
Vážení čtenáři,
první prosincovou nedělí započal advent a přípravy na čas vánoční. Blíží se kouzelný čas, spojený 
se symboly, ke kterým především patří stromeček, cukroví, adventní věnec, kapr, hvězda, dárečky.  
A také slova, se kterými se nejčastěji v adventu setkáváme, jako je rodina, přátelství, zdraví, láska, 
štěstí, klid, pohoda, radost, setkání, víra, úcta, soudržnost a obdarovávání.  Přeji Vám, ať každý z Vás 
najde ta nejdůležitější slova a jejich pravý význam pro Vás a Vaše blízké. tento čas přímo vybízí 
k navození klidné vánoční atmosféry, která je spojena s očekáváním a splněním všech dětských přání. 
Splňme si tajná přání a navoďme krásnou atmosféru Vánoc a posledních dnů v roce. Blížící se konec 
roku nám dává znamení zamyslet se a ještě také vyslovit přání pro rok příští. Přejme si společně, 
abychom žili v úctě, toleranci, nacházeli k sobě cestu a porozumění pro druhého. Vážení čtenáři, 
přeji Vám jménem svým i jménem starosty města Jaroslava Budka, abyste vánoční svátky a nový rok 
prožili společně v kruhu svých nejbližších a přátel, a zároveň Vám společně přejeme do nadcházejí-
cího roku 2019 mnoho štěstí, zdraví a životní pohody. Hana VečerkoVá, místostarostka

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

14. prosince 2018
číslo 13 – ročník 28
zdarma – neprodejné
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  úVodní sloVo

rekordní suma: na charitu se zatím vybralo přes čtvrt milionu

od 265 Kč / měsíc

Rychlý a
spolehlivý internet

www.sit21.cz

optika

oční optika
Otrokovice

OBRUBYSKLA -50%
náměstí 3. května 35

-30%

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k uzavřené obchodní smlouvě mezi Otrokovickou 
BESEDOU, s. r. o., a Českou poštou je za roznášku Otrokovic-
kých novin, které by měly dle platné smlouvy směřovat do všech 
schránek obyvatel města Otrokovice, zodpovědná Česká pošta.  
Prosíme proto, abyste případné reklamace k nedodání dalších čí-
sel novin směřovali jak na redakci Otrokovických novin, tak také 
na poštu, konkrétně na linku poštovní dodejny v Otrokovicích, 
tel: 954 276 500. Děkujeme. 
 Redakce Otrokovických novin
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Každým rokem se poslední lis-
topadový pátek Otrokovice po-
noří do vánoční atmosféry. A ne 
jinak tomu bylo i 30. listopadu, 
kdy se v podvečerních hodinách 
rozsvítilo vánoční osvětlení 
ve městě a zároveň se na náměs-
tí uskutečnila humanitární a cha-
ritativní akce. Na dobrou věc se 
prozatím vybrala rekordní suma 
přesahující čtvrt milionu korun. 
A zřejmě bude ještě vyšší. Sbír-
ka totiž pokračuje až do konce 
roku.

Již více než deset let se konají 

na náměstí souběžně dvě akce. 
Rozsvícení vánočního stromu 
a charitativní akce, letos s ob-
noveným názvem Otrokovice 
pomáhají potřebným, a novým 
pořadatelem, kterým je město 
Otrokovice. 

O půl páté začal před Otro-
kovickou BESEDOU program, 
kde se představili žáci otroko-
vických škol, Žesťový kvintet 
z Malenovic a krátkou zdravici 
přednesl starosta Jaroslav Bu-
dek společně s místním farářem 
Josefem Zelinkou. V druhé části 

večera zazněly písně zlínské ka-
pely Podjezd v čele se zpěvač-
kou Radkou Janečkovou.

Na opačné straně náměstí se 
prodávalo občerstvení. Svůj stá-
nek zde měla také otrokovická 
pobočka Naděje, která byla letos 
poprvé společně s městem Otro-
kovice spolupořadatelem akce. 
Výtěžek z prodeje vína a grilo-
vaných specialit byl přes 153 
tisíc. Sponzorské příspěvky  
se už v den akce vyšplhaly na 
116 a půl tisíce, tedy celkem se 
vybralo téměř 270 tisíc korun.

Konečná suma bude známa až 
v lednu příštího roku. Veřejná 
sbírka totiž trvá do 31. prosince 
2018. Do té doby je možné po-
sílat finanční prostředky na účet  
č. 35-122921/0100. 

„Město do této akce vložilo 
na nákup potravin přibližně 90 
tisíc korun. Velké poděkování 
patří všem dobrovolníkům, kte-
ří v zimě vydrželi stát za stánky 
a prodávat občerstvení. Touto 
cestou chci také poděkovat spo-
lečnostem, které se do akce Ot-
rokovice pomáhají potřebným 
zapojily. Mnohé z nich finančně 
podporují tuto charitativní akci 
opakovaně. I díky nim můžeme 
předat poměrně vysokou částku 
potřebným lidem i dětem,“ uve-
dl starosta Jaroslav Budek. 

Ruku k dílu přiložila i mís-

tostarostka Hana Večerková, 
která se zapojila do prodeje 
svařeného vína. „Jsem ráda, že 
jsem se mohla zapojit. Děkuji 
všem dobrovolníkům a Nadě-
ji za jejich pracovní nasazení 
a především děkuji všem obča-
nům a návštěvníkům Otrokovic, 
kteří nákupem občerstvení sbír-
ku podpořili,“ vzkázala.

O rozdělení částky pro otroko-
vickou Naději, Šanci Olomouc 
a nadaci Národ dětem rozhodnou 
zastupitelé. Peníze půjdou na 
podporu vytváření pracovních 
příležitostí pro lidi se zdravot-
ním i mentálním postižením, 
onkologicky nemocným dětem 
a na financování výzkumu léčby 
onkologického onemocnění.
 Romana StehlÍkOvá,
� mluvčí�města

Plné náměstí. Slavnostní�rozsvícení�vánočního�osvětlení�si�nenechaly�ujít�stovky�lidí,�kteří�zcela�zaplnili�náměstí�3.�května.�� Foto: Martina FOjtÍkOvá

Rozhovor:
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otrokovice se ponořily do vánoční atmosféry

na zahřátí. Svařené víno se připravovalo ve velkých kotlích  
už od odpoledních hodin. Během akce „Rozsvícení vánočního 
stromu“ pak zahřálo nejednoho návštěvníka.

Pro dobrou věc. i letos nechyběla charitativní akce, tentokrát s názvem Otrokovice pomáhají 
potřebným. Zakoupením jídla, nápojů nebo drobných výrobků přispěli lidé na dobrou věc.

Tři, dva, jedna... Lidé společně odpočítávali vteřiny do rozsví-
cení vánočního stromu i osvětlení města.

kreativní. DDM Sluníčko připravil v rámci 
akce Rozsvěcování vánočního stromu v Otroko-
vické BeSeDĚ výtvarnou dílnu. Děti si mohly 
vyrobit třeba vánoční baňku, přání nebo advent-
ní věneček, který si pak odnesly domů.

s úsměvem. Setkání s přáteli, zpívání koled, 
rozsvícení vánočního stromu nebo nákup drob-
ných dárečků od dětí. Předvánoční pohoda ne-
chyběla ani na ZŠ Mánesova, která 4. prosince 
uspořádala tradiční předvánoční setkání.

Milý Ježíšku. na vánoční atmosféru se naladili také kvítkovičtí hasiči, kteří první prosincovou 
sobotu uspořádali Vánoční hvězdu. Děti i dospělí měli možnost vlastnoručně vymalovat vánoční 
hvězdičku a vepsat do ní přání, co by letos chtěli dostat od Ježíška. Všechny hvězdy pak pověsili 
na velkou kometu, která bude po celý vánoční čas zdobit park u kostela sv. Anny v Kvítkovicích.

nejenom k poslechu.  O bohatý program se ještě před roz-
svícením vánočního stromu postarali žáci otrokovických škol  
i žesťový kvintet z Malenovic (na snímku). V druhé části večera se 
představila kapela Podjezd v čele s Radkou Janečkovou.



Mezi svátky zůstane MŠ otrokovice uzavřena
Všech sedm odloučených pracovišť mateřské školy Otrokovi-
ce i Oddělení pro děti ve věku od 1 do 3 let budou v období 
Vánoc, tedy od 24. prosince 2018 do 2. ledna 2019, uzavřeny. 
„Provoz zahájíme opět 3. ledna nového roku. Tímto rozhod-
nutím chceme dát rodičům možnost strávit se svými dětmi 
nejoblíbenější svátky roku a užít si příjemné chvíle v kruhu ro-
dinném,“ uvedla ředitelka mateřské školy Otrokovice magda 
Zycháčková. Doplnila, že v době prázdnin v ZŠ nemusí před-
školní děti plnit povinné předškolní vzdělávání.  (ste)

lávka přes dřevnici bude bezpečná
Už zanedlouho bude opravena lávka přes řeku Dřevnici mezi 
ulicí Zámostí a hasičskou zbrojnicí. Do rekonstrukce se  město 
pustilo ještě letos, protože byla ohrožena bezpečnost pěších.  
„U pravobřežní části opěrné zídky docházelo k jejímu odtržení 
od tělesa lávky. Do místa zatékalo, což poškozovalo její kon-
strukci. Ohroženi byli zejména pěší, protože hrozilo zborcení 
opěrné zídky,“ vysvětlil erik Štábl z odboru rozvoje města. 
Rekonstrukce  lávky začala ve druhé polovině listopadu a trvat 
by měla přibližně do konce tohoto roku. „nejprve jsme čekali 
na ukončení rekonstrukce hlavního mostu před poliklinikou, 
abychom umožnili pěším přejít řeku touto cestou. Rekonstruk-
ce se ale protáhla a již jsme nemohli déle čekat. Pěší tedy vyu-
žívají náhradní trasy po jedné straně mostu kolem Otrokovické 
BeSeDy, přičemž jeden pruh včetně chodníku je zprovozněn,“ 
popsal omezení Štábl. Přibližná cena oprav je vyčíslena na  
538 tisíc korun.  (red)

Technické služby mají do března pohotovost
Zajistit údržbu přibližně 49 km silnic a 43 km chodníků a cyk-
lostezek. To je úkol, který čeká během zimní sezony  Technic-
ké služby Otrokovice. „méně důležité, tedy ne tolik využívané, 
cesty a chodníky, budou ošetřovány až v závislosti na provoz-
ních a ekonomických možnostech. nově budeme zajišťovat 
i údržbu chodníku mezi společností Continental Barum a že-
lezničním nádražím, který letos město převzalo do svého ma-
jetku,“ objasnil jednatel Technických služeb Otrokovice Vla-
dimír Plšek. Pracovníci mají připraveno 300 tun posypového 
písku na chodníky a 50 tun soli na údržbu silnic, která je podle 
potřeby doplňována. Už od minulého měsíce mají pracovníci 
stálou zimní pohotovost. Ta trvá až  do 1. března. Dvě skupiny 
po sedmi pracovnících mají k dispozici vhodnou mechanizaci 
pro zajištění údržby chodníků a silnic. mimo to byly zakoupe-
ny nové nerezové sypací nástavby na vozidlo multicar za 270 
tisíc korun. „V případě kalamitních situací jsou nasazováni 
další pracovníci a mechanizační prostředky,“ ubezpečil Plšek. 
 (šar)

Město dává deset tisíc na parkovací stání
Bezmála půl roku funguje v Otrokovicích novinka, díky níž 
mohou lidé dostat od města příspěvek deset tisíc korun na vý-
stavbu vlastního parkovacího stání u rodinných domů. Díky 
této podpoře má dojít k omezení parkování aut podél cest, pří-
padně na chodnících. Celkem bylo z rozpočtu města vyčleně-
no 300 tisíc korun, z této částky bylo podpořeno osm žadatelů 
a stavba celkem třinácti stání. Částka určená pro tento rok tak 
není zdaleka vyčerpána. „Dotace deset tisíc je určena na jedno 
parkovací stání, ale program připouští financovat maximálně 
dvě stání na jednu bytovou jednotku,“ vysvětlila marcela Slá-
číková z odboru rozvoje města. Dodala, že žadatelem o dotaci 
může být pouze fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného 
domu včetně přiléhajícího pozemku, na němž bude parkovací 
stání. Tento rodinný dům ale nesmí být užíván k podnikání. 
na druhou stranu není nutné, aby měl žadatel trvalé bydliště 
ve městě. „Přestože máme nové složení městské rady a pro-
gram na výstavbu parkovacích stání na příští rok ještě nebyl 
předložen na jednání rady, je zde vůle výzvu opakovat i v ná-
sledujícím roce,“ nastínil starosta města Jaroslav Budek.   (ste)

Internetem se šíří podvodné e-maily
Výhrůžné e-maily, které požadují uhrazení určité finanční část-
ky za smyšlené služby, se v současné době šíří mezi uživateli 
internetu. Policie varuje, že jde o podvod. Ve zprávě často pod-
vodníci vyhrožují exekucí nebo zveřejněním osobních údajů či 
intimních materiálů. Vše je založeno na fikci, na principu hro-
madného rozesílání nevyžádaných zpráv s cílem zjistit, zda se 
některý uživatel nechá zmanipulovat a částku zaplatí. Policie 
doporučuje zprávy ihned mazat a nereagovat na ně.  (pčr)
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Více na www. oTrokoVIce.cz

navýšení počtu strážníků ve 
městě, více parkovacích míst na 
Uličce či vybudování kruhového 
objezdu v ulici nadjezd. To je 
jen stručný výčet několika priorit 
programového prohlášení, které 
na svém prosincovém zasedání 
schválila Rada města Otrokovice 
pro volební období 2018–2022.

 Programové prohlášení vy-
chází z koaliční smlouvy a vy-
mezuje prioritní body pro činnost 
rady města složené ze zástupců 
koalice AnO 2011, neZÁVIS-
Lí, VIZe 21 s podporou SPD, 
Občané Oe s podporou Pirátů, 
kDU-ČSL a ODS.

 Celkem obsahuje osmnáct 
bodů, které se zaměřují přede-
vším na zlepšení kvality života 
ve městě. 

„Cílem práce koaličních stran 
je otevřenost, informovanost 
a spolupráce na zajištění pro-
sperity města, snaha o zachování 
životní úrovně občanů a vytvá-
ření podmínek pro harmonický 
rozvoj obyvatel všech generací,“ 
uvedl starosta Jaroslav Budek.

radní schválili programové prohlášení

Více než rok trvalo policistům 
i hasičům vyšetřování obřího 
požáru, který loni v květnu zni-
čil jednu z hal v průmyslovém 
areálu Toma a způsobil škodu 
přes 130 milionů korun. Je-
nomže bez výsledku. Devastu-
jící oheň zničil nejenom celou 
halu, ale také veškeré stopy. 
kriminalisté, kteří případ šetřili 
jako obecné ohrožení z nedba-
losti, se tak nemají čeho chytit. 
„Z vyjádření několika znalců 
jednoznačně vyplývá, že kvůli 
velké devastaci budovy a všech 
strojů a dopravních prostředků 
uvnitř nelze jednoznačně určit 
příčinu vzniku požáru,“ vy-
světlila mluvčí zlínské policie 
monika kozumplíková s tím, 
že případ byl odložený.  (šar)

Požár zničil stopy
Nové odpočinkové místo včet-
ně herních prvků pro děti. Ta-
ková bude nová podoba parku 
před Papučárnou na Trávní-
kách. S jeho revitalizací začalo 
město v listopadu s předpokla-
dem dokončení během letních 
prázdnin 2019. Celková cena je 
stanovena přibližně na pět mili-
onů tři sta tisíc korun.

Park bude vhodný k odpo-
činku a trávení volného času. 
„Doposud bylo toto místo vy-
užíváno jako průchozí plocha 
do obchodního centra k domu 
s drobnými provozovnami. Ko-
lem chodníků byly rozmístěny 
lavičky a okolí tvořila zeleň. 
Nový prostor svoji funkci zá-
sadně nezmění, budou vybudo-
vána nová odpočívadla, nově 

vydlážděny chodníky, doplně-
ny herní prvky pro nejmenší 
děti a bude obnovena zeleň. 
Prostor bude otevřenější, pří-
stupnější a přehlednější,“ po-
psala Alena Lacigová z odboru 
rozvoje města. 

Nová podoba parku tak má 
poskytnout obyvatelům měs-
ta příjemné a bezpečné mís-
to k odpočinku a zkultivovat 
další část veřejného prostoru 
ve městě. 

V původním parku se shro-
mažďovala mládež, popíjela 
alkoholické nápoje, protože 
park skýtal nepřehledná zá-
koutí. Zamezit těmto aktivitám 
je také jedním z důvodů, proč 
přistoupila otrokovická radnice 
k revitalizaci parku.   (ste)

Park u Papučárny prochází obnovou

Malí koledníci. nejenom tradiční české, ale také méně známé vánoční písně dalších náro-
dů zněly 8. prosince Otrokovickou BeSeDOU, která pořádala koncert Koledy tří národů. 
Krásnou předvánoční atmosféru umocnilo nejenom vystoupení dětí z MŠ Otrokovice, ale také 
polská zpívající básnířka Basia Stępniak-Wilk či slovenský Vinohrad se zpěvačkou Jarkou 
Heldesovou a oblíbená hodonínská kapela Countrio.  (šar), foto: Martina FoJTíkoVá

koledy tří národů představily i méně známé písně

PRiORity NOvé kOalice:
1. Vybudování parkovacího domu u polikliniky
2. Vybudování chodníku v ulici Čechova
3. Revitalizace centrálních ploch na Trávníkách
4. Revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště
5. Usilování o snížení pachové zátěže na území města
6. Navýšení počtu strážníků a kamerových bodů pro zvýšení 
bezpečnosti občanů
7. Podpora mládežnického sportu
8. Vybudování sociálního zázemí v areálu sportovního hřiště na 
Trávníkách
9. Vybudování nových parkovacích míst Na Uličce
10. Vybudování sportovního zázemí pro mládež – hřiště Padělky
11. Zachování stávající struktury škol všech zřizovatelů v Otroko-
vicích a podpora jejich rozvoje
12. Hledání řešení směřujícího k udržení či snížení cen vodného  
a stočného včetně případné změny technického řešení čištění vod
13. Podpora rozvoje městských společností vedoucí k posílení 
jejich role ve městě
14. Umožnění občanům kontrolovat společnosti s majoritní účastí 
města a prověřovat investice města
15. Dořešení sítí městských cyklostezek s napojením na páteřní cy-
klostezky včetně vytvoření důstojného zázemí v oblasti přístaviště
16. Vybudování kruhového objezdu v ulici Nadjezd
17. Podpora snížení zadluženosti města
18. Zřízení centra pro rodinu a osobnostní rozvoj žen 
 romana sTehlíkoVá, mluvčí města



z jednání rady města otroko-
vice 14. 11. 2018
Radní projednali 44 bodů progra-
mu, k nimž přijali usnesení. 

rMo schválila: 
• Program pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Otrokovice v ob-
lasti sportu na akce mimořádného 
významu s mezinárodní účastí po-
řádané v Otrokovicích v roce 2019 
• Zavedení Zóny 30 v ulicích 
Dvořákova a Přístavní za předpo-
kladu postupného (etapizovaného) 
budování dopravně-technických 
opatření 
• Uzavření mateřské školy Ot-
rokovice, p. o., a všech jejích 
organizačních útvarů a Od-
dělení pro děti 1–3 let v době 
od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019. 

Provoz mŠO bude zahájen  
2. 1. 2019
• Stanovisko města k veřejnému 
projednání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu kvasice, ve zně-
ní: město Otrokovice neuplatňuje 
k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu kvasice žádné připomínky 
• Uzavření Smlouvy o dílo mezi 
městem Otrokovice a SySTem 
Plus Zlín s. r. o. na modernizaci 
městského kamerového dohle-
dového systému v předloženém 
znění
• Rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce 
„Revitalize centrálních ploch síd-
liště Trávníky, Park u Papučárny“ 
– jako nejvýhodnější byla vyhod-
nocena nabídka účastníka zadáva-

cího řízení ALSPO ZLín s. r. o., 
a uzavření Smlouvy o dílo mezi 
městem Otrokovice a ALSPO 
ZLín s. r. o. na revitalizaci cen-
trálních ploch sídliště Trávníky, 
Park u Papučárny, v předloženém 
znění
• Poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Otrokovice v roce 2018 
žadateli (dle přílohy usnesení) 
a uzavření veřejnoprávní smlou-
vy ve znění typové veřejno-
právní smlouvy Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
města Otrokovice na podporu vý-
stavby parkovacích stání v roce 
2018 schváleného usnesením  
č. RmO/216/05/18 s žadatelem 
o poskytnutí dotace. 
 Hana VečerkoVá, 
 místostarostka

OtrOkOvické
nOviny

z jednání rady města otrokovice
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Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 1) do povinné výbavy santa clausových sání patří:
a) dárečky
b) výstražný trojúhelník
c) reflexní vesta

2) santa clausovy sáně může řídit:
a) osoba starší 12 let
b) osoba starší 15 let
c) osoba starší 18 let

3) Pokud santa clausovi sobi znečistí pozemní ko-
munikaci:
a) pozemní komunikaci uklidí Technické služby Otro-
kovice a fakturu pošlou Santovi
b) pozemní komunikaci uklidí Technické služby Otro-
kovice a fakturu pošlou starostovi
 
 odpovědi najdete na str. 7

Vážení čtenáři, 
děkujeme Vám za pozornost, kterou jste v letošním roce 
věnovali dopravnímu kvízu. Jeho prostřednictvím jste 
měli možnost zopakovat si některá základní pravidla 
silničního provozu a uvědomit si některá riziková místa 
na území našeho města. 
Po celý rok 2019 Vám přejeme šťastné dny a ve zdraví 
naježděné i nachozené kilometry.  
Ať jste na cestách vždy v bezpečí, přejí pracovníci Od-
boru dopravně-správního MěÚ Otrokovice.

bezPečný doPraVní ProsTor

Město Otrokovice vyhla-
šuje výbĚROvé řÍZeNÍ 
Na PRONájeM PROStOR 
SlOUžÍcÍch k POdNiká-
NÍ  nacházejících se v přízemí 
budovy č. p. 990, ul. Erbenova, 
Otrokovice, nacházející se na po-
zemku  parc. č. st. 1116 v k. ú. 
Otrokovice, o celkové výměře 
122,43 m2. Prostory jsou zkolau-
dovány k účelu potravinářské pro-
dejny a naposledy sloužily k úče-
lu nájmu jako prodejna potravin. 
V případě jiného účelu nájmu je 
nutná změna užívání (rekolauda-
ce). Doba vyřízení změny užívání 
cca 3 měsíce. 
Podmínky výběrového řízení:
1. doba nájmu: nejdříve od února 
2019 v návaznosti na případnou 
změnu užívání, na dobu neurčitou
2. nájemné: a) minimálně 800 Kč/
m2/rok (bez DPH)
b) hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním prostor
3. Účastník výběrového řízení 

ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného 
za rok a účel nájmu 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bez-
dlužnosti ve vztahu k městu Ot-
rokovice a městem zřízeným 
a založeným organizacím a spo-
lečnostem
d) kontaktní údaje (zejm. doručo-
vací adresu, telefon, e-mail).
4. Vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vzta-
hu ke správě sociálního zabezpe-
čení, finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor: nájemce před 
podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši 
tříměsíčního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude po-
užita v případě, že nájemce ne-
bude platit řádně nájem a služby 

s nájmem spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání 
všech závazků, bude tato kauce, 
případně její úměrná část pronají-
matelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  
3. 1. 2019 v 10 hodin
Výběrové řízení vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada měs-
ta Otrokovice. Prohlídku pro-
stor je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 680 175, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší 
informace poskytne Eva Kadlečí-
ková  na tel.: 577 680 176.
Nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení ul. 
Erbenova 990“
na adresu: 
Městský úřad Otrokovice 
náměstí 3. května 1340  
765 23  Otrokovice

Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

vánoční hvězda vynesla v Otrokovicích desetitisíce korun

Již jednadvacátým rokem pomá-
hají lidé nákupem vánočních růží 
prostřednictvím Šance Olomouc 
těžce nemocným dětem. 

Jedním ze stanovišť, kde prodá-
vají dobrovolníci vánoční hvěz-
dy, se stala i budova otrokovické 
radnice. Ve středu 5. prosince tam 
přivezla Jana Lochmanová pade-

sát vánočních rostlin, které pro-
dala během jedné hodiny. „Tato 
sbírka má již dlouholetou tradici, 
a pokud můžu, velmi ráda ji pod-
pořím,“ sdělila místostarostka Ot-
rokovic Hana Večerková, která si 
rovněž přišla koupit hvězdu.

Sbírka s názvem Vánoční hvěz-
da se datuje od roku 1998 a začala 

v Otrokovicích. V prvním ročníku 
se vybralo necelých 59 tisíc ko-
run. Sbírka se postupně rozšířila 
po celé České republice a jenom 
za loňský rok se podařilo vybrat 
více než dva miliony tři sta tisíc 
korun. Čísla za letošní rok zatím 
nejsou známa, ale jenom v Otro-
kovicích koupili lidé 1176 kusů 
vánočních růží.

Výtěžek každým rokem putuje 
na Hemato-onkologické oddělení 
Dětské kliniky FN a LF UP Olo-
mouc. 

„Přispíváme nejen k tomu, aby 
se počet vyléčených dětí neu-
stále zvyšoval, ale i k tomu, aby 
nemocniční prostředí, kde děti 
s rodiči tráví dlouhé měsíce, spl-
ňovalo nejpřísnější a nejoptimál-
nější požadavky. S vaší pomocí to 
můžeme uskutečnit co nejdříve. 
Za to vám chtějí nemocné děti 
a členové Šance poděkovat,“ sdě-
lila regionální zástupkyně sdruže-
ní Šance Zdeňka Wasserbauero-
vá, která stála u zrodu myšlenky 
prodeje vánočních růží.  (ste)

Tu nejhezčí. na otrokovické radnici bylo padesát růží. Za hodinu 
byly všechny vyprodané.  Foto: Šárka ŠaRMaNOvá

 

 
 
 

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 až 1500 Kč 
Kč 

 

In
z

e
r

c
e

V současné době se v souvislosti s pitnou vodou hovoří 
především o jejím množství, nejdůležitějším atributem 
pitné vody je však její kvalita. V současnosti byla do-
končena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace úpravny 
vody v Tlumačově, která zásobuje pitnou vodou téměř 
50 tisíc obyvatel včetně obyvatel Otrokovic. Byly zde 
nainstalovány nejmodernější technologie, zejména dáv-
kování ozonu a filtrace aktivním uhlím. Úpravna vody 
byla po rekonstrukci uvedena do zkušebního provozu 
a v tomto zkušebním provozu bylo prokázáno, že došlo 
k významnému omezení výskytu cizorodých látek, přede-
vším pesticidů, které se již ve vodě v měřitelném množ-
ství nevyskytují. Došlo také ke zlepšení senzorických 
vlastností dodávané vody, tj. chuti, vzhledu a pachu. Byly 
splněny veškeré podmínky pro vydání kolaudačního sou-
hlasu, který následně vodoprávní úřad Městského úřadu 
Otrokovice vydal.  anna PŠejOvá, 
� vedoucí�odboru�životního�prostředí

voda v Otrokovicích je kvalitnější

Zjistit, zda jsou členové povodňové komise města 
i obce s rozšířenou působností (ORP) bdělí a správ-
ně zareagují na SMS zprávu, která informuje členy 
v případě ohrožení velkou vodou, bylo jedním z hlav-
ních důvodů, proč předseda povodňové komise  
4. prosince cvičně svolal všechny její členy a součas-
ně i členy krizového štábu ORP. Při této příležitosti se 
uskutečnilo nejenom proškolení všech zúčastněných, ale 
ti se také seznámili s lokalitami potenciálně ohroženými 
povodní nebo přívalovými dešti a s dalšími informacemi 
povodňového plánu. „Příjemným zjištěním bylo, že vět-
šina členů potvrdila příchozí SMS zprávu s upozorněním 
svolání komise správným způsobem a dostavila se včas,“ 
uvedl Lukáš Zeman z odboru životního prostředí.  (šar)

Povodňová komise zareagovala
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Jednu z největších hvězd české hudební scény, deví-
tinásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou, není třeba 
představovat, stejně tak vynikajícího zpěváka, textaře  
a hudebního skladatele Petra Rezka. Toto známé pě-
vecké duo zavítalo na konci listopadu také do Otroko-
vic, kde potěšilo svým vystoupením zcela vyprodaný 
sál Otrokovické BESEDY. Odměnou za jejich vystou-
pení byl obrovský aplaus vestoje. „Těším se na každý 
koncert, ať už je ve sportovní hale, nebo někde v kul-
turním domě, protože si vážím toho, že ještě vůbec 
mohu vystupovat,“ svěřil se Petr Rezek, který si před 
vystoupením našel společně s Hanou Zagorovou čas 
na rozhovor pro Otrokovické noviny.
Oba vystupujete prakticky po celé České republice. 
byli jste někdy už v Otrokovicích?
Petr Rezek: Já si vzpomínám, že jsem tu byl někdy 
koncem osmdesátých let, v době, kdy jsem ještě hrál 
s kapelou Centrum. Ale nevzpomínám si, že bychom 
v Otrokovicích někdy byli společně s Hankou. 
Hana Zagorová: Víte, v naší republice asi není místa, 
kde bych za ty desítky let své práce ještě nebyla. A já 
mám Otrokovice spojené s mou kamarádkou, hereč-
kou a otrokovickou rodačkou Vlastou Peterkovou.
jak dlouho už spolu vystupujete?
Petr Rezek: Nejprve jsme spolu byli šest let v Orches-
tru Karla Vágnera, pak jsem odešel a devět let jsem 
vystupoval se svou kapelou Centrum. Pak jsem měl 
devítiletou pauzu, kdy jsem psal ve studiích muziku. 
A prakticky už jsem vůbec nepočítal s tím, že bych 
se někdy vrátil ke zpívání. Za to vlastně může Hanka, 
která mě koncem devadesátých let oslovila, našla si 
mě, domluvili jsme se, no a už to trvá více než osmnáct 
let, co spolu vystupujeme a moc si toho vážím. 
to je hodně dlouhá doba, pomalu jako dobré man-
želství. Netrpíte někdy tzv. ponorkovou nemocí? 
a už jste se někdy stihli pohádat?
Petr Rezek: (smích)  Ne, nic takového se nám ještě 
nestalo, nebyl k tomu důvod. Ono je to částečně dáno 
i tím, že jsme jednak naladěni na stejné vlně a hlavně 
se v soukromí skoro vůbec nestýkáme a to je také dů-
vod, proč na nás ta ponorka ještě nepřišla. Ona i ta naše 
spolupráce je dvouetapová. V šedesátých letech jsme 
tvořili duo Zagorová–Rezek. Ale teď si jedeme prak-
ticky každý svou sólovou kariéru a i to naše vystoupe-
ní je vlastně sólové a já v něm figuruji jako stálý host.
Hana Zagorová: Je to tak. My se skutečně ještě ni-
kdy nepohádali. A pokud cítíme, že už takzvaně jeden 
druhého máme dost, tak si jdeme raději z cesty. A to si 
myslím, že je dobré řešení. 
váš repertoár je široký. Podle jakého klíče volíte 
skladby na váš koncert tak, aby dávaly posluchači 
ucelený příběh? 
Petr Rezek: Co se týče skladeb, jsme si v tomto ohle-
du s Hankou dost podobní a máme stejné cítění. I ve 
chvílích, kdy jsme měli společné duety, tak se nám to 
naštěstí vždy povedlo. Při těchto koncertech vystu-
pujeme sice každý za sebe, ale přesto nám to do sebe 
hezky zapadá.

Hana Zagorová: Tím, že máme každý svou polovinu 
koncertu, si volíme skladby každý sám, ale myslím, že 
i tak to jde hezky dohromady. A vlastně s tím nemáme 
vůbec žádný problém. 
S trochou nadsázky by se dalo říci, že jste oba 
na pódiu jako doma. Míváte ještě trému?
Petr Rezek:  Vždycky. Není to úplně ta čistá tréma, ale 
stále zažívám ten pocit chvění a mírnou obavu z toho, 
jak to dopadne. Ale ve chvíli, kdy vejdu na jeviště, tak 
to ze mě spadne.
Hana Zagorová:  I já prakticky před každým svým 
vystoupením takové to malé napětí pociťuji. Ale toho 
bych se dokonce nerada zbavovala, protože taková 
malá tréma je, si myslím, prospěšná. 

Máte nějaký rituál, který absolvujete před vystou-
pením?
Petr Rezek: Mám. (smích) Před každým koncertem 
si zopakuji všechny texty. Možná, že je to i zbytečné, 
ale já bych měl pak pocit, že jsem něco zanedbal a že 
by to mohlo mít negativní následek. Jinak nic jiného 
nemám. 
Hana Zagorová:  Pokud bychom měli mluvit o ritu-
álu, tak i já se před každým koncertem rozezpívám, 
podívám se na texty, těsně před začátkem si rozpustím 
kalcium a během koncertu mám nachystané jedno de-
setistupňové pivo, které je naředěné vodou. Takže nic 
pro pivaře. (smích)
kolik vás čeká ještě koncertů do konce roku?
Petr Rezek: Po Otrokovicích to bude ještě zhruba 
osmnáct, leden si dáváme volnější a pak znovu začí-
náme v únoru. Měsíčně to bývá pět až osm vystoupení. 
Což oproti tomu, kdy jsem ještě jezdíval se svou kape-

lou a měli jsme i 280 vystoupení za rok, tak už to není 
tak hrozné. Na druhou stranu jsem  i rád, protože mám 
aspoň čas na svůj život. 
jak tedy odpočíváte a čemu se věnujete ve svém 
volnu?
Petr Rezek: Mám takové aktivní koníčky. Jednak mám 
doma malé studio, takže tam dost trávím čas a tvořím 
věci pro sebe i jiné lidi. Celý život jsem hrál tenis, tak-
že přes zimu chodím hrát do haly. Ale v posledních 
letech jsem doslova propadl golfu. Takže jakmile mám 
čas, beru si hole a jdu. Je to hrozně všestranný sport, 
který je náročný na psychiku i na fyzičku. Člověk při 
tom ujde hodně kilometrů. A pak mám i chalupu, kde 
trávím spoustu času.
Hana Zagorová: Já jsem poměrně velký čtenář, takže 
si ráda sednu a přečtu si nějakou hezkou knížku. Ale 
do konce roku mě ještě čeká několik vystoupení, to 
největší  v pražské Lucerně, takže ve chvílích volna se 
učím texty  a hlavně se snažím šetřit si síly. 
v době, kdy dostanou čtenáři toto číslo do schrá-
nek, budou vrcholit přípravy na vánoce. Mohli 
byste čtenářům prozradit, kde je budete trávit vy?
Petr Rezek: Vánoce trávím vždy doma v Praze. Dříve 
jsme jezdívali na chalupu i s našimi přáteli a blízkými, 
ale bohužel někteří z nich už mezi námi nejsou. Takže 
i kvůli té vzpomínce jsme se se ženou rozhodli, že strá-
víme společně doma.
Hana Zagorová: I my budeme tentokrát s manželem 
v Praze. Poslední roky jsme je většinou trávili v Ko-
šicích, kde měl manžel rodinu a také donedávna ma-
minku. Ta již bohužel není mezi námi. Takže letos to 
bude obráceně a budeme Vánoce trávit doma v Praze 
a naopak pozveme košickou rodinu k nám.
jste oba zpěváci, takže budete zpívat i koledy?
Petr Rezek: Na to se mě hodně lidí ptá.  Já jsem šťastný 
na jevišti, je to má práce. Ale v soukromí se věnuji zce-
la jiným věcem. Já to vždycky přirovnávám k tomu, 

samozřejmě s nadsázkou a humorem, jako bych chtěl 
po svém kamarádovi na Štědrý den, aby mi udělal tře-
ba zídku. Takže pár koled si samozřejmě zazpíváme, 
ale nebereme to jako rituál. Ono jich je dost v rádiu.
Hana Zagorová: Víte, já toho zpívání mám skutečně 
za celý rok hodně, takže si je spíše pustíme. 
Mám úplně poslední otázku. co byste popřáli čte-
nářům Otrokovických novin a vašim fanouškům 
do nového roku 2019?
Petr Rezek: Já bych čtenářům Otrokovických novin 
i všem popřál, ať jim v těch následujících dnech, mě-
sících i letech prší krásné zdraví, štěstí, láska a občas 
nějaká i ta korunka (úsměv).
Hana Zagorová: Samozřejmě hodně zdraví  a aby se 
nám všem splnilo to, co chceme, abychom byli všichni 
šťastní a spokojení.
 Šárka ŠaRMaNOvá, 
 snímky: Martina FOjtÍkOvá

hana Zagorová a Petr Rezek: Za osmnáct let jsme se nepohádali

Plný energie. Petr Rezek publiku ukázal, že to stále ještě umí na jevišti pořádně rozparádit.

noblesní. Hana Zagorová jednu ze svých písní vyjadřovala také pomocí znakové řeči.



do 6. 1. 2019, Městská galerie, 14–18 hodin, vstup 
volný
alFONS – výtvaRNá SkUPiNa hUStOPeČe
Výstava výtvarného spolku z Hustopečí. Tucet  přátel, 
kteří pracují každý jinou výtvarnou technikou, s jinou 
představou o výtvarném zpracování a s odlišným vní-
máním estetiky. 

3.–30. 1., foyer kinosálu, 8–18 hodin, vstup volný
vlaStiMil Mihal – MakROFOtOGRaFie 
hMyZU
Unikátní výstava makrofotografií – výběr prací uzná-
vaného cestovatele, entomologa a fotografa Vlastimila 
Mihala z Přerova. 

7. 1.–3. 2., Městská galerie, vernisáž v pondělí 7. 1. 
v 18 hodin, vstup volný
decade – jan kasl
Výstava DECADE je ohlédnutím za desetiletou pra-
cí Jana Kasla, jehož největší vášní je sportovní foto-
grafie. Na jeho tvorbě je znatelný smysl pro přesnost 
a nadšení pro svět sportu. Nejvíce ho baví momenty 
mimo komfortní zónu, kam často strhává i všechny 
ostatní, a i díky tomu vznikají unikátní záběry. 

neděle 13. 1., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
Naše muzika – novoroční taneční odpoledne
vaceNOvjáci
Příznivce dobré dechovky bude tentokrát bavit známá 
kapela z Vacenovic na jižní Moravě. Vznikla v roce 
1976, od té doby souborem prošlo několik desítek vý-
borných hráčů, o stoupající úrovni svědčí mimo jiné 
vítězství v soutěži Zlatá křídlovka z roku 1992. Vace-
novjáci jsou ale známí i z rozhlasového vysílání, v mi-
nulosti získali dvakrát po sobě titul „Nejúspěšnější ka-
pela dechovkové hitparády ČRo Praha“. Kapela sklízí 
úspěch také v zahraničí.

středa 16. 1., v 18 hod., Městská galerie, vstupné 70 Kč
Cestovatelská beseda
MONGOlSkO – jen poušť a step?
V novém roce otevíráme nový cyklus besed a před-
nášek pod názvem „Cestovatelské středy”. Začínáme 
poutavou besedou s fotoprezentací cestovatele Antoní-
na Kusbacha, který již od počátku 80. let podnikal spo-
lu s režisérem a kameramanem Ladislavem Moulisem 
řadu cest do odlehlé civilizace a nedotčených oblastí 
(Sibiř, Aljaška, Kanada, Kamčatka…) a podílel se také 
na vzniku celé řady dokumentárních filmů.

sobota 26. 1., 9–13 hod., velký sál, vstupné 50 Kč, děti 
vstup zdarma MeZiNáROdNÍ eNtOMOlOGic-
ký výMĚNNý deN a výStava 
Jedinečná výstava spojená s koupí a prodejem brouků, 
motýlů, strašilek, pavouků a plazů z celého světa. Pro 
děti je připraveno malování hmyzích motivů na obli-
čej. Interiér BESEDY je tentokrát obohacen o výstavu 
makrofotografií od entomologa, cestovatele a fotogra-
fa Vlastimila Mihala z Přerova.

neděle 27. 1., v 15 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek TYJÁTR uvádí reprízu pohádky
SNĚhOvá kRálOvNa
Výpravné představení podle klasické předlohy Hanse 
Christiana Andersena. Pohádkový příběh Káje a Ger-
dy o jejich nepřekonatelné lásce a přátelství, které jsou 
schopny porazit zlo v jakékoli podobě. Režie: Radek 
Chmela

středa 30. 1., v 18.30 hod., velký sál, vstupné 380 Kč, 
vstupenky v TIC a v síti Ticketportal
Agentura HEDDY KEDDY uvádí
kOlláROvci – NeÚPROSNý ČaS
KOLLÁROVCI jsou seskupením mladých talentova-
ných hudebníků z východního Slovenska. Jejich živá 
hudba, temperamentní zpěv a humorné slovo vytváří 
všude nezapomenutelnou atmosféru. Nosným pilířem 
jejich repertoáru je slovenská lidová píseň, která je 
v jejich podání příjemná i pro ty, kteří tento žánr nikdy 
nevyhledávali.

Připravujeme na únor:
8. 2. O sportovní slávě, 22.–23. 2. Astro festival zdra-
ví, 28. 2. Zdeněk Izer – Na plný coole

kiNO
pátek 11. 1., v 19 hod., kinosál, vstupné 180 Kč, 
Velká Británie 2017, 120 min., titulky, přístupné od 15 
let
black Sabbath: the end of the end – Dokumentár-
ní,�hudební

Kapela Black Sabbath se v únoru 2017 rozloučila se svý-
mi fanoušky dvěma monstrózními koncerty v domov-
ském Birminghamu. Vznikl z nich koncertní snímek. 
 
neděle 13. 1., 15 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Francie 2018, 105 min., dabing, přístupné bez omezení
aSteRiX a tajeMStvÍ kOUZelNéhO lek-
tvaRU – animovaný,�rodinný
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stro-
mu, rozhodne se, že je čas, aby někomu prozradil ta-
jemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky 
kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. 
 
neděle 13. 1., 17 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2018, 110 min., dabing, přístupné bez omezení
bUMblebee 3d –�akční,�dobrodružný,�sci-fi
Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která k naro-
zeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí 
pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ale 
ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který 
se v zapadlém kalifornském městečku v téhle podobě 
ukrývá před světem.

čtvrtek 17. 1., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2019, 120 min., titulky, nevhodné pro děti a mlá-
dež do 12 let
SkleNĚNý – thriller,�drama,�mysteriózní
Thriller inspirovaný komiksem spojuje dva samostatné 
úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). 

čtvrtek 24. 1., 19 hod., kinosál, vstupné 80 Kč
Dánsko 2018, 119 min., titulky, nevhodné pro děti 
a mládež do 12 let
SlOžka 64 – krimi,�mysteriózní,�thriller
Do rukou detektiva a jeho asistenta Assada z kriminál-
ního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. 
Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěné-
ho ostrova se třemi mumifikovanými těly nalezenými 
za falešnou stěnou jednoho bytu?  
 
pátek 25. 1., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2018, 95 min., nevhodné pro děti do 12 let
bio senior: PO ČeM MUži tOUžÍ – komedie
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), tro-
chu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy 
letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne 
jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran.  
 
čtvrtek 31. 1., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2019, 91 min., titulky, mládeži do 15 let nepří-
stupno
tichO Před bOUřÍ – drama,�thriller
Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. Baker 
toho má dost za sebou. Svoje životní rány si léčí v 
klidu rajského exotického ostrova v Karibiku. Živí se  
jako rybářský průvodce, má loď, ve vesnici domek i 
milenku a nehezkou minulost zapíjí v baru. Ticho jeho 
života rozčísne bývalá žena Karen.

Připravujeme kino na únor:
Hudební film – The Doors, Ženy v běhu,
Bio senior – Doktor Martin, Úhoři mají nabito
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sobota 19. 1., 19.30 hod., velký sál, kinosál, kavárna, 
vstupné 350 Kč, 320 Kč, 290 Kč
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou 
BESEDOU pořádá
20. jUbilejNÍ MĚStSký PleS
Moderuje a baví: TOMÁŠ MATONOHA. Ukázky 
standardních a latinsko–amerických tanců z Tv show 
StarDance IX: DANIELA ŠINKOROVÁ A MI-
CHAL PADEVĚT. Barmanská show: BARMANI 
ZLÍN. Hudba ve velkém sále: skupina EREMY, 
v kinosále: cimbálová muzika DENICA (do 22.30 
hodin) + diskotéka DALIBORA DĚDKA (od 23.00 
hod.). Městská kavárna alias PIANOBAR: klavírista 
KAMIL DYJÁK a houslista FBM JAN KOTULÁN. 
Welcome drink, bohatá tombola, losování stolů, zá-
bavný fotokoutek. Součástí vstupenky pro dvě osoby 
láhev vína. Hlavním partnerem plesu je společnost 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a. s.

NOVINKY V KURZECH / II. pololetí šk. roku 2018/2019

Vyplněné přihlášky a platba v TIC do 18. ledna 2019. Kurzy budou začínat v týdnu od 4. 2. 2019 v případě dostatečného počtu řádně přihlášených účastníků.

NÁZEV DEN ČAS PROSTOR CENA

pondělí 9.00–10.30 učebna 2. patro 1 200 Kč

středa 15.45–16.30 bar 2. patro 600 Kč

pátek 16.30–18.00 bar 2. patro 1 000 Kč

pátek 18.00–19.30 bar 2. patro 1 000 Kč

čtvrtek - 7. 2., 21. 2., 
7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4. 10.00–11.00 učebna 2. patro 510 Kč

ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Word, Excel, Power Point – notebook a myš s sebou

KOCOUŘÍ CVIKY PRO DĚTI OD 5 LET

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU:
6 LEKCÍ PŘEDNÁŠEK NA TÉMA CESTOVÁNÍ

 –  co jste třeba nevěděli?

KURZ KRESBY PODLE MODELU
příprava pro SŠ i VŠ

KURZ MALBY PODLE MODELU
zátiší, portrét, figura
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kongresové a kulturní centrum Otrokovická BeSeDA – Otrokovic-
ká BeSeDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.ot-
rokovickabeseda.cz, kontakt: predprodej@otrokovickabeseda.cz, tel.: 
571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru je otevřen  
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., www.tic-otrokovice.cz. městská ga-
lerie je otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.
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neděle 13. 1., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
vaceNOvjáci
Příznivce dobré dechovky bude tentokrát bavit známá kapela 
z Vacenovic na jižní Moravě. Více o této akci najdete na str. 6

středa 16. 1., v 18 hod., Městská galerie, vstupné 70 Kč
Cestovatelská beseda
MONGOlSkO – jen poušť a step? Více o akci najdete na str. 6

sobota 19. 1., 19.30 hod., velký sál, kinosál, kavárna 
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU 
pořádá
20. jUbilejNÍ MĚStSký PleS
Moderuje a baví Tomáš Matonoha
Vystoupí např. Daniela Šinkorová a Michal Padevět
vstupné 350 Kč, 320 Kč, 290 Kč
Více o této akci najdete na straně 6

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

1) do povinné výbavy san-
ta clausových sání patří: 
Správně a)

2) santa clausovy sáně 
může řídit: Správně b)
§ 59 odst. 1 zákona č. 
361/2000 Sb. Vozkou smí být 
osoba starší 15 let.

3) Pokud santa clausovi 
sobi znečistí pozemní komu-
nikaci: Správně a)
Při znečištění dálnice, silnice 
nebo místní komunikace, kte-

ré způsobí nebo může způso-
bit závady ve sjízdnosti nebo 
schůdnosti, musí ten, kdo zne-
čištění způsobil, je bez průtahů 
odstranit a uvést ji do původ-
ního stavu. nestane-li se tak, 
je povinen uhradit vlastníkovi 
této pozemní komunikace ná-
klady spojené s odstraněním 
znečištění a s uvedením po-
zemní komunikace do původ-
ního stavu – viz § 28 zákona 
č. 13/1997 Sb. (BUŠTA, P., 
knĚŽínek, J.: Praha 2016, 
s. 100). (dop)

odVoz zdarMa – cena dohodou
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bezpečný dopravní prostor: správné 
odpovědi na otázky z kvízu ze str. 4 
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vánoční program v kostele sv. vojtěcha v Otrokovicích

Hlavní vánoční bohoslužby   24. 12. v 15.30 (pro děti) a ve 24.00 hod. 
     25. a 26. 12. v 7.30 a 10.30 hod.
Vánoční besídka   25. 12. v 15.00 hod. 
Svátek Svaté rodiny  30. 12. v 7.30; 10.30 hod. 
Novoroční bohoslužby  31. 12. ve 23.00, 1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha  24. 12. od 13 do 16 hod., 25. 12.–1. 1. 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.
Svátek Svaté rodiny  30. 12. v 9.00 hod.
Novoroční bohoslužby  31. 12. v 16.00, 1. 1. v 9.00 hod.
Vánoční besídka    30. 12. v 15.00 hod.

vánoční koncerty v kostele sv. vojtěcha
29. 12. v 16.00 hod. Vánoční koncert souboru Musicorum Aurum. 
Program: skladby Mozarta, Bacha, Händela, Michny, Michaličky a dalších. 
6. 1. v 17.00 hod. Novoroční koncert souboru Magna Mysteria a přerovské hudební společnosti 
Entuziasté. Vstupné dobrovolné na podporu opravy střechy kostela sv. Michaela. 

řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Michaela
25. 12., 26. 12., 1. 1. vždy v 9.00 hod.

Milí�spoluobčané,�v�čase�vánočních�svátků�Vám�přeji�chvíle�prožité�v�pokoji,�radosti�a�štěstí.�Kéž�
by�nás�všechny�spojovalo�přesvědčení,�že�naším�největším�bohatstvím�není�to,�co�získáme�pro�
sebe,�ale�to,�co�dokážeme�dát�druhým.�Když�se�dokážeme�dělit�o�dobro,�přátelství,�pozornost,�
lásku�či�úsměv,�pak�nám�toto�bohatství�neubývá,�ale�roste. P. josef ZeliNka, farář�

12. 1. 2019, DDM Trávníky, 
15–18 hodin, cena 50 Kč, pro 
veřejnost
exit game v ddM
Máte rádi kvízy, rébusy? Pak 
je pro vás určena naše hra. 
Kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz

20. 1., Otrokovická BESEDA, 
od 16 hodin, pro veřejnost 
Pohádkový karneval  
Čeká vás rej masek, hry, sou-
těže a spousta další zábavy.
Vstupné: masky 50 Kč, dopro-
vod 60 Kč 
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

21. 1., středisko Trávníky, 
17–19 hodin, 
tvoření pro dospělé – drát-
kování
V ceně materiál, návody, 
lektorné.
Na akci je třeba se přihlásit do 
18. 1. 
cena 120 Kč
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz

21. – 25. 1., středisko Trávníky, 
pro veřejnost
Ptačí týden
Budeme shromažďovat budky, 
krmítka a zobání pro ptactvo. 
Noste i papírové výrobky s pta-
čí tematikou. Výrobky budou 
v únoru a březnu vystaveny na 
středisku Trávníky.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz

Každé pondělí až čtvrtek v mě-
síci – Centrum volného času 
Baťov, 15–18 hodin
Otevřená herna pro rodiče s 
dětmi
Volná hra v herně. 
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz 

Do 28. 2., středisko Trávníky, 
pro veřejnost
výtvarná soutěž na téma 
„Můj nejoblíbenější film/po-
hádka“
Namaluj či jinak výtvarně 
ztvárni nejoblíbenější film 
nebo pohádku. Na zadní stranu 
výkresu uveď své jméno, ško-
lu/školku, e-mail a věk. Každý 
výkres bude oceněn a vystaven 

na DDM Sluníčko, středisko 
Trávníky, kde proběhne hlaso-
vání o pět nejsympatičtějších 
výtvorů. Ty budou následně 
oceněny. 
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz

Od ledna otevíráme 
nové kroužky:
Pohyb v rytmu zumby, kaž-
dé úterý 18–19, cena: 600 Kč, 
středisko Trávníky
Kroužek je určen pro děti ve 
věku od 9 do 11 let. Děti se 
seznámí se  základními taneč-
ními pohyby nejen v rytmu 
zumby, rozšíří si pohybové 
dovednosti a také si posílí růz-
né části těla.

Záchranáři, každé pondělí 
16–17 hodin, cena 600 Kč, 
středisko Trávníky
Jak se zachovat v nečekaných 
situacích? Co dělat, když hoří? 
To a mnohem více se děti zá-
bavnou a hravou formou naučí 
v kroužku záchranáři. Krou-
žek je pro děti od 1. třídy ZŠ.
Kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

Broetje, Buderus, Ariston, Destila 
Tel. 777 052 866

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

 Náměstí 3. května 17, Otrokovice  

In
z

e
r

c
e



OtrOkOvické
nOviny8

Zá
m

os
tí

NAVŠT
IVTE

VAŠI N
OVOU

PRODE
JNU

SPOJO
VACÍHO

  MATERIÁ
LU.

    TĚ
ŠÍME SE 

 NA VÁ
S!

www.handycorp.cz
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Jaká práva mají osoby se zdravotním postižením i něco o novin-
kách v oblasti evropské legislativy. nejenom tyto, ale i další uži-
tečné informace se mohli z úst těch nejpovolanějších dozvědět 
senioři, zdravotně znevýhodnění lidé i sociální pracovníci.  Do 
obřadní síně otrokovické radnice zavítali v pátek 30. listopadu 
zástupci národní rady osob se zdravotním postižením a také lé-
kařka a poslankyně evropského parlamentu Olga Sehnalová. 
 (šar), foto: archiv

Seminář radil i handicapovaným

Střední průmyslová škola 
(SPŠ) Otrokovice se již několik 
let úspěšně zapojuje do mezi-
národních projektů v rámci ev-
ropského programu Erasmus+. 
Spolupracuje se středními ško-
lami napříč Evropou a pořádá 
mezinárodní setkání studentů 
s cílem podpořit jejich jazyko-
vé znalosti a naučit je spoluprá-
ci s vrstevníky z jiných zemí.

Takové setkání studentů 
a učitelů se uskutečnilo v SPŠ 
Otrokovice v týdnu od 25. lis-
topadu do 1. prosince. Tato 
výuková aktivita je součástí 
probíhajícího projektu „Tea-
ching for tomorrow: Flipped 
learning“, který byl odstarto-

ván na podzim loňského roku 
a je spolufinancován Evrop-
skou unií. Projekt má za úkol 
prostřednictvím partnerské 
spolupráce 7 zemí (Turecka, 
Lotyšska, Chorvatska, Itálie, 
Portugalska, Maďarska a České 
republiky) rozšířit ve vzděláva-
cím procesu používání nových 
digitálních technologií a začít 
zavádět do běžné výuky nové, 
moderní metody jako např. Fli-
pped learning.  

Poté, co se pedagogové 
na několika předchozích výjez-
dech s novými metodami se-
známili, přijeli studenti se svý-
mi učiteli do České republiky, 
aby zde otestovali působnost 

nových metod přímo ve vy-
učovacích hodinách. Učitelé 
z Itálie, Portugalska, Turecka, 
Chorvatska a České republiky 
učili ve třídách s mezinárod-
ním složením studentů chemii, 
fyziku, biologii a matematiku. 
Využívali nejen moderní digi-
tální zařízení, ale i názorné po-
můcky v Experimentáriu SPŠ.

Velkým přínosem všech se-
tkání je seznamování s kultu-
rou hostitelského regionu. Za-
hraniční studenti a pedagogové 
v rámci doprovodného progra-
mu nahlédli do chemických la-
boratoří Fakulty technologické 
UTB ve Zlíně a prohlédli si 
nové sídlo fakulty humanitních 
studií, které navrhla světozná-
má architektka Eva Jiřičná.

Videa a prezentace, kterými 
zahraniční studenti ohodnotili 
svůj vlastní přínos k celému 
setkání, měli možnost předvést 
v zasedací místnosti Zastupi-
telstva Zlínského kraje v 21. 
budově ve Zlíně.

V sobotu setkání skončilo, 
ale studenti a učitelé ze všech 
zúčastněných zemí budou v re-
alizaci projektu pokračovat 
a v dubnu 2019 se setkají v por-
tugalském městě Vialonga.
  dana MOŠNOvSká,
 SPŠ Otrokovice

Sedm zemí se setkalo na půdě SPŠ

experiment. žáci zkoušeli i zajímavé experimenty.  Foto: sPŠ

V sobotu 5. ledna se v Otroko-
vicích uskuteční další ročník 
Tříkrálové sbírky. I do vašich 
domovů zavítají Kašpar, Meli-
char a Baltazar. 

Naše tříkrálové koledníky 
můžete očekávat od 10 do 15 
hodin. Přijdou k vám jako vždy 
s úsměvem a písní na rtech a už 
teď se těší na radostné setkání 
s vámi. 

Věříme, že stejnou radost 
budete mít ze setkání s nimi 
i vy.  Jan žalČÍk, 
pastorační� asistent� Charity�

 Otrokovice

tři králové znovu zavítají do vašich domovů

Na pozvání poslance Evrop-
ského parlamentu Petra Ježka 
se ve dnech 13. – 18. října 2018 
vybraní studenti Gymnázia Ot-
rokovice spolu se svými kolegy 
ze Zlína a jižních Čech zúčast-
nili poznávací exkurze do Bel-
gie. Cílem cesty bylo přiblížit 
středoškolákům fungování EU 
a jejích institucí, zejména roli 
Evropského parlamentu a práci 
europoslanců.

Po krátké zastávce ve Frank-
furtu nad Mohanem, městě, jež 
nás okouzlilo zejména svým 
propojením moderních mrako-
drapů s historickým centrem, 
jsme odpoledne dorazili do vý-
chodobelgického města Leu-
ven (Lovaň). Tam jsme byli 
ubytováni, a tak jsme mohli 
na vlastní kůži vyzkoušet, jak 
pozoruhodný je život ve sku-
tečně studentském městě, jímž 
Leuven se svými univerzitními 
budovami, knihovnami a roz-
lehlými kolejními areály beze-
sporu je. 

Dalšího dne jsme zavítali 
do tří významných belgických 
měst, byly to Antverpy, Gent 
a Bruggy, která velmi utrpěla 

během světových válek. Dnes 
byste však následky hledali 
marně. Jistě jsem nebyl jediný, 
kdo byl unesen gotickými kate-
drálami, radnicemi a typickou 
cihlovou architekturou. 

Vrcholem zájezdu byla ná-
vštěva hlavního města Bruselu 
a exkurze do Evropského par-
lamentu. Zde jsme si rozšířili 
obzory v tom, jak funguje EU.

 Poté následovala prohlídka 
centra města, které svým pro-
línáním staletých a moderních 
budov působí dost zvláštně, 
ale na nás udělalo dobrý do-
jem a každý si v něm našel „to 
své“, ať už to byla nákupní cen-
tra, proslulé výrobny pralinek, 
chrámy, či královský palác. 

Děkujeme europoslanci Jež-
kovi, jeho kanceláři i panu prů-
vodci Hambálkovi, který nás 
provázel po celou dobu a sdělo-
val nám zajímavé a cenné infor-
mace. Mluvím jistě za všechny 
účastníky, když řeknu, že tento 
zájezd nás všechny obohatil 
a stane se krásnou vzpomínkou 
na naše středoškolská léta.
 Michal kObylÍk, 
 Gymnázium�Otrokovice

Gymnazisté navštívili centrum eU



Dne 21. listopadu jsme si připomněli 2. výročí, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan alois bRáZdil. S láskou vzpomínají 
dcera a syn s rodinami.

Dne 5. prosince uplynulo 15 let od úmrtí pana  
jaroslava kUbiČÍka. Vzpomíná syn Jaroslav  
a dcera Marie s rodinami.

Dne 16. prosince vzpomeneme 1. výročí, kdy nás 
navždy opustila milovaná babička, paní emílie 
PoloMíkoVá. Jak tiše žila, tak tiše odešla. 
Skromná v životě, tichá v bolestech. S láskou 
a úctou vzpomíná celá rodina. kdo ji měl rád, vzpo-
meňte s námi.

Dík�za�to,�čím�jsi�nám�v�životě�byl,�za�každý�den,�
který�jsi�s�námi�žil.�Tvůj�odchod�stále�bolí,�na�Tebe�
zapomenout�nedovolí. Dne 16. prosince by se do-
žil 94 let můj drahý manžel, náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan František vlk. Zároveň dne 
31. prosince vzpomeneme 32. výročí jeho úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomínají jeho manželka Anna, dcera Jarmila 
s manželem Miloslavem, vnuci Martin a Petr s rodinami.

Dne 17. prosince vzpomeneme 7. výročí, kdy od 
nás odešel náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
František kRČek. Za tichou vzpomínku děkují 
dcery Věra a Zdena s rodinami.

Dne 18. prosince vzpomene-
me 7. výročí úmrtí pana Zdeňka  
Nevařila a dne 25. prosince 
vzpomeneme nedožitých 90 let pana  
Františka Nevařila. S láskou 
vzpomíná manželka a rodina.

Dne 25. prosince uplyne 7 let, kdy nás navždy 
opustil pan Milan křivák. S láskou a úctou stá-
le vzpomínají manželka, děti a vnuci.

Čas�ubíhá�a�nevrací,�co�vzal,�ale�láska�a�vzpomínky�
v�našich�srdcích�žijí�dál. Dne 30. prosince uplyne 
9 let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan luboslav jeNyŠ. S láskou  
a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 5. ledna vzpomeneme nedožité 95. naroze-
niny našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
jaroslava SOMRa. Dne 22. června si připome-
neme 15 let od jeho úmrtí. Nikdy nezapomeneme. 
Dcery Jitka a Svatava s rodinami. Děkujeme všem, 
kdo jste ho znali, za tichou vzpomínku.

Dík�za�to,�čím�jsi�nám�v�životě�byl,�za�každý�den, 
který�jsi�s�námi�žil.�Tvůj�odchod�stále�bolí,�na�Tebe�
zapomenout� nedovolí. Dne 16. ledna by se dožil  
89 let pan Otakar ZatlOUkal. To mu však 
nebylo přáno a zemřel dne 4. ledna 2012. Kdo jste  
ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpo-
mínku děkují manželka Jana a dcery s rodinami.

Dne 12. prosince se dožil v plné svěžesti 90 let pan ladislav 
bittNeR. Pevné zdraví do dalších let mu přejí manželka Jin-
dřiška a synové Ladislav a Jiří s rodinami.

Dne 21. prosince se dožívá životního jubilea 85 let 
pan tomáš kaŠPaR. Hodně elánu a zdraví přeje 
celá rodina.

Na Štědrý den oslaví 80. narozeniny pan josef   
řehOřÍk. Pevné zdraví a stálý životní optimismus 
mu přejí manželka Stáňa, synové Vladimír, Josef  
a Martin s rodinami.

9OtrOkOvické
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společenská kronika: 
základní cena za zveřejnění je 200 

 (a více, dle délky textu) kč vč. DPH/osoba. 

Podklady a platby přijímá TIC, 
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., 

tel.: 571 118 103.

blahoPřání

Prodám RD v žádané lokalitě 
Otrokovice, 2+1, užitná plocha 
237m2, s možností přístavby. 
Zahrada 232m2. Zn: nejvyšší 
nabídka, tel. 739 650 050.

sháníme domek se zahradou, 
platba v hotovosti. Děkuji. 
Tel.: 604 517 862.

koupím ihned byt, i v původ-
ním stavu. Volejte: 703 128 423.

Inzerce

Upřímně děkujeme všem přátelům, děvčatům  
z pěveckého souboru, sousedům a známým, kteří se 
přišli rozloučit dne 30. října s naší maminkou, paní 
Irenou PosPíŠkoVou. Dcera Iva a magda s ro-
dinami 

Děkujeme všem, kteří  se přišli rozloučit dne  
22. listopadu s mojí zesnulou manželkou, paní  
ladislavou FIlíPkoVou, která  nás  náhle 
opustila dne 18. listopadu ve věku 79 let. Jan Filí-
pek s celou zarmoucenou rodinou
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Firma aramark, s. r. o. 

hledá dO Své NOvé  
PROvOZOvNy tytO kOleGy: 

• pomocný kuchař
• kuchař minutky
• pokladní/prodavač/výdej jídel
• šéfkuchař
• skladník/řidič

Otevíráme 2. 1. 2019! 
Místo pracoviště: 

Objízdná 1628, Otrokovice. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle: 

606 699 370
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PlYnoserVIs-ToPení 
zdeněk srnec, Otrokovice. 
montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla karma, ohřívače 
vody mora, Ariston, enbra.  
Tel. 604 988 815.

kurz horMonální 
JÓGoVÉ TeraPIe

V lednu 
Pro ŽenY 

V oTrokoVIcích
Více na: www. ckzdravi.cz 

Mobil: 721 529 745 
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Již po třicáté přivezou skauti 
betlémské světlo. V Otrokovi-
cích jej bude letos možné za-
pálit poprvé v průvodu, který 
půjde 22. prosince skrze město 
až na náměstí 3. května.
Cestu z Betléma do Rakouska 
absolvuje vánoční plamínek 
letecky, kde bude 15. prosince 
během slavnostní ekumenické 
bohoslužby předáván skau-
tům z jednotlivých evropských 
zemí. Už na druhý den se díky 
skautům rozšíří vánoční plamí-
nek po celé republice. Rozvoz 
probíhá již tradičně po vlako-
vých trasách. V Otrokovicích 
zastaví vlak s betlémským svět-
lem v 8.15 hodin. 
Kdo tento vlak nestihne, ne-
musí zoufat, protože již  
22. prosince ponesou světlo 

skauti v průvodu, který projde 
prakticky celými Otrokovicemi. 
„V minulých letech jsme světlo 
rozdávali ve stáncích v parku 
na Baťově a na náměstí, a proto, 
že jej chce rok od roku čím dál 
více lidí, rozhodli jsme se letos 
pro změnu v podobě průvodu,“ 
vysvětlil vedoucí otrokovického 
střediska Petr Foltýn.
 Skauti v 16 hodin zamíří přes 
ulice Tylova, Mánesova a Er-
benova do parku před Spole-
čenským domem a dál po tř. 
T. Bati přes Kolonku, podcho-
dem, kolem sokolovny směrem 
na náměstí 3. května, kam dora-
zí před 18. hodinou. Po cestě si 
světlo může kdokoliv připálit či 
se přidat do průvodu. Jeho závěr 
bude patřit společnému zpívání 
vánočních koled.  (red)

betlémské světlo: letos poprvé v průvodu
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Z betléma. Světýlko�dorazí�tradičně�vlakem.�Foto: Petr POlaNSký

technické služby Otrokovice,  
s. r. o.,  

k. Čapka 1256,  
Otrokovice, 

přijmou
• na zkrácený úvazek 
– 9 hodin týdně v odpoled-
ních hodinách pracovnici 
pro úklid administrativní 
budovy, ul. k. Čapka.
Nástup od 1. ledna 2019 nebo 
dle dohody. 
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalové 
telefonicky – 577 922 329, 
603 159 744 nebo osobně 
v sídle společnosti v 
době od 6 do 14 hodin. 
Osobní schůzku je nutné  
si vždy předem sjednat tele-
fonicky.

PoděkoVání

sPolečenská kronIka



Je četba zábavná a poučná? Jsou dobro-
družné či jiné knihy v dnešní přetechni-
zované době ještě stále in? 
Nepochybně ano. Dokazují to i chlap-
ci a děvčata ze ZŠ T. G. M. v Otro-
kovicích, kteří se pravidelně scházejí 
ve čtenářském klubu pod vedením paní 
učitelky Jany Melichárkové. Čtenářský 
koutek vznikl díky projektu „Učíme se 
navzájem“. Naším cílem je prostřed-
nictvím takzvané dílny čtení zlepšovat 
u dětí dovednosti čtení, porozumění 
textu, pochopení obsahu a schopnost 
reprodukce. 

Naši čtenáři jsou kladně motivováni 

k četbě a současně si obohacují slovní 
zásobu, umí se lépe vyjadřovat ve své 
mateřštině a prohlubují si své vědomos-
ti. Společné chvíle nad knihou trávíme 
v příjemném a útulném prostředí školní 
knihovny, kde si malí čtenáři mohou 
vybrat z pestré nabídky dětské literatu-
ry. Čtenářský klub bude na škole probí-
hat po celý školní rok a je otevřen pro 
všechny, kteří mají rádi knihy a chtějí 
se ponořit do úžasného světa příběhů. 
 Jana MelicháRkOvá,
� ZŠ�T.�G.�M.

Registrační číslo projektu 
Z.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0005515 
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

PrŮkazoVÉ 
FoTo 

otrokovická 
beseda:  

Po, St 8–11, 13–16,  
Út, Pá 9–11,13–15, 

ČT 9–11 hod.
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když jsme nastoupili do ško-
ly, byli jsme vykulení prvňáci. 
nová paní učitelka nás začala 
učit číst a všem se nám to ku-
podivu dařilo. Písmenka jsme 
objevovali pomocí metody 
SFUmATO. Také k nám pravi-
delně do třídy přicházela paní 
učitelka Hanka Brázdilová – 
třídní z naší patronátní třídy. 
Byly to báječné chvilky s no-
vou knížkou, kterou nám četla 
na pokračování. 

Ve druhé třídě k nám při-
cházeli naši kamarádi – osmá-
ci a pravidelně nám předčítali. 
někteří se trošku báli, ale opět 

jsme poznali několik skvělých 
knížek a zjistili, že hlasité čtení 
není žádná velká dřina, když se 
to umí. 

Třetí třída nám přinesla 
nové překvapení. Paní učitelka 
k nám do třídy pozvala naše 
maminky, babičky a dokonce 
i tatínky. S těmi se každý tý-
den setkáváme u dalšího čte-
ní. na tyto projektové hodiny 
„Čtení nedá velkou práci, čtou 
nám naši dospěláci“ se vždyc-
ky všichni velmi těšíme. Proží-
váme veselé chvilky nad zají-
mavými knížkami. 

Také si povídáme o knihách, 

které se jim líbí a které četli 
jako malí. Všichni se snažíme, 
abychom i my brzy dokáza-
li tak skvěle číst. Třeba nám 
k tomu pomohou i knížky, kte-
ré dostáváme ve škole od Je-
žíška každoročně pod strome-
ček. Jsme zvědaví, jestli i letos 
pro nás nějakou připraví.

A na závěr bychom rádi po-
děkovali všem rodičům a hlav-
ně babičkám Radce matuzs-
kové a Zdeňce Hanouskové 
za jejich čas a krásné čtení.  
 III. a a 

 andrea dohnaloVá, 
 třídní učitelka ZŠ Mánesova

na Mánesce čtení baví děti i dospělé

spokojené. Škola dětem ukazuje, že čtení může být velmi zábav-
né a hlavně prospěšné. Snímky: ZŠ MáNeSOva

čtenáři. Dobrá knížka dokáže čtenáře vtáhnout do příběhu. Foto: ZŠ t. G. M.

Čtenářský klub dokazuje, že knihy jsou stále iN

Páté tematické setkání rodičů žáků pro-
běhlo již tradičně v úterý, tentokrát 13. 
listopadu. 

Téma „Nastavování hranic ve vý-
chově a zvládání nežádoucího chování“ 
přijela přiblížit Alena Střelcová, kte-
rá působí jako klinický psycholog ve 
Vsetíně. Od počátku vládla v učebně 
přátelská a uvolněná atmosféra. Odbor-
né termíny objasňovala lektorka na pří-
kladech ze své bohaté praxe. 

Pocity dětí se snažila přiblížit na pří-
kladech různých a často nepříjemných 
situací pro dospělé. Tak, jak reagujeme 

my při vytýkání chyb, neznalosti pro-
středí, pocitu bezmocnosti, reagují i děti 
při „učení se chovat“. Nevhodné reakci 
říkáme zlobení. 

Jak správně dítě nasměrovat a jaké k 
tomu použít prostředky, se mohli rodiče 
dovědět právě na tomto tematickém se-
tkání. Velmi zajímavá byla část o tres-
tech. 

Po celou dobu měli zúčastnění mož-
nost klást dotazy, které psycholožka 
ochotně a srozumitelně zodpovídala. 

Přestože se setkání uskutečnilo ve 
škole pro děti s mentálním postižením, 
poznatky lze úspěšně využít u všech 
dětí bez ohledu na diagnózu.
 Zuzana FOjtÍkOvá,
 ZŠ Otrokovice,�Komenského

jak zvládnout zlobení aneb jde to i v klidu

Registrační číslo projektu: CZ.02.
3.68/0.0/0.0/16_022/0007648
identifikace žádosti (hash): j2QbRP
Název projektu: Chceme si rozumět
Realizátor projektu:  
Základní škola Otrokovice, Komen-
ského
se sídlem: Komenského 1855, 765 02 
Otrokovice
iČ: 61716413
Oprávněná osoba: 
Mgr. Pavlína Frdlíková

s knihou. V roli předčítají-
cích se ocitly i babičky dětí. 

Poučné. S pomocí psycholožky měli 
rodiče možnost zjistit, jak si poradit se 
zlobením.  Foto: ZŠ komenského

Celkem 23 582 korun. Tako-
vou částku se podařilo vybrat 
ZŠ Trávníky v charitativní 
sbírce Bílá pastelka. Škola se 
do této akce zapojuje každo-
ročně ve spolupráci se zlínskou 
oblastní pobočkou Sjednocené 
organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR, z. s. 

Organizace se opět ujaly žá-
kyně třídy IX. B Karolína An-
drýsková a Sabina Hoferková. 
Díky jejich velkému úsilí se 
podařilo vybrat částku, kte-
rá byla nejvyšší ve Zlínském 
kraji a druhá nejvyšší v celé 
republice. Za tuto svou snahu 
byla děvčata i letos pozvána 

do Prahy na setkání účastníků 
s názvem Poděkování nejlep-
ším. Nejlepší pracovníky oce-
nil pražský primátor s dalšími 
partnery sbírky Bílá pastelka. 
Jsme rádi, že naši žáci mají tak 
velké sociální cítění a život sla-
bozrakých a nevidomých jim 
není lhostejný. Moc si toho vá-
žíme a všem, kteří se do sbírky 
zapojili, děkujeme. Hlavní po-
děkování patří Karolíně a Sabi-
ně. Věříme, že sbírka proběhne 
se stejným zájmem i v příštím 
roce, i když děvčata odejdou 
na střední školy. 

 Martin veNcel, 
� školní�psycholog

ZŠ trávníky pomohla nevidomým

oběTaVÉ. Obě děvčata chodí teprve na ZŠ, ale už nyní uka-
zují, že mají velké srdce i sociální cítění.  Foto: ZŠ trávníky
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Otrokovická střelkyně Stanislava Bar-
toníková se může pyšnit dalším vel-
kým úspěchem. Na patnáctém ročníku 
Mistrovství ČR v simulované zvukové 
střelbě z pistole obsadila se svým od-
dílovým kolegou Pavlem Gutem stří-
brnou příčku.

I když vůbec nic nevidí,  do terčů 
se dokážou trefit jako skuteční profe-
sionálové. Soutěžící ve zvukové střel-
bě mají totiž oči zakryté speciálními 
brýlemi a pomocí tónu, který slyší ve 
sluchátkách, se snaží zasáhnout co nej-
blíže střed terče. Čím vyšší je tón, tím 
blíže je závodník středu terče. Střelec 
má rovněž k dispozici asistenta, který 
mu v úvodu navede ruku tak, aby mí-
řil do prostoru terče. V době navádění 
však nesmí vystřelit, na to má pak dva-
cet vteřin k tomu, aby zasáhl cíl. 

Díky tomu se mohou závodů zúčast-
nit nejenom lidé, kteří dobře vidí, ale 
především nevidomí a  slabozrací. Jed-
nou z nich je i Stanislava Bartoníková 

z Otrokovic. „Střelbě se věnuji praktic-
ky dvacet let, tedy od doby, kdy tato 
disciplína vznikla,“ sdělila závodnice. 

I bez tréninku se jí podařil velký 
úspěch. Na konci října získala stříbrnou 
medaili na mistrovství republiky, které 
se konalo v Brně. Tam se mezi sebou 
utkalo třiadvacet nejlepších střelců, 
kteří během turnajů nastříleli potřebný 
počet bodů. Se svým oddílovým kole-
gou Pavlem Gutem vystříleli  v soutěži  
smíšených dvojic krásné druhé místo. 
„Měli jsme velkou radost, protože v 
kvalifikačních soutěžích jsme velmi 
často obsazovali čtvrtá místa. Takže 
by se dalo říct, že jsme to nečekali a 
o to víc nás to potěšilo,“ pousmála se 
závodnice.

V soutěži jednotlivců ji od bronzové 
medaile dělily jenom čtyři body. „Sa-
mozřejmě mě to mrzí, ale je to sport, 
je to hra a jedeme se především potkat. 
Příště to třeba vyjde,“ věří Stanislava 
Bartoníková.  (šar)

otrokovická střelkyně vybojovala stříbro

Šťastní. takový úspěch prý Stanislava Bartoníková (vlevo) vůbec nečekala.  
O to větší radost se svým kolegou pak měli. Foto: Martina POlicaROvá

Milovníci koní a parkurového skákání si 
11. listopadu přišli na své. Jezdecký klub 
Zlín, který sídlí v Otrokovicích, pořádal  
v Zemském hřebčinci Tlumačov oblí-
bené „Podzimní halové hobby závody“ 

v parkurovém skákání. Účast byla sku-
tečně hojná. 
Do soutěže se přihlásilo 24 jezdeckých 
stájí z celého Zlínského kraje a blízkého 
okolí. Ve skocích se představilo šestatři-
cet koní a třiačtyřicet jezdců. Dvě soutě-
že byly vypsány pro jezdce na ponících, 
čtyři na překážkách do sto centimetrů. 

V první soutěži na ponících zvítězila 
Ema Marie Foukalová na koni Zafira 
z JK Radkova Lhota, v další soutěži ob-
sadila prvenství Viktorie Kudelová z JK 
Ramir Bělov. V soutěži překážek do 70 
centimetrů vyhrála Nikol Pelánková 
na koni Darling ze stáje Wasco c.z., skok 
s návazným rozeskakováním suverénně 
ovládla Drahomíra Šumšalová na koni 
Benny Lee z JK Luhaturf. Z dalších 
dvou soutěží si zlato odnesla Viktorie 
Tomečková z JK Century. Závody pro-
běhly za zájmu diváků bez komplikací 
a děkujeme za podporu městu Otrokovi-
ce i Zlínskému kraji. Petr hiRka,
� předseda�JK�Zlín�

V sedle. O medaili bojovala i Denisa 
Rašková z JO při SŠZ Přerov.  
 Foto: Petr hIrka

v parkuru se předvedlo třiadvacet jezdců

Tradiční Vánoční fotbálek se uskuteční 
25. prosince v 10 hodin ve Sportovním 
areálu Baťov. Také letos pojali organizá-
toři akci jako charitativní. Výtěžek po-
putuje teprve dvouleté Valentýnce z Ot-
rokovic, která statečně bojuje s akutní 
leukemií.

„Diváci se mohou těšit na známé tváře 
z řady klubů první fotbalové ligy a další 
významné sportovce. Na hřišti nastoupí 
například Jakub Jugas, Robert Bartolo-
meu, ze zlínského Fastavu přijedou To-
máš Poznar, Lukáš Železník i brankář 
Stanislav Dostál,“ uvedl jeden z organizá-
torů Hynek Bršlica. Součástí zápasu bude 

slosovatelný program za symbolických 
100 korun, kterými návštěvníci přispějí 
na Valentýnku. Losovat se bude o nevšed-
ní i hodnotné ceny jako třeba podepsané 
kopačky Josefa Hušbauera a Miroslava 
Stocha, reprezentační dres podepsaný 
Tomášem Součkem či fotbalové dresy 
SK Slavia Praha, FC Fastav Zlín a 1. FC 
Slovácko. Do tomboly přispěli i hokejisté 
jako Jiří Ondráček z PSG Zlín nebo Filip 
Chytil z amerického NY Rangers. 

Akci pořádá SK Baťov 1930 ve spo-
lupráci s otcem Jakuba Jugase. Na hřišti 
se utkají hráči SK Baťov 1930 s výběrem 
Zlínského kraje.  (kra)

vánoční fotbálek na pomoc dvouleté valentýnce

Klub�Extrémních�Sportů�Bukovjan�–�
KESBUK�z.�s.�pořádá:

3. ročník tříkrálového
 trailového běhu

5. ledna 2019

I�letos�mají�běžci�na�výběr�ze�dvou�tras,�a�to�
5�a�10�km,�připravené�jsou�i�dětské�závody.

Tak�přijďte�vypotit�vánoční�cukroví!��

Start: děti od 10 hodin
           10 km v 10:35 hod.                                               
             5 km v 10:45 hod. 

tratě: trailový okruh s převýšením 200 m, 
lesní cesta, louka. 

Místo závodu: Otrokovice, areál Kynolo-
gického klubu, za mostem pro pěší u křižo-
vatky ul. Moravní a K. Čapka

aktuální informace:
www.facebook.com/KESBUK         

Klub Extrémních Sportů Bukovjan – KESBUK z.s. pořádá: 

TRAILOVÝ BĚH TŘÍ KRÁLŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

III. ročník běžeckého závodu na 5 a 10km 
 

Sobota 5.1.2019 v 10:00 hod. Otrokovice 
 

Přihlášky: osobně v den závodu od 8:00 h do 10:00 h, vyplněním přihlášky, kterou závodník 
obdrží při registraci. 

Startují: všichni řádně přihlášení závodníci na vlastní nebezpečí, mladší 18let pouze s 
písemným souhlasem zákonného zástupce. 

Startovné: dospělí 100 Kč/ Junioři 50 Kč/ děti ZDARMA. Pro každého startujícího čaj a 
polévka v cíli.  

Kategorie: vždy pro 5 i 10km. 
M1: Junioři 16 -20 let  Z1: Juniorky 16 -20 let     D1: Děti do 5 let (400m) 
M2: Muži 21- 40 let  Z2: Ženy 21- 40 let      D2: Děti 6 – 10 let (800m) 
M3: Muži 41 – 50 let  Z3: Ženy 41 – 50 let      D3: Děti 11 – 15 let (1200m) 
M4: Muži 51 a více  Z4: Ženy 51 a více 
 
Start:  děti – dle kategorií od 10:00 hod 
 10 km – 10:35 hod 

5 km – 10:45 hod 
Tratě: trailový 5km okruh s převýšením 200m, 95% lesní cesta, louka. 

Vyhlášení: dětské závody ihned po doběhu. 10 a 5km po zpracování výsledků (cca 12:00). 

Ceny: věcné ceny dle kategorií + ceny pro děti. 

Místo závodu: Otrokovice, areál Kynologického klubu, za mostem pro pěší u křižovatky ul. 
Moravní a K. Čapka.    

Parkování: Otrokovice, ulice Moravní a K.Čapka. 

Aktuální informace:            www.facebook.com/KESBUK 

Partneři závodu:  
 

Zasportovat si a ještě k tomu podpo-
řit dobrou věc mohli lidé, kteří první 
prosincový víkend zavítali na čtvrtý 
ročník benefiční akce Neo Cup. Ten 
se letos poprvé konal v Otrokovi-
cích, v areálu Městské sportovní 
haly. Výtěžek z akce půjde na novo-
rozenecké oddělení zlínské krajské 
Baťovy nemocnice. Letos se podaři-
lo vybrat více než půl milionu korun.

Sportovní hala na Baťově tento 
turnaj hostila zcela poprvé a podle 
organizátorů akce určitě ne naposle-
dy. „Dříve jsme akci dělali ve Zlí-
ně, a to kvůli lepší dostupnosti. Ale 
přece jen, jsme otrokovický klub, 

navíc to bylo pro nás organizačně 
dost náročné, takže jsme velmi rádi 
přijali nabídku města uspořádat tur-
naj v této nové hale,“ vysvětlil Jiří 
Daněk z pořádajícího Moraviaman 
teamu Otrokovice. 

Podpořit předčasně narozená mi-
minka mohli lidé jak nákupem ob-
čerstvení, tak i drobných dárků, ale 
i startovným. Například na fotba-
lový turnaj firem bylo zápisné sta-
noveno na patnáct tisíc korun. „Už 
v půlce turnaje se částka přehoupla 
přes čtyři sta tisíc korun,“ pozname-
nal Daněk.

Kromě fotbalového turnaje se 

souběžně konal běh na 10 km, kte-
rý vyhrál teprve devatenáctiletý Fi-
lip Vabroušek. Tento sportovec byl 
dokonce sám před devatenácti lety 
pacientem dětské JIP. „O to víc nás 
jeho vítězství těší,“ pousmál se Jiří 
Daněk.

Na své si přišli i ti nejmenší spor-
tovci, kteří mohli poměřit své síly 
v běhu na 300 či 600 metrů. Od-
měna v podobě sladké medaile byla 
skutečně lákavá, takže někteří běželi 
doslova s vypětím svých sil i dechu.
Kromě sportu se také děti mohly se-
známit s prací hasičů, policie nebo 
zdravotníků, nazdobit si perníček 
nebo si nechat namalovat něco hez-
kého na obličej.

Podpořit dobrou věc přišla napří-
klad  Hana Řičicová z Hulína. „Má 
dcera porodila předčasně. V pěta-
dvacátém týdnu, takže mám osobní 
zkušenost s péčí o předčasně naroze-
né děti. Proto jsem neváhala a přijela 
podpořit dobrou věc,“ vysvětlila ba-
bička čtrnáctiměsíčního vnuka. 

Vybrané peníze jsou určeny 
na podporu a péči o předčasně na-
rozené děti. „Z financí se kupuje 
potřebné vybavení, ať už jsou to na-
příklad plenky, nebo speciální ohří-
vačky mateřského mléka a další,“ 
vyjmenoval dále Jiří Daněk z Mora-
viaman teamu. Organizátoři už nyní 
plánují další ročník Neo Cupu, který 
by se měl znovu uskutečnit v Otroko-
vicích.  Šárka ŠaRMaNOvá

Neo cup vynesl více než půl milionu korun 

Gól. I�když�šlo�více�méně�o�přátelské�fotbalové�utkání,�o�góly�rozhodně�ne-
byla�nouze.�� Foto: Šárka ŠaRMaNOvá
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Právem je mezi moravskou elitou A muž-
stvo mužů FC Viktoria Otrokovice, kte-
ré se po podzimní části MSFL ročníku 
2018/19 umístilo na 3. místě. Pod vede-
ním trenéra Michala Hubníka, asistenta 
Miroslava Ondrůška, díky masérovi Petru 
Miklíkovi a vedoucí Kristýně Haldinové 
mužstvo vybojovalo 26 bodů a na druhou 
příčku ztrácí 4 body. Manažer Daniel Čer-
naj a trenér Michal Hubník v létě vytvořili 
konkurenceschopný tým.  

Kádr se stabilizoval a svými výkony, 
především na hřištích našich soupeřů, pře-
kvapil. Bohužel dva domácí zápasy s Be-
nešovem a Hulínem se nám nepovedly. 
Juniorka  po podzimní části uhrála 17 bodů 
a jsou na osmé příčce tabulky 1. A třídy 
sk. B Zlínského kraje. Překvapivým vý-
konem oslnili na domácím stadionu třeba 
v posledním kole proti prvním Kvasicím. 

V tomto utkání zvítězili nad lídrem 3:2. 
Do budoucna  bude potřeba vyhledat zku-
šeného hráče, který bude řídit mužstvo 
na hřišti, tuto roli zastupoval v minulosti 
třeba Jiří Dobeš. 

Dorostenecké mužstvo mělo před star-
tem sezony silné ambice, které se postu-
pem podzimní části, kvůli špatné docházce, 
vzdalovaly. Někteří jedinci se pravidelně 
účastnili zápasů mužů A i B. Z tohoto ká-
dru naši dva hráči v současné době startují 
ve Fastavu Zlín. Mužstvo trenéra Ivana 
Bořuty se po podzimní části umístilo na  
7. místě s 19 body.

Starší a mladší přípravka sportovními 
výsledky klub reprezentovala velice dobře, 
a to díky trenérům a aktivním rodičům. 

Pracujeme na znovuvytvoření ka-
tegorie minipřípravky, kdy v novém 
roce chceme rozšířit nábory v těchto 

věkových kategoriích. U žákovských 
mužstev se potýkáme s nedostačují-
cím počtem hráčů, zejména ročníků  
04–05. 

V novém roce chceme mužstva doplnit 
pomocí náborů a různých akcí pro budoucí 
fotbalisty FCVO s podporou jiných klubů.  

 kristýna haldiNOvá,
� mluvčí�klubu

Fc viktoria Otrokovice: historicky nejúspěšnější 

Zimní příprava muži a:
LEDEN:
14. 1. 2019 začátek zimní přípravy
19. 1. Třinec –  venku 10:00
25. 1. Nové Město – venku 17:00
26. 1. Sigma Olomouc – venku 11:00
30. 1. 1. FC Slovácko jun. – doma 17:00
ÚNOR:
2. 2. Viktoria Přerov – doma 11:00
9. 2. FK Třinec jun. – doma 11:00 
24. 2.–3. 3. SOUSTŘEDĚNÍ
BŘEZEN:
9. 3. Skaštice – doma 10:15 

Muži b:
LEDEN:
15. 1. 2019 začátek zimní přípravy
26. 1. SFK Elko Holešov 14:00
ÚNOR:
2. 2. Valašské Příkazy 11:00
9. 2. FC Malenovice 11:00
16. 2. FK Luhačovice
22. 2. Bystřice pod Hostýnem 17:00
23. 2. FC Fryšták 11:00
BŘEZEN:
2. 3. FC RAK Provodov 
9. 3. TJ Skaštice A+B 14:00 
16. 3. FC Elseremo Brumov B 11:00  

Vítězný. Ve Frýdku-Místku předvedli fotbalisté FC Viktoria (v modrém) dobrou for-
mu. V říjnovém zápase porazili místní klub 3:1.  Foto: Fc viktORia

Otrokovice Otrokovice Otrokovice 
 724 11 88 58

náměstí 3. května 35

oční
optika

CAIROO VIP

SLEVA
sklana -50%

OBRUBY -30%
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U haly by se mohlo 
znovu bruslit
Pokud to letošní zima dovolí, 
mohou se obyvatelé Otrokovic 
opět těšit na bruslení. Umě-
lé kluziště by mělo vzniknout 
tradičně u Městské sportovní 
haly. Kvůli její rekonstrukci 
nemohlo kluziště v loňském 
roce vzniknout, ale nyní, po-
kud se teploty budou držet pod 
bodem mrazu, začnou pracov-
níci firmy TEHOS provádět 
nástřik plochy.  Stejně jako 
v minulých letech nebude její 
používání nijak zpoplatněno  
a bude tak sloužit široké ve-
řejnosti. „Nastříkáním umělé 
ledové plochy chceme před-
cházet nehodám, které by moh-
ly vzniknout při snahách dětí 
bruslit na přírodních vodních 
plochách,“ připomněl staros-
ta  Otrokovic Jaroslav Budek. 
 (šar)


