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Vážení spoluobčané,
když jsem před třemi mě-

síci zjistil, že v letošních ko-
munálních volbách v otro-
kovicích kandiduje dvanáct 
uskupení a politických stran, 
měl jsem radost z toho, že se 
o chod města zajímá tolik lidí. 
občané si z této nepřeberné 
nabídky ve volbách vybrali 
své zástupce, z nichž nakonec 
po náročném jednání vzešla 
koaliční většina v zastupitel-

stvu. Dovolím si konstatovat, 
že tak silný mandát v posled-
ních letech nemělo žádné ko-
aliční uskupení. I to vypoví-
dá o tom, že sliby, které jsme 
před volbami dali občanům 
našeho města, se nám budou 
plnit o mnoho lépe. neříkám, 
že to bude procházka růžo-
vou zahradou, následující 
čtyři roky nás čeká mnoho 
náročné práce. Jsem ale 
přesvědčen, že nové vedení 

města je i díky svému slože-
ní a podpoře v zastupitelstvu 
připraveno postavit se čelem 
k výzvě, kterou mu svými hla-
sy voliči dali. Jako starosta 
města můžu potvrdit, že bu-
deme pracovat pro občany 
města a reprezentovat otro-
kovice tak, abychom se mohli 
za čtyři roky podívat lidem 
zpříma do očí.

Mgr. Jaroslav BUDEK,
starosta města
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otrokovice mají nové vedení města

Složení Zastupitelstva 
města otrokovice
 strana 2

Rozhovor se starostou 
Mgr. Jaroslavem Budkem 
 strana 5

otrokovice - Ustavující Zastupitelstvo města 
Otrokovice zvolilo na svém úterním zasedání 
nové vedení města. Starostou Otrokovic se stal 
Mgr. Jaroslav Budek (ČSSD), místostarostou 
Ing. Milan Plesar (NOVÝ IMPULS). V sed-
mičlenné Radě města Otrokovice dále usednou 
Libuše Škrabolová, Jarmila Šedivá, Mgr. Ivo 
Kramář (všichni ČSSD), Mgr. Jaroslav Tkadlec 
(NOVÝ IMPULS) a Ing. Jiří Ondráš (NEZÁ-
VISLÍ). Třiadvacetičlenné zastupitelstvo dále 
v úterý zvolilo členy kontrolního a finančního 
výboru.

Až do volby nového starosty, vedla jednání 
zastupitelstva dnes už bývalá starostka Radosla-
va Matuszková. Po tajné volbě, v níž Mgr. Jaro-
slav Budek získal křeslo starosty všemi třiadva-
ceti hlasy, převzal i řízení zasedání. Následovala 

volba místostarosty a rady města. „Chtěl bych 
poděkovat dosavadním členům vedení měs-
ta Otrokovice za vše dobré, co pro naše město 
i jeho obyvatelé udělali a věřím, že dokážeme 
na jejich práci navázat. Velmi si cením, že mě 
zastupitelé zvolili za starostu města a udělám 
vše pro to, abych Otrokovice a jejich obyvate-
le reprezentoval na nejvyšší úrovni. Máme před 
sebou mnoho práce a jsem si jist, že společnými 
silami se nám podaří splnit úkoly, kterými jsme 
se občanům zavázali,“ uvedl nově zvolený sta-
rosta Otrokovic.

Další jednání Zastupitelstva města Otrokovice 
je naplánováno na 14. prosince v sále Otroko-
vické BESEDY a je stejně jako všechna ostatní 
jednání zastupitelstva přístupné veřejnosti. 
 Michal kRatochvíl

Radoslava Matuszková předává funkci nově zvolenému starostovi Mgr. Jaroslavu budkovi.

křeslo místostarosty otrokovic bude následující čtyři 
roky zastávat Ing. Milan Plesar. Jako jeden z prvních mu blahopřál 
nový starosta (na snímku). Místostarostu zvolilo v tajné volbě za-
stupitelstvo osmnácti hlasy, pět hlasů bylo neplatných. „Je to pro 
mě velký závazek. Těším se na spolupráci se starostou i s ostatními 
členy městské rady a věřím, že se nám podaří jednotlivé body koa-
liční smlouvy společnými silami naplnit. Společný program a naše 
odhodlání jej řešit je zárukou, že se město Otrokovice za násle-
dující čtyři roky zase posune o kousek dále,“ uvedl nově zvolený 
místostarosta Otrokovic.   (kra), foto Michal kRatochvíl
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Zastupitelstvo města otrokovice pro volební období  2010-2014
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Modernizace výstražného a varovacího systému
V září proběhly na území města zkoušky informačního vý-
stražného a varovacího systému (dále jen IVVS), který je 
využíván pro hlášení signálů a verbálních zpráv v krizových 
situacích. Na území města nebyly zjištěny závažné závady, 
pouze v několika případech se projevily drobné nedostatky 
především v kvalitě vysílaných signálů a zpráv. 

V době povodní a při nedávném požáru v průmyslovém 
areálu byly vysílány signály a verbální zprávy obyvatelstvu 
přes IVVS. Dle upozornění občanů nebylo v některých čás-
tech města zejména verbálním zprávám dostatečně rozumět. 
Na základě těchto upozornění se rozhodlo město Otrokovice 
pro důkladnou prověrku IVVS. Kontrola se postupně zaměři-
la na všechna koncová zařízení IVVS, přičemž se sledovalo 
pokrytí oblasti akustickým signálem a srozumitelnost repro-
dukované informace. Poslechová zkouška byla prováděna po 
jednotlivých částech města.

Spolu s vývojem techniky se ozvučná místa ve městě po-
stupně modernizovala. Část ozvučných míst na rozvodu kabe-
lové TV byla nahrazena bezdrátovými rozhlasovými hlásiči, 
kterých je ve městě k dnešnímu dni devětasedmdesát. Tato vý-
měna se ukázala jako krok správným směrem, jelikož provoz 
bezdrátového zařízení je méně poruchový a umožňuje vysílat 
kvalitnější signály. Také obsluha a servis jsou méně nároč-
né. Na základě provedené prověrky bude nahrazeno šestnáct 
ozvučných míst na rozvodu kabelové TV bezdrátovými hlásiči 
a pro zlepšení pokrytí některých oblastí bude doplněno pět hlá-
sičů. Z důvodu lepší slyšitelnosti dojde také ke zvýšení hlasi-
tosti. Modernizace a zřízení nových ozvučných míst si v tomto 
roce vyžádá částku 562 tisíc korun. S obnovou techniky se po-
čítá i v příštím roce, kdy by mělo být vyměněno zbývajících 
šestadvacet ozvučných míst na rozvodu kabelové TV.   (red)

Besedy budou informovat seniory o bezpečnosti 
Sérii besed o bezpečnosti doma, v obchodech i na cestách při-
pravil pro otrokovické seniory Odbor dopravně-správní MěÚ 
Otrokovice ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR 
Otrokovice a Městskou policií Otrokovice. 

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob, 
u které často dochází jak k majetkové, tak násilné trestné čin-
nosti. Často žijí osamoceně, jsou slabí, důvěřiví a věk zhoršuje 
některé jejich smysly. Toho rádi využívají podvodníci, zloději 
a jiní, kteří používají nekalé praktiky k vlastnímu obohacení. 
Také měnící se dopravní pravidla a stále intenzivnější provoz 
na cestách způsobují starším občanům potíže. Právě těmito 
tématy se budou zabývat besedy pro seniory, které se v lis-
topadu uskuteční celkem čtyřikrát, a to pokaždé v jiné části 
města tak, aby byly přístupné všem osobám včetně těch se 
sníženou pohyblivostí.

Zástupce Policie ČR promluví o tom, proč jsou právě se-
nioři ohroženou skupinou, na co si mají dávat pozor, které 
zásady by měli dodržovat a čemu by se měli vyhnout. Vysvět-
lí jim problematiku kapesních krádeží, krádeží v obchodech 
a zaměří se také na domácí násilí, jehož případy jsou v dnešní 
době stále častější. Situaci v dopravě a nejčastější problémy, 
do kterých se senior dostává z pozice chodce, cyklisty i řidi-
če motorového vozidla, osvětlí pracovník odboru dopravně- 
-správního z otrokovického MěÚ. Prostor bude ponechán také 
pro diskuze. Senioři se tak mohou ptát na to, co je zajímá či 
vznést své vlastní podněty.  (kru)
BeSedy Budou pRoBíhat:
9. 11. 2010 od 15.30 hod. v Kvítkovicích v Klubu důchodců 
(objekt mateřské školy)
16. 11. 2010 od 15.00 hod. na Trávníkách v domě s pečovatel-
skou službou (vedle ZŠ)
23. 11. 2010 od 15.00 hod. na Baťově v budově Senioru B 
(ulice K. Čapka)
30. 11. 2010 od 14.30 hod. v Charitním domě v centru města

nové sběrné nádoby na odběr elektrozařízení
V Otrokovicích přibudou nová místa s nádobami na zpětný 
odběr vyřazených elektrozařízení. Ty umožní odkládání ne-
potřebné elektroniky v blízkosti bydliště a navíc zvýší úroveň 
nakládání s elektrošrotem. 

Jako první přibudou ve městě dva tzv. E-domky. V areálu 
Technických služeb Otrokovice a ve sběrném dvoře Nadjezd 
- tř. T. Bati budou instalovány speciální ocelové přístřešky pro 
ukládání vyřazeného elektrozařízení, kterého pojmou až 45 
m3. Součástí přístřešku je i menší pojízdný kontejner na drob-
ná elektrozařízení. Ve druhé fázi pak budou na osmi místech 
ve městě zřízena stanoviště pro speciální zvonové kontejnery 
určené pro sběr drobného elektrošrotu.  (red)

aktuálně Z MěSta

Fotografický kalendář otrokovice – náš domov pokřtila počátkem listopadu 
v Otrokovické BESEDĚ dnes už bývalá starostka města Radoslava Matuszková spolu s před-
stavitelem otrokovických výtvarníků Jiřím holubem. Akce se uskutečnila v rámci 4. ročníku 
Otrokovického výtvarného salonu, který můžou zájemci o výtvarná díla otrokovických umělců 
navštívit až do 28. listopadu ve foyer Otrokovické BESEDY. Kalendář lze zakoupit v předpro-
deji Otrokovické BESEDY nebo v knihkupectví Svatavy Nováčkové na náměstí 3. května. 
 (kra), foto Michal kRatochvíl

Město vydalo fotografický kalendář na rok 2011

otrokovice - V souvislosti se 
změnou organizačního řádu 
došlo od 18. října ke změnám 
v umístění a označení někte-
rých odborů MěÚ Otrokovice. 
Vzhledem ke snížení počtu 
odborů a oddělení z původ-
ních 16 na 14 se změny dotkly 
také vykonávaných agend.

Organizační řád je doku-
mentem, ve kterém je stano-
vena působnost a organizace 
MěÚ, dále pak kompetence 
a úkoly organizačních jedno-
tek úřadu. Jeho změny jsou 
jedním z prvních kroků při za-
vádění systému řízení kvality, 
který nastavuje a zajišťuje 
stálé zlepšování kvality MěÚ 
a tím zvyšování spokojenosti 
s poskytovanými službami.

Změna, které si občané - 
živnostníci nejvíce všimnou 
při styku s úřadem, je zařa-
zení obecního živnostenské-
ho úřadu, který byl dosud 
odborem, nově jako oddělení 
do odboru evidenčně-správ-
ního. Své činnosti však bude 
obecní živnostenský úřad 
vykonávat dál v plném roz-

sahu a také jeho umístění ve 
2. budově MěÚ zůstává téměř 
nezměněno. Další významné 
změny se týkají odboru sil-
ničního hospodářství, který 
nyní nese název odbor do-
pravně-správní a nově je jeho 
součástí i evidence vozidel 
a řidičů (řidičských průkazů), 
jehož pracoviště zůstávají 
také na stejném místě. Odbor 
majetku a územního plánová-
ní a investic se sloučil, a vzni-
kl tak odbor rozvoje a správy 
majetku. Tento odbor bude 
rovněž zabezpečovat agendu 
správy a rozvoje zeleně (dří-
ve na odboru životního pro-
středí). K drobným změnám, 
které nebudou mít na občany 
přímý vliv, patří přejmenová-
ní některých dalších odborů 
a oddělení MěÚ. 

Důležitou změnou, přede-
vším pro žadatele o dotaci, je 
přechod celistvé agendy pe-
něžitých darů a dotací, včet-
ně zabezpečování uzavírání 
příslušných smluv, z odboru 
ekonomického do odboru 
školství a kultury. Peněžité 

dary a dotace, včetně zabez-
pečování uzavírání přísluš-
ných smluv v oblastech so-
ciálních služeb, poskytování 
zdravotní péče, humanity, 
integrace menšin a cizinců, 
prevence kriminality a jiných 
sociálně patologických jevů 
budou nadále zajišťovány na 
odboru sociálním. 

„Přestože se jedná o velkou 
změnu ve vnitřním uspořádá-
ní úřadu, nedošlo ke změně 
v celkovém počtu zaměst-
nanců zařazených do úřadu. 
Věřím, že nové uspořádání 
přispěje zejména ke zkvalit-
nění poskytovaných služeb 
občanům a institucím a dále 
k efektivnějšímu řízení úřa-
du,“ uvedla tajemnice MěÚ 
Otrokovice Marie Malíková.

Blíže se můžete s Organi-
začním řádem MěÚ Otroko-
vice seznámit na webových 
stránkách města v sekci doku-
menty města – vnitřní před-
pisy nebo na http://muweb/
newWebOtr/informaceUrad/
vnitrni_predpisy.aspx. 

Mgr. lenka kRupková

Městský úřad snížil počet svých odborů 

Vážení spoluobčané,
 ve dnech 15.-16 října letošního roku se 
uskutečnily komunální volby, v nichž  jste si 
zvolili své zástupce do  městského zastupi-
telstva,  kteří v dalším období budou město 
otrokovice spravovat. Mezi zvolenými jsem 
i já. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří mi ve volbách dali důvěru a pod-
pořili mě svým hlasem. 
V uplynulém volebním období jsem měla 
tu čest pracovat jako místostarostka naše-
ho města a měla jsem možnost setkávat se 
a spolupracovat s mnohými z Vás, s kolegy 
zastupiteli, s řediteli i zaměstnanci našich 
příspěvkových organizací, obchodních spo-
lečností, s pracovníky MěÚ i se zástupci ně-
kterých otrokovických firem.

protože v dalších čtyřech letech již nebudu 
funkci místostarostky města vykonávat, do-
volte mi, abych touto cestou všem jmenova-
ným i všem Vám, občanům našeho města, 
vyjádřila moje osobní poděkování za velmi 
dobrou a podnětnou spolupráci a mnohým 
z Vás i za morální podporu. 
Jsem připravena ve veřejně prospěšné práci 
pokračovat i nadále a prosazovat v zastupi-
telstvu a radě města naše společné zájmy. 
Věřím, že se nám podaří, s Vaší podporou, 
vést město k další prosperitě.
přeji všem našim občanům do dalších let 
hodně zdraví, hodně osobních i pracovních 
úspěchů a spokojený život v našem společ-
ném domově – v otrokovicích!
 libuše ŠkRaBolová

poděkování

více aktualIt na www.otRokovIce.cZ
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petr beran. Jiří Volejník.Josef Vyoral.

titul osobnost města otrokovice obdržel monsignore vojtěch Šíma

cenu města otrokovice si zasloužili petr Beran, Josef vyoral a Jiří volejník

Monsignore Vojtěch Šíma převzal ocenění při slavnostním večeru v otrokovické beseDĚ při příležitosti výročí založení československa.

ohlédnutí do historie
Při příležitosti 860. výročí 
první písemné zmínky o Ot-
rokovicích bylo poprvé udě-
leno nové ocenění Osobnost 
města Otrokovice, kterou se 
stali pan Josef Pončík a paní 
Věra Kramářová.
V roce 2002 byl Osobností 
města Ivan Mynář, dlouho-
letý ředitel Gymnázia v Ot-
rokovicích, v roce 2003 pře-
vzali ocenění  RNDr. Alois 
Orlita, chemik-mikrobiolog, 
vědec a teolog, a pan Jaro-
slav Zimák, vedoucí ŽPS.
V letech 2004-2006 nebylo 
ocenění uděleno. 
Od roku 2007 se změnil ná-
zev ocenění na titul OSOB-
NOST MĚSTA OTROKO-
VICE. V r. 2007 získali titul 
Osobnost města Otrokovi-
ce  MVDr. Stanislav Mišák 
a Eliška Pohořalá, bývalá 
ředitelka DDM Sluníčko, 
v roce 2008 Vlasta Špet-
lová, bývalá ředitelka ZŠ 
Komenského, a v r. 2009 
Doc. Ing. františek Tomis, 
CSc., bývalý vedoucí Kated-
ry gumárenské a plastikářské 
technologie VUT ve Zlíně.
Cena města Otrokovice byla 
poprvé udělena v roce 2007 
třem občanům: Jiřímu Ti-
chému, Zdeně Wasserbaue-
rové a Petru Mamulovi.
V roce 2008 získaly Cenu 
města Barbora Zdráhalo-
vá a Eugenie Macháčková 
a v roce 2009 převzala Cenu 
města Ing. Eva Ludvíčková. 
 (red)

cenu města Otrokovice letos získali tři muži. 
Ocenění je udělováno za mimořádný čin v růz-

ných oblastech lidské činnosti nebo za podstatný 
přínos pro rozvoj nebo propagaci města. Při slav-
nostním galavečeru obdržel ocenění jako první Petr 
Beran za záchranu života malého chlapce, kterého 
vynesl z hořícího bytu a poskytl mu první pomoc. 

Z rukou starostky převzal ocenění také Josef Vy-
oral, který se významným způsobem podílel na 
stavbě kostela sv. Vojtěcha. Stál při jejím zahájení 
a má velkou zásluhu na tom, že zakázkové práce 
byly prováděny kvalitně, a zasadil se i o opravu his-
torického kostela v centru města. V obou případech 
pracoval bez nároku na odměnu.

Za uchování významné historické etapy města v obo-
ru letectví a s tím spojenou propagaci Otrokovic pře-
vzal Cenu města Otrokovice Jiří Volejník, který shro-
máždil jedinečný materiál zachycující nejdůležitější  
momenty vývoje letecké výroby i továrny Moravan 
v Otrokovicích v publikaci s názvem Zlínské letectví, 
Ilustrovaná historie 1924–2004.   (red)

Při slavnostním večeru ke Dni vzniku 
samostatného Československa byla le-

tos opět udělena prestižní ocenění, a to titul 
Osobnost města Otrokovice a Cena města 
Otrokovice. Titul Osobnost města Otrokovi-
ce je nejvyšším a nejvýznamnějším možným 
vyznamenáním udělovaným za celoživotní 
či dlouhodobé zásluhy, za přínos pro město 
v jakémkoliv oboru lidské činnosti. 
Toto ocenění letos získal Mons. Vojtěch 
Šíma, který se zasadil o vybudování koste-

la sv. Vojtěcha a vznik a rozvoj Charity sv. 
Anežky Otrokovice. „Ze všech jeho zreali-
zovaných aktivit a činů jsou bezesporu tyto  
nejvýznamnější, a to nejenom pro otrokovic-
kou farnost, ale pro celé město. Nový kos-
tel dnes tvoří významnou dominantu města 
a světlo světa mohl spatřit právě díky nároč-
né a obětavé práci tehdejšího správce zdejší 
farnosti Vojtěcha Šímy. Důležitost Charity 
svaté Anežky Otrokovice se projevila při tra-
gických záplavách v roce 1997, kdy naplno 

rozvinula svou činnost. Tehdy Vojtěch Šíma 
nabídl spolupráci svou i Charity při řešení 
tehdejších bolestných událostí. Suterén kos-
tela se tak proměnil v jedno z center výpo-
moci občanům postiženým záplavami, budo-
vaný charitní dům pak sloužil především pro 
starší občany, kteří po záplavách neměli kde 
bydlet. V historii Otrokovic bude jeho jmé-
no vždycky spojováno s významnými činy 
ve prospěch otrokovických občanů,“ uvedla 
mluvčí města Lenka Krupková.  (kra)
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La Pizzeria
    Otrokovice

• nová nekuřácká pizzerie
• těstoviny, saláty, poháry, dezerty
• vše z čerstvých, kvalitních surovin k tomu určených

www.la-pizzeria.cz     náměstí 3. května, naproti Charitě sv. Anežky
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nový starosta otrokovic chce pokračovat v rozvoji města
Novým starostou Otrokovic se 
v úterý 16. listopadu na ustavu-
jícím zasedání Zastupitelstva 
města Otrokovice stal Mgr. Ja-
roslav Budek (ČSSd). Dosa-
vadní místostarosta a pedagog 
převzal starostovské křeslo po 
Radoslavě Matuszkové. Jaké 
budou kroky nejen nového 
starosty, ale i celého vedení 
města, jsme se Mgr. Jaroslava 
Budka zeptali bezprostřed-
ně po skončení zastupitelstva 
a jeho zvolení prvním mužem 
otrokovické radnice.

kdy jste poprvé začal vě-
řit tomu, že budete starostou 
otrokovic?

Nejde vůbec o to, jestli jsem 
věřil nebo nevěřil, že budu sta-
rostou našeho města. Sociální 
demokracie dostala v komu-
nálních volbách jasný signál 
od voličů, že chtějí pokračovat 
v tom, co jsme v Otrokovicích 
za poslední léta vybudovali, 
kterou cestou jsme naše město 
směrovali. To byl jasný vzkaz 
a zároveň závazek vstoupit do 
povolebních vyjedávání s pří-
padnými koaličními partne-
ry s podmínkami, které nám 
umožní navázat na to pozitivní, 
co se v Otrokovicích dokázalo. 
Jsem rád, že se nám podařilo 
našimi argumenty a také na-
bídkou volebního programu 
oslovit dnes už známé naše 
koaliční parntery, kteří tyto 
argumenty přijali a v souladu 
s výsledky voleb přistoupili 
i na to, aby starostou Otroko-
vic byl zástupce nejsilnější po-
litické strany. Toho si cením.

Mluvíte o koaličních part-
nerech. Byla vyjednávání 
o koaliční smlouvě z pozice 
vítěze voleb náročná?

Nerad užívám výraz „vítěz 
voleb“, protože ve volbách ne-
jde o sport, ale o to, abychom 
především na komunální úrov-
ni nalezli takový kompromis 
mezi koaličními stranami, aby 
z něho profitovali především 
sami obyvatelé města. Proto 
jsme se při vyjednávání sou-
středili hlavně na fakta. Po-
stupně jsme oslovili všechny 
zvolené zástupce a z nich jsme 
se snažili vybrat partnery, kte-
ří se dokážou nejvíce přiblížit 
našemu volebnímu programu. 
Ano, jednání byla velmi složi-
tá, především ve věci dalšího 
směřování našeho města.

Můžete to nějak přiblížit?
Jak už jsem říkal, jde nám 

především o to, abychom z Ot-
rokovic vybudovali moderní 
město na evropské úrovni, aby 
se zde lidem dobře žilo a aby 

byli lidé hrdí na to, že jsou prá-
vě z Otrokovic. Možná to zní 
trochu populisticky, ale když 
se podíváte na jednotlivé body 
v koaliční smlouvě, jsem pře-
svědčen, že se nám společnými 
silami v dalších čtyřech letech 
podaří tento trend udržet.

nebude to ve vedení měs-
ta skřípat? přece jen v radě 
města zasednou vedle sebe 
dlouholetí, a dovolte mi ten 
výraz, ostřílení matadoři 
vedle nových tváří.

Na to mám jednoznačný ná-
zor, aniž bych se snažil dělat 
jednomu z našich koaličních 
partnerů nějakou reklamu. 
Právě spojení zkušených  ko-
munálních politiků a „nové 
krve“ může Otrokovicím při-
nést další rozvoj. Jenže nejde 
jen o nový pohled na věc nebo 
zázračnou inovaci. Jak už jste 
řekl, spojení zkušených komu-
nálních politiků s dravým mlá-
dím může při troše vzájemné 
tolerance přinést ten požado-
vaný prospěch občanům naše-
ho města.

přesto mě napadá myšlen-
ka, že při současném rozdě-
lení křesel v radě města má 
právě sociální demokracie 
stále většinu, a pokud nebude 
něco podle vašich představ, 
můžete cokoliv zablokovat.

Pane redaktore, nejsme 
v parlamentu, kde je od po-
čátku vše rozděleno na pravi-
ci a levici a kde se ze zásady 
snaží levice blokovat pravici 
a naopak. Sociální demokracie 
v Otrokovicích nikdy nebloko-
vala dobré a užitečné návrhy. 

My jsme připraveni spolupra-
covat a podpořit všechno, co 
povede ku prospěchu našeho 
města a jeho obyvatel. Rada 
města Otrokovice nyní tvoří 
jednotný tým lidí, kteří bu-
dou o každém návrhu, o každé 
změně, o každé investici jed-
nat tak, abychom mohli splnit 
to, co jsme lidem slíbili.

Jaké budou první kroky 
městské rady?

V první řadě musíme zajistit 
bezproblémový přechod z mi-
nulého období tak, aby se ne-
narušil chod celého městského 
aparátu.

Znamená to, že se nechys-
tají žádné výrazné změny?

Přesně tak. Nechystáme 
žádné zemětřesení. Lidé, kteří 
na radnici a v městských or-
ganizacích pracují, mají naši 
plnou důvěru. To ovšem ne-
znamená, že nemusejí podávat 
stoprocentní výkony. Jsou tady 
od toho, aby poskytovali do-
konalý servis, nikdo nemá své 
místo na doživotí.

vždy je jedním z nejdis-
kutovanějších témat otázka 
financí. Jak je na tom měs-
to ve skutečnosti s dluhem? 
před volbami zde létala, do-
volte mi ten výraz, „vesmír-
ná numera“, ze kterých šel 
neznalému člověku mráz po 
zádech.

Samozřejmě že před volba-
mi se někteří snažili na sebe 
upoutat pozornost nejrůz-
nějším způsobem a strašení 
bankrotem a zadlužením patří 
mezi oblíbené. Ale vraťme se 

k podstatě věci. V současné 
době činí dluh města zhruba 
52 milionů korun. Tedy to 
je skutečný dluh města. Pak 
máme uzavřenu smlouvu 
o úvěru na 100 milionů korun, 
ze kterých jsme ještě nečerpa-
li. Tedy ani nedlužíme. Tato 
smlouva nám ovšem zaručuje, 
že v případě finanční potřeby 
pro účely investic spojených 
s evropskými dotacemi může-
me tyto peníze využít.

Zkuste být konkrétnější, 
pane starosto.

Dám vám příklad s rekon-
strukcí velkého sálu v Otroko-
vické BESEDĚ. Celá akce nás 
vyjde na 32,6 milionu korun, 
z toho nám Evropská unie za-
platí 16,7 milionu korun. A my 
se můžeme rozhodnout. Buď 
necháme sál tak, jak je, a za 
deset let nám spadne na hlavu. 
Pokud ho budeme chtít za deset 
let opravit, aby nám na tu hlavu 
nespadl, přijde nás rekonstruk-
ce na trojnásobek dnešní část-
ky. A od Evropské unie ani od 
nikoho jiného už nedostaneme 
na tuto akci ani jedno euro, 
všechno půjde z naší kapsy. 
To znamená, že si město bude 
muset půjčit zhruba 60 milionů 
korun. Nebo je tu druhá mož-
nost: opravit sál už dnes za po-
lovinu běžné ceny, protože půl-
ku nám zaplatí Evropská unie. 
Jenže tuto půlku, tedy oněch 
necelých sedmnáct milionů ko-
run, dostaneme, až celá rekon-
strukce skončí. Proto si ty pe-
níze musíme půjčit od banky. 
Napřed musíme akci dokončit, 
sál zkolaudovat, zaplatit doda-
vatelům a potom nám zpětně 

Evropská unie proplatí dotaci. 
No a pak můžeme ty peníze 
zase bance vrátit.

Podobná situace je i u pláno-
vané výstavby městského spo-
lečensko-sportovního centra 
na Bahňáku. Tato investice vy-
jde na zhruba 67 milionů ko-
run, ale od Evropské unie do-
staneme dokonce 52,5 milionu 
korun. To znamená, že spole-
čensko-sportovní centrum pro 
širokou veřejnost v hodnotě 
necelých sedmdesáti milionů 
korun nás vyjde na necelých 
patnáct milionů korun.

Mnozí namítají, že by se 
daly tyto peníze využít na 
něco jiného. Jde to vůbec?

Ano, dokonce to říkají lidé, 
kteří se tváří, že rozumí sys-
tému rozdělování evropských 
dotací. Opak je ale pravdou. 
Dotace na výstavbu městského 
společensko-sportovního cen-
tra jsou předem určeny pouze 
a výhradně k tomuto účelu. 
Pokud by se peníze použily 
například na opravu tribuny 
jiného zařízení, které navíc ani 
není v majetku města, o dotaci 
bychom okamžitě přišli. Je to 
jednoduché jako facka. Evrop-
ská unie nám jasně říká: my 
vám dáme peníze na výstavbu 
nového městského veřejného 
sportovního areálu. Jestli tyto 
peníze chcete, postavte ho. Na 
nic jiného vám v této oblasti 
peníze nedáme.

kvůli starostování musíte 
opustit práci pedagoga na zá-
kladní škole a určitě se změní 
i váš rodinný život. Jste na to 
připraven?

Když cítíte podporu ze stra-
ny nejbližších, ať už je to rodina 
nebo přátelé, kolegové v práci, 
všechno jde lépe. Já oporu pře-
devším ze strany rodiny velmi 
vnímám, velmi si cením také 
podpory od jiných. Musím ale 
zdůraznit, že mám ulehčen ná-
stup do této funkce především 
díky pracovitosti a profesio-
nálnímu přístupu mojí před-
chůdkyně, paní Radoslavy Ma-
tuszkové. Měl jsem jako člen 
městské rady možnost sledovat 
její práci a velmi rád na ni na-
vážu. Nesmím zapomenout ani 
na dnes už bývalou místosta-
rostku Libuši Škrabolovou, se 
kterou budeme dále spolupra-
covat v městské radě, a já se na 
tuto spolupráci velmi těším.

Jak byste co nejstručněji 
charakterizoval následující 
čtyři povolební roky?

Čeká nás skutečně hodně 
práce. 

 Michal kRatochvíl

Končící starostka Radoslava Matuszková vítá v kanceláři starosty svého nástupce Jaroslava budka.
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středa 1. prosince v 16 hod., otrokovická BeSeda
vernisáž „ u náS v kluBíČku“
Pravidelná výstava prací a fotografií dětí Mateřské školy Klubíčko Tlumačov potr-
vá do 3.1. 2011 a je přístupná od pondělí do pátku, vždy od 8 do 18 hodin.V sobotu 
a v neděli pouze po dobu konání kulturních akcí.  vstup volný

sobota 4. prosince v 19 hod., sál otrokovické BeSedy
václav hudeČek a Marek pavelec – absolvent XIV. ročníku Akademie 
Václava hudečka
houslový koncert, na kterém zazní díla f. Schuberta, G. f. handela, W. A. Mozar-
ta, A. Dvořáka a další. Klavírní doprovod prof. Petr Adamec.
 vstupné: 180 kč, členové kph na předplatenky

pátek 10. prosince v 19 hod., sál otrokovické BeSedy
tRaveStI Show – skupina Screamers 
„Vánoční speciál 2010“
 vstupné: vyprodáno!

sobota 11. prosince, odjezd od Společenského domu  v 5.30 hod., od Otrokovické 
BESEDY v 5.40 hod.; odjezd z Vídně v asi 18 hod.
ZáJeZd do předvánoČní vídně
Program v ceně zájezdu:
1) Obchodní centrum
2) hundertwasserhaus
3) Procházka tradičním vídeňským trhem Naschmarkt
4) Nová radnice – vánoční trhy
5) Koncerty pěveckých sborů na radnici (od 15 hod. zdarma)
Cena zájezdu: 450 Kč. Rezervovaná místa je nutno uhradit do tří dnů!

úterý 28. prosince v 19 hod., sál otrokovické BeSedy
Předsilvestrovské setkání s dobrým divadlem, pražskými herci a pozvánkou na 
skleničku vína.
Marc camoletti - MIláČek anna
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence, právě 
když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni... hrají : Martina hudečková, David 
Prachař, Vanda hybnerová, Saša Rašilov, Linda Rybová.
Partneři představení: První otrokovická stavební a.s., Otrokovické papírny a.s., Če-
rozfrucht s.r.o. a hotel ATRIUM Otrokovice.  vstupné: 250, 220 a 200 kč

přIpRavuJeMe:
22. ledna 2011 v 19.30 hod 
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU
otrokovický ples
K tanci a poslechu hrají : MARAThON BAND ZLÍN, CM ŽENIČKY 
 vstupné: 180 a 140 kč.  předprodej bude zahájen 1. prosince.

kIno BeSeda
čtvrtek 2. prosince v 17 hodin, Česko 2010 – 80 min.
BaStaRdI – drama       
film je založen na reálném základě a ukazuje, jak to dopadne, když selže systém. 
Děj se odehrává v drsném prostředí základní školy. Skupina zdejších žáků - 
mladých násilníků je obviněna ze znásilnění a vraždy mladé praktikantky. Režie: 
Petr Šícha. hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, Jana Šulcová, Eva Číž-
kovská  a další.
přístupno od 12 let vstupné 74 + 1 kč

čtvrtek 2. prosince v 19 hodin, polsko 2010 – 95 min, titulky
tRIk – akční    
Marek, talentovaný padělatel dolarových bankovek, a Witek přezdívaný Profesor, 
mají vymyšlený chytrý plán útěku z vězení, kde si odpykávají tvrdé tresty. Když je 
v Afghánistánu unesen polský zmocněnec, Marek dostává prostřednictvím agen-
ta ministerstva zahraničí od vlády nabídku ke spolupráci: za pomoc při výrobě 
falešných šesti milionů dolarů na výkupné únoscům nabízí Markovi propuštění. 
Režie: Jan hryniak. hrají: Piotr Adamczik, Robert Wieckiewicz a další.
přístupno od 12 let  vstupné  69 + 1 kč

pátek 3. prosince v 10 hodin – dopolední pRoMítání
USA 2010 – 106 min, titulky
Záložní plán – romantická komedie    
Zoe tikají biologické hodiny. Chtěla by dítě, ale otce se jí jaksi nedaří sehnat. V lás-
ce jí štěstí nepřeje, a proto se rozhodne být svobodnou matkou. Když přehodnotí 
rozhodnutí využít kamaráda jako „výpomoc“, dojde si na umělé oplodnění. Jenže 
co čert nechtěl, v ten samý den si sedne do taxíku se sympatickým Stanem. Režie: 
Alan Poul. hrají: Jennifer Lopez, Alex O´Loughlin, Eric Christian Olsen a další. 
přístupno od 12 let  vstupné  49 + 1 kč

čtvrtek 9. prosince v 17 hodin, uSa, Čína 2010 – 140 min, český dabing
kaRate kId– akční, drama, rodinný, sportovní    
hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker (Jaden Smith), mohl klid-
ně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra 

jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké 
problémy. Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své spolužačce Mej Jing, kterou, 
jak se zdá, Dre také zajímá, ale jejich přátelství záhy narazí na kulturní odlišnosti. 
A Dre si navíc znepřátelí třídního rváče Čchenga. Dre zná sice základy karate, ale 
v zemi kung fu mu to k ničemu není a Čcheng mu snadno dá za vyučenou. Režie: 
Dennis Dugan. hrají: Adam Sandler, Jamie Chung, Salma hayek a další. 
přístupno vstupné  69 + 1 kč

čtvrtek 9. prosince v 19.30 hodin, uSa 2010 – 111 min, titulky 
Red – akční, komedie    
Vysloužilý agent frank Moses (Bruce Willis) skončil se zabíjením a odstěhoval se 
na venkov, aby měl klid. Idylka ale končí v okamžiku, kdy se bývalý zaměstnavatel 
rozhodne jít mu po krku. frank tedy dá dohromady svůj starý tým a společně s po-
mocí dalších agentů si hodlá všechno vyříkat s novým vedením agentury. Jakou 
ale mohou mít důchodci šanci proti mladým a špičkově vycvičeným nepřátelům? 
Režie: Robert Schwentke. hrají: Bruce Willis, Morgan freeman a další. 
přístupno od 12 let  vstupné 74 + 1 kč

pátek 10. prosince v 10 hodin  - dopolední pRoMítání
USA, Itálie 2009 – 99 min, titulky
vŠIchnI JSou v pohodě – drama, komedie  
frank Goode (Robert De Niro) strávil celý svůj život prací v místní továrně na vý-
robu drátů a snažil se ze všech sil, aby svou rodinu dokázal co nejlépe uživit. Jako 
čerstvý důchodce si začíná uvědomovat, že se svými čtyřmi dětmi nestrávil do této 
chvíle tolik času, kolik by býval chtěl, a usoudí, že je načase to napravit. Prostřed-
níkem v jeho vztahu s dětmi byla vždy jeho manželka. Ta ale před časem zemřela 
a frank je přesvědčen, že nyní je na něm, aby na jejich děti dohlížel. Režie: Kirk 
Jones. hrají: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale a další.
přístupno vstupné  49 + 1 kč

čtvrtek 16. prosince v 17 hodin, Francie 2010 – 107 min, titulky
taJeMStví MuMIe – thriller     
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adèle Blanc-Sec je ochotna učinit 
vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílenými 
vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů 
let starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá městu světel a jeho obyvatelům 
na pomoc. Režie: Luc Besson. hrají: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric a další.
přístupno od 12 let vstupné  64 + 1 kč

čtvrtek 16. prosince v 19 hodin, Česko, německo, Rakousko 2010 – 104 min
haBeRMannův Mlýn – drama     
Příběh habermannova mlýna, zakládající se na skutečných událostech, se odehrá-
vá v malé vesnice v Sudetech mezi rokem 1938, tedy rokem Mnichovské dohody, 
a rokem 1945, kdy končí válka a začíná odsun. Tento příběh se stal před více než 
60 lety, přesto dodnes nepozbyl na naléhavosti. Chceme-li porozumět přítomnos-
ti, musíme vědět, co se tenkrát stalo. Tento příběh ukazuje jednu z nejčernějších 
kapitol ve vztazích mezi Čechy a Němci. Režie: Juraj herz. hrají: Karel Roden, 
Oldřich Kaiser, Jan hrušínský, Radek holub a další.
přístupno od 12 let vstupné  64 + 1 kč

přIpRavuJeMe na leden:    
Občanský průkaz, Jako kočky a psi, harry Potter a Relikvie smrti I., Ďábel, 
Jíst, meditovat, milovat, Pro seniory: Doktor od jezera hrochů, Rezident Evil

PROSINEC

      

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU 
vyhlašují 

SOUTĚŽ V PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 
Soutěž je součástí projektu Koledy tří národů spolufinancovaného ze zdrojů EU – Fondu 

mikroprojektů. 
Vyhodnocení soutěžních vzorků se uskuteční 12. 12. 2010 v sále Otrokovické BESEDY 

v průběhu akce Koledy tří národů. 
Soutěžní cukroví v množství cca 2 kg přineste do Otrokovické BESEDY před začátkem 

akce od 14 do 15 hodin. 
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny! 

Omezenému počtu účastníků budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, 
a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě předložení orazítkovaných účtenek. 

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ 
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.  

Město otrokovice ve spolupráci s otrokovickou BESEDou uvádí:

KOleDY Tří NáRODŮ
v neděli 12. 12., od 15.30 hodin, sál Otrokovické BeSeDY

Koledy z Česka, polska a Slovenska zazní na předvánočním setkání souborů z  
partnerských měst. vystoupí Sbor dětských koledníků z Źedowic, Folklorní soubor 

Mladosť Dubnica n.váhom, DFS Konopka, vpuFT Sazovice a mužský pěvecký 
sbor Hlahol Mysločovice.

od 15 hodin připravil kroužek Stůňata z DDM Sluníčko prodej vánočních výrobků.
Během programu bude vyhodnocena soutěž v pečení vánočního cukroví a dětská 

výtvarná soutěž „vánoční malování“.
„TENTo MIKRopRoJEKT JE SpoluFINANCovÁN EvRopSKou uNIÍ, Z pRoSTŘED-

KŮ FoNDu MIKRopRoJEKTŮ SpRAvovANÉHo REGIoNEM BÍlÉ KARpATY“
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k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
pátek 27. 11., 16.30 hod., nám. 3. května 
RoZSvícení vánoČního StRoMu – tradiční akce s kultur-

ním programem a zdravicí představitelů města, která opět navodí atmosféru Vánoc 
v našem městě. Nebude chybět ani občerstvení s teplým vánočním punčem a grilo-
vanými specialitami. Výtěžek z prodeje občerstvení bude věnován Sdružení Šance 
na pomoc onkologicky nemocným dětem.  Vstup volný

úterý 30. 11., 15 hod., Městská sportovní hala
MIkuláŠSká hala – turnaj přípravek v atletice. 
Pořádá oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice.

středa 1. 12., 18 hod., sál ZuŠ otrokovice
konceRt pedaGoGů ZuŠ - zazní skladby  L. van Beethovena, f. Chopina, 
A. filtze, A. Dvořáka, G. Pucciniho, A. Arutjunjana, J. Iberta, R. Bingeho. Vy-
stoupí  Eva Derliová, Arnoštka Machurová, Josef Ručka j.h., Michael Šimůnek, 
Jaromír Jeřábek a David Kefer.

pondělí 6. 12., 17.30 hod., otrokovická BeSeda
vánoČní konceRt - v programu vystoupí žáci hudebního, tanečního a lite-
rárně-dramatického oboru.

čtvrtek 9. 12., 13 hod., zahrada domova naděje o.s. otrokovice
vánoČní JaRMaRk - přijďte si vybrat vánoční dárky a dekorační předměty za 
příjemné ceny. V průběhu odpoledne proběhne také křest nových zvířátek domova. 
Připravena bude také spousta lahůdek, které navodí sváteční vánoční atmosféru.

pátek a sobota 10.-11. 12., 8-18 hod., náměstí 3. května
vánoČní tRhy -  stánky výhradně s vánočním zbožím. Občerstvení a kulturní 
program zajištěny. Domácí zabijačka, prodej výrobků „z kotle“. Začátky kulturních 
vystoupení – pátek od 14 hod. a sobota  od 9 hod. Oba dny také vánoční projížďky 
na ponících. Pořádá město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU 
a Technickými službami Otrokovice. Vstup volný.

neděle 12. 12. v 15.30 hod., sál otrokovické BeSedy
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU uvádí:
koledy tří náRodů – vánoČní konceRt
Koledy z Česka, Polska a Slovenska zazní na předvánočním setkání souborů  
z  partnerských měst. Vystoupí folklorní soubor Mladosť Dubnica n.Váhom, DfS 
Konopka a VPUfT Sazovice, mužský pěvecký sbor hlahol Mysločovice a Sbor 
dětských koledníků z Źedowic. Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou 
unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.  
 Vstup volný

pátek 17. 12., 17 hod., Sportovní hala Štěrkoviště
vánoČní předvádění – představí se cvičenci TJ Jiskra Otrokovice různých 
věkových kategorií. K prožití pěkného předvánočního odpoledne zvou cvičenci 
i cvičitelé oddílu ASPV.

úterý 21. 12., 15-18 hod., Městská sportovní hala
vánoČní hala - turnaj žáků v atletice. 
Pořádá oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice.

rozlehlá pavilonová budova na konci 
sídliště Trávníky se zdá při pohledu 

zvenku pořád stejná, přibyla jen zelená ku-
lisa vzrostlých stromů. Prvním pohledem 
se ale nedejte zmást. Proměnu poznáte 
hned, jakmile vejdete. Čeká vás moderně 
vybavená škola s potřebným zázemím pro 
výuku žáků v 21. století. Díky vstřícnému 
zřizovateli, městu Otrokovice, byla vymě-
něna většina oken, rekonstruovány vstupy 
do školy, byly pořízeny nové tabule, la-
vice, židle. Pyšníme se počítačovou učeb-
nou, velkou společenskou místností pro 
školní akce, moderně vybaveným školním 
klubem, hernou pro děti prvního stupně. 
Na dobré úrovni je vybavení školy, její 
technické zázemí. funguje počítačová síť, 
počítače běžně používáme ve výuce i pro 
práci učitelů. Samozřejmostí jsou data-
projektory, interaktivní tabule, přístup na 
internet. Vnitřní rekonstruované prostory 
jsou barevné a přívětivé. 

S nástupem nového vedení školy před 
čtyřmi roky se zásadně změnila filozofie 
školy. Jsme škola, která podporuje komu-
nikaci mezi žáky, učiteli a rodiči. 

Trávnický školní vzdělávací program 
má název Pomáháme si růst. Opravdu si 
chceme na cestě za vzděláváním všichni 
pomáhat, sázíme na bezpečné školní kli-
ma, přátelské vztahy a pohodu ve škole. 
S pokroky našich žáků „rostou“ i učitelé. 
O děti se stará stabilizovaný učitelský 
sbor, všichni pedagogové mají předepsa-
nou kvalifikaci, rádi se dále vzdělávají. 

Patříme do sítě Tvořivých škol - ve vý-
uce využíváme metody činnostního učení, 
které svou názorností usnadňují zvládnu-
tí učiva, jsme školou pro život, která učí 
děti své znalosti uplatnit v praxi. Usiluje-
me o to, abychom děti naučili aktivnímu 
přístupu k životu, učíme je myslet, řešit 
problémy, hledat různorodá řešení, vyhle-
dávat informace, komunikovat a spolu-
pracovat. Najít svůj vlastní styl učení teď 
třeba pomáhá dětem paní psycholožka.

Anglický jazyk jako povinný předmět 
vyučujeme už od 1. třídy. Jako druhý cizí 
jazyk si žáci mohou zvolit německý jazyk. 
Rozvíjet své jazykové schopnosti mohou 
v kroužku anglické konverzace. Naše paní 
učitelky jsou odborně proškoleny pro spe-
cifika výuky angličtiny u dětí na 1. stup-
ni, využívají zábavnou a názornou formu 
výuky. Pořádáme projektové dny, kdy 
starší žáci vyučují své mladší spolužáky; 

hallowenského veselí se letos účastnily 
i naše paní kuchařky. Vždycky se těšíme 
i na výjezdy do zahraničí. Před Vánocemi 
jedeme do Vídně procvičit němčinu, na 
jaře nás zase čeká poznávací cesta do An-
glie. Jiné kultury a odlišný způsob života 
nás učí respektovat i projekt Multikulturní 
škola, do kterého se naše škola zapojila. 

hlásíme se k projektu EKOŠKOLA. 
Velice si ceníme krásného okolí školy, 
zejména rozlehlé školní přírodní zahrady. 
Vždyť která sídlištní škola se může chlu-
bit vlastním lesem a sbírkou vzrostlých 
stromů, jezírkem a naučnou stezkou pro 
poznávání ekosystémů? Využíváme mož-
nosti učit se o přírodě přímo v přírodě, 
třídíme odpad, sbíráme starý papír, plas-
tové vršky. Použité baterie a vysloužilé 
spotřebiče odevzdáváme v projektu RE-
CYKLOhRANÍ. Náš EKOtým se chystá 
pro inspiraci na exkurzi do ekologické 
vesnice hostětín. 

V naší škole velmi aktivně pracuje 
školní poradenské pracoviště, které pro-
střednictvím odborně vzdělaných peda-
gogogů i školní psycholožky nabízí po-
radenské služby žákům i jejich rodičům, 
spolupracuje s odbornými pracovišti, 
stará se o žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami, o děti s poruchami učení, 
zdravotním znevýhodněním, ale i o děti 
nadané. S výukou žáků, kteří mají speci-
ální vzdělávací potřeby, máme už bohaté 
zkušenosti. Tyto žáky běžně integrujeme 
do našich tříd, zohledňujeme při vyučo-
vání jejich potřeby a připravujeme pro ně 
výuku podle individuálních vzdělávacích 
plánů, případně zapojujeme do výuky 
asistenta pedagoga. Letos se u nás učí 17 
takto integrovaných žáků. 

Velkou pozornost věnujeme prevenci 
v oblasti rizikových jevů - násilí, šikany 
a zneužívání návykových látek. O tom, 
že to umíme, svědčí i ocenění našeho pre-
ventivního programu Zlínským krajem. 
Šikana u nás nemá šanci, problémové 
chování ihned řešíme spolu s rodiči. 

Kdo si hraje, nezlobí. Platí to i u nás. 
Děti se zapojují do rozhodování o chodu 
školy prostřednictvím školního žákovské-
ho parlamentu, který pořádá spoustu zají-
mavých akcí. Těšíme se na Den naruby, 
kdy si děti zkusí roli učitelů, na tradiční 
vánoční večírek i pyžamový bál, valen-
týnskou poštu. Zapojujeme se často i do 
charitativních akcí. Právě teď předávají 

čeští archeologové naši pomoc dětem ve 
škole v africkém Súdánu.

Škola propojuje vztahy nejen ve třídě, 
ale i mezi třídami, například starší žáci 
připravují akce pro mladší děti a veřej-
nost. Letos utužujeme kamarádské vztahy 
mezi dětmi celoškolním projektem Plu-
jeme na společné vlně. Moc se nám totiž 
osvědčil „patronát“ deváťáků nad nejmen-
šími prvňáčky. Malí a velcí se stali kama-
rády, učí se spolu, neubližují si, vzájemně 
si pomáhají.

Těmito aktivitami u nás podporuje-
me inkluzivní vzdělávání, které sdružuje 
různě odlišné žáky v jeden kolektiv. Za 
odlišnost se může považovat nadání, po-
ruchy učení, zdravotní handicap, sociální 
znevýhodnění, příslušnost k jinému etni-
ku apod. Inkluze se v naší škole osvědčila 
a odráží se také v názvu školního vzdě-
lávacího programu Pomáháme si růst. 
Vzdělávání dětí s odlišnostmi v kolektivu 
běžné třídy je pro naše pedagogy náročné 
a obnáší hodně času navíc. Přesto nás tato 
práce těší, protože vidíme, že se tyto děti 
aktivně zapojují do akcí třídy a celé školy 
a je jim ve škole dobře. 

Aktivně podporujeme čtenářskou gra-
motnost dětí: spolupracujeme s městskou 
knihovnou, kterou děti se školou často 
navštěvují, druháci jsou s velkou slávou 
pasováni na čtenáře. Větší děti chodí číst 
pohádky dětem do mateřské školky, do 
školní družiny i do komunitního centra 
DOMINO. Moc se těšíme i na další no-
cování ve škole při Noci s Andersenem. 
Knížky si mohou děti půjčit ve školní 
knihovně i ve školním klubu. S pořízením 
knížek nám pomohla nadace Děti, kultu-
ra, sport. 

V letošním školním roce se účastníme 
i aktivit projektu Bezpečná škola, který 
je zaměřen na prevenci dětských úrazů, 
dovednost poskytnout v případě nehody 
první pomoc a na správné chování v mi-
mořádných situacích.

Žáci mají možnost přihlásit se do ne-
povinných předmětů a zájmových útvarů, 
navštěvovat školní pěvecký sbor, učit se 
hrát na zobcovou flétnu. Starší děti se re-
alizují ve volitelných předmětech. Úspěš-
ně pracují v ekologickém a zeměpisném 
praktiku, v dramatické výchově, kde letos 
připravujeme další divadelní představení 
inspirované otrokovickými kronikami. 
Naše děti tvoří pravidelně školní noviny, 

v pěstitelství se starají o školní zahradu, 
v předmětu Domácnost se nejen děvčata 
naučí základy přípravy pokrmů a zásady 
zdravé výživy. Sportovní výchova při-
pravuje naše sportovní reprezentanty ve 
florbalu nebo kopané. Velké množství 
kroužků nabízí školní družina – oblíbený 
je logopedický kroužek Mrštné jazýčky, 
kde se dětem věnuje vyškolená logope-
dická asistentka. Populární je i Kamarád 
počítač, Sportovní kroužek a EKOtvoří-
nek. Každý týden čeká děti ve školní dru-
žině spousta aktivit, které naše šikovné 
paní vychovatelky připraví. Úspěch měl 
program Koulelo se koulelo aneb Vše 
s jablíčky a o jablíčkách, ekologická pod-
zimní drakiáda. Už se těšíme i na výtvar-
né, pracovní a sportovní aktivity v projek-
tu Doba ledová.

Organizujeme školy v přírodě, pla-
vecký výcvik, lyžařské kurzy. Výuku 
aktuálně doplňujeme exkurzemi a výlety 
– v říjnu třeba nadchla děti ze čtvrtých tříd 
návštěva ekofarmy v Lužkovicích. Devá-
ťáci se na jaře vypraví do Polska. Navštíví 
tam bývalý koncentrační tábor, s křivdami 
minulosti se seznamují i v rámci projektu 
Příběhy bezpráví. 

Žijeme i kulturou. Pravidelně jezdíme 
do divadla ve Zlíně i v Uherském hra-
dišti. V BESEDĚ prezentujeme výtvarné 
práce dětí, účastníme se nejen výtvarných, 
ale i literárních soutěží, recitujeme. Vztah 
dětí k poezii teď podporujeme v Týdnu 
za K. h. Máchou, jehož výročí si letos 
připomínáme. Jedno z vystoupení našich 
dětí můžete vidět na Rozsvícení vánoční-
ho stromu na náměstí. 
Nedílnou součástí života školy se stalo 
sdružení rodičů – perfektní parta rodičů, 
která organizuje pro děti například spor-
tovní turnaje, vánoční a velikonoční dílny 
a pomáhá nám s financováním vybavení 
i aktivit školy. 
Mnohem více o naší škole se můžete do-
zvědět z  webových stránek www.zsotr-
trav.cz, jste také srdečně zváni k nám. 
 Mgr. Jana veČeřová, ředitelka ZŠ

Zvenku stejná, uvnitř zcela nová Základní škola trávníky

dny otevřených dveří  
v otRokovIckých 

Základních Školách
ZŠ Mánesova - 10. 12. 
ZŠ trávníky - 13. 11. 

ZŠ t. G. M. - 18. 1.



projektový den o zdraví – Jablkový den
Podzim bývá většinou spojován s barevným kabátem stromů, 
s draky třepetajícími se vysoko ve větru nebo s vůní pálené bram-
borové natě. K podzimu ale neodmyslitelně patří i dozrávající ja-
blka. Jak ta velká, barevná a sladká v sadech, tak ta menší, strupatá 
a někdy trpká na starých stromech. A právě jablka nás přivedla na 
myšlenku připravit projektový den, který by toto ovoce přiblížil 
dětem a vyzvedl ho ze záplavy dalších exotičtějších kamarádů. 

V projektovém dnu jsme se snažili spojit otázky zdravé výži-
vy, tak důležité pro děti školního věku, se zlepšením vztahů mezi 
dětmi prvního a druhého stupně. Do projektu se tedy zapojila 
celá škola. V prvních dvou hodinách se děti dověděly informace 
o tomto ovoci. 

O prospěšnosti jeho pravidelné konzumace pro zdraví a jaké 
vitamíny obsahuje. Že je to tuzemské ovoce a jako takové pro 
nás dobře stravitelné a přístupné po celý rok. Probíraly se ale 
i otázky životního stylu, jako je pravidelná a pestrá strava, spor-
tovní aktivity nebo i tak běžné věci, jako je správné sezení, držení 
těla a trávení volného času. V dalších hodinách děti malovaly, 
skládaly říkanky, písničky, tančily nebo z jablek, které si přinesly 
z domu, vyráběly výzdobu. Na druhém stupni byly vytvořeny 
pracovní skupinky, ve kterých žáci řešili vědomostní či doved-
nostní úkoly. 

Mezitím si žáci deváté třídy připravili pro první stupeň sportov-
ně soutěžní dopoledne. V tělocvičně uspořádali jedenáct stanovišť, 
jejichž náplní byly soutěže o ovoci, zelenině a zdravém životním 
stylu. Děti se zavázanýma očima rozeznávaly různé druhy ovoce 
a zeleniny, volily správné oblečení pro různé aktivity, absolvova-
ly opičí dráhu nebo chodily s knížkou na hlavě. Mladším dětem se 
program velmi líbil a daly to starším žákům spontánně najevo. Ti 
si zase uvědomili, co všechno dokážou společně připravit.

Celá akce byla náročná na přípravu i materiální zabezpečení. 
Podíleli se na ní třídní učitelé s přípravou ve svých třídách, školní 
žákovský parlament, Sady Žlutava se sponzorským darem jablek 
a Technické služby Otrokovice s jejich odvozem do školy. 
Do projektu se zapojili i mnozí rodiče s dodáním části jablek nebo 
i koláčů z nich. Těmto všem bych chtěla velmi poděkovat. A jak 
dopadla jablka, o kterých se celý den hovořilo? Ta byla dětmi sně-
dena na svačinku.
 Mgr. Ivana BeZděková, metodik prevence ZŠ T. G. M.
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Ze Školních lavIc

MultIFokální BRýle
V minulých číslech ON jsme 

si řekli, že refrakční vady oka 
můžeme korigovat několika 
druhy brýlových čoček, v zá-
vislosti na účelu, ke kterému 
mají brýle sloužit. Určité pro-
cento lidí nosí brýle pouze na 
dívání se do dálky (více než 3 
m). Většina lidí se s přibývají-
cím věkem dostane do stavu, 
kdy potřebuje brýle na čtení 
a na práci na blízkou vzdálenost 
(cca 30-50 cm). Jsou též nosi-
telé brýlí, kteří je potřebují na 
svou pracovní vzdálenost. Ta 
může být u každého jiná. ho-
dinář potřebuje brýle na 20 cm, 
technik, který hlídá přístroje ve 
velínu, potřebuje brýle např. na 
150 cm.

řešení těchto požadavků je 
několik:

 • Několik brýlí, které si uži-
vatel nasazuje dle toho, kam se 
potřebuje dívat.

• Bifokální čočky – vidí ostře 
do blízka a do dálky s tím, že 
vždy existuje prostor mezi blíz-
kou a dálkou, kde nevidí ostře.

• Multifokální čočky - někdy 
označované jako progresivní 
čočky.

Toto jsou čočky, kterými 
nositel vidí ostře na všechny 
vzdálenosti bez toho, že by mu-
sel brýle měnit. Rovněž u nich 
nemá zónu neostrého vidění, 
o které jsem se zmínil u bifo-
kálních čoček.

Vývoj těchto čoček trval 
mnoho let a stále ještě pokra-
čuje. Dá se říci, že ve větším 
množství se začaly tyto čočky 
prodávat asi před 12-15 lety. 
Nevýhodou u nich bylo zpo-
čátku to, že zorné pole ostrého 
vidění bylo poměrně úzké, a zá-
kazník tak viděl neostré okraje. 
Když jste se podívali např. na 
stránku knihy, ostré vidění bylo 
pouze v rozsahu dvou až tří pís-
men. Uživatel proto musel ne-
ustále pohybovat hlavou, a tím 
zaostřovat další písmena.

Většinou bylo široké zorné 
pole do dálky, směrem dolů 
následovala úzká přechodová 
zóna a poněkud širší oblast na 
čtení.

Dnes jsou běžně dostupné 
multifokální čočky, které jsou 
osazeny do brýlí tak, že při po-
hledu do dálky se díváte částí, 
kde je hodnota pro korekci do 
dálky. Pokud se potřebujete po-
dívat na kteroukoli bližší vzdá-
lenost, tak pouze sklopíte oči na 
tuto vzdálenost. Opakuji – sklo-
píte oči, hlava zůstává rovně, 
jako při pohledu do dálky. Pro-
tože dioptrická změna u těch-
to čoček probíhá plynule, tak 
tímto sklopením očí zaostříte na 
každou vzdálenost. Šířka zor-
ného pole je podstatně širší než 
dříve, vždy ale existuje určité 
omezení. To, jak velké omezení 
zorného pole čočka má, určuje 
cenu čočky. Multifokální čočky 

dnes pořídíte v cenovém rozsa-
hu cca od 2 500 Kč po 5 000 Kč 
za čočku. K tomu se samozřej-
mě připočítávají další úpravy, 
běžné i u ostatních čoček, jako 
je tvrzení, antireflex, hydro-
fobní úprava, zabarvení nebo 
fototropní úprava (tyto pojmy 
byly vysvětleny v předcházejí-
cích číslech ON).

Pokud si objednáváte mul-
tifokální čočky, vždy optikovi 
přesně popište, k čemu a na 
jakou vzdálenost je budete pou-
žívat, aby vám mohl nabídnout 
takové čočky, které budou pro 
vás nejvýhodnější. Dnes jich 
máme 12 druhů. Tato nabídka 
je navíc rozšířena výše uvede-
nými úpravami. 

hezký den vám přeje a na 
vaši návštěvu, ať už v prodejně 
nebo u naší oční lékařky, kte-
rá vás vyšetří kdykolIv 
a BeZ oBJednávání, se 
těší  váš oční optik
 tomáš kotaS
 www.optikakotas.cz

Optika

kOtas

oční optik kotas informuje a odpovídá
Inzerce

UCB_PR_Otrokovice_Noviny_215x155.indd   1 9.11.2010   14:29:34

In
z

e
r

c
e



Manželé karel a Marie kRoBa-
thovI oslavili dne 3. 11. krásných 
65 let společného života. Blahopře-
jeme a do dalších let přejeme štěstí, 
pohodu, radost a hlavně zdraví. Dcera 
Eva s rodinou a syn Karel s rodinou.

Dne 8. prosince se dožívá významného životní-
ho jubilea 90. let 

paní vítězslava vaŠInová. 
Do dalších let hodně štěstí a zdraví přejí dcera 
Ivana s manželem Miroslavem, vnoučata Elena 
a Miroslav s rodinami.

Dne 22. listopadu by se dožila naše milovaná dce-
ra, maminka, manželka, sestra, teta a porodní asis-
tentka Jituška Štěpáníková 50 let. 19. břez-
na si s bolestí v srdci připomeneme již 4. výročí, 
kdy navždy opustila naši náruč. Kdo jste ji znali 
a měli ji rádi, vzpomeňte s námi. Za zarmoucenou 
rodinu maminka a sestra Miriam s rodinou.

S kytičkou na hrob dáme Ti do vínku pár slzí na 
víčkách a tichou vzpomínku. Dne 23. listopadu 
uplyne 5 let ode dne, kdy nás opustil náš syn 
Silvestr novák. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Syn Lukáš, Drahomíra a Josef Lukášovi 
a bratři Josef a Jaroslav.

Dne 23. listopadu před 100 lety se v Otrokovicích 
narodila naše maminka a babička, 

paní Božena tuRČínová, roz. doleželová. 
Odešla v roce 1996. S láskou vzpomínáme na její 
laskavost a moudrost. Dcera a syn s rodinami.

Zapalte svíci, kdo jste ho rádi měli, vzpomeňte 
na chvíle, které jsme s ním prožívali. Dne 27. lis-
topadu uplyne 8 let, kdy nás navždy opustil 

pan Josef kuBIŠ. 
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

4. prosince před dvěma roky od nás po těžké ne-
moci odešla 

paní Marie SolnIČková, roz. Fojtíková. 
V našich vzpomínkách Tě budeme mít stále rádi. 
Manžel Karel a přátelé.

Dne 10. prosince uplyne 15 let, co nás navždy 
opustil 

pan Josef vlachynSký. 
Vzpomeňte s námi. Manželka a dcery s rodina-
mi.

Děkujeme všem za účast a květinové dary při posledním rozlou-
čení s paní Bohumilou ČaBlovou, zvláště pak spoluobča-
nům z ulice Tyršovy. Děti s rodinami.

Smutné tři roky uplynuly od chvíle, kdy nás na-
vždy opustil manžel a dědeček, 

pan Josef FIŠeR. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Božena, 
vnučka Soňa s rodinou.

Dne 10. září tomu byl rok, co 
navždy odešel tatínek, dědeček 

a pradědeček pan Josef doBeŠ. 
17. listopadu tomu bylo 5 let, kdy 
nás opustila naše maminka a ba-

bička paní anežka doBeŠová. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery Dana a Jitka a syn Pepa s rodinami. 
Děkujeme za vzpomínku těm, kdo je znali.

Dne 5. října jsme si připomněli 
90. výročí narození paní karly 

BělohouBkové a dne  
1. listopadu 90. výročí narození 
pana karla BělohouBka. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte 

s námi. Dcera Věra s rodinou.
Dne 26. října uplynuly smutné 3 roky od chví-
le, kdy nás navždy opustila milovaná manželka 
a drahá maminka a babička, 

paní eva kloBáSková. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel františek 
a dcera helena s rodinou.

Dne 1. listopadu jsme si připomněli první výročí 
úmrtí 

pana karla paSeky. 
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn s ro-
dinami.

Dne 1. listopadu uplynuly 4 roky od chvíle, kdy 
nás nevždy opustil 

pan František ŠteFek. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera 
s rodinou a syn.

Dne 8. listopadu jsme si připomně-
li 23. výročí úmrtí pana oldřicha 
JuRIGy a 5. prosince vzpomene-
me 8. výročí úmrtí paní Marie Ju-
RIGové. S láskou v srdci a úctou 
vzpomínají dcery Danuše, Jarmila 
s rodinami a syn Oldřich.

Dne 14. listopadu uplynulo 9 let, kdy nás navždy 
opustil 

pan Jaroslav FRydRych. 
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. 
Manželka Jitka, dcera Yvona a syn Radim.

Zhasly oči plné lásky drahého manžela, tatínka, dě-
dečka, nezhasnou však nikdy naše vzpomínky. Díky 
za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, jenž si 
pro nás žil. Dne 16. 11. jsme vzpomněli 8 let, kdy 
odešel pan Jaroslav pokuSa. Vzpomínají man-
želka Zdenka, syn Jaroslav a Světlana s rodinou.

žil jsem vyrovnán a s úsměvem... Ve středu 17. 
listopadu by se dožil 65 let pan Ing. Jiří Jandu-
Ra. Vzpomeňte na milovaného manžela, tatínka 
a dědečka, který nám i blízkým a přátelům. 17. 
září uplynul rok od jeho úmrtí. Děkují manželka 
františka a dcery Marcela a Radka s rodinami.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 18. listopadu 
jsme vzpomněli třetí výročí úmrtí, kdy nás navždy 
opustil pan karel novotný. Za tichou vzpomín-
ku děkují a s láskou vzpomínají manželka, syn Ka-
rel, dcera Pavla s rodinami a ostatní příbuzenstvo. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 18. listopadu jsme si připomněli smutné prv-
ní výročí úmrtí 

pana Jindřicha ReZka. 
Se zármutkem v srdci vzpomínají manželka Ev-
ženie, dcery Jindra, Pavla manželem a vnoučata.
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Setkání příznivců ZŠ
mánesova Otrokovice
v sobotu 11. 12. 
u příležitosti zakončení 

oslav
75. výročí založení 

školy
Zveme bývalé žáky, učitele 
i další spřízněné duše k pro-
hlídce školy a k popovídání 
o společně prožitých školních 
letech. Třídním kolektivům 
– absolventům nabízíme se-
tkání se „svými“ učiteli ve 
„svých“ učebnách, možnost 
zakoupit si leporelo, mimo-
řádné číslo školního časopi-
su Co v žákovské nenajdete 
a CD vydané k 75. výročí. 
Bližší informace naleznete na 
www.zsotrman.cz. Zahájení 
proběhne ve 14.00 ve školní 

jídelně.
těšíme se na vás!

Zaměstnanci ZŠ Mánesova

nekrolog - František Šumpela

Kdo ho neznal osobně, jen těžko uvěřil, že tento čilý 
senior má „na krku“ již těch pověstných devět křížků. 

Dlouholetý člen výboru Klubu absolventů Baťovy školy prá-
ce byl typem člověka, který i ve vysokém věku neskládá 
ruce v klín v očekávání nevyhnutelnosti osudu. Přicházel 
s novými podněty, připravoval známé Klubové středy, jako 
představiteli Klubu ABŠ se mu otvíraly dveře zlínského ma-
gistrátu, hejtmanství i univerzity.

 Jakkoliv byl pravověrným Zlíňanem, nijak se netajil 
svým dlouholetým vztahem k sousedním Otrokovicím. Tam 
totiž jako baťovský mladý muž začínal a se zpracováváním, 
a později nákupem kůží pro obuvnickou výrobu spojil svoji 
profesní dráhu. O tehdejší přípravě mladých lidí nám něko-
likrát říkal: „Vychovávala nás práce a dávala nám životní 
zkušenosti.“

 františek Šumpela rád vzpomínal na třicátá léta v tomto 
městě. Na budování tehdy moderní koželužské výroby, stav-
bu baťovských domků, unikátní splavování zeminy z kopce 
Tresný, také na slavnostní otevření hotelu Baťov.

 Letos v říjnu františek Šumpela zemřel ve věku jedena-
devadesáti let. Mezi těmi, kteří se s ním přišli rozloučit, byli 
i představitelé města Otrokovic.
 karel halBeRŠtát, Klub abŠ Zlín

pozvánka na koncerty
Radostně přichází vánoční čas - 
takové bude zpívání Ženského 
pěveckého sboru při letošních 
vánočních koncertech. Víme, 
že jsou to právě Vánoce, na kte-
ré se těšíme, abychom přispěli 
k pohodě těm, kteří si nás rádi 
poslechnou. Takže… Letošních 
vánočních oslav se zúčastní-
me již 26. 11. při Rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí 
- v pondělí 13. 12. spoluúčinku-
jeme v hotelu ATRIUM při cha-
ritativní vánoční oslavě a v so-
botu 18. 12. zpíváme v Praze 
na mezinárodním Adventním 
koncertu na Staroměstském ná-
městí. Budete-li právě v Praze, 
tak začínáme v 16 hodin. Vý-
znamným pro nás bude koncert 
v kostele sv. filipa a Jakuba ve 
Zlíně, v úterý 28. 12. v 17 ho-
din. Vánoční koncerty zakončí-
me ve středu 29. 12. v kostele 
Nanebevzetí P. Marie ve Spyti-
hněvi v 17 hod. Tak to bude náš 
vánoční dárek pro Vás, kteří 
si nás přijdete poslechnout. Ať 
jsou pro Vás letošní Vánoce bo-
haté nejen dárky ale i zpěvem.
 přeje ženský pěvecký sbor.
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Závěrečná kapitola - vidět a být viděn
Ať již je naše role v silničním provozu jakákoliv, vždy chceme, 
abychom viděli, a očekáváme, že ten druhý bude vidět. Příčinou 
mnohých tragických nehod byla nedostatečná viditelnost. Auta 
mají povinnost svítit. Chodci ale takovou povinnost nemají. Vidět 
a být viděn považuji za základní pravidlo bezpečnosti na silni-
cích. Za tmy, deště, mlhy to platí dvojnásobně.   

Zákon č. 361/2000 Sb. stanovil od 1. července roku 2006 pro 
řidiče motorových vozidel povinnost celoročního celodenního 
svícení. Za jízdy musí mít motorové vozidlo rozsvícena obrysová 
světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je 
jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Za snížené vi-
ditelnosti musí mít vozidlo rozsvícena obrysová a potkávací nebo 
dálková světla, pokud je jimi vybaveno. 

Jako řidič si však nemohu říci, kdy jaká světla použiji. Ve dne 
a za nesnížené viditelnosti použiji světla pro denní svícení nebo 
obrysová světla a potkávací světla. Za snížené viditelnosti poje-
du se zapnutými obrysovými a potkávacími světly nebo použiji 
dálková světla. Dálková světla smím ale použít, jen je-li vozovka 
nedostatečně a nesouvisle osvětlena. Nesmím je jako řidič použít, 
pokud bych jimi mohl oslnit řidiče protijedoucího vozidla, vozi-
dla jedoucího přede mnou, jiného účastníka silničního provozu, 
strojvedoucího vlaku… Přední světla do mlhy může řidič užít jen 
za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy je řidič 
povinen užít za mlhy, sněžení nebo hustého deště. 

Dalším případem, kdy použijete obrysová nebo parkovací svět-
la, bude případ, kdy vozidlo stojí za snížené viditelnosti v obci na 
místě, kde tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, 
nebo na pozemní komunikaci mimo obec. V tomto případě musí 
mít výše uvedená světla rozsvícena alespoň na straně přivrácené 
ke středu pozemní komunikace, popřípadě musí být osvětleno na 
straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním 
bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu.

Na silnicích se můžete setkat s řidiči, kteří mají při tažení jiné-
ho vozidla zapnuté všechny čtyři blinkry. Tento postup ale není 
správný. Při vlečení vozidla musí být u vlečného vozidla rozsví-
cena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být ze-
zadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za 
sklem, na zadním čele korby. Za snížené viditelnosti musí být 
u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. 
V případě poruchy obrysových nebo potkávacích světel musí být 
vlečené vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu bí-
lým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem.

V případě, že řidič řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem 
(např. pojedete třeba bez světel potmě), že bezprostředně ohrožu-
je ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, hrozí 
mu pokuta ve správním řízení od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz 
činnosti od šesti měsíců do jednoho roku a zároveň se mu na bo-
dovém kontě připíše 5. Porušíte-li povinnost celodenního svícení, 
může vám být uložena ve správním řízení pokuta od 1 500 Kč do 
2 500 Kč a vaše bodové konto řidiče se zvýší 1 bod. V blokovém 
řízení lze za tento přestupek uložit pokutu do 2 000 Kč.

Pro jízdní kola povinnost celoročního a celodenního svícení 
stanovena není. Zde platí, že cyklista je povinen za snížené vidi-
telnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím 
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušo-
vaným světlem červené barvy. Povinnou výbavou jízdního kola 
jsou zadní odrazka červené barvy, přední odrazka bílé barvy, od-
razky oranžové barvy na obou stranách šlapátek a nejméně jedna 
boční odrazka oranžové barvy na paprscích předního nebo zadní-
ho kola nebo obou kol. 

Viditelnost nás jako chodců můžeme zvýšit pomocí vhodného 
oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. K viditel-
nosti může přispět i vhodná barva oblečení. fluorescenční mate-
riály zvyšují viditelnost za denního světla či za soumraku, ale ve 
tmě svou funkci ztrácejí. Naproti tomu reflexní materiály odrážejí 
světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenosti ko-
lem 200 m. Reflexní materiály výrazně zvyšují viditelnost za tmy 
a za snížené viditelnosti. V noci je reflexní materiál vidět na 10x 
větší vzdálenost než modré oblečení. Naše životy jsou to nejcen-
nější, co máme. Proto volte světlé oblečení, bundy, čepice, boty, 
batohy, kabelky a další doplňky s reflexními prvky. Naše cesta 
pak bude bezpečnější. Na závěr si dovolím tři rady pro zvýšení 
viditelnosti zejména u chodců a cyklistů:
• používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, 

abyste byli dobře vidět za světla i za tmy
• reflexní předměty umístěte ke konci rukávů, blízko ke kolenům 

a do úrovně pasu; cyklisté také na přilbu a jízdní kolo
• dětem pořiďte oblečení, školní aktovky a doplňky opatřené re-

flexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky.
Mgr. Renáta kRyStyníková, vedoucí odboru  dopravně-správního

dopRavní Soutěž o  ceny

v příŠtíM vydání váS Čeká ZávěReČný 
Soutěžní teSt o hodnotné ceny

Správné odpovědi z minulého vydání: dopravní (b) - výherce je Jana Býmová, receptová (a) - 
výherce je Roman Kubíček. Oba budeme kontaktovat.

kuželkářSký oddíl tJ JISkRa otRokovIce
si vás dovoluje pozvat na 9. ročník turnaje jednotlivců registrovaných i amatérských hráčů 

POHÁR MĚSTA OTROKOVICE
SoBota 11. 12.  a neděle 12. 12.

hrací termíny: sobota 9.30 – 18.00 hodin, neděle 10.00 –14.00, od 15.00 slavnostní vyhlášení 
výsledků. Přesný termín je možno rezervovat na tel.: 603 162 615. 
pořadatel: KO TJ Jiskra Otrokovice, Sportcentrum APOLLO, město Otrokovice
Startovné: 60 Kč za hráče
účastníci: hráči startují na vlastní nebezpečí, bez věkového omezení. Turnaj  je určen pro hráče 
s trvalým bydlištěm v Otrokovicích.                      
tech. propozice: hraje se na dvoudráhové kuželně v kategorii registrovaní muži, ženy, neregis-
trovaní muži a ženy, v disciplíně na 60 hS, dle pravidel kuželkářského sportu.                                                                    
ceny: V každé kategorii obdrží vítěz pohár a hráči na 1.-3.místě budou taktéž ohodnoceni věc-
nou cenou. Ohodnocena bude také nejlepší dorážka. 
přihlášky a informace: Telefonicky nebo e-mailem do 10. 12. 2010 na:
Michael Divílek - mob. 603 162 615, e-mail:divilek@seznam.cz

t e h o S, s. r. o. 
pronajme

nebytové prostory v ul. 
Školní u domu č. p. 1299 

v otrokovicích. 
Jedná se o dvojpodlažní budo-
vu o výměře 329,05 m2, která 
dosud sloužila jako prodejna 
a servis výpočetní techniky.
Žadatelé o pronájem doručí 
žádosti s uvedením předmětu 
činnosti a návrhem ceny ná-
jemného za m2/rok s označe-

ním „Školní 1299“ na adresu:
TEhOS, s. r. o., p. Karel Sko-
pal, ředitel společnosti, tř. T. 
Bati 1255, 765 02 Otrokovi-
ce.
podmínky pronájmu:
• nájem na dobu neurčitou
• nájemné: 250 Kč/m2/rok
• čtvrtletní platba náj. předem
Bližší informace poskytne pan 
Karel Skopal, ředitel společ-
nosti.

tel: 577 925 051.

Dle zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích ve znění pozdějších 
předpisů město Otrokovice vy-
hlašuje výBěRové říZení 
na pRonáJeM neByto-
vých pRoStoR v objektu č. 
p. 1465, nám. 3. května, Otroko-
vice, o celkové výměře 88,26 m2 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 1. 
2011 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 2 000 
Kč/m2/rok (bez DPh), b) bude 
hrazeno čtvrtletně dopředu, nej-
později do 5. dne prvního mě-
síce příslušného čtvrtletí a bude 
každoročně upraveno o % in-
flace za předcházející rok, které 
uvádí vždy počátkem roku ČSÚ, 
c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním nebytových 
prostor,  
3. účastník výběrového řízení ve 
své žádosti uvede navrhovanou 
výši nájemného za m2/rok a účel 
nájmu,  
4. účastník výběrového řízení 
doloží: a) kopii živnostenského 
oprávnění  nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku, b) ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu k České správě soci-
álního zabezpečení, finančnímu 
úřadu a zdravotní pojišťovně,
5. uzávěrka výběrového řízení: 
10. 12. 2010 ve 12.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada města 
Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem 
dohodnout na tel.: 577 926 157,  
případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace po-
skytne Lenka Blahová  na tel.: 
577 926 156.
Nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení  
nám. 3. května 1465” na adresu: 
TEhOS, s. r. o., k rukám ředite-
le, tř. T. Bati 1255, 765 02  Ot-
rokovice

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 
město Otrokovice vyhlašuje výBěRové říZení na pRo-
náJeM neBytových pRoStoR v objektu č. p. 950, ul. 
Tylova, Otrokovice, (dříve prodejna kol) o celkové výměře 76,60 
m2 za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 15. 12. 2010 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  
a) minimálně 1 500 Kč/m2/rok (bez DPh)
b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne prvního 
měsíce příslušného čtvrtletí a bude každoročně upraveno o % in-
flace za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem roku ČSÚ,
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebytových 
prostor,     
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede navrhovanou 
výši nájemného za m2/rok a účel nájmu,  
4. účastník výběrového řízení doloží: 
a) kopii živnostenského oprávnění  nebo kopii výpisu z obchod-
ního rejstříku,
b) originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k České správě so-
ciálního zabezpečení, finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně,
5. uzávěrka výběrového řízení: 10. 12. 2010 ve 12.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města 
Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem do-
hodnout na tel.: 577 926 157,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne Lenka Blahová  na tel.: 577 926 156.
Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení  Tylova 950” na adresu: TEhOS, 
s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

odměna dárcům
Město Otrokovice hodlá i v roce 2011 jako poděkování 
držitelům Zlaté Janského plakety a dárcům kostní dře-
ně, kteří mají trvalý pobyt v Otrokovicích, uhradit roční 
celosíťovou jízdenku na MhD.  Poprvé bude město Ot-
rokovice v roce 2011 po dobu 5 let poskytovat bezplat-
né celosíťové jízdenky na MhD i za každých dalších 
40 odběrů krve držitelům Zlatého kříže 3. až 1. třídy. 
ČČK Zlín nám poskytuje aktuální seznam dárců, kte-
ří darovali krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích 
Zlín a Uherské hradiště. Vyzýváme proto občany Ot-
rokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou držiteli Zlaté 
Janského plakety za 40 bezpříspěvkových odběrů krve 
či držiteli Zlatého kříže 3. až 1. třídy a odběry byly 
provedeny mimo výše uvedené transfuzní stanice, aby 
se přihlásili v termínu do 31. 12. 2010 na Městském 
úřadu Otrokovice, odbor ekonomický, pí Odstrčilová, 
tel.: 577 680 229.

nový cykluS  
SeMInářů v BeSedě 
Otrokovická BESEDA připra-
vuje ve spolupráci s Mgr. Janou 
Křemenovou cyklus seminářů 
zaměřený na témata psycho-
logie zdraví, vývoj osobnosti, 
mezigenerační vztahy a komu-
nikace a další. Předpokládané 
zahájení leden 2011. Informace 
a přihlášky: Marcela Kozlová 
(724 411 148, predprodej@be-
seda.otrokovice.cz)
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MIkuláŠSké ČeRtování 
S nadílkou
1. 12. od 16.30 hod., Otrokovická BE-
SEDA
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti
Mikuláš, čerti i andílek budou vašim 
dětem nadělovat dárečky. Balíčky pro 
vaše děti můžete nosit podepsané na 
všechna střediska DDM do 29. 11.

MIkuláŠSká háZedla
4. 12., začátek v 8 hod., konec ve 12 
hod., Městská hala Otrokovice
Cena: 20 Kč
Již tradiční předvánoční soutěž letec-
kých modelářů. Soutěží se ve věko-
vých kategoriích: mladší žáci, starší 
žáci a junioři.

vánoČní dílny  
pRo veřeJnoSt
8. 12., 14-17 hod., Centrum volného 
času na Bahňáku
Cena: dle jednotlivých výrobků
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace.

ČeRtovSká dISkotéka
11. 12. od 16 hod., Otrokovická BE-
SEDA
Vstupné: 40 Kč bez masek, 30 Kč 
v maskách
Všechny smrtelníky i pekelníky čeká 
čertovské tancování, spousta
netradičních her 
a soutěží o ceny.

OMÁHÁME p
OTŘEBNÝM

Po zkušenostech z minulých let bude k dispozici dostatek stánků 
s občerstvením, kde bude možno za lidové ceny zakoupit:

• sváteční vánoční punč vařený přímo na místě,
• grilované maso z rožně,
• grilovanou klobásu z rožně,
• čaj, kávu i nealko nápoje.

Ke každému nápoji či jídlu zdarma vánoční perníček. Celý výtěžek 
z akce bude věnován sdružení Šance při Onkohematologickém od-

dělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se léčí děti 
s rakovinou krve. Dar na místě převezme Zdena Wasserbauerová, 

nositelka Ceny města Otrokovice a zástupkyně sdružení Šance.

Všichni dobrovolníci se podílejí na akci bez nároku na odměnu.

Milan Plesar, Michal Kratochvíl spolu s partou dobrovolníků a

vás zvou na dobročinnou akci:

pátek 26. listopadu od 14. hodin na náměstí 3. května.
Akce se koná jako součást Rozsvícení vánočního stromu.

Pomáháme potřebným 2009.indd   1 9.11.2010   17:34:53

vánoční růže pomůžou dětem
Jak se změní život v rodině, když vážně one-
mocní dítě, si těžko dovedeme představit, do-
kud touto zkušeností sami neprojdeme. Strach 
o dítě vyvolává psychické utrpení, následně so-
ciální rozdělení rodiny, stres klade velké nároky 
na rodiče. Snad každý rok zaujme některý pří-
běh a bolí víc, než ostatní. Vloni to byl chlapec 
a maminka, dvě onemocnění v rodině. Letos je 
to čtyřletý chlapeček, který má před sebou léč-
bu leukémie a následně podstoupí transplantaci 
kostní dřeně: je to rok léčby a bolestí. Zázra-
ky dělat neumíme, ale pomoci můžeme každý 
z nás. Sdružení Šance v předvánoční době pro-
dává Vánoční hvězdu, výtěžek z prodeje jde na 
onkohematologické oddělení, kde se z těchto 
prostředků snažíme o zpříjemnění pobytu a so-
ciální výpomoc, rekondiční pobyty.
Vánoční růže se budou prodávat 28. 11. v koste-
le sv. Vojtěcha po skončení mší, 1. 12. od 7.30 
hodin v poliklinice a od 12 hodin v městském 
úřadě. Prodej bude také ve školách a školkách.
 Za všechny děti děkuje 
 Zdena waSSeRBaueRová.

půlmaraton pojedenácté
Jedenáctý ročník Memoriálu 
MUDr. Josefa Podmolíka v 
půlmaratónu, prestižní závod 
venkovní sezóny sdružující pod 
sebe kromě hlavního závodu 
také štafetové závody mládeže 
i dospělých a závody na in-li-
ne bruslích, se konal počátkem 
listopadu v Otrokovicích.

Pohár starostky města 
Otrokovice Radoslavy Ma-
tuszkové si nakonec odnesl 
Tomáš Dvorník z Velkých 
Karlovic, mezi běžkyněmi 
byla nejrychlejší Jana Dorazi-
lová z Kroměříže. Kompletní 
výsledky závodu najdete na 
http://www.sportovniservis.
cz/. Akci pořádal atletický od-
díl TJ Jiskra Otrokovice spo-
lečně s in-line oddílem SSCO 
team Otrokovice.  (kra)
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577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
   oTrokoVIcE

Nabízíme vám kompletní certifikované systémy pro zateplování 
domů a bytů. Dodáme vám kompletní stavební materiál až na 

stavbu vlastním autem s hydraulickou rukou. 
Využijte mimořádné akce: DOPRAVA ZBOŽÍ DO 10 KM ZDARMA!

zelená úsporám

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupceRPSN od 199,71%

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

k03-000958-09_80x80.indd   1 15.5.2009   16:30:28

power plate je nový styl cvi-
čení, který výrazně zlepší 
váš fyzický i zdravotní stav.

Hlavní výhody Powerplate:
• časově nenáročné cvičení 

(1/2 hodinové lekce)
• maximální intenzita (1 lekce 

se rovná 1 a 1/2 hodině ve 
fitness)

• cvičení pod vedením škole-
ných instruktorů

• je určen všem věkovým kate-
goriím

Co Vám přináší:
Tvarování postavy, Redukci 
celulitidy, Zvýšení svalové síly, 
Zlepšení rovnováhy a koordi-
nace, Stabilizace kortizolu 
(stresového hormonu), Zvýšení 
hustoty kostní tkáně (zastavuje 

artrózu), Zlepšuje krevní oběh 
a lymfatický systém (vyplavová-
ní toxinů z těla), Zotavení a re-
grace, Zlepšení nervosvalových 
funkcí
Najdete nás ve Sportcent-
rum otrokovice v ulici J. Ja-
bůrkové 1819.
více informací na www.
powerplate.cz nebo e-mailu: 
powerplateotrokovice@se-
znam.cz. Telefonické objed-
návky na čísle: 775 444 934

PoweR PlaTe V oTRokoViCíCh In
z
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r
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lidé mohou nominovat
sportovce roku 2010
Podpora aktivit v oblasti tělový-
chovy a sportu patří mezi prio-
rity města Otrokovice. V rámci 
veřejné prezentace sportovní 
a tělovýchovné činnosti jsou pak 
každoročně oceňováni nejúspěš-
nější sportovci.

Závěr roku je obdobím, kdy 
může široká veřejnost nomi-
novat jednotlivce či kolektivy 
působící v oblasti otrokovické-
ho sportu. Ocenění může být 
uděleno v sedmi samostatných 
kategoriích, kterými jsou:
• Nejúspěšnější sportovec města 

(kategorie dospělých)
• Nejúspěšnější sportovec dětí 

a mládeže (sportovci do 18 let 
věku k 31. 12. daného kalen-
dářního roku)

• Nejúspěšnější sportovec vete-
rán

• Nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec

• Nejúspěšnější sportovní kolek-
tiv

• Nejúspěšnější trenér
• Cena za celoživotní práci 

a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport.
V kategorii Nejúspěšnější 

sportovec města je oceňováno 
první až šesté umístění, v kate-
goriích Nejúspěšnější sportovec 
dětí a mládeže a Nejúspěšnější 
kolektiv je oceňováno první až 
třetí místo, v kategoriích Nej-
úspěšnější sportovec veterán 
a Nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec je oceňován jeden 
sportovec. V kategorii Nejúspěš-
nější trenér je oceňováno až šest 
trenérů bez určení pořadí, Cena 
za celoživotní práci a dlouhole-
tý přínos pro otrokovický sport 
může být v jednom roce udělena 
nejvýše dvěma osobám.

Do hodnocení jsou zařaze-
ni sportovci, kteří jsou členy 
sportovní organizace (klubu) 
se sídlem v Otrokovicích, dále 
sportovci s trvalým pobytem 
v Otrokovicích a trenéři vyko-
návající trenérskou činnost na 
území Otrokovic.

Pro nominaci je nezbytné, 
aby na nominačním formuláři 
byly u navrženého kandidáta na 
ocenění v oblasti sportu uvedeny 
dosažené výsledky. Ty musí být 
potvrzeny sportovní organizací, 
ve které navržený působí. Zdů-
vodnění návrhu je hlavním vo-
dítkem při výběru z  navržených 
kandidátů.

Návrhy lze zaslat na vyplně-
ném nominačním formuláři do 
10. ledna 2011 na adresu: Měst-
ský úřad Otrokovice, odbor eko-
nomický, nám. 3. května 1340, 
765 23 Otrokovice.

V případě dotazů se obracej-
te na Kateřinu Štětkářovou, tel. 
577 680 227, nebo e-mail stet-
karova@muotrokovice.cz. No-
minační formuláře, na kterých 
musí být Vaše návrhy uvedeny, 
jsou k dispozici na ekonomic-
kém odboru (dveře č. 218), v 
podatelně městského úřadu a na 
internetových stránkách měs-
ta www.otrokovice.cz v sekci 
Městský úřad pod odkazem od-
bory a oddělení – ekonomický. 
 (kru)

WWW.SATELITYOTROKOVICE.CZ

PARTNER SKYLINK CZ3059    
AKCE do ledna 2011 vše ZDARMA
NEJLEVNĚJŠÍ V OTROKOVICÍCH

HD SATELIT 3.000 KČ
PVR SATELIT 1.600 KČ
NÁVŠTĚVA TECHNIKA    

ZDARMA
NEVÁHEJTE, VÁNOCE

SE BLÍŽÍ!
KONTAKT:

tel.774 960 263
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V sobotu 4. 12. se v hale SOŠ Otrokovice uskuteční

Finále světového poháru
v kolové mužů

O titul šampiona bude bojovat 10 nejlepších dvojic z Německa, 
Rakouska, Švýcarska, Japonska a České republiky.

přIJďte Se podívat na Světovou ŠpIČku!


