partnery pořadu jsou TePlárNA OTrOKOVICe, a. s. a TOMA, a. s.

neděle 30. března, 14 hod., velký sál, vstupné 80 Kč, cyklus V lidovém tónu
taneční odPoledne se stříBrŇankou
Za finanční podpory hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka je pro 
vás připraven taneční parket a výborná hudba.

Připravujeme na duben: 3. 4. Otrokovice mají talent aneb Hledá se goťák,  
6. 4. Nebojsa v čarovném lese – divadlo pro děti, 13. 4. Vítání jara na nám. 3. květ-
na, 30. 4. Belfiato quintet – cyklus Vějíř paní hudby

kino Beseda
úterý 4. 3., 10 hod., velký sál, vstupné 70 Kč, Kanada, Francie, Španělsko, 2004, 
80 min., české znění, přístupno: PinoccHio 3000  –  animovaný, sci-fi. Jak 
dopadne tento známý příběh po přesunutí do vzdálené budoucnosti a při použití 
kovu a tištěných spojů místo dřeva? 

středa 5. 3., 17 hod., velký sál, vstupné 70 Kč, VB, USA, 1990, 102 min., české 
znění, přístupno: ostrov Pokladů – dobrodružný      
Ke slovu přichází tajemná stará mapa, černá známka jako znamení smrti, jedno-
nohý John Silver, dlouhá cesta oceánem, vzpoura na lodi, boj o ukrytý poklad... 

čtvrtek 6. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 85 Kč, Česko 2013, 99 min. přístupno od 
12 let: PříBěH kMotra  – drama, krimi, životopisný, inspirován bestsellerem 
J. Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje vzestup a pád člověka, který se od kšeftu  
s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky. 

úterý 11. 3., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč, Velká Británie 2008, 92 min., 
přístupno, s titulky: louPež Za BíléHo dne – drama, krimi, thriller      
Alex je duchovním otcem ambiciózního plánu ukrást nevypátratelné miliony, shro-
mážděné v podzemí londýnské devizové banky a čekající na spálení. 

čtvrtek 20. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč, Česko, Slovensko, Nizozemsko 
2013, 125 min., přístupno: colette – drama, romantický, válečný, historický     
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clé-
mence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hrani-
ci mezi dobrem a zlem a pravdou a lží.

čtvrtek 27. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 80 Kč, Francie, Belgie, Česko, rakousko 
2013, 113 min., titulky: anGelika – dobrodružný, romantický     
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za bohatého toulouského hra-
běte Joffreye de Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než ona, ale má také 
pověst čaroděje. 

Připravujeme v kině na duben: 6. 4. Tom Sawyer, 10. 4. Máš padáka,  
13. 4. Dobrodružství Hucka Finna, 15. 4. Jasmíniny slzy, 17. 4. Muž, který se 
směje, 27. 4. Autopohádky, 29. 4. Vévodkyně

ZájeZdy
pátek 14. 3., odjezd od Otrokovické BeSeDY v 8 hod., návrat v cca 02.00 hod. 
Zájezd do Prahy na muzikál M. tauše – naŠe ulička
 cena dopravy 200 kč, vstupné na muzikál 100 kč

sobota 15. 3., odjezd od hotelu Baťov (Společenský dům) 5.30 hod., Otrokovická 
BeSeDA 5.40 hod., ve¼ký Meder/GyÖr.  cena zájezdu 400 kč

BŘeZeN

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. 
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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 

forBína 2014 – přehlídka amatérských divadelních souborů
čtvrtek 13. března, 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
divadlo tyjátr uvádí: M. camelotti – anna Poklad rodiny
Komedie o tom, že není dobré přivést si domů milence, právě když má váš manžel 
v ložnici svou přítelkyni.

pátek 14. března, 19 hod., kinosál, vstupné 80 Kč
ochotnický spolek kašava uvádí: 
antonín Procházka klíče na neděli 
Komedie  o tom, jak to dopadá, když se večírek „vymkne z rukou“, vymyslí se 
„nevinná“ recese a nikdo předem nepočítá s možnými komplikacemi...  režie: 
Věra Vlková. Představení není vhodné pro děti do 12 let.

sobota 15. března, 19 hod. velký sál, vstupné 220 a 200 Kč
Host forBíny Městské divadlo Zlín uvádí: 
B. kuras – nikdy nekončí
Dannymu se vede dobře. Prosmýkl se pod železnou oponou a emigroval do Ang-
lie. Pomalu pomýšlí na svatbu s přítelkyní Daliou, v londýně vlastní byt a v bytě 
rudu, věrného, leč poněkud uhozeného kamaráda. Zdá se, že Dannyho život jde 
v každém ohledu správným směrem. Ale pak, po šestnácti letech, ho jednoho dne  
z Československa navštíví matka. Účinkují: Milena Marcilisová, gustav Řezní-
ček, rostislav Marek a Marta Bačíková. režie: Zuzana Patráková

neděle 16. března, 15 hod., velký sál, vstupné  80 Kč
divadelní soubor na Štaci, němčice uvádí: 
j. werich: královna koloBěžka
Veselá pohádka o chytré rybářovic Zdeničce a o mladém králi, který byl sice mou-
drý, ale trochu zbrklý…...
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kalendář významných akcí
neděle 23. února, sraz masek 15.30, začá-
tek 16 hod., sokolovna Otrokovice
dětský sPortovní karneval 

plný her a zábavy. Promenáda masek, tanec, soutěže, 
ceny pro děti. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod dobrovol-
né

sobota 1. března od 8.30 hodin
MasoPustní rej Masek – SDH Kvítkovice 

vás zve do masopustního průvodu, který projde uli-
cemi Kvítkovic a navštíví jednotlivé domácnosti.Sraz 
masek v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici Kvítkovice. 

sobota 1. března od 9 hodin
vodění Medvěda – tradiční průvod masek pro-
chází centrem Otrokovic od požární zbrojnice přes 
náměstí 3. května, ul. Komenského, Dr. Stojana, Ná-
břeží a Újezdy, pořádá SDH Otrokovice.

Neodmyslitelně a pevně spojeny jsou Otrokovice se 
jménem Baťa. Hrdě se proto hlásí také k oslavám vý-
znamných výročí 100 let od narození Tomáše Bati jr. 
a 120 let od položení základů firmy Baťa. Město si je 
připomene nejrůznějšími akcemi pro školy, veřejnost 
i odborné publikum. „Plánujeme uskutečnit několik 
na sebe navazujících setkání a tematicky zaměřených 
akcí, jejichž náplň bude upravena cíleně dle publika. 
V této věci jsme oslovili celou řadu oborníků ať už 
z Nadace Tomáše Bati, Státního okresního archivu Zlín, 
nebo specialisty na baťovskou architekturu. Velkou 
studnicí informací je pro nás také naše paní kronikářka. 
Společně se nám podařilo vytvořit program, který se 
bude prolínat celým rokem a vždy nabídne něco zají-
mavého, co stojí za zhlédnutí či poslech,“ přiblížil člen 
rady města Otrokovice Jiří Ondráš.     

Již v březnu se může veřejnost těšit na poutavé 
přednášky kronikářky města Věry Kramářové urče-
né zejména seniorům. Prezentace seznámí účastníky 
s rodokmenem rodiny Baťa, s historií firmy do r. 1932, 
medailonky většiny čestných občanů Otrokovic z řad 
pracovníků firmy a s již uskutečněnou výstavou Baťova 
města. 

Pro základní školy je určen interaktivní workshop, 
který žáky poutavě seznámí s rodinou Baťa a jejich 
rodokmenem, s firmou Baťa a jejím přínosem nejen 
pro Otrokovice. V tvořivých dílnách si žáci vytvoří 
baťovský produkt. Školáci se mohou těšit také na ex-
kurzi do Baťovy vily, Baťova institutu a zlínského mra-
kodrapu. Nabyté vědomosti si vyzkoušejí při soutěži 
rozdělené na školní kola a velké finále, ve kterém se 
utkají školy mezi sebou. Zvládnout budou muset kvíz 
i několik úkolů.

Na veřejnost čekají od června do září komentované 
prohlídky města, které představí zajímavosti z období 
baťovského rozmachu.  Pěšky či na kole budou moci 
zájemci absolvovat okruhy tematicky rozdělené a za-
měřené na letectví, architekturu, bydlení, technické vy-
moženosti a jiné. 

léto v Městské galerii bude patřit výstavě dokumen-
tující rozmach Otrokovic způsobený příchodem firmy 
Baťa a jejím působením ve městě. expozice bude pre-
zentovat dobové fotografie a informace o dění za ba-
ťovské éry. 

Oslavy vyvrcholí 17. září konferencí a společenským 
setkáním s koncertem Melody Makers v duchu 30. let. 
Odborná část nabídne příspěvky specialistů v oblastech, 
kterým se dříve věnoval sám Baťa, jako je podnikání, 
vedení lidí, marketing, architektura, sociální zabezpe-
čení, vzdělávání a kultura. Součástí bude prezentace 
českých a slovenských baťovských měst.  
 mgr. lenka vaculová, tisková mluvčí otrokovic

Vrátit knihy zapůjčené v Městské knihovně je nově 
možné i mimo výpůjční dobu, a to díky moderní-
mu návratovému boxu v přízemí radnice.  „Pokud 
se čtenář nemůže například dostavit v otvírací době 
knihovny, může výpůjčku vhodit do návratové-
ho boxu. Box je vlastně plechová krabice, která je 
ve vrchní části opatřena vstupním prostorem pro 
vložení knihy. Čtenáři se nemusejí bát – kniha nepa-
dá z velké výšky, protože uvnitř je vyvýšený vozík, 
do něhož knihy padají z přibližně dvaceti centimetrů. 
Tímto je minimalizováno jejich poškození,“ přiblíži-
la vedoucí Městské knihovny Otrokovice Veronika 
Zbíralová.    Pořízení návratového boxu stálo 25 tisíc 
korun. Box je přístupný u vstupu do první budovy 
Městského úřadu Otrokovice v pracovní dny, tedy 
od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin. Zápůjčky  
z hlavní knihovny v budově radnice tam lze vhodit 
v době uzavření knihovny.  (red)

Půjčené knihy mohou čtenáři vracet do boxu

usnadňuje občanům města Otrokovice odevzdávání drobných, 
vysloužilých elektrospotřebičů. 

stacionární kontejnery
na elektro a baterie

Stacionární kontejnery usnadňují lidem odevzdávání 
vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. 
S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé našeho města 
nemusí na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně 
odevzdat do připravených kontejnerů. Kontejnery jsou 
umístěny většinou u separačních stání na tříděný odpad.

Patří:
baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, 
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, 
elektronické hračky a podobně

Nepatří:
televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, 
velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, 
mikrovlnky, chladničky, vysavače a podobně)

Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Otrokovicích,
na ulicích B. Němcové, Čechova, Dr. Ed. Beneše, Hlavní, K. Čapka 1256, Komenského, Letiště, Nábřeží, 
Přístavní, Spojovací, Školní, Štěrkoviště, SNP, Vrchlického a na třídě T. Bati.
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech naleznete na www.otrokovice.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se lze obrátit na Městský úřad Otrokovice,
odbor životního prostředí, tel. 577 922 329.

 ulice Obchodní (u č.p. 1317)
 ulice Hložkova (u č.p. 1375)
 ulice Nádražní (u č.p. 1410)

 ulice Nádražní (u č.p. 1550)
 ulice SNP (u č.p. 1180)
 ulice Mánesova (u č.p. 1098)

 ulice Štěrkoviště (u č.p. 1282)
  ulice Příčná

(u č.p. 1580, Trávníky)

SPOLEČNOST ASEKOL

Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny na těchto místech:

Do stacionárních kontejnerů
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Město si připomene baťovská výročí Senioři ani osoby se zdravotním po-
stižením již nemusejí trávit dopoled-
ne u televizoru a sami. V Domovince 
Otrokovice jsou vítáni. „Společně si 
popovídají, zasmějí, vyluští pár kří-
žovek, přečtou dvě tři kapitoly z ro-
mánu, zahrají společenské hry, vypijí 
kafíčko a jiné. Při tvořivých činnos-

tech zapojí své ruce a něco si pro ra-
dost vyrobí,“ uvedl vedoucí oddělení 
sociální pomoci MěÚ Otrokovice 
Kamil Hric. Bezbariérová Domovin-
ka je dostupná bezplatně každý všed-
ní den od 9 do 12 hodin v domě s pe-
čovatelskou službou, Hlavní 1161. 
Zařízení hledá také dobrovolníky, 

kteří by se uživatelům věnovali.  In-
formace podá koordinátorka dobro-
volníků Mgr. Monika Matějíčková: 
tel.: 737 589 644, e-mail: otrokovi-
ce@maltezskapomoc.cz nebo ve-
doucí odd. soc. pomoci MěÚ Kamil 
Hric, DiS.: tel.: 723 216 372, e-mail:  
hric@muotrokovice.cz.  (red)

domovinka pomáhá udělat seniorům ze všedních dní nevšední
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Období vegetačního klidu využili pracovníci Tech-
nických služeb Otrokovice pro zahájení první 
etapy obnovy dřevin v parku před Společenským 
domem. Pokácené stromy budou na jaře nahrazeny 
novou výsadbou. V první fázi obnovy je vykáce-
na část smutečních vrb ze strany od tržiště. Stromy 
byly přestárlé a ve špatném zdravotním stavu. Vrby 
prošly v průběhu minulých let dvojím radikálním 
ořezem, který měl stav stromů zlepšit a ukázat, zda 
budou moci v parku zůstat. Smuteční vrby, které 
jsou typické svým křehkým dřevem, představovaly 
ovšem v poslední době velké bezpečnostní riziko, 
kdy kvůli zasažení houbovými chorobami hrozil 
jejich pád. Často se stávalo, že po silném větru 
zůstávaly na zemi odlomené silné větve a došlo 
i k rozlomení celého kmene stromu. Postupná ob-
nova dřevin v parku před Společenským domem je 
rozložena do tří etap v průběhu tří let. Vždy v ob-
dobí vegetačního klidu bude část stromů pokácena 
a následně na jaro budou vysazeny nové.   (red)
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Patrik Kunčar 
Váš senátor pro region

za Vaši podporu
Děkuji

1. 3., 8–11.45 hod.
Modelářská soutěž o pohár starosty 
města otrokovice 
Městská hala
Program: Soutěž leteckých modelářů 
pro žáky a juniory v kategoriích gu-
máček, házedlo a polomaketa. Akce 
ve spolupráci s Model klubem Otro-
kovice
vstup: zdarma 

3. 3., od 8 do 16 hod.
den s deskovými hrami
DDM Trávníky
Program: Hraní deskových her pro 
malé i velké. Přezůvky s sebou. Pro 
členy ZÚ Deskovky vstup zdarma.
cena:  20 Kč

4. 3., od 8 do 16 hod.
výlet do Galaxie
DDM Trávníky
Program: Výlet o jarních prázdninách 
do zábavního rodinného centra galaxie.
cena:  350 Kč

5. 3., od 8 do 16 hod.
Hledači pokladů
DDM Trávníky
Program: Zábavná hra geocaching 
spojená s túrou zlínskými lesy. Kromě 
geocachingu jsou na programu hry a 
špekáčky. Trasa vhodná pro děti od 
sedmi let (asi šest kilometrů nenároč-
ným terénem) 
cena:  50 Kč

11. 3., 18. 3., od 15 hod.
atletické závody 
Městská hala
Program: Závody 11. 3. jsou určeny 
kategoriím 2005 a 2006, 2007 a mlad-
ším; závody 18. 3. jsou určeny katego-
riím 2003 až 2004
startovné:  40 Kč

10., 17., 24., 31. 3., od 16 do 18 hod.
otevřené herny pro rodiče s dětmi

CVČ Baťov
Program: Není venku hezké počasí? 
Přijďte si k nám s dětmi pohrát, naše 
herny jsou vám každé pondělí v břez-
nu k dispozici.
cena za dítě:  10 Kč

25. a 26. 3., od 16.30 hod.
Besídky klubů Beruška
CVČ Baťov
Program: Ukázka činnosti klubů Be-
rušek.
vstup: zdarma

30. 3., od 10 do 18 hod.
Hra o trůny turnaj
DDM Trávníky
Program: Turnaj v deskové hře „Hra 
o trůny“ (2. edice). Soutěží se ve dvou 
kolech. Jako doprovodný program 
volné hraní deskových a karetních her. 
Přezůvky s sebou.
cena:  20 Kč
 Těší se na vás 
 DDM sluníčko

Po dva roky 
už slouží ot-
rokovické veřejnosti velký sál Otrokovické 
BeSeDY. Na koncerty, divadlo, ale také před-
nášky pro školy, kongresy a výstavy zamířilo 
v roce 2013 38 846 návštěvníků. „Za období 
leden až červen to bylo 25 995 a za červenec 
až prosinec 12 855 lidí,“ upřesnila programo-
vá pracovnice Otrokovické BeSeDY lenka 
Navrátilová.  Menší návštěvnost ve  2. pololetí 
odpovídá tomu, že v prázdninových měsících 
červenci a srpnu se pořadatelé zřejmě více za-
měřují na venkovní akce, letní festivaly, lidé 
jsou na dovolených. I Otrokovické letní slav-
nosti se konaly v parku, na náměstí a podobně, 
pro případ deště však bylo kongresové a kultur-
ní centrum k dispozici. „Největší návštěvnost 
jsme měli v měsíci květnu, kdy přišlo celkem 
6 841 návštěvníků. Je to proto, že v tomto mě-
síci mají převážně školy své akademie a začí-
ná také filmový festival. Nejmenší návštěvnost 
byla za měsíc červenec – pouze 118 účastníků,“ 
dodala programová pracovnice.  Vyprodáno 
bylo ve velkém sále několikrát. Obrovskému 
zájmu se těšily rychlé šípy ze Slováckého di-
vadla, Splašené nůžky Městského divadla Zlín, 
tradičně jsou vyprodána předsilvestrovská 
představení a také dětské pořady s Míšou rů-
žičkovou. Vysoká návštěvnost byla na koncertu 
Janka ledeckého, na operetě Mam´zelle Nitou-
che, vyhledávané jsou i taneční zábavy a plesy,“ 
přiblížila lenka Navrátilová s tím, že využitý je 
nejen samotný sál, ale i přilehlé foyer.  (ano)

Název projektu: Otrokovická Beseda - zpro-
voznění velkého sálu
Investor:  Město Otrokovice
Zhotovitel: sMO, a. s.
Projektant: J a P architects s. r. o.
Celkové náklady projektu:  
39 043 637,56 Kč
Dotace ROP EU Střední Morava: 
15 999 999,81 Kč
Vlastní prostředky:  23 043 637,75 Kč
Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů ev-
ropské unie www.rr-strednimorava.cz

sál vyprodaly třeba splašené nůžky

v parku na Baťově vysadí nové vrbysociální auto doveze k lékaři i na nákup 
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větší komfort 
handicapovaným

Ve Sportovním areálu Baťov 
se daří zajistit větší komfort 
imobilním občanům. lepší 
vstup do koupelí ve wellness 
centru jim zajišťuje speciální 
nosič. Pohybuje se po kolejnici 
umístěné u stropu. Nosnost za-
řízení je až 200 kg. „Zájem je 
velký. Chodí k nám hodně kli-
entů v seniorském věku, takže 
zařízení  nezahálí,“ uvedla pra-
covnice  wellness Sportovního 
areálu Baťov Iveta Nohýnková. 
Wellness nabízí koupele ve ví-
řivé či hydromasážní vaně, 
saunu, masáže klasické, lymfa-
tické i baňkové.  Více na www.
arealbatov.cz   (ano)

Už od září využívají klienti otrokovické 
pečovatelské služby a další potřební so-
ciální auto, které jim pomáhá překonat 
vzdálenost k lékaři, na nákupy nebo třeba 
na hřbitov. „Služba je určená seniorům 
nad 65 let a lidem nad 18 let nějakým 
způsobem handicapovaným. Zohledňuje 
se to, zda tuto službu potřebují, proto se 
provádí sociální šetření v domácnosti. Jde 
o to, aby službu někdo nevyužíval jako 
levné taxi,“ poznamenala sociální pracov-
nice Monika Matušová.  

Zájemce, u kterého se vyhodnotí po-
třebnost, uzavře s pečovatelskou službou 
smlouvu. Pak už si jen určuje termíny, 
kdy potřebuje odvoz. Ceny služby jsou 

nastaveny tak, aby si je mohli potřební 
dovolit: na jakékoliv místo po Otrokovi-
cích je to 15 korun, mimo Otrokovice se 
počítá taxa 3 koruny za kilometr. „V pří-
padě doprovodu pečovatelky se počítá její 
přítomnost ohodnocením 1 koruna za mi-
nutu – v případě jízdy po Otrokovicích 
to bývá cca 10 korun. Klient platí pouze 
cestu, po kterou se veze, stejně tak se platí 
čas pečovatelky, jen když je přímo s kli-
entem,“ doplnila sociální pracovnice.  

Služba je k dispozici ve všední dny 
od 7 do 16 hodin. Kontakt na sociální 
pracovnici Moniku Matušovou je tel.: 
576 771 680, e-mail: matusova@senior.
otrokovice.cz.   anna novotná

Přizpůsobeno vozíčkářům. samozřejmou součástí vozu je zvedací plošina. 



Dne 17. února oslavila naše maminka, babička  
a prababička, paní adéla svojanovská, své 85. 
narozeniny. Dlouhá léta a pevné zdraví do dalších let 
přeje celá rodina.

Touto cestou děkujeme za účast a květinové dary všem, kteří dne  
16. ledna doprovodili paní věru slovákovou na její  
poslední cestě.  Truchlící rodina
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K Tvým narozeninám Ti již popřát nemůžeme, jen 
kytičku s tichou vzpomínkou na hrob položíme…  
Dne 26. února by náš syn Martin skoPal oslavil  
35. narozeniny. S láskou vzpomínají rodiče, děti  
a rodina.

Dne 27. února uplynou 2 roky, kdy zemřel náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, pan  
václav janečka. S láskou vzpomínají manželka 
Vlasta, syn Jiří s rodinou a dcera Hana s rodinou.

Dne 28. února by se dožil 90 let pan jan BoHáčik. 
S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne  
2. března vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana  
jaroslava jurečky. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Marie, dcera radka a Danka s rodinou.

Dne 2. března si připomeneme 7. výročí úmrtí pana  
slavomíra ŠenovskéHo. S úctou a láskou  
vzpomíná manželka a syn s rodinou.

Dne 4. března si připomeneme 1. výročí úmr-
tí naší maminky, babičky a prababičky, paní  
Marie karlíkové. Za tichou vzpomínku děkuje 
syn Josef s rodinou.

Dne 5. března uplynou 3 roky, co nás navždy opusti-
la paní Helena úŠelová, roz. vaculíková.  
Za tichou vzpomínku všem děkuje celá rodina.

Dne 6. března vzpomeneme 2. výročí, kdy nás opus-
tila paní stanislava jordánková. Za tichou  
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 18. března si připomeneme 10. výročí úmrtí pana 
Zdeňka saMoHýla. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a dcery s rodinami.

Je smutno bez vás žít, nemá kdo pora-
dit, potěšit. Díky za to, čím jste pro nás 
byli. Za každý den, který jste pro nás žili. 
Dne 11. ledna uplynulo 6 let od chvíle, 
kdy nás opustil tatínek, dědeček, pan  
Miloslav slánský a 24. dubna to 

budou 3 roky, kdy jsme se rozloučili s naší maminkou, babičkou, 
paní Marií slánskou. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.  
Dcery s rodinami

Dne 2. února jsme vzpomenuli nedožité devadesáté 
narozeniny naší drahé maminky, babičky a prababičky, 
paní jindřišky kaPsové. Vzpomeňte s námi, kdo 
jste ji měli rádi. Dcery a synové s rodinami

Dne 3. února uplynuly 3 roky, kdy nás opustil pan  
rudolf Petřík. Kdo jste jej znali, vzpomeňte si  
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina Petříkova.

Dne 3. února uplynulo 6 let od smrti pana  
karla voBejdy. S láskou vzpomínají manželka  
a děti s rodinami.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob Ti dát a tiše vzpo-
mínat. Dne 11. února uplynulo 10 let od úmrtí pana 
Zdeňka GaZdy. Dne 25. května by se dožil 87 let. 
Stále vzpomínají manželka, dcera s rodinou a syn s ro-
dinou.

Tvé místo osiřelo u našeho stolu, jen vzpomínky zůsta-
nou na ty roky šťastné. Dne 12. února jsme si připo-
mněli 1. smutný rok, co nás opustil náš manžel, tatínek, 
dědeček, pan arnošt kuBeŠa. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 14. února uplynuly 3 roky, co nás navždy opustila paní  
věra čtvrtníčková. S láskou vzpomíná bratr Zdenek a dcera 
Štěpánka.

Dne 16. února jsme si připomněli nedožitých 80 let 
pana václava cvana. Dne 19. července tomu bude 
20 let od jeho úmrtí. Stále vzpomínají  manželka, dcera 
renata s rodinou a syn Václav s rodinou.

Dne 18. února by se dožila 30 let slečna Monika  
kračinová. Za tichou vzpomínku děkuje celá 
rodina. 

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, nezhasnou 
však nikdy na ni v našich srdcích vzpomínky. Dne 19. 
února tomu byl rok, co nás navždy opustila naše dra-
há maminka a babička, paní libuše vojáčková.  
S láskou a úctou vzpomínají dcera lenka a syn  
Vladimír s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 19. února jsme si připo-
mněli 1. výročí odchodu naší maminky a babičky, paní 
Marty ouBělické. S láskou a úctou vzpomínají 
synové Jaromír a Dalibor s rodinami.

Dne 20. února jsme si připomněli 1. výročí  
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní  
Marie kočendové. Za tichou vzpomínku děkují 
syn Čestmír a syn Vladislav s rodinou.

odešel jsi, jak osud si to přál, však ve vzpomínkách ži-
ješ s námi dál. Dne 24. února uplyne 20 let, co nás na-
vždy opustil pan vlastimil něMec. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka a dcera s rodinou.

sPolečenská kronika
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otrokovické noviny Periodic-
ký tisk územního samosprávného celku 
– měsíčník města Otrokovice. vyda-
vatel: Otrokovická BeSeDA, s.  r.  o., 
IČO: 255 138 85. registrace: 1. 7. 2007 
- MK Čr e 13019. Vychází každý před-
poslední pátek v měsíci v nákladu 9 100  
ks, uzávěrka je 10. den v měsíci. Dis-
tribuce do všech domácností ve městě 
Otrokovice a na určená místa. Zdarma 
– neprodejné. redakce: Otrokovická 
BeSeDA, nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice, tel.: 571 118 104, redakce@
otrokovickenoviny.cz. redakční rada: 
Ing. Milan Plesar (předseda), Mgr. Ja-
roslav Budek, Mgr. lenka Vaculová, 
Mgr. Marta Zakopalová, Jiří Šedivý, Ing. 
Anna Novotná. Šéfredaktorka: Ing. 
Anna Novotná. inzerce: zákl. cena: 20 
Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickenoviny.cz Graf. 
úprava: ing. Anna Novotná, Martina 
Fojtíková tisk: Hart press, spol. s r. o., 
distribuce: Česká pošta, s. p.,  nevyžá-
dané příspěvky se nevracejí.

Nabídka pracovního místa
florista/ka a aranžér/ka květin 
pro prodejnu v OD Kaufland Otrokovice. 
Vyučení nebo praxe v oboru jsou vítány.  
Životopisy zasílejte na e-mail: florcent-
rum@florcentrum.cz nebo na adresu Flor-
centrum Foltýnová, Železničního vojska 
1526, Valašské Meziříčí 757 01. Podrob-
nější informace na tel. 736 473 456. 
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Pomoc dětem z náhradní 
péče: doučování

Dobrovolníků není nikdy dost. 
Pokud by chtěl některý ze čte-
nářů pomoci s doučováním dětí 
z náhradní péče a má kromě chuti 
pomoci nezbytné další předpokla-
dy, může se přihlásit na e-mailu   
doucovani@idomino.eu nebo 
na telefonu 730 890 051, kontakt-
ní osoba Bc. lenka Špendlíková. 
Vážní zájemci mohou rovnou po-
slat životopis a motivační dopis, 
ostatním ráda zodpoví jejich do-
tazy. Minimální věk doučujícího 
je 18 let, minimální vzdělání SŠ 
s maturitou, má být bezúhonný, 
zodpovědný a spolehlivý.  (ano)

inZerce

koupím rD v Otrokovicích 
nebo blízkém okolí. I k opra-
vám. Tel.: 722 709 812.

nabídka práce. AgP PlUS 
SerVICe, s. r. o. nabízí vol-
ná pracovní místa vhodná pro 
invalidní důchodce na pozici 
STráŽNÝ s místem výkonu 
práce Otrokovice. 
Tel.: 734 183 568.

restaurace dolly Trávníky 
zve 8.–9. března na zvěřinové 
hody a 13. března na zabijač-
ku. U nás se vždy dobře najíte. 
Web: restauracedolly.wgz.cz  

kniha opět otevřena. Zve-
me vás do nového knihkupectví 
v Hložkově ulici – dříve knih-
kupectví S. Nováčkové. Otevře-
no Po–Pá 9–17, So 9–11 hod.

Pozor na pochybné 
prodejce

Podat neúplné informace, zamlžit 
pravdu a přimět zejména starší 
občany k podpisu smlouvy chtěli 
podomní prodejci ve Zlíně. Va-
rujeme proto občany, aby byli 
obezřetní a v případě obtěžování 
v domácnostech volali městskou 
policii. Podomní prodej je v Ot-
rokovicích zakázán.  To zname-
ná, že bez ohledu na to, zda je 
v domě nainstalováno zařízení 
dané společnosti, nabízet služby 
či produkty v bytě mohou prodej-
ci jen na základě objednávky nebo 
dle předchozí domluvy.  Městský 
úřad Otrokovice povolení k podo-
mnímu prodeji v žádném případě 
nevystavuje. Naopak podomní 
prodej byl městem zakázán, aby 
nedocházelo k obtěžování osob 
v domácnostech, narušování sou-
kromí, byla zvýšena bezpečnost 
občanů města a sníženo riziko 
krádeží v domácnostech i jiných 
trestných činností.  (vac)
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Studenti otrokovické průmys-
lovky se již od roku 1996 ak-
tivně účastní mezinárodního 
projektu glOBe, který pod-
poruje jejich zájem o přírodu 
a přírodní vědy a rozvíjí me-
tody badatelsky orientovaného 
vyučování. Profesionální zpra-
cování dat garantuje NASA 
a výsledky práce žáků školy 
slouží vědcům po celém světě. 

Žáci pozorují a zkoumají 
životní prostředí pomocí prak-
tických postupů a využívají 
výsledky svého bádání k iden-
tifikaci a řešení environmentál-

ních problémů v okolí své ško-
ly. Data naměřená žáky slouží 
vědcům k ověřování hypotéz 
a modelů a prostřednictvím 
mezinárodní databáze jsou 
k dispozici i široké veřejnos-
ti. Do programu je zapojeno 
112 zemí ze všech kontinentů. 
S využitím jednoduchých vý-
zkumných metod sledují naši 
žáci vývoj počasí a měří me-
teorologické ukazatele, kvalitu 
vody ve vodní nádrži Štěrko-
viště, pozorují změny v příro-
dě v průběhu roku, zkoumají 
půdu a její vlastnosti. Získaná 
data odesílají do celosvětové 
internetové databáze v Denve-
ru v Coloradu (USA). Profesio-
nální zpracování dat garantuje 
NASA, NOAA a NSF a vý-
sledky jsou dostupné veřejnos-
ti na www.globe.gov. Zpraco-
vané výsledky slouží vědcům 
a studentům po celém světě 
k dalšímu využití.

Každý rok se žáci účastní 
také glOBe games – celore-
publikového setkání žáků, stu-
dentů a učitelů glOBe škol. 

V loňském školním roce školní 
tým prezentoval práci s ná-
zvem „Voda a její vlastnosti“, 
ve které vyhodnotil změny 
průhlednosti vody a hodnoty 
pH ve vodní nádrži Štěrkoviš-
tě za posledních 10 let. Jaký je 
výsledek měření? Průhlednost 
vody zůstává po celou dobu 
velmi dobrá, hodnota pH se 
však nepatrně snížila. 

O dobré úrovni přírodověd-
ného vzdělávání na Střední 
průmyslové škole Otrokovice 
svědčí také úspěch Dominika 
Madea, který loni zvítězil v ná-
rodním kole Chemické olympi-
ády v kategorii e (pro střední 
průmyslové školy) a získal 
ocenění Nadačního fondu Ja-
roslava Heyrovského. Cenu 
každoročně obdrží 13 vybra-
ných středoškolských studentů 
z celé České republiky, kteří 
prokážou mimořádný talent 
na předmětových a odborných 
soutěžích.
 vlasta koŠtiálová, 
 jana vodáková, 
 spŠ otrokovice

Proč se o střední průmyslové škole otrokovice ví i v usa?

Vztahy, spolupráce, příjemná at-
mosféra, dobré vazby, bezpečné 
prostředí… tyto termíny se stále 
a často skloňují ve všech ško-
lách. Vedení Mánesky i školní 
poradenské pracoviště si už ně-
kolikátý rok lámou hlavu nad 
tím, jak to udělat, aby tato „za-
klínadla“ nebyla jen prázdnými 
pojmy, ale aby všechno fungo-
valo v praxi. 

Daří se nám stále lépe praco-
vat se třídami, učíme se společně 
vést kvalitní třídnické hodiny, 
jednou měsíčně se celý sbor 
schází na tzv. vztahových schůz-
kách, které věnujeme atmosféře 
v třídních kolektivech, vymýšlí-
me projekty, na kterých pracují 
žáci napříč školou – mimořádně 
povedený byl ten předvánoční, 
kdy se prvňáčci až deváťáci moh-
li zapojit do práce u vyučujících, 
které si vybrali – takže spolu 
v týmech byli skutečně všichni 
od nejmenších (které chválíme, 
že se neztratili ani ve velké bu-
dově) až po ty nejstarší. Vyuču-
jící si nachystali takové hodiny, 
které je nejvíce baví, a žáci se 
na ně hlásili podle svého zájmu. 
Co bylo na výběr? Například vy-
cházka s krmením lesních zvířá-
tek, hry v tělocvičně, v posilov-
ně, pečení ve školní kuchyňce, 
promítání filmů s vánoční te-
matikou, pletení, vyrábění vá-
nočních přání, obrázků na sklo 
a betlémů, zdobení jablíček, 
hodiny čtení vlastní oblíbené 
knihy s šálkem voňavého čaje, 
hodina s názvem Važ si toho, co 
máš, ve které si žáci mohli téměř 
na vlastní kůži vyzkoušet, jak se 
žije školákům v etiopii, deskové 
hry, hodina s domácími mazlíč-
ky, dinosaury, českými i anglic-
kými písničkami, českými i rus-
kými pohádkami, významnými 
českými světci, litím olova či 
hodina tvorby detektivních pří-
běhů, na které odvážné zájemce 
přivítala tajuplná hudba a paní 
učitelka převlečená za Agathu 
Christie. 

Na konci ledna při akci v rám-
ci minimální prevence vysvobo-
zovali prvňáčci se svými rodiči 
bílou paní, což by se neobešlo 
bez pomoci našich sedmáků. 
Další překvapení pro děti a rodi-
če chystáme na duben. 

Bez spolupráce s rodiči dobrá 
škola nemůže fungovat. Takže 
i to je pro nás velké téma k pře-
mýšlení. Snažíme se dělat vše 
pro to, aby se nám v této oblasti 
dařilo. A snad se nám to, ales-
poň podle ohlasů, které se nám 
dostávají, vede. rodiče si velmi 
cení zavedených tripartit, letos 
už je máme za sebou a děkujeme 

všem rodičům, že si na toto po-
vídání se svými dítky a třídními 
učiteli vyhradili čas. Myslíme, že 
občas je pro rodiče dobré nepo-
vídat si jen s učiteli, proto jsme 
na letošní první třídní schůzky 
pozvali Mgr. Jiřího Haldu, spe-
ciálního pedagoga, psychologa 
a personálního poradce, který 
si připravil dvě besedy nazva-
né „Desatero pro rodiče 1. i 2. 
stupně“. Protože jsme měli vel-
mi pozitivní ohlasy, plánovali 
jsme dál. rodiče našich páťáků 
se s Mgr. Haldou znovu setkali 
na začátku ledna, kdy jim přiblí-
žil záludnosti a úskalí pubertál-
ního věku a přechodu na druhý 
stupeň. Účast na všech besedách 
byla obrovská a překvapivě jsme 
v publiku viděli hodně tatínků, 
čehož si velmi ceníme. A protože 
se rodiče při odchodu z poslední 
přednášky ptali, co chystáme 
příště… plánujeme taková setká-
vání (za finanční podpory Sdru-
žení rodičů, kterému děkujeme) 
alespoň dvakrát do roka pořádat 
(vždy při prvních třídních schůz-
kách v září a pak ve 2. pololetí). 
Pro příští školní rok předběžně 
připravujeme při zářijových tříd-
ních schůzkách besedu „Poten-
ciál dítěte“. rodiče po poslední 
besedě oslovilo nabídnuté téma 
sourozeneckých vztahů a vazeb, 
tak bychom ve 2. pololetí mohli 
zkusit takto zaměřené setkání. 

Kromě toho připravují besedy 
pro rodiče také školní preventist-
ka a metodik ICT. Naši rodiče se 
mohou těšit na besedy Děti a on-
-line rizika, Desatero bezpečné-
ho internetu a Bezpečný internet/
kyberšikana. Všem rodičům dě-
kujeme za spolupráci, za případ-
nou zpětnou vazbu a těšíme se 
na další setkávání. 

S milou nabídkou přichází 
také naše školní psycholožka 
Mgr. lenka Zvoníčková. Pro ro-
diče připravuje pravidelnou, jed-
nou měsíčně otevíranou „Kavár-
ničku pro rodiče aneb Sdílíme 
společně slasti a strasti výcho-
vy našich dětí“. Bude se jednat 
o neformální setkávání rodičů se 
školní psycholožkou, o prostor 
k zastavení, sdílení, relaxaci, 
pobavení, reflexi, inspiraci… 
Žádná přednáška, teorie, ale pře-
dávání si zkušeností a inspirace. 
rodiče tímto srdečně zveme: 
pokud máte čas a chuť, přijďte si 
na kávu, čaj, odpočinek a inspi-
raci. (Možná si i něco vyrobíme.) 
Poprvé jsme otevřeli ve čtvrtek 
20. února ve cvičné školní ku-
chyňce. Vstup do Kavárničky je 
naprosto volný. Bude to fajn. 
 Marcela javoříková, 
 ZŠ Mánesova

jak budujeme vztahy
Vážení, při svých procházkách 
vidívám matky s dětmi, jak při-
krmují ptactvo, a tak si myslím, 
že informace o řece, která pro-
téká naším městem může být 
vhodná.  lávka přes Dřevnici 
je takovou naší malou městskou 
přírodní zoologickou zahradou. 
řeka dřevnice  pramení 
v Hostýnských vrších ve výšce 
510  m. n. m. 
Celková délka: 42,3 km,  Otro-
kovicemi protéká v délce 4,5 
km. Průměrný průtok v ústí je 
3,15 m3/s a vtéká do řeky Mo-
ravy. Jde o významný vodní tok 
ve správě Povodí Moravy.

Původ jména se odvozuje od  
dřevěných kůlů propletených 
proutím, které zpevňovaly bře-
hy, jiný výklad  bývá odvozen 
od častých povodní, při kterých 
řeka splavovala velké množství 
dřeva z Vizovických vrchů.

V minulosti byly v Otroko-
vicích na řece dva vodní mlý-
ny, které později kvůli regulaci 
toku zanikly. Na řece jsou dva 
splavy: Velký splav, vybudo-
vaný v 60. letech při regulaci 
v blízkosti původního, dřevě-
ného, který plnil funkci stavi-
dla strouhy na mlýnský náhon 
a na jehož místě se  nyní  na-
chází  zahrádkářská kolonie. 
Druhý, Malý splav  měl funkci  
ochrannou,  tj.  při vzedmutí 
vody zadržovat a vyrovnávat 
hladinu za Velkým splavem.

Po levé straně toku u prvního 
splavu je malá vodní elektrár-
na s ročním výkonem přes 0,2 
MWh. Přes řeku vedou čtyři 
silniční mosty, železniční most 
(Přerov–Břeclav), most vlečky  
a  šest lávek pro pěší (z toho 3 
s produktovody nebo vedením 
inženýrských sítí) a další 4 sa-
mostatná překlenutí toku pro 
inženýrské sítě. Za zmínku také 
stojí několik kanalizačních shy-
bek a jiných potrubí uložených 

pod úrovní dnešního dna řeky. 
Mezi technické zajímavosti 
patří samozřejmě i protipovod-
ňová ochrana vybudovaná v le-
tech 1998–2007.  Jejich rozsah 
a mohutnost si vynutila neu-
vážená regulace toků v celém 
povodí řeky, neustále se zmen-
šující prostor pro rozliv povodní 
(inundační území) i neutuchají-
cí nárůst podílu zastavěných 
a zpevněných ploch. Podle 
výšky zdí lze dovozovat, jak 
vysoko nad úroveň přilehlých 
zastavěných částí města voda 
při povodních může vystoupat, 
jakým tlakům musí jednotlivé 
části protipovodňové ochrany 
čelit a co by se asi stalo, kdyby 
opatření nebyla realizována… 

Na hladině se během roku 
zdržuje vodní  ptactvo: kach-
na divoká, labuť velká, racek 
chechtavý, skorec vodní, led-
náček říční a další. Můžeme se 
setkat se slípkou zelenonohou, 
lyskou černou, volavkou pope-
lavou a kormoránem velkým. 
V poslední době  můžete vidět 
i samce křížence kachny divoké 
se šlechtěnou kachnou domácí 
a pomořanskou. 

Ve vodě se vyskytují ve větší 
míře z ryb: jelec tloušť, parma 
obecná, okoun říční, ouklej, 
kapr, karas, plotice, ostroretka, 
ale i sumec, štika a mník. U bře-
hů lze ze savců vidět ondatru 
říční, rejska a hryzce.

Oblíbenou kratochvílí obyva-
tel je krmení vodního ptactva. 
Tady lze stručně, i když drsně 
shrnout slovy, která bývají vi-

dět v zoologických zahradách, 
tedy: „Krmíš? Zabíjíš!“ Málo-
kdo totiž zná a navíc je i ocho-
ten dodržet základní zásady pro 
přikrmování volně žijících ži-
vočichů a ptáků. Posuďte sami:
čím můžeme vodní ptactvo 
krmit?
Zelenina: vařené brambory, va-
řená zelenina, slupky od mrkve 
nebo nadrobno nastrouhaná 
mrkev, petržel, celer, jablka, 
vařený hrách, vařená čočka, na-
krájené lupení salátu, květáku 
a kedlubny. Vhodná je i naklí-
čená pšenice, ječmen a předmá-
čené ovesné vločky.
Pečivo: obyčejné rohlíky a jiné 
bílé pečivo. Mělo by ovšem 
být alespoň dva až tři dny staré. 
Nikdy ne plesnivé! Celozrnné 
pečivo je též vhodné. Chlebem 
bychom krmit neměli (mohl 
by v trávicím ústrojí zkvasit). 
Pečivo by mělo být nakrájené 
na co možná nejmenší kousky 
(maximálně 1 x 1 cm) a před 
samotným krmením alespoň 
trochu rozmočené, aby si ptáci 
tvrdými kousky pečiva nepora-
nili jícen při polykání. Vše, co 
zvířatům budeme podávat, by 
mělo být nakrájené na opravdu 
malé kousky!

Dalším pádným důvodem, 
proč odolat pokušení „kačenky 
a labuťky“ krmit, je i masovost 
krmení vodního ptactva obecně. 
Zatímco kousek pečiva by ptá-
kům snad neuškodil, při počtu 
lidí, kteří ptáky krmí, jde už 
o opravdu hodně škodlivou ak-
tivitu. Procházky s dětmi do pří-
rody jsou jistě potřebné a chvá-
lyhodné, pro přírodu samu je 
však důležitější naučit se jen 
dívat a zbytečně nezasahovat. 
Pokud máte labutě a další vodní 
ptactvo skutečně rádi, nekrmte 
je, prosím. Věřte, že i bez krme-
ní ti, co mají přežít, určitě přeži-
jí.  (dil, bat)

Z redakční PoŠty



Oddíl softballu TJ Jiskra 
Otrokovice pořádal druhý 
ročník halového turnaje juni-
orských smíšených družstev. 
Zúčastnilo se  pět družstev, 
z toho dvě otrokovická. Prv-

ní se umístili Bulldogs lednice následova-
ní týmem Snails Kunovice. SK Brno mělo 
po jedné výhře, stejně jako oba týmy Otro-
kovic. Díky počtu bodů se umístilo jako třetí 
v pořadí družstvo SK Sever Brno. Pořada-
telské Otrokovice jsou čtvrté, tým žáků Ot-
rokovic spojených s baseballovým týmem 
Cobblers Zlín na páté příčce. 

„Pro všechny jsou turnaje velkou zkouš-
kou a zkušeností navíc před novou sezo-
nou, která se opět rozběhne v dubnu,“ ko-
mentoval trenér libor Kašpárek. Dodal, že 
oddíl uvítá další zájemce o tento sport. In-
formace na e-mailu kaspr@kaspr.cz, Face-
book https://cs-cz.facebook.com/pages/
Baseball-softball-team-TJ-Jiskra-Otrokovi-
ce/425545034152378  (red)
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Hned zkraje roku naskočily pr-
voligové házenkářky Otrokovic 
na vítěznou vlnu. Suverénně zví-
tězily na turnaji Dreikönigstur-
nier 2014 v rakouském St. Pölte-
nu. Družstvo se ho zúčastnilo už 
podruhé. Zatímco vloni poslalo 
do rakouska především doros-
tenky, tentokrát  pojalo vedení 
týmu tento turnaj jako přípravu 
na jarní část sezony. „Trenér 
nominoval to momentálně nej-
lepší, co měl k dispozici. Do hry 
se zapojily rovnoměrně všechny 
hráčky. To bylo hlavním cílem,“ 
přiblížil vedoucí družstva Zby-
šek Cileček. 

Tento záměr se podařil, na-
víc bez ztráty jediného bodu pro 
Otrokovičanky. Ty si kromě do-
mácího Union St. Pölten (24:18) 
zahrály se ŠKP Piccard Senec 
(30:11), UHC lanhaus (27:17) 
a UHC lanhaus U19 (21:14).  
Stínem turnaje bylo zranění dvou 
hráček při duelu se Sencem. 
„Míša Sekulová po střetu s lok-
tem Marcely ličmanové málem 
vysypala zuby na palubovku 
a klíční kost Petry Manclové 

bohužel nevydržela tvrdý náraz 
do Marcely Tovaryšové,“ popsal 
vedoucí družstva.

 Zranění neumožnilo Micha-
ele Sekulové hru ještě ani o tři 
týdny později v Otrokovicích 
na tradičním turnaji Jiskra Win-
ter Handball Cup 2014. Toho se 
tentokrát zúčastnila dvě morav-
ská a tři slovenská družstva. 

„V prvním zápase jsme se 
utkali s děvčaty ze slovenské 
Senice. Po dobrém výkonu jsme 
zvítězili rozdílem osmi branek 
20:18. Trenér Boršický měl 
k dispozici až na zraněnou Pet-
ru Manclovou kompletní kádr,“ 
uvedl Cileček. Otrokovické 
ženy se utkaly vítězně i s Inte-
rem Bratislava (22:18), Soko-
lem Poruba (28:18) a s HK Štart 
Trenčín (18:12). „Inter je velmi 
nepříjemný soupeř. V současné 
době je stejně jako my v popředí 
prvoligové tabulky. Očekávali 
jsme boj o každý míč, což se po-
tvrdilo. Jistě šlo o nejkvalitnější 
utkání turnaje,“ komentoval 
Zbyšek Cileček první ze zápasů 
s Interem.

Mezi těmito vítěznými turnaji 
ženy odehrály i jeden příprav-
ný ve slovenských Nesvadech. 
„V rodišti trenéra Štefana Bor-
šického nás již velmi dobře znají, 
protože to bylo již po čtvrté, co 
jsme se zúčastnili. letos jsme 
odjeli v okleštěné sestavě, hned 
čtyři hráčky se totiž nemohly tur-
naje zúčastnit. I tak splnil očeká-
vání a děvčata dostala možnost 
se dobře připravit na jarní sezo-
nu,“ komentoval Cileček. 

Soupeřem byla Otrokovičan-
kám velmi kvalitní družstva. 
Účastník nejvyšší rakouské sou-
těže DHC WAT 21 Funfhaus 
a dva účastníci slovenské 1. ligy 
HK Močenok a Ferplast Nesva-
dy-Imel. „I přes to, že jsme ob-
sadili poslední 4. místo, můžeme 
být s přístupem hráček spokoje-
ni. Během dalších čtrnácti dní 
zbývajících do začátku jarní 
části soutěže jsme se snažili za-
pracovat na nedostatcích, které 
se objevily během tří absolvova-
ných turnajů. Zdá se, že děvčata 
budou dobře připravena na jar-
ní část sezony,“ dodal vedoucí 

otrokovické ženy zvítězily v rakousku, ovládly i domácí turnaj

V roce 2012 vznikl 
z iniciativy mladých 
studujících veslařů 
UK Zlín o. s., jehož 
cílem je vybudovat 
ve Zlínském kraji 
zázemí pro studující 
sportovce. Hlavní sportovní ná-
plní UK Zlín je v současné době 
veslování, protože většina členů 
nového klubu prošla veslařským 
oddílem TJ Jiskra Otrokovice. 
Město Otrokovice tak budeme 
hrdě reprezentovat i nadále, jen 
v jiné barvě dresu.  Zázemí pro 
veslování jsme našli v napaje-
delské loděnici, kterou využívá 
oddíl Vodní sporty Napajedla 

(www.vodacinapaje-
dla.com). Díky této 
spolupráci jsme rozší-
řili naše sportovní ak-
tivity i na další vodní 
sporty. O první úspěch 
UK Zlín se postaral 

Petr Čabla na závěrečném dílu 
Českého poháru na veslařském 
trenažéru konaném 25. ledna 
ve Štětí. Výkonem 6:27,0 vybo-
joval bronzovou medaili a kva-
lifikoval se na mistrovství Čr 
v Ústí nad labem. Více infor-
mací najdete na našich stránkách 
www.facebook.com/ukzlin. 
 ing. vlastimil čaBla, 
 předseda klubu

studenti veslují pod uk Zlín

Firma VÚK spol. s r. o. přijme 
obsluhu CNC horizoNtky 

a obsluhu CNC frézovaCího 
CeNtra. 

Požadujeme: vyučení v oboru, znalost čtení technické dokumen-
tace, znalost řídícího systému Heidenhein 530 i. Nástup možný 

ihned. Informace na tel. 577 665 123

V termínu 3.–7. 2. se žáci ZŠ T. g. Masaryka 
Otrokovice zúčastnili lVZ v lyžařském středisku 
Kohútka v pohoří Javorníků. Na „lyžák“ odjelo 
44 žáků ze 6. a 7. tříd v doprovodu pedagogů. 
I když sněhové podmínky nebyly ideální, poča-
sí nám vše vynahradilo a užili jsme si převážně 
slunných dnů. Každý den začal rozcvičkou, po 
které následovala vydatná snídaně. Dopoledne 
probíhal lyžařský výcvik. Po obědě měli žáci čas 
pro načerpání sil k dalšímu lyžování a úderem 
druhé hodiny začal odpolední výcvik. Před večeří 
probíhaly velmi poutavé a zajímavé přednášky na 
téma první pomoc, omrzliny, carving, freeride, 
pravidla pro jízdu na sjezdových tratích. Díky vi-

deozáznamům se žáci mohli podívat na své lyžař-
ské dovednosti a vidět případné chyby a nedostat-
ky. Po večeři byl prostor na večerní programy, 
které byly ve čtvrtek zakončeny diskotékou. 

Všechny děti absolvovaly intenzivní lyžařský 
výcvik. V pondělí při rozřazování do družstev 
stálo na kopci také 13 „nelyžařů“ a ve čtvrtek již 
všichni zvládli závod ve slalomu. Dětem náleží 
pochvala za lyžařské výkony a poděkování patří 
kolegům a kvalifikovanému instruktorovi rober-
tu Dědičovi, který se našim dětem velmi věnoval. 
Každý účastník na závěr kurzu obdržel certifikát 
lyžaře. Takže za rok na svahu – SKOl!
 Mgr. kateřina ZaPletalová, ZŠ TGM

lyžařský výcvikový zájezd kohútka 2014

První sobotu v únoru se v Městské hale  
v Otrokovicích konal již devátý ročník 
velmi kvalitně obsazeného mezinárodního 
turnaje mladších žáků ve fotbale, jehož po-
řadatelem byl SK Baťov 1930 o. s. Na prv-

ním místě stanul tým TJ Valašské Meziříčí,  na dru-
hém místě družstvo Fastav Zlín a na třetím zahraniční 
účastník lokomotiva Trnava. Diváci viděli utkání 
vysoké úrovně, ve kterých se moc nedařilo otroko-
vickým mužstvům. Kluci z pořádajícího SK Baťov 
1930 o. s. skončili pátí a hráči Viktorie Otrokovice se 
umístili o příčku za nimi. Zúčastněná mužstva ovšem 
byla velmi spokojená s organizací a úrovní turnaje 
a přislíbila svou účast v příštím jubilejním 10. roční-
ku. Velké poděkování za podporu při tomto  meziná-
rodní turnaji patří městu Otrokovice a KFS Zlín. (hb)

Mezinárodní fotbalové klání mladších žáků softballisté změřili síly

Panteři vybojovali v českém poháru stříbro
Historický úspěch zazname-
nalo mužstvo Panthers Ot-
rokovice v Českém poháru. 
Podařilo se jim probojovat až 
do finále, kde však podlehli 
Mladé Boleslavi. „Ten úspěch 
docení až historie. Zatím mám 
pocit, že se nechápe, jak ob-
rovský úspěch se podařil,“ 
říká manažer Panterů Petr 
Hrabec.

Billy Boy Mladá Boleslav 
potrápil Pantery i při televiz-
ním utkání extraligy ve Zlíně. 
„Pořád doufám, že si nás ne-
vezmou do play-off. Jsou pro 
nás největší oříšek. Zatím se 
nám nedaří na ně v domácím 
prostředí dostat, jako jediný  
tým nám zatím Boleslav odo-
lává,“ konstatoval manažer. 

Nyní je otrokovický tým na 6. 
místě tabulky a těší se na play-
-off. 

„Bylo příjemné, že jsme už 
tři kola před koncem soutěže 
věděli, že budeme hrát play-
-off, takže jsme mohli hrát 
v klidu a bez nervů. Budeme 
bojovat o to, abychom se do-
stali na historicky nejlepší 
umístění, které jsme zatím 
dosáhli, tedy páté místo.  To 
by nám také zajistilo účast 
v elitní kategorii největšího 
světového florbalového turna-
je Czech open v létě v Praze. 
V play-off se budeme snažit 
zejména pro domácí fanouš-
ky ta domácí utkání vyhrát, ať 
to bude s kýmkoliv,“ uzavřel 
Hrabec.  (ano)

Házená ženy - domácí zápasy jarní části ligy
22. února 16.00 TJ Jiskra Otrokovice x Sokol II Kobylisy
9. března 15.00 TJ Jiskra Otrokovice x Tatran Bohunice
23. března 15.00 TJ Jiskra Otrokovice x DHC Slavia B
13. dubna 17.00 TJ Jiskra Otrokovice x DHK Zora Olomouc B
termín zatím neurčen TJ Jiskra Otrokovice x Baník Most B

Odolnost a vytrvalost musel 
prokázat při zimním horském 
maratonu Otrokovičan Vlastimil 
Bukovjan. Na mistrovství re-
publiky, které se konalo na lysé 
hoře, se umístil na 14. místě. 
V kategorii nad 50 let dokonce 
zvítězil. 

Závod se konal jako čty-
řiadvacetihodinovka, kdy se 
chodilo na zhruba dvanáctiki-
lometrovém okruhu. Převýšení 
na okruhu bylo asi 750 metrů, 
dohromady Bukovjan zdolal 
převýšení zhruba 7 500 metrů. 
Závodníci si ani nedopřáli spá-
nek, jen po zdolání okruhu mohli 
mít pár minut na občerstvení 
a odpočinek. „Maraton se ko-
nal zrovna o víkendu 25. až 26. 
ledna, za extrémního počasí, kdy 
teplota dosahovala ve dne minus 
patnáct a v noci minus dvacet. 
Silný nárazový vítr vytvářel 
pocitovou teplotu minus šede-

sát stupňů. Závodníci omrzali, 
museli být staženi ze závodu. 
Také jsem omrznul, přesto jsem 
si závod opravdu užil a už se tě-
ším na další ročník,“ komentoval 
Bukovjan.  Závodník se zimního 
maratonu zúčastnil už potřetí.  
Minulá klání absolvoval v týmu, 
kdy byl jeden borec na trati 
a druhý odpočíval v servisním 
zázemí.  (ano) 

čtyřiadvacetihodinovku si užíval i přes silný mráz

Po závodě.  foto: archiv 
 v. Bukovjana

družstva.  Jarní část sezony zača-
la 8. února zápasem s HC Zlín B 
(26:13) a pokračovala 16. února 
na půdě loňského vítěze 1. ligy, 
Plzně.  „Družstvo HC Plzeň jsme 
porazili 27:22 a vyhoupli jsme se 
na druhé místo tabulky. V sobotu 
22. února přivítáme ve sportov-

ní hale na Štěrkovišti aktuální-
ho lídra soutěže, celek Sokol II. 
Kobylisy. Zveme tímto všechny 
příznivce otrokovické házené do 
sportovní haly. Děvčata budou 
jistě potřebovat podporu z hledi-
ště,“ zve Zbyšek Cileček.

 anna novotná

TJ JISKRA OTROKOVICE
FOTBALOVÝ KLUB

O.S.
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Otrokovický talent Jaroslav 
Šmédek vyhrál tenisový krajský 
přebor mladších žáků v Třebíči. 
Pátý hráč celostátního žebříčku 
potvrdil v kvalitní konkurenci 
roli favorita a zvítězil ve dvou-
hře i čtyřhře bez ztráty setu.

V cestě za triumfem zdolal 
postupně brněnského Drábka 
6:3 a 6:1, Zapletala (Staré Měs-
to) 6:1 a 6:4 a dva prostějovské 
hráče Vaculíka 7:6, 6:1 a Vítka 
6:4, 6:3. Společně s Vítkem pak 
jasně ovládli také deblové klání, 
když ve finále zdolali 6:2 a 6:1 
Vaculíka s Jurajdou. Svěřenec 
Stanislava Nebojsy se nyní při-
pravuje na halové mistrovství 
republiky, kde se pokusí vybo-
jovat medaili.   (sne)  

Šmédek vyhrál krajský 
přebor mladších žáků Skvělý výsledek zaznamenal 

v Plzni na mistrovství České 
republiky otrokovický tenista 
Stanislav Nebojsa. V singlu 
i deblu prošel mezi osmičku 
nejlepších, a vyrovnal tak své 
loňské maximum.  

Po úvodním třísetovém ví-
tězství 6:3, 6:7 a 6:0 nad praž-
ským Adámkem postavil los 
Nebojsovi do cesty jednoho 
z největších favoritů turnaje, 
chalengerového hráče Jana 
Šátrala, aktuálně 652. tenis-
tu světa. Zvučného jména se 
však nezalekl a výhrou 1:6, 6:3 
a 6:2 se postaral o největší pře-
kvapení šampionátu. „Soupeř 
vedl už 6:1 a 2:1, ale na chvíli 
ztratil koncentraci, čehož jsem 
využil a výborným výkonem 

na kurtu i v hlavě zápas oto-
čil,“ radoval se čtyřiatřicetiletý 
tenista Jiskry. 

Ve čtvrtfinále s Pavlíkem 

(Sparta Praha) sahal Neboj-
sa dokonce po medaili, když 
za stavu 6:4 a 3:2 měl čtyři 
brejkboly, které však nevyužil 

a nakonec mladému talentovi 
podlehl ve třech setech.  Spolu 
s brněnským Doleželem dopu-
toval otrokovický hráč rovněž 
do čtvrtfinále čtyřhry po výhře 
nad Adámkem s Adamčíkem 
4:6, 6:4 a 10:4. Tam narazili 
Moravané na nejvýše nasazený 
pár a pozdější vítěze Jebavého 
s Čermákem a jasné favority 
výrazně potrápili, když jim těs-
ně podlehli 5:7 a 4:6.  „Zahrát 
si proti vítězi 36 futurů Jeba-
vému a 60. hráči světa v deblu 
Čermákovi, který už vyhrál 
i grandslam v mixu, bylo zážit-
kem a zajímavým srovnáním,“ 
hodnotil kladně vydařený šam-
pionát jeden z mála neprofe-
sionálů v závěrečných kolech 
Stanislav Nebojsa.    (sne)

nebojsa se postaral o překvapení tenisového mistrovství v Plzni

Oddíl sálové kopané TJ Jiskra 
Otrokovice pořádá v sobotu 
8. března od 9 hodin jubilejní 
10. ročník turnaje ve futsale  
JISKrA CUP. Turnaj se usku-
teční na tradičním místě ve 
sportovní hale na Štěrkovišti 
a do boje o absolutní vítězství 
zasáhne celkem 10 týmů. 

Finále je naplánované na 

18. hodinu. Závazné přihlášky 
zájemců o start směřujte na 
e-mail oddílu jiskra.otroko-
vice@seznam.cz. Další infor-
mace k turnaji naleznete na 
stránkách pořadatele www.jis-
kra-futsal.com nebo volejte tel. 
602 779 429. 
 Petr Bartoník, 
 oddíl sálové kopané  TJ Jiskra

jubilejní turnaj v sálové kopané

rozcvička. Každý den začínalo řádění rozcvičkou. Děti, na snímku prvňáčci z prvního dne pololetního řádění, se pro-
běhly, zaskákaly si a hlavně se připravily na soutěžení.  snímky: anna novotná

když zrovna nesoutěžili. žáci, kteří se zrovna 
nezúčastnili nějakého klání, si našli zábavu třeba 
v hraní florbalu.

Hop a skok. Jednou z disciplín na polo-
letním řádění byl skok vysoký. Děti zvládaly 
i překážkový běh či štafetu.

Pololetí oslavily děti ze ZŠ zdravým pohybem a hlavně řáděním

stupně vítězů. I když je hlavním smyslem 
Zdravého pohybu do škol nenucený pohyb,  
vítězství potěší. 

Už rok a půl běží v Otrokovicích ojedinělý 
projekt Zdravý pohyb do škol, do kterého 
jsou zapojeny všechny tři základní školy. 
Pololetní řádění, které se konalo 10. až 12. 
února, bylo prezentací a ukázkou toho, jak 
prakticky probíhají hodiny s trenéry a čemu 
se děti věnují, a trochu také poměřování sil. 
Při akci byly dětem za patrony význam-
né  sportovní osobnosti: například střelec 
Jiří gach, veslaři Vlastimil a Petr Čablovi, 
triatlet Petr Vabroušek či florbalisté klubu 
Panthers Otrokovice radovan Michajlovič, 
Karel Ťopek a Michal Nagy.  (red)


