
Vzácné netopýry rezavé nalezli pracovníci Technic-
kých služeb Otrokovice při likvidaci starých, trouchnivějí-
cích topolů na Bahňáku. V dutině jednoho kmene si udělalo 
zimoviště na dvacet malých savců, kteří patří mezi větší druhy 
netopýrů u nás (snímek nahoře). Všechna zvířata si převzali 
do své péče pracovníci ochrany přírody (snímek dole), kteří 
je převezli do umělého příbytku, kde přečkají do konce zimy. 
Pracovníkům technických služeb, kteří pomoc zorganizovali,  
tak nezbývá než poděkovat za záchranu vzácných živočichů. 
(kra), foto Ladislav Novák

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

18. března 2011
číslo 3 - ročník 21
zdarma - neprodejné
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  úVodNí sLoVo
Vážení spoluobčané,

   Zastupitelstvo města otrokovice dne 24. 2. na 
svém třetím řádném zasedání schválilo rozpočet 
města na rok 2011 a rozpočtový výhled na léta 2012 
a 2013. Takto lakonicky lze komentovat skutečnost, 
že zastupitelé města učinili jedno z nejdůležitějších 
rozhodnutí roku. 

   přiznám se, že sestavování letošního rozpoč-
tu bylo obzvlášť složité, trvající více než tři měsíce. 
Jednání probíhala na koaliční úrovni, ve finančním 
výboru, k jeho tvorbě se vyjadřovali zastupitelé, po-
díleli se na něm ředitelé městských příspěvkových 
a obchodních organizací a samozřejmě pracovníci 
odboru ekonomického. Výsledkem je pro letošní rok 
rozpočet vyvážený s důrazem na investice. Zde jsou 
zařazeny převážně akce pokračující z roku 2010, 

nové akce s přiznanou dotací a akce s podanou žá-
dostí o dotace. oblast investic je akcentována z dů-
vodů končících nabídek na spolufinancování z fondů 
evropské unie a přidaná hodnota těchto akcí je více 
než zřetelná. Za zmínku rovněž stojí, že v letošním 
roce dále omezujeme provozní náklady městského 
úřadu včetně nákladů mzdových, což bude mít za 
následek snížení objemu mzdových prostředků. pro 
letošní první pololetí nastavujeme čerpání do 45 
procent schváleného rozpočtu, vytváříme si tak re-
zervu pro případný propad v oblasti příjmové.

   Jsem přesvědčen, že jsme rozpočet sestavili 
odpovědně a s důrazem na potřeby našeho města. 
přejme si, abychom s jeho pomocí učinili další krok 
správným směrem.

 Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
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otrokovice budou v letošním roce 
hospodařit s vyváženým rozpočtem
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Otrokovičtí zastupitelé přijali 
po téměř dvouměsíčním období 
provizoria rozpočet města pro 
rok 2011. Nový finanční plán 
města nepočítá s pokračováním 
dalšího zadlužování a je sesta-
ven jako vyvážený. Obsahuje 
rekordní objem investic v his-
torii města a pamatuje i na více 
než dvoumilionovou úsporu vy-
plácených mezd zaměstnancům 
městského úřadu. Vyvážený 
rozpočet Otrokovic zahrnuje 
celkové výdaje ve výši 472 mi-
lionů 893 tisíc korun, které jsou 
kryty celkovými příjmy 443 
milionů 338 tisíc korun a zapo-
jením dalších financí ve výši 29 
milionů 555 tisíc korun. 
Téměř 205 milionů korun zís-
ká městská pokladna z daní, 
více než 54 milionů korun tvo-
ří příjmy z prodeje a pronájmu 
pozemků, nemovitostí a přija-
tých příspěvků. Přijaté dotace 
ze státního rozpočtu i Evropské 
unie tvoří dalších 184 milionů 
korun. 

Nejvýznamnějšími výda-
ji městského rozpočtu v roce 
2011 jsou investice v historicky 
nejvyšším objemu 154 milionů 
554 tisíc korun, tvořící 32,7 % 
z rozpočtu města. Vzhledem k 
aktuálnímu celorepublikové-
mu ekonomickému vývoji a 
nejistě odhadovanému budou-
címu vývoji je toto rozhodnutí 
městských zastupitelů pragma-
tickým krokem. V následují-

cím roce tak budou Otrokovice 
investovat do všech veřejných 
oblastí. „Konkrétně chceme 
realizovat projekty na moder-
nizaci mnoha dětských i jed-
noho školního hřiště, opravy 
místních komunikací i několika 
kilometrů chodníků ve všech 
částech města. Budeme inves-
tovat také do lepší efektivity ve-
řejného osvětlení, modernizace 
zastávek MHD, výstražného a 
varovného systému, vlastní te-
levize, rekonstrukce vestibulu 
Otrokovické BESEDY a dalších 
mnoha akcí, kterými podpoříme 
obnovu a rozvoj města ve všech 
jeho částech. Historicky největ-
ší objem investovaných financí 
je také jednou z cest zmírnění 
dopadů hospodářské krize, aby-
chom lidem nabídli další práci 
a oživili trh,“ objasnil význam 
investic místostarosta města 
Milan Plesar s tím, že přes po-
lovinu investované sumy před-
stavují projekty kofinancované 
z dotačních programů EU, nový 
sál v Otrokovické BESEDĚ a 
Víceúčelový sportovně-spo-
lečenský areál Baťov. Protože 
Evropské dotace městu přijdou 
s určitým zpožděním a radnice 
musí v mezidobí zajistit úhradu 
dodavatelům v průběhu realiza-
ce těchto investic, počítají Otro-
kovice se zapojením revolvin-
gového úvěru určeného pouze 
pro tento účel.  

Z celkových výdajů poputuje 

například na zajištění dopravy 
přes 38 milionů korun, dávky a 
podpory sociálního zabezpečení 
spolu se sociální péčí a pomocí 
potřebným činí téměř 105 mili-
onů korun. Státní správa a fun-
gování radnice přijde na 88,5 
milionu korun, vzdělání a škol-
ství téměř na 43 milionů korun, 
tělovýchova, sport a zájmová 
činnost pojme přes 80 milionů 
korun, ochrana životního pro-
středí 22 milionů korun, kultura 
na 58 milionů korun a bezpeč-
nost a pořádek přijde rozpočet 
města na 10,5 milionu korun. 
Na bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj je určeno 16 
milionů korun.

Otrokovice spolu s ostatními 
městy v republice zaznamenáva-
jí pokles v příspěvku na výkon 
přenesené působnosti ze strany 
státu. „Oproti minulému roku je 
to úbytek o více než 17 %, což 
v našem případě znamená 4,5 
milionu korun. Na situaci jsme 
zareagovali úsporou provoz-
ních výdajů městského úřadu 
i obchodních a příspěvkových 
organizací města. K tomu jsme 
se rozhodli přistoupit ke sníže-
ní objemu mzdových výdajů 
zaměstnanců radnice o 2,5 %, 
čímž uspoříme další více než 2 
miliony korun,“ přiblížil postup 
samosprávy města starosta Ja-
roslav Budek.  
 Mgr. Lenka KrupKoVá,
 tisková mluvčí města

Chráněné savce převzali ochránci přírody
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Noční směna s hlídkou městských strážníků není procházka růžovým sadem
Otrokovické noviny prožily s dvoučlennou hlíd-

kou strážníků otrokovické městské policie jednu 
běžnou noční směnu z pátku na sobotu. Přes před-
chozí obavy o naplnění podstaty výjezdu, tedy zrod 
této novinové fotostrany, se nakonec ukázalo, že 
jedna obyčejná policejní směna je náročným úko-
lem i pro zkušené matadory.

Záchrana opilců, řešení násilných domovních 
hádek, kontrola dodržování zákazu nalévání alko-
holu mladistvým i dohled nad dodržováním záko-
nů v hernách s hracími automaty. To je jen malý 
výčet povinností, které musejí plnit při výkonu své 
funkce strážníci městské policie. Moc zpestření při 
noční směně obvykle nemají, a když už, potěší se 
chvilkou s nalezeným psem v odchytovém kotci 
v Technických službách. O něho se totiž musejí 
postarat také.

Strážníci městské policie však neřeší jen aktuální 
případy, ale působí hlavně preventivně. Při pochůz-
kách se v průběhu noci objeví několikrát v celém 
městě, a to i v místech, kam běžný smrtelník v noci 
raději nechodí. Pravidelně například kontrolují 
zahrádkářské a chatové oblasti a také hřbitov, od-
kud se někdy ztrácejí nejrůznější věci. Že tak činí 
s úspěchem, potvrzuje řada odhalených pachatelů 
trestné činnosti, především pak majetkové.

Záda kryje hlídkám pracovník operačního stře-
diska, který má i díky kamerovému systému pře-
hled o dění v hlavních a frekventovaných částech 
města. Moc klidu si však také neužije. V době, kdy 
byl redaktor Otrokovických novin součástí jedné 
z hlídek, přijímal operační pracovník jedno ozná-
mení za druhým a trpělivě úkoloval hlídky řešením 
problémů. i díky tomu se podařilo zachránit zdraví 
a možná i život jednomu alkoholem unavenému 
muži.

Kontrola výtahu a podchodu na nádraží čD. nalezený retriever dostal granule a čistou vodu.

pravidelná obchůzka heren. Zde bylo všechno v pořádku, mladiství a nezletilí na automatech nehráli.

Závěr ze společné směny zní jasně: strážníci 
znamenají pro obyvatele města skutečnou záruku 
zvýšené jistoty a i díky jim se obyvatelé Otroko-
vic mohou cítit bezpečněji. Musejí řešit desítky 
a stovky drobných případů, kterými by se státní 
policie vůbec nezabývala. Je proto škoda, že řada 
lidí vidí ve strážnících jen uniformované muže, co 
rozdávají pokuty opilým cyklistům či v zákazu 
parkujícím řidičům. To je totiž jen zlomek toho, 
co ve skutečnosti pro bezpečnost obyvatel města 
dělají. To většina lidí nevidí a někteří ani bohužel 
možná vidět nechtějí.  (kra)

Kontrola hřbitova.

strážníci vcházejí do zahrádkářské osady na Štěrkovišti.

Díky pozornosti občanů nalezli strážníci na louce za městem 
opilého muže. bez pomoci to mohla být jeho poslední noc.

procházení a kontrola parku před společenským domem patří 
k základním povinnostem strážníků.

stejně tak i kontrola dodržování zákazu poskytování alkoholu 
nezletilým. Tihle ale už osmnáct měli...

ač je operační pracovník sám, nenudí se, společnost mu dělají 
telefonáty občanů i případné řízení akcí.
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radní ocenili dárce kostní dřeně 
Součástí posledního jednání rady města Otrokovice bylo při-
jetí pana Jiřího Daňka, dárce kostní dřeně. radní předáním 
daru, pamětního listu a zápisem do pamětní knihy vyjádřili 
poděkování za tento vysoce humánní čin, který může pomoci 
zachránit život.
Každý rok v naší zemi onemocní stovky lidí život ohrožují-
cími chorobami, jako jsou leukemie, těžké krvetvorné útlu-
my, zhoubné nádory a další vážné nemoci krve a obrany-
schopnosti. Moderní léčebné postupy, jako je chemoterapie, 
imunoterapie, biologická léčba a další nabízejí u většiny ne-
mocných zlepšení stavu, ne vždy ale trvalé vyléčení. Trans-
plantace krvetvorných buněk od zdravého dárce jim může dát 
naději na uzdravení a na návrat do plnohodnotného života 
i tehdy, když jiné metody selhávají. K tomu je ovšem potřeba 
vhodný dárce dřeně, zcela jedinečná osoba, která se s nemoc-
ným shoduje v mimořádně složitém systému transplantačních 
znaků. Přesto, že pravděpodobnost shody ve skutečnosti není 
nijak velká, stal se pan Jiří Daněk tím výjimečným člověkem, 
u kterého byly nalezeny shodné znaky, a mohl kostní dřeň da-
rovat. Sám se na tento čin nedívá jako na něco mimořádného, 
těší jej vědomí, že mohl pomoci druhému. „Do registru jsem 
se přihlásil na konci roku 2007, a až nyní jsem byl vybrán 
jako vhodný dárce. Všechna oddělení, která jsem navštívil, ať 
už ve Zlíně, Olomouci či Plzni, pracují na vysoké úrovni. De-
tailně mě seznámili se všemi informacemi, takže jsem neměl 
nejmenší pochyby o tom, že to, co dělám, je správné a po-
třebné. Samotný zákrok, kterého jsem se zprvu trochu obá-
val, proběhl zcela v pořádku a bez problémů. Myšlenka na 
nemocného, kterému jsem snad pomohl, mě moc těší,“ uvedl 
Jiří Daněk. Problematikou dárcovství a transplantací kostní 
dřeně se zabývá Nadace pro transplantace kostní dřeně, je-
jíž spolupracovnice paní Zdena Wasserbauerová navštívila 
radu města Otrokovice spolu s Jiřím Daňkem a připomně-
la potřebu podpory těchto aktivit také ze stran samosprávy. 
„Poskytnutí dotací od soukromých subjektů, měst či obcí 
je velmi důležité pro financování celého projektu. Zařazení 
nových dárců do registru není levná záležitost. Největší ná-
kladovou položku v něm tvoří složité laboratorní vyšetření 
transplantačních tkáňových znaků nových dárců. cena za 
vstupní vyšetření každého nově registrovaného dobrovolníka 
vyjde v současné době na 2 000 - 3 000 Kč. Protože náklady 
na nábor a vyšetření dobrovolníků vstupujících do registru, 
nehradí v České republice ani stát, ani žádná ze zdravotních 
pojišťoven, poskytuje je v rámci svého grantového programu 
po celou dobu existence Český národní registr dárců dřeně 
Nadace pro transplantace kostní dřeně. Dárcovství dřeně je 
u nás, stejně jako na celém světě, bezplatné,“ přiblížila Zdena 
Wasserbauerová.
Vedení města Otrokovice vnímá tuto potřebu a každoročně na 
ni reaguje. „Dárců kostní dřeně, jako je pan Daněk, si velmi 
vážíme a snažíme se vyjádřit naše poděkování a úctu jejich 
přijetím a předáním daru v rámci zasedání rady města. Kaž-
dým rokem také přispíváme Nadaci pro transplantace kostní 
dřeně částkou na vyšetření nových dárců. V roce 2010 jsme 
pro tyto účely uvolnili částku 10 tisíc korun. Nezapomínáme 
ale ani na samotné dárce, kteří mají po dobu tří let nárok na 
bezplatnou celosíťovou roční jízdenku na MHD či padesáti-
procentní slevu na vstupném do kina Otrokovické BESEDY,“ 
uvedl starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.

Městu není lhostejný stav jeho budov
Téměř existenční problémy pomohla vyřešit rada města Ot-
rokovice oddílu tenisu a stolního tenisu TJ Jiskra Otrokovice. 
Schválila totiž 100 tisíc korun na opravy havarijního stavu 
elektroinstalace budovy, kterou tenisté využívají ke své čin-
nosti.
Hojně využívaná budova prošla v lednu tohoto roku pravi-
delnou revizí elektrického zařízení s verdiktem revizního 
technika, že další provoz jednoznačně ohrožuje bezpečnost. 
Náklady, které byly vyčísleny na opravu, dosáhly výše téměř 
100 tisíc korun. rada města Otrokovice se k tomuto problé-
mu postavila čelem a rozhodla o provedení oprav vadné elek-
troinstalace v tomto objektu.
„Opravu nevyhovujícího stavu budovy zabezpečí městská 
společnost TEHOS prostřednictvím dodavatele, který vzejde 
z výběrového řízení. Situace v této budově byla již několik 
let na hranici únosnosti a z tohoto pohledu se jeví rozhodnutí 
rady města jako zcela logické. Stejně tak se budeme snažit 
postupovat s ohledem na rozpočet města také u ostatních ne-
movitostí ve vlastnictví města,“ objasnil postup radnice otro-
kovický místostarosta Milan Plesar.

aKtuáLNě z Města

VíCe aKtuaLIt Na www.otroKoVICe.Cz

Zpoplatnění severovýchod-
ní části obchvatu Otrokovic 
a návrat dopravy do ulic měs-
ta přiměly otrokovické radní 
k mnoha dílčím krokům. Jed-
ním z nich je zjištění intenzity 
dopravy v kvítkovické křižo-
vatce prostřednictvím speciali-
zovaného měření.  

Přetrvávající neutěšená do-
pravní situace, kdy Otrokovi-
ce musí denně čelit průjezdu 
tisíců automobilů, způsobuje 
komplikace ve zvýšení hluko-
vé, prachové i smogové zátěže. 
Se zvyšováním intenzity do-
pravy se snižuje také bezpeč-
nost chodců a zvyšuje riziko 
kolizních situací, což se vedení 
města nelíbí. S přicházejícím 
jarním obdobím a obecným ná-
růstem dopravy na tuzemských 
silnicích se dá v Otrokovicích 
očekávat zhoršení situace. 

aby při dalších jednáních 
s Ministerstvem dopravy Čr 
ve věci udělení výjimky ze 
zpoplatnění úseku r 55, slou-
žícího jako severovýchodní ob-
chvat Otrokovic, mohlo vedení 
města argumentovat aktuálními 

čísly, rozhodlo se získat statis-
tiku z jedné z nejvytíženějších 
křižovatek v regionu.

„Specializovaným měřením 
lze získat informace za posled-
ní týden. Členění je po jednot-
livých detektorech v intervalu 
deset minut a z těchto údajů je 
společnost provozující semafor 
schopna získat libovolnou sta-
tistiku. Může to být například 
zatížení za týden, za 24 hodin, 
ranní špička, odpolední špič-
ka, špička jednotlivých směrů 
jízdy a jiné. K dispozici však 
budou pouze údaje o počtu vo-
zidel. Bohužel není možné pro-
vést kategorizaci vozidel, tedy 
jejich rozdělení na osobní či 
nákladní vozy, kamiony, auto-
busy nebo motorky,“ přiblížila 
možnosti monitoringu vedoucí 
dopravy otrokovické radnice 
renáta Krystyníková a doda-
la, že v kvítkovické křižovat-
ce je v každém jízdním pruhu 
samostatná smyčka a každý 
směr jízdy má samostatný řa-
dicí pruh, takže jsou dostupné 
přesné údaje o všech směrech 
jízdy.

„Takto získané informace 
pro nás budou důležitým pod-
kladem pro následná jednání, 
při nichž budeme chtít docílit 
udělení výjimky ze zpoplatnění 
severovýchodní části obchva-
tu města. Přesto, že se k udě-
lování výjimek ministerstvo 
dopravy zatím staví negativně, 
chtěli bychom jej znovu oslovit 
a předložit aktuální dokumenty. 
Současně usilujeme o podporu 
dobudování chybějící jihový-
chodní části obchvatu města, 
což by výrazně snížilo dopra-
vu ve městě a vyřešilo také 
problém při přívalových deš-
tích v místní části Kvítkovice. 
Podle dokumentů Ministerstva 
dopravy Čr je s touto stavbou 
v odhadovaných nákladech přes 
jednu miliardu korun počítáno 
v horizontu let 2015 až 2018. 
Přípravy na tuto, pro naše měs-
to strategickou dopravní tepnu 
však poběží každý rok, napří-
klad letos ministerstvo dopravy 
vyčlenilo na výkup pozemků 
50 milionů korun,“ přiblížil 
místostarosta města Otrokovice 
Milan Plesar.  (red)

radnice upozorňuje na dopravní problémy

rada města Otrokovice schválila 
pravidla pro čerpání rozpočtu na 
první pololetí roku 2011, která 
předpokládají čerpání ve výši 45 
% z rozpočtu města Otrokovice 
na rok 2011. Čerpání v menší 
než poloviční výši je prozíravé 
především v tom, že město tak 
bude moci v druhém pololetí re-
agovat na aktuální stav ve výbě-
ru sdílených daní. 

Pravidla pro čerpání jsou 
rozdělena do třech základních 
oblastí, kterými jsou investiční 
akce a projekty, provozní výdaje 
a nákupy, rekonstrukce, opravy 
a udržování v objemu nad 50 ti-
síc korun. V rámci investičních 
akcí a projektů mohou pokračo-
vat investiční akce se získanou 
dotací, kterými jsou Veřejný 
sportovně-společenský areál Ba-
ťov, Zateplení budovy a SENi-
Oru Otrokovice a Otrokovická 
BESEDa - zprovoznění velkého 
sálu. V rozsahu potřebném pro 
zpracování žádostí mohou po-
kračovat investiční akce s poda-
nou žádostí o dotaci, které jsou 

zahrnuty v plánu investičních 
akcí na rok 2011. Mezi ně se 
řadí například akce Moderniza-
ce a vybavení otrokovických ZŠ, 
Dopravní obslužnost Kvítkovice 
či Monitoring ovzduší. realizo-
vány budou také investiční akce 
financované z prostředků města. 
Do této skupiny patří Projekt 
krizové SMS, Televize Otroko-
vice, rekonstrukce zahrady MŠ 
Zahradní, rekonstrukce zastávek 
MHD, chodníků, dětských hřišť, 
veřejného osvětlení a jiné.

Zahájení, příprava a realizace 
nových investičních akcí a veš-
kerých projektů včetně projektů 
komunitního plánování, kte-
ré mají návaznost na rozpočet 
města, budou podléhat schválení 
rady města Otrokovice.

Provozní výdaje budou v jed-
notlivých kapitolách rozpočtu 
čerpány ve výši maximálně 45 
%. K čerpání provozních výda-
jů při nákupu služeb, hmotného 
i nehmotného majetku, které 
přesahují částku 20 tisíc korun, 
bude používán systém ověřová-

ní objednávek a to před jejich 
odesláním, čímž se docílí zvýše-
né kontroly a dodržení stanove-
ných pravidel. 

Veškeré jednotlivé výdaje 
na nákupy majetku a služeb, 
investice, opravy, rekonstrukce 
a modernizace přesahující část-
ku 50 000 Kč hrazené z rozpoč-
tu města a z rozpočtu organizací 
s návazností na rozpočet města 
podléhají schválení rady měs-
ta Otrokovice. Výjimku tvoří 
havarijní opravy, kdy by byla 
ohrožena bezpečnost a zdraví 
lidí, popř. majetek.

V rámci zajištění správného 
dodržování pravidel a pro větší 
přehlednost bude radě města 
Otrokovice pravidelně měsíčně 
překládána k projednání zpráva 
o výdajích města a plnění stano-
vených pravidel. Do konce mě-
síce dubna a července roku 2011 
jí bude také předložen souhrnný 
přehled plnění za uplynulé čtvrt-
letí se zdůvodněním případné-
ho překročení čerpání výdajů. 
 (red)

rada schválila pravidla pro čerpání rozpočtu na první pololetí 

Město se postavilo na stranu utlačovaných tibeťanů
Otrokovická radnice se již 
tradičně vyvěšením tibetské 
vlajky připojila 10. března k 
celosvětové akci připomínající 
násilné potlačení povstání ve 
lhase.

„Tibetskou vlajku vyvěšu-
jeme jako symbol solidarity. 
Vyjadřujeme tak úctu obětem 
tibetského povstání ve lhase a 
podporu nelehkého boje Tibe-
ťanů za jejich práva,“ objasnil 
postoj radnice starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek.
V Tibetu je systematicky potla-
čována svoboda slova, užívání 
mateřského jazyka, nábožen-
ského vyznání, kulturní a ná-
rodní identity, a jsou tam desít-
ky politických vězňů.  (red)
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z jedNáNí rady a zastupIteLstVa Města otroKoVICe

Pronajmeme re-
klamní plochy na 
veřejných hodi-

nách před Spole-
čenským domem 
a před vlakovým 

nádražím  
v Otrokovicích.

Technické služby
Otrokovice s. r. o.
Bližší informace

poskytne 
p. Kunderová.

tel.: 577 927 997

ozNáMeNí VÝBěroVÉHo ŘízeNí
Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na prodej  
čtyř bytových jednotek a 1/4 rD: 
-  b. j. č. 1300/100 (vel. 3+1 o ploše cca 116,15 m2) v ul. 
Školní č. p. 1300 v Otrokovicích
-  b. j. č. 1300/108 (garsoniéra o ploše 33,40 m2) v ul. 
Školní č. p. 1300 v Otrokovicích 
-  b. j. č. 1300/406 (garsoniéra o ploše 33,40 m2) v ul. 
Školní č. p. 1300 v Otrokovicích 
-  b. j. č. 1168/13 (vel. 2+1 o ploše 63,36 m2) v ul. Bezru-
čova č. p. 1168 v Otrokovicích 
-  1/4 rD č. p. 5191 (vel. 3+1 o ploše cca 63,80 m2) v 
ul. Přístavní v Otrokovicích na pozemku st. pl. 510/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, pozemek st. 
pl. 510/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a 
přilehlou část pozemku p. č. 448/167 – zahrada o výměře 
108 m2 vše v k. ú. obce Otrokovice 
prodej bytových jednotek (každé zvlášť) a 1/4 rd se 
uskuteční za cenu nejvyšší nabídky za následujících 
podmínek: 

• zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliš-
tě, popř. doručovací adresu a tel. kontakt

MINIMáLNí CeNa:
• b. j. 1300/100 v domě v ul. Školní 1300 (vel. 3+1 o ploše 

cca 116,15 m2) - 1 450 000 Kč
• b. j. 1300/108 v domě v ul. Školní 1300 (gars. o ploše 

cca 33,40 m2 ) - 499 000 Kč
• b. j. 1300/406 v domě v ul. Školní 1300 (gars. o ploše 

cca 33,40 m2) - 499 000 Kč
• b. j. 1168/13 v domě v ul. Bezručova 1168 (vel. 2+1 o 

ploše cca 63,36 m2) - 870 000 Kč
• 1/4 rD č. p. 5191 v ul. Přístavní v Otrokovicích (vel. 

3+1 o ploše cca 63,80 m2) - 750 000 Kč
• 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 výběrového řízení 
oba manželé společně 

• v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozho-
duje při vyhodnocení čas podání nabídky s tím, že dříve 
podaná nabídka má přednost

•  ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvý-
hodnější nabídka, další nabídka v pořadí nebude stano-
vena

• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek 
a výběrové řízení zrušit

• uzávěrka výběrového řízení: 11. 4. 2011 v 10 hodin
Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat osobně do 
podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označe-
ním v její levé části: „neotevírat – VŘ ……….“ (dopsat 
číslo bytové jednotky nebo 1/4 rD 5191) na adresu: MěÚ 
Otrokovice, budova č. 1, nám. 3. května 1340, 765 23 Ot-
rokovice. 
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi rada 
města Otrokovice. Prohlídku je možno uskutečnit v ter-
mínu od 11. 3. 2011 po osobní dohodě nebo telefonic-
kém objednání. Bližší informace podá pí radana Pisko-
vá, tel.: 577 680 213.

z jedNáNí rMo (21. 2. 2011)
rada města se na svém řádném jednání zabývala 
celkem 25 body programu, k nimž přijala usnesení. 
Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici na 
internetových stránkách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

rada města schválila ukončení prodeje knihy Otro-
kovice, vydané v roce 2002. Dále radní schválili vzo-
rovou smlouvu o výpůjčce soupravy tísňového volání 
v rámci komunikačního systému tísňového volání 
města Otrokovice. rada města schválila také přílo-
hu ke smlouvě o partnerství mezi městem a společ-
ností FilMFEST, kterou sjednává obsah spolupráce 
při pořádání Mezinárodního festivalu filmů pro děti 
a mládež Zlín. rada města schválila aktivity souvi-
sející s výročím 870 let první písemné zmínky o Ot-
rokovicích, včetně podnětů komise mediální a komi-
se školské a kulturní. Naopak radní neschválili užití 
znaku města na reklamních buttonech v rozsahu žá-
dosti společnosti aKTiV95 Opava. rada města dále 
schválila poskytnutí daru 5 000 korun z prostředků 
získaných za prvenství města ve sběru elektrospotře-
bičů v rámci akce „Zatočte s elektroodpadem.“ Tento 
dar poputuje všem sdružením rodičů založených při 
městských základních školách. radní dále schválili 
systém podpory sportu na území města Otrokovice 
pro rok 2011. Dále rada města vzala na vědomí žá-
dost TJ Jiskra Otrokovice o investiční dotaci ve výši 
2 milionů korun z rozpočtu města jako nutný díl spo-
lufinancování možné budoucí dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy Čr na rekonstrukci 
sportovišť na pozemcích města umístěných ve spor-
tovním areálu Trávníky. O poskytnutí dotace budou 
radní rozhodovat na některém ze svých dalších jed-
nání, přičemž o této věci budou rozhodovat následně 
také městští zastupitelé. 

rada města dále schválila navržený postup reali-
zace projektu podporovaného z dotací EU s názvem 
„Technologické centrum obce s rozšířenou působnos-

tí Otrokovice.“ Na žádost Sboru dobrovolných hasičů 
Kvítkovice schválili radní bezplatné užívání pozemku 
na měsíc květen pro umístění májky. 

z jedNáNí rMo (7. 3. 2011)
Při prvním březnovém jednání rada města Otrokovi-
ce projednala 31 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 ve funkci jediného společní-
ka pro rok 2011 finanční plány městských společností 
s ručením omezeným Městská poliklinika, TEHOS, 
Technické služby a Otrokovická BESEDa. rad-
ní také schválili plán pořízení nového investičního 
majetku (strojů a mechanismů) Technických služeb 
Otrokovice pro rok 2011 ve výši 9,4 milionu korun. 
rada města schválila provedení oprav havarijního sta-
vu elektroinstalace nebytových prostor ve vlastnictví 
města – budovy stolního tenisu v částce do 100 tisíc 
korun. radní dále schválili záměr zřídit městskou Te-
levizi Otrokovice, a v této souvislosti bylo schváleno 
pořízení projektové dokumentace v maximální hodno-
tě 50 tisíc korun (bez DPH) pro variantní zřízení Tele-
vize Otrokovice v prostorách Otrokovické BESEDY. 
rada města jednohlasně schválila ve funkci zřizova-
tele SENiOru Otrokovice realizaci úprav společných 
televizních antén pro příjem digitálních programů 
v celkové výši 325 934 Kč (bez nákupu set top boxů). 
radní schválili poskytnutí dotací na jednorázové akce, 
konkrétně Gymnáziu Otrokovice 15 tisíc korun na 42. 
Festival gymnazijních souborů (14. 4. v Otrokovické 
BESEDĚ) a Univerzitě Tomáše Bati dotaci 15 tisíc 
korun na akci Den Salvatora (29. 4. rekreační oblast 
Štěrkoviště). 

z jedNáNí zMo (24. 2. 2011)
Před samotným zasedáním prezentovali zástupci in-
vestora zastupitelům i přítomné veřejnosti projekt 

Elektrizace trati Otrokovice – Zlín. Konkrétně zazně-
ly informace o současném stavu a možném budoucím 
výhledu. Starosta města Mgr. Jaroslav Budek poté 
všem přítomným přednesl důležité body a podmínky 
k tomuto projektu ze strany samosprávy města Otro-
kovice. 

Při samotném zasedání se zastupitelé města na 
svém únorovém zasedání zabývali 12 body programu, 
ke kterým přijali usnesení. Všechna usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Hned v prvním bodě zastupitelé schválili návrh 
zástupců města do orgánů obchodních společnos-
tí, v nichž má město Otrokovice majetkovou účast. 
Dále zastupitelé po několikerém vystoupení přítomné 
veřejnosti a bohaté diskusi při projednávaném bodu 
nakonec většinově schválili záměr města Otrokovice 
převzít zřizovatelské funkce ke Gymnáziu Otrokovice 
ve stávající oborové struktuře v případě, že by Zlín-
ský kraj měl v úmyslu zrušit, přestěhovat nebo sloučit 
toto gymnázium. Zastupitelstvo města dále schválilo 
pořízení tří změn územního plánu města Otrokovice, 
přičemž jednou z většinově schválených změn byla 
také uvažovaná změna územního plánu umožňující 
budoucí výstavbu supermarketu na Bahňáku. Zastu-
pitelé také jmenovali správní radu Fondu rozvoje byd-
lení a většinově schválili rozpočet města Otrokovice 
pro rok 2011 včetně rozpočtového výhledu na léta 
2012 a 2013 a uložili radě města zpracovat pravidla 
pro čerpání rozpočtu v roce 2011. Zastupitelé města 
jednomyslně schválili uzavření smluv o poskytnutí 
čtvrtletních záloh neinvestičních dotací na činnost TJ 
Jiskra Otrokovice ve výši 844 tisíc korun a Fc Vikto-
ria Otrokovice ve výši 153 500 korun. Zastupitelstvo 
města svým usnesením schválilo doplnění rozvojo-
vých projektů města o nové projekty Monitoringu ži-
votního prostředí, Krizových SMS, Televize Otroko-
vice a Digitalizace kina v Otrokovické BESEDĚ. 
 Ing. Milan pLesar, místostarosta města

Životní běh každého z nás společ-
ně se zvyšováním počtu seniorů, 
kteří se dožívají stále vyššího věku 
i situace ve společnosti, vybízí 
k rozvoji terénních a ambulant-
ních služeb pro seniory. charitní 
pečovatelská služba Otrokovice 
(dále cHPS) právě jako terénní 
forma působí přímo v domácnos-
tech uživatelů. 

cílovou skupinou cHPS (uživa-
teli) jsou senioři a osoby se zdra-
votním postižením, kteří pro svůj 
věk, chronické onemocnění, zdra-
votní postižení, osamělost nebo 
sociální znevýhodnění, nezvládají 
péči o sebe nebo svou domácnost, 
ale přejí si zůstat ve svém přiro-
zeném prostředí. Pomáháme jim 
vyrovnat se se ztrátou dovedností 
a schopností a se zvládnutím péče 
o vlastní osobu, ať už se jedná 

o dopomoc při úkonech osobní 
hygieny, pomoc při oblékání nebo 
pomoc při zajištění stravy, zajiště-
ní běžného chodu a úklidu domác-
nosti, drobných pochůzek a ná-
kupů, zprostředkování kontaktu 
s úřady, lékaři, školou a ostatními 
institucemi vždy dle individuál-
ních přání. 

K usnadnění běžného života na-
bízí cHPS řadu pomůcek ze své 
„Půjčovny kompenzačních a zdra-
votních pomůcek“, kterou jsme 
rozšířili v loňském roce o nové 
pomůcky. Půjčujeme elektrické 
polohovací postele, invalidní vozí-
ky, chodítka, vyprazdňovací židle, 
sedačky do vany, signalizační ná-
ramky pro seniory k snadnějšímu 
přivolání pomoci, aj. zdravotní 
pomůcky. Velký zájem v loňském 
roce jsme zaznamenali o elektric-

ké polohovací postele, které vel-
mi usnadňují život a péči všem 
zúčastněným. a rovněž tak o an-
tidekubitní nafukovací matrace 
patřící preventivním zdravotním 
pomůckám, které jsou nejvhod-
nější ochranou před vznikem pro-
leželin.

charitní pečovatelská služba 
poskytuje své služby zejména na 
území města Otrokovice. Více 
informací o organizaci i samotné 
službě získáte na www.otroko-
vice.caritas.cz. Případně můžete 
kontaktovat vedoucí služby na 
tel.: 739 139 323, 576 771 535 či 
e-mailem: chps@otrokovice.cha-
rita.cz Naši činnost dlouhodobě 
podporují: MPSV Čr, město Ot-
rokovice a dalších dárci.

Ing. pavla NesrstoVá,
Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba nabízí půjčovnu pomůcek  
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Představte si tu idylu: je 
zimní podvečer, v kuchyni 
u velkého stolu ženy derou peří 
a pečlivě je při tom třídí: to 
nejjemnější přijde do dětských 
peřinek, to hrubší do duchen 
a polštářů, stonky se nacpou 
do „podzhlavníků“, kterým se 
říká „stončice“. Na kamnech 
voní teplý čaj, v komoře je 
přichystána ochutnávka něja-
kého nového sladkého recep-
tu; kýchnout se nesmí, aby se 
peříčka nerozletěla, ale poví-
dat se může! a tak si ženičky 
povídají: o tom, co je nového 
v rodině nevěsty, pro kterou 
právě chystají výbavu, o všech 
ostatních láskách (i neláskách) 
v dědině, o nových zrozeních 
i odchodech do věčnosti. Děc-
ka v koutku hltají každé slovíč-
ko, domýšlejí, co tajemného 
se skrývá za nedopovězenými 
zámlkami (ne všechno je pro 
dětské uši) – ale nejvíc se těší 
na stokrát už vyslechnuté, a 
přece pokaždé trochu jiné pří-
běhy o kapličce, o pokladu, o 
skále a čertovi… Připomeňme 
si aspoň útržky z některých vy-
právění.

Na mírném návrší za Otro-
kovicemi „směrem půlnoč-
ním“ stávala odedávna kap-
lička, kterou prý dala kdysi 
postavit zámožná rodina 
Trunkátova na paměť veliké 
a tragické lásky: jejich dcerka 
se zamilovala do chudobné-
ho chasníka, ale rodiče jejich 
lásce nepřáli – majetková pro-
past mezi milenci byla příliš 
hluboká. Když mladí viděli, 
že jejich vztah je bezvýchod-
ný, rozhodli se k nešťastnému 
a zoufalému činu: chlapec za-

střelil nejprve dívčinu a pak 
sebe. Pro vykoupení z vlastní 
bolesti a na utišení svého svě-
domí dali pak zkormoucení 
rodiče zbudovat na tom místě 
kapličku. – Dnes ji najdeme 
o několik set metrů severněji, 
u odbočky na Machovou, kam 
byla (kvůli rozšiřování cesty) 
posunuta ve třicátých letech 
minulého století.

Oblíbeným výletním místem 
býval lesík Skalka (napravo od 
cesty z Otrokovic do Tlumačo-
va); dodnes v něm pozornost 
upoutávají dva obrovské bal-
vany. Jak se tam ocitly? Vy-
světlení je nasnadě: čert měl 
do kuropění přenést mohut-
nou skálu do Svaté země, aby 
mu byl prominut jakýsi trest 
za jeho nepravosti. Když však 
letěl právě nad naším lesíkem, 

kohout už zakokrhal – a čert 
ze vzteku skálou praštil a ta se 
roztříštila na dva kusy. Kdo má 
květnatou představivost, může 
na nich dodnes spatřit otisk 
čertova kopyta. Určitě ho tam 
nacházela školní dítka, která – 
jak připomíná kronikář Oharek 
– sem chodívala od počátku 
20. století na školní výlety, za-
končené zpěvem, recitací, cvi-
čením – a hlavně velkolepou 
hostinou: uzenkami, rohlíky 
a sodovkou! 

Kousek od centra Otrokovic 
– „na Bařinkách“ – býval roz-
lehlý močál: močily se tam ko-
nopě, pásly se tam husy, v bah-
ně se rochnila prasata – a děcka 
tam měla pravé eldorádo pro 
svoje hry. Nejoblíbenější bý-
val hod pořádným šutrem: kdo 
dohodí co nejdál do bažiny? 

Jednou prý kámen narazil na 
cosi tvrdého, až to zazvonilo. 
Bylo to v místě, které prasata 
rozryla do pořádné hloubky. 
Všechny zachvátila zvědavost 
– ale i strach: rozmočené, při 
každém žblunknutí zlověstně 
pomlaskávající bahnisko bylo 
zrádné! Na průzkum se nako-
nec vydalo – na ostudu všem 
klukům! – jedno děvče a k údi-
vu ostatních objevilo do bahna 
zapadlý zvon. Přivolaní sedláci 
pak zvon vyzvedli a zavezli do 
Tečovic, kam tehdy byly Otro-
kovice přifařeny. Písmák The-
odor láník vzpomínal, že při 
zvonění lidé slyšívali, jak zvon 
vypráví svou historii: „Sviňa 
mě vyryla, panna mě našla!“

Hromada peří na stole se už 
pořádně zmenšila, ale děcka 
chtějí ještě slyšet „tu o pokla-
du“; ale kterou vybrat – je jich 
několik: jedna pověst vyprá-
ví o tom, že staříček Vlček, 
ponocný, několikrát viděl při 
své půlnoční obchůzce, jak se 
v břehu podél silnice otevřely 
železné dveře, vystoupil z nich 
malý chlapec a dával nějaké 
znamení; pak vše zase zmize-
lo. lidé uvěřili, že právě tam 
je ukryt vysněný bájný poklad, 
kopali do veliké hloubky – ale 
ulekli se náhlého dunění a hu-
čení a práce raději zanechali. 
Snad někdy v budoucnu….

Dentista Jaroslav Hradil, 
znalec místní historie, kdysi 
uveřejnil v otrokovickém Tepu 
vzpomínku na to, jak se poklad 
hledal i v Kvítkovicích: při 
čištění podlahy staré kapličky 
nedaleko hřbitova se narazilo 
na velký plochý kámen, pod 
nímž se skrývala tajemná du-
tina. Kvítkovičtí chasníci byli 
přesvědčeni, že z ní vybíhá 

chodba, po jejímž vyčištění 
by se mohli dostat – no přece 
k pokladu! Fantazie se rozbu-
jela naplno a zvěsti o ukrytém 
bohatství košatěly s každým 
kopnutím motykou. ale úmor-
ná práce přinesla – kromě košů 
hlíny a kamení - jen drobné 
zbytky obilí a nevelký kou-
sek železa. Tajemství pokladu 
i chodby zůstalo neodhaleno.

Nezůstalo však už ani jediné 
nesedrané peříčko, ani jediný 
hrnek čaje, ani jediná mlsnota 
upečená podle nové receptury. 
Tetičky se rozcházejí, děcka 
jdou na kutě a ve snech se jim 
mihnou nešťastní milenci, neši-
kovní čerti a neobjevené hrnce 
plné stříbrňáků. Jednou o nich 
budou vyprávět svým dětem…

Věra KraMáŘoVá,
kronikářka města

Když před 50 lety napsal František Hrubín jako 
poděkování maminkám za jejich předčítání ma-
lým ratolestem báseň Slabikář po mámě, tak ještě 
netušil, že o několik desítek let později bude mít 
čtenářská gramotnost mladé generace klesající ten-
denci. Svůj podíl na tom mají zcela jistě moderní 
informační zdroje, kdy mládež často tráví více času 
u televize nebo počítače než s knihou. Proto se ro-
diče, učitelé i knihovníci snaží přispět k rozvoji čte-
nářství a Březen – měsíc čtenářů (BMČ) je k tomu 
vhodnou příležitostí. 

K celorepublikové akci BMČ se připojuje 
i Městská knihovna Otrokovice na obou praco-
vištích. a protože knihovna je místo vhodné pro 
trávení volného času všech generací, připravili 
jsme pro vás řadu akcí, jejichž cílem je přilákat do 
knihovny nejen stávající, ale zejména nové uživa-
tele. Kniha a čtení mají nezastupitelný společenský 
význam při rozvoji osobnosti a cílem pracovníků 
s knihou je posilovat prestiž četby. Proto jsme se 
rozhodli založit novou tradici a ocenit každoroč-
ně nejlepšího čtenáře v dětské i dospělé kategorii. 
Hlavním kritériem této akce, která se uskuteční od 
1. 3. 2011 do 28. 2. 2012, je počet přečtených ti-
tulů. Vyhodnocení a ocenění nejlepších čtenářů se 
uskuteční v březnu 2012. Snahou knihovnic je co 
nejvíce podporovat čtenářství a dostupnost knihy 
pro všechny věkové a sociální skupiny, a tak po-
skytujeme knihovní služby nejen na pracovištích 
knihovny, ale i v klubech důchodců, v Senioru a od 
ledna chodí pracovnice knihovny pravidelně před-
čítat klientům charity sv. anežky.

Hlavní knihovna připravila v rámci BMČ internet 

pro čtenáře, kdy se zaměříme na zvyšování knihov-
ní gramotnosti, zejména na vyhledávání v on-line 
katalozích. Každý březnový čtvrtek vás seznámíme 
se základy práce na Pc – Word a internet. Zájemci 
o tyto vzdělávací akce se mohou přihlásit osobně 
v knihovně nebo na telefonu 577 934 113. Pro děti 
z MŠ realizujeme besedy o pohádkách a pro 3. třídy 
ZŠ u příležitosti 100. výročí narození spisovatele 
Václava Čtvrtka povídání o životě a díle autora do-
plněné zábavným kvízem. Na závěr BMČ se koná 
letos již 11. ročník akce Noc s andersenem. MěK 
Otrokovice se k „nocování“ , které se uskuteční  
1. 4. 2011, připojuje již po čtvrté. 

Pobočka uskutečnila ve středu 2. 3. povídání se 
seniory na téma S knihou člověk není nikdy sám. 
3. 3. ve 14 hod. navštívili milovníci veršů Poetické 
odpoledne s hosty básnířkou libuší Matysíkovou 
z Vrchoslavic a otrokovickou autorkou Jaromírou 
Slezákovou. Všichni si kromě pohlazení básnic-
kým slovem odnesli i dárky od obou autorek v po-
době jejich básnických sbírek. Na 10. 3. v 10. hod. 
jsme pro zájemce připravili exkurzi po knihovně 
spojenou se zpřístupněním depozitáře, hledáním 
v elektronických zdrojích a ukázkou zhotovení 
obalu na knihu, to vše pod názvem Poznej svoji 
knihovnu. Dětem z MŠ a ZŠ jsou určeny besedy 
na téma Kamarádi z knih. Ve čtvrtek 24. 3. od 10 
do 12 hodin můžete navštívit literární kavárničku, 
kde bude v čítárně k dispozici menu z knižních no-
vinek doplněné šálkem kávy.

Pokud vás něco z uvedené nabídky oslovilo, rádi 
vás přivítáme do našeho velkého čtenářského spo-
lečenství.  Marie ŠKraBaLoVá

poslední díl seriálu o historii otrokovic vás zavede až k pokladu v bažinách

Městská knihovna zve na akci Březen - měsíc čtenářů 

paní kronikářka města otrokovice Věra Kramářová se velmi 
intenzivně věnuje také osvětě mezi dětmi a mládeží. při pravi-
delných besedách, jako například v ZŠ Mánesova (na snímku při 
návštěvě pátých a šestých tříd) seznamuje žáky s podrobnou his-
torií našeho města.  foto ZŠ Mánesova

Masopustní veselí v zŠ t. G. M.
Dne 3. března se v Základní škole T. G. Masaryka rozzářila očka 
dětí prvních a druhých ročníků. U příležitosti blížícího se svátku 
masopustu uspořádaly paní učitelky pro děti karneval, soutěže, 
hry, povídání o historii a původu masopustních oslav. Velmi mi-
lým zpestřením bylo vystoupení dětí folklorního souboru Dřevá-
ček, který působí v naší škole. Krásné kostýmy dětí a pedagogů 
měli možnost zhlédnout starší spolužáci při slavnostním průvodu 
školou.  Mgr. Hana zVoNíčKoVá

poděkování paní  
Věře Kramářové 
Spoustu zajímavých informa-
cí se dozvěděli žáci pátých a 
šestých tříd ZŠ Mánesova 22. 
a 23. února od skvělé vypra-
věčky - otrokovické kroni-
kářky paní Věry Kramářové, 
která navštívila naši školu se 
svým povídáním o Otrokovi-
cích a jejich historii v rámci 
oslav 870. výročí první zmín-
ky o našem městě. Poutavě 
připravené vyprávění doplně-
né prezentací, mnoha fotogra-
fiemi a ukázkami starých kro-
nik zaujalo opravdu všechny. 
Děkujeme proto touto cestou 
paní Kramářové za vše, co si 
pro nás připravila, a za čas, 
který nám věnovala.
 žáci 5. a 6. tříd
 a andrea dohnalová,

zŠ Mánesova
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pátek 1. dubna v 18 hod., sál otrokovické Besedy
INterestING eNGLIsH - preMIer eVeNt - austraLIa
Zajímavá angličtina s rodilým mluvčím. Martin Middlebrook bude vyprávět 
o přírodních krásách a úžasných zvířatech své rodné austrálie. Seznámí vás také 
se současnou kulturou kontinentu a dovíte se i praktické turistické informace. 
 Vstupné: 80 Kč
pátek 1. dubna, foyer otrokovické Besedy
Výstava prací studentů Gymnázia otrokovice
Výstava potrvá do 15. dubna 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

středa 6. dubna v 19 hod., sál otrokovické Besedy – cyklus KpH
Karel Košárek – KLaVírNí reCItáL
Významný český klavírista s řadou mezinárodních ocenění, se představí v recitá-
lu složeném z děl G. Gershwina a B. Martinů.
 Vstupné 80 Kč, studenti 40 Kč a členové KpH na předplatenky

pátek 8. dubna v 17 hod., sál otrokovické Besedy
CestujeMe za zVíŘátKy s MíŠou
Zpíváme a tančíme se známou televizní moderátorkou Míšou růžičkovou v pes-
trém programu plném her, soutěží a sladkých odměn. Písničky, které v pořadu 
zazní, mohou děti znát z ČT 1 a ČT 2, kde se vysílaly v pravidelné rubrice „cvi-
číme s Míšou“. Vstupné: 70 Kč

sobota 16. dubna od 19.30 hod., sál otrokovické Besedy
roCKoVáNí Na Besedě
Dvojici lokálních rockových nadějí SZaKra TOČí a OcEaN aVENUE doplní 
zkušená brněnská kapela raTTlE BUcKET. Občerstvení zajištěno. Slosování 
vstupenek o ceny. Vstupné: 60 Kč

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, moderuje V. D. Kosík. Ve druhé půli 
programu se můžete protagonisty zeptat na cokoliv.
 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
neděle 3. dubna v 18 hodin, usa 2010 – 87 min., český dabing
GuLLIVeroVy Cesty - dobrodružná komedie
Během výpravy na Bermudy Gulliver ztroskotá a dostane se do země liliputánů. 
přístupno  Vstupné 69 + 1 Kč

čtvrtek 7. dubna v 19 hodin, usa, Francie 2010 – 103 min., titulky
CIzINeC - akční, drama, thriller
Příběh se točí kolem amerického turisty, který navštívil itálii ve snaze zahojit své 
zlomené srdce. Elise je neobyčejná žena, agentka interpolu, křížící Frankovu cestu 
s jasným cílem: využít ho k nalezení zločince, s nímž měla kdysi poměr.
přístupno  Vstupné 74 + 1 Kč

neděle 10. dubna v 17 hodin, usa 2010 – 92 min., český dabing
Na VLásKu - animovaná hudební komedie    
Komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy 
dlouhé víc než 70 stop. Princezna locika je unesena z hradu svých rodičů již jako 
dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. 
přístupno  Vstupné 69 +1 Kč

neděle 17. dubna v 15 hodin, česká republika 2011 – 75 min 
FIMFáruM – Do třetice všeho dobrého - animovaný, rodinný
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha - O kloboučku s pér-
kem sojčím aneb Král měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli, rozum a štěstí. 
přístupno  Vstupné 69 + 1 Kč

čtvrtek 28. dubna v 19 hodin, usa, Velká Británie 2010 – 94 min., titulky
127 HodIN - dobrodružný, životopisný, drama, thriller
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26letý aron ralston vydal do Utahu, aby zde 
strávil víkend lezením po odlehlých skalách. O šest dnů později se znenadání zjevil 
v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. 
přístupno od 12 let  Vstupné  64 + 1 Kč

pátek 29. dubna v 10 hodin – dopoL. proMítáNí - čr 2010 – 90 min.
rodINKa – komedie, rodinný
Soužití několika generací přináší kuriózní situace. Ztřeštěná puberťačka, pěstitel 
orchidejí na penzi, vášnivý kutil s katastrofálními následky, studentka univerzity 
třetího věku a archeolog bez práce se rádi sejdou za každých okolností u společ-
ného stolu.
přístupno  Vstupné 49 + 1 Kč

pŘIpraVujeMe Na KVěteN:
Nevinnost, román pro muže – dopolední promítání,
Králova řeč – oscarový film,
obřad, Gnomeo a julie,
autopohádky

DUBEN

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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V krajském městě se koná další ročník 
významného veletrhu staVeBNIC-
tVí-tHerM 2011. Každé jaro se 
o expozice zajímají i obyvatelé Otro-
kovic, proto jsme se zeptali hlavního 
organizátora akce pana zdeňka Ma-
Loty na podrobnosti k letošní akci.

Můžeme vás požádat o základní 
informace o vámi pořádaném vele-
trhu?

Veletrh STaVEBNicTVí-THErM 
2011 pořádáme již po dvaadvacáté 
v termínu od čtvrtka 24. do soboty 26. 
března ve Sportovní hale Euronics ve 
Zlíně. Je velmi zajímavé sdružit všech-
na stavební a energetická odvětví i nej-
novější technologie a současné trendy 
pod jednu střechu. Proto je náš tradiční 
veletrh pro širokou odbornou i laickou 
veřejnost velmi inspirativní akce. 

Kdo všechno se na veletrhu před-
staví?

Na veletrhu vystavuje na 100 vysta-
vovatelů nejen ze Zlínského kraje, ale 
z celé Čr i zahraničí. Převážně se jedná 
o firmy podnikající v oblasti stavebnic-
tví a vytápění v nejširších souvislostech. 
Kromě přímých výrobců a prodejců se 

na veletrhu prezentují i firmy s dalším 
souvisejícím sortimentem, ale taktéž 
státní správa jako např. Zlínský kraj, 
město Otrokovice a další subjekty. 

Na co se mohou návštěvníci veletr-
hu těšit?

V expozicích vystavovatelů budou 
návštěvníkům prezentovány nejmo-
dernější produkty, technologie, služby 
a trendy v oblasti stavebnictví, vytápě-
ní, úspor energií aj. nejnovější techno-
logické novinky, které se mnohdy před-
staví poprvé v celé republice. Představí 
se firmy zaměřující se na stavební ma-

teriály, okna, podlahy, střešní krytiny, 
ale také na vytápění, alternativní zdro-
je, úspory energií či žebříky nebo velké 
množství sortimentu pro zahrádkáře, 
jako například zahradní potřeby, sekač-
ky, kultivátory a jiná zařízení.

letošním mottem a hlavním trendem 
jsou úspory energií, které v nejrůzněj-
ších provedeních nabízejí desítky vy-
stavovatelů. Navíc jsme pro návštěv-
níky připravili velkou soutěž, do které 
připravili vystavovatelé mnoho hodnot-
ných cen. Veřejné vylosování výherců 
se uskuteční přímo ve sportovní hale 
v sobotu 26. března od 13 hodin. 

Komu je veletrh určen?
Veletrh je určen nejen pro odbornou 

veřejnost profesionálních pracovníků 
projekčních, stavebních a topenářských 
firem, pro kontraktační jednání či na-
vazování nových dodavatelských i od-
běratelských vztahů, ale i pro širokou 
laickou veřejnost, která jistě přivítá 
široký sortiment výrobků, materiálů 
i technologií pro stavbu či rekonstrukce 
rodinných domků, rekonstrukcí bytů, 
zateplování, úspor energií, ale taktéž 
pro chataře, chalupáře i zahrádkáře. 

V neposlední řadě pro podnikatele 
a živnostníky, kteří budují či rekonstru-
ují kancelářské, obchodní či skladové 
prostory. 

Za několik hodin tak mohou návštěv-
níci veletrhu získat velké množství 
aktuálních informací, rad, prospektů 
a katalogů…

jaké je na veletrh vstupné?
Snažíme se, aby měly na veletrh pří-

stup všechny cílové skupiny návštěvní-
ků. Proto je již řadu let vstup na veletrh 
STaVEBNicTVí-THErM pro ná-
vštěvníky ZDarMa.

uvidíme na veletrhu i vystavovate-
le z otrokovic?

Samozřejmě je na prvním místě ot-
rokovická radnice, která prezentuje ne-
jen rekonstrukci nového víceúčelového 
sálu v Otrokovické BESEDĚ, ale také 
jeho konečnou podobu s tím, že záro-
veň mohou potenciální zájemci před-
běžně jednat o využití sálu. Z dalších 
významných expozic bych vzpomněl 
například stavebnictví iNTEcS, které 
se představí jako jeden z významných 
hráčů na obchodním stavebním trhu.
 Michal KratoCHVíL

Město se představí na veletrhu staVeBNICtVí-tHerM, bude prezentovat kulturní sál



pátek 25. 3., 19 hod., Hotel atrium
o sportoVNí sLáVě – vyhlášení nejlepších sportovců, ko-

lektivů i trenérů města Otrokovice za rok 2010. V programu vystoupí: Martin 
Maxa, sbor Svatý pluk, cyklo-trial show Josefa Dresslera a další. Pořádá 
město Otrokovice ve spolupráci s agenturou Velryba.  

sobota 26. 3., sportovní hala Štěrkoviště
jIsKra Cup – 7. ročník turnaje ve futsale

V neděli 10. dubna od 13 hodin na náměstí 3. května a ve foyer otroko-
vické Besedy pořádá město otrokovice ve spolupráci s otrokovickou 
Besedou

VÍTÁNÍ JARA
Již od 13 hodin budou činné stánky na náměstí (keramika, pletení tatarů, ve-
likonoční dekorace apod.) a v Otrokovické BESEDĚ (drátování, paličkování, 
perníčky apod., a také dvě výtvarné dílny pro děti). pŘedVeLIKoNočNí 
pŘeHLídKa uMěLeCKÝCH ŘeMeseL a zBoží byla připravena ve 
spolupráci s výtvarným obchůdkem Duhová ještěrka Otrokovice.
V 15 hodin začne na venkovním pódiu na náměstí (v případě nepřízně poča-
sí v sále Otrokovické BESEDY) kulturní program, ve kterém vystoupí žáci 

otrokovických základních škol a zahraje semifinalista televizní soutěže 
Československo má talent - F dur jazz BaNd se zpěVačKou zu-
zaNou sapároVou.  Vstup volný

čtvrtek 14. 4., areál zahrady Naděje o. s. ve wolkerově ulici
VeLIKoNočNí jarMarK - tradiční jarmark pořádá otrokovická poboč-
ka občanského sdružení Naděje. Připraveny budou stánky s jarními dekora-
cemi i s občerstvením. Přivítejte jaro s Nadějí!

pátek 29. 4., rekreační oblast Štěrkoviště
deN saLVatora – akce určená zejména žákům 1. stupně základních 
škol. Jejím cílem je přiblížit dětem práci hasičů, policie a záchranné služby, 
a naučit je zásadám první pomoci.

7
OtrOkOvické

nOviny

k A l e N d Á ř  V ý z N A m N ý c h  A k c Í

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
VčetNě

Vystavení dokladu o ekologické 
likvidaci Vašeho autovraku Na Místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  autovrakoviště třebětice

otrokovická Beseda 
zve do nových kurzů:

a) Kurz rYTMiKY pod 
vedením Mgr. radky Geržo-
vé pro dívky mladšího školní-
ho věku, náplní jsou základy 
moderního a lidového tance a 
taneční gymnastika. Každou 
středu od 16.45 hodin v zrca-
dlovém sále. cena 400 Kč.

b) cvičení pro zdraví 
pro muže pod vedením ing. 
Zdeňky Kymlové v pondělí 
od 19.30 hod. v malém sále, 
jsou zde využívány poznatky 
z aerobiku, strečinku, kalane-
tiky, jógy aj. cena 500 Kč.

c) cvičení pro zdraví pro 
ženy pod vederním ing. 
Zdeňky Kymlové ve čtvrtek 
od 14 hod. v malém sále, 
cvičení odstraňuje svalové 
dysbalance, zvyšuje kloubní 
pohyblivost, významně sni-
žuje bolest pohybového apa-
rátu. cena 500 Kč.

d) Skupinová a individu-
ální příprava na těhotenství, 
porod a rodičovství s Mgr. 
Janou Křemenovou ve středu 
od 14 do 16 hodin, nutná do-
mluva předem na e-mail: kre-
men@razdva.cz

e) Zveme na cyklus před-
nášek z aplikované psycholo-
gie a pedagogiky, zaměřený 
na sebepoznávání, komu-
nikační dovednosti a mezi-
lidské vztahy, určený všem, 
co se chtějí o sobě něco do-
zvědět. Přednáší Mgr. Jana 
Křemenová každou středu 
od 13 do 15 hodin. cena 80 
Kč/hod.

f) Podrobnější informace 
u p. Kozlové (571 118 103, 
724 411 148).

Kontrola  
a čištění komínů

otrokovice a okolí
tel.: 773 220 232

u příležitosti VítáNí jara vás zveme na

UKÁZKU TRADIČNÍCH ŘEMESEL A VÝROBKŮ
SPOJENÝCH S VELIKONOCEMI

10. dubna od 13 hodin v prostorách otrokovické Besedy 
zdoBeNí KrasLIC, pLeteNí poMLázKy, pLeteNí KoŠíKů, 

paLIčKoVáNí VeLIKoNočNíCH deKoraCí a daLŠí.

Vestibul otrokovické radnice se odpo-
ledne ve středu 2. března zaplnil ne-
dočkavými dětmi, které v doprovodu 
svých rodičů s napětím sledovaly vy-
hodnocení výtvarné soutěže s názvem 
„Bezpečně na silnicích – dopravní 
prostředky v našem městě“.

Slavnostní předávání cen zahájila 
vedoucí odboru dopravně-správního 
renáta Krystyníková, která tradič-
ně organizuje bezpečnostní akce pro 
děti v průběhu celého roku. V úvodu 
pozdravil přítomné také místostarosta 
Otrokovic Milan Plesar, který náleži-
tě ocenil výtvarná díla mládeže a poté 
také předal ceny vítězům. „Preventiv-
ní akce tohoto typu jsou velmi cennou 
zkušeností. Prostřednictvím vlastních 
výtvorů si děti uvědomí mnohé do-
pravní situace a také nebezpečí, které 
může nastat. Pozorně jsem si prohlí-
žel soutěžní příspěvky a zaujalo mě 
množství použitých technik. Všechny 
výtvory byly velmi zdařilé. Vítězům 
i ostatním účastníkům soutěže přeji, 
aby jim i v dalším počínání nechy-
běla kreativita, dobré nápady a za-

pálení pro věc,“ uvedl místostarosta.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 

85 výtvarných děl, která na úřad při-
šla z otrokovických základních škol, 
mateřské školy i základní umělec-
ké školy. Odměňovalo se celkem ve 
třech věkových kategoriích - mateřská 
škola, 1. a 2. třída ZŠ a 3., 4. a 5. třída 
ZŠ. Spolu s místostarostou Milanem 
Plesarem předával ceny a diplomy ví-
tězům také jezdec rallye Jaroslav Or-
sák a jeho spolujezdec Karel Vajík. S 
těmi pak mohli děti i rodiče besedovat 
či je požádat o autogram.  

oCeNěNí sI odNesLI:
Kategorie I. (mateřská škola)
lucie Koberová, 6 let, MŠO J. Jabůr-
kové  – „Jedeme na výlet“
Jan rosík, 4 roky, MŠO Zahradní 
1139 – „Záchranná akce hasičů“
Petra Poláková, 5 let, MŠO Zahradní 
1102 – „Jedeme na výlet“

Kategorie II. (1. a 2. tř. zŠ)
Marek Kunz, ZŠ Mánesova 
 – „Trolejbusem do Zlína“

Michaela Marešová, 1. třída, 
ZŠ Mánesova – „Bezpečná jízda“
Daniel Hlavička, 8 let, 
ZŠ Trávníky – „Bezpečně na silnicích“

Kategorie III. (3., 4. a 5. tř. zŠ)
Šárka Vrobelová, 11 let, 
ZUŠ Otrokovice – „Na bruslích“
Vojtěch Brázdil, 11 let, 
ZUŠ Otrokovice – „Nádraží v Otrokovicích“
Miloslav Staněk, 5. a, 
ZŠ Mánesova – „Kvítkovická křižovatka“

děti soutěžní formou vykreslovaly bezpečnost v dopravě

autory nejlepších výtvarných dílek odměnil místo-
starosta otrokovic Milan plesar.

poděKoVáNí
rády bychom touto cestou poděkovaly 
kolektivu Nemocnice milosrdných brat-
ří ve Vizovicích a paní primářce MUDr. 
Zdislavě Tělupilové za příkladnou péči 
a vzorný přístup k pacientům.
 pacientky Blanky z otrokovic

prodám rd 5+1 s 
dvorkem a zahrád-
kou v Hulíně. Pat-
rový cihlový dům 
v dobrém stavu je 
situován v klidné 
části centra obce. 
Topení ústřední na 
TP, plynová přípoj-
ka v domě. cena 
dohodou. 
tel.720 691 649

Společnost MOraVSKÁ 
VODÁrENSKÁ, a. s., člen 
skupiny Veolia Voda, vyhla-
šuje při příležitosti světového 
Dne vody novou výchovně 
vzdělávací soutěž s názvem 
Hledá se maskot! Úkolem 
žáků 3.-5. tříd základních 
škol, pro které je soutěž ur-
čena, je vymyslet a vyrobit 
nového „vodního“ maskota, 
neboli postavičku, která by 
vtipným způsobem informo-
vala děti i dospělé o důleži-
tých vodních tématech: šetření 
vody, ochrana vodních zdrojů, 

pečování o životní prostředí 
a samozřejmě také pití vody 
z kohoutku. 

Maskot musí být troj-
rozměrný (nikoliv výkres) 
a lze jej vyrobit z papíru, pa-
pier-mâché, látek, bavlnek, 
moduritu, keramiky, plastu 
a podobně, fantazii se meze 
nekladou! Vítězný maskot 
bude na základě modelu vítěz-
né třídy profesionálně vyhoto-
ven a použit pro ekologickou 
osvětu a vzdělávání skupiny 
Veolia Voda.

Podrobné informace o sou-

těži včetně pravidel naleznete 
na webových stránkách www.
hledaSEmaskot.cz. Třída si 
na webu stáhne pracovní lis-
ty a na vodárny zašle fotky 
a popis svého maskota. Po-
kud vyhraje, pojede i se svým 
modelem maskota na národní 
kolo do Prahy. Pro třídy jsou 
přichystány krásné ceny v re-
gionálním i národním kole!

Po celou dobu trvání sou-
těže, tedy od 4. dubna do 22. 
května 2011, budou na webo-
vých stránkách www.hledaSE-
maskot.cz ke stažení pracovní 

listy, které žákům přiblíží po-
jem maskot a zároveň je se-
známí s důležitými „vodními“ 
tématy, jako např. koloběh 
vody v přírodě, proces úpravy 
a čištění vody, voda v domác-
nosti, šetření vodou, pití vody 
z kohoutku či ochrana vodních 
zdrojů a životního prostře-
dí. webové stránky budou 
spuštěny 23. března.

MoraVsKá
VodáreNsKá, a. s.

Váš dodavatel 
vodohospodářských služeb

www.smv.cz - 840 668 668

společnost Moravská vodárenská vyhlašuje mezi žáky soutěž Hledá se maskot!
Inzerce
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enersol v soŠ
V úterý 1. 3. 2011 proběhla ve 
Střední odborné škole Otroko-
vice krajská konference k pro-
jektu Enersol spojená se sou-
těžní přehlídkou žákovských 
prací. 
SOŠ Otrokovice je regionálním 
vzdělávacím centrem Zlínské-
ho kraje tohoto projektu, který 
je zaměřen na osvětu v oblasti 
ekologie, obnovitelných zdrojů 
energie a jejich úspor a v ne-
poslední řadě i snižování emisí 
v dopravě. 

letošního, již sedmého roč-
níku se zúčastnilo šest střed-
ních škol Zlínského kraje, je-
jichž žáci si jako téma své práce 
zvolili zelené bydlení, využití 
biopaliv, solární energii, foto-
voltaické a vodní elektrárny, 
tepelná čerpadla i elektromobi-
ly. Vítězem krajského kola se 
stala práce žáků SOŠ Otrokovi-
ce Jiřího levce a Petra Sovadi-
ny  Zelené domy. Stupně vítězů 
doplnili Jan Habr ze SŠ-cOPT 
Kroměříž s prací Malé vodní 
elektrárny a žák SPŠ stavební 
Valašské Meziříčí Petr Mikoláš 
s prací rodinný dům trochu ji-
nak. Tito žáci budou reprezen-
tovat Zlínský kraj na  celostát-
ním finále soutěže v Jihlavě. 
Hejtman kraje MVDr. Stani-
slav Mišák, který převzal nad 

projektem záštitu, spolu s rad-
ním pro oblast školství, mlá-
deže a sportu  Mgr. Josefem 
Slovákem byli potěšeni úrovní 
znalostí žáků a popřáli postupu-
jícím hodně štěstí v celostátním 
kole.  (red)

osmáci učí spolužáky
z prvního stupně
8. ročník, únor, podle tematic-
kého plánu nás čeká výklad. 
Jak toto téma pojmeme, aby 
nás bavilo? Nad tím jsme spo-
lečně s osmáky usilovně pře-
mýšleli a nápad přišel velmi 
rychle. co kdybychom si zku-
sili připravit výklad pro spolu-
žáky z 1. stupně? 

S vyučujícími čtvrťáků a páťá-
ků jsme se domluvili na termínu 
a hlavně na tématu. Pro páťáky 
jsme zpracovávali „soustavy“ 
a pro čtvrťáky úvod do děje-
pisného učiva vlastivědy. To 
by ale nebyla 8. a, aby zůstalo 
jen u pouhého výkladu, takže 
teoretický základ obohatili pre-
zentacemi, ukázkami z Youtu-
be, pomůckami, křížovkami, 
ochutnávkou, tematickými 
kostýmy... prostě snažili se, seč 
jim síly stačily, aby jejich ho-
dina malochy bavila. a musím 
říct, že se jim práce mimořádně 
podařila. Nebáli jsme se zákla-
dů dějepisu, trávicí a dokonce 

ani rozmnožovací soustavy. 
Důkazem byly zaujaté obliče-
je  mladších spolužáků a jejich 
nadšení při hrách i skupinových 
pracích. co všechno jsme tímto 
úkolem získali, naučili se, pro-
věřili a posílili, je vám určitě 
jasné. Věříme, že právě tak se 
dají budovat pěkné vztahy mezi 
žáky a posilovat klíčové kom-
petence potřebné pro další stu-
dium i život. 

Žáci 8. a si zaslouží velkou 
pochvalu za odvedenou práci 
a jejich mladším spolužákům 
udělujeme stejně velkou po-
chvalu za to, že jim svou po-
zorností a chutí do práce tento 
těžký úkol usnadnili.
 Marcela jaVoŘíKoVá,
 ZŠ Mánesova otrokovice

děti zŠ trávníky
vyrazily za sněhem
Již v loňském školním roce 
využila naše škola jako první 
v Otrokovicích nabídku Nadace 
Děti-kultura-sport z Uherského 
Hradiště na zpestření výuky 
tělesné výchovy – celodenní ly-
žování za velmi příznivou cenu 
ve Ski-areálu Kyčerka ve Vel-
kých Karlovicích.

Také v letošním roce chce-
me dětem přiblížit nejen lyžo-
vání, ale i krásu českých hor, 
a proto jsme už dvakrát opět 

vyjeli do Karlovic. Organizace 
takové akce není jednoduchá 
a je potřebné sportovní nadše-
ní učitelů a učitelek. Odměnou 
za vynaložené úsilí je jim to, že 
i děti, které na lyžích stojí popr-
vé, odpoledne zvládají základy 
lyžařského sportu a mají radost 
z pohybu, což zvláště v dnešní 
době určitě stojí za námahu, 
bez které se příprava této akce 
neobejde. 

V úterý 1. března si paní uči-
telky objednaly nádherné poča-
sí pro výlet na hory. Všechny 
děti se moc těšily, a to nejen ly-
žaři, ale i ti, kteří si vezli boby. 
Po hodině a půl cesty autobu-
sem do Velkých Karlovic se 
tváře všech rozzářily – sluníč-
ko svítilo, sjezdovky byly plné 
sněhu. lyžaři byli rozřazeni 
do družstev podle výkonnosti 
a pod vedením svých instruk-
torek si mohli užívat krásně 
upravených sjezdovek a zdo-
konalovat své lyžařské umění. 
Začátečníci si pomalu zkoušeli 
pohyb na lyžích a první jízdy. 
Už za malou chvíli děti pocho-
pily, že trpělivost se vyplácí, 
protože jejich lyže je začínaly 
poslouchat. 

a tak děti jezdily pořád doko-
la a snažily se plnit rady svých 
učitelek. Některým z nich se 
podařilo sjet i větší sjezdovku. 

a děti, které si přivezly boby, 
si našly upravený svah a tam se 
dosyta vydováděly.

Čas běžel velmi rychle, nikdo 
nechtěl končit a odjet domů. 
Všichni si přejeme, aby sníh 
na horách vydržel ještě dlouho 
a abychom mohli zase odjet do 
krásných valašských hor.
Mgr. Marcela KaŠpárKoVá

spŠ obhájila certifikát 
kvality Iso 9001
SPŠ Otrokovice obhájila již 
počtvrté systém řízení kvality 
podle normy iSO 9001, který 
zavedla v roce 2007. Mezi ško-
lami Zlínského kraje je dosud 
v tomto směru stále výjimkou. 
certifikát je zárukou kvality 
– není lehké splňovat všechny 
podmínky k udělení této znač-
ky – tuto kvalitu každoročně 
prověřují interní i externí au-
ditoři. Škola také plní kritéria 
pro hodnocení ČŠi. Nástroji, 
které zavedla pro řízení školy, 
se zařadila mezi celorepubli-
kově prezentované školy jako 
„příklad dobré praxe“. Elektro-
nický informační systém školy, 
který byl vyvinut pracovníky 
naší školy, se dnes používá i na 
jiných středních školách mimo 
Zlínský kraj. 
  Mgr. dagmar paVLaCKá,

manažerka kvality

ze ŠKoLNíCH LaVIC

www.babydream.cz... to nejlepší
                 pro Vaše nejmenší...

Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.babydream.cz

Prodejna s dětským a kojeneckým zbožím

Kočárky, autosedačky, židličky, lehátka, postýlky, povlečení, fusaky, 
zavinovačky, deky, lahvičky, hračky, textil vel. 46-128.

  Poradenství a individuální 
přístup k zákazníkovi.

Podpora kojení, půjčovna 
odsávačky mateřského mléka.

Najdete nás na adrese: 
tř. T. Bati 332, 

Otrokovice - Baťov 
(vedle Zdravotního střediska 

TOMA)

Tel.: 577 105 491

Karnevalové veselí. Sbor dobrovolných hasičů v Kvítkovicích uspořádal v so-
botu 5. března masopustní průvod ulicemi části města. Pěkné sobotní počasí a kaž-
doroční tradice letos přilákaly do průvodu více než padesát masek. Byly zde tra-
diční a obvyklé masky, ale i postavičky z animovaných filmů. Většina domácností 
průvod vítala u prahu svých domovů. Pestrost a množství masek mnohé překvapily 
a všechny potěšila bohatá účast dětí, kterou oceňovali sladkými odměnami. Neza-
pomínali ani na občerstvení těch ostatních, a tak účastníci průvodu mohli hodnotit 
umění hospodyněk po celých Kvítkovicích. 

Podobně připravili masopustní rej také dobrovolní hasiči z Otrokovic, kteří pro-
šli centrem města a zaslouženě sklidili obdiv kolemjdoucích za pečlivě připravené 
masky.  (red)

Ve znamení tradičních masopustních akcí Spolu s ostatními otrokovickými škola-
mi se i ZŠ Trávníky zapojila do 3. roč-
níku projektu rUBiKON pod záštitou 
senátorky PaedDr. aleny Gajdůškové 
a hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka.

Tento projekt si klade za cíl posílit 
právní vědomí dětí a mládeže a právo 
představit jako důležitou část našeho 
života. Zároveň upozorňuje na zákon  
č. 202/1990 sb. o loteriích a jiných sáz-
kových aktivitách, který zakazuje pří-
stup k sázení mladistvým do 18 let.

Projekt rubikon zasahuje cílovou 
skupinu žáků ve věku 12-16 let, kdy 
se mnozí mohou setkat s ohrožující-
mi riziky okolního světa, mezi které 
lze zařadit právě sázení. Učitelé proto 
pracují se žáky v hodinách výchovně-
-vzdělávacích předmětů, zaměřují se 
na rozvoj jejich osobnosti – zodpověd-
né rozhodování, schopnost odolávat 
tlakům okolí, vrstevníků nebo médií. 

Žáci si na reálných příbězích, tématech 
a modelových situacích vyzkoušejí 
prožitkovou formou aktivity, které vy-
žadují hledání řešení, spolupráci týmu, 
rozhodování se a následnou prezentaci 
vlastních názorů.

rubikon však není jen o vzdělávání. 
Je to také interaktivní soutěž, v níž žáci 
zúročí nabyté vědomosti a přípravu ze 
školních lavic. Formou vědomostní, 
zábavné a prožitkové soutěže se žáci 
poměřují ve znalostech zákonů a práva, 
vyzkoušejí si své možnosti, prožijí ri-
zika spojená se sázením. Naučí se roz-
lišovat situace, kdy je sázka ještě hrou 
a zábavou a kdy rizikem, které člověk 
nezvládne.

Oblastní kolo soutěže, v němž po-
měří své síly žáci ze tří otrokovických 
škol, Napajedel a Tlumačova, se koná 
30. 3. v Otrokovické BESEDĚ.

Mgr. Martina FaBrIKoVá

projekt ruBIKoN aneb rozhoduj se zodpovědně, nesázej!

Senátorka Jana Juřenčáková navštívila 
koncem února starostu města Otrokovice 
Jaroslava Budka. Hlavním tématem hovo-
ru byla připravovaná výstava děl otroko-
vických umělců na půdě Senátu.

Jana Juřenčáková v rámci svého působe-
ní v Senátu podporuje města a obce, které 
jsou v jejím volebním obvodu, mimo jiné 
také formou výstav. S nabídkou prezenta-
ce místních umělců přijela i do Otrokovic, 
které mají co nabídnout. O silné základ-
ně místních výtvarníků jednal starosta 
se senátorkou již na lednovém veletrhu 
cestovního ruchu regiontour, kde se také 

domluvili na konkrétní formě spolupráce. 
V návaznosti na toto jednání se Jana Juřen-
čáková v Otrokovicích setkala se zástupci 
umělců Jiřím Holubem a Emilem Slámou. 
Těm přiblížila tradici výstav v Senátu 
a prostor, který bude určen pro prezento-
vaná díla otrokovických výtvarníků. 

Vernisáž otrokovických umělců se 
uskuteční v předsálí jednacího sálu Senátu 
v úterý 3. května 2011 v 16 hodin a potrvá 
po dobu dvou týdnů. Výstavy se mohou 
zúčastnit také otrokovičtí občané, pro kte-
ré budou zdarma vypraveny dva zvláštní 
autobusy.   (red)

otrokovičtí umělci budou vystavovat v sídle senátu
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Dne 15. března se dožil významného životního 
jubilea 90 let

pan josef VeLeta. 
Do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody přeje 
manželka Marie, syn Josef a dcera Eva s rodinami 
a sestra anežka.

Dne 24. března oslaví úctyhodných 80 let života 
pan Ing. josef Krajča. 

Do dalších let hlavně zdraví a pohodu přejí man-
želka ludmila, syn radomír a dcera iva s rodi-
nami.

Dne 22. března si připomeneme 1. výročí úmrtí 
naší babičky, maminky, 

paní jarmily KusÉ. 
Vzpomínají maminka růženka, dcera renatka 
s rodinou, bratři Karel a Zdenek s rodinami a pří-
tel Mirek.

Dne 25. března uplyne 13 let, co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan jan sVojaNoVsKÝ st. 
a 5. dubna uplyne 10 let, co navždy 
odešel syn, otec, bratr, 

pan jan sVojaNoVsKÝ ml. 
S láskou vzpomínáme a děkujeme 
všem, kteří si vzpomenou s námi. 
 rodina.

Dne 28. března uplyne první smutný rok od úmrtí 
paní jaroslavy BrázdILoVÉ. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
všem děkují manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 29. března si připomeneme 8. výročí ode 
dne, kdy nás opustil 

pan Milan trNKa. 
S láskou a úctou vzpomínají syn lubomír a dcera 
irena s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 31. března si připomeneme smutné 1. výročí 
úmrtí 

pana jana ŠIŠKy. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a syn 
s rodinou.

Dne 31. března by se dožil 100 let náš tatínek, 
dědeček, pradědeček a tchán, 

pan emil trNKa. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují dce-
ry Jana a anna s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 31. března uplyne 
10 let, co nás navždy opustil 

pan oldřich zaBLoudIL. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, syn 
a dcery s rodinami.

Dne 1. dubna uplyne smutných pět let od úmrtí 
naší drahé babičky, maminky a manželky, 

paní Marie LuKáčoVÉ. 
S láskou vzpomínají manžel, synové a vnučka. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem jejím přá-
telům, známým i žákům.

3. února uplynulo 15 let od úmrtí 
našeho tatínka, dědečka, pana Ing. 
Ivana jIráKa a 26. března uply-
ne 8 let od úmrtí naší maminky, ba-
bičky, paní zdeňky jIráKoVÉ. 
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 3. února by se dožil 98 let náš manžel, tatí-
nek, dědeček a pradědeček, 

pan josef VaCuLíK. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují man-
želka, dcera Jiřina, vnuci a vnučky s rodinami.

Dne 17. února uplynulo smutných 6 let, co nás 
opustila naše dcera, sestra, maminka, babička, 

paní eva proKeŠoVá-VaCuLíKoVá. 
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkují maminka, sestra Jiřina s rodi-
nou a dcera Dagmar s rodinou.

Dne 25. února by oslavila 65. narozeniny naše 
dcera, sestra a teta, 

paní Hana HuBNíKoVá-VaCuLíKoVá. 
Za tichou vzpomínku děkují maminka, sestra Ji-
řina s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 6. března uplynuly 3 roky, co nás navždy 
opustil 

pan zdeněk HrazdIra. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka a dcera s ro-
dinou.

Voda teče, čas plyne a vzpomínky v srdci zůstáva-
jí. Dne 8. března to bylo 11 let, kdy nás opustil 

pan František KoŠut. 
S láskou vzpomíná manželka Marie, dcery Eva 
a alena, vnoučata a pravnoučata.

slunce nesměle svítí, brzy vyletí i první včela 
a v nás vzpomínka na Tebe stále ještě nezmize-
la… Dne 10. března uplynul rok, kdy dotlouklo 
srdce naší maminky, babičky a prababičky 

Ludmily GazdoVÉ. 
Stále vzpomínají dcera alena, vnuk Josef s rodi-
nou, vnuk Milan s rodinou.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 15. března 
jsme si připomněli již 10. výročí úmrtí 

pana rostislava čeVeLy. 
S láskou vzpomínají manželka alena, dcera a syn 
s rodinami, sestra Marie.

Dne 15. března uplynulo již 5 smutných let, kdy 
mne opusil můj drahý 

syn stanislav taLpa. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou maminka.

20. března by se dožil 50 let a 4. června to budou 
2 roky, co nás náhle opustil 

pan josef KotáseK. 
Vzpomínají maminka, děti a bratr s rodinou. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 16. března by se dožila 76 let moje maminka 
a naše babička 

paní Marie VaNčíKoVá. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana a vnuk 
Nicolásek Mário. 
babičko, moc nám chybíš...

V letošním roce vzpomeneme na 
smutné dny, kdy nás opustili, ale 

ve vzpomínkách zůstávají, manžel 
jaromír KreMz

(V17. 3. 2006),
maminka elfrieda MIarKoVá 

(V30. 5. 2001). 
Za tichou vzpomínku děkuje Jarmila Kremzová.
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spoLečeNsKá KroNIka

BLaHopŘáNí

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA OTROKOVICE

nabízí
• PROSTORY K PRO-
NÁJMU PRO POŘÁ-

DÁNÍ VZDěLÁVACÍCH 
AKCÍ, KURZŮ

• UČEBNY PRO SE-
MINÁŘE, VÝUKU ICT, 

CIZÍCH JAZYKŮ
Cena pronájmu:

200-300 Kč/hod.
Kontakt: RNDr. Jan Patík

tel.: 577 925 113
731 656 901

e-mail: patikj@spsotr.cz 

Veteráni přivezli šest 
medailí a dva rekordy 
Pětice otrokovických vete-
ránů se zúčastnila halové-
ho mistrovství Čr v Praze. 
Mistrovství se konalo ve 
Stromovce, kde se odehrá-
vá většina významných me-
zinárodních závodů. Kromě 
tradičních disciplín v hale 
bylo rozhodnuto po vzoru 
mistrovství světa o rozší-
ření vrhačských disciplin 
venku. Jednalo se o disk, 
kladivo a břemeno.

Jak tedy zimní vrchol 
sezóny dopadl pro naše zá-
vodníky? Dá se říci, že byli 
velmi úspěšní. Podle pravi-
del je celkové pořadí urče-
no až po přepočtu věkovým 
koeficientem, aby se daly 
porovnat výkony závodní-
ků všech kategorií. 

Nejstarším závodníkem 
přeboru byl náš František 
Tomášek, který se v těchto 
dnech dožívá 86 let. Běžel 
60 m za 13,15 s, ve skoku 
dalekém dosáhl 273 cm, v 
trojskoku 5,48 m. Oba sko-
ky jsou novými českými re-
kordy kategorie nad 85 let.

Petr Gybas závodil na-
posledy v kategorii nad 60 
let. V běhu na 60 m skončil 
na celkovém 7. místě ča-
sem 8,87 s, dálku i trojskok 
vyhrál výkonem 469 cm a 
10,09 m.

Jiří Urban zaběhl 60 m za 
8,4 s (celkem šestý) a 200 
m za 26,16 s. Tuto trať s 
převahou vyhrál.

Zdeňka Plesarová v ka-
tegorii na 50 let nečekaně 
zvítězila v hodu diskem 
výkonem 29,08 m. Dvakrát 
byla stříbrná, a to v kladivu 
35, 6 m i v břemenu hodem 
10,15 m.

Nováčkem ve startovním 
poli byl Daniel Hořt, který 
obsadil ve skoku vysokém 
celkové 9. místo výkonem 
173 cm.

Dalším vrcholným pře-
borem bude srpnové MČr 
v Pardubicích. Mistrovství 
světa v USa se naši letos 
nezúčastní. 

 Milena MarčíKoVá
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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 - www.sedmikraska-otrokovice.cz

JARní nAbíDKA k nákupu nad 100 Kč dárek zdarma (do 1. 6.)
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• MŠ Jana Žižky 1356 - tel.: 577 922 326 
ředitelka  Bc. Magda Zycháčková 
• MŠ Hlavní 1159 - tel.: 577 922 305 
vedoucí učitelka renata ligasová
• MŠ Jožky Jabůrkové 1389 - tel.: 577 934 674 
vedoucí učitelka Marie lobpreisová
• MŠ K. H. Máchy 266 (Kvítkovice) – tel.: 577 932 160 
vedoucí učitelka aloisie Matuchová 
• MŠ Zahradní 1202 a 1139 (Baťov) - tel.: 577 925 172 
vedoucí učitelka Miloslava latová 
• Oddělení pro děti ve věku 1-3 roky Zahradní 1139 (Baťov)
tel.: 577 925 103 vedoucí Silvie Staňková

Termín zápisu do lOGOPEDicKÉ TŘíDY – 11. 5. 2011 v době od 12 do 
15.30 hodin:
• MŠ Hlavní 1159 - tel.: 577 922 305 
vedoucí učitelka renata ligasová

Dny otevřených dveřích v jednotlivých zařízeních - vždy od 9.30 do 11 ho-
din:   
4. 4. 2011 - MŠ Jana Žižky 1356 
5. 4. 2011 - MŠ Jožky Jabůrkové 1389 
6. 4. 2011 - MŠ K. H. Máchy 266  
7. 4. 2011 - MŠ Zahradní 1139 a 1202 a odd. pro děti 1-3 roky  
8. 4. 2011 - MŠ Hlavní 1159 
  
K zápisu si přineste OBČaNSKÝ PrŮKaZ.
Přijímání dětí proběhne dle stanovených kritérií, se kterými budete seznámeni 
u zápisu.  
Veškeré informace naleznete na našich stránkách www.mso.wz.cz
 Bc. Magda zyCHáčKoVá, ředitelka Mateřské školy otrokovice

termín zápisu do MŠo
26. 4. - 28. 4. 2011 od 13 do 16 hodin

program ddM sluníčko - duBeN
1.- 2. 4. NoC s aNderseNeM

Vstup/cena: 150 Kč

Místo: cVČ

Čas: sraz 1. 4. v 18 hod.

Program: akce na podporu dětského čtenářství, spousta srandy, her  
a nových kamarádů.

11. 4. VeLIKoNočNí díLNy pro VeŘejNost

Vstup/cena zdarma (výrobky za drobný poplatek)

Místo tř. Osvobození

Čas 13-17 hod.

Program velikonoční inspirace

12. 4. tVoŘeNí pro VŠeCHNy 

Vstup/cena od 20 Kč

Místo tř. Osvobození

Čas 18-20 hod.

Program jarní a velikonoční tvoření

15. 4. VeLIKoNočNí díLNy pro VeŘejNost

Vstup/cena zdarma (výrobky za drobný poplatek)

Místo cVČ

Čas 13-17 hod.

Program Přijďte si vyrobit krásné velikonoční a jarní výrobky za drobný 
poplatek.

21. 4. deN zeMě

Vstup/cena vstup zdarma (zpoplatněny stánky)

Místo park před poliklinikou

Čas 14-18 hod.

Program Odpoledne plné zábavy nabídne nejen přírodovědně zaměřené 
hry, ale i řadu atrakcí pro děti a dospělé

22. 4. deN oteVŘeNÝCH dVeŘí Ve sLuNíčKu

Vstup/cena 50 Kč turnaj, 15 Kč tvoření

Místo DDM Sluníčko, Trávníky

Čas 9-16 hod.

Program Tradiční turnaj ve hře Warcraft iii:  TFT – Dota allstars, 
deskové hry, výroba drobností na památku, pro předškoláčky s 
rodiči otevřená školička, spousta zábavy a her.

22. 4. deN oteVŘeNÝCH dVeŘí Na dopraVNíM HŘIŠtI

Vstup/cena 10 Kč na celý den

Místo Dopravní hřiště Otrokovice

Čas 9-12, 13-16 hod.

Program Překážky, jízda na kolech, koloběžkách, šlapacím autíčku.

rok 2010 byl již čtrnáctým rokem 
existence a činnosti našeho střelecké-
ho klubu. 

Při této příležitosti bych chtěl podě-
kovat všem našim členům, kteří se zú-
častňovali střeleckých závodů v rámci 
republiky i na mezinárodní úrovni, a 
tak úspěšně reprezentovali nejen náš 
klub, ale i naše sponzory, a to přede-
vším město Otrokovice i Barum-con-
tinental spol. s r.o. Byli to především 
Pepík Gába (bronzová medaile v kate-
gorii „cowboy“ na 7. mistrovství Slo-
venska v kovbojské střelbě a ve 4. kole 
Česko-slovenské ligy a zlatá medaile 
v pušce na 50 m v téže soutěži), Pepík 
Vaculík, Marian lukačovič (stříbrná 
medaile v kategorii „frontiersmann“), 
Jaroslav Hradil, Standa Prokop (stříbr-
ná medaile v kategorii „senior“), Mi-
rek Závada i Vladimír lukačovič. 

Taky si zaslouží poděkování ti čle-
nové, kteří se organizačně nebo jako 
rozhodčí účastnili soutěžních akcí 
pořádaných naším klubem. Byl to 
především roman remeš, Marian lu-

kačovič, Pepík Vaculík, Pepík Gába, 
Jaroslav Hradil, Michal Koudelka, 
Vladimír lukačovič a mimo jiné i šéf 
bufetu, Pavel Jež st. Mimo výše uve-
dené akce jsme uspořádali besedu pro 
děti spojenou s výstavkami vojenské 
výzbroje a výstroje na téma: „Člověk, 
zbraně a zbroj ve vývoji lidstva“. 

Také jsme se podíleli i zúčastnili 
dvou akcí pořádaných pro milovníky 
zbraní a vojenské historie. Svoji čin-
nost i přispěvatele našeho klubu jsme 
se snažili propagovat, ať už formou 
propozic závodů, nebo ústně při zaha-
jování či vyhodnocování střeleckých 
akcí. 

Jak je vidět, bez nadšených a obě-
tavých lidí a také našich přispěvatelů 
by náš klub neměl tak pestrou činnost 
a bylo by to jen a jen o střílení. Takže 
všem těmto lidem patří dík i přání, aby 
vydrželi ve své aktivitě i nadále. Naše 
členská základna se pak v uplynulém 
období stabilizovala na 23 členech. 

Vladimír LuKačoVIč,
předseda SSK WESTErN Otrokovice

střelecký klub ssK westerN sbíral medaile po celý rok

Oznámení termínu uzávěrky 53. kola výběru zájemců

o úVěr z FoNdu rozVoje BydLeNí
Správní rada Fondu rozvoje bydlení ve smyslu článku 6 vnitřního předpisu 
města Otrokovice VN/06/2008/ZMO Zásady pro poskytování úvěrů z Fon-
du rozvoje bydlení, schváleného usnesením ZMO/293/12/08, stanoví termín 
uzávěrky pro podání žádostí 52. kola výběrového řízení na 31. března 2011. 
Formuláře k podání žádosti spolu s výpisem z uvedeného předpisu jsou k dis-
pozici v informacích Městského úřadu Otrokovice (budova č. 1). Zde se také 
vyplněné žádosti podávají.
 Mgr. jaroslav BudeK, předseda správní rady Fondu rozvoje bydlení

teHos, s. r. o., pronajme
nebytové prostory v ul. Školní u 
domu č. p. 1299, v otrokovicích. 
Jedná se o dvojpodlažní budovu o 
výměře 329,05 m2, která dosud slou-
žila 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., ing. Tomáš Morys, 
ředitel společnosti, tř. T. Bati 1255, 
765 02 Otrokovice.
podmínky pronájmu:
• nájem na dobu neurčitou
• nájemné: 250 Kč/m2/rok
• čtvrtletní platba nájemného předem
Bližší informace poskytne ing. Tomáš 
Morys, ředitel společnosti, tel: 577 
925 051.



O pohár starosty města Otrokovice soutěžili v sobotu  
26. února mladí letečtí modeláři v městské sportovní hale. 
Favorité z Pohořelic potvrdili své úspěchy z loňských let 
a získali cenné prvenství. Druhé místo vybojovaly Otrokovi-
ce, třetí skončili modeláři z Halenkovic.
„Soutěž leteckých modelářů je velice vydařenou akcí, která 
má svou historii. coby pedagoga mě těší, že i modelářství je 
téma pro mládež, která se tak dále profiluje do života,“ uvedl 
starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.
Organizátory celé akce byl Model klub Otrokovice a Dům 
dětí a mládeže Sluníčko už společně připravují další mode-
lářskou akci. Budou jí Dny lodních modelářů na Štěrkovišti 
v Otrokovicích.  (red)
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V sobotu 19. února 2011 se tým osmi děvčat zá-
vodního aerobiku pod vedením trenérky Venduly 
Ondrášové vydal poprvé v tomto roce na závody 
Wellness týmů do Prahy. Jedná se o otevřenou 
soutěž v pohybových skladbách aerobiku a v do-
vednostních disciplínách, které zahrnují mimo 
jiné například skoky přes švihadlo po dobu jedné 
minuty. Tým ve složení Kateřina chaloupková, 
andrea Blahušová, Vendula Jurásková, Michala 
Brixová, Silvie alberta De Fugueiredo, Nikola 
Bláhová, Michaela Ftáčníková a aneta Kova-
říková soutěžil proti dalším družstvům s novou 
skladbou na hudbu od populární zpěvačky lady 
Gaga. S pohybovou skladbou získala děvčata od 
rozhodčích druhé místo a v dovednostních disci-
plínách skončila na místě prvním. Ve výsledném 
součtu si tak otrokovická děvčata odvezla z Pra-
hy na krku nejcennější zlaté medaile.
 Vendula oNdráŠoVá

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

k03-80x80_CMYK.indd   1 17.2.2011   12:34:00

Nabízíme:
sekačky, řetězové pily,

vertikutátory, postřikovače
a jiné

www.silgarden.cz

tř. Osvobození 1033 (naproti Lidlu)
Otrokovice

tel./fax.: 577 922 225

otroKoVICKÉ
NoVINy
Vydavatel: Otrokovická 
BESEDa, s. r. o., iČ: 
255 138 85
registrace: 1. 7. 
2007 - MK Čr E 
13019, Vychází každý 
předposlední pátek 
v měsíci v nákladu 
9 000 ks, uzávěrka je 10. 
den v měsíci. Distribuce 
do všech schránek ve 
městě Otrokovice a na 
určená místa. 
zdarma - neprodejné.
redakce: Otrokovická 
BESEDa, nám. 3. května 
1302, 765 02 Otrokovice, 
tel.: 571 118 104,
redakce@
otrokovickenoviny.cz
redakční rada: 
ing. Milan Plesar 
(předseda), libuše 
Škrabolová, Mgr. lenka 
Krupková, ing. romana 
Bujáčková, Michal 
Kratochvíl
Šéfredaktor: 
Michal Kratochvíl
Inzerce: zákl. 
cena: 20 Kč/cm2 
+ DPH 20 %, tel.: 
571 118 104, inzerce@
otrokovickenoviny.cz
Graf. úprava:
Michal Kratochvíl 
tisk: 
Hart press, spol. s r. o., 
distribuce: 
Česká pošta, s. p., tel.: 
577 004 113-4, 
upozornění: 
Nevyžádané příspěvky se 
nevracejí.

děvčata přivezla z prahy zlato

Modeláři létali o starostův pohár

tradiční obaly Morava atletický mítink, 
mezinárodní halový závod, jehož součástí jsou i přebo-
ry škol a závod přípravek, se uskutečnil koncem února 
v městské hale. Nadějní závodníci z řad žáků se poprali 
ve třech disciplínách  o poháry za výkony předvedené 
ve skoku vysokém, skoku dalekém a ve sprintu na 40 
yardů. Pohár starosty města Otrokovice udělovaný za 
nejlepší výsledky ve skoku vysokém  si odneslo druž-
stvo ZŠ Sportovní Uherské Hradiště (na snímku).

ROZVOZ JíDEL - 7 Dní V TýDnU

zdarma
Restaurace DOLLy - Trávníky
výběr z denního menu - cena od 61 Kč
objednávky - tel.: 603 455 882

vendulamerkova@seznam.cz

VELKé PORCE VČETNě 
POLéVKY, TAKžE VÁM OD 

OBěDA ZŮSTANE I NA VEČEŘI
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

 
 
Tel.: 577 102 290 
www.hlavacek.cz

 
AUTO Hlaváček a.s. 
Kvítkovická 1579 
763 61 Zlín-Napajedla

Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní 
servisní prohlídku. V případě nalezení 
závady Vám nabídneme opravu za 
skutečně výhodné ceny. Nenechte 
si ujít také zajímavou nabídku Škoda 
originálních dílů a příslušenství. 
Připravili jsme pro Vás letní 
pneumatiky za internetové ceny. 
Kontaktujte naše servisní poradce.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 
OD 21. 3. DO 30. 4. 2011 
JEN ZA 99 KČ

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

JSA_2011_D2_CZ_CLR_DYN_ef9da9a0b0a8423db8760d336331d186_indd   1 9.2.2011   1:16:07
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577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
   oTrokoVIcE

Jaro klepe neJen na dveře, ale i na střechu, plot,
komín i fasádu. to vše vám dodáme až domů!

v naší nabídce najdete výrobky od více než 80 dodavatelů veškerého 
stavebního sortimentu od základních materiálů až po hotové stavební části.

Využijte veletržní akce:
DOPRAVA ZBOŽÍ DO 10 KM ZDARMA!

Slavnostní večer s vyhlášením 
nejlepších sportovců města 
Otrokovic  za rok 2010.

účinkují:
Martin Maxa

sbor
Svatý pluk

cyklo trial show
JOSEFA DresslerA

25.3.2011
Hotel Atrium Otrokovice 

Vyhlašovatel Hlavní partneři Partneři

PRODUCENT AKCE: AGENTURA VELRYBA s.r.o. – event marketing agency,  www.velryba.cz

O SPORTOVNÍ slávě
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Vzorem pro řadu ostatních 
měst v oblasti podpory sportu 
je v letošním roce otrokovická 
radnice. Město se totiž rozhod-
lo podpořit aktivní sportovce, 
sportovní oddíly i kluby i spor-
tovní aktivity mládeže částkou 
téměř 5,5 milionu korun. Otro-
kovice se tak staly významným 
partnerem sportu všech druhů 
ve městě. S vyšší částkou pu-
tující na sportovní aktivity ale 
souvisí také změna systému 
poskytování jednotlivých do-
tací či příspěvků. celý systém 
podpory i další dílčí podrobnos-
ti vysvětlil pro Otrokovické no-
viny místostarosta otrokovic 
Ing. Milan pLesar, který má 
sport ve své kompetenci.

pane místostarosto, město 
dává na sport celkově o něco 
málo vyšší částku než vloni. 
jak se tyto peníze dostanou 
přímo až k jednotlivým spor-
tovním klubům a oddílům?

Transparentní financování 
sportu ve městě s jasnými pra-
vidly a důslednou kontrolou je 
důležitou oblastí našeho zájmu. 
Pro letošní rok jsme schválili 
systém podpory sportu, v němž 
jsou obsaženy jak dotace na čin-
nost, tak dotace na jednorázové 
akce sportovních a mládežnic-
kých organizací. Oproti minu-
losti nastávají největší změny 
v podmínkách finanční podpo-
ry největší sportovní organizace 
ve městě TJ Jiskra Otrokovice, 
kdy chceme podporovat činnost 
i akce stovek aktivních sportov-
ců sdružených ve 22 oddílech 
adresným zasíláním finančních 
prostředků. To se dříve nedě-
lo, protože městem poskytnuté 
peníze přerozděloval výkonný 
výbor této organizace. V praxi 
obdrží ze schválené dotace ve 
prospěch TJ Jiskra jednotli-
vé oddíly 70 % celkové sumy 
a zbylé finance mohou být ze 
strany organizace TJ Jiskra vy-
užity na nájmy, energie, údržby 
a opravy, přičemž město Ot-
rokovice chce mluvit do toho, 
jak, kde a na jakém majetku 
bude TJ Jiskra provádět opravy 
a údržbu. 

objevují se hlasy, že nako-
nec ze strany města půjde do 
sportu méně peněz, můžete 
na to reagovat?

Pane redaktore, ony se ob-
jevují i další podobné dezin-
formace a já chci věřit tomu, 
že pramení z neznalosti věci u 
lidí, kteří je mezi sportovci ve 
městě šíří. Prozatím o dotaci na 
činnost požádaly Fc Viktoria 
Otrokovice a TJ Jiskra Otroko-
vice. Oběma organizacím bylo 
na únorovém zasedání zastu-
pitelstva města schváleno po-
skytnutí záloh na dotace, čímž 
se jim snažíme pomoci překle-
nout období do přidělení v bu-
doucnu očekávané definitivně 
schválené výše dotace. Již nyní 
však můžeme říci, že každý ze 
sportovních oddílů v rámci 
TJ Jiskra, kterého se finanční 
podpora města týká, pozná na 
svém účtu, že ze strany města 
Otrokovice získá pro letošní 
rok více peněz. Řada zástup-
ců sportovních oddílů již také 
radnici za tento přístup podě-
kovala s tím, že tento systém 
podpory a rozdělování financí 
v největší sportovní organizaci 
ve městě je pro ně nyní lepší, 
efektivnější a více zacílený na 
určené účely.

Největší část výdajů z cel-
kového ranku tvoří právě do-
tace na činnost sportovních 
organizací a klubů ve městě, 
která činí 4,6 milionu korun. 
jak a kdy bude rozdělena? 

Definitivní rozdělení této 
dotace plánujeme na přelomu 
či v druhé polovině tohoto roku 
s tím, že sportovní a mládež-
nické organizace mohou po-
sílat své žádosti o podporu ze 
strany města do konce března 
2011. Poté se došlými žádost-
mi bude intenzivně zabývat 
komise mládeže a sportu, která 
navrhne klíč pro rozdělení této 
dotace, což bude předloženo 
ke schválení orgánům města. 
V této komisi pracují odborníci 
na sportovní oblast se znalostí 
prostředí otrokovického spor-
tu, a proto jsem si jist, že na-
vrhnou co možná nejspraved-

livější kritéria pro rozdělení 
dotace na činnost jednotlivým 
žadatelům. Komise mládeže 
a sportu má, stejně jako zby-
lých pět komisí rady města, 
mou plnou podporu.    

to je záležitost činnosti 
sportovních oddílů a klubů. 
jak se město staví k podpo-
ře jednorázových akcí, jako 
jsou turnaje, dílčí soutěže či 
přebory?

V rámci dotací na jednorá-
zové sportovní a mládežnické 
akce radnice meziročně navy-
šuje podporu o 50 tisíc na 400 
tisíc korun s tím, že u jedno-
rázových akcí odbouráváme 
složitou administrativu. Dopo-
sud museli všichni žadatelé na 
každou akci vyplňovat několi-
kastránkovou žádost, která se 
projednala v komisi mládeže 
a sportu a následně rada města 
schválila definitivní výši finanč-
ní podpory v řádu stokorun či 
jednotek tisíců. Takto se město 
ročně zabývalo okolo 200 žá-
dostmi. Nově jsme se rozhodli 
poskytnout organizátorům akcí, 
kterým město během uplynu-
lých 5 let přidělilo dotaci na 
jednorázové akce a kteří měs-
to požádali i v letošním roce, 
zálohu, kterou následně vyúč-
tují podle přesně stanovených 
pravidel. Jednotliví zástupci 
sportovců tak již nemusí složitě 
vyplňovat a doručovat každou 
žádost na město, ale mají po-
skynuty zálohy, z nichž mohou 
uspokojovat náklady na jednot-
livé jednorázové akce. Díky 
tomuto systému ubudou ročně 
stovky žádostí, což sportovcům 
i pracovníkům radnice výrazně 
sníží administrativu a v koneč-
ném důsledku to podpoří efek-
tivitu vynaložených finančních 
prostředků do podpory spor-
tovních a mládežnických akcí 
z rozpočtu města. 

Z jednorázových akcí se 
radnice rozhodla po vzoru mi-
nulých let vyčlenit peníze na 
podporu obzvláště význam-
ných tělovýchovných akcí, 
které se uskuteční v Otrokovi-
cích a svým významem pře-

sportovci dostanou od radnice více peněz, zároveň se zpřísní kontrola
sahují hranice města. Také pod-
poru těchto akcí jsme navýšili 
z původních 100 tisíc na 150 tisíc 
korun. 

také se hovoří o dotacích na 
potřeby, které zdánlivě se zá-
kladní činností klubů nesouvi-
sejí. Můžete to blíže objasnit?

ano, ale nesouvisejí vskutku 
pouze zdánlivě. Jedná se například 
o poskytnutí dotace na cestovné 
klubům hrajícím celostátní ligo-
vé soutěže. Ve městě jsou aktivní 
kluby, které působí v prvoligo-
vých celostátních soutěžích svých 
sportovních odvětví. V kontextu 
jejich pravidelného cestování na 
utkání po celé republice a propa-
gací města Otrokovice v souvis-
losti s jejich vrcholovou činností 
je podpora radnice na jejich ces-
tovné zcela logickým krokem. 

Co si slibujete od změny 
k pozitivnějšímu přístupu rad-
nice ke sportu?

Finance určené sportovcům 
všech odvětví považujeme za 
efektivní investici jak do preven-
ce negativních jevů dnešní doby, 
tak udržení i zlepšení podmínek 
pro volnočasové aktivity stovek 
sportovců ve městě. Hodláme 
taky zachovat a nadále organi-
zovat uspořádání slavnostního 
večera „O sportovní slávě“, kde 
město oceňuje nejlepší sportovce 
a sportovní kolektivy za uplynu-
lý rok. Jako obyvatel Otrokovic 
uznávám každého, kdo sportuje, 
ale jsem obzvláště hrdý taky na 
každého dobrovolníka, který ve 
svém volném čase, bez odměny, 
ba co víc, mnohdy i za své vlast-
ní prostředky, pomáhá ve spor-
tování druhým. V našem městě 
jsou těchto dobrovolníků stovky. 
Město Otrokovice se proto nově 
rozhodlo zavést ocenění také 
těchto lidí.

Michal KratoCHVíL 
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