
Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku 2014 a většina z nás se snaží dohonit to, co jsme v průběhu roku nestihli. přesto mno-

hé z nás nadcházející čas Vánoc přinutí, abychom se zastavili, sešli se 
s rodinou či přáteli a našli si čas na trochu odpočinku.

Závěr roku nás také přiměje vyhodnotit rok uplynulý a zamyslet se 
nad tím, co jsme zvládli a co se nám naopak nezdařilo. K letošním 
zdarům na radnici si můžeme připsat úspěšné realizování projektů 
v otrokovicích, jako je cyklostezka na trase Zlín–otrokovice, zateple-
ní Základní školy Trávníky, vjezd do areálu ToMa a mnoho dalšího. 
odvrácenou stranou těchto velkých investic jsou vyčerpané finanční 
prostředky, a proto nelze slibovat realizování tak nákladných projektů 
v následujícím roce.

V neposlední řadě jsme zaznamenali úspěch v podzimních volbách 
a touto cestou si ještě jednou dovolujeme poděkovat voličům, kteří 
nám dali své hlasy, a budeme se snažit jejich důvěru v následujícím 
období nezklamat.  

Šťastné, klidné vánoční svátky plné pohody vám přejí 
 Mgr. Jaroslav Budek, starosta otrokovic 
  Mgr. Jiří Veselý, místostarosta otrokovic

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

19. prosince 2014
číslo 13 - ročník 24
zdarma - neprodejné
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80 let výroby letadel 
� v�Otrokovicích
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Ocenění�za�práci�
s�mládeží

úchvatná ledová podívanáotrokovičané přispívají na dobrou věc

Jako ve skleněném království.��Ledovka,�která�pokryla�
počátkem�prosince�Českou�republiku,�se�nevyhnula�ani�Ot-
rokovicím.�Zavinila�například�zpoždění�vlaků�kvůli�ledem�
obaleným�trolejím,�zatěžovala�a�lámala�větve.�„V�Otrokovi-
cích�výraznější�škody�nezpůsobila.�Jednalo�se�jen�o�poláma-
né�větve�na�stromech,�jeden�strom�musel�být�pokácen�úplně.�
Náklady� na� úklid� polámaných� větví� činily� zhruba� dvacet�
tisíc�korun,“�poznamenal�jednatel�Technických�služeb�Ot-
rokovice�Vladimír�Plšek.��I�přesto�se�ledovce�nedala�upřít�
pohádková�krása,�která�zářila�za�dne�i�za�umělého�osvětlení.�
  (ano), foto: Anna noVotná

Rozsvěcení vánočního stromu 
dne 28. listopadu. 

O� tom,� že� obyvatelé� Otrokovic�
rádi�přispějí�na�dobrou�věc,�svěd-
čí� výtěžky� dobročinných� akcí�
konaných� během� celého� roku,��
předvánoční� čas� nevyjímaje.����
Každoročně� jako� první� začíná�
Tříkrálovou� sbírkou� Charita� sv.�
Anežky� a� pokračuje� například�
téměř� celoročním� sběrem� hliní-
ku,�Malým� bazárkem� pro� velká�
srdce� a� nedávno� také� národní�
potravinovou� sbírkou� konanou�
22.�listopadu.�„Pro�klienty�služeb�
Charity� sv.� Anežky� Otrokovice�
se� nám� podařilo� od� zákazníků�
Teska�v�Obchodním�centru�Zlín�
vybrat� 2� 104� kilogramů� potra-
vin.�Potraviny�rozdáme�rodinám�
s�dětmi�a�lidem�bez�domova,�se�
kterými� pracují� naše� sociální�
služby.� Touto� cestou� chceme�
poděkovat� všem,� kteří� se� svým�
nákupem� rozhodli� do� sbírky�
přispět,“�uvedl� zástupce� ředitele�
Charity�sv.�Anežky�Jiří�Vlček.
Dušičkový�prodej�či�takzvaný�

Dobrobazar� patří� mezi� aktivity�
otrokovické� Naděje,� organizace�
pomáhající� postiženým� lidem.�
„Celá� tato� příjemná� akce� byla�
určena� všem,� kteří� měli� zájem�
darovat�nebo�naopak�levně�poří-
dit�zajímavé�modely�či�originální�
vánoční� dárky,� a� tím� podpořit�
dobrou�věc.�Výtěžek�11�417��ko-
run�bude�věnován�spolu�s�výtěž-
kem� z� veřejné� sbírky� z� kasiček�
v� supermarketech�Albert,�Kauf-
land�a�Planeo�Elektro�na�zakou-

pení� antidekubitních� matrací,“��
přiblížila� fundraiserka� Naděje�
Renata� Zezulková� s� tím,� že� ka-
sičky� jsou� v� obchodech� ještě�
do�22.�prosince.�Naději�letos�při-
spěla�například� i� sportovní�akti-
vita,�kdy�7.�prosince�zaměstnanci�
Continental�Barumu�jí�předali�se-
dmdesát�tisíc�korun�u�příležitosti�
turnaje� v�malé� kopané�O� pohár�
jednatele�společnosti.�
Nepřehlédnutelné� jsou� také�

akce,� jejichž� výtěžky� předává�
sdružení� Šance� Olomouc� on-
kohematologicky� nemocným�
dětem.�Kvítkovičtí�hasiči�věnují�
sdružení� výtěžek� dražby�májky,�
pedagožka� Hana� Zvoníčková�
zase�už�několik�let�pořádá�ve�pro-
spěch�sdružení�jarní�kulturní�udá-
lost�Děti�dětem.�V�Otrokovicích�
má�původ�prodej�vánočních�růží.�
Jen� letos� se� jich� ve� městě� pro-
dalo� sedm� stovek,� 8� 600� korun�
byl�zase�výtěžek�z�derniéry�mu-
zikálu� Naše� ulička� odehrané� 6.�
prosince.� Rekordních� 204� 235�
korun�činila�tržba�z�akce�Pomá-
háme� potřebným,� která� se� už�
tradičně� koná� při� rozsvěcování�
vánočního�stromu�poslední�pátek�
v� listopadu.� „Mnohokrát� děkuji�
sponzorům� a� hlavním� pořada-
telům,�kteří� tuto�úžasnou� tradici�
založili:� Tomáši� Gromusovi,�
Michalu�Kratochvílovi�a�Milanu�
Plesarovi.�A� samozřejmě� lidem,�
kteří� přišli� a� koupili� si� občerst-
vení,� a� tím� přispěli,“� poukáza-

la� zástupkyně� Šance� Olomouc�
Zdena� Wasserbauerová� s� tím,�
že�část� je�určena�pro�nemocnici�
v� Olomouci� na� monitory� a� re-
kondiční�pobyty�dětí�a�další�část�
jde�čtyřem�místním�postiženým-
dětem.�„Chceme�moc�poděkovat�
hodným�lidem,�že�přišli�a�přispě-
li.�Moc�si� toho�vážíme.�Finance�
využijeme�na� léky� i� na� nějakou�
drobnou� radost�pro�našeho�Mil-
du,“�děkuje�matka�malého�školá-
ka,�který�podstupuje�už�druhým�
rokem� každý� týden� náročnou�
chemoterapii.�
O� další� příklady� solidarity�

není� nouze.� Významnou� hmot-
nou� pomoc� válkou� postiženým�
lidem�v�ukrajinské�Doněcké�ob-
lasti� znamenal� výsledek� sbírky�
pořádané� otrokovickým� Čes-
kým� červeným� křížem,� Svazem�
dobrovolných� záchranářů� Otro-
kovice� (SDZO)� a� otrokovický-
mi� skauty.� Zimního� oblečení,�
přikrývek� i� dalších� věcí� bylo�
šestašedesát� pytlů,� k� tomu� ještě�
obuv�a�vyřazené�autolékárničky.�
Na�Ukrajinu�je�začátkem�prosin-
ce�dovezli� členové�SDZO,�kteří�
letos� pořádali� i� sbírku� zdravot-
nického�materiálu�pro�Ukrajinu.�
Dárkem,� který� může� zachrá-

nit�život,�je�i�čerstvý�vstup�dvou�
mladých�Otrokovičanů�do�regist-
ru�dárců�kostní�dřeně.�
Dobročinný� rok� uzavírá� tra-

dičně�25.� prosince�Vánoční� fot-
bálek.� Anna noVotná
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Změny u zastupitelů nového impulsu: ze Zastupitelstva města otrokovice odstoupil Jiří Holub, slib nového zastupitele složil 11. prosince filip Šimek.
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Zlatá Janského plaketa pro správce hřiště ZŠ mánesova
„S�potěšením�jsme�přijali�zprávu,�že�náš�zaměstnanec�Milan�Pre-
kop�získal�zlatou�medaili�prof.�MUDr.�Jana�Janského,�kterou�jsou�
oceněni�dárci�krve�za�čtyřicet�bezpříspěvkových�odběrů.�Velmi�
si�ceníme�jeho�hluboce�lidského�postoje�a�vnímáme�jeho�morál-
ní�poselství,“�děkuje�za�ZŠ�Mánesova�zástupkyně�ředitele�školy�
Marcela� Javoříková.�Milan� Prekop,� správce� školního� hřiště,� je�
hlavně�rád,�že�může�někomu�pomoci.�„Dárcovství�vnímám�jako�
radostnou�povinnost.�Krev� je� tekutina,� která� zatím�nejde�ničím�
nahradit.�Pocit�z�darování�je�vždycky�stejný,�medaile�ale�určitým�
způsobem�potěší,“�podotkl�čerstvý�držitel�plakety.  (ano)

Zastávka změnila jméno, nyní zní Hurdisky
S�novým�jízdním�řádem�přišel�i�nový�název�jedné�ze�zastávek�linky�
č.�55.�Z�Hurdisových�domů�jsou�nyní�Hurdisky.�Mluvčí�Dopravní�
společnosti�Zlín–Otrokovice�Vojtěch�Cekota�vysvětluje,�že�název�
zastávky�Hurdisovy�domy�byl�jazykově�nesprávný.�„Žádný�Hurdis�
v�dané�lokalitě�nebydlel�a�nevybudoval�tam�domky.�Jde�o�stavební�
materiál.�Bylo�to�stejné,�jako�bychom�například�cihlové�domy�na-
zvali�Cihlovy�domy,“�uvedl�mluvčí.�Změnu�názvu�inicioval�Odbor�
dopravy�MěÚ�Otrokovice,�který�upozornila�na�nesprávnost�kroni-
kářka�města�Věra�Kramářová.�Hurdiska� je�dutá�keramická�cihla,�
a�tento�materiál�byl�použit�i�při�stavbě�„hurdisek“.  (red)

s novelou zákona přicházejí změny v registru vozidel 
Řada�změn�přichází�s�novelou�zákona�o�podmínkách�provozu�na�po-
zemních�komunikacích�při�registraci�vozidla.�Novela�vstoupí�v�plat-
nost�1.�ledna.�Podstatná�změna�přichází�v�administrativě�spojené�s�pře-
vodem�vozidla.�Žádost�o�změnu�vlastníka�silničního�vozidla�v�registru�
silničních�vozidel�podává�společně�dosavadní�vlastník�a�nový�vlastník�
silničního�vozidla�na�původním�registračním�místě,�tedy�v�místě�byd-
liště�nebo�sídla�prodávajícího.�Žádost�musí�být�opatřena�úředně�ově-
řenými�podpisy�nebo�uznávanými�elektronickými�podpisy�žadatelů.�
To�neplatí,�pokud�obecní�úřad�obce�s�rozšířenou�působností�při�podání�
žádosti�ověří�totožnost�žadatele�nebo�je�žadatel�zastoupen�na�základě�
plné�moci�s�úředně�ověřenými�podpisy.�Povinnost�požádat�o�změnu�
vlastníka� silničního� vozidla� vymezuje� novela� zákona� nejpozději� do�
10�dnů�od�jejího�uskutečnění.�Nutné�je�přiložit�protokol�o�evidenční�
kontrole�vozidla,�který�nesmí�být�starší�14�dní,�a�zelenou�kartu�po-
jištění� odpovědnosti� za� škodu� způsobenou�provozem�vozidla.� „Vý-
znamnou�změnou�je�vymezení�zaniklých�vozidel.�Jedná�se�o�situace,�
kdy�vlastník�vozidla,�které�bylo�dočasně�vyřazeno�z�registru�vozidel�
před�1.�červencem�2013,�do�31.�prosince�2015�neoznámí�úřadu�přesné�
místo,�kde�je�vyřazené�silniční�vozidlo�umístěno�a�účel�jeho�využití,“�
vysvětlil�vedoucí�oddělení�registru�vozidel�Zdeněk�Talafa.�Druhá�situ-
ace�může�nastat�v�případě�tzv.�polopřevodu,�tedy�u�nichž�není�zapsán�
v� registru� silničních� vozidel� vlastník,� pokud� nebude� do� 30.� června�
2015�podána�u�příslušného�úřadu�žádost�o�zápis�vlastníka�silničního�
vozidla�do�registru�silničních�vozidel.�V�obou�případech�nesplněním�
povinnosti�vlastníka�vozidla�bude�toto�vozidlo�považováno�za�vozidlo�
zaniklé�a�bude�z�registru�silničních�vozidel�trvale�vyřazeno.  (ste)

aktuálně Z města

Více aktualit na www.otrokoVice.cZ

Dvacet let vedl roman neme-
ček oddíl�otrokovické�házené.�
Jeho� činnost� a� zásluhy� ocenil� 
2.�prosince�i�Zlínský�kraj�–�stal�se�
jedním�z� laureátů�ceny�za�dlou-
hodobou� a� kvalitní� práci� dob-
rovolných� pracovníků� v� oblasti�
volnočasových�aktivit�dětí�a�mlá-
deže.�
co říkáte na ocenění?
Je� to� příjemné.� Zvláště� když� si�
člověk� uvědomí,� že� už� to� také�
vůbec�nemuselo�přijít.��Možná�to�
zní� pateticky,� ale� závěr� loňské-
ho� roku�byl� pro�mě�krušný.�Tři�
měsíce�v�nemocnici� a� sedmnáct��
pobytů�na�sále,�nebylo�to�zrovna�
příjemné.� �To�byl� i�důvod,�proč�
jsem�s�vedením�otrokovické�há-
zené�skončil.�
nahradili vás dva místopřed-
sedové, kteří se o klub stara-
jí souběžně, Zbyšek cileček 
a martin Hřib. Jste s nimi spo-
kojený?
Jsem� rád,� že� jsem�vedení� klubu�
měl� komu� předat.� Jsou� to� lidé,��
kteří�se�o�to�umějí�postarat,��od-

díl�běží�dále.��Samozřejmě,�když�
můžu,�tak�jim�pomůžu.�Přispěju�
radou,�dělal�jsem�i�zápisy�utkání.�
Síly�a�zdraví�na�šéfování�už�ale�
nemám.�
Podělte se o nejlepší zážitek 
kariéry.
Bylo�to�právě�v�závěru�mého�šé-
fování.� Když� jsem� tenkrát� před�
dvaceti� lety�kývl,�že�budu�před-
sedou�–�už�tehdy�jsem�se�dění�asi�
pět�let�zúčastňoval,�tedy�v�době,�
kdy� zde� působil� Pavel� Divoka,�
dal�jsem�si�za�cíl�obnovit�v�Otro-
kovicích�ženskou�složku�házené.�
Samozřejmě�ne�sám,�bez�kolegů�
to�nejde.�To�se�povedlo,�a�když�
byla�šance�postoupit�do�Interligy,�
to�hřálo�u�srdíčka.�Je�to�nejvyšší�
soutěž,� společná�v�České�a�Slo-
venské� republice.� To� je� pro�mě�
vrchol.�To,�že�se�šance�nevyuži-
la,�je�druhá�věc.�Fyzicky�by�na�to�
hráčky� měly,� ekonomické� pod-
mínky�nemáme�–�hrát�tuto�soutěž�
je� ekonomicky� hodně� náročné�
a�nepodařilo�se�nám�sehnat�na�to�
peníze.�Zůstáváme�tedy�v�1.�lize.�

Házenou�děláme�každopádně�pro�
radost�i�pro�ten�výsledek.
otrokovice daly během vašeho 
předsedování republice i světu 
nemálo hráček. Představte ale-
spoň některou.
Z�Otrokovic�vzešla�celá�řada�ta-
kových� hráček.� Vzpomenu� zář-

ný�příklad�–�Pavlu�Nevařilovou,�
která� soutěžila�na� Islandu.�Nyní�
hraje�druhou�sezonu�opět�v�Otro-
kovicích.� Ale� vzpomenu� i� další�
děvčata.�Dnes�ráno�(2. 12., pozn. 
red.)�jsem�se�díval,�jak�hrály�ženy�
Zlína,�kde�i�zásluhou�odchovan-
kyň�otrokovické�házené�nasázely�

Bratislavě�padesát�gólů.�Spousta�
děvčat�je�šikovných�a�uplatní�se�
i�v�profesionální�soutěži.�
na  vyhodnocení dobrovolných 
pracovníků se sešly osobnosti 
z různých oborů i částí kraje. 
co říkáte na ostatní laureáty?
Už�to,�že�bylo�nominováno�čty-
řicet� lidí� a� díky� určitým� krité-
riím� bylo� vybráno� devatenáct,�
svědčí�o�tom,�že�je�spousta�lidí,�
kteří� by� si� takové� ocenění� za-
sloužili,� a�možná� víc� než� já.� Já�
stál�spíše�v�pozadí,�nedělal�jsem�
přímo� s� dětmi� –� alespoň� v� tom�
posledním� období.� Práce� s� dět-
mi,� trenérská� činnost� znamená��
v�našich�podmínkách�třikrát�týd-
ně� trénink,� v� sobotu,� neděli� zá-
pas.�Takže�minimálně�čtyři�dny�
v�týdnu�tomu�musíte�ten�čas�vě-
novat.�Je�důležité,�aby�ti,�co�mají�
možnost�podat�návrh,�na�tyto�lidi�
nezapomínali�a�návrhy�podávali.�
Není�důležité,�zda�je�to�za�háze-
nou,�hasiče�nebo�včelaře,�ale�že�
to�je�za�práci�s�dětmi.��
 Anna noVotná

roman nemeček: možnost postupu do interligy mě hřála u srdíčka

Blahopřání. Cenu převzal Roman nemeček z rukou hejtmana 
stanislava Mišáka, na snímku mu gratuluje krajský radní pro 
školství petr navrátil.  Foto: Anna noVotná

Programové prohlášení koalice čssd, volebního uskupení 
neZáVislí a oBčanÉ oe a politického hnutí ano 2011

Porušení� zásad� koaliční� spolu-
práce� může� být� důvodem� pro�
výpověď�koaliční� smlouvy.�Vý-
povědi� koaliční� smlouvy� musí�
předcházet� koaliční� jednání�
ve� formátu� setkání� zastupitelů�
koaličních� volebních� stran.�Vý-
pověď� může� podat� kterákoliv�
koaliční�volební�strana.�

oblast investičních záměrů
1.� Celková� rekonstrukce� měst-
ské� sportovní� haly� současně�
s� vytvořením� zázemí� pro� oddíl�
kuželkářů� s� výstavbou� čtyřdrá-
hy.
2.�Navýšení� počtu� parkovacích�
míst� ve� všech� částech� města,�
včetně� poskytnutí� finančního�
příspěvku� ve� výši� 10� 000�Kč�
na�vybudování�nového�parkova-
cího�místa� na�vlastním�pozem-
ku.
3.�Revitalizací�výměníkové�sta-
nice�v�objektu�ZŠ�TGM�umož-
nit�využití�nebytových�prostorů�

pro� školní� družinu� a� zájmovou�
činnost.
4.� Pokračovat� v� cyklospojení�
jednotlivých�částí�města�a�jejich�
napojení�na�páteřní�cyklostezky�
Otrokovice–Zlín�a�podél�Baťova�
kanálu.
5.�Podpora�urychlení�dobudová-
ní� jihovýchodní� části� obchvatu�
R55.
6.�Příprava�území�pro�výstavbu�
rodinných�a�bytových�domů.
7.�Deklarace�podpory�výstavby�
marketu�v�místní�části�Bahňák.
8.�Rekonstrukce�a�modernizace�
stávajících� sportovišť� na� území�
města� s� využitím� pro� širokou�
veřejnost.
9.�Vybudování�celkem�dvou�no-
vých�dětských�hřišť,�a�to�v�Kvít-
kovicích�a�na�Bahňáku.
10.�Budování�zastávek�a�zastáv-
kových� zálivů� u� městské� hro-
madné�dopravy.
oblast chodu města
1.� Zachování� současné� výše�
místních�daní�a�poplatků.
2.�Nulová�tolerance�hazardu.
3.� Podpora� vzniku� občanských�
aktivistů�v�jednotlivých�částech�
města.
4.� Snižování� vnitřního� dluhu�
města�rekonstrukcemi�a�oprava-
mi�městského�majetku.
5.�Snižování� zadluženosti�měs-
ta.
6.� Zlepšení� kvality� životního�
prostředí� a� ovzduší� obnovou�
a�rozšiřováním�městské�zeleně.
7.�Doplnění�a�modernizace�pro-
tipovodňových� a� protizáplavo-
vých�opatření.
8.� Podpora� jazykového� vzdělá-
vání�dětí�na�úrovni�ZŠ�prostřed-
nictvím�rodilých�mluvčí.
9.� Zpřístupnění� dalších� zahrad�
mateřských� škol� veřejnosti,�
zvýšení� kapacity� bezpečných�
dětských�hřišť.
10.� Rozšíření� dopravní� obsluž-
nosti� a� linek�MHD� do� okrajo-
vých�částí�města.� �(red)

Po� říjnových� komunálních�
volbách� následovala� koaliční�
vyjednávání� mezi� volební-
mi� stranami.� Vzniklá� koalice�
České� strany� sociálně� demo-
kratické,� volebního� uskupení�
NEZÁVISLÍ�A�OBČANÉ�OE�
a�politického�hnutí�ANO�2011�
se�dohodla�na�těchto�zásadách�
koaliční�spolupráce�pro�voleb-
ní�období�2014–2018:
–�budeme�naplňovat�Programo-
vé� prohlášení� a� budeme�účin-
ně� spolupracovat� na� přípravě�
všech� zásadních� rozhodnutí,�
která�vyplývají�z�Programové-
ho�prohlášení�nebo�na�nichž�se�
jako� koaliční� partneři� dohod-
neme� nad� rámec� Programo-
vého� prohlášení,� vše� v� zájmu�
města� Otrokovice� (dále� jen�
„město“)�a�jeho�občanů
–� budeme� vzájemně� jednat�
s� respektem,� s� úctou� jeden�
k� druhému� a� vyvarujeme� se�
vzájemné�veřejné�kritiky
–� v� týdnu� jednání� ZMO� se�
uskuteční� pracovní� setkání�
koalice,�na�kterém�se�budeme�
informovat�o�stanoviscích,�ná-
zorech� a� postojích� volebních�
uskupení�na�body�v�programu�
ZMO
–�budeme�respektovat�rozhod-
nutí� orgánů�města,� která� byla�
zákonně� schválena,� byť� jsme�
pro� ně� nehlasovali,� přičemž�
každý� má� zřejmé� právo� sluš-
ným� a� korektním� způsobem�
vyjádřit�svůj�odlišný�názor
–� budeme� v� médiích,� včetně�
stranické� tiskoviny,� prezento-
vat� jednotně�výstupy�naší� ko-
aliční� spolupráce,� nebudeme�
činnost�orgánů�města�a�výsled-
ky�společné�práce�prezentovat�
jako�zásluhu�pouze�jedné�koa-
liční�volební�strany�nebo�pou-
ze�jedné�osoby
–� všechny� záležitosti� vzniklé�
při�naší�koaliční�spolupráci�bu-
deme�řešit�vzájemným�koalič-

ním�jednáním,�které�může�mít�
formu:� •� setkání� zástupců� vo-
lebních� stran� koaliční� smlou-
vy,�kterými�jsou�Mgr.�Jaroslav�
Budek�za�Českou�stranu�soci-
álně� demokratickou,� Ing.� Jiří�
Ondráš� za� volební� uskupe-
ní� Nezávislí� a� občané� OE�
a�Mgr.�Jiří�Veselý�za�politické�
hnutí�ANO�2011
•�setkání�zastupitelů�koaličních�
volebních� stran,� na� něž� jsou�
pozváni�všichni�zastupitelé�ko-
aličních�volebních�stran
•�koaliční�jednání�může�inicio-
vat�kterákoliv�koaliční�volební�
strana,� koaliční� jednání� poté�
svolává�starosta�města.

Vzájemnou�koaliční� spolupra-
cí� budou� partneři� prosazovat�
níže� uvedené� body� v� uvede-
ných�oblastech�Programového�
prohlášení�a�pracovat�na�jejich�
naplnění.



OtrOkOvické
nOviny4

Z jednání rady města otrokovice (rmo)

uzavření měú o svátcích
informujeme občany, že městský úřad otroko-
vice bude z provozních důvodů 31. prosince 2014 
uzavřen.  odbor provozní  MěÚ otrokovice

Město� Otrokovice� vyhlašu-
je VýBěroVÉ říZení 
na PronáJem Prostor 
sloužícícH k Podni-
kání  o celkoVÉ Vý-
měře 76,60 m2, nacHá-
ZeJícícH se V PříZemí 
BudoVy č. P. 950, ul. ty-
loVa,� Otrokovice,� která� je�
součástí� pozemku� parc.� č.� st.�
703/2�v�k.�ú.�Otrokovice.�Před-
chozí� nájemce� zde� provozoval�
prodejnu�smíšeného�zboží�–�ve-
čerka� a� pro� město� Otrokovice�
bude� výhodou� v� tomto� místě�
zachování�prodejny�potravinář-
ského� charakteru� za� následují-
cích�podmínek:�
1.� doba� nájmu:� nejdříve� od� 1.�
února�2015�na�dobu�neurčitou
2.�nájemné:� �a)�minimálně�800�
Kč/m2/rok�(bez�DPH)
b)� bude� hrazeno� měsíčně� pře-
dem
c)�nezahrnuje�zálohy�na�služby�
spojené�s�užíváním�prostor.
3.� Účastník� výběrového� řízení�
ve�své�žádosti�uvede:
a)�navrhovanou�výši�nájemného�
za�m2/rok�a�účel�nájmu�
b)� doloží� kopii� živnostenského�
oprávnění� nebo� kopii� výpisu�
z�obchodního�rejstříku
c)� doloží� čestné� prohlášení�
o�bezdlužnosti�ve�vztahu�k�měs-
tu�Otrokovice� a�městem� zříze-
ným�organizacím.
4.�Vítěz�výběrového�řízení�před�
podpisem� smlouvy� doloží� ori-
ginál� potvrzení� o� bezdlužnosti�
ve�vztahu�ke�správě�sociálního�
zabezpečení,�finančnímu�úřadu,�
zdravotní�pojišťovně�a�celnímu�
úřadu.
5.� Další� podmínky� nájmu� ne-

bytových�prostor:�a)�v�pronají-
maných� prostorech� sloužících�
k�podnikání�nebudou�umísťová-
ny�a�provozovány�výherní�hrací�
přístroje,�interaktivní�videolote-
rijní� terminály� a� jiná� obdobná�
technická� zařízení� umožňující�
interaktivní�hraní�her� s�peněži-
tými�sázkami�ve�smyslu�zákona�
č.�202/1990�Sb.,�o�loteriích�a�ji-
ných�obdobných�hrách,�ve�zně-
ní�pozdějších�předpisů
b)� nájemce� před� podepsáním�
nájemní� smlouvy� uhradí� pro-
najímateli� kauci� ve� výši� tří-
měsíčního� � nájemného� a� záloh�
na� služby.� Tato� kauce� bude�
použita� v� případě,� že� nájem-
ce� nebude� platit� řádně� nájem�
a�služby�s�nájmem�spojené�a�při�
ukončení� nájemního� vztahu,�
po� vyrovnání� všech� závazků,�
bude� tato� kauce,� případně� její�
úměrná� část� pronajímatelem�
vrácena�nájemci.
6.�Uzávěrka�výběrového�řízení:�
6. 1. 2015 v 10.00 hod.
Výběrové�řízení�vyhodnocuje�

na�neveřejné�schůzi�Rada�města�
Otrokovice.�Prohlídku�předmět-
ných� prostor� je� nutné� předem�
dohodnout�na�tel.:�577�662�313,��
případně� 602� 788� 515� (p.� Do-
hnal).�Bližší� informace�poskyt-
ne� Eva� Kadlečíková� � na� tel.:�
577� 662� 317.� Nabídky� předají�
zájemci� osobně� nebo� poštou�
v�zalepené�obálce�s�označením:�
„Výběrové� řízení� ul.� Tylova�
950“� na� adresu:� TEHOS,� s.� r.�
o.,�k�rukám�ředitele,�tř.�T.�Bati�
1255,�765�02��Otrokovice. Za-
davatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

Město� Otrokovice� vyhlašu-
je VýBěroVÉ říZení 
na PronáJem Prostor 
sloužícícH k Podniká-
ní o celkoVÉ Výměře  
34,45 m2, nacHáZeJícícH 
se V PříZemí BudoVy č. 
P. 1299, ul. Školní, Otro-
kovice,�která�je�součástí�pozem-
ku�parc.�č.� st.�1920�v�k.�ú.�Ot-
rokovice,�k�účelu�potravinářské�
prodejny� za� následujících� pod-
mínek:�1.�doba�nájmu:�nejdříve�
od�1.�2.�2015�na�dobu�neurčitou,
2.�nájemné:� � a)�minimálně�100�
Kč/m2/rok�(bez�DPH)
b)� bude� hrazeno� měsíčně� pře-
dem
c)�nezahrnuje�zálohy�na�služby�
spojené�s�užíváním�nebytových�
prostor.
3.� Účastník� výběrového� řízení�
ve� své� žádosti� uvede:� a)� navr-
hovanou�výši�nájemného�za�m2/
rok�a�účel�nájmu
b)� doloží� kopii� živnostenského�
oprávnění� nebo� kopii� výpisu�
z�obchodního�rejstříku

c)�čestné�prohlášení�o�bezdluž-
nosti�ve�vztahu�k�městu�Otroko-
vice�a�městem�zřízeným�organi-
zacím.
4.�Vítěz�výběrového�řízení�před�
podpisem� smlouvy� doloží� ori-
ginál� potvrzení� o� bezdlužnosti�
ve� vztahu� ke� správě� sociálního�
zabezpečení,�finančnímu�úřadu,�
zdravotní� pojišťovně� a� celnímu�
úřadu.�
5.� Další� podmínky� nájmu� ne-
bytových� prostor:� a)� v� prona-
jímaných� prostorech� nebudou�
umisťovány� a� provozovány�
výherní� hrací� přístroje,� inter-
aktivní� videoloterijní� terminály�
a� jiná� obdobná� technická� za-
řízení� umožňující� interaktivní�
hraní�her�s�peněžitými�sázkami�
ve� smyslu� zákona� č.� 202/1990�
Sb.,�o�loteriích�a�jiných�obdob-
ných�hrách,�ve�znění�pozdějších�
předpisů.
b)� nájemce� před� podepsáním�
nájemní�smlouvy�uhradí�prona-
jímateli�kauci�ve�výši� tříměsíč-
ního�nájemného�a�záloh�na�služ-

by.� Tato� kauce� bude� použita�
v� případě,� že� nájemce� nebude�
platit�řádně�nájem�a�služby�s�ná-
jmem� spojené� a� při� ukončení�
nájemního�vztahu,�po�vyrovnání�
všech�závazků,�bude�tato�kauce,�
případně�její�úměrná�část�prona-
jímatelem�vrácena�nájemci.
6.�Uzávěrka�výběrového�řízení:�
6. 1. 2015 v 10.00 hod.
Výběrové�řízení�vyhodnocuje�

na�neveřejné�schůzi�Rada�města�
Otrokovice.�Prohlídku�předmět-
ných� prostor� je� nutné� předem�
dohodnout�na�tel.:�577�662�313,��
případně� 602� 788� 515� (p.� Do-
hnal).�Bližší� informace� poskyt-
ne� Eva� Kadlečíková� � na� tel.:�
577� 662� 317.� Nabídky� předají�
zájemci� osobně� nebo� poštou�
v�zalepené�obálce�s�označením:�
„Výběrové� řízení� ul.� Školní�
1299“�na�adresu:�TEHOS,� s.� r.�
o.,�k� rukám�ředitele,� tř.�T.�Bati�
1255,�765�02� �Otrokovice. Za-
davatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

Z jednání rady města 
otrokovice 26. 11. 2014
Radní�v�novém�složení�po�vol-
bách�10.–11.10.�2014�projedna-
li�51�bodů�programu�na�dalším�
ze�svých�jednání,�k�nimž�přijali�
usnesení.�RMO�schválila:
•�Zabezpečení�veřejné�zakázky�
na�nákup�tabletů�pro�ZŠ�TGM�
a� jako� administrátora� veřejné�
zakázky� příspěvkovou� organi-
zaci�Základní�škola�T.�G.�Ma-
saryka�Otrokovice,�která�zajistí�
výběr� dodavatele� prostřednic-
tvím� společnosti� PRESLEY� 
s.�r.�o.
•� Žádost� o� dotaci� z� minister-
stva�kultury�na�zlepšení�služeb�
pro�uživatele�knihovny,�dotace�
je� určena� na� nákup� dvou� PC,�
dataprojektoru� a� promítacího�
plátna�k�projektoru
•� Užívání� veřejného� prostran-
ství� na� pozemku� p.� č.� 1551/7�
(na�ulici�K.�H.�Máchy)�v�obci�
Otrokovice� a� k.� ú.�Kvítkovice�
u� Otrokovic� pro� Vánoční� se-
tkání�v�Kvítkovicích�dne�6.�12.�
2014
•� Vítěze� výběrového� řízení�
na�Investiční�úvěr�na�rok�2015�
II� ve� výši� 20� milionů� korun�
uchazeče�Komerční�banka�a.�s.
•� Vítěze� výběrového� řízení�
na�pronájem�prostor�sloužících�
k�podnikání�U�Kalíška,�v�areá-
lu�Rekreační�oblasti�Štěrkoviš-
tě�nájemce�paní�Ing.�Dagmaru�
Juhaňákovou� s� dobou� nájmu�
od�1.�1.�2015�na�dobu�neurčitou
•� Zastoupení� města� na� val-
ných� hromadách� obchodních�
společností,� starostu� města�
Mgr.� Jaroslava� Budka,� v� jeho�
nepřítomnosti� místostarostu�
Mgr.�Jiřího�Veselého
•� Zřízení� pěti� poradních� ko-
misí�RMO�pro�volební�období�
2014–2018�v�oblastech:�komi-
se� mládeže� a� sportu,� komise�
rozvoje� města,� komise� sociál-
ních� služeb,� komise� školství�
a� kultury,� komise� životního�
prostředí

•�Stanovisko�města�Otrokovice�
jako� sousední� obce� k� návrhu�
zadání� změny� č.� 2� Územního�
plánu� Žlutava.� Neuplatňuje�
k� němu� připomínky,� jedná� se�
o� změny� funkčního� využití�
v�osmi�lokalitách
•� Vítěze� výběrového� řízení�
na� dodávku� automatických�
dveří�v�SENIORU�B�uchazeče�
Ondřej�Šebestík
•� Uzavření� Dodatku� č.� 1�
ke�Smlouvě� o� dílo� ze� dne� 16.�
1.� 2014� –� regionální� cyklo-
stezka� č.� 471� –� páteřní� trasa�
Zlín� –� Otrokovice,� část� Otro-
kovice� z� důvodu� méněprací�
dodavatele� stavby� společnos-
tí� STRABAG� a.� s.� (snížena�
cena�zakázky�z�12�499�502�Kč�
na� 12� 424� 653�Kč� bez� DPH),�
sadové� úpravy� podél� toku�
Dřevnice�provede�vlastník�Po-
vodí�Moravy�s.�p.

Z jednání rady města 
otrokovice 3. 12. 2014
Radní� na� dalším� ze� svých�
jednání� projednali� 21� bodů�
programu,� k� nimž� přijali�
usnesení.�RMO�schválila:
•�Akce�městského� významu�
v�roce�2015�včetně�rozpočtu�
(Městský� ples� Otrokovice,�
O� sportovní� slávě,�Den�uči-
telů� –� ocenění� pedagogů,�
Vítání� jara� na� náměstí� 3.�
května,� Otevírání� cykloste-
zek,�Májová� pouť� a� odemy-
kání�vody,�Otrokovické�letní�
slavnosti,� Týden� mobility,�
Michalská� pouť,� Slavnostní�
večer� k� vyhlášení� samostat-
ného� čs.� státu,� Lampionový�
průvod�a�ohňostroj,�Rozsví-
cení�vánočního�stromu�s�kul-
turním�programem,�Vánoční�
trhy,�Koledy�tří�národů)
•� Uzavření� darovací� smlou-
vy�se�společností�MITAS�a.�
s.�na�přijetí� finančního�daru�
ve� výši� 30� 000�� Kč� na� kul-
turní�akce�pořádané�městem�
v roce 2014

Všechna usnesení rmo jsou zveřejněna na webu www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

•�Uzavření�licenční�smlouvy�
autorské�k�vydání� nástěnné-
ho� kalendáře� pro� rok� 2015�
s� názvem� Fotoart� Otrokovi-
ce�2015,�práva�k�fotografiím�
a�uměleckým�dílům�bezplat-
ně�poskytli�příslušní�členové�
Fotoklubu�Beseda�Otrokovi-
ce�a�spolku�Rozumění
•� Uzavření� smlouvy� o� po-
skytnutí� účelové� neinves-
tiční� dotace� z� rozpočtu�
Zlínského� kraje� pro� JDSH�
města�Otrokovice� v� celkové�
výši� 17� 200�Kč� (12� 200�Kč�
pro� JPO III Otrokovice 
a�5�000�Kč�pro�JPO�V�Kvít-
kovice)� na� výdaje� spojené�
s� činností� jednotek� SDH�
v roce 2014
•�Finanční�dar�města�ve�výši�
5� 000�Kč� a� uzavření� daro-
vací� smlouvy� s� organizací�
Naděje� na� podporu� dobro-
činného� bazaru� Dobrobazar�
konaného� dne� 11.� 12.� 2014�
v�kinosále�Otrokovické�BE-
SEDY,� výtěžek� z� bazaru� je�
určen�k�nákupu�dekubitních�
matrací�pro�Domov�NADĚ-
JE
•�Záměr�města�vybavit�tepel-
ná� zařízení� budov� ve� vlast-
nictví�města�Otrokovice�pří-
stroji�registrujícími�dodávku�
tepelné� energie� konečným�
uživatelům� v� souladu� s� no-
vou�vyhláškou�237/2014
•�Stanovisko�vyjádření�k�ná-
vrhu�koncepce�„Integrovaný�
plán�rozvoje�území�Zlín�pro�
období� 2014–2020“� se� zá-
věrem,� že� nepožaduje� další�
posouzení� dle� zákona� č.�
100/2001�Sb.�O�posuzování�
vlivů�na�životní�prostředí
•� Vítěze� výběrového� řízení�
na� stavební� práce� „Otroko-
vice� –� revitalizace� ul.� Ne-
rudova“� společnost� Perfekt�
stavby�Haná�s.�r.�o.
 mgr. Jiří Veselý, 
 místostarosta otrokovic

Účelovou� neinvestiční� dotaci�
ve� výši� 17� 200� korun� obdrže-
lo� město� Otrokovice� od� Zlín-
ského�kraje�na�výdaje� spojené�
s�činností� jednotek�sboru�dob-
rovolných� hasičů:� 12� 200� ko-
run� obdrží� dobrovolní� hasiči�
z�otrokovické�jednotky�a�5�tisíc�
obdrží�hasiči�z�kvítkovické�jed-
notky.� Letošní� dotace� pokryje�
výdaje� na� opravy� hasičských�
vozidel�u�obou�jednotek.�
Zlínský� kraj� každým� rokem�

uvolňuje� částku� ze� svého� roz-
počtu�na�pokrytí�výdajů�jedno-
tek� vzniklých� v� daném� kalen-
dářním� roce.� Z� poskytnutých�
dotací�se�hradí�například�výda-
je�vzniklé�v�souvislosti�s�usku-

tečněným� zásahem� jednotky�
na� výzvu� Krajského� operač-
ního� a� informačního� střediska�
HZS�Zlínského�kraje�mimo�její�
územní� obvod.� „Nejčastěji� se�
dotace� využívají� na� odbornou�
přípravu� prostřednictvím� spe-
cializačních� kurzů,� taktických�
nebo� prověřovacích� cvičení� či�
velitelských�dnů�nebo�na�věcné�
vybavení.� Například� v� tomto�
roce� poskytl� Zlínský� kraj� dal-
ších�150�tisíc�na�nákup�zásaho-
vých�obleků�a�čerpadla�pro�obě�
jednotky� sboru� dobrovolných�
hasičů,“� poznamenal� vedou-
cí� oddělení� krizového� řízení�
Městského� úřadu� Otrokovice�
Jan�Kováč.  (ste)

Zlínský kraj poskytl dotaci hasičům 

Město�Otrokovice� hodlá� i� v� roce� 2015� jako� poděkování� držitelům�
zlaté� Janského� plakety,�Zlatého� kříže� a� dárcům�kostní� dřeně,� kteří�
mají�trvalý�pobyt�v�Otrokovicích,�uhradit�roční�celosíťovou�jízdenku�
na�městskou�hromadnou�dopravu.��ČČK�Zlín�poskytuje�městu�aktuál-
ní�seznam�dárců,�kteří�darovali�krev�či�kostní�dřeň�v�transfuzních�sta-
nicích�Zlín�a�Uherské�Hradiště.�Vyzýváme�proto�občany�Otrokovic,�
kteří�darovali�kostní�dřeň�či�jsou�držiteli�zlaté�Janského�plakety�za�40�
bezpříspěvkových� odběrů� krve� či� držiteli� Zlatého� kříže� 1.–3.� třídy�
a�odběry�byly�provedeny�mimo�výše�uvedené�transfuzní�stanice,�aby�
se�přihlásili� do�30.�prosince�2014�na�Městském�úřadu�Otrokovice,�
odbor�školství�a�kultury,�u�p.�Varmužové,�tel.:�577�680�460.�� (red)

odměna dárcům krve a kostní dřeně



Nový� místostarosta� Otro-
kovic,� letošní� čtyřicátník�
mgr. Jiří Veselý (AnO 
2011)� žije� v� Otrokovicích�
téměř� celý� svůj� život.� Před�
zvolením�místostarostou� dne�
6.�listopadu�pracoval�na�zlín-
ském�magistrátu.� � Je� ženatý,�
má� dvě� děti.� „Přeji� si,� aby�
Otrokovice� šly� dopředu,� aby�
byly� tahounem� ve� Zlínském�
kraji,� aby� byly� přívětivé�
k�občanům,�myslely� i�na� so-
ciálně�slabé,�kteří� tolik�štěstí�
v� životě� neměli.� Pokud� jde�
o� vedení� města,� tak� budeme�
spolupracovat� a� potáhneme�
za�jeden�provaz,“�říká�čerstvý�
místostarosta.�
Proč jste se rozhodl vstou-
pit do místní politiky?
Začnu�trochu�zeširoka,�proto-
že�do�místní�politiky�bych�ne-
vstoupil,�nebýt� situace,�která�
pro�mě� vygradovala� už� před�
třemi� lety.� Tehdy� předchozí�
vláda� začala� podle� mě� stát�
hodně� likvidovat.� Naštvalo�
mě� to,� protože� jsem� neviděl�
podporu�v�zaměstnávání�mla-
dých.�Nakoplo�mě� to,� že�mé�
děti,� které� budou� teoreticky�
za� deset� let� pracovat� a� práci�
by�neměly,�bych�já�ve�svých�
padesáti� letech� živil.� Oni� by�
byli� ztracená� generace.� To�
byl� ten�důvod,�že�už�se�něco�
musí�změnit.�A�když�pan�Ba-
biš�vypsal�výzvu�v�roce�2011,�
sám� jsem� ji� podepsal� a� ak-
tivně�se�do�hnutí�ANO�2011�
zapojil.�Myslím�si,�že�je�vždy�
poznat,�kdo�řídí�město�podle�
toho,�z�jaké�sféry�je.�Pracoval�
jsem� třináct� let� na� zlínském�
magistrátu,� spolupracoval�
na�projektech�z�oblasti�život-
ního� prostředí,� městské� ze-
leně,� dopravy,� informačních�
technologií.�Mám� tak� oprav-
du� přehled,� které� věci� jsou�
podstatné� a� které� nepodstat-
né.� Shledal� jsem,� že� některé�
věci� nebyly� podle�mě� až� tak�
v� pořádku,� a� to� byl� důvod,�
proč� jsme� jako� hnutí� ANO�
2011� v� Otrokovicích� kandi-
dovali.�Nabízím� své� znalosti�
a�zkušenosti.�
Jaké oblasti tedy máte 

na starosti?
Jsem� pověřeným� zastupite-
lem� pro� územní� plán.� Jako�
místostarosta�se�starám�o�ob-
last� životního� prostředí,� in-
formační� technologie� (IT)�
a�pasportizaci�majetku,�a�tra-
dičně,� jako� mí� předchůdci,��
i�o�výbory�a�komise.�
kam chcete vám svěřené 
oblasti směřovat?
Zatím� jsem�měl�pohovor�na-
příklad� s� vedoucím� odboru�
životního� prostředí.� Bavili�
jsme� se� o� územním� plánu,�
o� tom,� že� některé� záležitosti�
třeba� nerespektují� záplavová�
území.� Četl� jsem� připomín-
ky� k� právě� schvalovanému�
územnímu� plánu.� Hodně� je�
jich�právě�k�tomu,�že�zeleň�je�
brána� trošku� zkrátka.� Takže�
bych�chtěl,�aby�se�účinně�ře-
šil�územní�plán,�aby�se�zlep-
šilo� ovzduší,� aby� bylo�mini-
malizováno� nebo� ještě� lépe�
úplně�odstraněno�pachové�za-
tížení�na�Baťově�a�hlavně�aby�
byly�Otrokovice�plné�zeleně.�
V�oblasti� informačních� tech-
nologií�je�také�potřeba�dotáh-
nout� některé� věci� do� konce.�
Nechci�být�vyloženě�konkrét-
ní� –� zatím� se� dívám,� jaká� je�
na� úřadě� IT� technika,� jaké�
jsou� zde� aplikace� a� jak� mo-
hou�být�tyto�aplikace�více�vy-
užívány�občany.�Vím,�že�jsou�
zde�věci,�které�by�šly�zlepšit,��
třeba� v� případě� stavebního�
úřadu� –� � například� software,�
který� je� morálně� zastaralý.�
Konkurence�už�je�trošku�dál.
co říkáte na webové strán-
ky města, je možné vylepše-
ní i u nich?
Web�města�není� špatný,�mo-
rálně� a� koncepčně� ale� odpo-
vídá� situaci� pár� let� zpátky.�
Určitě� by� chtěl� přepracovat,�
což� už� se� děje� a� bude� zcela�
nová�grafická�podoba.�Pokud�
jde� třeba� o� pomocné� odka-
zové�ikony�napravo�a�nalevo�
na� obrazovce,� neškodila� by�
nějaká�regulace� jejich�množ-
ství� a� obsahu.� Například�
ve�Zlíně�existuje�pro�webové�
stránky�města� redakční� rada,�
která� rozhoduje� o� tom,� co�

bude�na�webu�–�aby�nebyl�za-
hlcován�neaktuálními�věcmi.�
Pro funkci místostarosty 
jste uvolněný ze zaměstná-
ní na zlínském magistrátu. 
můžete srovnat – co dobré-
ho ze Zlína by bylo záhodno 
zavést v otrokovicích?
Určitě� je� to� právě� webová�
prezentace�města.�Tristní�jsou�
v�Otrokovicích�mapové�služ-
by�na�webu�včetně�chybějící�
cenové�mapy.�Na�nich�přitom�
mohu�zjistit� v�případě,� že� se�
nějaký� pozemek� prodává,�
zda� třeba� nedoporučuje� rada�
zastupitelstvu� jinou� cenu.�
A�mohu�se�ptát,�proč�tomu�tak�
je,�zda�je�to�relevantní.��Také�

přemítám�o�možnosti�přenosu�
ze�zastupitelstva�města�intra-
netem�–�ve�Zlíně�jej�úředníci�
sledují,�což�pokládám�za�vý-
hodu�–�úředníci�by�měli�vědět�
o� jednáních� zastupitelstva.�
Ve� Zlíně� se� ovšem� zastupi-
telstvo� konává� dopoledne,�
od� 9� hodin,� zatímco� otroko-
vické� začíná� tradičně� od� 16�
hodin.�Otázka�se�týká�i�veřej-
ného�přenosu�přes�internet�či�
do� vysílání�Městské� televize�
Otrokovice.� Další� věcí� je,�
že� ve�Zlíně�mají� zpracovaný� 
pasport� bezbariérových� bu-
dov.� Na� změně� v� Otroko-
vicích� už� s� jedním� kolegou�
pracujeme.�

V čem byste naopak vyzve-
dl otrokovice?
Díky� tomu,� že� jsou� Otroko-
vice�menším�městem,� je� zde�
dokonalý� přehled� o� celém�
území� a� rovnoměrná� péče�
o�něj.
Bydlíte na středu. co byste 
změnil v této části města?
Konkrétně� bydlím� v� uli-
ci� Na� Uličce.� Měl� jsem� tak�
blízko� do� školy� na� TGM,�
vzpomínám,�jak�jsme�ji�„sta-
věli� –� v� sedmé� třídě� místo�
tělocviku“.� Přímo� v� mé� uli-
ci� mě� třeba� trápí� parkování.�
Myslím,� že� by� mu� pomohla�
změna� z� kolmého� na� šikmé.�
Jinak�se�ale�dívám�na�budou-
cí�zlepšení�a�změny�pro�Otro-
kovice� spravedlivě.� Je� třeba�
si� uvědomit� druhy� zástavby�
ve�městě,�každá�má�jiné�pro-
blémy�a�požadavky.�
Jak se chystáte komuniko-
vat s obyvateli města? kde 
a kdy vás mohou zastih-
nout?
Na� webových� stránkách�
www.otrokovice.cz� je� na�mě�
e-mail�i�telefon.�Rád�se�s�lid-
mi� setkám.� Příležitostí� už�
bylo�například�rozsvěcení�vá-
nočního�stromu�či�Koledy�tří�
národů.� Půjdu� i� na� městský�
ples�a�uvidíte�mě�také�na�dal-
ších�akcích.�Jednat�budu�jistě�
i� s� mnohými� organizacemi�
třeba� ohledně� záštity� nad�
jejich� akcemi� –� zároveň� se�
budu� snažit� v� jejich� udělo-
vání� o� rovnoměrnost� jak� pro�
sport,�tak�pro�kulturu.�I�v�ro-
dině�máme�obojí�–�syn�hraje�
za�mladší� přípravku� ve�Vik-
torce,� dcera� maluje,� dochází�
do�základní�umělecké�školy.
čím vás vaše nová role nej-
více zaskočila?
Překvapila� mě� časovou� ná-
ročností.� Z� magistrátu� jsem�
sice� zvyklý� na� dlouhé� pon-
dělky� a� středy,� řada� jednání�
na�otrokovické� radnici� je�ale�
i� v� další� dny� do� pozdního�
odpoledne� i� do� večera� a� ně-
kdy� i� o�víkendech.�Pracovně�
z�toho�strach�nemám,�ale�ča-
sová�náročnost�je�velká.��
 Anna noVotná
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické práce, vložkování a frézování 

komínů. tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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Alpinning Otrokovice
unikátní cvičení na mechanickém trenažéru ve 

sportcentru vedle finančního úřadu
nabízíme lekce pro všechny - začátečníci, XXL, 
náročnější lekce - vyberou si opravdu všichni

možnost pronájmu celého centra 
firmám, skupinám přátel... 

s instruktorem nebo bez instruktora
Rezervujte si místo a čas na

www.alpinningotrokovice.cz   tel. 724 007 990
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nový místostarosta: Přeji si bezbariérovou radnici a více zeleně

Taneční�studio�v�Otrokovické�BESEDĚ�navštěvuje�více�než�
šedesát�členů.�Je�to�největší�základna�orientálního�tance�v�Ot-
rokovicích.�Tvoří� ji�devět� tanečních�skupin�různého�věku�–�
od�předškoláků�po�dospělé.�Skoro�všichni�mají�za�sebou�účast�
v�různých�tanečních�soutěžích�a�většinou�vždy�získávají�oce-
nění.�Je�to�také�odměna�za�dobrou�práci�pro�lektorky,�které�
tyto�kurzy�vedou.��Jedna�z�těchto�skupin,�orientální�skupina�
FATIMA,� se� zúčastnila� nepostupového� tanečního� festivalu�
Podzimní�MIA.�Získala� krásné� třetí�místo� se� sestavou�Ori-
entální�Španělsko�pod�vedením�lektorky�Lenky�Navrátilové.�
Gratulujeme!  (nav)

třetí místo pro otrokovickou Besedu

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních akcí, dokumentů  
a propagačních filmů. E-mail pro nabídku a bližší info: redakce@televizeotrokovice.cz

V terénu. Místostarosta Jiří Veselý (vpravo) na kontrolním dni 
stavby nového vjezdu do areálu ToMa.  Foto: Anna noVotná 
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pondělí�5.�1.,�18�hod.,�Městská�galerie,�vstup�volný
okem arnoŠta BartoŠe
Vernisáž�–�výstava.�Výběr�z�celoživotní�tvorby�nejúspěšnějšího�autora�
otrokovického�fotoklubu.�Výstava�potrvá�do�1.�2.�2015.

úterý�6.�1.,�17�hod.,�foyer�kinosálu,�vstup�volný
HudBa V dětskÉ kresBě
Vernisáž�–�výstava�dětských�prací�žáků�zlínských�a�otrokovických�škol�
zobrazující� zážitky� z� návštěvy� výchovného� koncertu� Filharmonie�Bo-
huslava�Martinů.�Připravila�Mgr.�art.�PaedDr.�Miroslava�Kupka,�Ph.D.�
Výstava�potrvá�do�konce�ledna.

pátek�16.�1.,�18�hod.,�kinokavárna,�vstupné�40�Kč
přednáška�Mgr.�Michala�Mynáře
ocHutnáVka Z národnícH ParkŮ V usa
„Větší,�než�jsme�čekali“�–�zážitky�a�postřehy�ze�„svatební�cesty“�napříč�
USA.�

sobota�24.�1.,�19.30�hod.,�velký�sál,�kinosál,�vstupné�220�Kč,�200�Kč
Město�Otrokovice�ve�spolupráci�s�Otrokovickou�BESEDOU�pořádá
otrokoVický Ples
moderuje�a�baví�GUSTAV�ŘEZNÍČEK.�Hraje�plesový�ochestr�COPPELIA� 
a�skupina�QUATRO.�Dále�vystoupí�Richard�Nedvěd,�bavič�a�kouzelník� 
a�taneční�skupina�Hazard�CDC�Ostrava.�V�kinosále�diskotéka,�DJ�Dali-
bor�Dědek.�V�kavárně�cimbálová�muzika�Jožky�Marečka.�Bar�II.�patro�
–�PIANOBAR.�Bohatá�tombola�a�losování�stolů.
Hlavním�partnerem�plesu�je�společnost�MITAS,�a.�s.

úterý�27.�1.,�19�hod.,�velký�sál,�vstupné�90�Kč
Komorní�koncert�z�cyklu�Doteky�paní�hudby
kontraBasoVý recitál Petra VaŠinky
Na�koncertě�zazní�skladby�Miloslava�Gajdoše,�Sergeje�Rachmaninova,�
Giovanniho�Bottesiniho�a�další.

sobota�31.�1.,�20�hod.,�velký�sál,�vstupné�v�předprodeji�150�a�180�Kč,�
na�místě�200�Kč
dračí Ples
K�tanci�a�poslechu�hraje�Gibon�music�band,�vystoupení�kapely�The�Beat-
les�Revival�a�světelná�show�Tanec�draka.�Bohatá�tombola�–�první�cena�
let�balonem.

Připravujeme na únor 
1.�2.�Pohádka�o�Koblížkovi,�5.�2.�Bratislavské�divadlo:�Mandarínková�
izba�(Maroš�Kramár�v�hlavní�roli),�15.�2.�ZDOUNEČANKA�–�taneční�
odpoledne,�27.�2.�Slovácké�divadlo:�Nájemníci,�27.�2.–1.�3.�Divadelní�
přehlídka�FORBÍNA.

čtvrtek�8.�1.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�150�Kč
Velká�Británie,�USA,�Španělsko,�2014,�142�min.,�dabing,�přístupno�
exodus: BoHoVÉ a králoVÉ 3d�–�drama,�historický�
Ve�starověkém�Egyptě�se�vládce�rovnal�Bohu�a�jinak�tomu�nebylo�ani� 
v�případě�Ramsese.�Mocný�vládce�měl�od�dětství��jediného�přítele,�Moj-
žíše.�Z� přítele� se� však� stal� úhlavní� nepřítel.�Režie:�Ridley�Scott.�Hra-
jí:�Christian�Bale,�Joel�Edgerton,�Aaron�Paul,�Sigourney�Weaver,�Ben�
Kingsley�a�další.

neděle�11.�1.,�15�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč
USA�2014,�89�min.,�dabing,�přístupno�
noc V muZeu: taJemstVí HroBky�–�akční,�komedie,�fanta-
sy,�dobrodružný.�Připravte�se�na�nejdivočejší�a�nejdobrodružnější�Noc�
v�muzeu� všech� dob.�Nejznámější� noční� hlídač� na� světě�Larry� pracuje� 
v�Americkém�přírodovědném�muzeu�v�New�Yorku.�A�právě�zde�každou�
noc�ožívají�muzejní� exponáty.�Režie:�Shawn�Levy.�Hrají:�Ben�Stiller,�
Rebel�Wilson,�Robin�Williams,�Ben�Kingsley,�Dan�Stevens,�Owen�Wil-
son�a�další.

úterý�13.�1.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč
ermitáž� –� dokumentární.� Úchvatná� filmová� prohlídka� jedno-
ho� z� největších� světových�muzeí,� ve� kterém� jsou� více� než� 3�miliony�
uměleckých� děl.� Ta� nejvzácnější� a� nejznámější� výtvarná� díla� uvidí-

te� v� naší� virtuální� prohlídce.� (Ukázka� v� odkazu� qr-kódu� se� vztahuje� 
k�tématu,�není�to�originální�upoutávka�na�tuto�projekci.)

čtvrtek�15.�1.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�150�Kč
Velká�Británie,�USA,�Kanada,�Čína�2014,�120�min.,�dabing,�přístupno�
sedmý syn 3d�–�fantasy,�dobrodružný,�rodinný.�Rytíř�John�Gregory�
byl� posledním� žijícím� členem� řádu� válečníků,� kteří� po� staletí� chránili�
svět�před�silami�temna.�Byl�to�on,�kdo�jim�mohl�zasadit�smrtelnou�ránu,�
když�ulovil�Královnu�čarodějnic.�Stačilo�ji�zabít,�místo�toho�se�do�ní�za-
miloval.�Režie:�Sergej�Bodrov.�Hrají:�Jeff�Bridges,�Sam�Claflin,�Julianne�
Moore,�Alicia�Vikander,�Ben�Barnes,�Kit�Harington�a�další.

čtvrtek�22.�1.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč
Česko,�2014,�133�min.,�přístupno�od�15�let
fotograf –�komedie,�drama.�Středem�Janova�života�vždy�byly�ženy.�
Ať�ty,�které�pózovaly�před�objektivem�jeho�fotoaparátu,�nezřídka�postavy�
až�pitoreskní,�či� ty,� jež�ho�obklopovaly�v�soukromí.�Dcery,�manželky,�
milenky,� sexuální�přítelkyně,� intelektuální�obdivovatelky.�Režie:� Irena�
Pavlásková.�Hrají:�Karel�Roden,�Marie�Málková,�Vilma�Cibulková,�Vác-
lav�Neužil�ml.,�Marika�Procházková�a�další.

neděle�25.�1.,�15�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč
Rusko�2012,�80�min.,�dabing,�přístupno�
sněHoVá králoVna 3d –�animovaný,�pohádka,�fantasy.�Animo-
vaný�příběh�na�motivy�světoznámé�pohádky�od�Hanse�Christiana�Ander-
sena.�Sněhová�královna�uvalí�na�zemi�kletbu�a�všude�zavládne�nekoneč-
ná�zima.�Neutichající�polární�vítr�ochladí�lidská�srdce�a�z�nich�se�vytratí�
všechna�radost.�Režie:�Vlad�Barbe,�Maxim�Svešnikov.�

čtvrtek�29.�1.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�120�Kč�
Francie�2015,�titulky,�přístupno
96 Hodin: ZúčtoVání –�akční,�krimi,� thriller.�Bývalý�agent�CIA�
musí�dokázat,�že�byl�neprávem�obviněn�z�vraždy�své�bývalé�manželky� 
a�ochránit�to�jediné,�co�mu�zbylo.�Režie:�Olivier�Megaton.�Hrají:�Liam�
Neeson,�Maggie�Grace,�Famke�Janssen,�Forest�Whitaker,�Jon�Gries,�Jon-
ny�Weston,�Leland�Orser,�Robert�Pralgo�a�další.

pátek�30.�1.,�10�hod.,�kinosál,�vstupné�50�Kč
Česko�2014,�102�min.,�přístupno
díra u HanuŠoVic –�komedie,�drama.�Učitelka�němčiny�Maruna,�
toho�času�hospodská,�se�snad�nikdy�nevdá.�Na�malé�vesnici�je�o�vhodné�
muže�nouze.�Maruně�na�klidu�nepřidá�ani�její�panovačná�matka.�Režie:�
Miroslav�Krobot.�Hrají:�Tatiana�Vilhelmová,�Lenka�Krobotová,�Johanna�
Tesařová,�Ivan�Trojan,�Jaroslav�Plesl,�Simona�Babčáková�a�další.

úterý�20.�1.,�19�hod.,�kinokavárna,�vstupné�80�Kč
Francie�2011,�104�min.,�dabing,�přístupno�od�12�let
sPeciální Jednotka –�akční,�dobrodružný,�drama.�Kontroverzní�
novinářka�Elsa�působící�v�Afghánistánu�je�unesena�členem�Talibanu.�Zá-
chrana�Elsy�je�úspěšná,�ale�nejtěžší�část�mise�všechny�teprve�čeká:�útěk�
z�Pákistánu�a�přechod�přes�nehostinné�hory�s�nelítostnými�pronásledo-
vateli�v�zádech.�Režie:�Stéphane�Rybojad.�Hrají:�Diane�Kruger,�Djimon�
Hounsou,�Benoît�Magimel,�Denis�Menochet,�Raphaël�Personnaz�a�další.

úterý�27.�1.,�19�hod.,�kinokavárna,�vstupné�80�Kč
USA,�Spojené�arabské�emiráty�2010,�127�min.,�dabing,�přístupno�od�12�let
útěk Ze siBiře –�dobrodružný,�drama�založené�na�skutečné�události.�
Útěk�vězňů�z�ruského�gulagu.�Uprchlíci�se�vymaní�ze�sevření�nelítostné�sibiř-
ské�zimy,�projdou�oblastí�jezera�Bajkal�a�překročí�Transsibiřskou�magistrálu.�
Před�sebou�však�mají�mnohem�krutější�zkoušky�odolnosti�a�vůle,�poušť�Gobi,�
Himálaj�a�Tibet.�Režie:�Peter�Weir.�Hrají:� Jim�Sturgess,�Colin�Farrell,�Ed�
Harris,�Saoirse�Ronan,�Mark�Strong,�Alexandru�Potocean�a�další.

Připravujeme kino na únor:�Jak�jsme�hráli�čáru�–�slovenské�„Pelíšky“,�
Paddington�–�rodinný,�Ouija�–�horor,�Velká�šestka�–�animovaný,�Hacker�
–�thriller,�Nezlomný�–�životopisný.

leDen

Kongresové� a� kulturní� centrum� Otrokovická� BESEDA� –� Otrokovická� BESEDA,� 
s.�r.�o.,�nám.�3.�května�1302,�765�02�Otrokovice,�www.besedaotrokovice.cz,�kontakt:�
predprodej@beseda.otrokovice.cz,� tel.:�571�118�103.�Předprodej�v�městském� info-
centru�je�otevřen�Po–Pá� 8–12,�13–18�hod.,�So�8–12�hod.�Městská�galerie�je�otevřena�
ve 14–18�hod.�denně�kromě�pondělí. 

kinokavárna

Bio senior

kino

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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Téměř� rok� existence� má�
za� sebou� Turistické� infor-
mační� centrum�Otrokovice.�
Nyní� spouští� i� své� webové�

stránky,�na�kterých�zájemci�
najdou� základní� informace�
o� Otrokovicích� včetně� při-
pravovaných� sportovních�
a� kulturních� akcí� ve� městě�
i� v� okolí.� Adresa� je� www.
tic-otrokovice.cz.�� (red)

meZinárodní entomologický 
Výměnný den a VýstaVa

sobota 24. ledna od 8 do 12 hodin, tJ sokol napajedla 
Výstava,�koupě�a�prodej�brouků,�motýlů,�
pavouků�a�plazů�z�celého�světa,�literatura�
a�entomologické�pomůcky.�

informace: 604 670 861

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

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA
Program:

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

Informace: 604 670 861

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ 

VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA

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

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA
Program:

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

Informace: 604 670 861

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ 

VÝMĚNNÝ DEN 
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turistické informační centrum má webové stránky

turistické informační centrum je ve dnech 27.–31. 12. 2014 zavřeno. 
Provozní doba městské galerie ke konci prosince: 
23. 12, 27.–28. 12. a 30. 12.: otevřeno 14–18 hod.; ve dnech 29. a 31. 12. zavřeno. 
Provoz tic a městské galerie zahájen od pátku 2. 1. 2015.



Vánoční program v kostele sv. Vojtěcha 
v otrokovicích
Vánoční�bohoslužba�pro�děti� � 24.�12.�v�15.30�hod.
Hlavní�vánoční�bohoslužby� � 24.�12.�ve�24.00�hod.
� � ��������������25.�a�26.�12.�v�7.30�a�10.30�hod.
Vánoční�besídka� � � 25.�12.�v�15�hod.�
Vánoční�koncert� � � 27.�12.�v�17�hod.
Novoroční�bohoslužby� � 31.�12.�ve�23.00�hod.
� � � �����������1.�1.�v�7.30�a�10.30�hod.
Novoroční�koncert� � � ��4.�1.�v�17�hod.
Přístup�k�jesličkám�v�kostele�sv.�Vojtěcha�
��� � �����������25.�12.–4.�1.�vždy�od�14�do�18�hod.,�
� mimo�to�vždy�před�bohoslužbami�a�po�nich.

Vánoční program v kapli sv. anny 
v kvítkovicích
Hlavní�vánoční�bohoslužby:� � 24.�12.�ve�22.00�hod.
� � � �����������25.�a�26.�12.�v�9.00�hod.
Vánoční�besídka� �� � �29.�12.�v�15.00�hod.
Novoroční�bohoslužby:� � �31.�12.�v�16.00�hod.
� � � � �������1.�1.�v�9.00�hod.
řeckokatolické bohoslužby v kostele 
sv. michaela
25.,�26.,�28.�prosince�2014;���1.�a��4.�ledna�2015��vždy�v�9.00�
hod.,�6.�1.�2015��v��16.00�hod.

Vánoční koncerty v kostele sv. Vojtěcha
Vánoční koncert 27.�12.�v��17.00�hod.�
Program:�Vánoční�písně�a�koledy,�J.�J.�RYBA�–�ČESKÁ�MŠE�
VÁNOČNÍ.�Účinkují:��Ženský�pěvecký�sbor�Otrokovice,�
Mužský�pěvecký�sbor�HLAHOL�Mysločovice�
magna mysteria a jejich hosté�4.�1.�2015�v�17.00�hod�
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kalendář významných akcí
22.�prosince�v�15.30–17.30�hod,��
u� vánočních� stromů� v� parku� na�Baťově� a� na�
náměstí�3.�května�
BetlÉmskÉ sVětlo 
Betlémské� světlo� přijede� vlakem� do� Otro-
kovic� v� sobotu� 20.� 12.� v� 10.12� hod.� Skau-
ti� je� budou� zájemcům� rozdávat� v� pondělí� 
22.�prosince�v�parku�na�Baťově�a�na�náměstí� 
3.� května.� Další� informace� na� www.betlem-
skesvetlo.cz.� Skauti� zvou� také� na� výstavu� 
80.�let�působení�ve�městě�ve�foyer�Otrokovic-
ké�BESEDY.�Výstava�trvá�do�konce�roku.�

22.�ledna,�Městská�hala�Otrokovice
metal-Ps meZinárodní atletic-
ký mítink mládeže a dosPělýcH 
otrokoVice 2015
17.� ročník� mezinárodního� atletického� mítin-
ku�(od�15.30�hod.),�17.�ročník�otrokovických�
halových�přeborů�škol� (od�9�hod.),�6.� ročník�
trojboje�přípravek�(od�14.30�hod.).�Sprint�40�
y,�překážky�40�y,�výška,�dálka,�trojskok,�kou-
le,�čtyřboj.�Přijďte�povzbudit�mladé�talenty�a�
také� špičkové�závodníky�a� reprezentanty�ně-
kolika�zemí.

11.�1.,�10–18�hod.
Bang! – turnaj
DDM�Trávníky
Den�plný�karetní�hry�BANG!�a�jiných�
deskových�her.�Bodovací�systém.�Soutěží�se�
ve�věkových�kategoriích�8–14�let�a�15–99�let.
cena:�20�Kč

13.�1.�od�15�hod.
novoroční hala
Městská�sportovní�hala
Závody�určené�mladší�a�starší�atletické�příprav-
ce�a�mladším�žákům.�Bližší�info:�
psencikova@ddmslunicko.cz

30.�1.�,�8–16�hod.
Pojďte s námi na tábory
DDM�Trávníky
Zábavný�den�pro�školáky.�Stolní�fotbálek,�

tančení�se�Stepmánií,�deskové�hry�a�další.�
Na�akci�budou�i�s�přihláškami�zveřejněny�dět-
ské�pobytové�a�příměstské�tábory�pro�léto�2015.
Vstup:�zdarma

30.�1.,�8–16�hod.
Den�otevřených�dveří�v�CVČ
CVČ�Baťov
Vydávání� přihlášek� na� letní� tábory,� výtvarné�
tvoření,�otevřená�tělocvična�a�herna.
Vstup:�zdarma,�výtvarné�tvoření�za�drobný�
poplatek

Každé�pondělí,�15–18�hod.
otevřená herna pro rodiče s dětmi
Centrum�volného�času�Baťov
Vydávání�přihlášek�na�letní�tábory,�výtvarné�
tvoření,�otevřená�tělocvična�a�herna.
Vstup:�zdarma,�výtvarné�tvoření�za�drobný�
poplatek Těší se na vás DDM sluníčko

Zajímá se Váš zaměstnavatel 
o rovné podmínky pro všechny 
skupiny zaměstnanců? 

Věnuje pozornost péči o ně? 

Nabízí možnosti jak sladit pracovní a rodinné role? 

NOMINUJTE SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE 
NA UDĚLENÍ OCENĚNÍ!
Návrh můžete podat prostřednictvím níže uvedených 
kontaktů do 28. 2. 2015.

Uveďte své jméno, příjmení a emailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení o přijetí nominace.  
Návrh musí obsahovat název nominované instituce.

Ocenění Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná
instituce bude uděleno v průběhu měsíce května 2015.

Vyhlašovatel: Městský úřad Otrokovice ve spolupráci s fi rmou LAPP KABEL s.r.o. a organizací EDUCOL, o.p.s. 
v rámci realizace projektu BENEFIT č. CZ.1.04/3.4.04/76.00248

emailem / ferovyzamestnavatel@muotrokovice.cz 

doručením na adresu / Městský úřad Otrokovice, Mgr. Barbora Šopíková, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

FÉROVÝ ZAMĚSTNAVATEL
Genderově orientovaná instituce

Městská televize Otrokovice archiv vysílání: 
www.televizeotrokovice.cz

Milí�spoluobčané,�
s� blížícími� se� vánočními�
svátky�Vám� farnost� v�Otro-
kovicích�nabízí�tento�přehled�
bohoslužeb�i�kulturních�akcí�
v� našich� kostelech,� na� které�
jste� srdečně� zváni.� K� tomu�

připojuji� přání,� aby�všechny�
sváteční� dny� byly� i� ve� Va-
šich� domovech� a� rodinách�
naplněny� pokojem,� radostí�
a�štěstím.  
 P. Josef Zelinka,
  farář v otrokovicích

sobota�24.�ledna,�velký�sál,�kinosál,�19.30,�vstupné�220�a�200�Kč
Město�Otrokovice�ve�spolupráci�s�Otrokovickou�BESEDOU�pořádá

otrokoVický Ples  
Moderuje�a�baví�Gustav�Řezníček

Taneční�vystoupení,�bohatá�tombola�a�losování�stolů.�

Hlavním partnerem plesu je společnost mitas, a. s.
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I na podzim mají členky Místní skupiny české-
ho červeného kříže Kvítkovice napilno. Říjen je 
měsíc seniorů, proto se členky ččK rozhodly 
pro uspořádání odpoledního posezení u kávy 
pro starší spoluobčany. na programu bylo vy-
stoupení půvabných mažoretek DDM sluníčko 
a zpěv s recitací sourozenců Huslíkových, což 
všechny přítomné potěšilo. 

Další akci v říjnu jsme připravily pro radost 
dětí. bylo jí zábavné odpoledne se spoustou 
soutěžních her s odměnami, jízdou v autove-
teránu, kde pan čaňa vozil nadšené děti bez 
nároku na honorář, za což mu velmi děkujeme. 
Dále byla připravena ohnivá show Tomáše la-
cigy a silvie bubákové. umění tohoto dua, jako 
žonglování či cviky s obručí, si mohly vyzkoušet 
i děti.  pro šikovné nadšence bylo připraveno 
podzimní tvoření, kde si z přírodních materiálů 
mohli připravit krásné podzimní dekorace. Ty 
si mohli odnést domů. Do tvoření se zapojily 
nejen děti, ale i jejich rodiče. při pohodovém 
slunečném odpoledni se mohly děti občerstvit 

a pochutnat si i na špekáčku. I když účast byla 
hojná, mrzelo nás, že místních dětí moc nepři-
šlo. Velké díky patří městu otrokovice, které 
nás podpořilo, a všem účinkujícím.

Další aktivitou byla výstava Móda dětí i do-
spělých minulého století. Měla velký úspěch, 
což nás povzbudilo a motivuje nás to k další 
činnosti. letos se také uskutečnilo několik zdra-
votních přednášek a výstav, které byly příno-
sem pro naše spoluobčany. Ke Dni matek jsme 
uspořádaly pro všechny ženy, matky i babičky 
hezké odpoledne, kde se uvolnily u příjemné 
hudby tlumačovské ženské pěvecké skupiny ná-
vraty. Ta nás všechny vrátila do doby našeho 
mládí písničkami i vtipným povídáním. 

Závěrem roku nás v Kvítkovicích čekala tra-
diční obchůzka Mikuláše se svým doprovodem 
a také vánoční besídka pro děti, při které jsou 
rozdávány drobné dárečky u vánočního stromu.

Místní skupina ččK ráda rozšíří svůj tým 
o další příznivce. I nadále budeme pořádat růz-
né akce, zábavné dny a výstavy pro děti i dospě-
lé v našem městě.

 Za místní skupinu ččK Kvítkovice 
 Blanka laPčíkoVá, předsedkyně

ččk kvítkovice je stále aktivní

kvítkovičtí si pochutnali na zabijačce  
a pověsili vánoční hvězdu

Ještě jedno baťovské výročí. Před 80 lety začala v otrokovicích výroba letadel
letadla fascinovala Tomáše baťu staršího i mladšího i Jana antonína baťu. Výroba kluzáků začala ve Zlíně roku 1933, avšak hned roku 1934 založil Jan antonín baťa v ot-
rokovicích firmu Zlínská letecká akciová společnost, jejíž nástupci vyrábějí malá letadla dodnes. po Zlínských leteckých závodech, Zlínavionu, Moravanu n. p., Moravanu a. s. 
a Moravanu aviation, s. r. o. funguje od roku 2009 společnost ZlIn aIRCRafT a. s., která má za cíl pokračovat na základech původní baťovy společnosti jako výhradní výrobce 
sportovních, cvičných a akrobatických letadel ZlIn.  (red), snímky: archiv Zdeňka kouPila – ak otrokoVice, foto letounu Z 242 l archiv Zlin aircraft, a. s.

Mikuláš� je� v� Kvítkovicích� tradiční� záležitostí,� tentokrát� ov-
šem�Sbor�dobrovolných�hasičů�Kvítkovice�přišel� s�vylepšením:�
na�Čertovském�rejdění�se�podávaly�zabijačkové�speciality,�svařák�
a�punč.�Nechybělo�vystoupení�mladých�hasičů,�divadlo�v�podání�
slušovických�ochotníků,�cimbálovka,�čertovské�soutěže�a�1.�roč-
ník�zdobení�kvítkovické�hvězdy,�která�teď�v�předvánočním�čase�
krášlí�náves.�� (ano), foto: Anna noVotná 

Ing. Jaromír Hůlka z otrokovic 
vyhrál v roce 1963 neoficiál-
ní  mistrovství světa  v akrobacii  
lockheed Trophy ve Velké britá-
nii a patřil ke čtveřici čs. pilotů, 
kteří v této soutěži zvítězili.

letoun ZlIn Z 242 l, který firma ZlIn aIRCRafT předala pol-
skému zákazníkovi letos v říjnu.   

Konec 40. let. Jedna z variant připravovaného letounu Zlin 122  
před hangárem. na snímku je letoun s řadovým motorem, což od-
povídá  Z 122, ale s odsunovací  kabinou. Konečná verze Z 122 
měla otevírací dveře na obou stranách kabiny.

Začátky výroby letadel. původním výrobním materiálem bylo 
dřevoplátno a omezené množství kovu. nyní je to hlavně dural 
a kompozity. 

Z-35, prototyp vrtulníku, který 
dosáhl v roce 1962 výškového 
rekordu 5 343 metrů.

prostor před otrokovickou letištní budovou v roce 1946. Zleva letadla  Z 381, cvičný kluzák Zlin 23
 Honza, cvičný větroň Z 24 Krajánek, Z 122 a Zlin 20.

Kluzák Zlin V se v otrokovi-
cích vyráběl v letech 1934– 
1935.

Z redakční PoŠty



Dne� 11.� prosince� oslavili�
manželé rusZelákoVi 
60� let� manželství.� Hodně�
zdraví,� lásky,� rodinné�poho-
dy�do�dalších�společných�let�
přeje�celá�rodina.

Dne�12.�prosince�oslavili�
manželé�anna a Bohuslav 
ŠtucHaloVi 50� let� 
společného� života.� Za� lásku� 
a� obětavost� děkují� dcery�
Hana,� Blanka� a� syn� Bohu-
slav� s� rodinami.� Do� dalších�
let�jim�přejeme�hodně�štěstí,�
zdraví�a�lásky.

Dne� 25.� pro-
since� se� dožívá�
paní�marie 
ŠenoVská 
krásných�80�let.�
Do� dalších� let�

jí� přejí� hodně� zdraví,� štěstí�
a�lásky�syn�a�vnučky�s�rodi-
nami.

Dne� 26.� prosince� oslaví�
60� společných� let� manželé� 
Jarmila a milan Pokorní. 
Naši� milí� rodičové,� ba-
bičko� a� dědečku,� přejeme�
vám� hodně� pohody,� zdraví� 
a� pěkných� dnů� do� let� násle-
dujících.� Vše� nejlepší,� děti� 
s�rodinami.
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Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak 
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. loučit 
ses nestihla, tolik jsi chtěla žít, nás milovat a mno-
ho toho ještě říct. pro Tebe přestaly hvězdy svítit, 
slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepře-
stane nikdy na Tebe vzpomínat.�Dne�26.�prosince�

uplyne�5� let,� co�nás�navždy�opustila�naše�milovaná�maminka� 
a� babička,� paní� marie magdaléna rascHmannoVá.� 
S�láskou�vzpomínají�děti�s�rodinami.

Dne� 29.� prosince� si� připomeneme� 10.� výročí�
úmrtí� pana� Petra Valse.� Kdo� jste� ho� znali,� 
věnujte�mu,�prosím,�spolu�s�námi�tichou�vzpomín-
ku.�Děkuje�manželka�a�děti�s�rodinami.

Kdo v srdcích žije, nezemřel, jen odešel o kousek 
dál. Dne� 29.� prosince� si� připomeneme� smutné� 
5.� výročí� úmrtí� paní� Věry martincoVÉ.� 
S� láskou� v� srdci� vzpomínají� dcera� Věra� a� syn� 
Rostislav�s�rodinami.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který 
jsi pro nás žil.�Dne�29.�prosince�uplynou�dva�roky�
od� úmrtí� pana� ludvíka glosera.� Vzpomíná�
manželka�Věra,�děti,�vnuci�a�pravnuci.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.  
Dne� 30.� prosince� si� připomeneme� již� 5.� výročí�
úmrtí�pana�luboslava JenyŠe a v tento den by 
se� dožil� 80� let.� S� úctou� a� láskou� vzpomíná� celá� 
rodina.�Děkujeme�všem,�kteří�vzpomenou�s�námi.

Dne� 30.� prosince� by� se� dožil� 70� let� pan� 
silvestr VoZáBal.�Kdo�jste�ho�znali�a�měli�rádi,�
vzpomeňte� s� námi.� Za� tichou� vzpomínku� děkují�
manželka�a�dcery�s�rodinami.

Dne�4.�ledna�si�připomeneme�9.�výročí�úmrtí,�kdy�
nás� navždy� opustil� náš� manžel,� tatínek,� dědeček�
a� pradědeček,� pan�antonín HrocH.� Za� tichou�
vzpomínku� děkují� manželka� Jitka� a� dcery� Jitka� 
a�Jarmila�s�rodinami.

Dne� 5.� ledna� uplyne� osm� smutných� let� od� úmrtí�
mého� manžela,� pana� aleše kundery. Stále�
vzpomíná�manželka�Marie�a�děti�s�rodinami.

V� těchto� dnech� si� připomínáme�
úmrtí� našich� rodičů.� Dne� 30.� listo-
padu� uplynulo� 18� let� od� úmrtí� pana� 
ladislava lisy� a� 29.� prosince� to�
bude� již� 27� let,� co� nás� navždy�opus-
tila�paní�ludmila lisoVá.�S�láskou�
vzpomínají�dcery�Marie,�Jana�a�Pavla�s�rodinami.

Dne�3.�prosince�jsme�si�připomněli�4.�výročí,�kdy�
nás� navždy� opustil� pan� stanislav koPecký  
a� zároveň� 2.� ledna� vzpomeneme� jeho� nedožitých�
85�let.�S�láskou�vzpomínají�manželka,�syn�s�rodi-
nou,�rodina�a�nejbližší�přátelé.

odešel, ale v našich srdcích zůstává dál.  
Dne� 5.� prosince� uplynulo� 11� let,� kdy� nás� opustil�
pan Jaroslav kuBičík.� S� láskou� vzpomína-
jí� manželka� Marie,� syn� Jaroslav� a� dcera� Marie� 
s�rodinami.

Dne�7.�prosince�uplynul�jeden�rok,�co�nás�navždy�
opustila� naše�milovaná�maminka� a� babička,� paní�
drahomíra PříHodoVá.� Vzpomínají� dcery�
Drahomíra� a� Zdena� s� rodinou.� Kdo� jste� ji� znali,�
vzpomeňte�s�námi.

Dne� 16.� prosince� by� se� dožil� 90� let� můj� drahý�
manžel,� náš� tatínek,� dědeček� a� pradědeček,� pan� 
františek Vlk.�Zároveň�vzpomeneme�31.�prosin-
ce�28.�výročí�jeho�úmrtí.�S�láskou�a�úctou�vzpomí-
nají�manželka�Anna,�syn�František�a�dcera�Jarmila�
s�rodinou.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak rád měl život i nás. 
Dne�17.�prosince�jsme�si�připomněli�3.�výročí,�kdy�
nás�opustil�náš�tatínek,�dědeček�a�pradědeček�pan�
františek krček.�S�láskou�a�úctou�vzpomínají�
dcery�Věra�a�Zdena�s�rodinami.

ptáme se zas a znova, když přicházíme k Vašim hrobům, proč 
Vaše srdce musela přestat bít, vždyť jste mohli pro nás žít.  
Dne�6.�prosince�uplynul�stále�smutný�i�čtvrtý�rok,�kdy�nás�na-
vždy�opustila�maminka�a�babička,�paní�marie VančíkoVá.�
Dne� 21.� prosince� vzpomeneme� 7.� výročí� úmrtí� jejího� bratra,�
pana�Jana koBylíka.�Dne�27.�prosince� tomu�bude�19� let,�
co� navždy� odešel� tatínek� a� dědeček,� pan�Jaromír Vančík.  
S� láskou�a�úctou�vzpomínají� za� rodinu� jen�dcera� Jana�a�vnuk�
Nicolas� Mário.� Děkujeme� všem,� kdo� vzpomínají� s� námi.� 
Zádušní�mše�za�zemřelé�se�uskuteční�v�neděli�dne�21.�prosince��
v�10.30�hodin�v�kostele�sv.�Vojtěcha.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne�22.�prosince�by�se�
dožila�60.�narozenin�naše�maminka,�dcera,�manžel-
ka,�babička,�paní�olga aBsolonoVá a�dne�12.�
prosince� uplynuly� 2� smutné� roky,� co� nás� navždy�
opustila.�S�láskou�a�úctou�vzpomíná�celá�rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne�24.�prosince�uplyne�
20�let,�kdy�nás�navždy�opustil�pan�Petr Šrámek. 
S�láskou�a�úctou�stále�vzpomínající�rodina

Dne� 25.� prosince� uplyne� 3.� smutné� výročí,�
kdy� nás� navždy� opustil� pan milan křiVák.� 
S� láskou� a� úctou� stále� vzpomínají�manželka,� děti� 
a�vnuci.�Děkujeme�za�tichou�vzpomínku.

sPolečenská kronikA BlaHoPřání

PlynoserVis-toPení 
Otrokovice.� Montáž� a� opravy�
plynu,�plynových�spotřebičů,�to-
pení.�Servis�Mora,�Destila,�Ther-
mona,�Viadrus,�Karma,�Ariston,�
John�Wood.�Tel.�604�988�815.

společenská kronika:�cena�za�zveřejnění�je�120�Kč�vč.�DPH/osoba.�
Podklady�a�platby�přijímá�pracovnice�Turistického�informačního�cen-
tra,�Otrokovická�BESEDA,� �přízemí,�Po–Pá�8–12�a�13–18�hod.,�So�
8–12�hod.
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Otrokovice,��tel.:�571�118�104,�redakce@otrokovickenoviny.cz.�redakční rada: 
Mgr.�Jaroslav�Budek�(předseda),�Mgr.�Michal�Mynář,�Ing.�Anna�Novotná,�Bc.�
Romana�Stehlíková,�Mgr.�Jiří�Veselý,�Mgr.�Marta�Zakopalová.�Šéfredak-
torka:�Ing.�Anna�Novotná.�inzerce: zákl.�cena:�20�Kč/cm2�+�DPH�21�%,�tel.:�
571�118�104,�inzerce@otrokovickenoviny.cz�graf. úprava: Ing.�Anna�Novotná.�
tisk: Hart�press,�spol.�s�r.�o.,�distribuce: Česká�pošta,�s.�p.,� nevyžádané 
příspěvky se nevracejí.

Pokud�jste�nedostali�Otrokovické�noviny�do�schránky,�jsou�k�vy-
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společnost toma, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790

Hledám ke� koupi� byt 
v�Otrokovicích.�
Tel.:�737�631�736.�

nabídka práce. Hledáme�
úklidovou� sílu� do� kuchyně� 
v� Otrokovicích.� Po–Pá� 10–14 
hod.�Tel.�734�559�200.

Velký Zimní VýProdeJ 
v� second� handu�DAJA�Otroko-
vice –� nádraží.� SLEVA� 50� %.�
Začínáme�29.�12.�(jen�tento�den)�
a�dále�od�5.�1.�po�celý�leden.�Od�
poloviny� ledna� prodej� karneva-
lových�masek.�

antikvariát u Brouků 
na�Prioru�–�Baťov,�1.�patro�

otevřeno: 
Po–Pá: 8.30–17.00  

tel. 608 252 592 
www.antikvariat-zlin.cz

Vánoční�ceny�románů�

pro�ženy�/�kus�29�Kč.
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v�Napajedlích�(nyní�Růženka),�
obchod�sousedící�s�cukrárnou.�
Křižovatka� směr� Topolná� –�
Fatra.�Prostory�65�m2, toaleta, 
připojení� na� internet� a� 3� vý-
kladní�tabule.�Volné�od�1.�úno-
ra�2015.�Kontakt:�736�425�892.
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Co�vše�dělá�podnik�podnikem?�
Co� je� to� zisk?�Kolik� administ-
rativních� úkolů� musíte� splnit,�
než�začnete�podnikat?�Jaké�bu-
dou� náklady?�Kolik� času� bude�
potřeba?�Na�tyto�a�řadu�dalších�
otázek�budou�moci�zanedlouho�
odpovědět� žáci� 8.� A� ZŠ� TGM�
v� Otrokovicích� na� základě�
vlastních�zkušeností.�
Škola� se� zapojila� do�pilotní-

ho� celorepublikového� projektu�
s�názvem�Minipodnikání�na�zá-
kladních�školách.�Celý�projekt,�
kterého� se� účastní� devět� škol�
v� republice,� je� realizován� pod�
záštitou� VŠE� Praha� a� organi-
zací� JA� Czech.� � Projekt� je� re-
álný� a� hlavně� praktický,� proto�
už� od� počátku� velmi� náročný.�
Mladí� podnikatelé� vytvořili�
v� rámci� třídy� dva� minipodni-
ky.� V� každém� z� nich� je� zapo-
jených� 8� žáků.� Po� podepsání�

smlouvy� a� dalších� administra-
tivních� úkonech� se� žáci� mohli�
pustit� do� práce.� Již� po� několi-
ka� hodinách� zjistili,� že� to� není�
tak� jednoduché,� že�mají� velmi�
klamavou� představu� o� práci�
podnikatele.� Největším� zkla-
máním�z�reality�je�pro�ně�zatím�
zisk.�Netušili,� kolik� nákladů� si�
vyžaduje� jakýkoliv�drobný�vý-
robek� a� také� jak�moc� cenný� je�
čas,�který�investují�do�přípravy�
a�následně�do�samotné�výroby!�
Proto�i�zvolení�předmětu�podni-
kání�není�nic�jednoduchého.�
Každý�minipodnik�má�k�dis-

pozici��finanční�prostředky�tak,��
aby� si�mohl�nakoupit�potřebný�
materiál� a� vybavení,� 4� tablety�
spolu� s� herní� aplikací,� která� je�
provede� hravou� formou� mo-
delem� vlastního� minipodniku�
a� všichni� zúčastnění� žáci� pro-
jdou�jednodenním�workshopem�

s�odborníky�z�podnikové�praxe.�
Získané� finanční� prostředky�
z� prodeje� svých� výrobků� mo-
hou�žáci�na�konci�školního�roku�
využít�na�nákup�pomůcek�nebo�
si� zaplatit� třeba� školní� výlet.��
Své� podnikatelské� zkušenosti�
si�v�červnu�vymění�se�spolužá-
ky�z�dalších�zúčastněných�škol�
na�závěrečné�konferenci�v�Pra-
ze.
Vedle� reálného� setkání� se�

světem� financí� si� žáci� budou�
osvojovat� i� další� dovednosti,�
které�se�jim�budou�v�dalším�ži-
votě� jistě�hodit,� jako�například�
komunikace,� kooperace,� pre-
zentace,�řešení�problémů,�přijí-
mání�kritiky�a�v�neposlední�řadě�
schopnost� diskutovat.� Podle�
typu�podnikání�se�také�prohlou-
bí�jejich�schopnosti�kreativní.��

 Mgr. Martin Hála, 
 ZŠ TGM

V ZŠ tgm se učíme podnikat

Základní škola mánesova otrokovice  
zve všechny�rodiče,�přátele�školy�a�zejména�
naše�budoucí�prvňáčky�s�rodiči�na den ote-
VřenýcH dVeří,�který�se�koná�ve čtvrtek  
15. ledna 2015 od�8.00�hod.�Podrobný�program�
najdete�včas�na�webu�školy:�www.zsotrman.cz.��Těšíme�se�na�vás.

Ve�svatovítské�katedrále�jsem�se�
5.�prosince�potkala�v�jedné�lavici�
s� paními� učitelkami� ze� Vsetína�
a�z�Plzně.�„Odkud� jste�a� s�kým�
jste�přijela?“�ptaly�se�mě.�„Jsem�
z�Mánesky�v�Otrokovicích�a�při-
jela�jsem�s�panem�starostou,�s�ve-
doucí�odboru�školství�a�asisten-
tem�bývalé�senátorky.“�„Máte�tu�
i�žáky?“�zajímalo�je�obě.�„Máme,�
město�nám�zaplatilo�mikrobus.“�
Obě�se�na�mě�podívaly�a�…�do-
zvěděla�jsem�se,�že�jedna�přijela�
sama,�protože�jejich�město�ještě�
vedení�nemá�a�pro�žáky�by�byla�
návštěva� Stonožkového� koncer-
tu� z� časových�důvodů�nemožná�
(dojet� před� devátou� do� Prahy�
není� jen� tak).� Druhá� zalitovala,�
že�vedení� jejího�města�se�o�sto-
nožkové�aktivity�příliš�nezajímá.�
A�jak�je�to�u�nás?�Město�Otro-

kovice� a� jeho�vedení� podporuje�
Stonožku� bezvýhradně.� Proto�
do� Prahy� žáci� naší� školy� moh-
li,� ač�se� to�původně�z�časových�
důvodů� zdálo� téměř� nemožné.�
Cestu� město� zabezpečilo� pro-
střednictvím� mikrobusu,� takže�
mezi� stovkami� stonožkových�
dětí�a�přátel�hnutí�„Na�vlastních�
nohou� –� Stonožka“� při� před-
vánoční� děkovné� mši� sloužené�
kardinálem� Dominikem� Dukou�
OP,�prof.�Petrem�Piťhou�a�vojen-
skými� kaplany�mohli� být� i� naši�
žáci.�Stonožková�mše�byla�sou-
částí�oslav�670.�výročí�položení�
základního� kamene� katedrály�
sv.� Víta,� Václava� a� Vojtěcha�

a� zároveň� připomněla� čtvrt� sto-
letí� od� kanonizace� sv.� Anežky�
České� a� od� pádu� komunismu�
v�naší�zemi.�Po�návštěvě�kated-
rály� vyrazili� žáci� s� paní� učitel-
kou� Řezníčkovou� na� prohlídku�
Senátu,�kterou�si�vzal�na�starost�
Ivo� Novotný.� Podívali� se� také�
na�výstavu�v�klášteře� sv.�Anež-
ky� České,� na� kterou� přispěli�
svými�díly.�Výstava�nese�název�
Katedrála� sv.� Víta� a� potrvá� do� 
22.�února�2015.
A�proč� jsem�měla� tu� čest� se-

dět� v� katedrále� v� přední� lavici�
já?� Po� loňském� ocenění� paní�
učitelky�Řezníčkové� přišla� řada�
na�mě� a� získala� jsem�Řád� zlaté�
stonožky�1.�stupně�za�dlouhodo-
bou�spolupráci.�Za�mimořádnou�
spolupráci�si�ale�zaslouží�oceně-
ní�nejen�naše�škola,�ale� i�město�
Otrokovice.�Jednou�z�mnoha�sto-
nožkových�aktivit�je�totiž�prodej�
dětských�vánočních�přání.�Měs-
to� je� využívá� jako� svá� oficiální�
vánoční�přání�a�přímo�na�konto�
Stonožky�zasílá�finanční�částku,�
kterou�by�Stonožka�jejich�prode-
jem�získala.�Letos�město�Otroko-
vice�přispělo�částkou�30�000�Kč.�
Takže�ještě�jednou,�pane�starosto�
a�paní�vedoucí�OŠK,�mnohokrát�
děkujeme�za�spolupráci�a�trvalou�
morální�i�finanční�podporu.�Má-
neska�přeje�všem�dobrým�lidem�
krásné�Vánoce�a�spokojený�nový�
rok. 
mgr. marcela JaVoříkoVá, 
 ZŠ Mánesova otrokovice

Díky�projektu�Inovativní�přístup�
k� výuce� angličtiny,� do� kterého�
jsme� zapojeni� už� tři� roky,� jsme�
dostali� příležitost� zúčastnit� se�
pobytu� s� anglickým� zaměře-
ním� v� horském� středisku� Ori-
entka�v� Jeseníkách.�My,� žáci� 9.�
A,�doplněni�třemi�žákyněmi�z�8.�
A�i�dvěma�žáky�z�9.�B,�jsme�vyje-
li�na�dobrodružný�výlet�v�přírodě�
s�angličtinou.�Hned�po�příjezdu,�
vybalování�a�spoustě�dalších�nut-
ných�věcí�na�začátek�k�nám�při-
spěchali� instruktoři�s�aktivitami,�
jak�jinak�než�v�anglickém�jazyce.�
První�část�byla�seznamovací,�ze�
které� si� každý� odnesl� ke� své-
mu�jménu� i�anglický�přívlastek.�
Naše�nová�jména�jsme�mohli�vy-
užít�v�další�hře,�kde�jsme�si�měli�
zapamatovat�co�nejvíc�přívlastků�
se�jménem.�V�další�činnosti�jsme�
se�principiálně�přiblížili�ke�zná-
mé�hře�Bingo.�Cíleně� jsme� sbí-
rali�podpisy�spolužáků�u�aktivit,�
které� opravdu� dělali,� což� jsme�
zjistili� po� krátkém� rozhovoru�
v� angličtině.� Všude� byly� slyšet�
otázky�typu�„Have�you�ever�ea-
ten�an�octopus?“�(Snědl�jsi�někdy�
chobotnici?)� nebo� „Do�you� like�
the� stories� about�Harry�Potter?“�
(Máš�rád�příběhy�o�Harrym�Po-
tterovi?).� Po� dlouhém� získávání�
podpisů� se� konečně� ozvalo� to�
slavné� Bingo!� A� byl� to� Jirka!�

I� druhý� den� nás� toho� čekalo�
opravdu�hodně.�Měli�jsme�v�plá-
nu�například�horolezeckou�stěnu�
a�vysokolanové�centrum.�To�by�
nejradši� někteří� obloukem� obe-
šli,�ale�ti,�kdo�překonali�strach�ze�
třináctimetrové�výšky,�si�vychut-
nali�pocit�zadostiučinění�a�můžu�
říct,� že� i� já� jsem� byla� upřímně�
hrdá,� že� jsem� to� dokázala.�Dal-
ší,� asi�nejoblíbenější�hra,�kterou�
si� pro� nás� připravili� instruktoři�
z�agentury�STAN,�se�odehrávala�
v�lese.�Jednalo�se�o�Army�game,�
hru� na� principu� infračerveného�
světla,� takže� se� nikdo� nemusel�
bát,�že�by�zásah�bolel.�Další�ak-
tivitu�nazvali�Mapy.�Podle�mapy�
jsme� nacházeli� lístečky� s� část-
mi� anglického� textu� rozmístěné�
po� areálu� a� poté� naším� úkolem�
bylo� dát� dohromady� anglický�
text.�Závěrem�nabitého�dne�jsme�
se�odreagovali�poznáváním�zně-
lek�či�dialogů�z�filmu�nebo�seriá-
lu.�A�také�pohybovou�hrou,�jejíž�
součástí� bylo� hledání� obrázků�
a� plnění� úkolů.� Třetí� a� posled-
ní� den� čekalo� na� naši� skupinku�
střílení�z�luku�a�Bungee�trampo-
lína!�Skákavé�a�krásné�ukončení�
našich�tří�dnů.��Velké�díky�orga-
nizátorům� i� pedagogickému�do-
provodu.�Za�všechny�zúčastněné�
 adéla PosPíŠkoVá, 

 žákyně 9. a, ZŠ Mánesova

stonožková škola děkuje vedení města 

Jazykově-sportovní pobyt žáků ZŠ mánesova

V� pátek� 5.� prosince� navštívil�
ZŠ� Trávníky� Mikuláš� se� svou�
rekordní�družinou�andělů�a� čer-
tů.� V� celkem� čtyřicetičlenném�
průvodu�měl�nejdůležitější�slovo�
Mikuláš�se�svým�hlavním�andě-
lem� a� hrozivým� vládcem� pekel�
Luciferem.�Svou�družinu�posbí-
ral�Mikuláš�mezi�žáky�sedmého�
ročníku� a� mezi� členy� školního�
žákovského�parlamentu.
� Očekávanou� cestu� školou�
a� školkou� zahájili� v� osm� hodin�

ráno.�Nejprve�je�přivítali�prvňáč-
ci�spolu�se�štábem�Městské�tele-
vize� Otrokovice.� V� každé� třídě�
se� jim�dostalo�vřelého�přivítání,�
za�což�se�jim�Mikuláš�se�svými�
anděly� odvděčili� nejen� přečte-
ním� třídních� záznamů� z� nebes-
ké� knihy� hříchů,� ale� především�
sladkou�odměnou.�Peklo�je�zase�
za� hezká� vystoupení� odměnilo�
svým� hrozivým� čertovským� řá-
děním.�To�se�dětem�líbilo.�Počet-
ná� družina� postupně� navštívila�

všechny� třídy� na� prvním� stupni�
a�také�všechny�tři�třídy�v�místní�
Pastelkové� školce.� Předvánoční�
radost�tak�s�mikulášskou�bandou�
sdílelo�více�než�tři�sta�dětí.�
Základní�škola�Trávníky�přeje�

všem� svým� zaměstnancům,� žá-
kům,�jejich�rodičům�a�všem�přá-
telům�školy�krásné�prožití�svátků�
vánočních�a�do�nového�roku�jen�
to�dobré!� Mgr. Jan wurst, 
 vedoucí školního žákovského 
 parlamentu, ZŠ Trávníky

rekordní mikulášské řádění v ZŠ trávníky

gymnázium hostilo studenty z dalších zemí světa
Devatenáct� studentů� a� čtrnáct�
pedagogů� z� šesti� partnerských�
škol�hostovalo�v�mikulášském�
týdnu� na� otrokovickém� gym-
náziu.� Přicestovali� díky� pro-
jektu�Comenius,�který�zaštiťuje�
studentskou�výměnu�a�tím�i�po-
znávání�jiných�národů�a�kultur.�
Studenti� z� Polska,� Německa,�
Estonska,� Rumunska,� Portu-
galska� a� Martiniku� se� sezná-
mili� s� českými�předvánočními�
tradicemi.� Navštívili� skanzen�
v� Rožnově� pod� Radhoštěm,�
seznámili� se� s� dědictvím� ro-
diny� Baťů,� zdobili� perníčky�
a� adventní� věnce,� zazpívali� si�
koledy�v�sedmi� jazycích�a�ne-
chyběl�ani�svatý�Mikuláš�s�čer-
ty�a�anděly� jak�ve� třídách,� tak�
i�v�nedaleké�Žlutavě.� �(red)

mezinárodní přátelství. Každá škola se snaží pro všechny 
ostatní připravit co nejzajímavější program. V předvánočním 
čase bylo proto jasné, že se budou zpívat koledy, vyrábět mikuláš-
ské kostýmy a vánoční dekorace. o legraci nebyla nouze.



V� druhé� polovině�
letošní� sezony� se�
Petru� Čablovi� (na 
snímku zcela vpra-
vo)� podařilo� udržet�
formu,� což� vyústilo�
v� účast� na� Akade-
mickém�mistrovství�
světa� ve� francouz-
ském� Gravelines.�
Ale� pěkně� popořa-
dě.�Na�červencovém�mistrovství�ČR�Petr�vybojoval�
4.�místo,�když�ve�finále�byli�pouze�dva�Češi.�Zvítě-
zil�Slovák�Lukáš�Babač�(9.�místo�na�MS),�druhý�byl�
Slovinec�Radonic�(9.�místo�MS�do�23�let)�a�na�třetím�
místě�dojel�Adam�Kapa,�který�Petrovi�oplatil�letošní�
čtyři�porážky.�Právě�s�Adamem�Kapou�a�čerstvými�
mistry� světa�do�23� let�Hájkem�a�Humpolcem�usedl�
Petr�do�nepárové�čtyřky�na�akademickém�mistrovství�
světa.� Složení� této� čtyřky� předpovídalo� velice� dob-
rý�výsledek.�Což�se�také�potvrdilo�ve�finálové�jízdě,�
která�byla�velice�vyrovnaná.�
Kluci� se�po� tři� čtvrtiny�závodu�drželi�na�vedoucí�

pozici� a� už� už� jim� cinkala� medaile� na� krku.� Jenže�
v�závěru�se�dotáhly�další� tři�posádky�a�po�průjezdu�
cílem� bylo� jasno� pouze� o� vítězích� z� Francie.� Roz-
hodčí� po� prostudování� fotofiniše� neměli� pro� kluky�
dobrou� zprávu.� Stříbro� jim� uniklo� o� dvanáct� setin�
sekundy�a�bronz�o�1�(slovy�jednu)�SETINU�sekundy.�
Nezbylo�než�poblahopřát�soupeřům,�hořce�polknout�
a�soustředit�se�na�další�závody.�Petrovi�se�za�nepáro-
vým�veslem�zalíbilo�a�na�Mistrovství�ČR�ve�sprintu�
vybojoval� zlato� a� stříbro� na� čtyřce� a� osmě.�Sezonu�
Petr�zakončil�na�Hradišťském�šestikiláku,�ze�kterého�
si� odvezl� třetí�místo� a� skalp�mnoha� českých� repre-
zentantů.� Petr� Čabla� reprezentuje� otrokovický� klub�
UK�Zlín�o.� s.�Po�krátké�pauze� se� začal�připravovat�
na�další�sezonu,�která�se�ponese�v�duchu�kvalifikace�
na�olympijské�hry�v�Riu.�Držte�palce!
 ing. Vlastimil čaBla, trenér

Více� než� padesát� obyvatel� otroko-
vického�SENIORu�se�zúčastnilo�8.�
ročníku� Rotopedtours� a� 5.� ročníku�
Pěškotours.�Během� října� společný-
mi�silami�překonali�vzdálenost�420��
kilometrů,� což� je� symbolická� cesta�
z�Otrokovic�do�Drážďan� (SENIOR�
C),�a�572��kilometrů�do�Regensbur-
gu�(SENIOR�B).�
Během� této� tradiční� akce� každý�

účastník�ušlape�vzdálenost,� na�kte-
rou�mu�stačí�síly,�a�to�pěšky,�s�holí�
či�s�chodítkem,�na�rotopedu,�na�in-
validním� vozíku� nebo� na�motome-
du.�(Motomed�je�zjednodušeně�stroj�
podobný�rotopedu,�ale�jezdec�místo�
v�sedle�sedí�na�židli,�a�má�tím�pádem�
větší�stabilitu.)�
V�SENIORu� se� věkové� rozmezí�

pohybovalo�od�67�do�94� let� a� nej-
větší�„borci“�nachodili�více�než�sto�
kilometrů�za�měsíc.�Počítal�se�každý�
metr,�což�dokazuje�nejmenší�příspě-
vek� do� společné� trasy� dvacet�met-
rů.�Ovšem�pro�účastnici�s�vážnými�
zdravotními�problémy�i�toto�zname-
nalo� notný� výkon.� Celostátní� prů-
měr�na� jednotlivce�byl�pak�45,5�ki-
lometru,� a� to� někdy� neušlapou� ani�
mnohem�mladší�a�zdraví�lidé.�
„Každý�rok�překonáváte�dosažené�

kilometry,� každý� rok� se� vás� zapo-
juje� více.� Mám� z� toho� obrovskou�
radost,“� gratulovala� k� výsledkům�
všem� zúčastněným� seniorům� také�
Miss�World�Taťána�Kuchařová.�Její�
nadace�Krása�pomoci�finančně�pod-
poruje� akci� Rotopedtours� a� Pěško-

tours� již� několik� let.� Projekt� získal�
také� dotaci� z� Národního� programu�
zdraví� –� projekty� podpory� zdraví�
2014� Ministerstva� zdravotnictví�
ČR.�I�když�v�Rotopedtours�a�Pěško-
tours�jde�především�o�radost�z�pohy-
bu�a�udržení�zdatnosti�do�vysokého�
věku,�jistě�všechny�potěšilo,�že�letos�
opět�padaly�rekordy.�Celkem�2�053�
dam�a�pánů�ve�věku�60�až�100� let�
společně� urazilo� během� měsíce�
93�216,729�kilometru,� a� tím�obešli�
a�objeli�rovník�více�než�dvojnásob-
ně!�Oproti�loňsku�přibylo�273�seni-
orů�a�dosažená�vzdálenost�se�zvýšila�
o�6�900�kilometrů.�
 mudr. Šárka noVákoVá, 
národní síť podpory zdraví, o. s. 
 www.nspz.cz
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Otrokovická� juniorská� reprezen-
tantka��Barbora��Karlíková,�závod-
nice�ASC�Zlín,�účastnice�letošního�
Mistrovství�světa�v�gymnastickém�
aerobiku� v� Mexiku,� zakončila��
úspěšnou� sezonu� čtvrtým� kolem�
Poháru�federací�ČR�a�SR�2014,�kde�
v� součtu� výsledků� všech� čtyř� kol�
se�v�absolutním�pořadí�stala�nosi-
telkou� stříbrného� Poháru� federací�
ČR�a�SR�pro�rok�2014�v�kategorii�
jednotlivců.� Úspěšně� se� účastnila�
i�závodu�v�Budapešti�VASAS�AE-
ROBIC�CUP�2014,�kde�v�kvalitní�
konkurenci� asi�pěti� set� závodníků�
z�osmi�zemí�vybojovala�v�katego-
rii� jednotlivců�nádhernou�bronzo-
vou� medaili.� Další� mezinárodní�
závod�byl�ve�slovenských�Nových�

Zámcích,� Slovak� Aerobic� Open�
2014,�kde� se�představilo�více�než�
600�reprezentantů�z�patnácti�zemí.�
V� juniorské� kategorii� singl� ob-
sadila� skvělé� 7.�místo� a� společně�
se�svými�kolegyněmi�z�ASC�Zlín�
vybojovala� � bronzovou� medaili�
v�kategorii�junior�skupiny.�Bára�se�
úspěšně� nominovala� i� na� červno-

vé�mistrovství� světa� v� mexickém�
Cancúnu,� kde� vzorně� reprezento-
vala� nejen� Českou� republiku,� ale�
i� město� Otrokovice.� Otrokovická�
závodnice� je� v� juniorské� katego-
rii�prvním� rokem,�v�početné�kon-
kurenci� závodnic� z� celého� světa�
obsadila� 29.� příčku� a� ve� skupině�
s� kolegyněmi� z� ASC� Zlín� získa-
la� pěkné� 15.� místo.� „Byla� to� pro�
ni� nesmírně� důležitá� sportovní�
i� životní� zkušenost,�poměřit� se� se�
světovou�špičkou�přímo�v�závodě.�
Poděkování�patří�především�městu�
Otrokovice,�které��podporuje�mla-
dé�sportovce�a�poskytlo�Báře�grant�
na� účast� v� Cancúnu,“� pochválila�
město�matka�Barbory�Petra�Karlí-
ková. (red)

Barbora karlíková závodila na mistrovství v mexiku i díky grantu města



Tak� jako� každý� rok� se� i� letos�
zúčastnili�mladší�žáci�SK�Baťov�
1930�o.�s.��mezinárodního�halo-
vého� turnaje� v� Bruntále,� který�
pořádá�domácí�Slavoj�Olympia.�
V� tomto�roce�se�uskutečnil�po-
devatenácté�a�náš�klub,�tradiční�
účastník,� startoval� již� poosm-
nácté.��������
Na�turnaji�startovalo�dvanáct�

týmů� (KS� Polonia� Glubczy-
ce� (Pol.),� FC� Slavoj� Olympia�
Bruntál,� Lokomotíva� Trnava�
(Slov.),� MŠO� Štúrovo� (Slov.),�

zemas Hovorany,� DAC� 1904�
Dunajská� Streda� (Slov.),�
MVFK� Brno,� SK� Beskyd�
Frenštát� pod� Radhoštěm,� TJ�
Slovan� Černovír,� ASV� ASKO�
Salzburg�(Rak.),�výběr�Západo-
slovenského�fotbalového�svazu�
a�SK�Baťov.
Chlapci� SK� Baťov� nakročili�

do� turnaje� velice� rázně,� když�
v� prvním� utkání� porazili�MŠO�
Štúrovo�8:4.�Potom�deklasovali�
polské�Glubczyce�16:3�a�Zemas�
Hovorany� 10:2.� V� posledním�

utkání�prvního�dne�ale�podleh-
li� pozdějšímu� finalistovi� FC�
Slavoj� Olympia� Bruntál� 5:10�
a�v�prvním�utkání�druhého�dne�
i� vítězi� celého� turnaje� Výběru�
ZsFS�1:8.�Obsadili� tak�ve�sku-
pině�třetí�místo.
V� utkání� o� umístění� jsme�

nastoupili� proti� čtvrtému� týmu�
skupiny� „A“� MVFK� Brno�
a� ve� velmi� dramatickém� utká-
ní� jsme� zvítězili� 8:6.� V� neděli�
tak� chlapce� čekal� zápas� o� páté�
místo�s�rakouským�ASV�ASKO�
Salzburg.�Klukům� se� tento� zá-
pas� vůbec� nevyvedl,� prohráli�
6:16,�a�obsadili� tak�konečné�6.�
místo.�I�tak�je�ale�třeba�celý�tým�
pochválit� za� nasazení� a� před-
vedenou� hru.� Tým� hrál� v� se-
stavě:� Radim� Vašulka,� Matěj�
Kozubík,�Adam�Llanos,�Denisa�
Janíková,� Jakub� Janík,� Tomáš�
Sovadina,� Jakub� Kadlec,� Ro-
bert� Klíma,� Jonáš� Kraváček,�
vedoucí� mužstva� Pavel� Janík�
a�Martin�Kraváček�spolu�s�bý-
valými�trenéry�Jiřím�Sotolářem�
a�Miroslavem�Březinou.�Odjíž-
děli�jsme�i�s�cenou�pro�jedinou�
dívku� turnaje,� kterou� převzala�
z�rukou�starosty�Bruntálu�Deni-
sa�Janíková. Milan sPurný, 
 sekretář sK baťov 1930 o. s.
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Na�7.�příčce�třináctimístné�tabul-
ky�jsou�zatím�v�sezoně�2014/2015�
prvoligové� házenkářky� Otro-
kovic.�V� sobotu� 20.� prosince� se�
doma�od�17�hodin�utkají�s�Vršo-
vicemi,� jarní� část� ligy� začíná�na�
přelomu�ledna�a�února.  (red)

nábor fotbalistů 
Od�6.�do�30.�ledna�2015�po-
řádá� FC� Viktoria� Otroko-
vice� každé� úterý� od� 17.00�
do� 18.00� hod.� a� každý� pá-
tek�od�16.00�do�17.00�hod.�
nábor� mladých� fotbalistů,�
ročníky�2000–2003.�
Nábor� se� koná� v� tělo-

cvičně� Základní� školy�
Trávníky.Uvítáme� všechny�
zájemce� o� tento� populární�
sport.� Sportovní� oblečení�
a�obuv�s�sebou.��

 libor kvApil, 
 sekretář fC Viktoria 
 otrokovice

SK�Baťov�1930�o.�s.�
zve�všechny�na�

Vánoční 
fotbálek 

25.�prosince�od�10�hodin�
ve�Sportovním�areálu�

Baťov.�V�přátelském�utkání�
proti�sobě�stanou�týmy�
mužů�SK�Baťov�1930�

a�Tým�hvězd�pod�vedením�
Petra�Zapletala.�Výtěžek�
z�dobrovolného�vstupného�
poputuje�ihned�po�skončení�
akce�na�dobročinné�účely.�

mladší žáci sehráli mezinárodní utkání
Florbalový� klub� Panthers� Ot-
rokovice�zve�hráče�a�diváky�na�
vánoční� turnaj.�Odehraje� se�28.�
prosince�ve�sportovní�hale�Štěr-
koviště.�Čas�bude�ještě�upřesněn�
na�webu� panteri.cz� v� závislosti�
na�počtu�přihlášených�družstev.�
Herní�systém�je�3+1.�V�každém�
týmu�musí�být�vždy�dvě�děti�do�
patnácti� let.� „Sestavte� si� svůj�
tým�a�přijďte�se�pobavit!�Pokud�
nesestavíte�své�družstvo,�nevadí.�
Napište�nám�a�my�vás�přiřadíme�
k�ostatním,“�zve�za�Pantery�or-
ganizátor��Tomáš�Raška.
Turnaj� je� určen� pro� všechny�

příznivce� florbalového� klubu�
Panthers� Otrokovice� –� rodiče,�
děti,� fanoušky,�partnery�a�další.�
Přihlášky� posílejte� do� 26.� pro-
since�na�e-mail�raska.panthers@
email.cz,“�doplnil�Raška.  (ano)

Panteři zvou na 
vánoční turnaj

domácí házenkářky 
se utkají s Vršovicemi


