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  úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

noví lidé většinou přicházejí s novými myšlenkami, 
a to platí také pro oblasti kultury v otrokovicích. Chce-
me vám nabídnout pestrou škálu umění, kultury v mno-
ha podobách i kulturních akcí pro obyvatele všeho věku. 
přitom se chceme chovat jako dobří hospodáři, i když 
jsme si vědomi, že kulturní život nebude nikdy pro město 
zdrojem příjmů. Takto vynaložené peníze se ale městu 
vrátí ve spokojenosti a zájmu lidí. To je pádným argu-
mentem pro podporu kulturního života v otrokovicích. 

Zlepšíme nabídku a kvalitu kulturních pořadů a akcí, 
zaměříme se na profesionalitu organizace akcí s důra-
zem na co nejefektivnější využití finančních prostředků.

nezůstanete ochuzeni o žádnou tradiční městskou 
akci, ať už se to týká vítání jara na centrálním náměstí, 
vyhlášení nejlepších sportovců roku, zahájení plavební 
sezony na baťově kanále, Májové i Michalské pouti, vy-
hlášení osobnosti a Ceny města či oblíbené Rozsvícení 
vánočního stromu. Všechny letošní městské kulturní 
akce budou návštěvníkům hrdě připomínat letošní vý-
ročí 870 let od první písemné zmínky o otrokovicích.

budu velmi rád, pokud všechny městské kulturní 
akce podpoříte co největší návštěvou a odejdete spo-
kojeni.

Těším se na společná setkání. 
 Ing. Milan Plesar, místostarosta města
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Město si připomíná 870 let od písemné zmínky
Když biskup Jindřich Zdíka v roce 1141 zakládal do archivu jeden z evidenčních listů 
církevního majetku, zcela jistě si nepomyslel, že za necelých devět století si tuto tehdy 
bezvýznamnou událost budou lidé připomínat na stránkách tisku, při lidových veselicích, 
kulturních či sportovních akcích. Zcela jistě ale pohled do minulosti stojí za krátké zasta-
vení a zamyšlení. Otrokovické noviny proto požádaly kronikářku města, paní Věru Kramá-
řovou, aby vám toto krátké ohlédnutí za historií zprostředkovala.  (kra)

zápis jména naší obce se poprvé obje-
vil ve tvaru „Otrocouicih“ v listině 

olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka mezi 
soupisem obcí, které byly součástí majetku 
přerovského kostela; novodobé bádání da-
tovalo tento vzácný dokument k roku 1141. 
Uplynulých 870 let představuje přebohatou 
paletu historických událostí, dějů a příběhů – 
a přece je to jen o málo víc než jedna desetina 
dlouhé epochy takřka osmi tisíc let, během 
nichž je otrokovické území nepřetržitě osíd-
leno (tj. od 6.–5. tisíciletí př. n. l.)

Jako kronikářka města mám možnost be-
sedovat s lidmi všech věkových kategorií 
a porovnávat, kam se upírá jejich zájem. 
Desetiletí školáčci bývají zaujati povídáním 
o archeologických nálezech – zejména o těch 
nejnovějších z oblasti Chmelína, kde byly 
odkryty vzácné kůlové domy, jámy „hliníky“ 
i kosterní pozůstatky. Děti bez dechu také 
naslouchají pověstem o zvonu, o pokladu 
i o kapličce a nepochybně si je dál dotvářejí 
ve své vlastní fantazii.

Středoškoláci se drží holých faktů: upoutá 
je, že v roce 1350 byly Otrokovice zapsány 
v moravských zemských deskách jako sou-
část tečovického statku, který pak byl přikou-
pen k malenovickému panství; že v 16. stol. 
tu byla postavena tvrz, v jejíž lokalitě posléze 
vyrostl lovecký zámeček a sýpka; že po r. 
1649 byly Otrokovice přičleněny k panství 
napajedelskému – hotel Rotal jim připome-
ne jméno tamního slavného rodu. Zajímají je 
také dávné spory otrokovických „úsedlých 
občanů“ s napajedelskou vrchností (třeba ten 
z roku 1850 o Horní a Dolní les).

Senioři si zpravidla vybaví vyprávění 
svých dědů a pradědů o tom, jak se žilo za 

stara: o zvycích a krojích, o vaření trnek, 
o zakládání rybníků a mlýnů – a ti nejstarší 
už z vlastních vzpomínek připomenou vpád 
technického rozvoje a průmyslu: někteří si 
vzpomenou, že kdesi viděli fotografii staré 
nádražní budovy (1890), jiní vyloví z paměti 
jméno Vojty Chluda a jeho továrny „Olga“ 
(1927) a všichni vědí o splavování zeminy 
z Tresného ve 30. letech za éry obou Baťů – 
Tomáše a Jana. Mnozí jsou dodnes pobouřeni 
tím, že v r. 1953 byla tajně z Otrokovic od-
vezena socha T. G. Masaryka slavnostně od-
halená v r. 1938 (bronzový odlitek originálu 
prof. Otakara Španiela) a zmizela neznámo 
kde.

Vysokoškoláci se zpravidla do hloubky za-
jímají o dílčí problematiku – třeba o spolko-
vý život (sbory dobrovolných hasičů – 1890 
v Otrokovicích, 1894 v Kvítkovicích, čtenář-
ský spolek Občanská beseda – 1897, Sokol 
– 1908 aj.) nebo o vývoj názvů ulic a o jejich 
změny (většinou v souvislosti s proměnami 
politickými).

Od minulosti obvykle přeskočíme k sou-
časnosti – k záležitostem příjemným (nový 
přestupní terminál před nádražím, péče 
o městskou zeleň, veselá – někdy až rozpusti-
lá – barevnost sídlišť) i k těm dosud nedoře-
šeným (zvýšená hladina hluku v některých 
čtvrtích a občasné nepříjemné pachy v ji-
ných, problémy s kanalizací při přívalových 
deštích, bezdomovectví…)

I přítomnost je tedy víc než bohatá na udá-
losti, děje a příběhy – a to je dobře: naši po-
tomci za dalších 870 let budou si mít o čem 
povídat!

věra KraMářová, 
kronikářka města

Radnice chystá
sčítání dětí
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první písemná zmínka o otrokovicích je obsažena v listině olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíky (nové historické bádání ji datuje rokem 1141).  
Kopii vzácného dokumentu (na snímku nahoře) poskytl ke zveřejnění Klub 
přátel historie otrokovic.
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o expozici otrokovic měli zájem hlavně cyklisté a příznivci Baťova kanálu

Fotbalisté Jiskry otrokovice opět uspořádali tradiční vánoční fotbálek, který si na Boží hod nenechaly ujít desítky diváků. V přátelském utkání 
změřily síly a-tým Jiskry a Tým hvězd, za který letos nastoupili spolu s ostatními i současní ligoví fotbalisté Vlastimil Vidlička (FK Teplice) a Ondřej Čelůstka (Sla-
via Praha). Utkání hrané na travnaté ploše za stálého sněžení nakonec skončilo spravedlivou remízou 3:3, vítězem se však stali všichni diváci, hráči i organizátoři, 
kteří shromážděnou částku 10 507 korun věnovali prostřednictvím Zdeňky Wasserbauerové na pomoc dětem s rakovinou krve při Onkohematologickém oddělení 
Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.  (ple), foto: Jan Zahnaš

Fotbalisté si zahráli „přátelák“ a vybrali peníze pro děti nemocné rakovinou

o turistickou nabídku otrokovic se zajímala i televize, která oslovila starostu Jaroslava budka.

na slavnostní otevření expozice Zlínského kraje, které moderoval místostarosta otrokovic Milan plesar, 
přijal pozvání hejtmana stanislava Mišáka ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (druhý zleva).

Mluvčí města lenka Krupková představuje na konferenci náš region.

půvabná námořnice Romana stehlíková nabízela zájemcům turis-
tické produkty, například prezentovala baťův kanál.

Co atraktivního nabízí turistům město 
Otrokovice, mohli minulý týden zjistit 
návštěvníci nejvýznamnějšího tuzem-
ského veletrhu cestovního ruchu Regi-
ontour 2011. Otrokovická expozice byla 
součástí pavilonu Zlínského kraje. V 

rámci veletrhu se také uskutečnila řada 
pracovních setkání představitelů měst z 
celé České republiky. Při nich si zástupci 
jednotlivých měst vyměnili aktuální po-
znatky i zkušenosti z činnosti v cestov-
ním ruchu, v řadě případů se navzájem 

inspirovali konkrétními produkty. „náš 
kraj je krajem neobyčejně pestrým, ať 
už z hlediska historického, přírodního 
či kulturního. Proto věřím, že expozice 
východní Moravy na tomto veletrhu za-
ujme co nejvíc návštěvníků, kteří si do 

Zlínského kraje najdou cestu a budou se 
k nám pak rádi vracet. Obyvatelé naše-
ho kraje jsou známí svou pohostinností 
a jistě každého nového návštěvníka rádi 
přivítají,“ uvedl hejtman Zlínského kra-
je Stanislav Mišák.  (kra)
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na náměstí bude možné parkovat pouze
s použitím parkovacího kotouče
Od 3. ledna 2011 dochází ke změně v systému parkování na 
parkovišti na náměstí 3. května před Komerční bankou. V pra-
covní dny od 7 od 17 hodin zde bude dovoleno stání pouze 
s parkovacím kotoučem. Doba stání bude časově omezena ma-
ximálně na 2 hodiny. Důvodem pro přijetí tohoto opatření je 
snaha zamezit dlouhodobému stání vozidel a umožnit snadné 
zaparkování v centru města. Zavedení systému parkovacích 
kotoučů se v Otrokovicích osvědčilo i na Baťově před obchod-
ním domem, kde funguje od července loňského roku. 
Užití parkovacího kotouče je snadné. Ihned po zaparkování 
vozidla na něm musí řidič nastavit dobu začátku stání, kterou 
nesmí až do odjezdu měnit a poté jej viditelně umístit ve vo-
zidle. Parkovací kotouče jsou k dostání na informacích a Od-
boru dopravně-správním Městského úřadu Otrokovice, v Cyk-
losportu Baťov na obchodním domě, prodejně pečiva Topek 
na Bahňáku a v prodejně tabáku a novin v budově Městské 
polikliniky. Všechna prodejní místa jsou viditelně označena. 
Cena jednoho parkovacího kotouče je 10 korun. Jeho trvanli-
vost a použitelnost není stanovena (s ohledem na opotřebení). 
Pokud si jej jednou zakoupíte, můžete jej využívat neomezeně 
v každém městě či obci, kde je zřízeno parkoviště s parkova-
cím kotoučem.
Kontrola dodržování parkovacího režimu je svěřena Městské 
policii Otrokovice. V případě, že řidič nebude mít parkovací 
kotouč viditelně za předním sklem nebo překročí max. stano-
venou dobu 2 hodin, dopouští se přestupku, za který mu může 
být uložena pokuta až do výše 2500 korun.

výměnu řidičských průkazů nestihli všichni
Přesto, že s koncem minulého roku uplynula lhůta pro výměnu 
řidičského průkazu vydaného v období od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000, zůstalo jich v evidenci MěÚ Otrokovice 
636 nevyměněno.
V těchto dnech také započala poslední etapa výměny řidič-
ských průkazů vydávaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 
2004. Tyto řidičské průkazy jsou jejich držitelé povinni vymě-
nit do 31. 12. 2013. 
K získání nového dokladu opravňujícího k řízení je nutné 
vyplnit žádost o vydání řidičského průkazu, kterou žadatelé 
obdrží na pracovišti odboru dopravně-správního v přízemí  
2. budovy Městského úřadu Otrokovice. Dále s sebou musí mít 
platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), aktuál-
ní průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský 
průkaz. 
někteří řidiči také často zapomínají, že vedle platného řidič-
ského průkazu musí mít u sebe při řízení motorového vozidla 
doklad o zdravotní způsobilosti. Držitelé řidičských oprávnění 
starší 60 let se musí podrobovat pravidelným lékařským pro-
hlídkám. Ty mohou absolvovat nejdříve 6 měsíců před a nej-
později v den dovršení 60, 65, 68 let. Od 68 let je tato prohlíd-
ka nutná každé 2 roky.

Program kastrace toulavých kocourů
a koček pokračuje
Pro otrokovické občany je i v roce 2011 připraveno pokračo-
vání programu kastrace toulavých koček a kocourů s rozdílem, 
že od letošního roku budou moci zájemci navštívit kteroukoliv 
z veterinárních ordinací v Otrokovicích.
Město tento program kastrace toulavých koček a kocourů rea-
lizuje na svém území již od roku 2003. „V prvním roce nechali 
občané v rámci programu provést zákrok u 26 zvířat. V průbě-
hu dalších let tento počet rostl a například v roce 2007 bylo vy-
kastrováno 34 koček a 15 kocourů. Celkem tedy 49 zvířat, což 
představuje nárůst o 88,5 %. Vloni radnice vyplatila příspěvek 
za zákrok u 42 zvířat,“ přiblížil vedoucí oddělení ochrany pří-
rody a krajiny MěÚ Otrokovice Martin Batůšek. O úspěšnosti 
akce svědčí i fakt, že radnice již několik let nezaznamenala 
v souvislosti s toulavými kočkami žádnou stížnost. 
V předchozích letech zajišťoval kastraci, na kterou bylo možno 
čerpat příspěvek, pouze jeden veterinární lékař. Od letošního 
roku budou kastraci kocourů a koček zajišťovat všechny ve-
terinární ordinace ve městě. Majitel zvířete si musí ponechat 
doklad o zaplacení provedeného zákroku a poté jej osobně do-
ručit na Odbor životního prostředí MěÚ Otrokovice, kde mu 
bude část výdajů uhrazena. V roce 2011 bude město Otrokovi-
ce přispívat svým občanům 150 korun na kocoura a 300 korun 
na kočku. Příspěvek touto formou mohou zájemci využít až do 
vyčerpání celkové částky šestnácti tisíc korun, která je na ten-
to program vyčleněna v navrhovaném rozpočtu města pro rok 
2011. náklady na kastraci jednoho kocoura se v letošním roce 
pohybovaly orientačně okolo 450 korun a kočky 600 korun. 

aKtuálně Z Města

více aKtualIt na www.otroKovIce.cZ

Město Otrokovice se umístilo 
mezi patnácti nejlepšími měs-
ty v nultém ročníku soutěže 
Zelená informacím. Smyslem 
soutěže bylo najít nejzdařilejší 
prezentace životního prostředí 
na oficiálních internetových 
stránkách měst České republi-
ky, kterých bylo v rámci soutě-
že hodnoceno celkem 280. 

Hodnotiteli soutěže byli 
odborníci na environmentální 
reporting z veřejného, akade-
mického i soukromého sek-
toru, kteří se při hodnocení 
zaměřovali například na pře-
hlednost celkové prezentace 
města (úpravu, logiku přístu-
pu), grafickou úpravu celkové 
prezentace stránek, uživatel-
skou přístupnost dat o život-
ním prostředí (rychlé a snadné 
nalezení), obsah, grafickou 

a formální úpravu informací 
o životním prostředí (rozsah 
a kvalita obsahu, složkové 
členění) či aktuálnost obsahu 
a jeho periodickou obnovu. 
„Cílem soutěže bylo vybrat 
nejzajímavější, nejdostupnější 
a nejpřehlednější prezentace 
o životním prostředí na inter-
netových stránkách měst nad 
5000 obyvatel. Smyslem je 
motivovat a podporovat města 
v České republice k vytváření 
atraktivních a obsahově kva-
litních prezentací o životním 
prostředí na internetu, který je 
dnes již bránou přístupu k in-
formacím pro většinu obyva-
tel,“ uvedl Josef novák, ředitel 
Týmové iniciativy pro místní 
udržitelný rozvoj.

Zástupci měst na prvních pat-
nácti místech převzali ocenění 

na společném setkání spojeném 
s odborným seminářem na mi-
nisterstvu životního prostředí. 

„Tohoto ocenění si velmi 
vážíme. Je pro nás motivací 
k tomu, abychom realizovali 
další kroky, které by podpoři-
ly nejen uživatelsky přátelské 
elektronické publikování údajů 
o životním prostředí, ale také 
celkovou péči o naše město 
a prostředí, ve kterém žijeme,“ 
zhodnotil místostarosta města 
Otrokovice Milan Plesar.

nultý ročník soutěže Zele-
ná informacím byl realizován 
v rámci projektu Týmové ini-
ciativy pro místní udržitelný 
rozvoj „Elektronické publiko-
vání zpráv o stavu životního 
prostředí měst" podpořeného 
ministerstvem životního pro-
středí.  (kru)

Město bylo oceněno za přínos pro životní prostředí

Zřizovatel MŠO město Otro-
kovice ve spolupráci s ředitel-
kou MŠO paní Bc. Magdou 
Zycháčkovou se zabývají dlou-
hodobým záměrem o uspo-
kojení co nejvíce žadatelů při 
umístění dětí do MŠO v průbě-
hu dalších tří let. Pro efektivní 
řešení umisťování dětí do MŠO 
vytvořilo město Otrokovice 
projektový tým odborníků.  
Tento se bude primárně zabý-
vat zjištěním dlouhodobého 
zájmu o umístění dětí do MŠO 
až do roku 2014, pokud vznik-
ne potřeba umístění těchto dětí. 
Další oblastí zájmu projektové-
ho týmu budou kroky vedoucí 
k možnému zvětšení kapacity 
mateřské školy. 

Praktické zjišťování zájmu 
dětí bude probíhat takto:

Bude vytvořen dotazník 
k zjištění zájmu, který bude 
v písemné podobě. Tyto 
dotazníky budou umístěny 
ve všech zařízeních MŠO 
u schránky pro připomínky 
rodičů.

Další schránka bude umís-
těna v první budově Městské-
ho úřadu Otrokovice v příze-
mí u informací.

Další formou bude elek-
tronický dotazník, který 
bude vyvěšen na webových 
stránkách   města Otrokovice 
(www.otrokovice.cz), bude 
tedy možné dotazník zodpo-
vědět  i  elektronicky.

Dotazník bude obsahovat: 
jméno a příjmení dítěte, datum 
narození dítěte, trvalé bydliště 
dítěte a uvedení tří následují-
cích školních roků, u nabídky 
roku uvedete, ve kterém škol-
ním roce máte zájem umístit 
dítě do MŠO. Dále ke kon-
ci dotazníku je možno uvést 
důvody rozhodné pro přijetí 
dítěte do MŠO v souladu se 
stanovenými kritérii.

Termín uzavření dotazníko-
vého šetření je do 21. 2. 2011.

Předem vám velmi děkuje-
me za čas věnovaný vyplnění 
dotazníku, čímž nám budete 
velmi nápomocni.
 Bc. Magda ZycháčKová,
 ředitelka MŠ otrokovice

Již podvanácté proběhla v sobotu  
8. ledna 2011 v Otrokovicích 

a okolních obcích Tříkrálová sbírka, 
kterou pořádá Charita ČR. V Otro-
kovicích a okolních obcích ji tradič-
ně organizačně zajišťuje Charita sv. 
anežky Otrokovice.

Hlavním posláním sbírky je upo-
zornit na lidi kolem nás, kteří potře-
bují pomoci. Můžeme si tak zažít, že 
upřímné otevřené srdce a štědrá ruka 
přinášejí radost a uspokojení dárcům.

Tříkrálová sbírka spojuje mnoho 
dobrovolníků, dává možnost lidem 
dobré vůle zapojit se do pomoci po-
třebným.

Upřímné poděkování patří všem, 
kteří jste jakýmkoliv způsobem pod-
pořili charitní dílo.

Díky pak také všem koledníkům za 
jejich otevřená srdce a ochotu pomá-
hat druhým.  (red)

radnice chystá kvůli kapacitě školek sčítání dětí

tříkrálová sbírka přinesla potřebným přes 600 tisíc korun

výtěžeK Z letošního Koledování
otroKovIce  261 000 Kč 34 skupinek 136 koledníků

napajedla  143 566 Kč 35 skupinek 140 koledníků

spytihněv  45 008 Kč 9 skupinek 36 koledníků

oldřichovice  9 772 Kč  2 skupinky 8 koledníků

tlumačov  45 293 Kč 12 skupinek 48 koledníků

Komárov  10 548 Kč 2 skupinky 8 koledníků

halenkovice  43 231 Kč 12 skupinek 48 koledníků

žlutava   26 382 Kč 5 skupinek 20 koledníků

Pohořelice  20 413 Kč 5 skupinek 20 koledníků

celKeM  605 213 Kč 116 skupinek 464 koledníků
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Z Jednání rady a ZastuPItelstva Města otroKovIce

Město Otrokovice informuje sportovní, mládežnické a kulturní  organizace 
působící na území města, že do 31. března 2011 je možno podat 

žádost o PosKytnutí neInvestIčních FInančních  
ProstředKů na čInnost Pro roK 2011.  

Informace pro žadatele o poskytování dotací z rozpočtu města a tiskopis žá-
dosti o dotaci z rozpočtu města jsou ke stažení na webových stránkách města 
Otrokovice (www.otrokovice.cz – městský úřad – odbory a oddělení - odbor 

školství a kultury nebo jsou v listinné podobě k dispozici na MěÚ Otrokovice, 
odboru školství a kultury, kontaktní osoba  lenka Krejčí, tel. 577 680 436.

Město Otrokovice vyhlásilo 
výZvu K Podání naBídKy na organIZační ZaJIštění 

slavnostního večera „o sPortovní slávě“,
v rámci kterého budou oceněni nejúspěšnější sportovci. Podrobné informace 
k této výzvě (její úplné znění) jsou zveřejněny na webových stránkách města 
v sekci Úřední deska nebo Veřejné zakázky. lhůta pro předložení nabídek je 

do 10 hodin dne 24. ledna 2011. 

Město Otrokovice vyzývá pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, aby 
Odboru školství a kultury Městského úřadu Otrokovice zasílala 

návrhy na ocenění PedagogIcKých PracovníKů  
Za JeJIch úsPěšnou PedagogIcKou PrácI 

jako poděkování a veřejné ocenění jejich profesionálních a lidských kvalit. 
Úplný obsah výzvy s uvedením všech povinných náležitostí návrhu na ocenění 

i kontaktů pro případné dotazy je zveřejněn na webových stránkách města 
v sekci Úřední deska nebo odbor (www.otrokovice.cz – Městský úřad – odbo-
ry a oddělení - odbor školství a kultury). Uzávěrka návrhů je 23. února 2011, 

rozhoduje razítko na podatelně MěÚ Otrokovice. 
 radoslava MatusZKová, zástupce vedoucí odboru školství a kultury 

Z jednání rMo (13. 12. 2010)
Rada města se na svém jednání 13. prosince 2010 zabývala celkem 40 body progra-
mu, k nimž přijala usnesení. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici na 
internetových stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Rada města ve funkci zřizovatele ZŠ Mánesova Otrokovice schválila moderniza-
ci jazykové učebny v ceně do 65 tisíc korun a malování šaten v ceně do 78 tisíc ko-
run, vše z investičního fondu školy. na návrh dobrovolného svazku obcí Sdružení 
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě schválila rada města navý-
šení členských příspěvků za město Otrokovice ze 4 na 5 korun na obyvatele města 
na rok 2011. Rada města schválila poskytnutí dotace na sportovní a mládežnické 
akce, a to 800 korun občanskému sdružení FC Viktoria Otrokovice na Halový tur-
naj starších přípravek v Prusinovicích a Tělocvičné jednotě Sokol Zlín-Prštné ve 
výši 5 000 korun na finále Světového poháru v kolové konané v Otrokovicích. 

Radní vzali na vědomí také zprávu o činnosti městské příspěvkové organizace 
DDM Sluníčko a schválili zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní ří-
zení na dodavatele projektů Technologického centra města Otrokovice a Elektro-
nické spisové služby, vše v očekávané hodnotě 4,3 milionu korun. Všichni radní 
zvedli ruku také pro pokračování Programu kastrace toulavých kocourů a koček 
na území města Otrokovice a schválili záměr zpracovat projekt monitoringu život-
ního prostředí ve městě, který bude RMO předložen ke schválení do konce dubna 
2011.

Z Jednání ZMo (14. 12. 2010)
Zastupitelé města Otrokovice se na svém prosincovém zasedání zabývali 21 body 
programu, ke kterým přijali usnesení. Všechna usnesení jsou veřejnosti k dispozici 
na internetových stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Zastupitelé například schválili delegaci starosty Jaroslava Budka jako zástupce 
města Otrokovice na všechny valné hromady obchodních společností, v nichž má 
město Otrokovice majetkovou účast (VaK Zlín, Dopravní společnost Zlín – Ot-
rokovice). Zastupitelé poskytli také návratnou finanční výpomoc ZS Mánesova 
ve výši 930 tisíc korun na profinancování projektu „Pohyb nás vzájemně spojuje 
a rozvíjí.

Zastupitelé pak neschválili prodej části pozemku o výměře 25m2 panu Karlu Ml-
čochovi požadovaného jako reklamní plocha. Zastupitelstvo města naopak schvá-
lilo na základě výběrových řízení prodej tří bytových jednotek o výměře 2+1, 2+1 
a 3+1, kdy všechny byty byly prodány nejvyšší nabídce, v případě shodné nabíd-
kové ceny rozhodovalo dřívější datum doručení nabídky. 

Zastupitelé dále souhlasili s vyhodnocením požadavků, připomínek a podně-
tů pro zadání změny územního plánu v lokalitě u městského koupaliště. V tomto 
bodě ZMO požaduje zpracování všech relevantních a doplňujících informací od 
odborných projektantů tak, aby byly podkladem pro budoucí definitivní rozhod-
nutí o možné změně územního plánu umožňující rozvoj tohoto území jako prostor 
pro realizaci volnočasových aktivit (typu akvaparku apod.) a také jako prostor pro 
individuální bydlení. Konečným rozhodnutím o potenciální změně či zachování 
stávající podoby územního plánu v lokalitě u městského koupaliště se budou zastu-
pitelé města zabývat na dalších zasedáních v druhé polovině roku 2011, případně 
později.     

Zastupitelé také rozhodli o přidělení dotace ve výši 93 tisíc korun pro TJ Jiskra 
Otrokovice na úhradu cestovného 1. ligy házené žen. 

ZMO schválilo i přijetí rozpočtového provizoria pro rok 2011 s tím, že v oblasti 
nákladů se bude do konce února 2011 (kdy je očekáváno schválení rozpočtu měs-
ta) město řídit měsíčně 1/12 výdajů roku 2010. K tomu může město pokračovat 
v investičních akcích spolufinancovaných z jiných zdrojů a již zahájených před 
koncem roku 2010. Těmito akcemi jsou zpracování projektů a územních plánů, na-

pojení Smetanovy ulice na přivaděč, zateplení objektu Senior a, rekonstrukce škol-
ní zahrady v mateřské škole na Zahradní, zprovoznění nového sálu v Otrokovické 
BESEDĚ, rekonstrukce stupaček a bytových jader na SEnIORU, výkupy pozemků 
pro potřeby města a víceúčelový veřejný sportovní areál na Baťově.

Z Jednání rMo (27. 12. 2010)
Rada města Otrokovice ještě před koncem roku 27. prosince 2010 projednala 21 
bodů, k nimž přijala usnesení. Radní vzali mimo jiné na vědomí přehled akcí měst-
ského významu pořádaných Otrokovickou BESEDOU v roce 2011. Schválili také 
podrobná pravidla pro hospodaření v rámci rozpočtového provizoria na rok 2011. 

Rada města schválila dále uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 7,8 milionu 
korun ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu ČR 
na zlepšení tepelně technických vlastností budov SEnIORU Otrokovice, přičemž 
celkové náklady této investice činí 13,7 milionu korun. 

Radní schválili i uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (ve výši 52,5 
milionu korun z ROP EU) k projektu Veřejný sportovně společenský areál Otro-
kovice-Baťov, kterým radnice souhlasí s posunutím termínu zahájení výstavby díla 
nejpozději do konce února 2011, přičemž do té doby je očekáváno definitivní roz-
hodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kam se opakovaně obrátil jeden 
z účastníků výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Radní města schválili také pořízení studie vjezdu do průmyslového areálu TOMa 
ze silnice I/55 v max. hodnotě 120 tisíc korun a také pořízení projektové dokumen-
tace pro územní řízení dopravní obsluhy Kvítkovic v lokalitě u hřbitova v max. 
hodnotě 110 tisíc korun. Rada města dále schválila zajištění slavnostního večera 
„O sportovní slávě“, na němž budou vyhlášeni nejlepší sportovci města, a to dne 
25. března 2011, formou výběrového řízení na dodavatele této akce tzv. „na klíč“, 
přičemž tato významná městská akce se musí konat na území města Otrokovice.  

Rada města Otrokovice jmenovala také předsedy a další členy komisí RMO 
s účinností od 1. ledna 2011 takto: 
 
název komise předseda           počet členů

Mediální  Romana BuJáčKová (nOVÝ IMPUlS) 9

Mládeže a sportu Vlastimír hruBčíK (nOVÝ IMPUlS) 9

Rozvoje města Jiří ondráš (nezávislí)   13

Sociálních služeb Jarmila šedIvá (ČSSD)   9

Školství a kultury libuše šKraBolová (ČSSD)  9

Životního prostředí Karel KuKulIš (ČSSD)   9

Z Jednání rMo (10. 1. 2011)
Při letošním prvním jednání Rady města Otrokovice 10. ledna bylo projednáno 19 
bodů s usnesením.  Rada města ve funkci jediného společníka TEHOS s. r. o. vět-
šinově schválila cenu tepla pro rok 2011 ve výši 548,7 koruny za GJ tepla dodáva-
ného touto městskou společností zákazníkům. Radní schválili také čerpání zálohy 
příspěvku na pokrytí prokazatelné ztráty z hospodářské činnosti Otrokovické BE-
SEDy s. r. o. v lednu a únoru 2011 ve výši 738 740 korun z rozpočtu města. Rada 
města dále schválila směrnici k oceňování pedagogických pracovníků i vyhlášení 
výzvy k předkládání návrhů na ocenění těchto pracovníků. Radní také jednomyslně 
schválili záměr města odprodat rodinný dům č. p. 5191 na ulici Přístavní včetně za-
hrady o výměře 108 čtverečních metrů. Veřejnost bude o podmínkách vyhlášeného 
výběrového řízení na prodej této nemovitosti informována městem na stránkách 
Otrokovických novin v únoru, ale již nyní je možné je najít na www.otrokovice.cz 
v sekci Úřední deska.  
 Ing. Milan Plesar, místostarosta města

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů město Otro-
kovice vyhlašuje výběrové řízení na 

PronáJeM neBytových Prostor
v objektu č. p. 1465, nám. 3. května, Otrokovice, o celkové výměře 88,26 m2, 

za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 2. 2011 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  

a) minimálně 1 800  Kč/m2/rok (bez DPH),
b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne prvního měsíce pří-
slušného čtvrtletí a bude každoročně upraveno o % inflace za předcházející rok, 
které uvádí vždy počátkem roku ČSÚ,    
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor, 

3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede navrhovanou výši nájemného 
za m2/rok a účel nájmu,  
4. účastník výběrového řízení doloží: 

a) kopii živnostenského oprávnění  nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
b) originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k České správě sociálního zabez-
pečení, finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně,

5. uzávěrka výběrového řízení:  21. 1. 2011 ve 12.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Pro-
hlídku předmětných prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 577 926 157,  
případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne lenka Blahová  na tel.: 577 926 156.
nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením:
„Výběrové řízení  nám. 3. května 1465” na adresu: 

TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele,  
tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.
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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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Vážení spoluobčané,
mezi součásti všedního života našeho města pa-

tří momenty, kdy jsou přijímána rozhodnutí, která 
mohou na dlouhou dobu ovlivnit kvalitu našich 
životů.

Tato rozhodnutí jsou jen výjimečně registrová-
na širokou veřejností a ještě výjimečněji se veřej-
nost k nim aktivně vyjadřuje. 

Mimořádné občanské vzedmutí v nedávném 
případě bioplynové stanice ukázalo, že zapojení 
občanské veřejnosti do správy věcí veřejných má 
svůj význam. 

To byl také moment, který inicioval lidi zapo-
jené do petičního výboru “ne bioplynové stanici 
v Otrokovicích“ k založení občanského sdružení 
Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o. s., 
které bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra.

Jedná se o krok, který by měl nahradit spontánní 
občanské postoje systematickou prací. Občanské 
sdružení chce vytvořit zpětnou vazbu vedení měs-
ta v záležitostech ovlivňujících životní prostředí.

Sdružení je dobrovolným, nevládním, nezisko-
vým spolkem občanů, v němž se setkávají zastánci  
ochrany životního prostředí v Otrokovicích k aktiv-
ní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci toho-
to cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti 
v oblasti ochrany životního prostředí. 

Chceme rozvíjet pravidelnou komunikaci s vede-
ním města. Jako vstřícný krok ze strany představi-
telů města oceňujeme nedávné jmenování zástupce 
našeho občanského sdružení do komise životního 
prostředí při Radě města Otrokovice.

Jako svoji aktuální prioritu vnímáme zapojení 
širšího okruhu občanů Otrokovic do aktivit sdru-
žení tak, abychom mohli postupně vybudovat síť 
spolupracovníků v jednotlivých částech města, 
kteří budou schopni zavčas zachytit problematické 
záměry a znečišťovatele prostředí.

Zájemci o vstup do sdružení anebo jen o volnou 
spolupráci se mohou hlásit na e-mail:  osotrokovi-
ce@seznam.cz

Ing. Jaroslav Bořuta, csc,
předseda výboru sdružení

Z redaKční Pošty

PodPora v neZaMěstnanostI 
Zavádí se tzv. překlenovací příspěvek. 
náleží těm, kteří se rozhodnou řešit neza-
městnanost zahájením samostatné výdě-
lečné činnosti. Bližší informace poskytne 
Úřad práce ve Zlíně, Čiperova 5182, tel: 
577 577 111, e-mail: posta@zl.mpsv.cz.

Vylučuje se souběh tzv. nekolidujícího 
zaměstnání a pobírání podpory v neza-
městnanosti. Dochází ke snížení podpory 
v nezaměstnanosti na 45% průměrného 
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřo-
vacího základu po celou podpůrčí dobu, 
a to těm uchazečům, kteří bez vážných 
důvodů sami ukončí zaměstnání. Podpora 
v nezaměstnanosti nebude poskytována 
uchazeči o zaměstnání, kterému náleží 
zákonné odstupné, odbytné nebo odchod-
né – podpůrčí doba pro poskytování pod-
pory se v těchto případech nebude krátit, 
pouze se posune její počátek o dobu, po 
kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zá-
konné odstupné, odbytné nebo odchodné. 
Podporu v nezaměstnanosti vyřizuje a 
bližší informace poskytne pobočka úřadu 
práce na Městské poliklinice Otrokovice, 
tř. Osvobození 1388, tel: 577 922 153,  
e-mail: posta.zlf@zl.mpsv.cz. 
valorIZace důchodů
Dochází ke zvýšení důchodů, vč. inva-

lidních, vdovských i sirotčích. Průměrný 
starobní důchod se zvýší o 371 Kč na  
10 494 Kč. Bližší informace poskytne 
Okresní správa sociálního zabezpečení ve 
Zlíně, tř. T. Bati 3792, tel: 577 041 111, 
e-mail: posta.zl@cssz.cz.
ZáKoníK Práce
Je povinná písemná forma dohody o pro-
vedení práce. Prodlužuje se doba hrazení 
náhrady mzdy při dočasné pracovní ne-
schopnosti zaměstnavatelem na 21 ka-
lendářních dnů a zaměstnavatel nebude 
moci se zaměstnancem v této době zrušit 
pracovní poměr. 

V souvislosti se snížením výdajů na 
odměňování zaměstnanců ve veřejném 
sektoru se mění okruh zaměstnanců, u 
kterých může zaměstnavatel určit platový 
tarif v rámci rozpětí platových tarifů sta-
novených pro nejnižší až nejvyšší platový 
stupeň příslušné platové třídy nebo se kte-
rými může zaměstnavatel sjednat smluvní 
plat. Současně se zrušily parametry pro 
stanovení stupnic platových tarifů - nové 
parametry může stanovit vláda. Bližší in-
formace poskytne zaměstnavatel nebo In-
spektorát práce ve Zlíně, tř. T. Bati 3792, 
tel: 545 197 986, e-mail: brno@oip.cz.
rodIčovsKý PřísPěveK 
Podmínky nároku na rodičovský příspě-

vek ve zvýšené výměře 11 400 Kč mě-
síčně s dobou čerpání do dvou let věku 
nejmladšího dítěte se nemění. U  čtyřleté 
varianty bude nově náležet rodičovský 
příspěvek v základní výměře 7 600 Kč 
měsíčně jen do 9 měsíců věku nejmladší-
ho dítěte a od 10. měsíce věku dítěte se ro-
dičovský příspěvek bude vyplácet v nižší 
výměře 3 800 Kč měsíčně až do 4 let věku 
dítěte. Termín volby tříleté varianty se po-
souvá z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc 
věku dítěte. Rodiče, kteří volbu varianty 
již provedli, nemohou ji změnit. Rodiče, 
jejichž dítě dosáhne věku 9 měsíců v led-
nu 2011, mohou volbu provést do konce 
ledna 2011. Rodiče, kteří mají dítě starší 
10 měsíců a mladší 23 měsíců věku, mo-
hou volbu provést do konce února 2011.
PorodnÉ 
na porodné bude mít nárok pouze žena 
při narození prvního živě narozeného 
dítěte. Pro nárok se dále bude posuzovat 
příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 
2,4násobek životního minima. 
socIální PříPlateK 
náleží, když rodič pečuje o dlouhodobě 
nemocné dítě či dlouhodobě zdravotně 
postižené dítě nebo když je rodič dlou-
hodobě těžce zdravotně postižený, nebo 
je rodič nezaopatřeným dítětem, které je 

dlouhodobě zdravotně postižené či dlou-
hodobě nemocné.
PřísPěveK na Bydlení 
Mění se částky nákladů na bydlení, po-
dle kterých se určuje nárok na příspěvek a 
jeho výše. Příspěvky vyřizuje a informa-
ce poskytne úřad práce, pracoviště státní 
sociální podpory na Městské poliklinice 
Otrokovice, tř. Osvobození 1388, tel: 577 
938 074, e-mail: posta@zl.mpsv.cz.
PřísPěveK na PÉčI 
Snižuje se příspěvek na péči v prvním 
stupni závislosti dospělých osob z 2 000 
Kč na 800 Kč (u mladistvých do 18 let 
zůstává na dnešních 3 000 Kč). Příspěvek 
vyřizuje a bližší informace poskytne MěÚ 
Otrokovice, oddělení pro zdravotně posti-
žené na sociálním odboru, nám. 3. května 
1341, tel: 577 680 406, e-mail: habova@
muotrokovice.cz. 
neMocensKÉ PoJIštění, Po-
JIstnÉ na socIální ZaBeZPe-
čení, PoJIstnÉ na neMocen-
sKÉ PoJIštění
Bližší informace poskytne Okresní sprá-
va sociálního zabezpečení ve Zlíně, tř. T. 
Bati 3792, tel: 577 041 111, e-mail: posta.
zl@cssz.cz.
Kompletní informace o veškerých změ-
nách najdete na www.mpsv.cz.  (red)

Potřebujete více informací o změnách v sociálních dávkách od 1. ledna 2011?

Jako obyvatelé našeho téměř 19tisícového města 
vítáme každou aktivitu zlepšující podmínky pro 

kvalitnější a plnohodnotnější život v Otrokovicích. 
Historicky jsou Otrokovice známé jako místo praco-
vitých lidí. Při debatách se svými blízkými a přáteli 
z jiných měst od nich často slýcháme, že je v Otroko-
vicích čisto, město je plné zeleně a stále se zde něco 
buduje, staví či rekonstruuje. ne nadarmo si proto 
Otrokovice získaly za posledních pár let v očích ši-
roké veřejnosti také přízvisko „město čilého podni-
katelského ruchu. 

Ruku v ruce s podporou zvýšení zaměstnanosti Ot-
rokovjanů je zájmem radnice trvale udržitelný rozvoj 
i v dalších oblastech jako životní prostředí, investice, 
doprava, sociální oblast, školství, kultura, sport i do-
držování veřejného pořádku. Chceme se chovat jako 
řádní hospodáři a svěřený majetek opečovávat tak, 
jako by byl náš vlastní. Jsme spravedliví ke všem 
a nasloucháme názorům a argumentaci jiných, které 
jsou pro nás při utváření vlastního názoru mnohdy 
obohacující. Stejně tak obohacující může být i čin-
nost občanského sdružení „Za lepší životní prostředí 
v Otrokovicích. Vznik tohoto sdružení vnímáme vel-
mi pozitivně a jsme velmi rádi, že se v Otrokovicích 
oficiálně sdružila skupina lidí, kterým, stejně jako 
nám, není lhostejný rozvoj města při respektování 
udržitelnosti životního prostředí a požadují dodržo-
vání platných zákonů. K tomu chtějí v Otrokovicích 
zachovat zdravé životní prostředí i pro budoucí ge-
nerace. 

Při vzniku podobných iniciativ se v některých 
městech ČR nakonec ukázala činnost některých 
sdružení pro společnost jako kontraproduktivní, pře-
hnaně hájící zájmy „zelené politiky“, znemožňující 
jakýkoliv rozumný dialog a za každou cenu bránící 
rozvoji toho kterého regionu. V této souvislosti nám 
dovolte uvést příklad projektu uvažované strategic-
ké dopravní stavby rychlostní silnice R55 směřující 
z Otrokovic na Břeclav. Přípravy stavby i její finan-
cování v řádech miliard korun z EU, která začíná 
dobudováním JV části obchvatu města Otrokovice, 
prozatím úspěšně oddalují tzv. ekologické aktivity 

v lokalitě Strážnického Pomoraví a Bzenecké doub-
ravy. O tomto si statisíce obyvatel Zlínského i Jiho-
moravského kraje, jejichž městy denně projíždějí 
tisíce kamionů a osobních aut, zcela jistě myslí své. 
V této souvislosti se domníváme, že činnost nově 
vzniklého občanské sdružení „Za lepší životní pro-
středí v Otrokovicích“ nebude mít tento charakter, 
ba naopak věříme, že bude legitimním spolkem lidí 
přenášejících názory obyvatel žijících v Otrokovi-
cích směrem k radnici. 

Rozvoj podnikání a průmyslu má vliv na zaměst-
nanost lidí a ta spoluurčuje životní úroveň pracují-
cích, rodin s dětmi i seniorů. naším cílem je zvýšení 
životní úrovně pro obyvatele města všech věkových 
skupin, a proto budeme podporovat rozvoj podnikání 
a investic na území města, ovšem pouze za podmín-
ky nezhoršení kvality životního prostředí. 

Zářným příkladem je projekt bioplynové stanice 
Otrokovice, kde byli, spolu s tehdejší samosprávou 
města, velmi aktivní někteří ze zakladatelů nové-
ho občanského sdružení „Za lepší životní prostředí 
v Otrokovicích. Bioplynová stanice je zcela jistě 
kvalitní a přínosná technologie získávání elektrické 
energie, ekonomicky určitě velmi výnosná, ale její 
umístění v centrální části zastavěného území Otroko-
vic dávalo a dává reálný předpoklad narušení život-
ního prostředí pro obyvatele našeho města, a proto 
říkáme bioplynové stanici v centru města nE! 

Odbočíme-li od bioplynové stanice, chceme se 
velmi podrobně zabývat všemi možnostmi rozvoje 
našeho města, a tak chceme důsledně a odpovědně 
získat všechny relevantní informace k praktickým 
dopadům všech možných investic realizovaných 
soukromým sektorem i městem Otrokovice ve vzta-
hu k životnímu prostředí, a to právě proto, abychom 
mohli budoucím generacím vzkázat: „Byli jsme zde 
a snažili jsme se uchránit životní prostředí a taky roz-
víjet naše město, jak jen to šlo.“

Mgr. Jaroslav BudeK, Ing. Milan Plesar,
starosta místostarosta  

rozvoj města bude respektovat udržitelnost životního prostředí



OtrOkOvické
nOviny6

sobota 5. února v 17 hod., foyer otrokovické Besedy
vernisáž obrazů gustava KrKošKy
Výstava je věnována vzpomínce na žlutavského rodáka prof. Ing. Jaroslava Ka-
dlčáka, DsC, k jeho nedožitým osmdesátinám. Expozice potrvá do 3. 3. 2011 a je 
přístupná od pondělí do pátku, vždy od 8 do 18 hodin.V sobotu a v neděli pouze 
po dobu konání kulturních akcí. vstup volný

středa 9. února v 19 hod., sál otrokovické Besedy
BrněnsKÉ KytarovÉ Kvarteto
Koncert čtyř kytaristů v obsazení: Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin lindt-
ner, Martin Wiesner. Kvarteto vzniklo v r. 2005 a získalo 1. cenu v interpretační 
soutěži komorních souborů Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě a 3. cenu na 
mezinárodní kytarové soutěži Maura Giulianiho v Italské Gorizii.
 vstupné 80 Kč, studenti 40 Kč a členové KPh na předplatenky

sobota 12. února v 19.30 hod., sál otrokovické Besedy
taneční dIsKotÉKa
Hity uplynulého čtyřicetiletí z domova i zahraničí připravili J. Huslík a K. Šev-
čík.  Občerstvení zajištěno. losování vstupenek o ceny. vstupné: 50 Kč

neděle 13. února v 15 hod., sál otrokovické Besedy
Divadlo Kamarádi Brno uvádí:
hraJeMe sI s KaMarády v PohádKovÉ šKolce
Představení je složeno ze tří pohádek – O veliké řepě, Sněhurka a sedm trpaslíků 
a Budka v poli a pobaví celou rodinu. vstupné: 70 Kč 

sobota 19.  února v 19 hod., sál otrokovické Besedy
Otrokovická BESEDa ve spolupráci s o. s. KaMaMÁR pořádá:  
country Bál
K tanci i poslechu zahrají skupiny PĚŠÁCI a TElEGRaF. V úvodu vystoupí 
dětská skupina country tanců Hopsálek z napajedel. Občerstvení zajištěno. Slo-
sování vstupenek, výhra klobouk stetson. vstupné: 80 Kč 

úterý 22. února v 19 hod., sál otrokovické Besedy
agentura HaRlEKÝn uvádí komedii :
aldo nicolaj - nebyla to Pátá, byla to devátá
Přilepí se na vás ženská, organizuje vám život, přivlastní si vás a nakonec žádá 
věci, až mrazí v zádech. ale může to dopadnout i šťastně. a to právě autor moc 
dobře vymyslel. Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky mistrným 
dialogům. Překlad Jan Makarius. Hrají: Jana ŠVanDOVÁ, RUDOlF HRU-
ŠínSKÝ a JOSEF CaRDa. Režie: JIŘí MEnZEl vstupné: 260, 240 a 220 Kč

neděle 27. února v 15 hod., sál otrokovické Besedy
dětsKý Karneval s Míšou
Zpíváme a tančíme se známou televizní moderátorkou Míšou Růžičkovou v pes-
trém programu plném her, soutěží a sladkých odměn. Písničky, které v pořadu 
zazní, mohou děti znát z ČT 1 a ČT 2, kde se vysílaly v pravidelné rubrice „Cvi-
číme s Míšou“. vstupné: 70 Kč

Připravujeme:
sobota 12. března v 19 hod., sál otrokovické Besedy
Zdeněk IZer s novým pořadem Ze dvou se to lÉPe táhne
V pořadu vystoupí jako host zpěvačka ŠÁRKa VaŇKOVÁ.
 vstupné: 240, 220 a 200 Kč

sobota 19. března v 19 hod., sál otrokovické Besedy
cIgánsKI dIaBlI 2011
Best of a skladby z nového alba adagio & Furioso 
 vstupné: 240, 220 a 200 Kč

KIno Beseda
čtvrtek 3. února v 19 hodin, Francie 2010 – 103 min.
ProFesIonální ManželKa – komedie
Rok 1977, městečko Sainte-Gudule na severu Francie. Suzanne Pujole je spořá-
daná hospodyňka a oddaná manželka továrníka Roberta Pujola, který svůj podnik 
na výrobu deštníků řídí železnou rukou. Zdá se být stejně nepřístupný a despo-
tický jak ke svým dělníkům, tak k dětem a ženě. Po stávce a sesazení manžela 
se Suzanne nečekaně ocitá ve vedení továrny a k všeobecnému překvapení se 
ukazuje jako žena činu a zdravého rozumu. Když se ale Robert vrací odpočatý 
a ve formě zpět, situace se komplikuje…
Režie: Francois Ozon. Hrají: Catherine Deneuve, Fabrice luchini, Gérard De-
pardieu a další.
Přístupno od 12 let vstupné 69 + 1 Kč

čtvrtek 10. února v 17 hodin, usa 2010 – 100 min.
na doraZ – komedie
Co všechno se může stát nervóznímu otci, který se chce dostat domů za svou že-
nou včas. Od režiséra Todda Phillipse přichází nová komedie „na doraz“ v hlav-
ní roli s Robertem Downeym Jr. a Zachem Galifianakisem. Tuhle nesourodou 
dvojici svede shoda náhod na společný road trip, který jim oběma nakonec změní 

život. Robert Downey Jr. hraje Petera Highmana, kterému se mělo narodit první 
dítě už před pěti dny. Peter spěchá na letiště v atlantě, aby stihl let domů a mohl 
být u porodu se svou ženou. Jeho nejčistší záměry se ale naprosto zvrtnou, když 
díky náhodnému setkání se snaživým hercem Ethanem Tremblayem (Galifiana-
kis) musí Peter opustit letadlo a vydat se s Ethanem z atlanty na road trip, při 
kterém zničí několik aut, početná přátelství a Peterovy poslední nervy. 
Režie: Todd Phillips. Hrají: Zach Galifianakis, Robert Dovney Jr., Michelle Mo-
naghan a další.
Přístupno od 12 let vstupné 74 +1 Kč

čtvrtek 10. února v 19 hodin, usa 2010 – 91 min.
ParanorMal actIvIty 2 – horor, mysteriózní, thriller   
Hlavní roli mají znovu hrát kamery, které mají znepokojeným majitelům ukázat, 
co nekalého se děje v jejich domově, když klidně spí. lze předpokládat, že děsi-
vější domácí video si lze představit jen těžko. O hrůzyplnosti filmu svědčí už to, 
že po stížnostech diváků přestala některá americká kina zařazovat do reklamních 
bloků jeho upoutávku… V prvním díle tvůrci využili osvědčenou metodu pseu-
doreálných záběrů, když záznam kamery prezentovali jako nalezený materiál. Do 
stejné řeky podruhé vstoupit logicky nemůžou, ani nechtějí, přesto Oren Peli tvr-
dí, že klíč k uchopení příběhu, který použili, nabízí mnohem děsivější možnosti. 
a protože příběh je až do premiéry filmu přísně střeženým tajemstvím, nezbyde 
než se přesvědčit na vlastní smysly. Přejeme vám příjemné spaní… 
Režie: Tod Williams. Hrají: Brian Boland, Katie Featherson, Gabriel liotta a dal-
ší.
Přístupno od 15 let vstupné 69 + 1 Kč

pátek 11. února v 10 hodin – doPol. ProMítání, česko 2010 – 118 min.
ženy v PoKušení – komedie    
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne 
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud mi-
lující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy 
bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera laura chce být matce 
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Po-
mocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na 
všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřední dáma má zaručený 
recept: nahradit nepořádného chlapa chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, 
ale k překvapení Heleny i laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě do 
milostného dobrodružství. tu stále ještě jsou. a tři docela rozdílné ženy zjišťují, 
jak moc jsou si podobné, a pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, humor 
a neztrácet hlavu ani naději. 
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Eliška Balzerová, lenka Vlasáková, Jiří Macháček, 
Roman Zach a další. 
Přístupno vstupné  49 + 1 Kč

neděle 20. února v 15 hodin, usa 2010 – 95 min, český dabing 
Já Padouch – animovaná komedie    
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, 
jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. 
Spoléhat musí jen sami na sebe, a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři 
nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. navíc jsou mezi nimi 
temné síly, které se je snaží rozdělit. Harryho jedinou nadějí je, že najde viteály 
dřív, než Voldemort najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý a téměř za-
pomenutý příběh – legendu o relikviích smrti. a pokud je legenda pravdivá, mohl 
by Voldemort získat neomezenou moc a sílu, po které touží.
Režie: Pierre Colfin, Chris Renaud. V českém znění: J. lábus, J. Přeučil, J. Hro-
mada a další.
Přístupno vstupné 69 + 1 Kč

Připravujeme na březen: Fotři jsou lotři, Kajínek – dopolední promítání, 
hon na čarodějnice, Megamysl

    

ÚnOR

22. ledna 2011 v 19.30 hodin, otrokovická Beseda

otroKovIcKý Ples
Průvodce večera herečka a zpěvačka sandra Pogodová

Pořádá Město otrokovice ve spolu-
práci s otrokovickou Besedou. 
K tanci a poslechu hrají: Mara-
thon band Zlín, cimbálová muzika 
ženičky a richard Pogoda.
v programu vystoupí členové ta-
nečního klubu Fortuna Zlín.

Partnerem plesu je společnost sMo a. s.

Bohatá tombola a losování stolů. 
Koláčky a slivovice v ceně vstupenky.

vstupné 180 a 140 Kč.

Poslední volná Místa!
vstuPenKy v PředProdeJI otroKovIcKÉ Besedy
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k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
4.-6. 2., sportovní hala soš otrokovice
tIreX wInter handBall cuP 2011 – turnaj v házené žen, 

Pořádá oddíl házené TJ jiskra Otrokovice.

sobota 5. 2., 19 hodin, hotel Baťov - společenský dům
III. teleKoMunIKační Ples
Hrají skupiny Quatro a Pasecká liša. V ceně vstupenky teplý a studený raut. Boha-
tý program a tombola (1. cena notebook). Cena 340 Kč

neděle 6. 2., Městská sportovní hala otrokovice
MeZInárodní halový turnaJ starších PříPraveK 

ve FotBale – pořádá Fotbalový oddíl TJ Jiskra Otrokovice.

sobota 12. 2., Městská sportovní hala otrokovice
MeZInárodní halový turnaJ Mladších PříPraveK ve Fot-
Bale – pořádá Fotbalový oddíl TJ Jiskra Otrokovice.

23. a 24. 2., Městská sportovní hala otrokovice
XIII. ročníK otroKovIcKÉho MeZInárodního halovÉho 
MítInKu, PřI halových PřeBorech šKol
Pořádá oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice.

Dne 16. prosince 2010 poctily Gymná-
zium Otrokovice svou návštěvou dvě 
paní, oběti nacistických koncentračních 
táborů. Přesněji šlo o Helgu Hoškovou-
-Weissovou a Zdenku Fantlovou. Obě 
jsou židovského původu, což jim za vál-
ky značně zkomplikovalo život.

Helga Hošková-Weissová a Zdenka 
Fantlová si připravily rozsáhlé povídá-
ní o svém mládí a následném pobytu 
v Terezíně a dalších táborech, kam byly 
zavlečeny.

helga hošKová-weIssová se 
do Terezína dostala jako jedna z prv-
ních. V oblibě měla malování, a pro-
tože jejich rodina musela odevzdat 
veškerý majetek němcům (ponechat si 
mohli pouze 50kilové zavazadlo), vza-
la si s sebou pouze pastelky a kreslicí 
bloček. Jejich transport do Terezína 
nebyl příjemný. Zavazadla byla těžká 
a cesta zdlouhavá, což činilo problémy 
především matkám s dětmi a starým 
nemohoucím lidem. Po jejich příjezdu 
do Terezína bylo vše ještě horší. Pů-
vodní obyvatelé se vystěhovali a Tere-
zín se stal uzavřenou komunitou. Bylo 
to město přelidněné. Z původních šesti 
tisíc se najednou stalo 40 tisíc. Dětem 
bylo školní vyučování zakázáno, ale 
malování nikoliv, čehož Helga Hoško-
vá-Weissová využila a na radu svého 
otce, který jí řekl: „Maluj, co vidíš,“ 
začala svými malbami postupně za-
znamenávat celý svůj pobyt. Ovšem 
i tato činnost byla nebezpečná, protože 
nacisté nechtěli dochovat žádné zázna-
my ze svých táborů. Pokud už nějaký 
vytvořili, ukazovali své akce většinou 
v dobrém světle. Při návštěvě Červe-
ného kříže v Terezíně bylo dokonce 
pro  účastníky „sehráno divadlo“, které 
mělo ukazovat, jak se terezínští vězni 

mají dobře. Pouze pro delegaci byl se-
hrán fotbalový zápas (na hřišti, které 
zde nikdy nebylo), proběhlo zkrášlová-
ní parku a na zdejším náměstí se usku-
tečnil hudební koncert. V této době byl 
natočen také propagandistický film, 
kde vystupovaly vybrané osoby. Tere-
zín však nebyl poslední zastávkou paní 
Helgy. na podzim roku 1944 byly spo-
lu s maminkou deportovány do Osvěti-
mi. naštěstí pobyly jen krátce a brzy, 
asi po deseti dnech, byly deportovány 
do Drážďan na práci v letecké továrně. 
Téměř bez jídla a bez vody byly na kon-
ci války evakuovány do Mauthausenu, 
kde se 5. května 1945 konečně dočkaly 
osvobození. Helga Hošková-Weisso-
vá si ještě doplnila vzdělání a stala se 
umělkyní. Dnes již sice nemaluje, ale 
za své dílo získala četná ocenění.

Zdenka Fantlová na tom byla 
podobně. Její mládí se nijak zvlášť ne-
lišilo od ostatních nežidovských dětí. 
Chodila do školy a měla své koníčky. 
ale ani k ní osud nebyl milostivý. Po 
německé invazi se stala jednou z mno-
ha figurek, které nezapadaly do Hitlero-
va plánu. Bylo jí asi 18 let, když musela 
opustit školu. Musela se ovšem přestat 
stýkat i se svými kamarády, odevzdat 
svého domácího mazlíčka a nakonec 
opustit i dům. Protože nechodila do 
školy, učila se alespoň angličtinu. Bě-
hem okupace se, ještě v Rokycanech, 
seznámila se svou životní láskou. Při-
šla ale o svého otce, který byl zatčen 
gestapem. Jeho poslední slova na roz-
loučenou byla pouze: „Jen klid, klid je 
síla.“ To si Zdenka Fantlová zapamato-
vala a později mnohokrát využila. Brzy 
byly i s maminkou a mladší dcerou 
deportovány do Terezína. Zde se opět 
setkala se svým přítelem, ale tentokrát 

už naposled. Byl deportován pryč a ni-
kdo nevěděl kam. na památku po něm 
jí zůstal pouze jeden prstýnek, který si 
ponechala přes celou válku a který ji 
držel při životě i v těch nejtěžších oka-
mžicích. Paní Zdenka byla asi po dvou 
a půl letech přesunuta i se svou matkou 
do Osvětimi, kde se ovšem viděly napo-
sled. Paní Zdenka měla štěstí, postoupi-
la do dalšího kola. Musela ještě projít 
kontrolou, přes kterou pod hrozbou 
smrti propašovala i  prstýnek svého pří-
tele. naštěstí v Osvětimi nebyla dlou-
ho. Prošla pochodem smrti a dostala se 
až do Bergen-Belsenu. Zdejší tábor byl 
v roce 1945 osvobozen. Zdenka Fantlo-

vá se ovšem právě tady přiblížila smrti 
nejvíce. Onemocněla tyfem, a nebýt 
svého anglického vzdělání, už by určitě 
nebyla mezi námi. Paní Zdenka se sta-
la autorkou knihy Klid je síla, řek tatí-
nek, která podrobně popisuje její mládí 
a celé válečné období.

návštěva obou dam se nesla v přátel-
ské atmosféře, zajímavé téma způsobilo 
dokonce prodloužení besedy o desítky 
minut proti plánovanému času. Studen-
ti si mohli alespoň částečně uvědomit, 
jakými hrůzami si museli projít mnozí 
lidé v době okupace.
 Martin KoZuB, septima

Klienti otrokovického „Domu 
naděje“ pokřtili na začátku 
prosince své první hudební 
album s názvem „Hostband 
zpívá s nadějí“, které je vý-
sledkem jejich dlouhodobé 
spolupráce s tímto folkovým 
uskupením z Hostišové. 

Myšlenka natočit společně 
písničky vznikla při pravi-
delných mikulášských besíd-
kách, které pro klienty na-
děje už dlouhá léta pořádají 
manželé Pavla a František 
Zatloukalovi ve své provo-
zovně Restaurace a Bowling 
bar U Mašinky v Otrokovi-
cích. 

„natáčení alba proběhlo 
v září loňského roku v pro-
storách Gymnázia Otroko-
vice, kdy po několika hodi-
nách usilovné práce vznikla 

nahrávka, která vypovídá 
o nadšení a lásce k hudbě 
všech zúčastněných,“ sdělil 
Michal Mynář z Hostbandu.

Slavnostní křest proběhl 
v rámci společensko-kultur-
ní akce „Předvánoční bow-
ling U Mašinky“, kterou pro 
klienty naděje o. s. už dva-
náctým rokem zdarma orga-
nizují manželé Zatloukalovi. 
Křest nového CD provázely 
tři dámy, paní Radoslava 
Matuszková, Věra Hotařová, 
redaktorka zlínského stu-
dia Českého rozhlasu Brno, 
a slečna Pavla Zatloukalová. 
Tyto coby  kmotry sudičky 
daly tomto jedinečnému dílu 
do vínku své požehnání. 

na tomto slavnostním 
večeru si v adventním čase 
všichni zúčastnění zazpívali 

také koledy a ředitel otroko-
vické pobočky naděje Pavel 
Polák poděkoval manželům 
Zatloukalovým za obětavou 
podporu lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením. 
Manželé Zatloukalovi patří 
mezi řadu občanů Otrokovic, 
kteří se nejrůznějším způso-
bem  podílejí na podpoře či 
organizování charitativních 
akcí. Bez této podpory by se 
nemohlo uskutečnit mnoho 
radostných událostí či zlep-
šení podmínek života v za-
řízeních pro vážně nemocné 
děti či postižené. Poděkování 
směřuje rovněž k emeritní 
starostce města Otrokovice 
paní Matuszkové za dlouho-
letou podporu projektů na-
děje a sociálních služeb na 
Otrokovicku. (red)

díky skvělé podpoře vydali klienti naděje hudební cd

otrokovičtí studenti besedovali s oběťmi holocaustu za II. světové války

studenti otrokovického gymnázia vyslechli s mimořádným zájmem vyprávění 
dvou statečných žen – Helgy Hoškové-Weissové a Zdenky Fantlové – o tom, jak 
přežily holocaust.
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Jak se žije za „velkou louží“?

ne nadarmo se říká „jiný kraj, jiný mrav“. Že není žádný svě-
tadíl, stát ani člověk stejný, to moc dobře víme a každý den 

se o tom můžeme přesvědčit v novinách, v rádiích nebo v televizi. 
O tom, že je to jiné i za oceánem, ve Spojených státech americ-
kých, jsme věděli také. ale nakolik, jsme se dozvěděli až od bý-
valé žákyně naší základní školy Pavlíny Reichlové (na snímku).

Pavlína žije v USa už čtyři roky, přestěhovala se jako sedm-
náctiletá studentka gymnázia. V USa dokončila střední školu 
a teď studuje na vysoké škole. Perfektně mluví a rozumí anglicky. 
Přesvědčila nás o tom při výkladu v angličtině o Spojených stá-
tech amerických (samozřejmě až po tom českém).

na naší společné besedě jsme si povídali nejen o školství ve 
Spojených státech. Pavlína nám popsala, jak to funguje na ame-
rických školách a vylíčila nám své zážitky. Těžko říct, co bylo pro 
nás nejzajímavější, všechno nám přišlo tak jiné než to, na co jsme 
zvyklí. Jiné občas znamenalo dobré, občas zlé. Pochopili jsme, že 
od mateřské školy až po vysokou je spousta věcí jiných než u nás. 
Zaskočila nás velmi přísná pravidla pro studování a pohybování 
se v prostorách americké školy, ale také způsob přistupování k žá-
kům, který je mnohem omezenější pro učitele než u nás. Pavlína 
nám prozradila, že se v USa potkala se spoustou lidí různých ná-
rodností, barvy pleti, kultury a jiným způsobem chování. Kvůli 
tomu, že mnoho národností uznává mnohá náboženství, nesmí 
dojít k diskriminaci. například učitel nemůže popřát třídě ani ve-

selé Vánoce. Děvčata nesmějí nosit šortky ani trička na tenkých 
ramínkách. Jelikož je ve školách velký problém s braním drog, 
děti mohou chodit na toalety jenom s propustkami a po důkladné 
prohlídce. Je tam také rozšířenější učení doma – někteří rodiče učí 
své děti raději doma, než aby je posílali do škol, protože se bojí, 
že by se jim tam děti zkazily. Dozvěděli jsme se, že pro cizince je 
financování školy mnohem nákladnější než pro rodilé američany 
a vyjde dráž než třeba u nás. 

Po této smršti informací, které nám Pavlína prozradila o zemi, 
kam se přistěhovala, přišlo i na pár otázek. Za chvíli ale už zazvo-
nil školní zvonek ohlašující konec hodiny, my jsme jí poděkovali, 
popřáli šťastný let zpátky do ameriky a rozloučili se.

Musím říci za celou naši třídu, že to byl pro nás velmi příjemně 
strávený čas. Beseda nám přiblížila realitu života, jelikož mnoho 
z nás plánuje studium v zahraničí, máme teď zase o mnoho infor-
mací víc. 

 Pavlína reIchlová a gabriela Paulová, 8. a

nás, pedagogy Základní školy Mánesova, velmi těší, že si naši 
bývalí absolventi rádi udělají čas, aby se za námi do školy přišli 
nejen podívat a povědět, jak se daří, ale že si také najdou chvilku 
a věnují se našim žákům. pavlína je jednou z těchto našich milých 
absolventů. strávila u nás celé dopoledne, vedla hodiny angličti-
ny pro malé i větší žáky, se kterými také debatovala nad připra-
venou prezentací o životě a školství za oceánem. Jménem školy jí 
děkuji a přeji mnoho úspěchů na cestě životem.
 Marcela JavoříKová, ZŠ Mánesova Otrokovice

OtrOkOvické
nOviny8

Ze šKolních lavIc

Jako malou zvláštnost nad rámec běžné výuky 
angličtiny pro předškolní děti, žáky ZŠ a SŠ 
a celé řady kurzů pro dospělé studenty se otro-
kovická jazyková škola a kulturní klub Enjoy 
English rozhodla připravit pilotní projekt na-
zvaný Klub s angličtinou pro seniory, který je 
prováděn v rámci charitní dobrovolné činnosti 
jako příspěvek k aktivnějšímu využití volného 
času otrokovických seniorů. 

V předvánočním čase uspořádal lektor kur-
zu a provozovatel Enjoy English Martin Steh-
lík (na snímku s kytarou) se svými klientkami  
v budově Senioru B besídku s anglickým čajem 
a ukázkami společné práce, jako jsou sezna-
movací fráze, krátké společenské rozhovory, 
základní okruhy slovní zásoby - číslovky, bar-
vy, klíčová slovesa a vše ostatní, co by uživa-
tel jazyka měl znát. Besídku proložil několika 

hudebními ukázkami na banjo, irskou píšťalu 
a samozřejmě společnými anglickými písnička-
mi s kytarou, které si s klientkami anglického 
klubu připravili pro potěšení návštěvníků toho-
to předvánočního setkání.  (red)

Rok 2010 byl pro Fotoklub Beseda Otrokovice úspěšný. na začátku roku jeho členové uspořá-
dali 3. otrokovický fotosalon na téma „Souznění“, jehož hosty se staly čtyři moravské fotokluby. 
Otrokovičtí se zúčastnili také několika soutěží, ve kterých jejich jména nezůstala v pozadí. na 
52. ročníku mapového okruhu Vysočina stejně jako na 40. ročníku Turnovského mapového okru-
hu obsadil Fotoklub Beseda Otrokovice 5. místo. Turnov byl úspěšný také pro jednotlivce. na  
6. místě se s fotografií „Červená a modrá“ umístil arnošt Bartoš a devátou příčku obsadil s foto-
grafií „V polích“ Miroslav Kasáček. Kromě celostátních soutěží zorganizovali členové klubu také 
interní fotosoutěž, kde se na prvním místě umístila fotografie Radka Bořuty „Kapičky“.
Kromě soutěží se Fotoklub Beseda Otrokovice zúčastnil i několika workshopů, z nichž jmenovat 
můžeme alespoň Sidonii 2010 v Bílých Karpatech, zaměřenou na krajinářskou fotografii. V prů-
běhu celého roku Fotoklub Beseda Otrokovice spolupracoval s městem Otrokovice. Kromě řady 
propagačních fotek vznikly také pohlednice k 50. výročí spojení Otrokovic a Kvítkovic a kalendář 
města pro rok 2011, který byl představen v listopadu 2010.    
O tom, že členové se fotografii věnují s elánem, vás přesvědčí také nově zrekonstruované interne-
tové stránky www.fotoklub-otrokovice.cz, na kterých prezentují některé své fotografie, absolvo-
vané soutěže či workshopy. Přesto, že se počet členů fotoklubu v loňském roce zvýšil na 20, stále 
přijímáme další zájemce o fotografii. Schůzky pořádáme vždy ve středu v 19.30 hod. v prostorech 
Otrokovické BESEDy, kam jste srdečně zváni.
naše poděkování patří především městu Otrokovice, které nás podporuje a s jehož pomocí mohly 
proběhnout akce uskutečněné v minulém roce. Za pomoc a podporu děkujeme také našim dalším 
partnerům a sponzorům. 
 Michael Maděra, předseda Fotoklubu beseda otrokovice

zachránili zdravotníci vašeho blízkého? Vy-
prostili vás po nehodě z auta hasiči? nebo 

vám v krizové situaci pomohl policista či člo-
věk z vašeho okolí? neváhejte a nominujte ho 
nejpozději do 2. února 2011 na Cenu Salvator 
2010 – Cenu hejtmana Zlínského kraje. Cílem 
je ocenit ty, kteří pomáhají lidem v tíživých ži-
votních situacích. a to nejen hasiče, policisty 
nebo zdravotníky, ale také občany, kteří ne-
váhali a pomohli druhému. Projekt je tradičně 
organizován Fakultou multimediálních komu-
nikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Organizovat projekt Cena Salvator je pro 
nás studenty příležitost, jak získat zkušenosti 
z praxe a poděkovat lidem, kteří si to zaslou-
ží,“ řekla manažerka letošního ročníku lucie 
Mičková.

Cena Salvator 2010 bude udělena v sedmi 
kategoriích: hasič, zdravotník, policista, ostat-

ní složky Integrovaného záchranného systému, 
dlouhodobá činnost, občan a dětská cena. no-
minovat do kterékoliv z těchto kategorií může 
široká veřejnost prostřednictvím formuláře na 
stránkách www.cenasalvator.cz nebo zasláním 
nominace na adresu fakulty multimediálních 
komunikací s popisem hrdinského činu, datem 
události a s kontaktem na navrhovatele nomi-
nace. Podmínkou je, že nominovaný musí mít 
bydliště nebo pracoviště ve Zlínském kraji.

Po skončení nominačního období budou lidé 
moci hlasovat v kategorii občan. V kategorii 
dětská cena zvolí vítěze Krajský parlament dětí 
a mládeže Zlínského kraje. O vítězích ostatních 
kategorií bude hlasovat výběrová komise.

„letošní kampaň se opět ponese v duchu su-
perhrdinů. Hlavním mottem je stejně jako loni: 
Supersílu nepotřebujete, velké srdce stačí,“ do-
dala Mičková.  (red)

Poradenské služby české 
obchodní inspekce pro 
občany v otrokovicích  

v roce 2011 končí
Oznamujeme, že ČOI zrušila 
z úsporných důvodů k 31. 12. 
2010 poradenská místa na území 
Zlínského kraje, včetně porad-
ny v MěÚ Otrokovice, kde byla 
tato služba poskytována od roku 
2005. Tyto služby pro občany bu-
dou nadále poskytovány ve Zlíně, 
a to každý pracovní den v době od  
8 do 15.30 hod. na adrese tř. To-
máše Bati 853/7 (budova Státní 
energetické inspekce, tj. dřívější 
pracoviště ČOI), tel.: 731 553 826, 
www.coi.cz.
 Bc. Marcel neMčeK, 
 ved. odboru evidenčně-správního

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 označe-
ním „Školní 1299“ na adresu:
tehos, s. r. o., p. Ing. tomáš Morys, 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 Ing. Tomáš Morys, ředitel 
společnosti.

tel: 577 925 051.

nominujte své hrdiny na cenu salvator 2010

uplynulý rok ve Fotoklubu Beseda otrokovice

Besídka Klubu s angličtinou pro seniory se podařila
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Dne 3. ledna oslavila 87 let naše maminka, 
sestra, teta, babička a prababička, 

paní anežka vyKydalová. 
Do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví  
a pohody.

Dne 29. ledna se dožívá významného životního 
jubilea 80 let 

pan Ing. František sMÉKal. 
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, životní poho-
dy a spokojenosti přeje manželka Zdeňka  
a dcery Olga a Marta s rodinami.

Dne 29. ledna se dožívá významného životního 
jubilea 80 let 

paní růžena MudříKová. 
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody 
přejí děti Miroslav, alena, Jaroslav s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 6. 2. vzpomeneme 13. výročí úmrtí mého 
manžela, tatínka a dědečka, 

pana Zdeňka ráčKa,
 a 4. 2. bude patřit vzpomínka na jeho nedožité 70. 

narozeniny. Za tichou vzpomínku děkuje manžel-
ka a děti s rodinami.

čas rány hojí, ale je to jen zdání, 
v srdci je bolest a tiché vzpomínání. 
Dne 14. února uplyne 6 let od úmr-
tí pana Milana Plhala, a dne  
1. února uplyne 10 let od smrti 
pana Františka Plhala. S bo-
lestí v srdci vzpomíná celá rodina.

Děkuji všem, kteří projevili soustrast s úmrtím mého manže-
la, pana Jiřího voleJníKa, který nás opustil 7. ledna 2011. 
 Manželka Dagmar.

Za vedení města otrokovice se připojuji ke kondolencím a do-
voluji si projevit účast s odchodem člověka, který byl pro mnohé 
vzorem a dokázal během svého života mnoho dobrého a užiteč-
ného. Rád a s úctou budu vždy vzpomínat na naše setkání při 
loňském udílení Cen města otrokovice, z nichž jednu obdržel 
právě pan Jiří VOleJníK. čest jeho památce!
 Mgr. Jaroslav Budek, starosta otrokovic

20. prosince jsme si připomněli nedožité 80. na-
rozeniny mého manžela, našeho tatínka a dědeč-
ka, pana otto hvěZdy. 24. 3. tomu budou dva 
roky, kdy od nás navždy odešel. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi. Manželka Věra, synové 
Milan a Jiří a rodiny Mikoškova a Hrstkova.

Počátkem letošního roku si 
připomínáme 30. výročí úmrtí 

našich rodičů, antonína a věry 
toMánKových. Zároveň 
by se otec v tomto období dožil 
95 let a matka 90 let. S vděčnos-

tí a láskou vzpomínají synové 
antonín, Josef a Petr s rodinami.

Dne 11. ledna jsme si připomněli smutné 3. vý-
ročí úmrtí 

pana Miloslava slánsKÉho. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Má-
ria a dcery Jana, Stanislava a Blanka s rodinami.

Dne 11. ledna uplynuly již 3 roky, co nás navždy 
opustil náš drahý tatínek a dědeček, 

pan vlastimil augusta. 
Stále vzpomíná dcera s rodinou.

odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 12. led-
na by se dožil 60 let 

pan Josef ProKeš. 
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomí-
nají maminka Marie, sourozenci Milan a Olga 
s rodinou.

Dne 20. ledna uplynuly dva roky od úmrtí 
pana Miroslava valoucha. 

Vzpomínáme a nezapomeneme. Manželka Jindra 
a dcera Eva.

čas neúprosně běží a bolest v srdci zůstává, slzy 
v očích Tebe neprobudí a domov prázdný zůstá-
vá. Dne 25. ledna uplyne 15 let, co nás opustil 
syn, bratr, švagr, robert sMolInKa. S láskou 
vzpomínají rodiče, sestra, bratr a babička s rodi-
nami.

V očích slzy, v srdci bolest a žal, všechno, co jsme 
měli rádi, osud vzal… Dne 27. ledna si připome-
neme smutné 1. výročí, kdy nás opustila milova-
ná maminka, babička, paní Jarmila PolIšen-
sKá. S úctou a láskou stále vzpomínají manžel 
Zdeněk, dcery Jana a Jarmila s rodinami. Děkuje-
me všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku.

Dne 28. ledna vzpomeneme první výročí úmrtí 
naší maminky, 

paní Marie trnKovÉ. 
Za tichou vzpomínku děkují dcery Jana a anna 
s rodinami.

Dne 29. ledna uplyne 8 let, kdy nás dočasně 
opustila 

paní růžena JeníčKová, roz. straková. 
Pokud jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkují manžel, dcery Milena a Marie 
i syn ladislav s rodinami.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 1. 2. uply-
ne 25 let, co nás navždy opustila naše maminka 
a babička, 

paní Katarína dudová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 3. února vzpomeneme první výročí úmrtí 
pana antonína PřIKryla. 

S láskou stále vzpomínají manželka a syno-
vé s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, co ho měli rádi.
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redakce: Otrokovická BESEDa, 
nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice, tel.: 571 118 104,
redakce@otrokovickenoviny.cz
redakční rada: 
Ing. Milan Plesar (předseda), libuše 
Škrabolová, Mgr. lenka Krupková, 
Milan Berčík, Michal Kratochvíl
šéfredaktor: Michal Kratochvíl
Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2  
+ DPH 20%, tel.: 571 118 104
inzerce@otrokovickenoviny.cz
graf. úprava: Michal Kratochvíl 
tisk: Hart press, spol. s r. o., 
distribuce: Česká pošta, s. p.,
tel.: 577 004 113-4, 
upozornění: nevyžádané příspěvky 
se nevracejí.
www.otrokovickenoviny.cz

Zveme Vás do nově otevřené PedIKúry danIKI. Kro-
mě klasické pedikúry provádíme také modeláž nehtů, depi-
lace teplým voskem a manikúru. Vše na vysoké úrovni. na-
vštivte nás ve zdravotním středisku TOMa, přízemí, dveře  
č. 7. Objednávky na telefon: 774 888 717.

Společnost se sídlem v Otrokovicích PřIJMe do trvalého 
pracovního poměru roZPočtáře se zaměřením na TZB 
(vodo, topo, plyn) – vzdělání SŠ, VŠ, práce na PC. Životopis 
zašlete na: zlinterm@zlinterm.cz, telefon 606 723 568.

InZerce

Otrokovická BESEDa, s .r. o., jako smluvní vydavatel periodi-
ka Otrokovické noviny, připravuje zveřejnění výZvy K Po-
dání naBídKy na tIsK otroKovIcKých novIn, 
a to pro období od 1. 4. 2011 do 30. 4. 2015. Výzva k podání 
nabídky bude zveřejněna na našich  internetových stránkách 
www.besedaotrokovice.cz od začátku února 2011.
 Mgr. Marek oBdržáleK, jednatel společnosti

Nově otevřené 

masáže Na Baťově
lehátko Ceragem - přijatelné ceny

tel.: 723 192 221
www.masaze-otrokovice.unas.cz

Jednoduché
a podvojné
účetnictví,

DPH, mzdy, 
daňová evidence, 

sklady

LevNě a 
PoCtivě!

724 455 918

Zveme vás na entoMologIcKý 
výMěnný den a výstavu, v sobo-
tu 22. ledna v prostorách budovy TJ 
Sokol napajedla od 8 do 12. hod. na 
programu je výstava, koupě, prodej  
a výměna brouků, motýlů a dalšího 
hmyzu z celého světa. 

BlahoPřání

Máte chuť na čerstvé mléko? 
Od středy 19. ledna si jej 
můžete koupit v nově insta-
lovaném automatu v tržnici u 
pošty na Trávníkách. 

Prodej se řídí přísnými 
předpisy. Každý automat má 
integrovaný teploměr a hlá-
sič, který majitele okamžitě 
informuje, pokud dojde ke 
komplikacím. Pokud není 
mléko prodáno do 23 hodin, 
mlékomat se automaticky 
zablokuje a do provozu je 
uveden až po důkladném vy-
čištění a naplněním čerstvým 
produktem.

Vzhledem k tomu, že mlé-
ko z automatu neprojde pas-
terizací (krátkodobé zvýšení 
teploty, která zahubí choro-
boplodné mikroorganismy – 
u mléka se provádí ohříváním 
na 72 °C po dobu alespoň 15 
sekund) ani metodou UHT 
(krátkodobém zahřátí po dobu 
1–2 sekundy na teplotu převy-
šující 135 °C), tedy metodami 
konzervace, které by prodlou-
žily jeho trvanlivost, je nutné 
ho rychle zkonzumovat.

V automatu je umístěn spe-
ciální tank, který mléko ucho-
vává čerstvé a chladí ho na asi 
4 °C. Tato teplota omezuje vý-
skyt a rozmnožování bakterií. 
Každé zařízení musí být před 
zahájením provozu zkontro-
lováno hygieniky a veterinár-
ními kontrolory. navíc jsou 
z něj pravidelně odebírány 
vzorky, které procházejí labo-
ratorními testy. nemusíme se 
tedy bát, že by mléko z mlé-
komatu bylo škodlivé.

na každém automatu musí 
být povinně uvedeno, že ne-
pasterizované mléko je lepší 
před použitím převařit. Zda 
si mléko zákazník skutečně 
převaří, je pouze na jeho roz-
hodnutí.  Výhodou nepasteri-
zovaného mléka je, že si z něj 
doma můžeme vyrobit vlastní 
smetanu nebo sýr, což z kon-
zervovaného výrobku nejde. 
 (red)

u pošty je nový
automat na mléko
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Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom Vám před-

stavili novou podobu faktury za vodné 
a stočné, kterou počínaje 1. lednem 
2011 zasíláme Vám – našim zákazní-
kům. 

 nová faktura přináší srozumitel-
nější a přehlednější uspořádání údajů 
vztahujících se k danému odběrnému 
místu. První strana uvádí Vaše zákaz-
nické identifikační údaje, informace 
o odběrném místě a finální částce za 
vyúčtování vodného a stočného, včet-
ně rozpisu daně. Pravidelně zde najde-
te informace o nově poskytovaných 
službách. V případě, že jste plátcem 
záloh na vodné a stočné, budete mít 
na druhé straně k dispozici detailní 
a přehledné zúčtování Vašich záloh, 
rozúčtování dle období a sazeb a také 
údaje o provedených odpočtech stoč-
ného při využití vody na zalévání dle 
zákona 274/2001 Sb. §19. na dalších 
stranách je uveden čárový kód určený 
k úhradě Vaší faktury na terminálech 
Sazky, rozpis Vašich plánovaných zá-
loh včetně informací o možnostech je-
jich úhrady, a také všechny kontaktní 
informace naší společnosti.

V nové faktuře se již nesetkáte 
s předvyplněnou poštovní poukázkou 
a, která byla z nabízených způsobů 
plateb nejméně využívána a současně 
byla pro zákazníky nejdražší varian-
tou platby. Doporučujeme Vám využít 
nového způsobu úhrady pomocí čáro-
vého kódu na terminálech společnosti 
Sazka. Terminály jsou dostupnější než 
pošty, najdete je v trafikách, super-
marketech i v menších obchodních 

řetězcích a ve srovnání se složenkou 
je placení nejen levnější, ale vzhledem 
k delší otevírací době také pohodlnější. 
Důležité upozornění: pro platbu nelze 
použít terminály umístěné v prosto-
rách České pošty.

Kromě terminálů Sazky můžete pro 
úhradu využít i Vaše sdružené inka-
so SIPO, jehož prostřednictvím lze 
po požádání na naší zákaznické lince 
zpracovat zálohy i vyúčtování. Další 
možností úhrady je inkaso nebo pře-
vod z účtu. Pokud Vám nevyhovuje 
ani jeden z výše uvedených způsobů 
platby, můžete i nadále zůstat u place-
ní poštovní poukázkou, kterou si však 
musíte vyzvednout na poště a vyplnit.

Současně v souladu s naší strategií 
ekologicky a společensky odpovědné 
firmy nabízíme všem našim zákazní-
kům novou službu, která umožňuje 
zasílání faktury v elektronické podo-
bě přímo na jejich e-mailovou adresu. 
Faktura v PDF formátu má veškeré 
náležitosti daňového dokladu, a může 
tedy zcela nahradit standardní papí-
rovou verzi.  I Vy se můžete připojit 
k naší aktivitě na podporu životního 
prostředí a požádat si o zasílání e-mai-
lové faktury telefonicky na zákaznické 
lince, osobně v zákaznickém centru 
nebo kdykoliv prostřednictvím svého 
zákaznického účtu na internetu.

Věříme, že uvedené novinky Vás 
potěší a naše nová faktura i její elek-
tronická podoba přispějí k Vaší větší 
spokojenosti.
MoravsKá vodárensKá, a. s. 
Váš dodavatel vodohospodářských 
služeb - 800 100 063 - www.smv.cz

Zápis do Základní školy praktické
a Základní školy speciální

Ve støedu  9. 2. 2011  probìhne v dobì od  8 do 16 hodin zápis do 1. roèníkù 
Základní školy praktické, Základní školy speciální, do pøípravného stupnì 
Základní školy speciální a do rehabilitaèního vzdìlávacího programu Zá-
kladní školy speciální. Zápis se týká dìtí narozených do 31. 8. 2005. Zá-
pis se koná v budovì Základní školy praktické a Základní školy speciální 

v Otrokovicích, Komenského 1855.
Øeditelství Základní školy praktické  

a Základní školy speciální otrokovice

4. 2. 2011
den otevřených dveří  ve sluníčku
Vstup: zdarma
Místo: DDM Sluníčko, Trávníky
Čas: 9–16 hod.
Program: deskové hry pro malé i 
velké, tančící kobereček, Dota. Bude 
zveřejněna nabídka letních pobyto-
vých a příměstských táborů pro rok 
2011.

4. 2. 2011
den otevřených dveří  v centru
Vstup: zdarma
Místo: DDM Sluníčko, CVČ  
 Baťov
Čas: 8–12 a 13–16 hod.
Program: tvoření za mírný poplatek, 
tělocvična plná nářadí, počítačová 
učebna, herna pro maminky s dětmi, 
deskové hry. Bude zveřejněna nabíd-
ka letních pobytových a příměstských 
táborů pro rok 2011.

5. 2. 2011
Karneval s Míšou růžičkovou
Vstup: děti od 2 let 50 Kč, dospělí  
70 Kč. Vstupné slosovatelné.
Místo: Sokolovna Tlumačov
Čas: od 15 hod.
Program: známá televizní zpěvačka 
pro dětské publikum. Taneční vy-
stoupení aerobiku a mažoretek. Hry, 
soutěže, tanec a zábava.

10. 2. 2011
Keramické tvoření pro všechny – 
velikonoční motivy
Cena: 50–100 Kč dle vybraného 
motivu
Místo: DDM Sluníčko, Tlumačov
Čas: od 16 hod.
Program: tvoření z keramické hlíny. 
nutno přihlásit předem nejpozději do 
1. 2. 2011

11.-12. 2. 2011
valentýnské nocování v centru
Cena: 150 Kč
Místo: DDM Sluníčko, CVČ  
 Baťov
Čas: sraz v 18 hod. Konec v  
 sobotu v 10 hod.
Program: opět je tu nocování tento-
kráte ve valentýnském stylu. Spousta 
her, zábavy, drobné tvoření, kamarádi 
a určitě nebude chybět ani pravá 
valentýnská diskotéka.

14. 2. 2011
den otevřených dveří  v centru
Vstup: zdarma (výtvarné tvoření za 
drobný poplatek)
Místo: DDM Sluníčko, CVČ  
 Baťov
Čas: 8–12 hod., 13–16 hod.
Program: výtvarné tvoření, otevřené 
herny, tělocvična.

15. 2. 2011
výlet do galaxie Zlín
Cena: 260 Kč
Sraz: DDM Sluníčko, Trávníky
Čas: 8–16 hod.
Program: výlet do zábavního parku 
Galaxie Zlín. V ceně zahrnuto cestov-
né, vstupné, oběd. Přihlášky si mů-
žete vyzvednout na všech střediscích 
DDM Sluníčko.

16. 2. 2011
den otevřených dveří  v centru
Vstup: zdarma (výtvarné tvoření za 
drobný poplatek)

Místo: DDM Sluníčko, CVČ  
 Baťov
Čas: 8–12 hod., 13–16 hod.
Program: výtvarné tvoření, otevřené 
herny, tělocvična.

16.-17. 2. 2011
noc plná hvězd
Cena: 250 Kč (cena zahrnuje, 
cestovné, vstupné, ubytování, stravu, 
drobné odměny)
Místo: DDM Sluníčko, Trávníky
Čas: Středa v 15 hod., ukončení  
 ve čtvrtek v 16 hod.
Program: výlet s překvapením, no-
cování ve Sluníčku, zábavy, soutěže 
a mnoho jiného. Přihlášky si můžete 
vyzvednout ve všech střediscích 
DDM Sluníčko.

18. 2. 2011
den otevřených dveří  na ddM
Vstup: zdarma 
Místo: DDM Sluníčko, Trávníky
Čas: 9–16 hod.
Program: deskové hry pro malé i vel-
ké, Dota, tančící kobereček a spousta 
jiné zábavy.

22. 2. 2011
tvoření pro všechny – 
malování na sklo
Cena: od 60 Kč 
Místo: DDM Sluníčko, Trávníky
Čas: od 18 hod.
Program: malování na sklo vitrážový-
mi barvami.

25.-27. 2. 2011
role Playing game turnaj
Cena: bez noclehu 90 Kč, s nocle 
 hem 170 Kč
Místo: DDM Sluníčko, Trávníky
Čas: pátek od 17 hod. do neděle  
 14 hod.
Program: tradiční turnaj pětičlenných 
skupinek ve vybraných RPG hrách.

26. 2. 2011
Modelářská soutěž
o pohár starosty města otrokovice
Cena: 20 Kč
Místo: Městská hala Otrokovice
Čas: 8–12 hod.
Program: soutěž leteckých modelářů 
pro žáky a juniory v kategoriích gu-
máček, házedlo a polomaketa. navíc 
závod RC halových modelů kolem 
pylonů.

26. 2. 2011
šaškovský karneval
Cena: dospělí 40 Kč, děti 30 Kč
Místo: Otrokovická Beseda
Čas: 16–18 hod.
Program: spousta her a soutěží, 
písniček a řádění a také tombola o 
zajímavé ceny.

únor-BřeZen 
výtvarná soutěž na téma „Květy, 
květiny, kytičky aneb rozkvetlá 
krása“ 
Jakoukoliv výtvarnou technikou 
vytvoř originální květinové dílo.  
Zvláštní cena – nejbarevnější a nejo-
riginálnější dílo! Termín odevzdání 
prací: do 18. 3. 2011. Práce můžete 
odevzdat ve všech 
střediscích DDM 
Sluníčka.

PrograM ddM sluníčKo - únor

Moravská vodárenská informuje o novinkách
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Slevy 15–39 Kč!!!
Otevřeno v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin.

Tř. Spojenců 998, Otrokovice, telefon: 773 453 808

svaZ tělesně PostIžených v čr, o. s.
okresní organizace Zlín, zahájil v říjnu 2010 pro zdravotně postižené  

občany našeho okresu provoz

půjčovny kompenzačních pomůcek. 
Půjčovna se nachází ve Zlíně na Jižních Svazích, adresa: Podlesí IV 5348/B 

– otevírací doba st 12.00 – 16.00 – kontaktní tel.  728 869 609.
více na www.stp-zlin.cz



čtrnáctý ročník tradiční vánoční ceny v silovém trojboji, který se konal v prostorách kulturistického oddílu arnold 
klubu Otrokovice v novém stadionu na Štěrkovišti, ovládl svými výkony Jiří Dočkal (první zleva vpředu). Ten dokázal zvednout 
zátěž o celkové hmotnosti úctyhodných 612,5 kilogramů. V rámci závodů padly také tři významné klubové mety, když sám celkový 
vítěz Jiří Dočkal zabodoval v dřepu výkonem 217,5 kg, Václav Zlámal st. (nahoře uprostřed) vytvořil v kategorii nad 60 let rekord 
v silovém trojboji výkonem 465 kg a Jaroslav Dostalík st. (na snímcích není) v kategorii nad 70 let dokázal v benchpressu zdolat 
rovných 120 kg. Silový trojboj je sport skládající se ze 3 disciplín: dřep (na snímku vpravo právě provádí Radek petr), benchpress 
(tlak činky směrem nahoru v lehu na rovné lavici) a mrtvý tah (zvedání činky ze země do stoje).  (kra), foto: Petr Michálek
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Žáci ze Základní školy Tráv-
níky Otrokovice na podzim 
loňského roku prostřednictvím 
archeologické expedice národ-
ního muzea poslali dárky sú-
dánským školákům z vesnice 
Wad Ben naga. Učitelé a sa-
motná škola k dárkům připo-
jili školní pomůcky, oblečení 
a hračky. Díky velké vstřícnos-
ti společnosti Turkish airlines 
bylo možné do Súdánu odvézt 
bezmála 200 kg nákladu!

Wad Ben naga je vesnice, 
nebo přesněji pět spojených 
vesniček, ležící na východním 
břehu nilu přibližně 130 km 
severně od súdánského hlav-
ního města Chartúmu. Žije zde  
3 000 až 3 500 lidí, kteří se 
živí prací na soukromých vel-
kostatcích, případně obdělávají 
vlastní políčka nacházející se 
v bezprostřední blízkosti nilu, 
největší řeky světa, nebo cho-
vají dobytek. V poslední době 
bylo v nedalekých kopcích 
objeveno zlato, což přineslo 
práci řadě wadbennaganských 
mužů. několik lidí pracuje 
pro vládu jako zaměstnanci 
železnice, policisté, učitelé 
a vychovatelky. V městečku 
je půl tuctu obchodů, kde se 
dají koupit základní potraviny 
a drogistické zboží. na větší 
nákupy obyvatelé jezdí auto-
busy na trhy a do obchodů do 
okresního města Šendi. Dříve 
byly trhy i ve Wad Ben naga, 
avšak po vybudování nové 
silnice z Chartúmu do Šendi, 
která vede daleko za vesnicí, 
se ve Wad Ben naga zastaví 
málokdo. Vesnice je relativně 
chudá. Elektřina sem byla za-
vedena teprve před dvěma lety. 
Velkým problémem zůstává 
skutečnost, že Wadbennagán-
ci nemají přístup k pitné vodě 
a musejí pít vodu z nilu.

Zapadlá vesnička má však 
velmi bohatou historii. Před 
dvěma tisíci lety tu vzkvétalo 

jedno z největších měst sub-
saharské afriky – starověký 
arabikeleb. V době okolo pře-
lomu letopočtů ve městě žilo 
asi 25 000 lidí, stál zde jeden 
z největších paláců postave-
ných panovníky starověké 
núbie (jižní soused starého 
Egypta) a nejméně pět chrámů 
núbijských a egyptských bož-
stev. Starověké památky, které 
leží v bezprostřední blízkosti 
vesnice, od roku 2009 zkoumá 
česko-slovenská archeologická 
expedice do Wad Ben naga ří-
zená národním muzeem v Pra-
ze.

Dar otrokovických dětí byl 
ve Wad Ben naga expedicí 
národního muzea oficiálně 
předán paní Hanan ahmadové, 
ředitelce wadbennagánských 
škol, dne 4. prosince. Slavnost-
ního předání se zúčastnil pan 
nasrudin Shulgami, honorární 
generální konzul Slovenské 
republiky v Republice Súdán 
(který často hájí i zájmy České 
republiky), pan Hassan Husse-
in Idris, generální ředitel sú-
dánské památkové správy, šej-
chové Wad Ben naga (obdoba 
městské rady), členové Spo-
lečnosti súdánsko-česko-slo-
venského přátelství (súdánští 
absolventi československých 
vysokých škol a čeští a sloven-
ští krajané v Súdánu) a zástupci 
vlády súdánského spolkového 
státu Řeka nil, v němž se Wad 
Ben naga nachází. Pan kon-
zul Shulgami školám jménem 
Slovenské republiky daroval 
250 sazenic ovocných stromů, 
o které by se měli žáci starat 
v rámci svého vyučování. Před 
zahájením slavnosti byly třídy 
jedné ze tří škol vyzdobeny 
výkresy otrokovických dětí. 
Bylo sem dopraveno dvanáct 
objemných zavazadel s darem, 
kterým členové expedice a pan 
konzul Shulgami podarovali 
šest stovek dětí. Dokonce se 

dostalo i na děti z místní ma-
teřské školky. Po hudebním 
a tanečním programu, který si 
pro hosty děti se svými učiteli 
připravili, následoval společný 
oběd učitelů, členů expedice 
a hostů.

Srdečnost otrokovických 
dětí upoutala pozornost dvou 
súdánských celostátních dení-
ků. Hned v neděli (první den 
muslimského pracovního týd-
ne) si celý Súdán mohl přečíst 
o súdánsko-česko-slovenském 
přátelství. Pan konzul Shulga-
mi o akci informoval súdán-
ského ministra zahraničních 
věcí, mimochodem rodáka 
z Wad Ben naga.

Paní Hanan v odpovědi na 
dopis paní Jany Večeřové, ře-
ditelky trávnické školy, podě-
kovala za dárky a nabídnuté 
přátelství a zaslala pozvání 
k návštěvě Wad Ben naga. 
Súdánské děti poslaly svým ka-
marádům obrázky zpodobňující 
život ve Wad Ben naga, ze kte-
rých byla uspořádána výstav-

ka v prostorách ZŠ Trávníky.
Obě strany hodlají v dal-

ší spolupráci, která by měla 
umožnit kulturní dialog mezi 
Českem a Súdánem na indi-
viduální úrovni již od útlého 
věku, pokračovat. Českým dě-
tem by měl tento dialog umož-
nit pochopit kulturní rozdíly 
mezi Evropou a afrikou a vést 
je prostřednictvím vlastní zku-
šenosti k odmítání rasismu 
a xenofobie.

náprstkovo muzeum, složka 
národního muzea, a Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti, 
které se také na expedici podílí 
prostřednictvím svého arche-
ologa, na akci otrokovických 
dětí ihned zareagovaly přísli-
bem volného vstupu do svých 
objektů pro všechny zúčastně-
né třídy.

Súdán je největší africkou 
zemí a desátou největší zemí 
světa. na 2,5 milionech km2 
však žije pouze 40 milionů 
lidí mluvících přibližně 200 
jazyky. Úředními jazyky jsou 

arabština (na severu) a anglič-
tina (na jihu). Súdánské hlavní 
město Chartúm leží na soutoku 
Modrého a Bílého nilu. Súdán 
získal nezávislost na Egyptě 
a Velké Británii 1. ledna 1956. 
Krátce na to propukla první 
občanská válka (1956–1972) 
mezi převážně muslimským 
severem a jihem, kde jsou ve 
většině křesťané a vyznavači 
tradičních náboženství. Kvůli 
nedodržování mírových dohod 
se v roce 1983 rozhořela druhá 
občanská válka, kterou ukon-
čila teprve Všeobecná mírová 
dohoda v roce 2005, jejíž sou-
částí byl také příslib uspořádá-
ní referenda o možném odtrže-
ní jižních států. Referendum 
proběhlo 9. ledna 2011. V roce 
2003 propukl ozbrojený kon-
flikt na západě země v Dárfú-
ru, který se díky mezinárodním 
jednotkám Organizace spo-
jených národů a africké unie 
podařilo utlumit.
 žáci Zš trávníky
 a Phdr. Pavel onderka

žáci ze Zš trávníky pomáhají dětem v africkém súdánu

program připravený dětmi z Wad ben naga, které tak na dálku poděkovaly svým vrstevníkům z otrokovic.

Již potřinácté se 23. a 24. 
února uskuteční v otrokovické 
Městské hale tradiční meziná-
rodní atletický halový mítink. 
akce je zařazena mezi význam-
né závody a je podporována 
hejtmanem Zlínského kraje 
i městem Otrokovice. nedílnou 
součástí mítinku jsou Otroko-
vické halové přebory škol.

Po oba dny (středa i čtvrtek) 
se představí špičkoví atleti a at-
letky ve vrhu koulí, skoku do 
dálky, do výšky, o tyči i řada 
vynikajících sprinterů.

Závod také tradičně patří do 
kalendáře Evropské atletické 
federace a Českého atletické-
ho svazu a letos je možností 
nominace na atletické halové 
mistrovství Evropy v Paříži.

Otrokovický mítink v mi-
nulosti přivítal světové atlety, 
mezi něž se řadí například Ro-
man Šebrle, Tomáš Dvořák či 
Pavla Rybová (halová mistry-
ně světa).  (kra)

Při turnaji v silovém trojboji padaly letité klubové rekordy
atletický mítink bude
letos opět nominační
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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

atletičtí veteráni z Otroko-
vic zahájili loňskou sezonu 

halovým přeborem ČR v Jab-
lonci. nejlépe se vedlo Jiřímu 
Urbanovi, který zvítězil v ab-
solutním pořadí na 60 a 200 m, 
když v obou těchto disciplínách 
vytvořil týden předtím v Praze 
české rekordy. František Tomá-
šek překonal rekord také v běhu 
na 200 m.

následoval velmi známý 
mezinárodní mítink Zlatá tre-
tra v Ostravě, kde pravidelně 
startují největší světové hvězdy 
včetně Bolta z Jamajky. Ve dru-
hém ročníku vloženého závodu 
veteránů na 100 m startoval 
i Jiří Urban. Po přepočtu koefi-
cientem věku obsadil 2. místo, 
ale měřeným mezičasem na 100 
y překonal český rekord časem 
11,68 sec.

Poté se konalo mistrovství 
ČR v Třebíči. I zde získali me-
daile. Jiří Urban byl dvakrát 
druhý a jednou třetí, Petr Gybas 
skončil na druhém místě v dál-
ce, v trojskoku zvítězil.

Mimo tyto mistrovské zá-
vody startovali na mítincích 
v Přerově (Urban zde vytvořil 4 
české rekordy – na 60, 100, 200 
m a ve sprinterském trojboji), 
v Brně na pravidelných vrhač-
ských závodech a v Šumperku, 
kde Petr Gybas obsadil ve více-
boji v souboji především s kva-
litními slovenskými závodníky 
5. místo.

na závěr sezony ještě proběh-
lo Mistrovství ČR ve vrhačském 

pětiboji v Uherském Hradišti. 
Mistrovství se vydařilo přede-
vším Zdeně Plesarové, které 
po účasti na ME vygradovala 
forma a suverénně zvítězila 
celkovým součtem 3 489 bodů. 
V jednotlivých disciplínách si 
házela jeden osobní rekord za 
druhým, výkon v kladivu 41,11 
m znamenal nový český rekord.

V červenci se konalo Mi-
strovství Evropy v maďarské 
nyíregyháze, což byl samozřej-
mě vrchol sezony. Po příjezdu 
nás přivítalo krásné čisté město, 
velmi přívětiví lidé, termální ba-
zény  a teploty, které v 8 hodin 
ráno dosahovaly 30 °C. 

Pořadatelé mistrovství zvládli 
organizaci na jedničku. Když se 
v neděli přihnala silná bouřka, 
ulice byly celý den pod vodou, 
z kanálů stříkaly fontány, dost 
nám to připomnělo naše povod-
ně. V průběhu dne pak nastou-
pili hasiči a další dobrovolníci, 
vodu odčerpali a závod chodců, 
který se konal v ulicích města, 
byl po dvou odložených startech 
zahájen až večer. 

Z našich závodníků se tento-
krát nejlépe dařilo Zdeňce Ple-
sarové, která se dočkala medaile 
i na velkém závodě. a byla za-
sloužená, protože ji dostala za 
výkon ve vrhačském pětiboji. 
Porazila ji jen německá super 
favoritka. Po výkonech v kladi-
vu 37,77 m, kouli 9,66 m, disku 
26,91 m, oštěpu 17,13 m a bře-
menu 11,93 m získala celkem 
3 216 bodů. Mimo to závodila 

i v kladivu a břemenu, kde vý-
kony 39,03 m a 11,48 m obsadi-
la 4. a 8. místo.

František Tomášek, jeden 
z nejstarších účastníků, závodil 
v kategorii nad 85 let. Přesto, že 
před MČR onemocněl, v průbě-
hu mistrovství se opět dostával 
do formy a startoval v 5 disci-
plinách. V běhu na 100 m byl 
pátý za 20,89 s., na 200 m třetí 
za 43,82 s., na 1 500 m čtvrtý 
časem 10:32.32 min., v dálce 
skočil 258 cm a byl pátý a v troj-

skoku s 5,77 m druhý. Výkon na 
1 500 m a trojskok jsou novými 
českými rekordy.

Jiří Urban zaběhl 100 m za 
12,69 s. a ve finále obsadil 6. 
místo. Ve skoku dalekém byl 
sedmý výkonem 526  cm. Petr 
Gybas obsadil v dálce i troj-
skoku 5. místo výkony 480  cm 
a 10,48  m. 

René novák se takového 
mistrovství zúčastnil poprvé. 
V kategorii nad 35 let obsa-
dil v oštěpu 9. místo výkonem 

47,27 m, když k postupu do 
finále mu chybělo pouhých 40  
cm. Další den se ve vrhačském 
pětiboji umístil na 5. místě (vý-
kony 31,37 m, 9,61 m, 32,51 m, 
45,77 m, 9,86 m).

Chodec Jiří Janoušek absol-
voval 5 km na dráze za 27:04.22 
min. a ve velmi silné konkurenci 
došel na 6. místě. Když přicházel 
do cíle, teplota ve stínu byla 38 
stupňů. V chůzi na 20 km a ča-
sem 1:58:53 hod. skončil devátý.  
 Milena MarčíKová

veteránští atleti měli loňskou sezonu plnou medailí

ZŠ Mánesova Otrokovice PronaJMe sPortovníM oddí-
lůM I JednotlIvcůM šKolní tělocvIčnu. Volné ter-
míny: pondělí až čtvrtek od 20 hodin, v pátek od 20.30 hodin. cena 
celé tělocvičny: 340 Kč za hodinu, polovina tělocvičny 170 Kč za 
hodinu. Víkendové termíny po dohodě s ředitelem školy. 

Novinka, která výrazně zlepší Váš fyzický i zdravotní stav. Při zakoupení zvýhodně-
né permanentky je lekce u nás jen za 77 Kč + kardiozóna zdarma. 

Navštivte naše nové webové stránky: WWW.POWERPLATEOTROKOVICE.CZ
Najdete nás ve Sportcentru Otrokovice v ulici J. Jabůrkové 1819.

e-mail: powerplateotrokovice@seznam.cz. Tel: 775 444 934

Power Plate v otrokovicích
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turnajová pozvánka
na kvalitní házenou
Vyvrcholením zimní 
přípravy otrokovických 
házenkářek bude tradič-
ní zimní turnaj, který se 
tentokrát pod názvem 
TIREX WInTER Hand-
ball Cup 2011 uskuteční 
ve dnech 4.-6. února ve 
Sportovní hale na Štěrko-
višti. Turnaje se zúčastní 
celky z České republiky, 
Slovenska a Rakouska. 
Turnaj bude zahájen v 
pátek v 17.00 utkáním TJ 
Sokol Vršovice vs. Pic-
card Senec. naše děvča-
ta nastoupí v 19.00 proti 
družstvu SG UHC ad-
mira-landhaus-WaT 21 
z Rakouska. Dále se pak 
utkají v sobotu v 11.00 
s Piccardem Senec a ve 
13.00 se Sokolem Vršo-
vice. Jejich další program 
bude záviset na umístění v 
této skupině. Druhou sku-
pinu tvoří družstva Sokol 
Poruba, Sokol Velké Me-
ziříčí, Záhoran Senica a 
loko liberec.  (red)

Jiří urban při skoku do dálky v Třebíči v rámci mistrovství české republiky.

FO
T

O
 a

R
C

H
IV

 a
T

l
E

T
I-

V
E

T
E

R
Á

n
I 

O
T

R
O

K
O

V
IC

E


