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Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět jsme se ponořili do 

času adventu a spolu se svými blízkými očekává-
me Vánoce a příchod nového roku. Vánoční svát-
ky jsou časem připomenutí narození Ježíše Krista 
v betlémě, časem setkávání se s našimi rodinami 
a přáteli, časem společné rekapitulace a uvědomě-
ní si, co přinesl rok uplynulý a co nás čeká v roce 
dalším. Ten letošní byl plný událostí. Troje volby 
vnesly nové tváře na politickou scénu. i nám byla 
dána důvěra a máme tu čest, společně s ostatní-

mi zastupiteli, podílet se na rozvoji našeho měs-
ta. přejeme Vám příjemné prožití Vánoc, plných 
radosti a pospolitosti. Dětem hodně dárečků pod 
stromečkem, všem pohodu u štědrovečerního sto-
lu a do nového roku hlavně pevné zdraví, veselou 
mysl, hodně sil a životní vitality pro překonávání 
i těch nejtěžších situací. K tomu ať nechybí radost, 
štěstí a mnoho příjemných chvil v kruhu nejbliž-
ších, kamarádů a přátel.

 Mgr. Jaroslav BUDEK, starosta města
 Ing. Milan PlEsar, místostarosta města
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otrokovice jsou připojeny k Evropě

To je váš nový cíl cesty! Hejtman Zlínského kraje stanislav mišák a místostarosta otrokovic milan plesar při slavnostním otevření 
dálnice D1 a rychlostní komunikace R55 lákají potenciální investory, podnikatele i turisty do otrokovic. 
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historický okamžik v ději-
nách otrokovic nastal v pátek 
3. prosince. chvíli po poledni 
došlo u takzvané Moravské 
křižovatky u hulína k oficiál-
nímu napojení města na evrop-
skopu síť dálničních a rych-
lostních komunikací. v praxi 
to znamená, že z otrokovic se 
nyní dostanou řidiči po dál-
niční síti doslova až k břehům 
atlantického oceánu.

Pět nových kilometrů dálni-
ce D1 mezi Kroměříží a hulí-
nem a téměř čtrnáct kilometrů 
rychlostní komunikace r 55 
z hulína do otrokovic bylo 
slavnostně zprovozněno za 
přítomnosti premiéra České 
republiky, ministra dopravy, 
hejtmana a dalších představi-
telů Zlínského kraje, zástupců 
Ředitelství silnic a dálnic Čr. 
Město otrokovice reprezento-

val místostarosta Milan Ple-
sar. otrokovice se tak mohou 
chlubit, že jsou železničním, 
lodním, leteckým a nyní i vý-
znamným silničním uzlem.

„otrokovice jsou dnešním 
dnem napojeny na transevrop-
skou dálniční síť, a můžeme 
tak po dálnici cestovat přímo 
do největších měst v repub-
lice i zahraničí. Pět nových 
kilometrů dálnice D1 a téměř 

čtrnáct kilometrů rychlostní 
komunikace r55 přinášejí pro 
otrokovice na jednu stranu 
velikou výhodu v dopravním 
napojení, na straně druhé také 
rizika v podobě možného hro-
madění dopravy v kvítkovické 
křižovatce. Nyní proto musí-
me ve spolupráci se Zlínským 
krajem intenzivně prosazovat 
urychlení výstavby jihový-
chodní části obchvatu města, 

čímž tento efekt eliminuje-
me,“ uvedl místostarosta Mi-
lan Plesar.

hejtman Stanislav Mišák 
uvedl, že otevření tohoto úseku 
je dlouho očekávanou událostí 
a velkým úspěchem. „Dálnice 
D1 se tak podstatně přiblížila 
krajskému městu. Nyní musí-
me intenzivně prosazovat vý-
stavbu komunikace r49 z hu-
lína směrem na fryšták a dále 
do lípy a odtud východním 
směrem ke slovenské hranici, 
protože teprve tato připravova-
ná komunikace definitivně vy-
řeší přetíženou dopravní situa-
ci Zlína a zajistí plynulý tranzit 
ve směru na Slovensko,“ řekl 
hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák. 

Moravská křižovatka u hu-
lína je největší křižovatkou 
svého druhu na Moravě, neboť 
se v ní propojují tři komuni-
kace dálničního typu: dálnice 
D1, rychlostní silnice r55 
a připravovaná rychlostní ko-
munikace r49. 

Dálnice D1 měla původně 
pokračovat od hulína až po 
Říkovice s výhledovým na-
pojením na provozovaný úsek 
D1 na ostravu. Kvůli silným 
srážkám a zvýšení hladiny 
spodních vod tato etapa zatím 
realizována nebyla.

Pro úsek z otrokovic do 
hulína je nutné mít dálniční 
známku, od 1. ledna také včet-
ně obchvatu města, kde končí 
výjimka ministerstva dopravy 
 (více na straně 10).

 Michal kratochvíl

Koaliční smlouva
zaručuje rozvoj města

ZŠ Mánesova
oslavila 75 let vzniku

strana 3 strana 7

I v roce 2011
hrajeme nejvíce českých 
a slovenských písniček
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koledy tří národů otevřely letošním vánocům dveře dokořán

Vážení a milí občané otrokoVic,
přeji vám šťastné a spokojené prožití vánočních svátků a také vše 
nejlepší v roce novém, zvláště pak pevného zdraví, vždy přítomné 
štěstí a mnoho lásky a radosti.
Přijměte také, prosím, poděkování za vše, co jste pro naše město 
udělali v právě končícím roce, také poděkování za velkou důvěru 
a podporu, kterou jste mi svými hlasy vyjádřili.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje, ale také zastupitel města Otrokovice

v rámci mezinárodního projektu 
Koledy tří národů, jehož hlavním 
iniciátorem je město otrokovice, 
navštívili 7. prosince 2010 někte-
ří učitelé a žáci ZŠ Mánesova ot-
rokovice družební město a jednu 
z jeho škol - ZŠ s MŠ centrum 
i v Dubnici nad váhom.

Součástí tohoto projektu spo-
lufinancovaného z fondů EU je 
také spolupráce mezi školami 
a výměna zkušeností souvisejí-
cích s výukou a využitím někte-
rých prvků typických pro daný 
mikroregion.

ZŠ Mánesova zvolila jako 
ukázku charakteristickou pro 
region Zlínsko předvedení výro-

by vizovického pečiva. Dubnici 
navštívilo také několik starších 
děvčat z našeho školního pěvec-
kého sboru, která za hudebního 
doprovodu pana učitele Pavla 
Jordána zahájila třemi vánočními 
písněmi naše společné setkání.

S charitativní činností naší 
školy hnutím na vlastních nohou 
Stonožka seznámila slovenské 
děti i vyučující paní učitelka iva-
na Řezníčková. v příštím týdnu 
navštíví naši školu zase Dubničtí 
se svým programem. věříme, že 
i toto setkání bude pro obě strany 
přínosem.  

 Za ZŠ Mánesova
 I. Řezníčková a v. velísková

vánoční kresby se líbily
V rámci slavnostního odpoledne a podvečera byly také 
vyhlášeny výsledky dětské soutěže v malování na moti-
vy Vánoc. Ceny za nejlepší díla rozdělené do věkových 
i školních kategorií předal malým výtvarníkům starosta 
otrokovic Jaroslav budek.

do projektu se zapojila i ZŠ Mánesova

nadšenými ovacemi vypro-
vázeli diváci v sále otro-

kovické BESEDy účinkující 
v nedělním  tradičním předvá-
nočním pořadu Koledy tří náro-
dů.  Na pódiu se postupně před-
stavil sbor dětských koledníků 
z polských Žedovic, slovenský 
folklórní soubor MlaDoSŤ 
z Dubnice nad váhom a pásmo 
dětského folklórního souboru 
Konopka, výboru pro udržová-
ní folklórních tradic Sazovice 
a mužského pěveckého sboru 
hlahol Mysločovice.

Milovníky sladkostí potěšila 
možnost ochutnat výrobky při-
pravené v rámci soutěže v peče-
ní vánočního cukroví.

v rácmi akce se také uskuteč-
nilo setkání vedení a zástupců 
parnterských měst otrokovic, 
Dubnice a Zawadského. (kra)

součástí akce byla mezinárodní soutěž v pečení vánočního cuk-
roví. nejlepší tři hospodyňky odměnil místostarosta otrokovic 
milan plesar (vlevo),  “bronzovou” cenu pro slovenskou účastnici 
převzal osobně přednosta městského úřadu Dubnice nad Váhom 
pavol Kubečka. nejlepší cukroví měla podle odborné poroty 
Vlaďka urbanová z otrokovic (vpravo).

Dětský folklorní soubor Konopka a mužský pěvecký sbor HlaHol mysločovice.

sbor dětských koledníků z polských žedovic.
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výstavba protihlukových stěn na obchvatu
Město otrokovice si od Ředitelství silnic a dálnic České re-
publiky, správy Zlín vyžádalo informace o průběhu výstav-
by protihlukových stěn podél obchvatu otrokovic. Podle 
obdržených informací budou další práce pokračovat v příš-
tím roce.

výstavba protihlukových stěn v celém úseku obchvatu 
otrokovic je rozdělena do tří etap. První etapa je vymeze-
na od silnice i/49 po řeku Dřevnici. Na ni navazuje etapa 
druhá od Dřevnice po místní část Újezdy, kde začíná třetí, 
která povede až po přivaděč ze směru od hulína. Prozatím 
je stavební povolení vydáno jen na dvě etapy ze tří, a to na 
ii. a iii. etapu. 

v současné době je postavena část druhé etapy v délce 
460 m kolem Újezdů, kde provoz na frekventované komuni-
kaci způsoboval zdejším obyvatelům největší potíže. v příš-
tím roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic postavit dalších 
463 m, které by stávající stěnu prodloužily o 288 m směrem 
k hulínu a k Napajedlům o 175 m. tím by byla tato etapa 
dokončena.

Před výstavbou první a třetí etapy budou prováděna mě-
ření hluku, která ukážou zatížení dané lokality. Do výsledku 
měření se také bezpochyby promítne spuštění provozu na 
nové rychlostní silnici r55. Ředitelství silnic a dálnic upo-
zorňuje, že pokračování výstavby je mimo jiné závislé na 
přidělených finančních prostředcích z rozpočtu ministerstva 
dopravy.

Město otrokovice již dříve obdrželo od Ředitelství silnic 
a dálnic příslib, že bude zajištěna požadovaná ochrana oby-
vatel žijících v blízkosti rychlostní komunikace, a to pro-
tihlukovou stěnou o délce něco málo přes 2 km s proměnnou 
výškou od 4 do 6 m.  (kru)

Město zřídilo šest komisí
Na svém prvním zasedání zřídila rada města otrokovice 
šest komisí, které budou pro následující volební období 
2010–2014 jejími iniciativními a poradními orgány. Zřizují 
se:
• komise mediální, která je iniciativním a poradním orgá-

nem rMo v oblasti médií, včetně tisku, propagace a pre-
zentace města a jeho zřízených organizací a založených 
obchodních společností,

• komise mládeže a sportu, která je iniciativním a poradním 
orgánem rMo v oblasti volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže a v oblasti sportu,

• komise rozvoje města, která je iniciativním a poradním or-
gánem rMo v oblasti strategického rozvoje města, územ-
ního plánování, investiční činnosti a správy majetku, dále 
pak v oblasti dopravy a silničního hospodářství,

• komise sociálních služeb, která je iniciativním a poradním 
orgánem rMo v oblasti sociálních služeb a sociálních zá-
ležitostí, včetně doporučování poskytnutí dotací a příspěv-
ků v uvedených oblastech,

• komise školství a kultury, která je iniciativním a poradním 
orgánem rMo v oblasti školství, vzdělávání a kultury, 
včetně doporučování poskytnutých dotací v uvedených 
oblastech,

• komise životního prostředí, která je iniciativním a porad-
ním orgánem rMo v oblasti ochrany životního prostředí 
a jeho jednotlivých složek.  (kru)

revitalizace brownfieldu na území města 
v souladu se strategickými dokumenty rozvoje Zlínského 
kraje na období 2009-2020 v oblasti revitalizace brownfi-
eldů vyhlásil Zlínský kraj v lednu 2010 Podprogram pod-
pory předprojektové přípravy projektů regenerace brown-
fields ve Zlínském kraji. 

Záměrem této výzvy byla finanční podpora předprojek-
tové přípravy u těch subjektů, které mají zájem na oživení 
konkrétních zanedbaných lokalit v rámci celého Zlínského 
kraje. 

Na základě výběrového řízení bude Zlínským krajem 
poskytnuta finanční podpora celkem deseti subjektům. 
Jedním z nich je i společnost GEoStav spol. s r. o., ot-
rokovice, která předložila objemovou studii plánovaného 
záměru na revitalizaci části bývalého území společnosti 
Moravan. Předpokládaná výše projektu činí 180 000 Kč, 
Zlínským krajem bude poskytnuta po splnění všech pod-
mínek dotace ve výši 80 % z této částky. 

realizací tohoto projektu tak postupně dojde k celko-
vému zvelebení dlouhodobě zanedbaných a neužívaných 
ploch v katastrálním území otrokovic.  (kra)

aktuálně Z Města

vícE aktualIt na www.otrokovIcE.cZ

hejtman pozval děti na 
vánoční koncert do atria
Benefiční koncert s názvem 
„vánoce hrají glórijá“ pro 
děti z dětských domovů ve 
Zlínském kraji pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje 
Stanislava Mišáka se v pon-
dělí odpoledne uskutečnil 
v hotelu atrium v centru 
otrokovic. hlavní hvězdou 
večera byl Petr Kotvald, svou 
část repertoáru představil 
také otrokovický Ženský pě-
vecký sbor. akce vyvrcholila 
večerním představením pro 
veřejnost. (kra)

Město otrokovice se v rám-
ci celostátní Soutěže o nej-
krásnější město a obec Čech 
a Moravy 2010 umístilo na 
třetím místě. Bronzovou příč-
ku přinesl otrokovicím zisk 
43 422 hlasů. 

od dubna do října probí-
hala na portálu cZrEGioN 
soutěž, ve které si návštěvní-
ci těchto webových stránek 
mohli prostřednictvím inter-
netového hlasování zvolit 
město či obec, které pova-
žují za nejkrásnější. Za dobu 
sedmi měsíců bylo zasláno 
celkem 1 350 000 hlasů pro 

téměř šest set měst a více 
než pět tisíc obcí. Mezi sil-
nou konkurencí se na prvních 
třech místech v kategorii měst 
umístily Kadaň, Krásná lípa 
a otrokovice. Mezi obcemi 
první příčku obsadily Mutěni-
ce, následovány Suchovršice-
mi a Pasohlávkami. 

„těší mě, že se otrokovice 
mohou pyšnit tímto titulem. 
Za poslední roky se tvář města 
podstatně změnila. Šedá síd-
liště se oblékla do barevného 
kabátu, takže město dnes pů-
sobí vesele a pozitivně. také 
rekonstrukcí přednádražního 

prostoru se otevřel vstup do 
města na zcela jiné úrovni 
a po upravených, vzhledných 
plochách denně projdou stov-
ky lidí. v neposlední řadě 
k těmto změnám přispívá také 
květinová výzdoba, která nás 
kvetoucími záhony i závěsy 
těší od jara až do podzimu. Na 
tom, aby bylo naše město krás-
né, se podílíme všichni a je 
pro mě radostnou zprávou, že 
právě široká veřejnost zvolila 
otrokovice třetím nejkrásněj-
ším městem Čech a Moravy,“ 
uvedl starosta města otroko-
vice Jaroslav Budek.  (kru)

otrokovice jsou třetím nejkrásnějším městem Čr

otrokovice - hned v prvních 
dnech ve své funkci se nové 
vedení města pustilo do plnění 
bodů koaliční smlouvy. ČSSD, 
Nový iMPUlS i Nezávislí si 
v ní vytýčili základní body, které 
chtějí v následujícím volebním 
období splnit, nebo v případě 
rozsáhlejších investic přinejmen-
ším začít realizovat. Postupně 
proto začíná řada předvolebních 
slibů nabývat na skutečnosti.

Zřejmě mezi nejdůležitější 
a nejvýznamnější z pohledu oby-
vatel Bahňáku je vyřešení do-
pravní obslužnosti areálu toma. 
Plánovaný zadní vjezd do areálu 
má v tuto chvíli několik podob. 
Začalo se pracovat na přípravě 
jednotlivých návrhů, ze kterých 
bude vybrána ideální varianta. 
chystá se také zajištění financo-
vání celé akce z možných dotač-
ních zdrojů, jako jsou například 
Zlínský kraj, Státní fond doprav-
ní infrastruktury, regionální 
operační program Střední Mora-
va, Správa železniční a dopravní 
cesty Čr či Ředitelství silnic 
a dálnic Čr.

S dopravou také úzce souvisí 
dobudování obchvatu města. Při 
nedávném otevření rychlostní 
komunikace r 55 z hulína do 
otrokovic se krátce setkali před-
stavitelé Zlínského kraje i města 
otrokovice se zástupci minis-
terstva dopravy, přičemž řešili 
právě problematiku dostavby 
obchvatu. od ministerstva se 
jim dostalo ujištění, že podobné 
stavby typu obchvatu města jsou 
nyní jednou z priorit dopravní 
politiky státu.

hned v prvních dnech nového 
roku začnou rekonstrukční prá-
ce ve velkém sále otrokovické 

BESEDy. to je také jedna z ko-
aličních dohod. Pokud půjdou 
práce podle plánu, multikulturní 
zařízení bude otevřeno začátkem 
podzimu příštího roku. S otro-
kovickou BESEDoU souvisí 
také záměr vybudování vlastního 
televizního studia a vysílání sa-
mostatného městského televizní-
ho kanálu. Projekt je nyní ve fázi 
závěrečného zpracování, rada 
města by ho měla mít k dispozi-
ci koncem ledna, přičemž řádné 
vysílání bude spuštěno plánova-
ně do konce roku 2011.

co se týká dalších dlouhodo-
bějších investic, jejich realizace 
se bude naplňovat postupně po-
dle připravovaného strategického 
plánu rozvoje města. tomuto do-
kumentu, který má určit směřová-
ní investic do plánovaných pro-
jektů v nejrůznějších oblastech, 
se budeme věnovat, jakmile se 
v příštím roce dokončí a schválí 
ho příslušné orgány města.
Body koaliční smlouvy:
• rekonstrukce velkého víceú-

čelového sálu v otrokovické 
BESEDĚ - prostor nad prodej-
nou Billa (s využitím dotace 
z roP EU)

• vybudování víceúčelového 
sportovně společenského areá-
lu na Bahňáku (s využitím do-
tace z roP EU)

• dokončení systému protipo-
vodňových opatření výstavbou 
poldru v povodí vodoteče hra-
bůvka

• dokončení sítě cyklostezek pro 
průjezd městem 

• příprava území v lokalitě ko-
lem městského koupaliště pro 
budoucí využití k rekreačním 
účelům a volnočasovým akti-
vitám občanů

• zvýšení kapacity Mateřské ško-
ly otrokovice otevřením nové 
třídy pro předškolní děti

• zvýšení počtu parkovacích míst 
ve městě

• aktivně se angažovat v dobudo-
vání Jv části obchvatu města 
formou úzké spolupráce a ko-
munikace s Ředitelstvím silnic 
a dálnic Čr; toto opatření sou-
časně výrazně sníží následky 
přívalových dešťů v místní čás-
ti Kvítkovice

• realizace projektu pro zlepšení 
dopravní obslužnosti v Kvítko-
vicích

• v souvislosti s novou zástav-
bou zřízení odpočinkové zóny 
v Kvítkovicích

• podpora vybudování obchodní-
ho centra na Bahňáku respekt. 
na Štěrkovišti

• úprava interiéru otrokovické 
BESEDy formou vybudování 
městského informačního cen-
tra a jeho propojení s televiz-
ním studiem televize otroko-
vice a s redakcí otrokovických 
novin

• změna systému financová-
ní sportu ve městě a podpora 
vzniku Městského fotbalového 
klubu s důrazem na podporu 
mládeže

• podpora řešení nového vjez-
du do průmyslového areálu 
toMa, a. s. s cílem mini-
malizace dopadů dopravního 
zatížení v obydlených částech 
města

• zvýšení informovanosti oby-
vatel města při mimořádných 
událostech formou zavedení 
systému „krizových SMS“ pro 
všechny občany města, kteří 
o to požádají. 

 Michal kratochvíl

vedení města začalo naplno realizovat koaliční smlouvu
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ve školním roce 2009/2010 se usku-
tečnily v otrokovických základních 
školách a v mateřské škole zajímavé 
programy i projekty směřující k posí-
lení přátelských vztahů a všestrannému 
rozvoji žáků. Svědčí o tom zprávy, kte-
ré jednotlivá školská zařízení předala 
radě města otrokovice. Následující 
řádky přinášejí stručný přehled jejich 
činnosti.

Základní Škola trávníky
se řídila školním vzdělávacím progra-
mem (ŠvP) s názvem Pomáháme si 
růst, ve kterém se prolíná myšlenka 
vzájemné spolupráce. hlavními princi-
py výchovy a vzdělávání jsou vzájem-
ný respekt, důvěra, vstřícnost, pěstová-
ní vztahů pomocí společných prožitků, 
vstřícná komunikace žák – učitel – ro-
dič. Důraz je kladen na spolupráci mezi 
dětmi navzájem a na dobré vztahy ve 
třídních kolektivech. Na realizaci pro-
gramu se podílí školní žákovský par-
lament, jehož prostřednictvím se žáci 
aktivně účastní života školy. 
Díky zapojení do sítě tvořivých škol se 
zde uplatňuje vyučování prostřednic-
tvím tvořivých aktivit tak, aby výuka 
děti bavila a vycházela z jejich vlastní 
praktické zkušenosti. 

v průběhu školního roku realizovala 
ZŠ trávníky několik úspěšných projek-
tů. Jednalo se například o My – týden 
pro třídu, těšíme se do školy, Máme 
nové kamarády, Den jazyků, Den Země, 
Den dětí, týden zdraví, Den bezpečí, 
Příběhy bezpráví, Nové divy světa, od 
Přemyslovců po současnost aj.

Základní Škola t. G. M.
pokračovala ve ŠvP „Škola – brána do 
života“. Usiluje také o získání titulu 
Zdravá škola, který je realizován pro-
střednictvím Státního zdravotního ústa-

vu a titulu férová škola ve spolupráci 
s charitativními organizacemi. Její akti-
vity byly cíleně směřovány k efektivní 
primární prevenci. Žáci se zúčastnili 
mnoha přednášek, besed a programů na 
toto téma. Na učitelích ležel úkol spo-
jený s budováním pozitivního klimatu 
školy, upevňováním dobrých vztahů 
mezi žáky, spoluprací s rodinou a pre-
vence nežádoucích aspektů, které s se-
bou přináší dnešní doba. 

Žáci se zapojovali také do třídních 
projektů, jejichž cílem bylo podpo-
rovat zdravý životní styl, dodržovat 
společenská pravidla a osvojovat si 
pozitivní sociální chování. Důležitými 
projekty se staly E-Bezpečí, recyklo-
hraní, Junior achievement, Příběhy 
bezpráví a adopce na dálku. Dále byly 
organizovány například projekty Pocta 
stromům, Bezpečná cesta do školy, 
Podnebné pásy, Kamarádstvím proti 
šikaně, hasík, lidová písnička, Den 
Země či Den s Nadějí.

Základní Škola MánEsova
se dlouhodobě zaměřuje na výuku ja-
zyků a tomu také přizpůsobuje své 
činnosti. Pečlivě buduje také bezpečné 
prostředí školy. S tímto cílem realizo-
vala několik projektů. Jedním z vel-
kých projektů je vytváření tvůrčího 
klimatu v 6. třídách, který se zaměřuje 
na upevnění dobrých vztahů mezi spo-
lužáky a seznámení se s novými tříd-
ními učiteli. cílem mezinárodního pro-
jektu comenius bylo najít podobnosti 
a rozdíly mezi národy, které historicky 
patří k sobě, v tomto případě se jednalo 
o Česko a Slovensko. 

v rámci projektu Globe žáci zjišťují 
meteorologická, hydrologická a pe-
dologická data, která posílají do USa 
k dalšímu zpracování. Součástí je za-
pojení do mezinárodní soutěže Globe 

Games. Mimo to pořádá ZŠ Mánesova 
řadu zajímavých akcí, ke kterým patří 
Evropský den jazyků, Škola není straši-
dlo aneb halloween netradičně, vánoč-
ní dílny, Bílá paní z Drakožáru, veliko-
noce, Den Země, Den Salvatora, Den 
dětí, Sportovní den, recyklobraní aj.

„ve všech školách se úroveň vý-
chovně vzdělávací práce ve srovnání 
s minulými lety posouvá od tradičního 
vyučování k používání modernějších 
výukových metod, metodických postu-
pů a organizačních forem práce, včetně 
účelného využívání informačních tech-
nologií. Probíhá prevence sociálně pa-
tologických jevů a fungují poradenská 
pracoviště, která umožňují poskytování 
poradenských služeb výchovným po-
radcem, školním metodikem prevence 
a školním psychologem,“ uvedla mluv-
čí města otrokovice lenka Krupková.

MatEŘská Škola
předložila radě města otrokovice vý-
roční zprávu, ve které informuje o své 
činnosti za rok 2009/2010. Kromě za-
měření na všestranný rozvoj dítěte se 
MŠo soustředila také na realizaci pro-
jektu Barevné korálky, pořádání akcí 
i nadstandardních aktivit v odpoledních 
hodinách.

výchovně vzdělávací činnost ško-
ly je trvale zaměřena na všestranný 
rozvoj osobnosti, preventivní ochranu 
zdraví a výslovnost dětí. Školní vzdě-
lávací program všech pracovišť vychází 
z rámcového programu pro předškolní 
vzdělávání a z projektu MŠo Barevné 
korálky s ústředním tématem Pozná-
vám svět. tak jak se navlékají korálky 
na šňůrku, tak dítě postupně získává 
dovednosti, poznatky, prožitky, zkuše-
nosti a vytváří si životní hodnoty a po-
stoje. Korálky jsou jednou navlečeny 

všechny, ale osobnost člověka se utváří 
po celý jeho život. Škola respektuje in-
dividualitu a osobitá specifika dětí. 

„ač jsme všichni stejní, v dnešním 
světě jsme přece každý jiný. a takové 
jsou děti, které přicházejí do naší ma-
teřské školy. My jsme tady proto, aby-
chom položili základy celoživotního 
učení, aby byly spokojené, šťastné a aby 
si pamatovaly krásné zážitky z dětství. 
a pokud k těmto zážitkům přispěje 
i naše mateřská škola, bude to nejhezčí, 
co můžeme dětem v životě dát,“ uvedla 
ředitelka MŠo Magda Zycháčková. 

Kromě základní výchovně vzděláva-
cí činnosti nabízí MŠo v odpoledních 
hodinách i nadstandardní aktivity. Mezi 
ně patří například angličtina pro před-
školáky, taneční kroužek, kurz plavání, 
škola v přírodě, logopedická činnost, 
hraní na zobcovou flétnu, keramický 
kroužek, pobyt v solné jeskyni, tvoření 
rodičů s dětmi aj. 

MŠo pořádá každoročně společné 
akce, které se již staly tradicí a součástí 
její činnosti, jde o dopravní dopoledne 
cesta není hřiště, olympiádu dětí MŠo 
„o pohár starosty města otrokovice“ či 
tematické velikonoční a vánoční výsta-
vy. 

MŠo byla zřízena 1. ledna 2003, kdy 
došlo ke sloučení všech pěti stávajících 
mateřských škol do jedné organizace. 
od 1. září 2007 je v provozu také od-
dělení pro děti od 1 do 3 let, o které se 
starají kvalifikované zdravotní sestry. 
oddělení je zaměřeno na prevenci re-
spiračních onemocnění a rehabilitaci 
u dětí. K tomu slouží inhalátory – inha-
lace vincentkou, dechová cvičení, cvi-
čení na míčích a míčkování. K otužová-
ní dětí také přispívá spánek na terasách, 
kde není ústřední topení. Pro tyto účely 
byl zpracován doprovodný projekt in-
halace v mateřské škole.  (red)

otrokovické základní školy i mateřská škola skládaly účty novému vedení města

výdaje RMO na akce mládeže
č. název organizace název jednorázové akce účel použití částka
1. TJ Jiskra Otrokovice Fotbalový turnaj mlad. přípravek, 12.12.2010, Zlín startovné 700
2. TJ Jiskra Otrokovice Fotbalový turnaj předpřípravek, 5.12.2010, Zlín startovné 600
3. TJ Jiskra Otrokovice Fotbalový turnaj starších přípravek, 19.12.2010, Zlín startovné 700
4. TJ Jiskra Otrokovice Turnaj mladších příprav. ve fotbale, 28.11.2010, Zdounky startovné 1 000
5. TJ Jiskra Otrokovice Vánoč. hala ml. žactva přípravek v atl., 17.12.2010, UH cestovné 1 600

36. roč. krajské ligy sálového fotbalu star. žáků, Otrokovice
22.11.2010, 12.12.2010, 19.12.2010
36. roč. krajské ligy sálového fotbalu star. žáků, Otrokovice
22.11.2010, 12.12.2010, 19.12.2010

celkem 6 700

výdaje RMO na TV akce
č. název organizace název jednorázové akce účel použití částka

2. ročník Zlaté Vánoční šerpy v házené
17 19 12 2010 Veselí n Moravou

TJ Jiskra Otrokovice6. startovné 700

FC Viktoria Otrokovice7. startovné 1 400

2 500startovné, cestovnéTJ Jiskra Otrokovice1. 17. - 19.12.2010, Veselí n. Moravou
2. TJ Jiskra Otrokovice Přípravný turnaj mini žaček v házené, 27.11.2010, Hodonín startovné 1 100
3. TJ Jiskra Otrokovice Vánoční hala žactva v atlet. trojboji, 21.12.2010, Otrokovicerozhodčí, poháry, medaile 4 400
4. TJ Jiskra Otrokovice Mikulášská hala atl. přípravek, 30.11.2010, Otrokovice rozhodčí, poháry, medaile 5 000

6. TJ Jiskra Otrokovice Mez.fotb.turnaj starších žáků, 3.-5.12.2010, Bruntál startovné 2 700
7. TJ Jiskra Otrokovice Vánoční předvádění ASPV, 17.12.2010, Otrokovice pronájem haly, odměny startujícím 2 700

celkem 20 600

,

startovné, cestovné8. roč. Memoriálu Milana Příhonského, házená, mlad. ž., 
19. - 21.11.2010, Veselí n. Moravou

TJ Jiskra Otrokovice 2 2005.

Při prvním oficiálním jednání nově zvolené rady 
města otrokovice (rMo) v tomto volebním ob-
dobí bylo v programu jednání 49 bodů, k nimž 
rMo přijala usnesení. všechna usnesení jsou 
k dispozici na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

radní města na svém jednání 29. listopadu 
schválili, mimo jiné, konání tradičního otroko-
vického plesu v prostorách otrokovické BESE-
Dy 22. ledna od 19.30 hod. Dále radní vzali na 
vědomí výroční zprávy o činnosti ZŠ trávníky, 
ZŠ t. G. M., ZŠ Mánesova i výroční zprávu 
o činnosti Mateřské školy otrokovice. Členové 
rMo podpořili poskytnutím dotace 3 000 korun 
vánoční koncert občanského sdružení caN-
ticUM caMEralE, který se uskuteční 21. 
prosince v kostele sv. vojtěcha v otrokovicích. 
radní také souhlasili s tím, aby příspěvkové or-
ganizace města vedly od roku 2010 účetnictví ve 
zjednodušené formě. 

Dále pověřili pro následující čtyřleté volební 
období v souladu se zákonem o rodině k přijetí 
prohlášení o uzavření manželství, vítání občán-
ků a dalších obřadů města kromě starosty a mís-
tostarosty města i členy zastupitelstva města 
ing. romanu Bujáčkovou, Mgr. Pavlínu he-
rentinovou, MvDr. Stanislava Mišáka, libuši 
Škrabolovou a Mgr. Martu Zakopalovou. rMo 
také schválila uzavření smlouvy o dílo na Zpro-
voznění nového sálu v otrokovické BESEDĚ 
(investice města otrokovice o celkových nákla-
dech 39 419 179 Kč, z nichž 20 000 000 Kč tvo-
ří schválená dotace z regionálního operačního 
programu Střední Morava. termín dokončení 
realizace díla je očekáván v červnu 2011). 

rMo na svém jednání schválila také poskyt-
nutí finančních dotací na jednorázové sportovní 
akce (viz tabulka níže).

Ing. Milan PlEsar,
místostarosta města otrokovice 

Z jEdnání rady Města otrokovIcE

vánoční jarmark naděje otrokovice opět připra-
vil pro návštěvníky pestrou nabídku. v prostorách zahrady 
Domu Naděje si mohli návštěvníci zakoupit keramické oz-
doby, svíčky z včelího vosku, gelové i parafinové svíčky, 
suchou vazbu, adventní věnce i ručně zdobené hrnečky. 
Nechyběl ani vánoční perník, pečená jablka a řada dalších 
pochutin.  (kra), foto Michal kratochvíl
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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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Ing. Milan Plesar: chci svým dílem přispět ke zlepšení kvality života nás všech
Maximální snaha o získání dotací 

z cizích národních i evropských zdrojů 
a efektivní finanční řízení města bez zvy-
šování zadlužení města, to jsou jen některé 
z plánů nově vytvořené koalice ve vedení 
otrokovic. a že nejde jen o plané sliby, 
nová koalice dokázala už při stanovení 
pouze jednoho uvolněného místostarosty. 
Po úspěšných volbách obsadil tuto funkci 
Ing. Milan PlEsar (Nový iMPUlS). 
Přes velkou vytíženost si nový místostaros-
ta našel chvíli i na rozhovor pro otrokovic-
ké noviny.

Pane místostarosto, na otrokovické 
radnici jste začínal před čtyřmi lety 
jako tiskový mluvčí, pak jste byl jmeno-
ván tiskovým mluvčím Zlínského kraje, 
abyste se po více než roce vrátil zpět 
jako místostarosta. jak vnímáte tato ob-
dobí při pohledu zpět?

Z vašeho výčtu mé činnosti je patrné, že 
jsem se v uplynulých letech zrovna nenu-
dil. Nabízí se rčení, že „vším, čím jsem byl, 
jsem byl rád,“ práce mě vždy bavila a čas-
to jsem jí obětoval i svůj soukromý čas na 
úkor rodiny. chci zde poděkovat hlavně 
své ženě, která se za ta léta obrnila velikou 
dávkou trpělivosti a tolerance. Je hodně 
dobrých věcí, které se v otrokovicích 
v minulosti podařily zrealizovat a všem co 
se na nich jakkoliv podíleli, chci vyjádřit 
úctu a poděkovat. Na druhou stranu jsou 
před námi také věci, které chceme zlepšit 
a posunout dále. obyvatelé města, spor-
tovci, dobrovolníci, zástupci soukromého 
sektoru, senioři, kamarádi i přátelé se mne 
v minulosti dotazovali na postupy radnice 
a já se vždy snažil pečlivě a přesně odpově-
dět. Přitom jsem si sám více a více uvědo-
moval souvislosti a zákonitosti ve fungo-
vání našeho města. Postupem času ve mně 
uzrálo rozhodnutí nabídnout své myšlenky 
na řešení konkrétních věcí a touha být pro-
spěšný. to byly důvody pro rozhodnutí 
založit spolu s mými dvěma kolegy vlastní 
politickou stranu a ucházet se o přízeň vo-
ličů v komunálních volbách.

otočím-li se zpátky, mám pocit dobře 
vykonané práce jak v otrokovicích, tak 
ve prospěch obyvatel Zlínského kraje a to, 
že mám nyní tu čest po boku pana starosty 
zastupovat otrokovice, vnímám především 
jako morální závazek vůči všem, kteří mě 
podpořili, ale také jako šanci přesvědčit ty 
druhé, kteří o mně pochybují. Díky práci 
na Zlínském kraji jsem získal další cenné 
zkušenosti z regionální i mezinárodní poli-
tiky, které chci spolu se zkušenostmi z rad-
nice nyní zúročit. Nenastoupil jsem tak na 
pozici místostarosty jako úplný nováček, 
o většině procesů mám přehled a do těch 
dalších se snad postupně propracuji. 

když jste zmínil zkušenosti, jak vní-
máte povolební jednání, byla pro vás 
také nějak obohacující?

Po potvrzení výsledků pro nás velmi 
úspěšných voleb jsme byli osloveni vítěz-
nou stranou s nabídkou spolupráce. velmi 
korektní a věcné vyjednávání nakonec do-
spělo v dohodu a vytvoření koalice v čele 
se starostou města Mgr. Jaroslavem Bud-
kem. Na základě volebního výsledku jsem 
byl zvolen do funkce místostarosty města, 
kterému byly v rámci kompetencí rozhod-
nutím zastupitelstva města svěřeny do zod-
povědnosti oblasti investic města, sportu, 
kultury, dopravy a průmyslu, životního 
prostředí a komisí rady města a výborů 

zastupitelstva. vše ostatní je v přímé kom-
petenci starosty, s nímž chci vytvořit dobře 
fungující tandem, být prvnímu muži města 
nápomocen svým názorem či radou a ve 
svěřených oblastech činit konkrétní návrhy 
pro zlepšení stávajícího stavu. 

Zkuste být konkrétnější, která z kom-
petencí vyžaduje největší úsilí?

Samozřejmě všechny vyjmenované 
oblasti jsou významné a nelze některou 
z nich upřednostňovat a jinou dělat takzva-
ně napůl. Určitě se nepletu, když řeknu, že 
například oblasti investic a dopravy budou 
vyžadovat hodně úsilí v prosazování zájmů 
našeho města vůči Praze či Bruselu. Pro 
ilustraci: krátce po zvolení jsme zahájili 
přípravy na realizaci projektů, které jsme 
občanům slíbili před volbami a které jsou 
obsaženy v koaliční smlouvě. týká se to 
například uvažovaného vjezdu do průmys-
lového areálu toMa mimo městskou zá-
stavbu, kde v současné době připravujeme 
podklady pro výběr nejvhodnější varianty. 
Jakmile bude hotová tato část a zvolíme 
ideální variantu, vyvineme maximální 
úsilí pro zajištění potřebných finančních 
prostředků pro uskutečnění tohoto záměru. 
velmi nápomocen nám v tom může být na-
příklad Státní fond dopravní infrastruktury, 
Ředitelství silnic a dálnic Čr, regionální 
operační program Střední Morava a také 
Zlínský kraj či Správa železniční a doprav-
ní cesty Čr. Při finalizaci konkrétního ře-
šení bude hrát důležitou roli také vlastník 
průmyslového areálu, jehož zástupci již 
v minulosti deklarovali snahu a iniciativu 
se na vybudování nového vjezdu do tohoto 
areálu podílet. 

to vypadá docela nadějně.
to, co jsme před volbami lidem slíbi-

li, se nyní snažíme posouvat při dodržení 
všech zákonných postupů směrem k reali-
tě. Už nyní mohu například prozradit, že 
připravujeme dlouho očekávaný strate-
gický dokument v podobě Plánu rozvoje 
města otrokovice na léta 2011–2015. Do 
tohoto plánu chceme zahrnout všechny 
důležité a rozvojové projekty v nejrůzněj-
ších oblastech, které hodláme jako koalice 
v otrokovicích prosadit. Z tohoto seznamu 
investic budeme postupně v jednotlivých 
letech schvalovat k realizaci projekty, kte-
ré budou připraveny k uskutečnění, jak 
z pohledu všech nutných administrativních 
povolení, tak finančního zabezpečení včet-
ně pojmenování budoucích provozních 
nákladů každé z investic. tento strategický 
dokument bude veřejný a práce na něm by 
měly být dokončeny přibližně v polovině 
příštího roku, aby byl následně schválen 
kompetentními orgány města. 

Bude tam i projekt supermarketu na 
Bahňáku?

Podpora možnosti vybudování obchod-
ního centra na Bahňáku či Štěrkovišti je 
také jedním ze společných cílů koalice ve 
vedení města a jako k takové k ní přistu-
pujeme. obchodní centrum či supermarket 
by měl postavit a provozovat soukromý 
subjekt, my se mu budeme snažit pouze 
připravit podmínky pro tuto investici, při-
čemž budeme klást velký důraz na ucho-
vání kvality životního prostředí. Pokud 
by někdy náhodou mělo dojít k nucenému 
úbytku veřejné zeleně, pak je naší povin-
ností zajistit vysazení dvojnásobného počtu 
stromů. Pokud se ptáte, co se v tuto chví-
li v této věci děje, tak mohu potvrdit, že 

z pohledu současné legislativy rozbíháme 
první krůčky k uskutečnění tohoto záměru 
tak, aby v budoucnu mohl právě některý ze 
soukromých investorů obchodní centrum 
či supermarket na Bahňáku či Štěrkoviš-
ti vybudovat, provozovat a lidé jej mohli 
každodenně využívat. 

Začátkem prosince došlo k napojení 
města na dálniční síť. jak vnímáte tuto 
skutečnost?

Jak jsem už uvedl, pro naše město je 
to historická a významná událost. Připo-
jení k dálniční síti má ale také svá rizika, 
jedním z nich je reálná možnost bloková-
ní kvítkovické křižovatky. takto jsme již 
informovali zástupce ministerstva dopravy 
s tím, že pokud by se tyto obavy naplnily, 
budeme činit všechny možné kroky pro 
zmírnění této situace. v této věci hraje 
z pohledu otrokovic důležitou roli dokon-
čení rozestavěného úseku silnice Maleno-
vice – otrokovice, což je také prioritou 
a oblastí zájmu Zlínského kraje, který je 
při jednáních o budování této dopravní 
infrastruktury velmi aktivní. toho chceme 
využít a připojit se ke kraji v prosazování 
dobudování Jv části obchvatu otrokovic, 
čímž by se zároveň vyřešila i problematika 
následků přívalových dešťů v Kvítkovicích. 
obchvat by posloužil zároveň jako ochran-
ná hráz. Z vyjádření ministerstva dopravy 
navíc vyplývá, že do budoucna bude prefe-
rovat spíše obchvaty měst, což nám dává 
sice malou, přesto určitou naději.   

hodně se mluví také o možné změně 
financování sportu v otrokovicích ze 
strany města. Můžete nám to nějak blíže 
objasnit?

Efektivní podpora sportu je jedním z dů-
ležitých témat koaliční smlouvy. Sportovní 
aktivitu vnímám, zejména u mládeže, jako 
důležitý prvek v prevenci negativních jevů 
dnešní doby jako jsou toxikomanie, kouře-
ní, alkoholismus či hazard. Sport v mnoha 
podobách je vhodnou motivací pro rozvoj 
fyzické i psychické kondice a nejen pro 
tyto důvody je velmi důležité jej pravidel-
ně a systematicky podporovat ze strany 
města otrokovice. Nejdříve chceme peč-
livě analyzovat dosavadní systém podpory 
sportu a vyhodnotit jeho přínos zejména 
s dopadem na mládežnický sport. Naším 
cílem bude také zpřehlednění a zjednodu-
šení administrativy pro jednotlivé žadatele 
o finanční podporu. Stručně řečeno, chce-

me docílit přesného a transparentního sys-
tému financování sportovních organizací 
se sídlem na území města i jednorázových 
sportovních akcí. 

od sportu je kousek ke kultuře, co 
připravujete v této oblasti?

Naší společnou snahou je kvalitní nabíd-
ka pestrého kulturního vyžití všem věko-
vým skupinám a k tomu budou směřovat 
také naše kroky. v oblasti kultury považuji 
za výraznou osobnost pana Jiřího holuba, 
jehož názory jsou pro mě vždy velmi in-
spirující. Kromě kulturních akcí a kultury 
v mnoha podobách jako takové, chceme 
zkvalitnit informovanost obyvatel města 
i jeho návštěvníků. Proto připravujeme 
v otrokovické BESEDĚ projekt turistic-
kého infocentra propojeného s redakcí 
otrokovických novin a nově uvažovaným 
studiem vlastní kabelové televize. Sjedno-
cením těchto prvků dosáhneme zkvalitnění 
a efektivity služeb i snížení finančních ná-
kladů, což je také velmi důležitým aspek-
tem podporující tato řešení. Pro zkvalitnění 
informování obyvatel města při mimořád-
ných událostech chceme zavést systém 
bezplatných „krizových SMS,“ kterými 
budou ti, kteří o to požádají, vyrozuměni 
v případě vzniku takové situace. 

jako místostarosta se zodpovědností 
za průmysl se zřejmě budete setkávat 
s významnými zaměstnavateli ve městě, 
co si od těchto setkání slibujete?

v první řadě je potřeba říci, že setkávání 
a výměnu názorů s lidmi, kteří zaměstnáva-
jí obyvatele otrokovic, považuji z pohledu 
samosprávy města za velmi důležité. Jsou 
to také sami zástupci soukromého sektoru, 
kteří se zajímají o to, jakým směrem se 
bude nově vytvořená koalice ubírat. v ot-
rokovicích sídlí největší zaměstnavatel 
v regionu, další výrobce obdobného sorti-
mentu zde zaměstnává na pět set lidí a tak 
bych mohl pokračovat ve výčtu dále. Jsem 
velmi rád, když vidím, že se podnikatel 
nebo společnost hlásí k místu, kde má sídlo 
a odkud pochází většina jeho zaměstnanců. 
chci tím říci, že vzájemnou informovanos-
tí o plánech a záměrech jak samosprávy 
města v určitých lokalitách, tak na druhou 
stranu o záměrech soukromých společnos-
tí, např. v rozvoji jejich podnikání, můžeme 
docílit synergických efektů, z nichž mohou 
těžit všichni obyvatelé otrokovic.  

 Michal kratochvíl
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místostarosta města otrokovice ing. milan plesar ve své pracovně.



OtrOkOvické
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středa 5. ledna v 18 hod., otrokovická BEsEda, 1. foyer  
jEMEn 1431 hIdŽry
vernisáž fotografií Zbyška a Jarmily Čižmařových.  vstup volný
od 19 hod., sál otrokovické BEsEdy 
jEMEn 1431 hIdŽry – ZáŽItky Z cEsty
vyprávění Zbyška a Jarmily Čižmařových o této mýty opředené zemi, doplněné 
fotografiemi a filmem. vstupné: 50 kč

neděle 16. ledna v 15 hod., sál otrokovické BEsEdy
loutkové divadlo Povidlo – „kaŠPárEk a doktor honZa“
Kašpárek chce pomoci honzově mamince splatit dluh lichvářce kupcové. Dosle-
chl se, že v pekle mají nemocného lucipera a shánějí doktora. Úspěšného léčitele 
nemine bohatá odměna. Kašpárek se vydá s honzou do pekla léčit čerty…Členové 
divadla Povidlo vytvořili tuto pohádku na motivy hry Bohumila Schweigstilla Jak 
Kašpárek a honza léčili starého čerta. režie: robert Bazika vstupné: 50 kč

22. ledna 2011 v 19.30 hod, sál otrokovické BEsEdy
Město otrokovice ve spolupráci s otrokovickou BESEDoU srdečně zve na

 otrokovIcký PlEs
Průvodce večera: herečka a zpěvačka sandra PoGodová
K tanci a poslechu hrají : Marathon Band Zlín, cimbálová muzika ŽE-
nIČky a rIchard PoGoda. v programu vystoupí členové tanečního klu-
bu  Fortuna Zlín. Zveme vás na koláčky a slivovici v ceně vstupenky. Bohatá 
toMBola a losování stolŮ vstupné: 180 a 140 kč 

neděle 30. ledna v 15 hod., sál otrokovické BEsEdy
Divadlo Paravánek Brno
o PalEČkovI
Paleček je sice malý postavou, ale chytrostí a šikovností se mu nikdo nevyrovná. 
Zachrání krále a princeznu před loupežníky, kamarádí se s obrem a nakonec se 
šťastně vrátí domů, protože doma je přece jenom nejlépe. hrají a zpívají: Kateřina 
rakovčíková a Pavel Putna. vstupné: 70 kč

kIno BEsEda
čtvrtek 6. ledna v 19 hodin, Česko 2010 – 137 min.
oBČanský PrŮkaZ – drama, komedie
hořká komedie sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků od okamžiku, kdy 
v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží 
uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. režie: ondřej trojan. hrají: 
libor Kovář, Matouš vrba, Jan vlček, Jakub Šárka, Jiří Macháček a další.
Přístupno od 12 let  vstupné 77 + 1 kč

pátek 7. ledna v 10 hodin – doPol. ProMítání, Česko 2010 – 102 min.
doktor od jEZEra hrochŮ – komedie
v lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešního 
života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť je svědomitým lékařem, 

neumí svého povolání či poslání využít ke svému prospěchu jako jiní jeho kole-
gové ze studií nebo ze špitálu. režie: Zdeněk troška. hrají: Jaroslav Šmíd, Eva 
holubová, Jiří langmajer, tereza Bebarová a další. 
Přístupno vstupné  49 + 1 kč

čtvrtek 13. ledna v 17 hodin, vB, usa 2010 – 146 min, český dabing i titulky
harry PottEr a rElIkvIE sMrtI – Část 1
První část začíná, když se harry, ron a hermiona vydávají na nebezpečnou misi, 
jejímž cílem je najít a zničit tajemství voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spo-
léhat musí jen sami na sebe, a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepo-
mohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. režie: David yates. hrají: 
Daniel radcliffe, Emma Watson, rupert Grint, ralph fieness a další.
Přístupno od 12 let vstupné 79 + 1 kč

čtvrtek 13. ledna v 19.30 hodin, usa, Itálie, Indie, 2010 – 140 min, titulky 
jíst, MEdItovat, MIlovat – akční, komedie
liz Gilbert (Julia roberts) měla všechno, o čem se předpokládá, že o tom moderní 
žena sní – manžela, dům, úspěšnou kariéru – a přesto jako mnoho dalších se cítila 
ztracená, zmatená a hledala, co vlastně v životě chtěla. Čerstvě rozvedená a na 
životní křižovatce vychází Gilbert ze své zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno, 
aby změnila svůj život. režie: ryan Murphy. hrají: Julia roberts, James franco, 
Billy crudup, Javier Bardem a další. 
Přístupno od 12 let  vstupné 69 + 1 kč

čtvrtek 20. ledna v 19 hodin, usa 2010– 97 min, titulky
rEZIdEnt EvIl: aFtErlIFE – akční, horor, sci-fi, thriller
ve světě, který je zamořen virovou infekcí, která mění své oběti na Nemrtvé, po-
kračuje alicE (Milla Jovovich) na své cestě, aby našla ty, kteří přežili a dovedla 
je do bezpečí. režie: Paul W. S. anderson. hrají: Milla Jovovich, Boris Kodjoe, 
ali larter a další.
Přístupno od 12 let vstupné  69 + 1 kč

neděle 23. ledna v 15 hodin, usa 2010 – 90 min, český dabing
jako koČky a PsI: PoMsta Prohnané kItty – rodinný, komedie 
v pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš daleko. Kitty 
Galore, bývalá agentka kočičí špionské organizace, se dala na špatnou cestu a vy-
myslela ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí nepřátele, ale pokoří i své 
bývalé kočičí kamarády. režie: Brad Peyton.
Přístupno vstupné 74 + 1 kč

čtvrtek 27. ledna v 19 hodin, usa  2010 – 80 min, titulky
ĎáBEl – horor
Když nejede výtah v mrakodrapu, je to nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té ple-
chové krabice, je to peklo. a když je v ní s vámi někdo, kdo vám usiluje o život, je 
to horor. Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan se pustil do produkce ambi-
ciózního projektu série thrillerů podle vlastních povídek. Ďábel je prvním z nich.
režie: Drew Dowdle, John Erick Dowdle. hrají: chris Messina, Geoffrey arend, 
Bojana Novakovic.
Přístupno od 15 let  vstupné  64 + 1 kč

PŘIPravujEME na únor:
Profesionální manželka, na doraz, Paranormal activity 2, já padouch, Fotři 
jsou lotři, Pro seniory: Ženy v pokušení

lEDEN

Evangelické 
bohoslužby

farní sbor Českobratrské 
církve evangelické ve Zlí-
ně srdečně zve všechny 
věřící i hledající na pravi-
delné evangelické boho-
služby, které se konají jak 
ve Zlíně, tak také v otro-
kovicích. v otrokovicích 
nás najdete v prostorách 
kaple charitního domo-
va charity sv. anežky 
otrokovice, na uličce 
1617. 

více informací včetně 
aktuálních termínů boho-
služeb či např. možnosti 
přímého sledování boho-
služeb na internetu nalez-
nete na http://zlin.evang-
net.cz. 

Čtenářům přejeme 
požehnané vánoce plné 
radosti z narozeného 
spasitele ježíše krista 
a nový rok 2011 plný po-
koje. těšíme se na shle-
dání s vámi. 

Charita sv. anežky

Milí spoluobčané, s blížícími se vánočními svátky vám farnost 
v otrokovicích nabízí tento přehled bohoslužeb i kulturních akcí 
v našich kostelech, na které jste srdečně zváni. K tomu připoju-
ji přání, aby všechny sváteční dny byly i ve vašich domovech  
a rodinách naplněny pokojem, radostí a štěstím.
 P. josef ZElInka, farář v otrokovicích

vánoční program v kostele sv. vojtěcha
vánoční bohoslužba pro děti:  24. 12. v 15.30 hod.
hlavní vánoční bohoslužby:  24. 12. ve 24 hod.
 25. a 26. 12. v 7.30 a 10.30 hod. 
Novoroční bohoslužby:  31. 12. ve 23 hod.
 1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
vánoční besídka:  25. 12. v 15 hod. 
Koncert vlčnovjanky:  26. 12. v 16.30 hod.
Magna Mysteria a hosté:  2. 1. v 17 hod.
Přístup k jesličkám:   25. 12. - 2. 1. vždy od 14 do 18 hod.,
  mimo to vždy před bohoslužbami a po nich

Bohoslužby v kapli sv. anny v kvítkovicích
hlavní vánoční bohoslužby:  24. 12. ve 22 hod.
 25. a 26. 12. v 9 hod.
Novoroční bohoslužby:  31. 12. v 16 hod.
 1. 1. v 9 hod.
vánoční besídka u jesliček:  2. 1. v 15 hod.

PŘIjMětE srdEČné PoZvání na
vánoČní koncErt

v kostele sv. vojtěcha v otrokovicích - v neděli 26. prosince 

v 16.30 hodin vystoupí vlČnovjanka.
vstupné dobrovolné.

XII. reprezentační ples
střední školy hotelové Zlín, s. r. o.

28. ledna od 19 hodin v hotelu lázně kostelec ve Zlíně
Můžete se těšit na barmanské vystoupení, folklorní soubor 

vsacan a hry o zajímavé ceny, jako budou například notebook 
lenovo, nebo horkou novinku v herní zábavě XBoX 360  

s ovládáním Kinect.
K tanci bude hrát hudební kapela kasanova.

těšíme se na vaši účast, maturitní třída 4. B.

vstuPEnky lZE oBjEdnat na tEl.: 731 029 266

BanG! turnaj
Kdy: 8. 1. 2011
DDM Sluníčko, trávníky
Začátek v 9 hod., konec v 16 
hod.
cena: 20 Kč
Den plný hry BaNG! i jiných 
deskových her. K hodnocení 
bude použit oficiální bodovací 
systém.

tvoření pro všechny
18. 1. 2011 od 17 do 20 hod.
DDM Sluníčko, tř. osvobození
cena: 200 Kč
Malování na hedvábí. Nutný 
výběr vzoru hedvábí předem!

královský karneval
29. 1. 2011 od 16 hod.
otrokovická BESEDa
cena: 40 Kč dospělí, 3 Kč děti 
od 3 let
Čeká vás nejen rej masek, ale 
i spousta další zábavy, pohád-
kové soutěže o ceny a losování 
tomboly.

nocování na centru
28.-29.1.201, sraz v 18 hod., 
ukončení v 10 hod.
cvČ Bahňák
cena: 150 Kč
Plno her, zábavy,
výtvarné tvoření,
diskotéka

In
z

e
r

c
e



7
OtrOkOvické

nOviny

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
pátek 17. 12., 17 hod., sportovní hala Štěrkoviště
vánoČní PŘEdvádění – představí se cvičenci tJ Jiskra otro-

kovice 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.

úterý 21. 12., 19 hod., kostel sv. vojtěcha otrokovice
advEntní koncErt cantIcuM caMEralE - zazní díla Pietra verdina 

a adama václava Michny z otradovic - Missa. Dirigent Eduard tomaštík. yvetta 
fendrichová - soprán, Miroslav hromádka - bas. Doprovod na dobové nástroje.     

neděle 26. 12., 16.30 hod., kostel sv. vojtěcha otrokovice
vánoČní koncErt vlČnovjanky
vánoční koncert slovácké krojové hudby vlčnovjanka, vstupné dobrovolné.    

sobota 8. 1. 2011, 9-14 hod., otrokovice
tŘíkrálová sBírka
Do ulic otrokovic i okolních obcí opět vyjdou koledníci se zapečetěnými poklad-
ničkami. Pořádá charita sv. anežky otrokovice.

tomáš Bernatík získal ocenění Pracovník
roku v sociálních službách Zlínského kraje

Při vyhodnocování prvního ročníku ankety „Pracovník roku 
v sociálních službách Zlínského kraje“ bylo uděleno ocenění 
tomáši Bernatíkovi, vedoucímu zařízení Samaritán - služby 
pro lidi bez domova, začleněného do organizace charita sv. 
anežky otrokovice.

anketa byla vyhlášena Zlínským krajem jako výraz díků 
a vyzdvihnutí práce těch, kdo výrazně přispívají k rozvoji  
a propagaci sociálních služeb ve Zlínském kraji. „Uděleného 
ocenění si velmi vážím. v sociálních službách existuje celá 
řada dalších pracovníků, kteří by si jej zasloužili také. Pro mě 
to je znamením, že společně s kolegy jdeme správnou cestou 
a i nadále se budeme snažit o rozvoj a zdokonalování naší čin-
nosti,“ uvedl Bernatík.

tomáš Bernatík je vedoucím Samaritánu od roku 2008. Při-
spěl k celkovému rozvoji zařízení a spolu se svým pracovním 
týmem se podílel na přípravě a realizaci mnoha nových služeb, 
které zařízení poskytuje. Mezi ty nejnovější patří například 
Dluhové poradenství Samaritán či Pracovní aktivizace.  (red)

Vážení čTenáři,
dovolte nám podělit se 
s Vámi o činnostech Charity 
sv. anežky otrokovice v roce 
2010, který pro nás předsta-
vuje již 19. rok usilovné, ale 
také radostné práce. Zároveň 
Vám přejeme klidné a radost-
né svátky vánoční a do nové-
ho roku 2011 mnoho lásky, 
zdraví a naděje, která neza-
hanbuje.

V Charitním domově (do-
mov pro seniory) i odlehčo-
vací službě máme celoročně 
plnou kapacitu (tj. 46+2 
lůžka). naši senioři se pra-
videlně účastnili pořádaných 
akcí, mezi které patřilo např. 
společné zpívání a posezení 
s p. Zimákem, letní grilování, 
červnové posezení u cimbá-
lu, zářijový turnaj v šipkách 
s názvem „přesná šipka“, 
den otevřených dveří, společ-
ná adventní setkání s hosty 
a další. novinkou se letošní 
rok stalo zavedení sportovní-
ho dne pro seniory (listopad), 
který vyhrála 96letá uživatel-
ka Charitního domova. 

samaritán – služby pro lidi 
bez domova v sobě zahrnu-
jí několik sociálních služeb. 
služba Terénní program sa-
maritán v letošním roce pod-
pořila více než 200 lidí bez 
domova, kteří se ocitli v pro-
středí „ulice“. Trpělivou po-
mocí našich pracovníků tak 
reagujeme na problémy lidí 
bez domova v našem okolí. 

Dluhové poradenství sama-
ritán, další ze služeb, vzniklo 
teprve v letošním roce jako re-
akce na celospolečenský pro-
blém předlužování jednotliv-
ců i celých rodin. V roce 2010 
se nám již podařilo pomoci 
několika lidem při sestavová-
ní tzv. „osobního bankrotu“. 
V azylovém domě samaritán 
a noclehárně samaritán jsme 
kvůli lepší izolaci vyměnili 
okna. Také jsme zrekonstru-
ovali budovu pracovní dílny, 
kde se vyrábí výrobky z ovčí 
vlny (www.samaritan.name). 
Velmi nás těší, že jsme k Ceně 
kvality z roku 2007 mohli při-
dat také cenu pracovník roku 
2010 ve Zlínském kraji, udě-
lenou vedoucímu zmíněných 
služeb mgr. Tomáši bernatí-
kovi.

Také azylový dům pro mat-
ky v tísni nový domov otro-
kovice měl letos plno akcí, 
mezi které patřilo např. pá-
lení čarodějnic, oslava Dne 
dětí, přednášky o zdravé výži-
vě, kurz první pomoci či lam-
pionový průvod. nový domov 
tak i nadále pomáhá ženám 
s dětmi v jejich tíživé životní 
situaci. 

Charitní pečovatelská služ-
ba již patří k tradiční a ne-
odmyslitelné činnosti Cha-
rity. V rámci tzv. půjčovny 
kompenzačních pomůcek pro 
zdravotně postižené jsme roz-
šířili stávající nabídku o další 
pomůcky, abychom uspokojili 

větší zájem. pracovnice vám 
rády poradí, neváhejte se na 
nás obrátit (739 139 323).

Terénní služba rodinám 
s dětmi je bezplatná služba 
Charity. V roce 2010 ji vyu-
žilo celkem 19 rodin, v nichž 
pracovnice pomohly např. 
s doprovody na různé insti-
tuce, hospodařením rodiny, 
dále při vyřízení dávek, ře-
šení výchovných problémů 
dětí či nácviku rodičovských 
dovedností. pro rodiny také 
vychází časopis smolíček. 

V srpnu 2010 se rozběhlo 
první kolo projektu pracov-
ní aktivizace financované-
ho z operačního programu 
lidské zdroje a zaměstna-
nost, jehož cílem je dvanácti 
účastníkům starším padesáti 
let umožnit získání lepší-
ho uplatnění na trhu práce. 
Děje se tak prostřednictvím 
motivačního programu, indi-
viduálního poradenství a re-
kvalifikačních kurzů. projekt 
pokračuje i v dalším roce. 

Více informací o Cha-
ritě sv. anežky otrokovice 
i o poskytovaných sociálních 
službách naleznete na www.
otrokovice.charita.cz. naši 
činnost dlouhodobě podpo-
rují: mpsV čR, Zlínský kraj, 
město otrokovice, statutární 
město Zlín, město napajedla 
a desítky dalších dárců. 

Děkujeme vám.
Mgr. jiří vlČEk,

zástupce ředitele
ocenění předala Tomáši bernatíkovi místopředsedkyně senátu 
parlamentu čR alena Gajdůšková.  foto: lenka krupková

otrokovická charita sv. anežky slouží lidem už devatenáct let

ZŠ Mánesova si připomněla tři čtvrtě století od svého vzniku

při setkání bývalých i současných pracovníků školy a významných osobností z řad absolventů promluvil 
i starosta města Jaroslav budek, sám dřívější pedagog na ZŠ mánesova.
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Téměř na den přesně oslavi-
li v sobotu 11. prosince při 

slavnostním setkání současní 
i bývalí pedagogové a absol-
venti ZŠ Mánesova den její-
ho otevření. firma Baťa totiž 
přišla 12. července 1935 s ná-
vrhem postavit na Bahňáku 
svým nákladem novou školní 
budovu. Stavbaři začali ihned 
s výstavbou školního areálu 
a v neuvěřitelném termínu 15. 
prosince téhož roku byla ote-
vřena budova obecné školy 
(dnešního gymnázia) pro žáky 
pěti tříd.

„Uplynulo již 75 let od 
doby, kdy do základní ško-
ly Mánesova vstoupili první 
žáci. od počátku dávala škola 
vyniknout mnoha dětem, které 
se ani v pozdějším věku ne-
ztratily a staly se z nich úspěš-
ní lidé. v tom vidím úkol ško-

ly. rozvíjet v žácích to, pro 
co mají vlohy a ukazovat jim 
směr, kterým se mohou vydat. 
Dát jim do vínku základy, kte-
ré v životě zúročí. věřím, že si 
žáci z této školy odnášejí jen 
ty nejlepší vzpomínky,“ uvedl 
starosta otrokovic a bývalý 
pedagog ZŠ Mánesova Jaro-
slav Budek.

Na návštěvníky čekal kul-
turní program. v tělocvičně 
školy se předvedla nejmenší 
děvčata se skladbou Mrave-
nečci, starší dívky si v krouž-
ku sportovní gymnastiky na-
trénovaly skladbu vendeta. 
S vánočním pásmem vystou-
pil pěvecký sbor a také pě-
vecké tělísko děvčat 2. stupně. 
všichni také uvítali možnost 
prohlídky školy a kolekce fo-
tografií pedagogického sboru 
od roku 1959.  (kra)



Projekt Příběhy bezpráví
Již pátý ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na 
školách, který organizuje společnost Člověk v tísni, se usku-
tečnil 16. listopadu v Základní škole t. G. Masaryka. tento 
projekt se dlouhodobě věnuje tématu výuky moderních česko-
slovenských dějin. Jeho cílem je pomocí filmových projekcí 
a následných besed s pamětníky přimět mladé lidi k přemýšlení 
a diskuzi o stále živé etapě našich dějin.

v letošním roce se žáci devátého ročníku podívali na film 
Postavení mimo hru režiséra ivana Biela, který líčil příběh 
reprezentačního mužstva hokejistů. film ukazoval způsob, ja-

kým komunisté brutálně potlačovali projevy svobody i u tak 
zdánlivě apolitické činnosti, jakou je právě sport.

Následovala beseda s pamětníkem panem Bohuslavem Ma-
tyášem, který žákům na vlastním životním příběhu ukázal, 
jaké důsledky měl jeho postoj v době okupace Československa 
vojsky varšavské smlouvy v roce 1968. Jeho vyprávění bylo 
poutavé a zajímavé a vyvolalo i řadu dotazů. Žáky zajímal jeho 
názor na mladé lidi dnes i to, co bylo nejtěžší na životě za že-
leznou oponou.

celý projekt přinesl žákům mnoho nových informací a také 
přispěl k připomenutí státního svátku Dne boje za svobodu 
a demokracii. Mgr. Pavla hErEntInová

Integrace žáků s tělesným postižením ve sportu
okresního finále v plavání ve Zlíně se ve čtvrtek 11. listo-
padu zúčastnili žáci Základní školy t. G. Masaryka otro-
kovice. Školu reprezentovalo družstvo mladších žáků, které 
v konkurenci zlínských škol obsadilo v celkovém hodnocení 
výborné třetí místo. Někteří členové družstva se neztratili ani 
v individuálních disciplínách, bronzové umístění získal Matěj 
Nekoranec na trati 50 m prsa a Denis Juřík v závodě na 50 m 
znak. Do počtu nebyli ani další mladší žáci tvořící šestičlen-
né družstvo Kryštof Maliňák, Jakub Pastyřík, filip Mančík 
a lukáš Mazurek.

v kategorii starších žáků jsme se zúčastnili pouze v sou-
těži jednotlivců. Školu reprezentoval tomáš lhotský, luboš 
Stark a David ambrůz. Kategorii děvčat zastupovala mladší 
žákyně Kristýna odložilová. Právě účast posledních jmeno-
vaných, Davida a Kristýny, našich tělesně postižených žáků, 
byla z mého pohledu velmi důležitá. Soutěžili s dětmi bez 
handicapu a ukázali, že tělesné postižení neznamená automa-
ticky nečinnost. Dětem ze škol, kde nemají žáci možnost přijít 
do styku se spolužáky s tělesným postižením, ukázali, že jsou 
stejní jako oni a mnohdy větší sportovci než většina dětí v je-
jich věku. Když plavala Kristýna, všichni účastníci závodů 
zmlkli a ozývalo se jen tleskání. Slovy jedné paní učitelky ko-
mentující nastalou atmosféru: „olympiáda hadra.“ toto byl 
hlavní důvod, proč se ZŠ tGM otrokovice plavecké soutěže 
zúčastnila. Plavání je jeden z mála sportů, kde je možné han-
dicapované žáky plně zařadit do soutěže. David a Kristýna se 
věnují ve volném čase plavání, a proto nebyl důvod neukázat, 
jak šikovní jsou.

ZŠ tGM otrokovice integruje žáky s různými tělesnými 
postiženími. tato integrace napomáhá vzájemnému respektu 
a toleranci mezi žáky školy s handicapem i bez něj. všichni 
se společně potkávají na chodbách školy, ve vyučování, ka-
marádí se, pomáhají si a vše je naprosto přirozené. Během 
plaveckých závodů bylo velmi poznat, jak jsou děti z jiných 
škol nesmělé při pohledu na Davida a Kristýnu. všichni ob-
divovali, co dokážou, a nakonec zjistili, že jsou to obyčejné 
děti jako oni, jen se musí při tělesných aktivitách mnohem víc 
snažit a potřebují větší úsilí. to jen potvrdilo, že integrace je 
správná cesta, které by se neměla žádná škola bát. Je důležitá 
pro všechny!

Mgr. Martin hála,
ZŠ T. G. masaryka otrokovice
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ZE Školních lavIc

váŽENí ČtENáŘi,
celý rok jsme se setkávali na 
těchto stránkách a povídali si 
o očních vadách a o brýlích. 
Každému je jasné, že zrak je 
pro nás moc důležitý, a proto 
bychom se o něj měli dostateč-
ně starat. Každý člověk by měl 
chodit na pravidelné kontroly 
k očnímu lékaři - stejně tak 
jako třeba k zubaři. 

většina lidí si pořizuje brýle 
k tomu, aby byly universální. 
Podle toho vybírá také typ ob-
ruby. Někdy potřebujeme brýle 
hlavně na dálku, jindy převáž-
ně na blízko. o tom všem jsme 
se již zmiňovali. ale někdy 
potřebujeme korekci na pra-
covní vzdálenost. občas to sta-
čí vyřešit slabšími brýlemi na 
blízko, lepší je ale řešení spe-
ciálními progresivními čočka-
mi. tady též zohledníme, zda 
je zákazník potřebuje převážně 
na čtení, kdy člověk vidí ostře 
na knihu a pracovní stůl, ale po 
místnosti již nevidí tak ostře. 
Další typ čočky je určený hlav-
ně na práci s počítačem, kdy 
vidíme ostře na klávesnici, stůl 

a monitor, místnost je ale zase 
rozostřena. třetí typ nám po-
slouží při práci v kanceláři, kdy 
ostře vidíme na stůl, zorné pole 
monitoru je trochu užší, ale vi-
díme dobře postavu v místnosti 
asi na 3 m.

Další kapitolou by mohly 
být brýle na sport. Často zabru-
šujeme čočky do různých cyk-
listických brýlí s dioptrickými 
vložkami, ale můžeme zhotovit 
i speciální sportovní dioptrické 
brýle. ty jsou většinou prohnu-
té, a proto je potřeba speciální 
výroba, dle propočtů paramet-
rů prohnutí a dioptrií. 

o brýlích se dá toho povídat 
hodně. Doufám, že jsem vás 
během letošního roku – pomo-
cí otrokovických novin – pře-
svědčil o tom, že oční optika je 
složitý, ale krásný obor , které-
mu se v našich prodejnách s pl-
ným nasazením věnujeme. Sa-
mozřejmě by to nemělo smysl 
bez vás – našich zákazníků.
Budeme se proto snažit přichá-
zet pravidelně každé čtvrtletí 
s nějakou novinkou, určenou 
vám - našim zákazníkům. Pro 

první čtvrtletí 2011 (s platnos-
tí už od dnešního dne) můžete 
v našich prodejnách uplatnit té-
měř všechny slevové a dárkové 
poukazy, které se vyskytují 
v našem kraji.

tyto poukazy dávají svým 
zaměstnancům např. BarUM 
coNtiNENtal, ČSD, MÚ 
a další.

Dovolte mi tedy, abych po-
děkoval vám všem, kteří jste 
nás v letošním roce poctili 
svou návštěvou, a popřál všem 
lidem hezké vánoce a do příští-
ho roku hodně zdraví a štěstí.

váš oční optik
 tomáš kotas
 www.optikakotas.cz

Optika

kOtas

oční optik kotas informuje a odpovídá
Inzerce

Na jednom z největších stře-
doevropských veletrhů ces-
tovního ruchu regiontour 
2011 se tradičně představí 
také město otrokovice. Pre-
zentace má představit město 
jako moderní lokalitu na roz-
hraní tří regionů – valašska, 
hané a Slovácka.

ve dnech 13.-16. 1. 2011 
se otrokovice stanou součástí 
expozice východní Morava, 
která je rozdělená do čtyř čás-
tí - Kroměřížsko, valašsko, 
Slovácko a Zlínsko – luha-
čovicko. K prohlídce stánku 
otrokovic budou návštěvní-
ky lákat půvabné námořnice, 
které u jednoho z pultů v ob-
lasti Zlínsko–luhačovicko 
nabídnou mnoho zajímavostí 
z města i jeho okolí.

„letošní veletrh se nese 
v duchu řemesel a řemeslných 
tradic. od toho se odvíjí i téma 
expozice, které zní Řemesla, 
atrakce a zvyky na východní 
Moravě. v rámci expozice 
bude v pátek a sobotu probí-
hat soutěž o ceny. Návštěvní-
ci se do ní zapojí vyplněním 
soutěžních kartiček, prostřed-
nictvím kterých mohou získat 
hodnotné ceny. Navíc u pul-
tu otrokovic bude probíhat 
anketa, ve které návštěvníci 
budou prokazovat své znalosti 
o městě,“ uvedla mluvčí města 
otrokovice lenka Krupková s 
tím, že námořnice je za jejich 
snahu odmění vodou z Baťova 
kanálu v podobě balených ru-
mových štamprlí. 

Jubilejní 20. mezinárodní 

veletrh turistických možnos-
tí v regionech se uskuteční 
v multifunkčním pavilonu P 
- největším a nejmodernějším 
prostoru brněnského výsta-
viště, vybaveném veškerou 
infrastrukturou a komfortním 
zázemím pro vystavovate-
le i návštěvníky. rEGioN-
toUr 2010 bude bezkonku-
renčně nejširší nabídkou pro 
trávení dovolené a volného 
času v tuzemských regionech. 
o prestiži veletrhu svědčí i po-
čet návštěvníků, který v minu-
lém roce přivedl na brněnské 
výstaviště 33 595 návštěvníků 
ze 14 zemí.

Město otrokovice se na 
regiontouru tradičně před-
stavuje v rámci expozice 
Zlínského kraje. (red)

otrokovice se představí na veletrhu cestovního ruchu

odměna dárcům
Město otrokovice hodlá i v roce 2011 
jako poděkování držitelům Zlaté Janské-
ho plakety a dárcům kostní dřeně, kteří 
mají trvalý pobyt v otrokovicích, uhradit 
roční celosíťovou jízdenku na MhD.  Po-
prvé bude město otrokovice v roce 2011 
po dobu 5 let poskytovat bezplatné ce-
losíťové jízdenky na MhD i za každých 
dalších 40 odběrů krve držitelům Zlatého 
kříže 3. až 1. třídy. ČČK Zlín nám posky-
tuje aktuální seznam dárců, kteří darovali 

krev či kostní dřeň v transfuzních stani-
cích Zlín a Uherské hradiště. 
vyzýváme proto občany otrokovic, kteří 
darovali kostní dřeň či jsou držiteli Zlaté 
Janského plakety za 40 bezpříspěvko-
vých odběrů krve či držiteli Zlatého kří-
že 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.  (red)

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 budovu 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 nájemného za 
m2/rok s označením „Školní 1299“ na adresu:

tEhoS, s. r. o., p. Karel Skopal, ředitel společ-
nosti, tř. t. Bati 1255, 765 02 otrokovice.
Podmínky pronájmu:
• nájem na dobu neurčitou
• nájemné: 250 Kč/m2/rok
• čtvrtletní platba náj. předem
Bližší informace poskytne pan Karel Skopal, ře-
ditel společnosti.

tel: 577 925 051.

Upozornění! V pátek 31. prosince bUde z proVozních 
důVodů UzaVřen městský úřad.



Dne 19. prosince se dožívá významného životní-
ho jubilea 90 let naše drahá babička a prababič-
ka, 

paní Božena FIŠErová. 
Do dalších let hodně štěstí, zdraví, pohody přeje 
vnučka Soňa s rodinou.

Dne 4. ledna si připomeneme smutných 5 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil manžel, dědeček 
a pradědeček, pan antonín hroch. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka Jitka, dcery Jitka 
a Jarmila s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává. Dne 5. ledna 
vzpomeneme 4. výročí úmrtí mého manžela, 

pana aleše kundEry. 
vzpomíná manželka a děti s rodinami.

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

Dne 3. prosince uplynuly smutné 3 roky, kdy nás 
opustila naše dcera, sestra a teta,

paní hana huBníková-vaculíková.
vzpomínají maminka, sestra Jiřina s rodinou 
a neteř Dagmarka s rodinou. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

5. prosince uplynuly již dva smutné roky od chví-
le, kdy nás navždy opustil 

pan josef BráZdIl. 
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 5. prosince 
uplynulo 7 let, kdy nás opustil 

pan jaroslav kuBIČík. 
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomí-
nají manželka Marie, syn Jaroslav a dcera Marie 
s rodinami.

Dne 7. prosince uplynulo 20 dlouhých let, co nás 
navždy opustil náš manžel a tatínek, 

pan antonín chytrý. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpo-
mínají manželka a dcera.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest 
trvá a nedá zapomenout. Dne 26. prosince uply-
ne rok, co nás navždy opustila naše drahá ma-
minka a babička paní Mária MaGdaléna 
raschMannová. S láskou vzpomínají děti 
s rodinami.

odešli, ale zůstali v srdcích těch, 
kteří je měli rádi. Dne 28. prosin-
ce si připomeneme již páté výro-
čí, co nás opustil pan František 
kuchaŘ a 18. ledna to bude 
pět let, co nám odešel pan Pavel 
kuchaŘ. Za tichou vzpomínku 

těch, co je znali a měli rádi, děkují manželka a maminka, syn 
a bratr s rodinou a olga s Jirkou.

Dne 28. prosince uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 
opustila naše maminka, 

paní Emilie lahodová. 
S láskou a úctou vzpomínají synové rudolf a Mi-
lan a dcera alena s rodinami.

roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest 
v srdci trvá a nedá zapomenout. Dne 30. 12. 
uplyne 10 let, co nás navždy opustil drahý syn 
luděk ŠkorEc. 26. 12. by oslavil 30. naroze-
niny. S láskou vzpomínáme a všem, kteří vzpo-
menou s námi, děkujeme. rodina Škorcová.

Dne 30. prosince si připomeneme smutné první 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný ta-
tínek, dědeček a pradědeček, pan luboslav jE-
nyŠ. S láskou vzpomínají dcera, syn, vnoučata, 
pravnoučata, paní Eva a ostatní příbuzenstvo.

Dne 1. ledna vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
pana Michala BEZděka. 

Děkujeme všem, kteří mu věnují tichou vzpo-
mínku.

Dne 1. ledna uplynou 3 smutné roky od úmr-
tí mého milovaného manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, 

pana Eduarda valkovIČE. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka Božena, 
děti, vnoučata a pravnoučata.
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Prodám pěkný byt 2+1 v ot-
rokovicích v ulici tylova 
o rozloze 57m2 ve druhém 
patře,bez balkonu. Byt je 
v původním zachovalém 
stavu, wc, koupelna zvlášť. 
obývací pokoj je pěkně pro-
světlený, jsou zde dvě okna. 
Dům je zateplený. K bytu 
náleží sklep, k dispozici je 
prádelna a kočárkárna. tel.: 
605 180 543

Prodám patrovou kovovou 
postel. Používaná 3 mě-
síce. cena 5 000 Kč, tel.: 
773 664 323

ráda vás přivítám v kos-
metickém salonu studIo 
jana, obchodní 1317, ot-
rokovice (za městským úřa-
dem č. 1, radniční resturací). 
Nyní nově i masáže lávo-
výMi KaMENy. objed-
návky na tel.: 606 129 185. 
těší se na vás věra Černá.

BlahoPŘání

InZErcE

I will be a student
Bardzo dobre – výraz, se kterým jsme se vrátili z Polska, kam 
jsme byli vyslání jako skupinka studentů reprezentujících Gym-
názium otrokovice. v polském městě Wodzislaw Slaski jsme 
se sešli se zástupci středních škol z Polska, Maďarska, turec-
ka a Španělska, abychom začali společně pracovat na dvoule-
tém mezinárodním projektu coMENiUS s názvem „i will be 
a student“ (Budu student). Společně jsme zde strávili čtyři dny 
od 28. září do 31. září, během kterých jsme navštívili polskou 
střední školu a vysokou školu, zúčastnili jsme se seminářů a dis-
kusí v angličtině a samozřejmě jsme si vyzkoušeli, jaké to je 
bydlet v cizojazyčné rodině. 

S našimi, teď už zahraničními kamarády a našimi i jejich uči-
teli budeme nadále pracovat na tomto projektu, jehož cílem je 
motivovat studenty středních škol k efektivnějšímu přístupu ke 
studiu, má nám pomoci orientovat se v nabídce a možnostech 
studia na evropských vysokých školách a v neposlední řadě při-
spěje k procvičení anglického jazyka a našich komunikačních 
dovedností. v průběhu dvou let budou následovat výjezdy do 
všech ostatních zúčastněných zemí, kde budeme pracovat na za-
daných úkolech. My přivítáme Poláky, Maďary, italy, Španěly 
a turky příští rok v říjnu.
 viktor javoŘík, student 2. a, Gymnázium otrokovice

v pondělí 6. 12. 2010, v den 
svátku Mikuláše, k nám do 
školy v odpoledních hodinách 
zavítali malí andílci i čertíci. 
Ne, nebyli to žádní opozdilci 
z nedělního večera, nýbrž před-
školní děti ze tří otrokovických 
mateřských škol. Přišly si spo-
lu se svými rodiči prohlédnout 
prostředí naší školy, kam se 
chystají v lednu 2011 nejen se 
svou mateřskou školou na ná-
vštěvu do prvních tříd, ale i 28. 
ledna 2011 k zápisu.

výbornými průvodci a no-
vými kamarády jim byli ně-
kteří žáci osmých tříd. v rám-
ci projektů těšíme se do školy 
a Máme nové kamarády si 
poprvé vyzkoušeli skutečnou 
oficiální komunikaci s před-
školními dětmi i s jejich 
rodiči. Uspěli na jedničku 
s pochvalou. Po počátečních 
obavách a prvotní nesmělosti 
se našim osmákům rozvázal 
jazyk a vzájemná komunika-
ce se rozhodně nezadrhávala. 
Již u vchodu se zpočátku žáci 
osmých tříd „přetahovali“ 
o přicházející děti. ovšem 
vzhledem k tomu, že zájem 
o naši školu předčil očekávání 
nás všech, na další „přetaho-
vání klientů“ již nebyl čas. 

Naši průvodci se po rozlou-
čení s jedněmi vraceli rychle 
na začátek, neboť tam již čeka-
li  další prohlídkychtiví zájem-
ci. Po uvítání a překonání zlaté 
brány si naši návštěvníci pro-
hlédli kromě krásně vyzdobe-
ných učeben a chodeb hernu, 
první třídy, učebnu výpočetní 
techniky, školní klub, zahrá-
li si pexeso i doplňovačky na 
interaktivních tabulích, složili 
model lidského těla, seznámili 
se s přírodovědnými sbírkami, 
zahráli si loutkové divadlo. 
Milé osvěžení v podobě per-
níčků a čaje je čekalo ve školní 
kuchyňce. Z oken chodby byla 
krásně vidět zasněžená atria 
mezi pavilony a naše unikátní 
přírodní zahrada pohroužená 
do zimního spánku.

Závěr procházky naší roz-
lehlou školou patřil tradičně 
oblíbené zastávce ve školní 
družině. Pro děti lízátko a pro 
zúčastněné žáky i učitele vý-
borný pocit ze spokojenosti 
a nadšení andílků, čertíků i je-
jich rodičů byly tou největší 
odměnou. těšíme se na vás 
v lednu, tentokrát již v roli 
plavčíků…

hana vyoralová,
garant projektu, ZŚ Trávníky,

Zábavná procházka školou

strážníci zpřísní kontroly
Městská policie otrokovice 
zpřísnila kontrolu na parko-
višti u supermarketu lidl. Za 
nerespektování značky Prů-
jezd zakázán budou udělovány 
pokuty. Důvodem pro přijatá 
opatření je především zajištění 
bezpečnosti osob, ale také pre-
vence dopravních nehod.

Za porušení povinnosti řídit 
se dopravními značkami může 
být v blokovém řízení uložena 
pokuta do 2 000 Kč. ve správ-
ním řízení pak přestupci hrozí 
pokuta od 1 500 Kč do 2 500 
Kč a navíc náklady řízení ve 
výši 1 000 Kč. ať již zaplatí 
řidič pokutu na místě v bloko-
vém řízení nebo ve správním 
řízení, je toto jednání podrobe-
no připsáním jednoho bodu na 
jeho konto řidiče.

Parkoviště je místem, kde se 
v hojném počtu pohybují ne-
pozorní chodci, kteří nevěnují 
dostatečnou pozornost tomu, 
co se kolem nich děje. hrozí 
zvýšené riziko kolizí a vážných 
zranění, proto budou strážníci 
v řešení těchto přestupků ne-
kompromisní.  (red)
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Už to bude bezmála rok, co jsme se 
poprvé společně setkali na stránkách 
otrokovických novin. v úvodu seriálu 
DoPravNí DESatEro jsme si dali 
za cíl obohatit vás o nové poznatky, 
které přinášejí novelizace zákonů či 
vyhlášek a týkají se nás všech. Bohu-
žel bez studené citace zákona jsme se 
neobešli. 
celým seriálem nás provázelo zá-
kladní ustanovení zákona č. 361/2000 
Sb., a to, že ať je naše role v silničním 
provozu jakákoliv (chodec, cyklista, 
motorista), vždy jsme povinni chovat 
se ohleduplně a ukázněně, abychom 
svým jednáním neohrožovali život, 
zdraví nebo majetek jiných osob ani 
svůj vlastní. abychom nepoškozovali 
životní prostředí ani neohrožovali ži-
vot zvířat. Své chování musíme při-
způsobit zejména stavebnímu a do-
pravně technickému stavu pozemní 
komunikace, povětrnostním podmín-
kám, situaci v provozu, ale také svým 
schopnostem a svému zdravotnímu 
stavu. respektovat musíme také pravi-
dla silničního provozu, dopravní znač-
ky včetně světelných a doprovodných 
akustických signálů, pokyny policistů 
i dalších osob, které jsou k těmto úko-
nům oprávněny. takto podobně nám 
naše povinnosti stanovuje zákon. aby 
však došlo k automatickému respekto-
vání všech těchto nařízení, musí dojít 
ke zvnitřnění všech pravidel, a to nejen 
psaných, ale také těch, které jsou v nás 
morálně ukotveny. 
Jsem přesvědčena, že seriál oživil vaše 
znalosti a podpořil v každém z nás 
pocit odpovědnosti za bezpečnost na 
silnicích. 
Seriál byl doprovázen soutěží. Ke kaž-
dému tématu byla připravena jedna 
otázka a v případě jejího správného 
zodpovězení a vylosování byl dotyčný 
odměněn dárkovým košem od partnera 
seriálu autoškoly chmela, ing. Davi-
da chmely.

Mgr. renáta krystyníková,
vedoucí dopravně-správního odboru

v posledním díle tohoto seriálu jsme 
pro vás připravili krátkou soutěž, která 
by měla prověřit vaše znalosti ze všech 
10 témat.

otáZky do soutěŽE:
1) Považuje se za chodce osoba tlačí-
cí vozík o šířce větší než 60 cm?
a/ aNo
b/ NE

2) Může cyklista použít k jízdě chod-
ník?
a/ aNo, ale pouze mladší 10 let
b/ NE

3) je za této situace povinen cyklista 
použít jízdní pruh pro cyklisty?

a/ NE, protože nikoho neohrožuje
b/ aNo

4) Může za této situace použít stezku 
pro cyklisty i běžkař?

a/ aNo
b/ NE

5) je povinností cyklisty umožnit 
chodci na přechodu pro chodce ne-
rušené a bezpečné přejití vozovky?
a/ aNo, protože je řidič
b/ NE, neřídí motorové vozidlo

6) vozidlo porušuje zákon, protože 
v křižovatce se nesmí zastavit a stát.

a/ aNo
b/ NE

7) cyklista vjíždějící na přejezd pro 
cyklisty má přednost před přijíždě-
jícími vozidly.
a/ aNo 
b/ NE

8) Zákaz požít alkoholický nápoj 
bezprostředně před jízdou se vzta-
huje na cyklisty a jezdce na zvířeti.
a/ aNo
b/ NE, jezdec na zvířeti přece není ři-
dič

9) k přepravě dítěte vyššího než 
150 cm postačují bezpečnostní pásy
a/ aNo
b/ NE, musí být starší 12 let, jinak 
musí používat autosedačku

10) Mohou být v obci použita dálko-
vá světla?
a/ aNo, pokud vozovka není souvisle 
osvětlena
b/ NE, v obci je to zakázáno

vylosovaný výherce obdrží upomín-
kové předměty a dárkový poukaz 
v hodnotě 3 000 Kč od města otro-
kovice na nákup zboží určeného pro 
zvýšení bezpečnosti v silničním pro-
vozu od cyklosportu Zimmermann na 
Bahňáku. vyplněný test posílejte do 5. 
ledna na adresu redakce nebo vhoďte 
do schránky vedle redakce.

JMéNo:

KoNtaKt (tel. e-mail, apod.):

doPravní soutěŽ o  cEny ochraňte své vodoměry před 
mrazem!
S příchozí zimou a nečekanými sil-
nými mrazy došlo k poškození řady 
vodoměrů v domácnostech. vodo-
hospodáři proto nabádájí občany, aby 
zabezpečili svůj vodoměr proti mrazu. 
výměna poškozeného vodoměru přijde 
odběratele zhruba na jeden tisíc korun. 
„Za škody na vodoměru, které vznik-
nou jeho nedostatečnou ochranou na-
příklad před mrazem, plně zodpovídá 
odběratel," uvedla mluvčí společnosti 
MoravSKá voDárENSKá, a. s., 
helena Koutná. 
v mrazivém období je vhodné zkontro-
lovat, zda je vodoměr umístěn ve vytá-
pěné místnosti či minimálně izolován, 
například izolační vatou (ne skelnou). 
Prostor je třeba dobře uzavřít proti pro-
nikání chladného vzduchu zvenčí, pro-
tože i průvan může způsobit zamrznutí 
a poškození vodoměru. Jako tepelnou 
izolaci zásadně nepoužívejte materiály, 
které mohou navlhnout. Pokud se vo-
doměr nachází ve vodoměrné šachtě, 
musí zákazník dbát na to, aby šachta 
byla pečlivě uzavřena a její vstup za-
bezpečen tak, aby ji nemohla zapla-
vit povrchová voda, v zimě je navíc 

vhodné poklop šachty přikrýt tepelnou 
izolací, například polystyrenem. v pří-
padě, kdy jsou odběry minimální nebo 
vůbec žádné, např. v letních chatách, je 
nutné rozvody vody úplně vypustit.

odečty v prosinci a nahlášení 
stavu vodoměru v lednu 
Protože není možno z technických dů-
vodů zajistit odečty všech odběrních 
míst k 31. 12., mají odběratelé mož-
nost provést v tento den samoodečet 
a nahlásit jej spolu s přesnou adresou 
v prvních 14 dnech nového roku na 
zákaznickou linku 800 100 063 nebo 
pomocí on-line formuláře na www.
smv.cz. co se týče plateb, mohou zá-
kazníci využít kromě běžných způsobů 
(SiPo nebo převodem z účtu) i platbu 
přes terminály Sazky, které mají 4 500 
terminálů v Čr. 
velmi důležité je zapisovat si stav vo-
doměru měsíčně nebo čtvrtletně. Díky 
tomu si odběratel může nejen kontro-
lovat správnost údajů na faktuře, ale 
hlavně tak lze odhalit potenciální únik 
vody. Uzávěry před a za vodoměrem 
je vhodné zhruba 2x ročně několikrát 
nenásilně protočit, aby byla zachována 
jejich funkčnost.  (Pr)

otrokovice - od prvního ledna 
2011 končí výjimka ve zpoplat-
nění obchvatu města otrokovice. 
Znamená to, že od Nového roku 
smějí řidiči osobních automobilů 
(do 3,5 tuny hmotnosti) tento úsek 
rychlostní komunikace r55 vyu-
žívat jen s platnou dálniční znám-
kou. Nákladní automobily budou 
podléhat stanovenému mýtnému. 
Uvedlo to ve svém prohlášení ot-
rokovickým novinám Ministerstvo 
dopravy České republiky.

Jedním z důvodů pro zrušení vý-
jimky ve zpoplatnění dříve otevře-
né části r55 u otrokovic je podle 
ministerstva především napojení 
tohoto úseku na celistvou dálniční 
síť Čr. „Ministerstvo dopravy po-
stupně odstraňuje všechny výjimky 
ve zpoplatnění dálnic a rychlost-
ních komunikací, neboť všechny 
používané úseky vyžadují údržbu, 
s čímž jsou spojené určité náklady. 
K tomu slouží mimo jiné také pro-
středky získané z mýtného a z pro-

deje dálničních kuponů,“ zdůvodnil 
tomáš Ervín Dombrovský z tisko-
vého oddělení Ministerstva dopra-
vy České republiky.

S ukončením výjimky nesouhla-
sí město otrokovice. „o připojení 
k dálniční síti jsme dlouho usilo-
vali. Je to důležitý krok pro město, 
který může přivést nové možnosti. 
vzhledem k aktuální situaci, kdy se 
ministerstvo dopravy snaží realizo-
vat úsporná opatření, rozhodlo také 
o zpoplatnění bezplatných úseků 
kolem měst. Přesto, že máme ome-
zené možnosti, jak ovlivnit rozho-
dování ministerstva dopravy, se 
s tímto postupem neztotožňujeme 
a budeme se snažit učinit vše pro-
to, aby úsek sloužící jako obchvat 
města zůstal bez poplatku. Jsme 
připraveni v této věci oslovit také 
další města, kterých se problém 
týká a společně usilovat o zvrácení 
tohoto rozhodnutí,“ uvedl starosta 
města otrokovice Jaroslav Budek. 
 (kra) 

jízda po obchvatu bude od ledna 
umožněna jen s dálniční známkou

m
a
s
á
ž
eZicha Jaroslav

Zámostí 1219
Otrokovicetel.: 736 425 892

LYMFATICKÁ MASÁŽ

Takže zdravím po víkendu :-)
Mrkli jsme na to s mamèou a shodli jsme se, že je to moc hezké.

Prosím pouze o zvýraznìní "akèní cena" možná zvìtšit a dát tøeba do nìjaké hvìzdice, šak uvidíš.

a ještì aby lidi vìdìli, že nedìlá jen ty Lymfy, tak tam pøidat menším písmem: Klasické masáže, Reflexní masáže....

Jo a ještì, dalo by se tam nìkde uvést:
možnost dárkového poukazu - vánoèní dárek - ... i jako dárkový poukaz - Tip na vánoèní dárek-poukaz .... nìjaký takový text......

Dìkuji V.

akè í ce a!!!

n
n

Klasické masáže, 
Reflexní masáže....

Tip na vánoèní dárek:

DÁRKOVÝ POUKAZ

www.masaze-otrokovice.cz

Jednoduché
a podvojné
účetnictví,

dph, mzdy, daňová 
evidence, sklady

Levně a poctivě!

724 455 918
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TJ Jiskra Otrokovice oddíl házené hledá děvčata ročníku 2000-2003, 

která by měla zájem začít hrát tento krásný sport. Zájemkyně, přijďte se podívat na naše 
tréninky probíhající v Městské hale u koupaliště 

v Otrokovicích v:  pondělí 15.30 – 17.00 
   čtvrtek  16.30 – 18.00 

  pátek     16.00 – 17.30  
Více informací získáte od trenérů. 

Lenka Hájková – vedoucí družstva mini žaček 
           tel.: 739 671 294

       
 Pavel Mancl – trenér družstva mini žaček 

   tel.: 733 373 811   

Klub horských sportů Zlín zve horolezce, lezce i nelezce na 

lezení na umělé lezecké stěně
Místo: Základní škola t. G. M., ul. J. Žižky, otrokovice

termín: každý čtvrtek 20-21.30 hod.
Info: mobil 604 73 89 88

Mezinárodního turnaje ve 
Zdounkách, který pořádal SK 
Spartak hulín, se 28. litopadu 
zúčastnila také starší příprav-
ka Jiskry otrokovice. v silné 
konkurenci nakonec hráči ot-
rokovic předvedli své fotbalové 
umění a dokázali zvítězit. 
Jiskra prošla turnajem bez za-
váhání až do finále, kde remi-
zovala s loukami 3:3, a tak 
o otrokovickém vítězství v ce-
lém turnaji rozhodly pokutové 
kopy.

Kuriozitou byl rozstřel o nej-
lepšího střelce turnaje, kde se 
musely kopat opět penalty. tro-
jice šestigólových střelců byla 
z Jiskry (Štefka, Šiška a Sta-
něk), z vítězství se nakonec ra-
doval posledně jmenovaný.

trenéři tak mohli být s ne-
dělním turnajem spokojeni. 
„Na tomto turnaji bych nechtěl 
vyzdvihovat výkon žádného 
jedince, protože všichni hráči 
Jiskry předvedli bojovný a zod-
povědný výkon, za který patří 
všem klukům dík,“ řekl jeden 
z trenérů hynek Bršlica.  (red)

Horní řada zleva: trenéři H. bršlica, p. staněk, T. ištvánek, 
prostřední řada: J. sotolář ml., a. bršlica, p. Šiška, J. Rusek, dol-
ní řada: p. staněk, J. Štefka, D. Holman, D. svoboda, o. Štefka, 
na zemi leží F. medek.

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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Přípravka jiskry zaválela a vyhrála turnaj

otrokovice – „Pomáhat potřebným“ – toto heslo již tři roky spo-
juje partu dobrovolníků z celé republiky (na snímku dole), kteří 
ve svém volném čase bez nároku na honorář nabízejí občerstvení 
při rozsvícení vánočního stromu v otrokovicích. Za tři roky dob-
rovolníci darovali veškerou tržbu z charitativních stánků předsta-
vující 150 tisíc korun na pomoc potřebným. 

Před třemi lety putovalo 20 242 korun canisterapeutickému 
centru Zlín, pomáhajícímu překonat dětskou mozkovou obrnu 
a jiná mentální či tělesná postižení. vloni se podařilo dobrovol-
níkům utržit 45.187 korun. Při letošní akci dobrovolníci rozšířili 
počet prodejních stánků i sortiment, a tím se jim podařilo získat 
dokonce 85 385 korun. tyto finanční prostředky dobrovolníci 
hned po skončení prodeje v páteční večer darovali prostřednic-
tvím Zdenky Wasserbauerové Sdružení Šance při onkohematolo-
gickém oddělení Dětské kliniky fakultní nemocnice v olomouci, 
kde se léčí děti s rakovinou krve. 

„Při zrodu této myšlenky před třemi lety jsme spolu s kolegou 
Michalem Kratochvílem tušili, že naše aktivita může mít ambici 
dlouhodobě pomáhat potřebným. Předem avizovaná prosba o to, 
aby nám příchozí návštěvníci v dobrém slova smyslu nedali za 
stánky oddechnout, se každým rokem plní vrchovatě, a pokud by 
naše aktivita mohla pomoci zachránit alespoň jeden lidský život 
onkologicky nemocných dětí, pak má smysl a budeme v ní po-
kračovat i nadále,“ přiblížil význam pomoci dobrovolníků jeden 
z nich a zároveň současný místostarosta otrokovic Milan Plesar.  

v zabezpečení prodeje punče, svařeného vína, grilovaných 
klobásek i masa z rožně dobrovolníkům výraznou měrou pomá-
hají subjekty soukromého i veřejného života. Dobrovolníky kaž-
doročně podporuje největší spořitelní družstvo v republice Mo-
ravský Peněžní Ústav, tiskárna hart Press, Milan Krištof a jeho 
společnost EMS Elektro, Kamenolom Žlutava a výrobce laminátů 
EPUZ. Dlouhodobými partnery akce jsou také technické služby 
otrokovice, Městská policie otrokovice a otrokovické noviny. 
Poděkování patří rovněž městu otrokovice, které umožňuje po-
řádat tuto charitativní akci v rámci svého rozsvícení vánočního 
stromu, a otrokovické BESEDĚ za poskytnutí zázemí.  (red)

akce Pomáháme potřebným 
vynesla přes osmdesát tisíc

PoděkoVání

Vánoční čas má v každém věku své kouzlo: v dětství tajemno 
a očekávání, pak žasneme nad radostí dětí při rozbalování 

dárků, pak radost z toho, že někoho obdarujeme, nebo když si 
vzpomene někdo na nás. Jsou v životě chvíle, kdy máme úplně 
jiná přání, a to je zdraví právě našich dětí. přejí si to i rodiče na 
onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v olomouci. léčba 
je tu nejúspěšnější ve světě a obsahuje téměř 95 procent vylé-
čených dětí. K tomu, aby děti alespoň na chvíli zapomněly na 
utrpení, která léčbu provázejí, jste přispěli i vy!

prodej vánočních hvězd je už tradicí, prostředky takto získané 
jsou na výše uvedené oddělení. Všem, kteří jste si koupili květi-
nu, děkujeme, pocit vděčnosti ať vás provází celý rok. Tradicí 
se také stala charitativní akce „pomáháme potřebným“, která 
se koná zároveň s Rozsvícením vánočního stromu na náměstí 
v otrokovicích. Velmi mě potěšilo, že tuto akci pořádá parta li-
dí-dobrovolníků, kteří se rozhodli udělat něco pro nemocné děti 
– a jen tak, bez nároku na honorář. Velmi si cením všech dobro-
volníků, kteří se za stánky s občerstvením doslova obraceli, aby 
pomohli druhým, protože je to parta lidí, která se dokáže rozdat 
pro jiné - v jejím případě pro nemocné děti. Je dobře, že máme 
také vás, kteří jste zakoupením květiny, punče nebo grilované 
klobásky přispěli na dobrou věc – podporu léčby dětí se zákeř-
nou chorobou v podobě rakoviny. pomáháte zachraňovat životy 
těch nejmenších. přeji vám všem krásné Vánoce, a do nového 
roku zdraví!  Zdena WasserbaueroVá

Poděkování za pomoc  
a účast na Misijní neděli
Pro nás, kteří tvoříme Misijní 
klubko, je Misijní neděle vel-
kým dnem. to, že máme z díla 
každoročně velkou radost, je 
však zásluhou velkého množ-
ství dobrých lidí, bez jejichž 
pomoci by se nejspíš nic neko-
nalo. chceme vyjádřit vděčnost 
vám všem, kteří jste velkoryse 
podpořili Misijní jarmark - pře-
devším tedy městu otrokovice, 
farnosti otrokovice, technic-
kým službám otrokovice, Klu-
bu volného času, pánům Janu 
Ballošovi a františku Kučerovi 
a dalším dobrým duším, které se 
zapojily do díla, ať už tvořením 
výrobků, jejich nakupováním či 
jakýmkoliv jiným způsobem. 
Zasloužili jste se o to, že se na 
účet Papežských misijních děl 
odeslalo přes 20 000 Kč. Přes-
tože bychom zde rádi poděko-
vali každému zvlášť, není to 
technicky možné, přijměte toto 
„hromadné“ poděkování za vaši 
ochotnou pomoc věnovanou li-
dem žijícím v bídě. 
Za Misijní klubko anna Berko-
vá a Martina Mikuláštíková



nejlepší tři týmy světového poháru v kolové, který se konal začátkem prosince ve 
sportovní hale na Štěrkovišti, ocenil starosta otrokovic Jaroslav Budek (na snímku). turnaj ko-
naný díky záštitě hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a také finanční podpoře Zlínského 
kraje přilákal návštěvníky, kteří zaplnili halu do posledního místa. Díky obrovskému nasazení 
nakonec domácí česká dvojice obsadila stříbrnou příčku, když nestačila pouze na mistry světa 
z Německa. K perfektnímu průběhu akce, při níž byla k vidění nejlepší světová kolová, přispěl 
i poutavý doprovodný program.  (kra), foto Michal kratochvíl
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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

lidé mohou nominovat sportovce roku 2010
Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority města otrokovice. v rámci 
veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti jsou pak každoročně oceňováni nej-
úspěšnější sportovci.

Závěr roku je obdobím, kdy může široká veřejnost nominovat jednotlivce či kolektivy 
působící v oblasti otrokovického 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 kalendářního roku)
• nejúspěšnější sportovec veterán
• nejúspěšnější handicapovaný sportovec
• nejúspěšnější sportovní kolektiv
• nejúspěšnější trenér
• cena za celoživotní práci a dlouholetý přínos pro otrokovický 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 Nejúspěšnější sportovec veterán a Nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec je oceňován jeden sportovec. v kategorii Nejúspěšnější trenér je oceňováno až 
šest trenérů bez určení pořadí, cena za celoživotní práci a dlouholetý přínos pro otrokovický 
sport může být v jednom roce udělena nejvýše dvěma osobám.

Do hodnocení jsou zařazeni sportovci, kteří jsou členy sportovní organizace (klubu) se 
sídlem v otrokovicích, dále sportovci s trvalým pobytem v otrokovicích a trenéři vykonáva-
jící 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. Zdůvodnění návrhu je hlavním vodítkem při výběru  
z  navržených kandidátů.

Návrhy lze zaslat na vyplněném nominačním formuláři do 10. ledna 2011 na adresu: 
Městský úřad otrokovice, odbor ekonomický, nám. 3. května 1340, 765 23 otrokovice.

v případě dotazů se obracejte na Kateřinu Štětkářovou, tel. 577 680 227, nebo e-mail 
stetkarova@muotrokovice.cz. Nominační formuláře, na kterých musí být vaše návrhy uve-
deny, jsou k dispozici na ekonomickém odboru (dveře č. 218), v podatelně městského úřadu 
a na internetových stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Městský úřad pod odkazem 
odbory a oddělení – ekonomický.  (kru)

Fotbalisté Jiskry otrokovice 
pokračují v tradici a opět 

pořádají charitativní vánoční 
fotbálek. První svátek vánoční, 
25. prosince od 10 hodin se na 
travnaté ploše Starého hřiště za 
Společenským domem utka-
jí v přátelském utkání a-tým 
Jiskry otrokovice vs. „tým 
hvězd“. v minulosti se divácky 
atraktivní utkání hrála na sně-
hem pokryté škvárové ploše, 
v posledních několika letech se 
utkání odehrávala na travnaté 
ploše, kterou snad letos opět vy-
střídá sněhová pokrývka. 

„letošní vánoční fotbálek 
bude zajímavý tím, že dobro-
volné vstupné od diváků dopl-
něné finančními dary od hráčů 
obou mužstev i organizátorů 
akce dohromady poputují ihned 
po skončení utkání na pomoc 
dětem s rakovinou krve při on-
kohematologickém oddělení 
Dětské kliniky fakultní nemoc-
nice v olomouci,“ přiblížil je-
den z organizátorů akce, součas-
ný profesionální trenér mládeže 
KfS Zlín Petr Zapletal. 

Za a-tým Jiskry otrokovice 

nastoupí hráči, kteří v polovině 
sezony 1. B třídy přezimují na 
4. místě tabulky. Proti nim se 
postaví „tým hvězd“, který je 
každoročně složen z osobnos-
tí fotbalového i soukromého 
života. Diváci se mohou těšit 
například na současného hráče 
ligových teplic vlastimila vid-
ličku, hráče druholigového Zno-
jma Dominika Krhuta, bývalého 
hráče SK Slavia Praha Pavla 
Kříže, bývalého hráče ligového 
Jablonce, nyní hráče třetiligové-
ho hulína Jaroslava lacigu, ře-
ditele fc tescoma leoše Gojše. 
chybět nebudou ani odchovanec 
Jiskry a bývalý hráč SK Sigmy 
olomouc, Synotu Staré Město 
a nyní hráč Provodova libor 
Zapletal, odchovanec a předse-
da Krajského fotbalového svazu 
vlastimír hrubčík a také odcho-
vanec Jiskry a reportér tv Nova 
Jan Kolečkář. 

Přijďte se zahřát pohlednými 
fotbalovými akcemi i dobrým 
svařákem a v příjemné atmosfé-
ře každý svou měrou pomozme 
onkologicky nemocným dětem. 
 Milan PlEsar

tradiční benefiční vánoční fotbálek 
pomůže dětem s rakovinou krveotrokovice viděly světovou kolovou


