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  slovo odborníka

Aktivitu radnice v Otrokovicích vítám, 
protože každý automat, který nebude in-

stalován, či zmizí, může zachránit lidský osud, 
protože každý automat si najde svého hráče. 
Problematiku hráčství důvěrně znám, 18 let se 
věnuji léčbě patologických hráčů a sázkařů (dg. 
63.0) v psychiatrické léčebně Kroměříž. Jejich 
osudy jsou tristní a stále se zhoršují vzhledem ke 
stále „dokonalejším“ automatům. Hráči se již 
nemusejí unavovat vhazováním mincí, vsunou 
bankovku a je vystaráno. Na počátku byly dluhy 
desetitisícové, nyní stotisícové až milionové. Ono 
se špatně argumentuje - lze totiž spočítat zisky 
- kolik dostane obec za povolení provozování 
automatů, kolik se odvede na daních, kolik získá 
majitel automatů či provozovatel, jaké procento 
získá obsluha. Nelze ale nikterak vyčíslit ztrá-
ty. Kolik stojí nešťastná rodina, rozvod, státní 
příspěvky na děti, když otcové neplatí alimenty, 
vyšetřování trestné činnosti hráčů, následné 
soudní řízení, kolik stojí lidský život? Několik 
hráčů, které znám, spáchalo sebevraždu. 

Na misky pomyslných lékárenských vah není 
na straně ztrát co položit, aby byl problém jasný. 
Rapidně narostla trestná činnost hráčů - pod-
vody, krádeže, zpronevěry, loupeže, neplnění 
občanských povinností (neplacení výživného, 
soc. a zdravotního pojištění, neplacení daní, po-
kut apod.). Situace mnohých hráčů, které mám 
v péči, je naprosto zoufalá, těžko radit. Bývají 

bez střechy nad hlavou, bez práce, bez kontaktu 
s rodinou, s vysokými dluhy. 

Před léty jsem doufala, že se automaty stáhnou 
do heren, kde bude u vchodu někdo kontrolovat  
a vykazovat mladistvé a automaty nebudou v hos-
podách (mnozí majitelé malých hospod či res-
taurací říkají, že bez automatů by se neuživili), 
na nádražích apod. Tak se ale nestalo. Dochází 
k obcházení zákona, výplatnost není zdaleka 
60-80 %, ale mnohem nižší. Nejprve se „nas-
taví“ vysoká výplatnost, a jakmile se rozkřikne, 
že automat „dává“, stáhne se na 35%. Vím to, 
protože jsem léčila zaměstnance heren.

Naštěstí se zvyšuje aktivita těch, kteří proti 
rozšiřování automatů nějakou formou bojují. 
Ve Vsetíně vzniklo občanské sdružení Občané 
proti závislostem. Na základě zákona o lot-
eriích vznikla obecně závazná vyhláška a jejím 
důsledným dodržováním byl ukončen provoz 
65 % automatů. 

Přidávají se další města, například Brno-střed 
ukončil povolení pro 50 % hracích automatů. 
Vznikají kluby anonymních hráčů, mnozí se léčí 
ambulantně.

O smutných osudech hráčů bych již mohla 
napsat knihu. Smekám před obcemi, kde radnice 
nepodlehla tlaku podnikatelů, jejich mocné lob-
by a vstoupila do boje proti automatům.

PhDr. Dobrila Hrůzová, psycholožka
Psychiatrická léčebna v Kroměříži
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Prvním dítětem otrokovic se letos stal chlapec Da-
vid Hudeček, který se narodil 3. ledna ve Zlíně. Po narození 
měřil 53 cm a vážil 3,72 kg. V pondělí 14. února navštívil 
rodinu starosta Otrokovic Jaroslav Budek, aby předal nové-
mu občánkovi zlatý přívěsek se znamením kozoroha, hrač-
ku a také kytičku šťastné mamince. V náručí prvního muže 
Otrokovic malý Davídek spokojeně usnul, takže zbyl čas 
i na povídání s rodiči. „Trochu nás zaskočilo, že se právě 
nám narodilo první dítě ve městě. V Otrokovicích bydlíme 
jen krátce a velmi se nám zde líbí. Když jsme se dozvěděli, 
že k nám přijde pan starosta, byli jsme velmi překvapení. 
Ceníme si toho, že se město snaží podporovat rodiny s dět-
mi, které to v dnešní době nemají jednoduché,“ vyjádřil své 
pocity tatínek David.  (red), foto lenka kruPková

starosta navštívil občánka roku
Historické a průlomové 

usnesení přineslo jedná-
ní první únorové Rady města 
Otrokovice. Koaliční partneři 
totiž vyhlásili záměr neumož-
ňovat v pronajatých nebyto-
vých prostorách ve vlastnic-
tví města Otrokovice provoz 
heren a kasin a umisťování či 
provozování výherních hra-
cích přístrojů, interaktivních 
video-loterijních terminálů 
a jiných podobných zařízení 
a her. V tomto duchu Rada 
města již dále nepovažuje 
za společensky únosné, aby 
v městských prostorech byl 
umožněn tento typ podnikání. 

Radní také v této souvislos-
ti schválili uzavření dodatku, 
na jehož základě nebude dále 
možné provozovat v měst-
ských prostorách výherní hra-
cí přístroje, interaktivní vi-
deoterminály a jiná obdobná 
zařízení podle loterijního zá-
kona. V praxi to bude zname-
nat, že veškerá další stanovis-

ka k povolení výše uvedených 
zařízení budou negativní. 

„Toto je první krok k tomu, 
abychom se postupně snažili 
z Otrokovic vytlačit výherní 
automaty a videoterminály. 
Pokud chceme prohlašovat, že 
bojujeme proti tomuto nešva-
ru, musíme začít u sebe a jít 
příkladem. Proto jsme se roz-
hodli dát nájemcům v měst-
ských nebytových prostorech 
podmínku, že nesmějí pro-
vozovat hazardní hry. Pokud 
chceme město rozvíjet sku-
tečně v kvalitním kulturním 
duchu, hazard tomu v žádném 
případě neprospívá, ba nao-
pak. Z ekonomického hlediska 
má hazard také slabé opodstat-
nění, protože jen velmi malá 
skupina lidí má z něj prospěch 
na úkor převážně slabších soci-
álních skupin lidí. Rizika spo-
jená s gamblerstvím a růstem 
kriminality snad ani nemusím 
připomínat,“ vysvětlil starosta 
města Jaroslav Budek.

Mezi nejpalčivější problé-
my našeho města patří v sou-
časné době nekontrolovatelný 
nárůst heren a kasin s různý-
mi typy výherních hracích 
přístrojů, video-loterijních 
terminálů a elektronických 
rulet.  

„Ze statistik víme, že ha-
zard rozbíjí manželství a celé 
rodiny, kdy následky hry na 
automatech, ruletách či vi-
deoloterijních terminálech 
trpí, kromě zvýšené krimina-
lity v ulicích města, zejména 
ty nejmenší, a to jsou děti. 
Proto pokud můžeme hazard 
omezit, byť jen o kousek, 
snažíme se o to! Rozhodnu-
tím netolerovat herny v měst-
ských prostorách dávají 
Otrokovice veřejnosti jasný 
signál: Chceme čisté a zdravé 
město bez hazardu a problé-
mů s ním spojených,“ kon-
statoval místostarosta města 
Milan Plesar.

Michal kratochvíl

rada města vytáhla do boje proti automatům

870 let
první písemné zmínky o Otrokovicích



2
OtrOkOvické

nOviny

Prvenství v soutěži Zatočte s elek-
troodpadem, která se konala v loň-

ském roce ve Zlínském kraji, si odnes-
lo město Otrokovice. Ocenění převzal 
z rukou generálního ředitele organi-
zátora akce, společnosti Elektrowin, 
Romana Tvrzníka koncem ledna mís-
tostarosta Otrokovic Milan Plesar.

Veřejnost se se soutěží a samotnou 
tematikou zpětného odběru setkala 
v říjnu loňského roku prostřednictvím 
mobilního infocentra Zatočte s elek-
troodpadem, které navštívilo města 
ve Zlínském kraji a bylo doprováze-
no soutěží ve sběru starých spotřebi-
čů. Obyvatelé vítězných Otrokovic 
přinesli přes 1,5 tuny vysloužilých 
elektrozařízení, což je zhruba polo-
vina množství, které se ve Zlínském 
kraji v rámci této kampaně vysbíralo.  
„Odevzdaným množstvím 1 580 kilo-
gramů a výtěžností 0,085 kg na oby-
vatele Otrokovice výrazně předčily 
další soutěžící města. Druhé místo ve 
Zlínském kraji obsadil Brumov s 360 
kilogramy a výtěžností 0,060 kg na 
obyvatele a třetí místo obsadil Hulín 
s  340 kg a výtěžností 0,046 kg vyslou-

žilého elektroodpadu na obyvatele,“ 
uvedla Milena Kovaříková, radní pro 
rozvoj životního prostředí, zeměděl-
ství a rozvoj venkova Zlínského kraje, 
která byla garantem akce.

Velký podíl na úspěchu měli žáci 
všech tří otrokovických základních 
škol. „Do vyučování ve všech školách 
jsou zakomponovány prvky ekologie 
a účast na akci tohoto charakteru je 
ukázkou, jak lze žáky zábavnou for-
mou informovat o nutnosti třídění od-
padu. Také v rámci města je na ochranu 
životního prostředí kladen důraz a jsou 
činěny kroky k tomu, aby naše město 
bylo krásné a zdravé,“ přiblížil starosta 
města Otrokovice Jaroslav Budek.

Otrokovice získaly vedle ocenění 
také finanční odměnu ve výši třiceti ti-
síc korun. „Budeme navrhovat, aby se 
tato částka rovnoměrně rozdělila mezi 
základní školy a využila se k environ-
mentální výchově. Motivace k udržo-
vání zdravého životního prostředí ruku 
v ruce s podporou environmentální 
výchovy mladé nastupující generace 
je totiž důležitým zájmem samosprávy 
Otrokovic. Toto ocenění nevnímám 

jako ocenění města - veřejnoprávní 
instituce, ale občanů a dětí, kteří kaž-
dý svou měrou přispěli k udržitelnosti 
životního prostředí, a za to všem patří 

můj velký dík,“ konstatoval při slav-
nostním ceremoniálu v expozici Ba-
ťova mrakodrapu místostarosta Milan 
Plesar.  (kra)

Město získalo prvenství za sběr elektroodpadu, hlavní zásluhu měly děti ze škol

Generální ředitel kolektivního systému Elektrowin Roman Tvrzník společně s radní 
ZK pro rozvoj životního prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Milenou Kovaříko-
vou a místostarostou Otrokovic Milanem Plesarem při předávání ocenění.

fO
T

O
: P

E
T

R
 Z

á
K

u
T

n
ý

Tuto otázku mi i letos, v roce 
870. výročí první písemné 

zmínky o Otrokovicích, často 
kladou lidé při různých bese-
dách o minulosti našeho města.

naši kronikáři (především 
františek Oharek a Theodor 
Láník) nám zachovali hodně 
poznatků o způsobu života na-
šich předků a o jejich zvycích 
zejména z 18. a 19. století. Při-
pomeňme si několik jejich nej-
zajímavějších postřehů.

Otrokovice byly tehdy obcí 
ryze zemědělskou, takže rytmus 
života se řídil především průbě-
hem prací na polích; v zimě, 
když už nebylo tak pilno, bylo 
víc času na sousedské besedy 
při přástkách nebo draní peří 
než v létě, kdy bohatí sedláci, 
drobnější podsedníci, chudí 
domkaři i nemajetní hofeři se 
snažili co nejrychleji sklidit to, 
co vydobyli z půdy za let příz-
nivých i hubených. Stejně silný 
vliv na průběh roku mělo i do-
držování náboženských tradic či 
církevních svátků – od Tří králů 
přes „Vzkříšení“ a „Boží tělo“ 
až po období adventu a slavný 
příchod Spasitele. „S těmito 
svátky byly spojeny různé rado-
vánky a zábavy, které člověku 
na chvíli pomohly zapomenout 
na drábovu lískovku.“ (Láník)

nový rok začínal zvesela: 
chlapci se dobývali k děvča-
tům a umývali je studenou vo-
dou – opláceli jim tak stejné 
„příkoří“, které jim způsobily 
dívky pár dnů předtím, když na 
svatého Štěpána budily ospalce 
také vodou nebo velikou kou-
lí sněhu. Tři krále potkáváme 
u nás – díky Charitě sv. Anež-
ky Otrokovice – dodnes, stejně 
jako masopustní průvody, které 
s nadšením udržují místní hasi-
či. Medvěd dřív býval oblečen 
v hrachovinu (našitou na pyt-
lovině), podvázán povříslem 
a pevně držen na řetězu. násle-
dující doba postní se dodržova-

la velmi přísně – ovšem z dneš-
ního pohledu se postně jedlo 
vlastně po celý rok: převládaly 
zemáky, zelí, čočka, fazole, 
prosná kaše, kroupy s hrachem, 
jen v zimě a pouze u bohatších 
bylo občas uzené, jiné maso 
(v nepatrném množství – „na 
dva prsty“) spíš výjimečně. 
největší pochoutkou byly vdol-
ky s tvarohem, povidly nebo 
sušenými hruškami – syrňáky, 
trnčáky a hruščáky. „O cukroví 
a jiných sladinách nebylo ani 
potuchy.“ (Oharek)

A už tu byly Velikonoce: na 
Velký pátek se chodilo k „bě-
huté vodě“, umývaly se v ní 
hlavně oči a říkalo se: „Tato 
voděnka čistá od samého Pána 
Krista, kdo se v ní umyje, tři sta 
let živ bude.“ (Láník) O slav-
nosti „Vzkříšení“ (stejně jako 
o „Božím těle“) se dlouho 
uplatňovaly některé části muž-
ského otrokovického kroje – 
zvláště dlouhé bílé haleny, kte-
ré si oblékali vždy čtyři muži 
nesoucí baldachýn nad knězem 
kráčejícím s oltářní svátostí. 
Ostatní prvky původního muž-
ského oděvu – boty lýkovice, 
gatě žlutěnky, trojdílné řasnaté 
pláště, vysoký klobouk se širo-
kou střechou – zanikly do pře-
lomu 19.-20. stol. Kroje ženské 
se udržely déle: „Ženy a dívky 
nosily vysoké šněrovací botky, 
sukně modré tištěné, v nedě-
li lepší, kacabajky upjaté, na 
hlavách mjatáčky a oděváky. 
Spodní prádlo robily si samy 
z konopí i ze lnu z vlastního na-
přadeného plátna.“ (Oharek)

Dobře zpracovat konopí – to 
představovalo pořádnou dřinu! 
„Konopě“ se po uzrání močily, 
sušily, třely na trdlici, potíraly 
na potírce, česaly na hachli, vy-
česané se stáčely v hlavy a ty 
pak v kocoury. Předlo se po 
celý rok – v rodině bylo i pět 
kolovratů. Příze se motala na 
motovidle, které samo odpočí-

talo vždy šedesát nití – jednu 
kopu; dvacet kop pak tvořilo 
jedno přadeno.

Mezitím se už ve stodolách 
ručně – cepy – mlátilo obilí. 
Aby udrželi mlatci rytmus, po-
máhali si říkankami. Když se 
například mlátilo ve čtyřech, 
cepy jako by říkaly: „Buchty 
v peci…chlíb na peci…buchty 
v peci…chlíb na peci…“ Při 
třech se ozývalo: „Ten třetí do 
smetí…ten třetí do smetí…“

Sotva se sklidily brambory 
a řepa, naložilo zelí (v každé 
chalupě ho bývala aspoň jedna 
bečka „pětítka“) a uvařily trn-
ky na povidla („lízačka“ nabí-
raná hrubou dřevěnou lžící ze 
společné mísy bývala úžasnou 
pochoutkou!), už chodil dědi-
nou Mikuláš s početným do-

provodem, ve kterém – kromě 
hrůzu nahánějících čertů – byli 
i Turek, Žid, myslivec, Smrt aj. 
Předzvěstí blížících se Vánoc 
byly roráty, kdy se trousili ještě 
za tmy rozbahněnými uličkami 
lidé s blikajícími laternami ke 
kostelíku: „Z kůru zazněly na-
chlazené varhany a pod nízkou 
klenbou nesla se povzbudivá 
melodie: Ejhle, Hospodin při-
jde…“ (Láník)

A pak o Štědrém večeru 
první hvězdička zahájila slav-
nostní večeři – sice bez kapra 
a cukroví, ale zato s hřibovou 
polévkou, prosnou kaší politou 
medem, krupicí téměř utopenou 
v másle a množstvím sušeného 
ovoce. Po večeři se všemi mož-
nými způsoby předpovídala bu-
doucnost: litím olova, házením 

pantoflem nebo dřeváčkem, 
hledáním různých symbolů 
(peněz, věnečků…) pod překlo-
penými hrnečky či na dvoře há-
zením vajec přes hlavu: „Které 
se zabořilo do sněhu, věštilo, že 
házející ten rok zůstane doma, 
a které se po sněhu zakoulelo, 
říkalo, že odcestuje.“ (Láník)

Týž kronikář konstatuje: 
„Svátky minuly a nastal všed-
ní den, den plný lopoty, kdy 
se šlo z práce do práce. Život 
se s nikým nemazlil a nemalo-
val. Zůstaly však vzpomínky 
na mládí, na to všechno krásné, 
milé a drahé.“ 

Vynasnažme se, aby takto 
mohly vzpomínat na své mládí 
i naše děti.

věra kraMářová,
kronikářka města

Tradiční zvyk draní peří se udržel v Otrokovicích až do dvacátého století, jak dokazuje 
fotografie z roku 1948. Foto J. večeřa

Jak se žilo za stara? na to se pokusí odpovědět další díl seriálu o historii otrokovic
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Město ozdobí nová umělecká díla
Otrokovičtí občané se mohou těšit na další zajímavá umělec-
ká díla, která ozdobí město. O pokračování úspěšné spolupráce 
s místními umělci rozhodla Rada města Otrokovice na svém 
posledním zasedání.

Otrokovice jsou kolébkou mnoha umělců, kteří každoročně 
představují svá díla v rámci Výtvarného salónu. Vloni byla spo-
lupráce rozšířena a dala vzniknout třem dřevěným plastikám, 
které našly své místo v parku před Společenským domem.

Zachovat tuto tradici a dále zkrášlovat město chtějí i současní 
radní. na svém zasedání rozhodli o nákupu dřeva, barev a kon-
zervačních materiálů v hodnotě 30 tisíc korun. „Otrokovice mají 
díky svým výtvarníkům velký potenciál v oblasti umění. S vyu-
žitím jejich výtvorů ve městě vznikají malebná místa a zákoutí. 
Byla by škoda nevyužít jejich nápadů a myšlenek, proto chce-
me v započaté spolupráci rozhodně pokračovat. Souhlasili jsme 
tedy s pořízením dřeva, pro jehož koupi je nyní nejvhodnější ob-
dobí. Výtvarníci opět uspořádají sympozium a z nakoupeného 
materiálu vyhotoví svá díla. Ve tvorbě jim ponecháme volnou 
ruku a o umístění rozhodneme posléze,“ přiblížil starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek.  (kru)

nejvíce konverzí ve Zlínském kraji
Za provedení největšího počtu konverzí za Zlínský kraj obdr-
žela pracovnice podatelny Městského úřadu Otrokovice Hana 
Zapletalová od Ministerstva vnitra ČR Ocenění spolupráce při 
realizaci projektu Czech POInT za rok 2010 v kategorii Kon-
verze dokumentů.

„Konverzí dokumentů se zabývám denně. Tato práce spočí-
vá v úplném převedení dokumentu z elektronické podoby do 
listinné nebo naopak. Dokument, který provedením konverze 
vznikne, má stejné právní účinky jako dosud používaná ově-
řená kopie. Každá provedená konverze má také svou ověřovací 
doložku, která se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích 
doložek,“ popsala Hana Zapletalová činnost, za kterou dostala 
ocenění. Při konvertování dokumentů je důležitá pečlivost a vší-
mavost. Je nutné identifikovat a zaznamenat bezpečnostní prv-
ky, kterými se dokument před převedením vyznačoval. Sledují 
se znaky, jako je například plastický text, vodoznak, reliéfní 
tisk, suchá pečeť, optický variabilní prvek a další. „uděleného 
ocenění si velmi vážím, je pro mě motivací pro další kvalitně 
odváděnou práci,“ dodala Zapletalová, která v roce 2010 pro-
vedla 2 396 konverzí a diplom spolu s pamětní medailí převzala 
z rukou vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment 
Jaroslava Mráze a ředitele odboru rozvoje projektů a služeb 
eGovernmentu Miroslava Dudy.  (red)

Jste připraveni na digitalizaci?
K poslednímu lednovému dni došlo na Zlínsku k vypnutí ana-
logového televizního vysílání pro program ČT2. Kompletní vy-
pnutí analogového televizního vysílání je plánováno nejpozději 
v půli roku 2012, digitální signál programů České televize a Čes-
kého rozhlasu však můžete přijímat již nyní.

Od srpna loňského roku mohou lidé na Zlínsku přijímat digi-
tální televizní vysílání některých programů. Přesto, že interne-
tové servery poskytují potřebné informace, mnoho občanů neví, 
jak digitální signál přijímat a co vše k tomu potřebují.

Základním krokem je zjištění, jakou cestou televizní vysílání 
v současné době přijímáte. Pokud je to kabelová televize, sa-
telit nebo televize po internetu, žádné změny v příjmu signálu 
se vás netýkají. Změnu pravděpodobně nepoznáte ani v případě, 
že máte nový televizor, který je pro příjem digitálního vysílá-
ní již připraven. Jestliže tomu tak není, nemusíte hned kupovat 
nový. Stačí zakoupit tzv. set-top-box, což je zařízení, které zapo-
jíte k televizoru, a ono převede digitální signál automaticky do 
podoby, se kterou si již váš televizor poradí. Máte-li společnou 
televizní anténu, je nejlepší se obrátit na majitele nebo správ-
ce domu a požadovat informaci o situaci přestavby antény na 
zemský digitální příjem. Pokud se o této přestavbě neuvažuje, 
poraďte se s odborníkem o možnostech příjmu ve vašem bydlišti 
a o koupi vlastního set-top-boxu a instalaci vlastní vnitřní nebo 
vnější digitální antény.

A co digitalizace divákovi přinese? Především rozšíření pro-
gramové nabídky, vyšší kvalitu obrazu a zvuku či možnost lepší 
orientace ve vysílaných pořadech. Digitální přenos je méně ná-
chylný k různým druhům rušení, jako jsou dobře  známé „duchy“ 
či zrnění. umožňuje využití doprovodných informací a služeb. 
To znamená, že pořady mohou mít více jazykových verzí a může 
být také přenášen popis právě vysílaných či připravovaných po-
řadů v podobě tzv. EPG (Elektronický programový průvodce).

Více informací o přechodu na digitální televizní vysílání na-
jdete například na internetových stránkách www.digitalne.tv 
nebo www.ceskatelevize.cz/digict. (kru)

aktuálně Z Města

více aktualIt na www.otrokovIce.cZ

Dříve, než se budeme v člán-
ku věnovat cenám tepla, je 

nutné zdůraznit, že v uplynulých 
15 letech byla v Otrokovicích 
kompletně zrekonstruována síť  
centralizovaného zásobování 
teplem městské společnosti TE-
HOS. Došlo ke změně z původní 
parní na horkovodní technologii, 
která je ekonomičtější a spo-
lehlivější. na této rekonstrukci 
se společně podílely TEHOS a 
Teplárna Otrokovice. 

TEHOSem vynaložené pro-
středky přesahující 220 milionů 
korun jsou již splaceny. To také 
znamená, že v nejbližších letech 
nebude nutné, na rozdíl od ji-
ných měst, do této tepelné sítě 
investovat další miliony korun, 
které by mohly v konečném dů-
sledku způsobit navýšení ceny 
tepelné energie.

Cena tepelné energie ze systé-
mu centralizovaného zásobování 
je regulována způsobem věcné-
ho usměrňování cen. Podmínky 
určení ekonomicky oprávněných 
nákladů v ceně tepelné energie 
pro dodávky uskutečněné od  
1. ledna 2011 jsou dány Ceno-
vým rozhodnutím Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ), při-
čemž je třeba rozlišit cenu před-
běžnou a cenu výslednou. Do 
věcně usměrňované ceny tepelné 
energie lze promítnout pouze 
ekonomicky oprávněné náklady, 

přiměřený zisk a daň z přidané 
hodnoty (DPH 10 %).

Předběžná cena teplené 
energie vychází z předběžné 
kalkulace (z údajů známých na 
začátku kalendářního roku), ve 
které lze uplatnit předpokládané 
ekonomicky oprávněné nákla-
dy, přiměřený zisk a předpoklá-
dané množství dodané tepelné 
energie v kalendářním roce. 
Výsledná cena tepelné energie 
vychází z výsledné kalkulace 
(na konci kalendářního roku), 
která obsahuje skutečně uplat-
něné ekonomicky oprávněné 
náklady a skutečné množství 
dodané tepelné energie za ukon-
čený kalendářní rok.

Předběžná cena tepelné ener-
gie pro rok 2010 byla na začát-
ku loňského roku kalkulována 
jako jednosložková cena ve 
výši 491,53 kč/GJ (bez dPh). 
S ohledem na vyšší výskyt niž-
ších teplot v zimních měsících 
loňského roku (ve srovnání 
s předchozími lety) a tím větší-
ho objemu dodaného množství 
tepelné energie došlo při kalku-
laci výsledné ceny roku 2010 
ke snížení ceny o 13,14 Kč/GJ. 
výsledná cena tepelné energie 
roku 2010 činila 478,39 kč/
GJ (bez dPh).

největší položka proměn-
ných ekonomicky oprávněných 
nákladů v ceně tepelné energie 

u dodávek ze zařízení TEHOSu 
je tvořena množstvím nakoupe-
né tepelné energie od Teplárny 
Otrokovice, a. s. Otrokovická 
Teplárna navýšila předběžnou 
cenu tepelné energie pro rok 
2011 o 7,29 kč/GJ. TEHOS 
ve své předběžné ceně tepla 
pro rok 2011 promítl pouze toto 
navýšení nakupované tepel-
né energie, přičemž nijak více 
cenu tepla nezvýšil. Předběžná 
cena tepelné energie dodávané 
TEHOSem, pro rok 2011, je 
kalkulována ve výši 498,82 kč/
GJ bez dPh (tj. 548,7 kč/GJ 
s dPh). Toto navýšení předběž-
né ceny 2011, vysvětlené výše, 
představuje navýšení nákladů 
na dodávku tepla a teplé vody 
pro dvoupokojový byt přibližně 
190 Kč za rok.

Je potřeba si uvědomit, že 
cena pro rok 2011 je cenou před-
běžnou a že výsledná cena tepel-
né energie bude známa až za-
čátkem roku 2012 po provedení 
výsledné kalkulace ceny tepelné 
energie roku 2011.

TEHOS, s. r. o., jehož 100% 
vlastníkem je město Otrokovice, 
je dodavatelem tepelné energie 
pro vytápění a přípravu teplé 
vody pro více než 5 600 domác-
ností a většinu občanské vybave-
nosti ve městě.  

Ing. tomáš Morys, 
ředitel společnosti TEHOS

cena tepelné energie se mění

Zajímavou možnost pro budoucí novomanžele 
přináší městská matrika. Ta nově nabízí uzavření 
manželství v reprezentativních prostorách Hotelu 
Atrium. nabídkou město usiluje o zvýšení počtu 
sňatků konaných v Otrokovicích.  

Již několik let klesá počet sňatků v celé re-
publice a Otrokovice nejsou výjimkou. Zatímco 
se v roce 2005 v obřadní síni městského úřadu 
uskutečnilo 63 svateb, vloni jich bylo jen 39. Zá-
jem nebyl ani o svatby konané mimo radnici. Po 
otevření Hotelu Atrium se ale objevila myšlenka, 
že jde o místo, kde by se s ohledem na další mož-
nosti svatebčanů mohly svatby konat. 

„Zjistili jsme, že vše zcela vyhovuje a hotel spl-
ňuje potřebná kritéria pro to, aby zde mohl pro-
běhnout důstojný svatební obřad,“ sdělil vedoucí 
odboru evidenčně-správního Marcel nemček. 

Matrikářky budou snoubence na novinku upo-
zorňovat. V případě jejich zájmu je odkážou pří-
mo na hotel, kde si sami domluví podrobnosti. 
uskutečnění obřadu není podmíněno objednáním 
svatební hostiny či sjednáním ubytování. Infor-
mace o možnosti uspořádání svatebního obřadu 
jsou k dispozici na matrice Městského úřadu Ot-
rokovice, 2. budova, kancelář matriky, tel. 577 
680 108, baresova@muotrokovice.cz.  (red)

otrokovice nabízejí nové místo pro konání svatebních obřadů

V měsíci březnu tomu bude 
již pět let, co se v místní části 
Trávníky otevřelo nízkopra-
hové zařízení pro mládež 
(nZDM) Šlikr. Klub poskytuje 
sociální služby, které jsou ur-
čeny mládeži a mladým lidem 
ve věku 13-26 let. 

Posláním Šlikru je po-
skytnout mládeži prostor pro 
uskutečnění pozitivních změn 
v jejich životě, informace, od-
bornou pomoc a podporu na 
základě dobrovolnosti, indivi-
duálních potřeb a partnerského 
přístupu. Během uplynulých 
pět let službu aktivně využilo 
přibližně 150 mladých lidí z 
Otrokovic a díky zájmu o po-
skytované služby jsme kon-
cem roku 2009 zprovoznili 
také terénní sociální práci s 
mládeží ve městě Otrokovice. 
Terénní pracovníci mají za 
úkol vyhledávat a kontaktovat 
mladé lidi v jejich přirozeném 
prostředí (ulice, parky, hřiště 
apod.) a nabízet jim nejen kva-

litnější trávení volného času, 
ale také např. pomoc s řešením 
problémových situací. Postup-
ně se služba rozrostla natolik, 
že z původního počtu dvou 
zaměstnanců unie Kompas v 
Otrokovicích je jich v součas-
nosti celkem pět, a v říjnu roku 
2010 tak mohlo být otevřeno 

nové středisko nZDM Šlikr v 
místní části Baťov (tř. Tomáše 
Bati 1566) v blízkosti Spole-
čenského domu. 

Kromě výše uvedených slu-
žeb je v obou zařízeních rea-
lizován preventivní program, 
každý měsíc zaměřený na jiné 
téma. u Šlikru na Trávníkách 
je provozována legální graffiti 
stěna. 

u příležitosti pětiletého vý-
ročí klubu pořádáme den ote-
vřených dveří pro veřejnost, 
který se bude konat v pondělí 
7. března 2011 v čase od 10.00 
do 17.00 hodin v obou stře-
discích zároveň. V případě, 
že budete mít zájem se osobně 
seznámit s nabízenými služba-
mi, prostory nebo pracovníky 
služby, přijďte klub osobně 
navštívit. na vaši návštěvu se 
těší tým pracovníků nZDM 
Šlikr. Více informací na www.
unko.cz. 

Mgr. stanislav toMek,
vedoucí NZDM Šlikr

zaostřeno na 
sociální služby

Zařízení Šlikr pro mládež pomáhá již 5 let
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Město Otrokovice informuje sportovní, 
mládežnické a kulturní  organizace působí-
cí na území města, že do 31. března 2011 je 
možno podat žádost o Poskytnu-
tí neInvestIčních fInančních  
Prostředků na čInnost Pro 
rok 2011.  Město Otrokovice dále vy-
zývá pedagogickou i nepedagogickou 
veřejnost, aby zasílala návrhy na 
ocenění PedaGoGIckých Pra-
covníků Za JeJIch úsPěŠnou 
PedaGoGIckou PrácI jako podě-

kování a veřejné ocenění jejich profesio-
nálních a lidských kvalit. 
Informace pro žadatele o poskytování do-
tací z rozpočtu města a tiskopisy žádosti 
o dotaci z rozpočtu města či nominace na 
ocenění jsou ke stažení na webových strán-
kách města Otrokovice (www.otrokovice.
cz). Případné další informace vám podá 
pracovnice odboru školství a kultury  Lenka 
Krejčí, tel. 577 680 436.
 radoslava MatusZková, 
 zástupce vedoucí odboru školství a kultury 

oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstruk-
cí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie: 24. 2., 8. 3. a 10. 3. vždy od 7.30 do 15.30.
Seznam adres dotčených plánovaným vypínáním:
Janáčkova č. p. 1110, 1122-27, 1461, 1837,
Jungmannova č. p. 1101-09, k. čapka č. p. 1128-32.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen 
„poplatek za komunální odpad“) 

vážení občané, 
v průběhu měsíce února roku 2011 Vám bude doručena poštovní poukázka k úhradě míst-

ního poplatku za komunální odpad na kalendářní rok 2011. Dovolte nám, abychom Vás in-
formovali o  místním poplatku za komunální odpad, který bude v souladu s OZV č. 9/2007, 
o místních poplatcích, platný pro rok 2011. 

• S a z b a  poplatku za komunální odpad je stanovena na kalendářní rok 2011 na 480 Kč za 
osobu poplatníka. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má na území města Otrokovice 
trvalý pobyt a každá osoba, která vlastní na území města Otrokovice stavbu sloužící nebo 
určenou k individuální rekreaci.

• S p l a t n o s t  poplatku za komunální odpad  je ve lhůtě do 30. dubna 2011. Do tohoto 
termínu musí být poplatek uhrazen. Pokud není v termínu splatnosti splněna poplatková po-
vinnost, správce poplatku může včas neuhrazený poplatek navýšit až na trojnásobek. upo-
zorňujeme, že v současné době správce navýší včas neuhrazený poplatek o 50 %. 

Pozor: Pokud poplatník neuhradil místní poplatek v některém z minulých let, bude přijatá 
platba použita na úhradu dlužné částky z minulých let!

• Od poplatku jsou  o s v o b o z e n i:
1. poplatníci, jejichž poplatková povinnost vznikla v roce jejich narození, a to do 31. 

prosince daného roku, v němž se narodili,
2. poplatníci, kteří mají ve městě Otrokovice trvalý pobyt a současně vlastní stavbu urče-

nou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Otrokovice (jsou osvobozeni od 
poplatku za tuto rek. stavbu),

3. od poplatku za komumální odpad jsou v daném kalendářním roce osvobozeny osoby, 
které se v roce předchozím fakticky zdržovaly mimo území města více než 300 dnů z dů-
vodu pobytu 

a) mimo území České republiky, nebo
b) v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo
c) v zařízení sociálních služeb, které poskytuje ubytování, anebo
d) ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
pokud délku pobytu mimo území města a jeho důvod prokazatelně doloží správci poplat-

ku nejpozději do dne splatnosti poplatku na daný rok (do 30. dubna daného roku).
upozorňujeme na nutnost podání žádosti a doložení patřičných dokladů (z dokladu musí 

být jednoznačně patrná délka nepřítomnosti) ve lhůtě do 30. dubna 2011. 
• Způsob platby:
- bezhotovostně na účet města KB a. s., expozitura Otrokovice – č. ú. 86-

2298110227/0100
- platba poštovní poukázkou
- platba v hotovosti v pokladnách MěÚ 
Hlavní pokladna: budova č. 1 MěÚ, 1. patro – kanc. 224: Po, St 8.00-11.00 a 12.00-17.00 

hod.
Příjmová pokladna: budova č. 2 MěÚ, přízemí – kanc.113: Po, St 8.00-12.00 a 13.00- 

-17.00 hod., Út, Pá 8.00-11.00  
Registraci příp. ohlášení změn rozhodných pro výši poplatku provede poplatník u správce 

poplatku:
Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, PSČ 765 23, odbor ekonomický, odd. 

místních poplatků a cen (I. poschodí budova MěÚ č.1, kancelář č. 222a, tel. 577 680 221). 
upozornění: správce poplatku přidělí po zaregistrování poplatníkovi příp. zástupci vari-

abilní symbol (VS) – pro správnou identifikaci platby. Potřebné tiskopisy jsou k dispozici 
u správce poplatku nebo na internetových stránkách www.otrokovice.cz.

Další informace a vysvětlení získáte na tel.577 680 221, e-mail: radnice@muotrokovice.
cz.

uplynula lhůta splatnosti poplatku ze psů
Připomínáme občanům - držitelům psů, kteří nezaplatili místní poplatek ze psů do termí-

nu splatnosti poplatku, tj. do 31. ledna 2011, že mají poslední možnost zaplatit poplatek ze 
psů bez navýšení, a to nejpozději do 28. února 2011. Splatnost místního poplatku ze psů na 
rok 2011 :
• pokud sazba poplatku nepřevyšuje 300 Kč, platí se poplatek jednorázově ve lhůtě do 31. 

ledna 2011,
• pokud je sazba poplatku vyšší než 300 Kč a méně než 1 000 Kč, platí se ve dvou splátkách 

vždy na polovinu kalendářního roku, první do 31. ledna daného roku, druhá do 31. čer-
vence daného roku

• a pokud celková výše poplatku ze psů u poplatníka je 1 000 Kč nebo více, ve čtyřech stej-
ných splátkách vždy na kalendářní čtvrtletí, první do 31. ledna daného roku, druhá do 30. 
dubna daného roku, třetí do 31. července daného roku a čtvrtá do 31. října daného roku.
Poštovní poukázka vám již byla doručena. Platbu můžete uhradit také na pokladnách 

MěÚ Otrokovice.
Bližší informace získáte u správce poplatku – MěÚ Otrokovice, odbor ekonomický, odd. 

místních poplatků a cen, budova č. 1 – kancelář č. 222a, tel. 577 680 221 nebo e-mail: rad-
nice@muotrokovice.cz. 
 Ilona svoZIlová, odbor ekonomický MěÚ

oZnáMení výběrových říZení
Město Otrokovice vyhlašuje výběrová řízení na prodej bytových
jednotek a RD:

a) 3+1 na ul. Školní 1300 v otrokovicích:
- č. 100 o výměře cca 116,15 m2, minimální cena: 1 500 000 Kč

- označení „b. j. 1300/100“
b) 2+1 na ul. bezručova č. p. 1168 v otrokovicích: 

- č. 1168/13 B o výměře 63,36 m2, minimální cena: 870 000 Kč
- označení „b. j. 1168/13“

c) 2+1 na ul. tylova č. p. 950 v otrokovicích: 
- č. 950/11 B o ploše 69,42 m2, minimální cena: 880 000 Kč

- označení „b. j. 950/11“
garsoniéry na ul. Školní 1300 v Otrokovicích:

d) č. 108 o výměře cca 33,40 m2, minimální cena 510 000 Kč
- označení „b. j. 1300/108“

e) č. 305 o ploše cca 33,07 m2, minimální cena 499 000 Kč
- označení „b. j. 1300/305“

f) č. 406 o výměře cca 33,40 m2, minimální cena 510 000 Kč
- označení „b. j. 1300/406“ 

g) rd na ul. Přístavní v otrokovicích:
- č. p. 5191 na pozemku st. pl. 510/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
37 m2 s přilehlou částí pozemku p. č. 448/167 – zahrada o výměře 108 m2, 

minimální cena 750 000 Kč – označení „RD 5191“

Prodej bytových jednotek (každé zvlášť) včetně příslušných spoluvlastnických 
podílů na společných částech budov a příslušných spoluvlastnických podílů ke 
stavebním pozemkům a prodej RD se uskuteční za cenu nejvyšší nabídky za 
následujících podmínek: 
• zájemce uvede: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručovací 

adresu a telefonický kontakt
• úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje ZMO
• předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. 

uchazeči
• v případě, že má být nemovitost nabyta do společného jmění manželů, podají 

nabídku do výběrových řízení oba manželé společně 
• v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhoduje při vyhodnocení 

čas podání nabídky, s tím, že dříve podaná nabídka má přednost,
• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrová řízení 

zrušit
•  ve výběrových řízeních bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější nabídka, 

další nabídka v pořadí nebude stanovena
• uzávěrka výběrových řízení: 
pro položky a), b), d), f), g) platí termín 28. 2. 2011 v 10 hodin. 
pro položky c) a e) platí termín 25. 3. 2011 v 10 hodin. 

Přihlášky do výběrových řízení je nutno podat na každou bytovou jednotku 
zvlášť osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označením 
v levém dolním rohu „b. j. 1168/13“, „b. j. 950/11“, „b. j. 1300/108“, „b. j. 
1300/305“, „b. j. 1300/406“ nebo „RD 5191“ na adresu: MěÚ Otrokovice, 
budova č. 1, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
Výběrová řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. 
Prohlídku je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo telefonickém objedná-
ní. Bližší informace podá pí Radana Pisková, tel.: 577 680 213 nebo na úřední 
desce MěÚ Otrokovice.

Nástěnné kalendáře s uměleckými fotografiemi Otrokovic 
historických i současných a se zajímavými historickými 

údaji z kronik města nyní za poloviční cenu. 
K dostání v předprodeji Otrokovické BESEDY za 55 Kč.

Omezený počet výtisků!
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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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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 329,5 
m2, která dosud sloužila jako prodejna a servis 
výpočetní techniky.
Žadatelé o pronájem doručí žádosti s uvedením 
předmětu činnosti a návrhem ceny nájemného za 
m2/rok s označením „Školní 1299“ na adresu:
tehos, s. r. o., p. Ing. tomáš Morys, ředitel 
společnosti, tř. t. bati 1255, 765 02 otroko-
vice.
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.

celostátní sčítání lidu pomůže záchranářům, sociologům i budoucím generacím
Blíží se sčítání lidu, domů a bytů, 

které patří k nejrozsáhlejším sta-
tistickým zjišťováním. Sčítání přináší 
velké množství cenných údajů, které 
nelze jiným způsobem efektivně zjistit. 
následující sčítání je připravováno na 
březen 2011 – rozhodným okamžikem 
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Většina z nás si položí otázky: Proč se 
sčítání lidu, domů a bytů vlastně prová-
dí? není to jen vyhazování peněz daňo-
vých poplatníků? Plynou z toho pro nás 
nějaké výhody? Odpovědi na tyto otáz-
ky a další jiné vám nabízíme v následu-
jících bodech.

• Sčítání pomůže nám všem zjistit, ko-
lik nás je, jak a kde žijeme, na jaké úrov-
ni. Poskytne údaje o obyvatelstvu, jeho 
demografických, sociálních a ekono-
mických charakteristikách, o domácnos-
tech, úrovni bydlení, struktuře domov-
ního a bytového fondu. Tyto údaje jsou 
nezbytné pro tvorbu a změny penzijního 
systému, systému vzdělávání či zdravot-
ní péče, ale také bytové a dopravní poli-
tiky. Takto vzájemně provázané údaje se 
nedají zjistit žádným jiným způsobem.                                         

• Použití údajů ze sčítání usnadní ob-
cím a krajům přístup k finančním pro-
středkům jak ze státního rozpočtu, tak 

z evropských zdrojů. Informace vyplý-
vající ze sčítání slouží také jako podklad 
pro přerozdělování rozpočtových pro-
středků krajům a obcím.

• Sčítání v roce 2011 je součástí celo-
světového programu populačních a by-
tových cenzů, které koordinuje OSn. 
Poprvé v historii se jednotně uskuteční 
sčítání obyvatel všech 27 členských stá-
tů Evropské unie, což umožní vytvořit 
zcela srovnatelné údaje o Eu a jejích 
jednotlivých členech.

• Sčítání poskytne budoucím genera-
cím obraz doby, ve které žijeme a nám 
dává přehled o dobách minulých. Díky 
historickým výsledkům sčítání máme 
nyní přesnou představu o tom, jak žili 
naši předkové – jaké bylo osídlení, jaké 
byly rodiny, jak se měnil bytový a do-
movní fond, jaká byla kvalita bydlení, 

jak se vyvíjelo socioekonomické složení 
populace. První sčítání lidu se datují již 
do doby před nejméně 6000 lety, jak do-
kazují hliněné tabulky nalezené ve staro-
věkém Babylonu. Sčítání prováděli také 
ve starověké Číně či v Egyptě, v Římské 
říši i ve středověku. Přesný a detailní ob-
raz naší doby zanecháme také my našim 
potomkům.

• Získáme informace o dalším vývo-
ji populace. Z výsledků sčítání vychází 
i prognózování očekávaného počtu oby-

vatel, tzv. demografické projekce.
• Výsledky sčítání jsou velmi důležité 

a slouží jako podklad pro rozhodování 
například v oblasti územního rozvoje, 
sociální politiky, bydlení, dopravy atd. 
Mapují život menšin i sociálních skupin, 
které potřebují pomoc ze strany státu či 
samosprávy.

Mnozí z nás si neuvědomují, kolik 
maličkostí, které ovlivňují náš každo-
denní život, nám může přinést servis 
vzniklý díky sčítání. například minis-
terstvo zdravotnictví podle dat ze sčítá-
ní plánuje, kolik má objednat očkova-
cích vakcín pro děti v České republice, 
dále mohou živnostníci, podnikatelé 
a firmy získat díky sčítání velmi dob-
rý přehled, ve kterých lokalitách budou 
lidé potřebovat jejich služby nebo také 
podle dat ze sčítání lze snadno vypočí-
tat, kde budou v příštích letech školní či 
předškolní děti a kolik jich bude.

neberte vyplnění sčítání lidu, domů 
a bytů jako útok na vaše práva. Povinnost 
poskytnout požadované údaje formou 
vyplnění sčítacích formulářů stanovuje 
zákon a plyne to ze závazků, které má 
ČR jako člen Evropské unie. Především 
ale pomůžete celé společnosti.

bc. Marcel neMček,
vedoucí odboru evidenčně-správního

dalŠí PodrobnostI 
naleZnete uProstřed 
otrokovIckých novIn 

na následuJící sPecIální 
dvoJstraně (str. 6-7).

oZnáMení 
výběrového říZení
Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších předpisů město 
Otrokovice vyhlašuje výběrové říze-
ní na pronájem nebytových prostor 
na Tržišti (zkolaudováno k účelu 
užívání pro přípravu a prodej ob-
čerstvení), ulice Havlíčkova, Otro-
kovice o celkové výměře 25 m2 za 
následujících podmínek:

1. doba nájmu: nejdříve od 1. 5. 2011 
na dobu neurčitou,

2. nájemné: a) minimálně 850 Kč/
m2/rok (bez DPH),

b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, 
nejpozději do 5. dne prvního měsí-
ce příslušného čtvrtletí a bude kaž-
doročně upraveno o % inflace za 
předcházející rok, které uvádí vždy 
počátkem roku ČSÚ,    

c) nezahrnuje zálohy na služby spo-
jené s užíváním nebytových prostor,

3.  účastník výběrového řízení ve své 
žádosti uvede navrhovanou výši ná-
jemného za m2/rok a účel nájmu, 

4. nezbytnou podmínkou nájemní-
ho vztahu je provozování veřejného 
WC nájemcem,

5. účastník výběrového řízení doloží: 

a) kopii živnostenského oprávně-
ní  nebo kopii výpisu z obchodního 
rejstříku,

b) originál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu k České správě sociální-
ho zabezpečení, finančnímu úřadu 
a zdravotní pojišťovně,

6. V souladu s usnesením RMO č. 
41/02/11, ze dne 7. 2. 2011, bude 
součástí nájemní smlouvy i závazek, 
že v pronajímaných nebytových pro-
storech nebudou umísťovány a pro-
vozovány výherní hrací přístroje, 
interaktivní videoloterijní terminály 
a jiná obdobná  technická zařízení 
umožňující interaktivní hraní her 
s peněžitými sázkami ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. nájemce před podepsáním ná-
jemní smlouvy uhradí pronajímateli 
kauci ve výši čtvrtletního nájem-

ného a záloh na služby. Tato kauce 
bude použita v případě, že nájemce 
nebude platit řádně nájem a služby 
s nájmem spojené a při ukončení ná-
jemního vztahu, po vyrovnání všech 
závazků bude tato kauce, případně 
její úměrná část pronajímatelem vrá-
cena nájemci.

8. uzávěrka výběrového řízení:  18. 
3. 2011 ve 12.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje na ne-
veřejné schůzi Rada města Otroko-
vice. Prohlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout na tel.: 
577 662 313,  případně 602 788 515 
(p. Dohnal). Bližší informace po-
skytne Lenka Blahová  na tel.: 
577 662 317.

nabídky předají zájemci osob-
ně nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení ul. 
Havlíčkova” na adresu: 

TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele,  tř. 
T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice, 
Zadavatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení zrušit a nevybrat žádnou 
z nabídek.

Nově otevřené 

masáže Na Baťově
lehátko Ceragem - přijatelné ceny

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

oDvoZ a LIKvIDaCe aUTovRaKŮ

ZDARMA
včetně

vystavení dokladu o ekologické 
likvidaci vašeho autovraku na Místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  autovrakoviště třebětice

KONtrOla  
a čištěNí KOmíNů

Otrokovice a okolí
tel.: 773 220 232

AvOn cEntrum - Otrokovice Střed
nám. 3. května 35 

nad květinářstvím Jasmín, poblíž nového kostela, kousek od fary
- přímý prodej výrobků na místě bez objednání- skladem ihned k odběru
- pravidelné slevové doprodeje (akce ke Dni matek)
- katalogové objednávání, vzorky zdarma k vyzkoušení
- možnost registrace nových členů - distributorů
- rozšířeno o prodej výrobků a doplňků na nehtovou modeláž 

Otevírací doba po-pá od 9 do 17 hodin
(příp.individuálně i mimo otevír.dobu v sobotu a neděli)

tel: 605 375 505

Pronajmu 50m2 nebyt. prostor v 1. nP víceúčelového 
domu na tř. t. Bati v Otrokovicích. nebyt. prostor se 
skládá z kanceláře 35m2, kuchyňky, Wc a chodby. Do 
prostoru vede samostatný vchod. v okolí nemovitosti 
možnost bezplat. parkování. v prostorech připojena 
el. energie, voda, vytápění vlastním plynovým kotlem. 
cena nájmu včetně záloh na služby 9 000 Kč. vratná 
kauce při podpisu smlouvy.  mob.: 725 638 012.
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Sčítání lidu krok za krokem 

1) Blíží se první návštěva komisaře 
Ještě předtím, než sčítací komisaři začnou rozná-

šet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své 
schránce letáček se základními informacemi o sčítání 
lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce 
lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, 
kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který 
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do 
domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, 
ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v kaž-
dé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit 
komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo 
o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou 
komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. 
března 2011.

2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů pro-

kazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, 
který bude předkládat při návštěvě v každé domác-
nosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude 
mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem 
České pošty. 

3) komisaři roznášeJí formuláře
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. břez-

na každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro 
všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či pod-
nájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku 
v domácnosti třeba jen přechodně). 

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formulá-
ře s vysvětlivkami: 
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domác-

nosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane je-

den)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze maji-

telé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro 

všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři 

předají osobně proti podpisu. 
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého 

bydliště, bude už  na formuláři dopředu předtištěno 
vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře 
předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hla-
vičce ručně do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým 
způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, 
a nabídne vám tři základní možnosti:

1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete 

tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín 
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)

3) Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu 
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, 
předá vám komisař předtiš-
těnou obálku formátu A4, 
žádné poštovné v tomto 
případě domácnost ne-
platí). 

Pokud komisaře kdokoliv po-
žádá o pomoc s vyplněním, vždy 
mu vyjde vstříc a pomůže. 

Pro cizince a národnostní menšiny bu-
dou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích 
(angličtina, němčina, ruština, romština, viet-
namština, francouzština, ukrajinština a polština).

Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí 
a nebudu v tu dobu doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném 
termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu 
doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno 
jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dosta-
ví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovo-
val, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 879 702 
a domluvit si jiný čas návštěvy. 

Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, 
najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu 
doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete 
formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. 
dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších 
pošt ve vašem regionu. 

3) rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc 

z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem 
sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují 
podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 
Příklad: 

Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, 
ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání 
se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před 
půlnocí, v rozhodný okamžik mezi 
námi bylo a je třeba 
jej do sčítání 

uvést.  
Po rozhod-

ném okamžiku 
začíná sběr formu-
lářů. 

4) sBěr vyplněných for-
mulářů

Už při návštěvě komisaře jste se 
dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, 
předáte je komisaři osobně a nebo zda je 
odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, 

základní termíny Sčítání lidu
26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 879 702 se mohou lidé 
obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00. 
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blí-
žícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, 
kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce 
letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan do-
stane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ 
LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí  
25. března 2011.
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný oka-
mžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo 
v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.  
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.
Existují tři základní možnosti:
• Internet 
• Předání sčítacímu komisaři 
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes 
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři. 
20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro in-
formace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu 
v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační e-mail info@scitani.cz.

perličky a zaJímavosti
• Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Ev-

ropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou 
v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na 
jednoho obyvatele. Částka je podobná jako v jiných zemích EU). 

• Nově přibude např. dotaz na registrované partnerství.
• Nezjišťuje se vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve 

sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví lednič-
ky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vyba-
vení je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina počítač 
a připojení k internetu. 

• Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České 
pošty.

• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní 
a bytové listy prostřednictvím  datových schránek. 

historie sčítání lidu

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem 
území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily 

panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly 
pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na čes-
kém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 
1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. 

Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán pa-
tent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapi-
tolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo 
sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednot-
ně na celém území soustátí. 

Rozsah informací i  kvalita dat se začaly významně zvyšovat od 
roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem 
území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa 
nekonalo, bylo v roce 1940  kvůli  2. světové válce.

Statistická akce desetiletí začíná za pár dní - buďte na sčítání připraveni!

strany zpracoval: MIcHal KratocHvíl

OtrOkOvické
nOviny
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je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dub-
na 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line

Nejjednodušší a nej-
rychlejší způsob, jak  

f o r m u l á -
ře odeslat, je inter-

net. Od rozhodného okamži-
ku bude možné na www.scitani.

cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line. 
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na in-

ternetu, potřebujete papírové formuláře, které 
vám přinesl sčítací komisař. Na papírových for-

mulářích najdete vpravo dole u čárového 
kódu dva unikátní kódy (jeden čistě 

číselný a jeden, k t e r ý  

k o m -
binuje čísla 

a písmena). Těmi se na 
www.scitani.cz přihlásíte, otevře se 

vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. 
V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání ob-
držíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly 
statistikům v pořádku doručeny. 

Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vy-
plnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Po-

kud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na 
stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bez-
platné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu. 
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího ko-
misaře s vyplněním

Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na 
osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v do-
mluvený čas formuláře vyzvednout. To je také oka-
mžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto 
pomoc požádáte. 

Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu 
změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený 
čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete 
ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných 
sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro 
formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na 
tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 
800 978 702, kde je možné navržený termín druhé 
návštěvy změnit podle vašich potřeb. 

Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, na-
jdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou 
adresou P. O. Boxu a s Oznámením o náhradním ter-
mínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude 
popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.

5) když Budete potřeBovat pomoc

telefon: 800 879 702
bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů 
a bytů 2011 (v provozu denně 8–22 hod od 26. února 
do 20. dubna 2011)

e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roz-
nést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, 
kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít 
sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou ko-
misaři připraveni nechat si údaje např. od nemocné-
ho, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a for-
muláře za ně kompletně vyplní. 

bezpečnoSt
Ochrana osobních údajů a zajiště-
ní bezpečnosti všech sbíraných dat 
jsou nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ 
při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu 
připravujeme ve spolupráci s Úřadem 
pro ochranu osobních údajů, jehož 
specialisté se účastnili přípravy textu 
zákona o sčítání lidu včetně dalších 
právních norem, které se sčítáním 
souvisejí.  Úřad provede také kontro-
lu zpracování osobních údajů získa-
ných při sčítání.
 „Ochrana informací, které lidé do for-
mulářů vyplní, je pro nás velmi důleži-
tá. Bezpečnostní opatření jsme začali 
připravovat už dva roky před samot-
ným sčítáním a na projektu pracuje 
několik bezpečnostních specialistů,“ 
uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritsche-
lová. 

ochrana Sběru dat
Každá z cest, jak je možné vyplněné 
formuláře odevzdat, je zabezpečena 
jiným způsobem.

oSobní předání
Sčítacímu komiSaři
• Sčítací komisaři budou pracovníci 

České pošty, tedy lidé, kteří mají 
zkušenost a praxi s doručováním 
peněz i cenných zásilek i s manipu-
lací s osobními údaji. 

• Sběrná místa všech formulářů jsou 
pošty, které jsou pod speciálním 
čtyřiadvacetihodinovým dohledem.

• K dopravě vyplněných formulářů 
bude Česká pošta používat pouze 
zabezpečená vozidla a bude s for-
muláři nakládat jako s cennými zá-
silkami s mimořádnou ochranou. 

vyplnění na internetu
Pro on-line vyplnění sčítacích formu-
lářů je potřeba Adobe Acrobat mi-
nimální verze 9.0, který umožňuje 
vysoký stupeň zabezpečení. Při on- 
-line odesílání je zajištěna maximální 
ochrana osobních údajů a předávané 
informace jsou chráněny proti zcizení 
i neoprávněnému zásahu jakékoliv 
třetí strany. 

ochrana Skenování a zpraco-
vání do elektronické podoby
Vyplněné papírové formuláře svezou 
speciální vozy České pošty do zabez-
pečeného meziskladu a odtud pak 
pojedou dál do zabezpečeného ske-
novacího centra. 

ochrana archivace a vyhod-
nocení výSledků
Jakmile budou papírové formuláře 
naskenovány, dojde před samotným 
zpracováním k jejich anonymizaci. 
To v praxi znamená, že budou z da-

tabází odstraněna všechna jména 
a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak 
pouze zjistíte, že např. v Bruntále v 
Jiráskově ulici žije žena, které je 35 
let, má dvě děti, každý den dojíždí do 
práce vlakem do Opavy, vystudovala 
vysokou školu a narodila se v Ostra-
vě, ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se 
jmenuje ani jaké má rodné číslo. 
Po oskenování budou všechny papíro-
vé formuláře uschovány ve speciálně 
zabezpečených objektech a budou 
skartovány specializovanou firmou, 
která má potřebné bezpečnostní cer-
tifikáty od Národního bezpečnostní-

ho úřadu.  Zákon o sčítání lidu říká, 
že ČSÚ je povinen skartovat papírové 
formuláře do tří let od rozhodného 
okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ 
s tím, že papírové formuláře skartuje 
nejpozději do jednoho roku. 
„Na závěr budou naskenované a ano-
nymizované formuláře v elektronické 
podobě předány k trvalému uložení 
do Národního archivu,“ doplňuje Iva 
Ritschelová. Bližší informace o za-
bezpečení jednotlivých fází sčítání 
lidu nám bezpečnostní specialisté 
nedovolí z pochopitelných důvodů 
zveřejnit.

Vzor průkazu sčítacího komisaře či komisařky.

Statistická akce desetiletí začíná za pár dní - buďte na sčítání připraveni!
OtrOkOvické

nOviny
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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
23. a 24. února
Městská sportovní hala, otrokovice

XIII. obaly Morava MeZInárodní atletIcký MítInk 2011
Součástí akce jsou Otrokovické halové přebory škol. Mítink se koná pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a za finanční podpory města 
Otrokovice. 
Program: středa od 15.30 hodin: čtyřboj, sprinty, překážky, trojskok, dálka, výš-
ka, čtvrtek od 15.30 hodin: čtyřboj, dálka, trojskok, koule

středa 2. 3., 15 hod., I. budova Měú 
vyhláŠení vítěZů dětské výtvarné soutěže
Vernisáž výstavy dětských výtvarných prací na téma „Dopravní prostředky v na-
šem městě“. Vyhlašování bude spojené s autogramiádou Pavla Valouška a Jaro-
slava Orsága

4.-6.3., sportovní hala Štěrkoviště
Jarní cena Města otrokovIce
Turnaj starších žaček v házené, pořádá oddíl házené TJ Jiskra Otrokovice

sobota 5. 3., 8.30 hod.
MasoPustní reJ Masek
SDH Kvítkovice vás zve do masopustního průvodu, který projde ulicemi Kvítko-
vic a navštíví jednotlivé domácnosti. Sraz masek je 8.15 hod. v hasičské zbrojnici 
v Kvítkovicích

sobota 5. 3., 9 hod.
vodění Medvěda
Tradiční průvod masek centrem Otrokovic od pož. zbrojnice přes náměstí 3. květ-
na, ul. Komenského, Dr. Stojana, nábřežní a Újezdy, pořádá SDH Otrokovice
sobota 5. 3., 19.30 hod., sokolovna otrokovice
končInová Zábava - Zábava spojená s „pochováváním basy“ i bohatou 
tombolou. K poslechu i tanci hraje skupina Orion. Srdečně zve SDH Otrokovice

úterý 8. 3., Městská sportovní hala
kraJský Přebor atletIckých PříPravek
Halový přebor, pořádá oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice

11.-13. 3., 14 hod., sportovní hala Štěrkoviště
Jarní cena Města otrokovIce
Turnaj mladších žaček v házené, pořádá oddíl házené TJ Jiskra Otrokovice

sobota 13. 3., 15 hod., sokolovna otrokovice
sPortovní karneval na sokolovně
Odpoledne plné hudby, zábavy a soutěží pro děti i jejich rodiče. Srdečně zve oddíl 
ASPV TJ Jiskra Otrokovice

pátek 25. března, od 19 hodin, hotel atrium
o sPortovní slávě - sportovec otrokovic roku 2010
Vyhlášení nejlepších sportovců, kolektivů i trenérů Otrokovic - více na straně 12

sobota 5. března v 19 hod., 
sál otrokovické besedy
tomáš vyoral -  sebedražba 2.0
Další večer poeticko-neetické tvorby sveře-
pého otrokovického písničkáře a básničkáře 
(autora písničky Otrokovice) spojený s před-
stavením jeho první vydané sbírky básniček.
 vstupné: 50 kč

pondělí 7. března v 17 hod., foyer otrokovické besedy
vernisáž prací ZuŠ otrokovice - sbírka Motýlů
Výstava prací žáků výtvarného oboru přináší nejrůznější techniky i umělecká 
pojetí. na vernisáži vystoupí žáci hudebního oboru ZuŠ Otrokovice. Výstava 
potrvá do 31. března a je přístupná od pondělí do pátku vždy od 8 do 18 hod. 
V sobotu a v neděli pouze po dobu konání kulturních akcí. vstup volný

forbína 2011 - pátý ročník divadelní přehlídky 
čtvrtek 10. března v 8.30 a 10 hod., sál otrokovické besedy
divadelní soubor otrokovické besedy tyJátr uvádí pro školy:
kdo se boJí, nesMí do lesa
Rozverná pohádková komedie o Babě Maggi a loupežníkovi Bujónovi, kteří vaří 
ve své lesní restauraci ty nejzvláštnější polévky. Výprava: Lukáš Laciga. Režie: 
Radek Chmela.  vstupné: 25 kč – omezený počet míst

čtvrtek  10. března v 19 hod., sál otrokovické besedy
divadelní soubor otrokovické besedy  tyJátr uvádí:
o. henry /r. chmela  Podfuk
Divadelní zpracování tohoto příběhu nechť je vám humorným připomenutím 
historicky ověřeného faktu, jež praví: „ženská se do kšeftu prostě tahat nemá.“ 
V hlavních rolích se představí Olga Brožová, Martin Stoklásek a Karel Škrabal. 
Režie Radek Chmela. Výprava Lukáš Laciga
vstupné: 60 kč, senioři a studenti 30 kč

pátek 11. března v 19 hod., sál otrokovické besedy
divadlo 6. května holešov
norman robbins – hrobka s vyhlídkou
napínavá detektivní groteska, při které se budete smát i příjemně bát, se odehrává 
v osamělé vile plné podivínů. Poté, co ji navštíví právní zástupce, aby otevřel 
závěť po otci, začnou se v sídle dít prapodivné věci…
Režie: Jan nejedlý vstupné: 60 kč, senioři a studenti 30 kč

sobota 12. března v 19 hod., sál otrokovické besedy - host forbíny
Zdeněk IZer s pořadem Ze dvou se to léPe táhne
V pořadu vystoupí jako host zpěvačka ŠáRKA VAŇKOVá.
nový hudebně zábavný pořad  jedinečného a nezaměnitelného humoristy a bavi-
če Zdeňka Izera.  vstupné: 240, 220 a 200 kč

neděle 13. března v 15 hod., sál otrokovické besedy - host forbíny
divadlo Špílberg brno uvádí
o rybářI a Zlaté rybce
Pohádka napsaná na známé a bohužel i dnes tolik aktuální téma lidské chamtivos-
ti je svým poselstvím pro dnešní dobu přímo předurčená. Chudý a skromný rybář 
hnán chamtivostí své ženy prosí zlatou rybku, aby plnila její přání…
 vstupné: 70 kč
sobota 19. března v 19 hod., sál otrokovické besedy
cIGánskI dIablI - best of a skladby z nového alba adagio & furioso

nový koncertní program fenomenálního orchestru z Bratislavy, který sklízí ova-
ce po celém světě.
vstupné: 240, 220 a 200 kč 

sobota 26. března v 19.30 hod., sál otrokovické besedy
MaŠkarní bál s PePou náhlovskýM
Slavný komik vás provede tanečním večerem s bohatým programem, v němž dále 
vystoupí Tomáš Vyoral, orientální skupina AnIfÉ, členové divadla TYJáTR  
a další. Hity nejnovější i starší zahraje skupina PEXESO ve složení Lenka Stroji-
lová, Evžen Kotásek a Miroslav Janků. Slosování vstupenek o ceny. Občerstvení 
zajištěno. náVŠTĚVnÍCI V MASKáCH – SLEVA ZE VSTuPnÉHO.
vstupné: 150 kč (masky 100 kč) 

Připravujeme:
úterý 26. dubna v 19.30 hod.
hvězdy jak je neznáte s JaneM krauseM
Zábavný pořad s hercem a brilantním moderátorem Janem Krausem a jeho sy-
nem, hudebníkem a zpěvákem Davidem. vstupné: 250; 230 a 210 kč

pátek 29. dubna v 19,30 hod., sál Otrokovické BESEDY
koncert skuPIny fleret s JarMIlou Šulákovou
 vstupné: 200; 180 a 160 kč

kIno beseda
čtvrtek 3. března v 19 hodin, usa 2010 – 98 min., titulky
fotřI Jsou lotřI – komedie - u Jebalů právě zaťukala na dveře krize střed-
ního věku. Přístupno  vstupné 69 + 1 kč

pátek 4. března v 10 hodin, česko 2009 – 107 min.
kaJínek – akční, thriller - Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Ka-
jínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky 
svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledaněj-
ší člověk v Evropě. Přístupno od 15 let  vstupné  49 + 1 kč

čtvrtek 17. března v 19 hodin, usa 2010 – 98 min., titulky
hon na čaroděJnIce – dobrodružný, thriller - Výpravný film vypráví 
příběh hrdinného křižáka Behmana (nicolas Cage) a jeho nejbližšího přítele fel-
sona (Ron Perlman). Po desetiletích boje se vracejí do vlasti, kterou nacházejí 
zdevastovanou morem. Přístupno od 12 let vstupné 74 +1 kč

neděle 20. března v 15 hodin, usa 2010 – 96 min, český dabing 
MeGaMysl – animovaná rodinná komedie - Megamysl nebyl vždycky dare-
bák. Když ho rodiče na rodné planetě posadili do vesmírného vozítka a poslali do 
světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi, přímo 
uprostřed vězeňského dvora. Přístupno  vstupné  69 + 1 kč

čtvrtek 24. března v 17 hodin,velká británie 2010 – 114 min., český dabing 
letoPIsy narnIe: Plavba JItřního Poutníka - Edmund a Lu-
cinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových, tráví prázdniny u svých příbuzných 
společně se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu vzpomínají na 
narnii a na dobrodužství, které tam zažili, když jednoho dne z ničeho nic ožije 
obraz lodi, který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do 
narnie. Přístupno od 15 let vstupné  69 + 1 kč

PřIPravuJeMe na duben: 
Guliverovy cesty, cizinec, na vlásku, fimfárum – do třetice všeho dobrého, 
127 hodin, rodinka

břeZen



Dne 1. února se dožila věku 
80 let paní 
Marie bednaříková. 

Hodně štěstí a hlavně zdraví 
přejí syn Josef 
s manželkou, 
vnuci Martin s 
manželkou, Jan, 
Michaela, Ond-
řej a pravnučka 
Martinka.

Dne 8. února oslavila 85 let 
paní Marie kuJanová. 
Do dalších let hodně zdraví, 
štěstí, životní pohody a spo-

kojenosti přeje 
manžel Josef, 
dcera Jitka a 
syn Josef s ro-
dinami, vnou-
čata a prav-
noučata.

Manželé Jiří a Jana ka-
dlecovI oslaví dne 4. 
března krásné 50. výročí spo-
lečného života. Blahopřeje-
me a do dalších let přejeme 
štěstí, pohodu, radost a hlav-
ně zdraví. Dcery Jana, Hana 
s manželem a vnoučata Hon-
za, Iveta a Sarah.

Dne 28. února bychom vzpomněli nedožitých 75 let 
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana 
antonína čevely z Otrokovic. S láskou a 
úctou stále vzpomínají a za všechno děkují manžel-
ka, dcera Miriam s rodinou a zeť Vojtěch s rodinou, 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Kdo v srdci žije, nikdy neumírá. 28. února to bude 
rok, kdy nás opustil 

pan Miroslav dIvIna. 
Vzpomínáme a nezapomeneme. Manželka Marie 
a sestra Alena s rodinou.

Dne 28. 2. uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil 
pan Zdeněk hlobIl. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkují manželka Jana a syn Zdeněk a 
ostatní příbuzenstvo.

Dne 2. března si připomeneme smutné 4. výročí 
úmrtí 

pana slavomíra Šenovského. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a syn 
s rodinou.

Odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 2. břez-
na vzpomeneme druhé výročí úmrtí 

pana Jaroslava Jurečky. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie, 
dcery Radka a Dana s rodinou.

Dne 7. března uplyne 5 let od dne, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek a dědeček, 

pan Josef ŠuMŠal. 
nikdy nezapomeneme a děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi. Dcery Věra a Jarmila s rodinou.

Dne 9. března uplyne 1. smutný rok od úmrtí 
pana Mgr. Jiřího Ševčíka. 

Odešel ve věku pouhých 54 let. Kdo jste ho měli 
rádi, vzpomínejte s námi. S láskou manželka a 
syn.

Dne 13. března uplyne 5 let od chvíle, kdy nás 
náhle opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček, 
pan ladislav MInařík. Stále s láskou vzpo-
mínají manželka Marie a dcera Hana s manželem 
a vnuk Martin. Děkujeme všem, kteří si na něho 
vzpomenete s námi.

Dne 13. ledna uplynulo 5 let a 2. 
února 2 roky, kdy nás navždy opus-
tili Zdenka a Jiří bláhovI. S 
láskou a úctou vzpomíná syn Jiří s 
rodinou. Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku.

Dne 23. ledna uplynulo 10 let, kdy nás opustila naše maminka, 
babička a prababička, 

paní dobromila kadlecová. 
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají syn Miro-
slav s rodinou a snacha Dana s rodinou.

30. ledna to byly již 4 roky, co nás navždy opustil 
náš drahý 

Zbyněk bráZdIl. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 3. února uplynou 3 roky od úmrtí 
pana karla vobeJdy. 

S láskou vzpomínají manželka Magda, děti s ro-
dinami a pravnučka Terezka.

Jen svíci hořící a kytičku na hrob můžeme Vám 
dát, chvíli postát a věčný spánek Vám přát. 
4. února uplynulo nedožitých 76 let a 29. března 
pak 20 let od úmrtí 

paní Zdenky foltýnové.

Dne 13. února uplynulo 20 let od úmrtí mého 
manžela, 

pana Jana koutného. 
Vzpomíná celá rodina.

Dne 14. února by se dožil 80 let 
pan Zdeněk koJecký. 

S láskou vzpomínají dcera Alena s dětmi Zdeň-
kem, Magdou a Janou.

Dne 15. února to bylo 20 let, co dotlouklo zlaté 
srdce naší maminky a babičky 

Marie kvasné. 
Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromně v životě, 
velká ve své lísce a dobrotě. Vzpomínají dcery 
Anežka Tománková a Ilona Žůrková s rodinami.

Dne 17. února jsme si připomněli 20. výročí úmrtí 
pana rudolfa Štětkáře. 

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, dcera 
Alena s rodinou a syn Rudolf s rodinou. 

Dnes, 18. února, je tomu rok, kdy nás navždy 
opustil náš syn, 

pan Martin Zahradníček. 
S láskou vzpomínají rodiče a sestry Renata a Rad-
ka. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 22. února to budou již 3 roky, co nás navždy 
opustila 

paní věra kleInová. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera a syn 
s rodinami.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 25. 2. uplyne 
20 let, co nás navždy opustila naše drahá mamin-
ka a babička, 

paní Marie ZáPecová. 
Kdo jste jo znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpo-
mínají dcery Libuše, Jiřina a Zdeňka s rodinami.

Dne 25. února vzpomeneme 15 výročí úmrtí 
pana Zdeňka ZáMečníka. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. Manželka Helena, dcera Dagmar s 
rodinou, syn Radek a sestra Marcela s rodinou.
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Jednoduché
a podvojné
účetnictví,
DPH, mzdy, 

daňová
evidence, 

sklady
LevNě

a PoCTIvě!

724 455 918

CHovaTeLsKé
a ZaHRáDKářsKé 

PoTřeBy
• potřeby a krmiva pro psy, kočky, ptáky, hlodavce, slepice, králíky

• semena, sazečky, zemina, postřiky, nářadí, bazénová chemie

Komenského 1, otrokovice-střed - 100 m od sokolovny
tel: 776 623 124 nebo 731 020 555

www.sedmikraska-otrokovice.cz

nově zrekonstruované

KADEŘNICTVI YVETT
(v poliklinice vedle solné jeskyně) 

- střIh horkými nůžkami, horkou vibrační břitvou 

- barvení revolučním systémem InOA (SOB systém) 

- fIberceutIc (vlasový botox) 

- masážní relax mycí box, aj. 

Titul Salon Expert L'Oréal Paris

iveta linhartová – 608 748 284 
lucie Ovčáčková – 732 449 732

blahoPřání

cukrárna PralInka
(na Středu, za ČSOB) vás zve 
po zimní pauze do svých pro-
stor k posezení u dobré kávy, 
zákusků, zmrzliny a dalších 
sladkostí. otevíráme 1. 
března v 10 hodin. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

redakce@otrokovickenoviny.cz
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Jak se bránit proti kyberšikaně
Rozšiřování a přístup k informačním technologiím s sebou při-
náší vedle neoddiskutovatelných kladů i některá velmi zásad-
ní nebezpečí. Jednou ze skupin, které jsou tímto nebezpečím 
ohroženy, jsou i děti. Z tohoto důvodu se Základní škola T. G. 
Masaryka před třemi lety zapojila do dlouhodobého projektu 
E - bezpečí. Celý projekt je zaměřen na prevenci sociálně pato-
logických jevů spojených s využíváním informačních a komu-
nikačních technologií. 

V rámci tohoto projektu byla pro žáky 7. až 9. ročníku uspo-
řádána přednáška pod vedením lektorského týmu E-Bezpečí 
a Centra PRVOK Pdf univerzity Palackého v Olomouci. Té-
matem byla kyberšikana a další nebezpečné komunikační jevy 
spojené s elektronickou komunikací.

 Kyberšikana jako taková zasahuje takřka všechny věkové 
kategorie, ale právě u školních dětí má velmi ulehčený cíl.  Děti 
totiž disponují vysokou úrovní počítačové gramotnosti, nikoli 
gramotnosti mediální! Jsou zvídavé a nezkušené. Dají se snad-
no ovlivnit, zastrašit nebo vydírat. navíc nevidí, kdo je na dru-
hé straně linky. V domnění, že jde o stejně starého kamaráda, 
neváhají sdělovat osobní informace, fotografie nebo se i setkat 
s neznámým člověkem. A to všechno bez vědomí rodičů. V ex-
trémních případech může dojít k sebevraždám, znásilněním, 
psychologickým poruchám apod.  Proto je nutné neustále dě-
tem zprostředkovávat informace o jevech, kterým mohou být 
vystaveny. V prezentaci bylo dětem na konkrétních příkladech 
ukázáno, jak může jejich každodenní praxe na internetu nebo 
i s mobilním telefonem přerůst do příběhu se špatným koncem. 
Tímto ilustrujícím způsobem se žáci seznámili s riziky při po-
užívání moderních komunikačních technologií a možná si ně-
kteří uvědomili vlastní chyby. 

V závěru žáci diskutovali, ptali se a taky obdrželi přehledové 
letáky se základními informacemi. Věřím, že v nich přednáška 
zanechala podnětné a alarmující informace nutné vědět a znát 
při používání moderních komunikačních technologií. Další 
informace o projektu E-bezpečí je možné najít na internetové 
adrese www.e-bezpeci.cz.  
 Mgr. Ivana beZděková,
 metodik prevence ZŠ T. G. Masaryka

ZŠ Mánesova uspořádala Papírové pondělí
Již v roce 2002 jsme začali spolupracovat se zlínskou orga-

nizací ADRA, díky které se nám podařilo realizovat přání žáků 
tehdejší 6. B. Ti se rozhodli formou Adopce na dálku pomá-
hat dítěti z některé rozvojové země, které nemělo tolik štěstí, 
aby mohlo žít se svými rodiči a chodit do školy jako děti u nás. 
V rámci hodin občanské výchovy jsme se tomuto tématu vě-
novali, a protože humanitární pomoc je nám blízká i díky naší 
dlouholeté spolupráci se Stonožkou – Hnutím na vlastních no-
hou, dlouho jsme se nerozmýšleli a vybrali bengálskou holčičku 
Kripu Barikder, které jsme pomáhali několik let. Když rodiče 
Kripy z projektu odstoupili, ihned jsme našli náhradníka, tento-
krát chlapce Titu Chowdhuryho, o kterého se „staráme“ od roku 
2006. Abychom nezatěžovali kapsy Sdružení rodičů, které náš 
záměr zaštítilo, rozhodli jsme se peníze získávat mimořádnými 
sběry papíru. Již před několika lety jsme začali pořádat Papíro-
vé pondělky, kdy jsme od rodičů, dětí i otrokovických občanů 
vybírali sběr nejen u školy, ale i před brankami domů, ve vcho-
dech, ve firmách, kde pro nás balíky papíru byly připraveny. 
V pondělí 7. února jsme tuto akci zopakovali a moc nás těší, že 
s velkým úspěchem. Vysbírali jsme o více než 5 500 kg papíru 
než je obvyklé v jiných měsících. Děkujeme proto všem, kteří 
nás podpořili a pomohli nám. Velkou pochvalu si zaslouží také 
žáci 6. A, 8. A, 8. C a 9. A, kteří se do akce s velkým nasazením 
pustili. A už teď víme, že další Papírové pondělí nás čeká 27. 
června 2011. Počítejte prosím s námi!

 Marcela Javoříková, ZŠ Mánesova Otrokovice

Ze Školních lavIc

recenZe - bohuslav Matyáš - další fejetony

Již druhý knižní soubor fejetonů představuje veřejnosti Bohuslav Matyáš 
z Otrokovic. Jeho nová knížka,opět v kapesním formátu,přináší na více 

než sto padesáti stránkách jedenatřicet fejetonů, které autor v minulých le-
tech publikoval převážně v denících Mf DnES a Zlínské noviny.
  Osmašedesátiletý spisovatel předkládá čtenářům pestrý koktejl životních 
zkušeností, jemný humor s mírnou ironií a kultivovaný jazykový projev. ni-
jak totiž v sobě nezapře vystudovaného bohemistu a historika. Ve svých fe-
jetonech si všímá nejen každodenních záležitostí života, ale i nedávné české 
historie. Svůj pohled směřuje i do vládních křesel a do poslaneckých lavic 
a rád se pouští i do osobních výpovědí. například ve fejetonu nazvaném 
Beránka vlku se zachtělo vzpomíná na srpnové dny v roce 1968, kdy působil 
jako hlasatel v protiokupačním rozhlasovém vysílání v Olomouci.
  Mgr. Bohuslav Matyáš je členem Obce spisovatelů a Syndikátu novinářů 
ČR. Knižně dosud vydal svoji první sbírku fejetonů nalejme si čistého vína! 
a dvě knihy rozhovorů se společným názvem Rád jsem vás poznal. Jeho sou-
časnou knihu fejetonů Kýho víra! (měkké i v titulu autor vysvětluje na str. č. 
103) vydalo nakladatelství Ottobre.
 karel halberŠtát, novinář

Z jednání rMo (24. 1. 2011)
Při druhém jednání Rady města Otrokovice 

v roce 2011 bylo projednáno 19 bodů, k nimž 
bylo přijato usnesení. Všechna tato usnesení jsou 
veřejnosti k dispozici na internetových stránkách 
města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

Rada města schválila vítěze výběrového říze-
ní na pronájem obchodních nebytových prostor 
o výměře 88,26 m2 na náměstí 3. května č. p. 
1465 (za starým kostelem). Prostor bude prona-
jat paní Haně Koláčkové za cenu 2 050 korun/
m2 za účelem prodejny sportovních potřeb. Radní 
dále schválili projektový tým k záměru Monito-
ringu ovzduší ve městě Otrokovice, hlavním ko-
ordinátorem tohoto projektu je Ing. Petr Zakopal 
(vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Otro-
kovice). 

Rada města schválila také doplnění Komise 
státní památkové péče vyvíjející svou činnost 
na území správního obvodu Otrokovicka. Rada 
města dále schválila nominaci ředitele ZŠ Prak-
tické a ZŠ Speciální Otrokovice Mgr. Vladimíra 
Kadlece na ocenění pedagogických pracovníků 
Zlínského kraje za pedagogickou činnost a vý-
znamný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé 
generace. Radní schválili také nominaci pana 
Petra Berana na Cenu Salvator za rok 2010 za 
mimořádný čin - záchranu lidského života. Poté 
schválila nominaci paní Zdenky Wasserbauerové 
na Osobnost roku 2010 ve Zlínském kraji za práci 
pro nadaci Šance na podporu onkohematologic-
ky nemocných dětí a získávání dárců kostní dřeně 
v rámci zlínského regionu. 

Radní se dále jednomyslně shodli na tom, že 
v městských bytech bude s účinností od 1. břez-
na upravena výše nájemného pouze o inflaci 
za rok 2010. Rada města dále schválila nákup 
materiálu v hodnotě 30 tisíc korun na zhotovení 
dřevěných plastik pro veřejná prostranství města 
Otrokovice.

Z jednání rMo (7. 2. 2011)
Rada města se na svém třetím letošním jednání 

zabývala celkem 34 body programu, k nimž přija-
la usnesení. Všechna tato usnesení jsou veřejnos-
ti k dispozici na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Radní vzali na vědomí přehled výkonů Tech-
nických služeb Otrokovice za poslední čtvrtletí 
uplynulého roku i vyhodnocení provozu měst-

ských tržišť za uplynulý rok. Rada města svým 
průlomovým usnesením poprvé v historii města 
vyhlásila záměr neumožňovat v pronajatých ne-
bytových prostorách ve vlastnictví města Otroko-
vice provoz heren a kasin a umisťování či provo-
zování výherních hracích přístrojů, interaktivních 
videoloterijních terminálů a jiných podobných 
zařízení a her. V tomto duchu rada města již dále 
nepovažuje za společensky únosné, aby v měst-
ských prostorech byl umožněn tento typ podni-
kání, proto radní schválili návrhy dopisů všem 
čtyřem stávajícím nájemcům, v nichž je jim toto 
rozhodnutí oznámeno. Rada města v této souvis-
losti také schválila uzavření dodatku, na jehož 
základě nebude dále možné provozovat v měst-
ských prostorách výherní hrací přístroje, inter-
aktivní videoterminály a jiná obdobná zařízení 
podle loterijního zákona. 

Rada města vzala na vědomí informace správce 
městských nemovitostí TEHOS, s. r. o. týkající se 
provozování sportovního areálu Trávníky. Radní 
poté schválili uzavření dodatku ke smlouvě mezi 
městem Otrokovice a provozovatelem kabelové 
televize společností J. D. Production, kterým se 
mění doba trvání a způsoby ukončení smlouvy. 
Radní schválili také pořízení 5 tisíc parkovacích 
kotoučů za 26 940 korun. 

Dále Rada města po doporučení komise mlá-
deže a sportu schválila ocenění nejúspěšnějších 
sportovců města za rok 2010 a v této souvislos-
ti radní schválili jménem zadavatele rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Or-
ganizační zajištění slavnostního večera O spor-
tovní slávě.“ nejvýhodnější byla vyhodnocena 
nabídka Agentury Velryba. Rada města vzala 
dále na vědomí výroční zprávu o svobodném pří-
stupu k informacím i výroční zprávu o vyřizování 
petic, stížností a podání za rok 2010. 

Radní vzali na vědomí také návrh rozpočtu 
města Otrokovice na rok 2011 a souhlasili se za-
řazením projektů: Krizové SMS, Monitorovací 
stanice ovzduší a Televize Otrokovice - do Roz-
vojových plánů města Otrokovice. 

Rada města rovněž schválila bannery k 870. 
výročí první písemné zmínky o Otrokovicích 
a jejich celoroční užívání na všech akcích pořá-
daných městem Otrokovice a jeho organizacemi 
a společnostmi i na akcích dotovaných z rozpočtu 
města. 

  Ing. Milan Plesar,
místostarosta města Otrokovice

InforMace Z Jednání rady Města otrokovIce
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otrokovická beseda otevírá kurzy:
cvičení rodičů s dětmi od 2 do 4 let s lektor-
kou V. fuksovou  ve čtvrtek od 16 do 17 hodin 
(malý sál), kurzovné 500 Kč. Škola nejen pro 
člověka zralého věku s Mgr. J. Křemenovou 
ve středu od 10 do 12 hodin. Cena 80 Kč/hod. 
skupinová a individuální příprava na těho-
tenství, porod a rodičovství s Mgr. J. Křeme-
novou ve středu od 14 do 16 hodin, nutná do-
mluva předem na e-mail: kremen@razdva.cz 

v měsíci březnu otevíráme nové kurzy 
a zveme na ukázkové hodiny:
Mami, jdu si hrát s B. Rytířovou  v pondělí 
nebo ve středu od 9.30 do 10.30 hodin, ukáz-
ková hodina 21. 2. 2011 v 9.30 hodin. Kurzov-
né 400 Kč.
Mami, jdu si hrát v anglickém jazyce s B. 
Rytířovou ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. ukáz-
ková hodina 24. 2. 2011 v 15 hodin. Kurzovné 
400 Kč.
bodyforMInG s B. Rytířovou v pondělí 
a ve středu od 17.30 do 18.30 hodin (zrcadlo-
vý sál). ukázková hodina 21. 2. 2011 v 17.30 
hodin, s sebou dvě plastové lahve o obsahu 
1,5 l nebo činky, ručník a karimatku. Kurzovné 
600 Kč.
kreativní malování a psaní k poznání vaší 
osobnosti a k relaxaci s Mgr. S. Hanzlovou 
v úterý od 10 do 12 hodin (učebna). ukázková 
hodina 1. 3. 2011 v 10 hodin. Cena 80 Kč/hod. 
cvičení pro zdraví pro ženy s Ing. Z. Kymlo-
vou ve čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin (malý 
sál), kurzovné 500 Kč. Začínáme 17. 3. 2011. 
cvičení pro zdraví pro muže s Ing. Z. Kym-
lovou v pondělí od 19.30 hodin (malý sál), kur-
zovné 500 Kč. Začínáme 14. 3. 2011.
Podrobnější informace: 571 118 103, 
724 411 148, předprodej@beseda.otrokovice.
cz)  Marcela koZlová

V loňském roce byla na-
vázána spolupráce mezi 

MuDr. Svatoslavem Jančíkem 
a SEnIORem Otrokovice, p. o. 
na poskytování fyzioterapie 
a odborné rehabilitace uživa-
telům zmíněného zařízení so-
ciálních služeb. MuDr. Jančík 
vybavil dvě pronajaté místnosti 
na SEnIORu C tak, aby v nich 
mohly být poskytovány různé 
druhy rehabilitace i elektroléč-

by (např. DD proudy, TEnS, 
VAZ-02, magnetoterapie, ultra-
zvuk, apod.). 

fyzioterapeutka Bc. Prachá-
rová dochází do domova dva-
krát týdně a prioritně se věnuje 
potřebám našich uživatelů, pře-
devším poúrazové rehabilitaci, 
měkkým technikám, mobiliza-
ci páteře, reflexní a vazivové 
masáži atd. na základě obou-
stranně pozitivní zkušenosti 

byla smlouva mezi SEnIORem 
a MuDr. Jančíkem prodlouže-
na od 1. 1. 2011 na dobu neu-
rčitou.

Poděkování patří rovněž 
praktickému lékaři MuDr. Li-
boru Tesaříkovi, který s námi 
spolupracuje již od začátku pro-
vozu SEnIORu C. Mezi jeho 
pacienty patří všichni uživatelé 
domova pro seniory a domova 
se zvláštním režimem tohoto 

zařízení. na začátku letošního 
roku pořídil pro naši ordinaci 
MuDr. Tesařík QuikRead 101 
– přístroj na měření koncent-
rací medicínsky významných 
látek, důležitých pro stanovení 
diagnózy a monitorování paci-
entů. Využití tohoto přístroje 
podstatným způsobem urychlí 
vyhodnocení zdravotního stavu 
našich uživatelů, a tedy zvýší 
kvalitu lékařské péče.

na závěr bych chtěla za uži-
vatele i zaměstnance SEnIORu 
C oběma lékařům poděkovat 
a vyjádřit přesvědčení, že naše 
dobře fungující spolupráce bude 
i do budoucna pokračovat ve 
stejně vstřícném a přátelském 
duchu k oboustranné spokoje-
nosti, což bezesporu přispívá ke 
kvalitní péči o naše uživatele.

Ing. simona MalInová,
vedoucí SENIORu C

spolupráce lékařů a senIoru c úspěšně pokračuje, lidé si péči chválí

nadějný fotbalový potěr nezahálí ani 
v zimě. Mládež fotbalové Jiskry 

si neoblíbenou zimní přípravu každo-
ročně zpestřuje halovými turnaji. Starší 
přípravka se nejprve v lednu zúčastnila 
kvalitně obsazeného turnaje v Holešově, 
kterým prošla bez zaváhání, ba co víc, 
bez obdržené branky a po zásluze mladé 
naděje fotbalové Jiskry získaly turnajové 
vítězství. navíc nejlepším střelcem tur-
naje byl Patrik Šiška. 

Ani mladší žáci nezahálejí, a tak 
v závěru ledna uspořádala fotbalová 
Jiskra mezinárodní turnaj ml. žáků pod 
názvem MEMORIáL MIROSLAVA 
HLOBILA. na tomto velmi kvalitně 
obsazeném turnaji se mladí talenti Jis-
kry neztratili a dokázali sehrát vyrovna-
né zápasy jak s týmem Tescomy Zlín, 
tak s pozdějším vítězem, slovenskou 
Myjavou. Mladší žáci pořádající Jiskry 
nakonec v turnaji za povzbuzování de-
sítek diváků a rodičů obsadili konečné 
druhé místo, čímž skvěle reprezentovali 
nejen mateřský klub, ale celé město Ot-
rokovice. Po zásluze tak mladé naděje 
fotbalové Jiskry převzaly z rukou otro-
kovického místostarosty Milana Plesara 

gratulace, diplomy, poháry a medaile. 
V této souvislosti fotbalová Jiskra dě-
kuje městu Otrokovice za finanční pod-
poru všem mládežnickým akcím, kte-
rých se mladí fotbalisté účastní. Jsou to 
ze strany města Otrokovice velmi dobře 
investované prostředky. 

První únorovou sobotu pořádala fot-
balová Jiskra v otrokovické městské hale 
turnaj starších přípravek. Zde se mladým 
nadějím Jiskry už tolik nedařilo.

Hráči předváděli bojovné výkony, 
ale trápilo je neproměňování šancí, 
což nestačilo na lepší než čtvrté místo. 
Vítězství si odvezl tým ze sousedního 
Holešova, na druhém místě byly Louky 
a třetí skončili mladí fotbalisté z Vikto-
rie Otrokovice.

Tým mladších žáků se ve stejný ter-
mín - první únorovou sobotu - představil 
na turnaji v Želechovicích. Mladé naděje 
otrokovické Jiskry zde potěšily dobrými 
výkony, v celém turnaji nenašly přemo-
žitele a po zásluze zvítězily.
nejlepším brankářem byl vyhlášen náš 
brankář Hubert Dvořák a Dominik Ro-
zumek byl zařazen do All stars turnaje.             
 hynek brŠlIca

fotbalová Jiskra vychovává mladé fotbalisty, ti sbírají poháry při turnajích

Mužstvo starší přípravky FC Jiskra Otrokovice po vítězném turnaji v Holešově.

WWW.SAtElitYOtrOKOvicE.cz
POzOr zAPOJEní A inStAlAcE zDArmA
u KOnKurEncE zAPlAtítE min. 300 Kč

SAtElitní PříJímAč S KArtOu
icEcrYPt S1500Pvr + cSlinK nEOmEzEně

2 999 Kč

         HD SAtElit S KArtOu  
DiziPiA SKYlinK rEADY + SKYlinK irD. nEOmEzEně 

4 500 Kč

DvB-t PříJímAč - 850 Kč
Di-BOx 22, ScArt, mODulAtOr

KOntAKt
tEl.: 774 960 263

vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na za-
sedání Zastupitelstva města otrokovice (ZMo), 
které se uskuteční ve čtvrtek 24. února v 16 hodin. 
na začátku zasedání ZMo bude dán investorovi 
(správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace, stavební správa olomouc) a projektantovi 
(sudoP brno, spol. s r. o.) prostor pro prezen-
taci záměru elektrizace a zkapacitnění železniční 
trati otrokovice – Zlín střed.

UpOZOrŇUjeme, Že jedNáNí ZmO
jsOU VeřejNá.

termíny dalších zasedání ZMo v roce 2011:

21. dubna
23. června

15. září
3. listopadu
15. prosince

vzpomínka na koncert

Dovolte mi, abych se s vašimi čtenáři podělil o 
nevšední hudebně-kulturní zážitek. Přijal jsem 

pozvání na koncert Ženského pěveckého sboru Otro-
kovice, který se konal 30. 12. 2010 ve farním kostele 
ve Spytihněvi. A musím říci, že jsem nelitoval cesty 
až ze Znojma, neboť toto pěvecké těleso podalo výkon 
hodný obdivu. Vyváženě sestavený program, výborné 
sólistky i sbor, citlivý a vkusný doprovod korepetitora 
Mgr. Marka Obdržálka, to vše ještě umocněno dokona-
lou akustikou chrámového prostoru poskytlo poslucha-
čům svátečný pocit souznění s hudbou i s interprety. Že 
se koncert líbil, svědčí i pochvalné reakce publika po 
skončení programu. 

Takový výsledek lze docílit pouze dlouhodobou a cí-
levědomou prací na zkouškách, což je nesporná zásluha 
sbormistra Jaroslava Zimáka, v hudbě žáka mého otce 
Ladislava Zapletala, který působil v Otrokovicích v le-
tech 1933 - 1970 jako varhaník a učitel hudby (pamětní-
ci si jistě vzpomenou). Já působím pedagogicky na ZuŠ 
ve Znojmě již 32 let a po celou tuto dobu spolupracuji s 
různými pěveckými sbory, takže můj názor není úplně 
laický. Také je třeba poděkovat p. faráři za umožnění 
koncertu v důstojném interiéru kostela, a také za násled-
né milé přijetí a pohoštění na faře. Závěrem chci Žen-
skému pěveckému sboru Otrokovice popřát ještě hodně 
takto zdařilých koncertů a těším se na další setkání s 
tímto výjimečným uměleckým tělesem.
 ladislav ZaPletal, Znojmo

Z redakční PoŠty

kachní hody
restaurace dolly trávníky

pátek - neděle,18.-20. února
rezervace: 606 663 789
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577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
   oTrokoVIcE

lEmiPlEt,  s .  r.  o .
Tepelně-izolační a sanační omítky satsYs
Fasádní barvy meFFert
Více info na stránkách výrobce www.satsys.cz
Ceny jako u výrobce,doprava zdarma
Sklad:
Brumovská 917
Valašské Klobouky
www.dresoviny.eu

I stěna chce dýchat!

 Reference: fasáda zámku Bojkovice

 

V pátek 28. ledna v odpoledních hodinách 
odjelo družstvo házené TJ Jiskra Otrokovi-
ce, tvořené 12 nejmenšími otrokovickými 
házenkářkami a házenkáři, na turnaj do 
Velké nad Veličkou. Čekal nás tam třídenní 
turnaj, který byl pro mnohé z dětí první zku-
šeností s „velkou házenou“. 

V konkurenci dalších osmi týmů z celé 
České republiky, které přijely z Ivančic, 
Slavie Praha, Hájů Praha, Hodonína, Velké 
nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Zlína 
a Olomouce, jsme obsadili pěkné sedmé 
místo, kterým naše děti potvrdily očekávání 
trenérů. někteří naši hráči začali s trénin-
kem teprve v září minulého roku. I proto 

bylo sedmé místo pro 
nás úspěchem. 

 nejlepším střelcem 
našeho družstva byl 
Daniel Čamek s deví-
ti brankami, jen jeden 
gól za ním zůstala Ro-
mana Kutrová. Tur-
naj byl pro všechny 
velmi náročný, hlav-
ně po fyzické stránce, 
ale i přes vzrůstající 
únavu děti zvládly se 
ctí odehrát všech osm 
zápasů, a odvezly si 
tak z turnaje cenné 
zkušenosti, které se 
jim jistě budou ho-

dit, pokud u házené vydrží, v což všichni 
věříme. Celkovým vítězem turnaje se stalo 
družstvo z Ivančic. Jedna ze tří nejmladších 
hráček turnaje byla vyhlášena členka naše-
ho družstva, šestiletá Tereza Karlíková.

 V nejbližší době nás čeká na konci února 
4denní soustředění a o týden později odjíž-
díme na jednodenní turnaj opět do Velké 
nad Veličkou. 

 Ráda bych touto cestou poděkovala na-
šim malým hráčům za jejich výkony a je-
jich rodičům za podporu nejen při turnaji 
samotném. 

 lenka háJková,
vedoucí družstva TJ Jiskra Otrokovice

Malí bojovníci a bojovnice vyválčili šťastnou sedmičku

Veslaři mají za sebou úspěš-
ný rok – dokázali dovézt řadu 
medailí z mistrovských závo-
dů mládeže i dospělých a na-
víc vybojovat si účast v re-
prezentačních družstvech ČR 
včetně startů na mistrovství 
Evropy a světa.

na první medaile si v loň-
ském roce naši veslaři sáhli 
již v dubnu na mistrovství ČR 
na 6 km dlouhé trati v Hoříně. 
Stříbrné medaile zde vybojo-
valy G. Polášková a S. Šarová 
na dvojce bez korm. doros-
tenek, M. Omelka na dvojce 
bez korm. dorostenců a také 
P. Čabla v závodě skifů mužů 
lehké váhy. 

na brněnské mezinárodní 
regatě mládeže si nejlépe ved-
la čtyřka dorostenců, která si 
v sestavě M. Omelka, D. Hra-
dila, J. Vodinský, J. Ševčík 
a korm. R. Janda vybojova-
la start za Českou republiku 
v soutěži olympijských nadějí 
CEfTA v Polsku.

Červnové mistrovství ČR 

žactva a dorostu bylo pro naše 
veslaře úspěšné – veslaři vy-
bojovali 3 x zlato, 3 x stříbro, 
2 x bronz a dalších 6 finálo-
vých umístění. O cenná umís-
tění se zasloužili:
1. Místa:
čtyřka s korm. dorostenky 
(G. Polášková, S. Šarová, 
n. Aguilarová, K. Krejčová, 
korm. R. Galetková)
skif žáci ml. (P. Skalník)
dvojskif žáci st. (M. Svízela, 
M. Šimoník)
2. Místa:
dvojskif žáci ml. (f. novotný, 
P. Skalník)
dvojka bez korm. dorostenci 
(M. Omelka, J. Pavlica)
skif žáci st. ( J. Solař)
3. Místo:
dvojka bez korm. dorostenky 
(R. Galetková, K. Krejčová) 

O týden později se konalo 
v Račicích mistrovství ČR 
juniorů a seniorů, kde slavil 
úspěchy především P. Čabla, 
který získal 6 zlatých medailí, 

a to za vítězství v závodech 
mužů seniorů lehkých vah 
– čtyřka bez korm. (společ. 
DuKLA Praha + Otrokovice), 
skif muži, dvojskif muži a za 
vítězství v závodech LV do 23 
let. Další zlato získal společně 
s J. Atarsiou na párové čtyř-
ce do 23 let ve společenství 
s veslaři z Hodonína a Blesku 
Praha. Stříbrné medaile zís-
kal na dvojskifu mužů LV J. 
Atarsia s M. Viktorou z Ho-
donína. 

Dosažené kvalitní výsledky 
byly základem pro nominaci 
našich veslařů na mistrovství 
světa mužů do 23 let, které 
se jelo v Brestu. V konkuren-
ci veslařů z celého světa se 
česká posádka čtyřky mužů 
lehké váhy s naším J. Atar-
siou umístila na 13. místě. 
P. Čabla zde startoval s praž-
ským veslařem A. Kapou na 
dvojskifu LV a po dobrém 
výkonu si vybojovali účast ve 
finále B. Tato posádka dostala 
příležitost startovat i na ME 

v září v Portugalsku - posádka 
obsadila v konkurenci seni-
orských evropských posádek 
12. místo.

O dosažené úspěchy se za-
sloužily trenérky Z. Atarsia, 
M. Solařová a J. Zbudilová. 
V současné době se již vesla-
ři pilně připravují na letošní 
sezonu - trénink probíhá ně-
kolikrát týdně na veslařských 
trenažérech a v posilovně na 
veslařské loděnici. na lodích 
se chtějí ti starší vydat na řeku 
Moravu ihned, jakmile to 
březnové počasí umožní. Le-
tošním cílem je opět úspěšná 
reprezentace našeho města na 
mistrovských soutěžích a start 
v reprezentačních družstvech.

Veslařský oddíl má stále 
otevřené dveře pro mladé zá-
jemce o sport - přijďte se na 
nás na jaře podívat na lodě-
nici u Moravy. Bližší infor-
mace najdete na internetu na 
adrese:
www.veslariotrokovice.cz
 Jiří kubíček

veslaři hodnotili uplynulou sezonu, byla tradičně medailová 25. března
od 19 hodin

Hotel Atrium
O SPOrtOvní 

Slávě
Slavnostní vyhodnocení 

nejlepších sportovců 
kolektivů  

a trenérů města 
Otrokovice za rok 2010

v programu vystoupí: 
mArtin mAxA, SBOr SvAtÝ 
PluK, cYKlO-triAl SHOW 

JOSEFA DrESSlErA
a další.

Prodej vstupenek pro veřejnost:
od 1. března od 15 hodin
 Otrokovická BESEDA

Pořádá město Otrokovice ve 
spulpráci s Agenturou velryba.

faSádní barvy a omítky
betonové výrobky

zdící materiály
hydroizolace, aSfalt. lepenky

Stavební chemie, nářadí
kanalizace a odvodnění

komínové SyStémy
maltové SměSi a pojiva

Sádrokartony
Střešní krytiny

tepelné izolace, zateplení
Stavební ocel a kari Sítě

materiál vám dovezeme až na Stavbu!
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