
Park ozdobily nové sochy

Rodina, Matka zem, Vzepjetí a Dvojice, to jsou 
názvy nových dřevěných plastik umístěných v parku před 
Společenským domem, které spolu s umělci představil staros-
ta města Otrokovice Jaroslav Budek u příležitosti akce Folk-
lorní setkání tří regionů. Dřevěné sochy autorů Jiřího Holuba, 
Pavla Kohuta, Jiřího Parmy a Emila Slámy doplní stávající tři 
plastiky. Město Otrokovice vydalo na pořízení materiálu na 
zhotovení soch 36 tisíc korun. Výtvarníci díla vytvořili zce-
la zdarma, bez nároku na jakoukoliv odměnu. „Rádi bychom 
tímto způsobem ozdobili také další části města. O konkrétním 
umístění ale rozhodneme společně s umělcem, který dílo vy-
robí,“ uvedl starosta.  (ano), foto Anna NoVotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
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  úVoDNí sloVo
Vážení čtenáři,

skončila doba dovolených, tolik očekávaných prázdnin, dnů, na které jsme často tak netrpělivě 
čekali. Letos se příroda příliš nevyznamenala, když pršelo více, než bychom si přáli. nicméně 
většina z nás strávila příjemné chvíle odpočinku, nových setkání a prožitků. Leckdy jsme také 
cestovali za poznáváním přírody a lidí za hranicemi naší vlasti, jindy jsme totéž hledali u nás na 
Moravě, ve Slezsku či v čechách.

Září je měsícem, ve kterém se loučíme s létem a vítáme barevný podzim s jeho proměnlivým 
počasím, kdy se slunečné dny babího léta střídají s občasnými plískanicemi. Je to také měsíc 
zahájení nového školního roku. tak jako každoročně jsme přivítali 1. září ve školách nejen 
děti, které už více či méně vědí, do čeho jdou, ale i ty, které po absolvování mateřinky poprvé 
zasednou v lavicích školních. Zahájení nového roku ve všech našich základních školách mělo 
slavnostní ráz, kdy žáky a samozřejmě i prvňáčky uvítali nejen třídní učitelé a ředitelé škol, ale 
i představitelé našeho města. Přivítání školáků bylo věru radostné, neboť jsme dětem ve všech 
základních školách mohli představit dvě nové učebny, vždy jednu počítačovou a druhou pak 
určenou pro výuku cizích jazyků. V Základní škole trávníky jsme pak mohli dětem i pedagogům 
oznámit ukončení první etapy rekonstrukce školního hřiště, tedy vybudování atletické dráhy, 
doskočiště a odpočinkové zóny.

V letošním roce jsme rovněž navštívili školní sborovny, kde jsme se setkali nejen s učiteli, vy-
chovateli, řediteli škol, ale i všemi dalšími pracovníky. Společnými silami se podíleli na vzorné 
přípravě školy pro následující rok, za což si zaslouží naše poděkování. 

Milí žáčci, studenti, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, 
vykročte rázně a pravou nohou. Ať se vám všem práce daří.

 Mgr. Jaroslav BUDEK, starosta Otrokovic
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Město dalo do škol miliony korun
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Skoro k nepoznání v tom 
dobrém smyslu slova jsou po 
prázdninách otrokovické školy 
a školky. Děti mají nyní vylep-
šené prostředí ve všech třech 
školách i šesti mateřinkách, 
dohromady za více než jede-
náct milionů korun.

nové moderně vybavené 
počítačové a jazykové učebny 
celkově za pět a půl milionu 
korun slouží v zŠ Mánesova, 
zŠ T. G. M. i zŠ Trávníky. 
V červenci a srpnu navíc v zŠ 
Mánesova zařídili malování 
učeben, chodeb a sociálního 
zařízení pro nejmenší žáčky 
v přístavbě školy. zajímavos-
tí, která přitahovala zvědavé 
pohledy kolemjdoucích, bylo 
mytí jinak nepřístupných oken 
prováděné horolezci. Ve všech 
učebnách uklízečky vyčistily 
koberce a čalounění. „Prová-
děli jsme údržbářské práce 
v celém objektu školy, jako je 
oprava žaluzií, obložení stěn, 
opravy v šatnách a další úpravy 
související s přestavbou stáva-
jících prostorů starých tříd na 
moderní počítačové a jazykové 
učebny,“ podotkla zástupkyně 
ředitele školy Marcela Javo-
říková. Školní jídelna je od 
prázdnin po generálním úklidu, 

vymalovaná, některé kuchyň-
ské stroje jsou natřené. „nově 
vzniklá multimediální učebna 
zabrala prostory původně ur-
čené pro výtvarnou výchovu. 
Proto jsme v prostorách dílen 
vybudovali novou učebnu vý-
tvarné výchovy, kterou jsme 
doplnili dataprojektorem, po-
čítači a dalším vybavením tak, 
aby se tam mohla vyučovat ne-
jen výtvarná výchova a kera-
mika, ale i design a animace,“ 
dodala zástupkyně ředitele. 

Další školská zařízení v Ot-
rokovicích vylepšovalo středis-
ko správy nemovitostí městské 
společnosti TEHOS.  V zŠ T. 
G. M. zařídilo výměnu dve-
ří a opravy dlažeb v hlavním 
vstupu, dokončilo výměnu 
oken v tělocvičně, vyměnilo 
ležaté rozvody vody, opravilo 
podhledy a elektroinstalace. na 
řadu přišly také chlapecké i dív-
čí umývárny v přízemí školy. 
„zde jsou nové rozvody vody, 
opravovaly se i kabinky, obkla-
dy a dlažby,“ přiblížila vedoucí 
střediska správy nemovitostí 
Lenka Řeháková.  Kromě toho 
se v zŠ T. G. M. malovaly učeb-
ny, chodby, sklady i kuchyně, ve 
které bylo navíc potřeba opravit 
odtah od plynových spotřebičů.  

V zŠ Trávníky jsou opra-
vené šatny, kdy každý školák 
získal samostatnou skříňku. 
„Dokončili jsme i výměnu 
oken v pavilonu učeben E 
a vyměnili ležaté rozvody 
vody v pavilonu B včetně 
opravy elektroinstalace a pod-
hledů,“ doplnila vedoucí stře-
diska. Malíři a natěrači se či-
nili v učebnách, na chodbách, 
v kuchyni i skladech. nutné 
byly i stolařské práce a opravy  
PVc. Ve školní jídelně vymě-
nili filtry z odvětrání.      

MŠ Hlavní prodělala bě-
hem prázdnin stolařské 
opravy přepážky oddělující 
učebnu od lehárny a výmě-
nu přepážky mezi učebnou 
a umývárnou dětí v přízemí, 
kde se také vyměnily rozvo-
dy vody. „Opravili jsme i so-
ciální zařízení pro zaměst-
nance včetně rozvodů vody, 
obkladů, dlažby a předmě-
tů zařízení. změn doznala 
i zahrada, dovybavená nyní 
hracími prvky a upravenými 
dopadovými zónami,“ uved-
la Lenka Řeháková s tím, že 
samozřejmostí byly opravy 
maleb a nátěrů po stavebních 
a stolařských pracích.   
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Prvňáčky v Základní škole trávníky přišel v první školní den přivítat starosta 
města Otrokovice Jaroslav Budek.

V ZŠ t. G. M. je v letošním školním roce šestačtyřicet prvňáčků.

Prvňáčky v ZŠ Mánesova překvapil kromě místostarosty Otrokovic Milana Plesara 
 i dětem známý klokan Ríša.

První zkušenost v kolektivu čekala i děti v oddělení od 1 do 3 let v MŠ Zahradní.  

Tři otrokovické základní školy přivítaly 
ve čtvrtek 1. září 191 nových prvňáč-
ků, tedy o čtyřiadvacet více než vloni. 
Školáci přibyli zŠ Trávníky, kam jich 
oproti loňským dvaačtyřiceti nastoupilo 
sedmdesát. Přírůstek byl značný, a tak se 
žáci rozdělili celkem do čtyř tříd. Ško-
la přijala jednoho integrovaného žáka 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kterému bude ve vyučování pomáhat 
asistentka. zŠ T. G. M. letos uvítala o 

jedenáct žáků méně než loni, celkem 
šestačtyřicet. Vzhledem k tomu, že v le-
tošním roce škola přijala také tři integro-
vané žáky, budou prvňáci rozděleni do 
tří tříd, tak, aby měli učitelé dostatečný 
prostor se věnovat všem žákům. Mezi-
roční nárůst o sedm žáků zaznamenala 
zŠ Mánesova, do které nastoupilo pět-
asedmdesát dětí.
Všechny nové žáky první den nového 
školního roku osobně přivítalo také ve-

dení radnice. Starosta města Jaroslav 
Budek přišel pozdravit v první školní 
den děti do zŠ Trávníky, otrokovický 
místostarosta Milan Plesar zpříjemnil ná-
stup do školy prvňákům v zŠ Mánesova 
a zástupkyně vedoucí odboru školství a 
kultury Radoslava Matuszková navštívi-
la zŠ T. G. M. Radnice dětem v první 
školní den předala dárečky v podobě pas-
telek, gumy, skicáku, reflexní samonaví-
jecí pásky i pexesa zobrazujícího místa a 

budovy v Otrokovicích.  „Škola je mís-
tem, kde získáte nové kamarády a zažije-
te mnoho krásných chvil. Přeji vám, aby 
první zážitky spojené se školním životem 
byly příjemné, naplněné štěstím, radostí, 
aby ve vás vzbudili zájem o vzdělávání 
a nastartovali vás k úspěšnému školnímu 
životu. Paní učitelce přeji odhodlání i 
chuť do práce a rodičům pak trpělivost a 
toleranci,“ popřál starosta Otrokovic Ja-
roslav Budek.  (red)

Prvňáčci zasedli do školních lavic, přivítali je i zástupci vedení města
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otrokovice plánují sociální taxi
S velkou pomocí pro osoby se sníženou schopností pohybu 
přichází otrokovická radnice, která na rok 2012 plánuje zříze-
ní nové služby určené speciálně pro tyto občany. Rada města 
Otrokovice na svém posledním zasedání schválila záměr reali-
zace projektu „Mikrobus jako sociální taxi“.

Většina lidí považuje za samozřejmost, že může nastoupit 
do autobusu nebo do svého auta a jet si vyřídit, co potřebuje. 
Pro mnoho osob však existují vážné překážky, kvůli kterým 
je pro ně taková činnost nedostupná. „V Otrokovicích žije 
zhruba 100 vozíčkářů, 400 uživatelů pobytových služeb pro 
seniory a pro zdravotně postižené, 200 uživatelů terénních  
a ambulantních služeb pro seniory a zdravotně postižené, 
600 příjemců příspěvku na péči a 900 držitelů průkazek zTP, 
zTP/P. Mnozí z nich při návštěvách zdravotnických zařízení, 
úřadů, veřejných služeb, kultury či zájmových aktivit nemo-
hou využívat hromadnou dopravu - potřebují totiž individuál-
ní přepravu tzv. ‚ode dveří ke dveřím‘, případně i s dopomocí 
asistenta,“ přiblížil množství osob, které by mohly tuto službu 
využít, starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. 

V Otrokovicích doposud nikdo speciálně upravené vozidlo 
pro přepravu vozíčkářů neprovozuje. Poskytovatelé přepravu-
jí klienty neupravenými vozidly, sanitou nebo vyžadují za-
jištění přepravy rodinou klienta. A právě všem, kdo takovou 
dopravu potřebují, může pomoci „sociální taxi“. „Jde o spe-
ciálně upravené vozidlo umožňující bezpečnou přepravu lidí 
s výrazně omezenou schopností pohybu. Vozíčkářům tako-
vé vozidlo umožňuje jízdu přímo na jejich vozíku, nemusejí                 
z něj do vozu složitě přesedat a sedí na něm s jistotou i během 
přepravy,“ popsal starosta Jaroslav Budek.   (kru)

točna Štěrkoviště má automat na jízdenky
cestující, kteří nastupují do autobusové linky 55 na konečné 
Otrokovice-Štěrkoviště, mohou od 1. září používat nový auto-
mat na jízdenky MHD. Dopravní společnost zlín – Otrokovice 
jej na tuto zastávku nainstalovala na doporučení otrokovické 
radnice.

„Poptávka občanů po automatu na tomto místě byla veliká. 
Požádali jsme proto DSzO o jeho instalaci a bylo nám vyho-
věno. Automat na jízdenky již v minulosti na točně Štěrkoviš-
tě fungoval, ale musel být demontován kvůli častým útokům 
vandalů. V rámci rozvoje města došlo k rozšíření míst sledo-
vaných městským dohlížecím kamerovým systémem, a tak se 
může automat po několika letech vrátit na své původní místo, 
kde bude pod dohledem. Pokud by došlo k napadení automa-
tu vandaly, kamery a dálkový dohled městské policie umožní 
rychlý zásah a pomohou k dopadení pachatelů,“ přiblížil sta-
rosta Otrokovic Jaroslav Budek.

nový automat bude spojen s centrálním dispečinkem DSzO 
optickým kabelem, což umožní v případě potřeby například              
i jeho dálkové restartování. Samozřejmostí je také automatické 
hlášení poruchových stavů.  (red)

Školní jídelna ZŠ Mánesova je čtvrtá nejlepší na Moravě
Vůně receptů české moderní kuchyně se 23. srpna nesla oko-
lím brněnské školní jídelny novolíšeňská. Konala se tam 
soutěž o nejlepší školní jídelnu na Moravě roku 2011. Anna 
Vičánková, Lenka Hastíková a Marie Bittnerová tvořily tým 
školní jídelny základní školy Mánesova Otrokovice, který se 
probojoval na postupové čtvrté místo.

Jimi připravená česneková polévka s pohankou a sýrem, 
vepřová kotleta na kysaném zelí s bramborovým knedlíkem 
a mrkvový koláč s ořechy a citronovou šťávou zajistily otro-
kovickému týmu v konkurenci devětašedesáti školních jídelen 
postup do finále.

Připravená jídla mohla získat body za atraktivnost a nápad, 
nutriční hodnotu, vzhled a chuť. A právě chuti byl přikládán 
nejvyšší důraz. Porota za ni mohla udělit až dvojnásobek bodů 
oproti jiným. „Do poslední chvíle jsme byly velmi napjaté, jak 
to všechno dopadne. Porota náš recept ohodnotila kladně, a tak 
se můžeme těšit na pražské finále. Snad naše jídlo i tam porotě 
zachutná,“ řekla s nadšením nad postupem vedoucí školní jí-
delny Anna Vičánková.  (ano)

BEsEDa získala licenci k vysílání MtVo
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila 6. září Otroko-
vické BESEDĚ licenci k vysílání Městské televize Otrokovice. 
Je tak naplněna další významná podmínka k zahájení vysílání 
městského informačního kanálu, které má být zahájeno počát-
kem ledna 2012. V současné době začaly přípravné práce na 
budování interiérů a studiového vybavení v horním patře Otro-
kovické BESEDY, kde bude společné sídlo s Otrokovickými 
novinami.  (kra)

aktuálNě Z Města

VícE aktualIt Na www.otRokoVIcE.cZ

zvyšující se obliba počíta-
čů, sedavého životního stylu 
a s tím související snížená 
fyzická zdatnost i vzrůstající 
počet dospělých i dětí s nadvá-
hou přivedly otrokovické radní 
k myšlence rozšířit nabídku 
sportu prostřednictvím výuky 
tělesné výchovy v základních 
školách.

Impulz pro zahájení diskuze 
na toto téma vzešel od otroko-
vického místostarosty Milana 
Plesara. „Pohybová aktivita 
a sport plní v životě každého 
z nás nezastupitelnou úlohu. 
Význam těchto slov roste ze-
jména s faktem neustálého 
snižování fyzické činnosti člo-
věka jako jednoho z důležitých 
faktorů ovlivňujících zdraví 
a délku života. Aktivní způsob 
života patří mezi nejdůležitější 
a nejefektivnější součásti pre-
vence negativních jevů, jako 
jsou drogy, alkohol a krimina-
lita. z výsledků sociologických 
průzkumů je patrné, že mnoho 
lidí se sportu věnuje málo či 
minimálně. U dětí a mládeže 

trvale klesá míra spontánního 
sportování a veliká část dětí 
postrádá ve svém volném čase 
jakoukoliv fyzickou aktivitu. 
O tomto vývoji jsme diskuto-
vali s mnohými zástupci spor-
tovních klubů a organizací ve 
městě sdružujících mládež, 
s některými zástupci z řad pe-
dagogů a ředitelů škol i širokou 
veřejností. Výsledkem je snaha 
všech zainteresovaných nalézt 
přijatelné řešení podporující 
rozvoj fyzické aktivity a spor-
tu u dětí a mládeže,“ přiblížil 
otrokovický místostarosta Mi-
lan Plesar s tím, že tento záměr 
města Otrokovice je plně v sou-
ladu se strategickým dokumen-
tem národní program rozvoje 
sportu pro všechny. Pro hledá-
ní nejoptimálnějšího řešení byl 
rozhodnutím Rady města Ot-
rokovice sestaven projektový 
tým skládající se ze zástupců 
samosprávy, základních škol 
i sportovních organizací. Jeho 
úkolem bude zabývat se nejen 
možnostmi realizace uvedené-
ho záměru, ale také návazností 

na školní vzdělávací programy 
a právními i ekonomickými 
souvislostmi ve vztahu ke zři-
zovateli základních škol, tedy 
městu Otrokovice.

„Dnešní doba je prioritně 
zaměřena na informační tech-
nologie, které se stále více pro-
mítají do života dětí. Proto je 
podpora sportování velmi dů-
ležitá. zdravým životním sty-
lem i dobrou kondicí lze pře-
dejít mnoha neduhům v oblasti 
zdraví i sociálních vztahů. Děti 
se při sportování učí spoluprá-
ci, vzájemnému respektu, to-
leranci, podpoře a pomoci. na 
druhé straně se posiluje soutě-
živost, sebevědomí a nebojác-
nost. Spojením všech těchto 
pozitivních dopadů se z dítěte 
stává jedinec dobře připravený 
do budoucího života. I z toho-
to důvodu je rozšíření výuky 
tělesné výchovy v základních 
školách žádoucí a nezbytné,“ 
uzavřel starosta města Otroko-
vice Jaroslav Budek.

 Mgr. lenka kRuPkoVá,
 mluvčí města Otrokovice

Radní by rádi zlepšili kondici dětí 

Stejně tak zvládli opravy 
maleb a nátěrů učeben, ku-
chyně a skladů a také obložení 
stěn a opravy botníků v šat-
nách dělníci v mateřince v ulici  
J. Žižky. Kromě toho neminula 
rekonstrukce a nový nátěr po-
žární schodiště této školky. 

Děti v mateřské škole v ulici 
J. Jabůrkové mají po prázdni-
nách nové šatní skříňky. Dále 
se opravovalo oplocení škol-

ky, stolaři opravili zahradní 
domky, které i s ostatním ven-
kovním vybavením dostaly 
nový nátěr. Malování a opravy 
nátěrů se týkaly také učeben 
a chodeb. 

V kvítkovické školce se ma-
lovaly učebny, spravovaly ná-
těry chodeb a také venkovního 
vybavení zahrady.  Stolaři tam 
opravovali zabudované skříně 
a skříňky.   

V MŠ zahradní 1202 se bě-

hem prázdnin prováděly stolař-
ské opravy vnitřního vybavení, 
opravy maleb a nátěrů a také 
se rušily předělovací příčky ve 
dvou učebnách v 1. patře.

Školka zahradní 1139 má 
za sebou prázdninovou opra-
vu sociálního zařízení pro děti  
v 1. patře a také přepážky mezi 
sociálním zařízením a učebnou. 
I mateřská škola zahradní 1139 
má spravené malby a nátěry.
 Anna NoVotNá

Dokončení�ze�strany�1
Město dalo do škol miliony korun

Vystoupení folklorních souborů, slavnostní průvod městem, zajímavé výstavy, divadlo i tradiční 
trhy se staly neodmyslitelnou součástí Dubnického folklorního festivalu, jednoho z největších 
festivalů ve slovenském Pováží, který se konal počátkem září.

Stejně jako v předchozích letech festival navštívili také hlavní představitelé města Otrokovi-
ce starosta Jaroslav Budek a místostarosta Milan Plesar. Kulturně-společenské setkání zástupců 
partnerských měst opět posílilo vztahy a chuť spolupracovat na dalších aktivitách zaměřených 
především na občany. „Setkání se zástupci všech partnerských měst přispělo ke sblížení a vzá-
jemnému obohacení. Vyměnili jsme si praktické zkušenosti a diskutovali o možných budoucích 
společných projektech v oblasti sportu, školství či sociální oblasti. Tyto aktivity bychom chtěli 
ale prioritně zacílit na setkávání občanů našich měst. Již nyní jsou do mezinárodní spolupráce 
zapojeni slovenští i čeští senioři a studenti. některých projektů se účastní také zawadzkie, polské 
partnerské město. nově by mohlo být navázáno partnerství také s maďarským Vácem,“ shrnul 
starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.  (red)

Folklorní setkání souborů v Dubnici nad Váhom
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Upozorňujeme občany, že Městský úřad 
Otrokovice bude ve dnech 29.–30. září 

2011 z provozních důvodů uzavřen.
Provozní odbor MěÚ Otrokovice

Městský úřad OtrOkOvice přijMe:
- právníka do odboru přestupkového a exekučního
- referenta stavebního úřadu
Bližší informace na www.otrokovice.cz (úřední deska).

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších před-
pisů město Otrokovice vyhlašuje VýBěRoVé říZENí Na 
PRoNájEM NEBytoVých PRostoR a PřIlEhlého 
PoZEMku V aREálu REkREačNí oBlastI ŠtěR-
koVIŠtě V otRokoVIcích, na parcele č. 3363 v k. ú. 
Otrokovice. Jedná se o stavební objekt – občerstvení „u ka-
líŠka“ (zkolaudováno k účelu užívání – provoz občerstvení 
 a provoz letní zahrádky s občerstvením) o celkové výměře 221,45 
m2, přilehlý pozemek 395,10 m2, taneční kolo 314 m2 a sklad  
13,05 m2, za následujících podmínek:

1. doba nájmu: nejdříve od 1. 11. 2011 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  
a) za stavební objekt minimálně 900 Kč/ m2/rok (bez DPH),
b) za přilehlý pozemek, taneční kolo a sklad minimálně 60 Kč/m2/
rok (bez DPH),
c) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne prvního 
měsíce příslušného čtvrtletí a může být každoročně upraveno o 
% inflace za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem roku  
ČSÚ,    
d) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebytových 
prostor,
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede navrhovanou 
výši nájemného za m2/rok a účel nájmu, 
4. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti doloží kopii 
živnostenského oprávnění  nebo kopii výpisu z obchodního rejs-
tříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k České správě sociálního za-
bezpečení, finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně a čestné pro-
hlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.
6. V souladu s usnesením č. RMO/41/02/11, ze dne 7. 2. 2011, 
bude součástí nájemní smlouvy i závazek, že v pronajímaných ne-
bytových prostorech nebudou umísťovány a provozovány 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 nájemní smlouvy uhradí pronajíma-
teli kauci ve výši čtvrtletního nájemného a záloh na služby. Tato 
kauce bude použita v případě, že nájemce nebude platit řádně ná-
jem a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, 
po vyrovnání všech závazků, bude tato kauce, případně její úměr-
ná část pronajímatelem vrácena nájemci.
8. Uzávěrka výběrového řízení: 30. 9. 2011 ve 12 hodin.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada měs-
ta Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem 
dohodnout na tel.: 577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková  na tel.: 577 
662 317.
nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce  
s označením: „Výběrové řízení občerstvení U Kalíška“ na adresu: 
TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otro-
kovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

oznámení termínu uzávěrky 55. kola výběru 
zájemců o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

Správní rada Fondu rozvoje bydlení ve smyslu článku 6 vnitř-
ního předpisu města Otrokovice Vn/12/2011/zMO zásady pro 
poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení, schváleného usnese-
ním zMO/51/04/11, stanoví termín uzávěrky pro podání žádostí  
55. kola výběrového řízení na 30. září 2011.
Formuláře k podání žádosti spolu s výpisem z uvedeného před-
pisu jsou k dispozici v informacích Městského úřadu Otrokovice 
(budova č. 1). zde se také vyplněné žádosti podávají.

Mgr. jaroslav BuDEk v. r.,
předseda Správní rady Fondu rozvoje bydlení

Vážení�čtenáři,
smyslem nové úpravy podpory mladých rodin, 
díky které došlo i ke změně obecně závazné 
vyhlášky (OzV) o místních poplatcích, bylo 
nalezení vhodnějšího, efektivnějšího a hlavně 
spravedlivějšího způsobu poskytování finanční-
ho daru v souvislosti s narozením dítěte. Město 
Otrokovice podporuje rodiny již řadu let a vedle 
pořádání slavnostního obřadu „Vítání občán-
ků“, předávání věcných darů našim novým ob-
čánkům města Otrokovice, poskytuje i nemalý 
finanční dar. ne každá obec takto štědře své 
občánky vítá. 

Do roku 2010 měla nárok na finanční dar  
v souvislosti s narozením dítěte matka naro-
zeného dítěte, která měla alespoň v době od 
narození dítěte do uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí finančního daru trvalý pobyt v Ot-
rokovicích. Výše finančního daru byla v té době 
2 000 Kč. Vedle toho bylo každé v daném roce 
narozené dítě s trvalým pobytem v Otrokovicích 
osvobozeno do konce roku od poplatku za ko-
munální odpad. zde vznikala ale jistá nevyváže-
nost. Děti narozené v lednu využily osvobození 
od poplatku v plné výši, naopak děti narozené  
v prosinci této výhody již neměly možnost téměř 
využít. To byl také jeden z  důvodů, proč nasta-
vit pravidla spravedlivěji a stejně pro všechny. 
Dalším důvodem byl fakt, že na finanční dar 
dosáhla rodina jen v případě, že matka měla 
v době narození dítěte do podpisu darovací 
smlouvy trvalý pobyt v Otrokovicích. Pokud se 
rodina přistěhovala později, podpory již nedo-
sáhla. Hledali jsme proto i řešení, jak podpořit 
rodiny, které se do Otrokovic přistěhují a chtějí 
tady žít. Věříme, že se nám to novou úpravou 
podpory mladých rodin také podařilo. 

nyní je finanční dar v souvislosti s naroze-
ním dítěte stále poskytován matce narozeného 
dítěte, která má alespoň v době od narození 
dítěte do uzavření darovací smlouvy trvalý 
pobyt v Otrokovicích. To je motivováno část-
kou 1 000 Kč. Další podpora je rozložena do 
osvobození od poplatku za komunální odpad. 
Snahou je motivovat rodinu k trvalému poby-

tu v Otrokovicích tím, že každé dítě narozené  
v roce 2011 a mladší podle platné úpravy OzV 
o místních poplatcích je do posledního dne 
měsíce dosažení 3 let věku od placení tohoto 
poplatku osvobozeno. Podmínky budou pro 
všechny stejné. naopak, proti původní úpravě, 
jsou obdarovány i děti do 3 let, které se do Ot-
rokovic přistěhují. Výjimka z placení odpadů 
se z důvodů nediskriminace vztáhne totiž i na 
ně, což rodiče jistě přivítají. Pokud se ale rodina 
odstěhuje dříve, než dosáhne dítě 3 let, nedo-
sáhne na plné zvýhodnění. Systém je spraved-
livější a může motivovat mladé rodiny, které se 
stěhují do Otrokovic. 

A proč se týká osvobození od poplatku za 
komunální odpad až dětí narozených v roce 
2011 a mladších? Je to z toho důvodu, že matky 
starších dětí byly odměněny, pokud byly napl-
něny podmínky, jednorázově částkou 2 000 Kč.  
K tomu je potřeba připočíst ještě vyšší či men-
ší částku, kterou ušetřily v prvním roce života 
dítěte na poplatku za komunální odpad. Pokud 
sečteme výši podpory podle původní úpravy, 
v ideálním případě připadla na dítě částka ve 
výši 2 480 Kč (dar ve výši 2 000 Kč + 480 Kč 
– osvobození od poplatku za odpady), ale větši-
nou to bylo méně, u dětí narozených v prosinci 
šlo o zanedbatelnou částku. Při současné vari-
antě připadá na dítě v ideálním případě částka 
2 440 Kč (dar ve výši 1 000 Kč + 3x 480 Kč – 
osvobození od poplatku za komunální odpad). 
Podpora je tak rozložena do tří let. Věříme, že 
většina rodin tuto úpravu vyhlášky ocení. Pod-
poříme tím i další mladé rodiny, které se do 
Otrokovic přistěhují a za původních podmínek 
by nedosáhly podpory vůbec.  Jde o částku tak-
řka stejnou, rodiče dětí narozených v roce 2010 
a starší ji jen dostali jednorázově. Domníváme 
se, že nový systém podpory je vyváženější, 
spravedlivější a více motivující a jsme rádi, že 
nám rozpočet města zatím umožňuje mladé ro-
diny tímto způsobem stále podporovat. 
Zvýšení poplatku za komunální odpad město 
zatím nezvažuje.         Bc. Marcel NEMčEk,

vedoucí odboru evidenčně-správního

Z jednání rady města 22. 8. 2011
Rada města se na svém řádném jednání zabývala 
celkem 49 body programu, k nimž přijala usne-
sení. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. Radní 
vzali na vědomí zprávu Odboru školství a kul-
tury MěÚ Otrokovice Optimalizace základních 
škol v Otrokovicích. Radní dále souhlasili s vý-
povědí smlouvy o podnájmu nebytových prostor 
mezi Otrokovickou BESEDOU a společností 
nILLA Restaurant. Rada města neschválila žá-
dost Dopravní společnosti zlín-Otrokovice o do-
platek poměrné části účetní ztráty za rok 2010 dle 
smlouvy o závazku veřejné služby při zajišťování 
dopravní obslužnosti a o způsobu a výši úhrady 
prokazatelné ztráty z provozu MHD na území 
Otrokovic. Rada dále schválila harmonogram 
zpracování, předkládání a schvalování rozpočtu 
města Otrokovice na rok 2012. Radní také sou-
hlasili s připojením města Otrokovice k Deklara-
ci o spolupráci při řešení problematiky systému 
zlínské integrované dopravy. Rada města dále 
jmenovala projektový tým na řešení metropolitní 
sítě města Otrokovice v rámci komunikační in-
frastruktury zlínského kraje (personální složení 
je k dispozici na webu města v sekci Dokumenty 
města). Radní schválili podmínky pronajímání 
nebytových prostor majetku města.

Z jednání rady města 5. 9. 2011
Při svém dalším jednání Rada města Otrokovice 
projednala 39 bodů, k nimž bylo přijato usnese-
ní. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. Radní 
schválili kronikářský zápis za rok 2010 a také 
prominutí pokut za upomínky u výpůjček, kte-
ré budou vráceny Městské knihovně Otrokovice 

(i pobočce Erbenova) ve dnech 3. až 7. 10. 2011 
v rámci akce Týden knihoven. Rada města vzala 
na vědomí záměr rozšířit výuku tělesné výuky 
a sportu na základních školách za podpory měs-
ta a k tomuto záměru jmenovala projektový tým 
(personální složení je k dispozici na webu města 
v sekci Dokumenty města). Radní schválili kul-
turní program při slavnostním otevření nového 
sálu v Otrokovické BESEDĚ, které se uskuteční 
9. 12. 2011. Rada města schválila také zřízení 
nudapláže v areálu rekreační oblast Štěrkoviště 
o celkové ploše cca 380 čtverečních metrů dle 
situačního plánku (opět k dispozici na webu měs-
ta v sekci Dokumenty města) s účinností od léta 
roku 2012. Radní schválili změnu dopravního 
značení na části průjezdního úseku silnice I/55 
spočívající v omezení jízdy nákladním vozidlům 
s hmotností nad 7,5 tuny s předpokládanou účin-
ností na přelomu nového roku. Rada města se 
seznámila také s peticí Proti likvidaci zalesněné 
plochy (pozemek č. 429/1) v oblasti koupališ-
tě Baťov v Otrokovicích doručenou městu dne  
17. 8. 2011. Radní dále schválili záměr uzavřít 
dohodu o partnerství se společností TOMA,  
a. s. při realizaci projektu Vjezd do průmyslové-
ho areálu TOMA, a. s. křížením se železniční tra-
tí ve variantě podjezd. Radní dále schválili záměr 
realizovat v letech 2013 a 2014 stavbu Vjezd do 
průmyslového areálu TOMA, a. s. křížením se 
železniční tratí ve variantě podjezd za podmín-
ky využití dotačních prostředků Regionálního 
operačního programu EU Střední Moravu. Radní 
vzali na vědomí informaci o úpravách a doplně-
ní projektu Veřejný sportovně společenský are-
ál Baťov a schválili realizaci stavby parkoviště 
v ulici Erbenova a nového oplocení sportovního 
areálu.
 Ing. Milan PlEsaR,
 místostarosta Otrokovic

Z jEDNáNí RaDy Města otRokoVIcE
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Proces pořizování územně plánovací dokumentace 
a jejích změn se řídí zákonem č. 183/2006 v plat-
ném znění (stavební zákon). Jedná se o komplexní 
proces, ve kterém působí:
• zastupitelstvo města v samostatné působnosti 

s pravomocí schvalovací, 
• městský úřad v přenesené působnosti jako poři-

zovatel, ve funkci, kterou lze označit jako admi-
nistrátor celého procesu.

Obecně se obě tyto složky řídí hlavními cíli a úko-
ly územního plánování, kterými jsou mimo jiné:
• vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udrži-

telný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostře-
dí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích,

• zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty

• stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urba-
nistické koncepce s ohledem na hodnoty a pod-
mínky území.
O pořízení změny územního plánu rozhodu-

je zastupitelstvo. návrh na pořízení může podat 
vlastník nemovitosti ležící na území obce, občan 
obce, orgán veřejné správy nebo zastupitelstvo 
z vlastního podnětu. V případu změny č. 27 podal 
návrh vlastník předmětné nemovitosti.

Obsahem návrhu je změna funkčního využití 
plochy, která leží západně od koupaliště. Je ohra-
ničena z jihu místní komunikací spojující ulice 
Dobrovského a K. Čapka, ze západu ulicí K. Čap-
ka, ze severu místní komunikací sloužící pro pří-
jezd k tenisovým kurtům a z východu oplocením 
koupaliště. Dle dosavadního územního plánu je 
funkční využití této plochy z větší části pro krajin-
nou, doprovodnou a účelovou zeleň, z menší části 
pro sport, rekreaci a volný čas. V evidenci katastru 
nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha. 
V terénu se na ploše nachází tréninkové škvárové 
fotbalové hřiště a stromy. navrhována je změna 
funkčního využití pro zástavbu rodinnými domy.

Při posuzování návrhu na pořízení změny 
územního plánu postupoval pořizovatel v souladu 
se zákonem. Byla přezkoumána úplnost návrhu, 
soulad s právními předpisy a analýza možnos-
ti využití již vymezených zastavitelných ploch. 
zastupitelstvo města Otrokovice poté dne 22. 6. 
2010 svým usnesením schválilo pořízení změny  
č. 27, čímž byl zahájen proces pořizování.
ZaDáNí

Prvním dílčím stupněm tohoto procesu je vy-
pracování, projednání a schválení zadání. zadání 
bylo předepsaným způsobem vypracováno, pro-
jednáno s dotčenými orgány státní správy a sou-
sedními obcemi, vystaveno k veřejnému nahléd-
nutí a zasláno krajskému úřadu jako nadřízenému 
orgánu. na základě veškerých požadavků z pro-
jednání bylo zadání upraveno, projednáno v za-
stupitelstvu města Otrokovice dne 14. 12. 2010 
a jeho usnesením schváleno.

NáVRh
Druhým dílčím stupněm procesu je vypracová-

ní, projednání a schválení návrhu. V tomto stupni 
již odborný projektant v potřebné míře podrobnos-
ti řeší uspořádání území dotčeného navrhovanou 
změnou. návrh byl opět předepsaným způsobem 
projednán s dotčenými orgány státní správy a sou-
sedními obcemi, byl posouzen krajským úřadem 
a dne 19. 9. 2011 se uskutečnilo jeho veřejné pro-
jednání. Výsledky projednání návrhu budou zpra-
covány a předloženy zastupitelstvu ke konečnému 
rozhodnutí. Je pravomocí zastupitelstva změnu 
územního plánu schválit resp. zamítnout. Dnes 
ještě nelze s určitostí sdělit, kdy se bude zastupitel-
stvo touto věcí zabývat. Předpoklad je buď 3. 11., 
nebo 15. 12. tohoto roku.

K dosavadnímu průběhu pořizování změny č. 27 
je možno z pozice pořizovatele konstatovat, že ze 
strany dotčených orgánů státní správy, sousedních 
obcí či nadřízeného orgánu nebyla zaznamenána 
námitka, která by vedla k doporučení neschválit 
tuto změnu. ze strany veřejnosti došlo při projed-
návání návrhu k velké aktivizaci obyvatel města, 
kdy občanské sdružení zorganizovalo a podalo 
petici proti schválení této změny a zástupce veřej-
nosti podal námitku ve stejném duchu. 

Jak je uvedeno na začátku, hlavním cílem a úko-
lem územního plánování je vytváření podmínek 
pro vyvážený udržitelný rozvoj. Je faktem, že 
rozvoj výstavby rodinných domů na dosavadních 
plochách města je již velmi limitován, a na území 
města je proto žádoucí vytvořit další plochy pro 
tento účel. Jde tedy o lokalizaci nových rozvojo-
vých ploch na území města. 

V řešeném případě, z pohledu urbanistické 
koncepce jako základní a cílevědomé představy 
o rozvoji území obce, ochrany jeho hodnot a jeho 
plošného a prostorového uspořádání, pokládáme 
vymezení této nové plochy za možné. V řešeném 
území se dosud vyskytují ve svém sousedství plo-
chy bydlení v rodinných domech s ostrůvky by-
tových domů a občanské vybavenosti, plochy pro 
sport, rekreaci a volný čas, plochy krajinné, dopro-
vodné a účelové zeleně. navrhovanou změnou ne-
dojde k zániku žádné z těchto funkcí ani nebude do 
prostoru implantována nová funkce. Dojde však 
ke změně jejich vzájemných proporcí. Lokalita 
je součástí území města vyznačeného jako zasta-
věná část obce, která je rámována ulicí K. Čapka 
a průjezdním úsekem silnice III. třídy od Bělova 
směrem ke Štěrkovišti. V minulosti při rozvoji 
města došlo v tomto území k výstavbě střední ško-
ly, sportovní haly, sídliště Štěrkoviště a několika 
rodinných domů na Mánesově ulici v místě jejího 
křížení s ulicí Ml. stavbařů. Vzhledem k těsnému 
sousedství se stávající zástavbou neklade změna 
velké nároky na investice do inženýrských sítí 
a technické infrastruktury.

Tolik tedy fakta z pohledu pořizovatele. Je pra-
vomocí zastupitelstva, aby v souladu se zákonem 
o obcích o navržené změně rozhodlo.

 Ing. František Žák,
 vedoucí odboru rozvoje a správy majetku

Domky, nebo lesopark?
toto je aktuální dilema pro občany Otrokovic. Rádi bychom před-

stavili naše vnímání problému. navrhovaná změna územního plánu 
(ZUP) č. 27 je přeměna zalesněné plochy u koupaliště na stavební 
pozemky. náhled na změnu je dán různými zájmy. Vlastník pozemku, 
který realizuje svoji spekulaci s pozemkem a zájemci o výstavbu domů 
v pěkné lokalitě jsou ti, kteří si jistě ZUP velmi přejí. Kdo by nechtěl 
bydlet uprostřed zelené zóny a zhodnotit pozemek o dva řády? tomu se 
dá velmi dobře rozumět. na druhé straně ti, kteří v této lokalitě trvale 
žijí, ji vnímají v kontextu stávající reality. Pozemek navazuje na tradič-
ní volnočasovou zónu (koupaliště, sportovní areály Jiskry) a je již nyní 
užíván k procházkám a sportovním aktivitám. Mnoho místních obyvatel 
si přeje, aby zde vznikl lesopark, kde mohli starší občané, matky s dět-
mi a studenti blízkých škol relaxovat. Vznikla by volnočasová oblast 
mimořádné kvality. Realizace diskutované ZUP by byl nevratný akt 
s výrazným dopadem na lokalitu. Je zřejmé, že tomuto by měla před-
cházet velká shoda mezi občany a potažmo i politickými reprezenta-
cemi. Sami občané mají svrchované právo si říci, jak má jejich město 
vypadat dnes a v budoucnosti. A tady vidíme první zásadní problém. 
Občanů se nikdo neptal, postoje politických uskupení jsou rozdílné. 
Problém je však ještě složitější. Mimo aspekt využití pozemku, je třeba 
uvést další významnou funkci lokality, a to funkci zalesněné plochy. 
Podle aktuální studie Městského úřadu Otrokovice (Rozbor udržitelné-
ho rozvoje území) je rozvoj města nevyvážený a jde na vrub životního 
prostředí. životní prostředí lokality Bahňák je trvale znehodnocováno 
blízkými průmyslovými podniky. Výsledkem kombinovaných vlivů jsou 
pachové, hlukové a imisní zátěže. Ve spojitosti s možným zvýšením za-
tížení životního prostředí v blízké době (např. stěhování Mitasu do are-
álu tomy, výstavba spalovny vodárenských odpadů čOV, stále hrozící 
výstavba bioplynové stanice) je snížení zalesněné plochy v intravilánu 
města faktorem zhoršujícím životní podmínky občanů. Realizace před-
mětné ZUP takový faktor představuje! naše sdružení upřednostňuje 
vyrovnaný rozvoj města s důrazem na kvalitní životní prostředí. Jsme 
přesvědčeni, že není v zájmu obyvatel lokality připustit snížení zales-
nění v části intravilánu. Lesní porost má nenahraditelnou čisticí a kra-
jinotvornou funkci. náš názor podpořilo svým podpisem petice proti 
ZUP více než 2 300 občanů. 486 občanů následně podalo proti ZUP 
i společnou námitku. Jsme si jisti, že máme vnímavé zastupitele, kterým 
jsme zprostředkovali zpětnou vazbu, aby se ctí mohli prosazovat zájmy 
svých občanů. 
 jaroslav Bořuta, o. s. Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

V současné době velmi intenzivně vnímám mimořádnou aktivitu ob-
čanů našeho města k tématům, která budou významně ovlivňovat bu-
doucnost Otrokovic. změna zřizovatelských povinností našeho gym-
názia, alternativní vjezd do areálu Tomy, problematika bezdomovectví 
a mnohá další témata jsou pak těmi, kdy vedení města na základě po-
znatků svých poradních orgánů, názorů občanů a diskuze mezi koalič-
ními a rovněž opozičními zastupiteli musí rozhodnout. Věru, přiznám 
se, není to vždy jednoduché. K těmto rozhodnutím patří rovněž odpo-
věď na otázku, co s lokalitou u koupaliště. na straně jedné je legitimní 
zájem majitele pozemku rozvíjet toto území dle jeho představ, na stra-
ně druhé pak stejně oprávněný a zřetelně uplatňovaný názor význam-
né skupiny spoluobčanů. Roli vedení města pak spatřuji v přispění ke 
korektní diskuzi, která vyústí v jeho kompetentní rozhodnutí.
 Mgr. jaroslav BuDEk, starosta Otrokovic

Snažím se při rozhodování pracovat s maximem dostupných informa-
cí. Stejně tak jsem ve spolupráci se svými kolegy postupoval ve věci 
změny ÚP v lokalitě „U koupaliště.“ Přestože vnímám v současném 
územním plánu nedostatek ploch pro individuální bydlení, považuji 
za důležité o rozvoji těchto ploch rozhodovat v širším kontextu všech 
lokalit města, nikoliv pouze lokality jedné. 
 Ing. Milan PlEsaR, místostarosta Otrokovic

Jsem velmi překvapen kampaní a atmosférou okolo změ-
ny územního plánu č. 27 u koupaliště, která se vyřizuje.

O změnu jsem požádal jako vlastník pozemku. Ale 
jaké kolují dezinformace, o kterých se dočítám jak v no-
vinách, tak se i dozvídám z dění ve městě, mně velmi 
vadí. Uznávám právo každého se vyjadřovat, ale v tomto 
případě vidím a je mi též známo, že mnozí lidé, kteří po-
depsali petici proti této změně, ji podepisovali díky zkres-
leným informacím.

nechci vykácet les a zlikvidovat vycházkové území 
pro lidi. A nechci to udělat v celé lokalitě, jak se píše. 
chci pozemek v mém vlastnictví, který mimochodem 
lidé mnohdy nevyužívají pro rekreaci, ale pro nezákon-
né ukládání odpadů, které se snažím následně v mé režii 
legálně likvidovat, z části využít pro výstavbu rodinných 
domů. nebude se likvidovat celá plocha zeleně, jak tvrdí 

organizátoři petice a noviny, dojde pouze  k nezbytně nut-
nému řezu, k ozdravení a rekultivaci porostu. Jen na část 
této plochy (asi polovinu) se rozšíří zástavba rodinných 
domů, která s plochou sousedí. na takové ploše budou 
mít lidé také dost zeleně, i když třeba jiného charakteru. 
zájemci o bydlení v  této  lokalitě  ostatně také preferují 
zeleň, do které chtějí umístit své domy.

Organizátoři petice také do nadpisu vsunuli větu „ne-
podporujeme spekulaci s pozemky“. nejsem spekulant! 
na tom, že chci zhodnotit svůj majetek, nevidím nic ne-
morálního. Ať tedy organizátoři petice zorganizují sbírku 
a pozemek si odkoupí! Vždyť se rekreují na soukromém 
pozemku a já uklízím jejich odpadky!

Vím velmi dobře, že zájem o stavbu v tomto území 
je velký a myslím, že výstavba nových domků je pro 
město a jeho rozvoj dobrá. Vždyť to budou noví občané 

města, noví plátci daně a město to nebude stát nic. A ješ-
tě jednu věc: myslím, že i po schválení změny v lokalitě 
zůstane dost rekreačních zelených ploch, na kterých se 
budou moci protestující občané pohybovat. Mimocho-
dem také v mém vlastnictví. Ale já jsem přece jednou 
sdělil, a teď to opakuji, že to hodlám umožnit a dokonce 
podporovat! 

nejsem žádný spekulant, který chce v honbě za ziskem 
sebrat lidem zelené zátiší, jak mě líčí organizátoři petice. 
To mě na nich velmi mrzí. Mrzí mě i to, že nikdo z or-
ganizátorů petice mě do dnešního dne neoslovil, abych 
mohl předem, než se vyvolaly emoce, podiskutovat 
o mých představách a naznačit, jak může toto území vy-
padat. Budu respektovat právo názoru každého, ale chci, 
aby se každý rozhodoval podle nezkreslených informací.
 Ing. antonín huňka 

Problematika navrhované změny územního plánu v lokalitě za koupalištěm pohledem zúčastněných
Stále více se v Otrokovicích hovoří o chystané změně územního plánu v souvislosti se žádostí majitele pozemků za koupalištěm, který má záměr vystavět v této lokalitě 
rodinné domky. Objevuje se mnoho zkreslených informací, proto redakce oslovila všechny zúčastněné strany. Účelem toho je, aby si obyvatelé města díky objektivním 
informacím na jednom místě udělali na celou věc svůj názor a zjistili, jaký je skutečný stav celé záležitosti.

Majitel pozemků: Nejsem žádný spekulant, který chce sebrat lidem zelené zátiší
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1. října, 19 hodin
scREaMERs V PRouDu času
Již tradiční zábavná show v podání šesti členů skupiny Screamers, kteří ve svém 
vystoupení ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahraniční populární hudby. 
nyní s novým pořadem a novými kostýmy.  Vstupné 250, 230 a 210 kč

2. října, 15 hodin
ŠíPkoVá RůŽENka
V nastudování Divadla Pohádka opět ožívá pohádkový příběh princezny, která se 
dle sudby v den svých osmnáctých narozenin píchla o trn růže a usnula, společně 
s celým Růžovým královstvím. navíc je tento základní motiv doplněný o příběh 
prince, který se vydává hledat do světa nevěstu, jejíž obraz spatřil v královské 
obrazárně. na cestě hledání Šípkového království provází prince dvě sudičky  
a s nimi mnoho úkolů, které musí vykonat, aby došel svého cíle. Mezi nebezpečí-
mi na něj čeká i boj s dvouhlavým drakem o kouzelný meč.  Vstupné 70 kč

4. října, 19 hodin 
la GaMBEtta
Koncert KPH. Toulky s violami da gamba aneb Procházka barokní Anglií a Itálií. 
Koncert vás obveselí, potěší a pobaví. Účinkují: Elen Machová, Věra Mikuláško-
vá, Lucie Fišerová.  Vstupné 80 kč, členové kPh na předplatenky

20. října, 15 a 19 hodin
Můj otEc GEoRGE VoskoVEc
Filmové představení bývalé studentky otrokovického gymnázia, režisérky Libuše 
Rudinské spojené s vernisáží fotografií a filmového materiálu. Vše za účasti Li-
buše Rudinské osobně. Vernisáž se uskuteční 20. 10. v 17 hodin. 
Vstupné na filmové představení: 65 kč dospělí, 45 kč děti a studenti, 40 kč 

senioři. Na vernisáž a výstavu je vstup volný.
22. října, 15 hodin
FEstIVal jIŽaNského Rocku stEtsoN aND BouRBoN
5. ročník - www.stetson-burbon.cz
15.00 Klobouček a coca-cola - dětský pořad spojený s výukou country tanců
18.00 STETSOn (cz)
19.00 FULLHOUSE (cz) - www.full-house.cz/go.html
20.00 AROUnD THE BLUES (PL) - www.aroundtheblues.ovh.org
21.00 SWEET PAIn (cz) - www.sweetpain.cz
22.00 HIGHWAY (PL)- www.highway.art.pl
V přestávkách herecké scénky z filmu Limonádový Joe a taneční vystoupení.

afterparty: NEŠVIlský kRúŽEk (cz) - www.nesvilskykruzek.com
Ochutnávka bourbonů a whisky. Prodej klobouků stetson a replik westernových 
zbraní. Slosování vstupenek o ceny.
 Vstupné: v předprodeji 120 kč, na místě 150 kč 
27. října, 17 hodin
slaVNostNí VEčER kE VZNIku čsR
Město Otrokovice již tradičně s Otrokovickou BESEDOU připravuje slavnostní 
večer ke vzniku ČSR. Součástí večera bude předána cena města a udělena Osob-
nost města.  Vstup volný 
Pietní kladení věnců k pomníku obětem 1. světové války se uskuteční v 16 
hodin na nám. 3. května a v 16.30 hodin v kvítkovicích. 

ZájEZDy:
15. 10. a 12. 11. - termální lázně Veĺký Meder
cena zájezdu 400 Kč (pojištění a vstupné si hradí každý účastník sám)
nástupní místa: zlín (U RYA) 5.15, Malenovice 5.20, Otrokovice (Hotel Baťov) 
5.30, Otrokovice (U Otrokovické BESEDY) 5.40.

PřIPRaVujEME:
5. listopadu, 5. ročník otrokovického Frkobraní
10. prosince, zájezd do VÁnOČnÍ VÍDnĚ
10. prosince, zájezd do VÁnOČnÍHO ROŽnOVA

kINo BEsEDa
čtvrtek 6. října v 19 hodin, USA 2011 – 110 min, titulky
BaRBaR coNaN – akční, dobrodružný, fantasy 
Přístupno od 15 let Vstupné 79 + 1 kč

neděle 9. října v 15 hodin, Velká Británie, USA 2011 – 130 min, dabing
haRRy PottER a RElIkVIE sMRtI – část 2 
Přístupno  Vstupné 69 + 1 kč

čtvrtek 13. října v 19 hodin, USA 2011 – 98 min, titulky
ŠéFoVé Na ZaBItí - akční, thriller
Přístupno od 15 let  Vstupné 69 + 1 kč

pátek 14. října v 10 hodin, Česko 2011 – 98 min.
NEVINNost - drama
Přístupno od 12 let Vstupné 49 + 1 kč

neděle 30. října v 15 hodin, USA 2011 – 91 min, dabing
kuNG Fu PaNDa 2 – animovaný, akční, komedie, rodinný   
Přístupno  Vstupné 69 + 1 kč

Připravujeme na listopad: Šmoulové, Kovbojové a vetřelci, Auta 2, zrození 
planety opic, Alois nebel, Pro seniory: Jana Eyrová

ŘÍJEn

neděle 25. září 2011

MIchalská Pouť
Program v parku před Hotelem Baťov/Spol. dům:

10.00 Zahájení představitelem města otrokovice 
10.10–12.00  Dechová hudba hulíňaNé  
13.00–14.00 BRáNa
Kouzelný svět hraček - hudebně-zábavná show v režii Fešáka Pína a jeho kama-
rádů. Pořad se skládá z několika soutěžních částí a je propojen písničkami Fešáka 
Pína. Jako hlavní ceny programu jsou připraveny dvě velké výhry, a to DVD pře-
hrávač, domácí kino nebo mini hi-fi systém, apod... nad rámec těchto dvou výher 
jsou v pořadu rozdávány časopisy, DVD a hračky.

14.30–16.30 hlaVNí host

BackwaRDs - BEatlEs REVIVal
Moderátor: Radek chmela
Rezervace míst na stánky a zaplacení zálohy v technických službách Otrokovice, ul. 
K. čapka 1256, p. Kunderová, 577 927 997, od 15. září (7.00) do 23. září (10.00).

Otrokovická BESEDA, s. r. o., nabízí
podnikatelům a společnostem 

MoŽNost VlastNí PRoPaGacE a REklaMy 
při slavnostním otevření nového sálu

Otrokovické BESEDY dne 9. 12. 2011
Bližší informace na tel. čísle 571 118 100, Ing. j. huslík

zajímavá díla řezbářů, neoby-
čejné ukázky keramiky, řadu 
obrazů, kreseb a dalších umě-
leckých počinů otrokovických 
výtvarníků si v příjemném pro-
středí chalupy jednoho z nich, 
Jiřího Holuba, nenechala ujít 
asi stovka přátel umění, která 
navštívila Výstavu na louce. 
nezapomenutelnou atmosféru 
doplnil svým koncertem Jiří 
Březík.

„Činnost dobrovolného sdru-
žení otrokovických výtvarníků 

je potěchou pro oko i mysl 
každého člověka, o čemž nás 
přesvědčují na každé z uspořá-
daných výstav. Těší mě, že se 
daří rozvíjet také spolupráci s 
městem, kdy umělci nezištně 
investují svůj čas a um na vy-
tvoření objektů, které pak zdobí 
město. Této spolupráce si velmi 
vážíme. novinky připravuje-
me i pro letošní rok, kdy jsme 
schválili pořízení materiálu v 
celkové hodnotě 36 tisíc korun 
na zhotovení dřevěných plastik 

pro veřejná prostranství,“ při-
blížil starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek.

„Výstava je postavena na 
velkém přátelství a ochotě pra-
covat zdarma a pro potěšení 
druhých. Přestože by přítom-
ní výtvarníci mohli uspořádat 
placenou či prodejní výstavu, 
prezentují díla bez nároku na 
odměnu. To se dnes moc čas-
to nevidí. Velmi si toho cením 
a děkuji všem, kteří se na akci 
podílí,“ uvedl Jiří Holub.  (red)

Výstava na louce představila díla místních umělců

Kongresy a mítinky, koncerty, mód-
ní přehlídky, plesy a třeba i svatby se 
budou konat v novém sále Otrokovické 
BESEDY. Ten se veřejnosti slavnostně 
otevře 9. prosince. návštěvníci se při 
té příležitosti  mohou těšit na mode-
rátora Petra Rychlého, zpěvačku Báru 
Basikovou a trio tenoristů z Bratislavy 
La Gyoia. „Symbolické vstupné na 
slavnostní otevření je padesát korun. 
Vstupenky budou v předprodeji měsíc 
předem,“ uvedl ředitel Otrokovické 
BESEDY Marek Obdržálek.

Sál s kapacitou pět set lidí má oproti 
dosavadnímu umístěnému v levé části 
Otrokovické BESEDY větší osmimet-
rové jeviště, pohodlnější posezení a sa-
mozřejmě i větší taneční parket.

„Divadelní jeviště je řádně vybavené 
a dostatečně veliké i pro hostující di-
vadelní soubory například z Prahy, pro 
vystoupení pěveckých sborů či škol-

ních souborů. V dosavadním sále byl 
také při plesech velmi stísněný pohyb 
tanečníků,“  podotkl ředitel s tím, že 
projekce kina a komornější akce budou 
i nadále v sále v levé části BESEDY. 

V sále otevřeném 9. prosince se mají 
konat také kongresy, školení, výroční 
schůze či mítinky. „Oslovili jsme na 
dvě stě padesát pořadatelů kongresů 
s nabídkou sálu s dobrou dopravní do-
stupností a širokou nabídkou ubytování 
i možnosti stravování ve městě,“ uvedl 
ředitel Otrokovické BESEDY. Sál bude 
možné pronajmout i veřejnosti, třeba 
na svatby. „K dispozici bude veřejnosti 
i soukromníkům. Informace o možnosti 
pronájmu podá zájemcům manažer Jo-
sef Huslík,“ dodal Obdržálek. 

Díky sálu vzniknou i další pracov-
ní místa. zaměstnání najde údržbář, 
a na půl úvazku i uklízečka a ostraha. 
 (ano)

Evžen jecho vystavuje v otrokovické BEsEDě
Jarní, letní, podzimní i zimní Otrokovice na velkoformátových 
fotografiích mohou zhlédnout návštěvníci Otrokovické BESE-
DY. Snímky s prosluněnou i melancholickou náladou vystavuje  
v jejím prvním patře fotograf a výtvarník Evžen Jecho. Výstava je 
přístupná do 30. září ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu 
v době konání kulturních akcí Otrokovické BESEDY.  (ano)

Velký sál BEsEDy otevře Bára Basiková a Petr Rychlý



5. 10., 15 hodin, Nový stadion
krajský přebor atletických přípravek.

Pořádá oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice.

1. 10., 8 hodin, Rekreační oblast Štěrkoviště
otrokovické sprinty – veslařské závody. Pořádá TJ Jiskra, oddíl veslování

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU zve občany města ve 
čtvrtek 27. října od 17 hod. na slaVNostNí VEčER kE DNI VZNIku 
saMostatNého čEskosloVENského státu. V rámci večera se 
zajímavým kulturním programem bude udělen titul osobnost města otrokovice 
a cena města otrokovice. Pietní kladení věnců k pomníku obětem 1. světové 
války se uskuteční v 16 hodin na nám. 3. května a v 16.30 hodin v Kvítkovicích. 
 Vstup do sálu otrokovické BEsEDy je volně přístupný široké veřejnosti.
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ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
VčEtNě

Vystavení dokladu o ekologické 
likvidaci Vašeho autovraku Na Místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  autovrakoviště třebětice

krejČOvskÉ sLUŽBY
v Otrokovicích na trávníkách

LeNka MLČÁkOvÁ - lena.fashion
• zakázkové šití  oděvů na míru k různým příležitos-

tem, na denní nošení i do společnosti, na plesy, 
svatby a oslavy 

• stejnokroje, karnevalové kostýmy, dresy, firemní 
uniformy

• opravy oděvů, zkracování kalhot, riflí, rukávů, 
úpravy oděvů na tělo, výměny zipů, lemování  
záclon, šití textilií k zařízení bytu a domu

krÁtkÉ terMíNY zhOtOveNí, 
OpravY i dO drUhÉhO dNe

kontakt: 603 300 555
e-mail: mlcakovalenka@seznam.cz

www.lenafashion.net 

jste spokojeni s dodávkami 
pitné vody a službami vodáren? 
Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci spo-
lečnosti MORAVSKÁ VODÁREnSKÁ, a. s. od 
září do října v telefonním sluchátku. Telefonický 
průzkum spokojenosti zákazníků všech vodáren-
ských společností skupiny Veolia Voda provádí 
nezávislá společnost Ipsos Tambor. Operátorky 
osloví asi tisíc zákazníků na Olomoucku, Prostě-
jovsku a zlínsku. Průzkum se týká spokojenosti 
zákazníků se službami vodáren, zákaznickým 
centrem, ale i kvalitou dodávané vody.

„Osloveno bude asi 1000 zákazníků, z toho asi 
osm set domácností a stovka firem, stovka správců 
bytových domů nebo zástupců bytových družstev. 
názory našich zákazníků jsou pro nás velmi dů-
ležitou zpětnou vazbou. Vítáme každou možnost 
dozvědět se, s čím jsou naši zákazníci spokojeni 
a kde máme podle nich rezervy,“ uvedla mluvčí 
společnosti MORAVSKÁ VODÁREnSKÁ, a. s. 
Helena Koutná. Telefonický průzkum probíhá již 
sedmým rokem a jeho výsledky budou k dispozici 
v listopadu.

Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá 
zákazníkovi, a ten, pokud má o rozhovor zájem, 
odpovídá asi patnáct minut na její otázky. Ty se 
týkají samozřejmě pitné vody a zvyků zákazníka: 
například zda je spokojen s kvalitou dodávané 
vody nebo se způsobem plateb za vodu. Padnou 
také otázky: zda zákazník ví, kdo je jeho pro-
vozovatelem v regionu nebo zda je spokojen se 
službami vodáren či s množstvím a dostupností 
informací o vodě.

MoRaVská VoDáRENská, a. s.
840 668 668 – 24 h denně havárie vody

a nově i zákaznické služby
www.smv.cz

pátek 14. října v 19 hod., sál otrokovické BEsEDy
Antonín Procházka - FatálNí BRatřI
nová brilantní komedie úspěšného dramatika a herce je o štěstí, 
které je velice relativním pojmem. co se může stát s člověkem, 
když bere prognózy hvězd vážně..  Hrají: J. carda, A. Procházka, 
S. Postlerová, O. Vlach, L. zahradnická/ J. Pidrmanová, E. Ja-
noušková/ M. zemánková, V. Dubnička.
 Vstupné: 250, 230 a 210  kč

Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků vyhlásila již 15. roč-
ník celostátní akce Týden knihoven /TK/, který 
se uskuteční ve dnech  3.–9. 10. 2011 v knihov-
nách ČR. Také Otrokovice patří již tradičně 
mezi města, která se na obou knihovnických 
pracovištích k TK připojují. V centru zájmu kni-
hovníků jsou klienti knihovny, kdy se snažíme 
pro každou cílovou skupinu připravit jiný pro-
gram. Motto letošního ročníku je 15. kraj České 
republiky – kraj knihoven. Aktivity pracovníků 
s knihou směřují k podpoře knihy, čtenářství, 
propagaci knihovnických služeb i k atraktivní-
mu využití volného času. 

Také město Otrokovice podporuje čtenářství, 
a proto RMO schválila prominutí sankčních po-
platků za upomínky a registračních  poplatků 
u nových klientů, kteří navštíví pracoviště MěK 
v TK. Hlavní akcí, kterou připravuje pracoviště 
MěK v budově MÚ, je Burza knih, kdy si mi-
lovníci literatury mohou za pár korun doplnit 
vlastní knihovničky. Pro mládež připravujeme 
pasování žáků 2. tříd zŠ na čtenáře.

Pracoviště pobočky připravuje na TK Li-
terární hrátky v dětském oddělení, kde budou 
děti kreslit, luštit literní kvízy a hrát hry, žáci  
2. tříd po besedě o přečtených knihách obdrží 
čtenářský průkaz.  zvláštní akce, nazvaná Při-
nes, a odnes je založena na výměně knih kus 
za kus. Člověk prostě přinese knihu a odnese 
si jinou, která jej zaujme. K tomuto účelu bude 
v prostorách knihovny vyhrazeno zvláštní mís-
to. Pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat 
s elektronickými katalogy nebo se svým čte-
nářským kontem – prolongovat či si rezervovat 
tituly, je připravena Virtuální knihovna. Stačí 
jen požádat knihovnici o instruktáž. 

Doufáme, že vás něco z naší nabídky oslovi-
lo a navštívíte některé z knihovnických praco-
višť ve městě. Vždyť tištěná kniha má i v době 
moderních informačních zdrojů četné zastánce. 
Pokud patříte mezi ně, tak právě pro vás je tu 
MěK Otrokovice, jejíž pracovnice vás srdečně 
zvou k návštěvě.
 Marie ŠkRaBaloVá

Burza knih v Městské knihovně otrokovice
Městská knihovna Otrokovice pořádá v Týdnu knihoven od  4. do 7. října burzu starých knih. zájem-
ci, kteří mají doma knihy, které již nechtějí a je jim líto je vyhodit, je mohou bezplatně poskytnout 
do této burzy. Knihy mohou nosit v pracovních dnech od 19. do 27. září do Městské knihovny, 
hlavní půjčovny na nám. 3. května 1340 (budova MÚ). Burza se bude konat v obřadní síni městské-
ho úřadu, kde si je zájemci v prvním říjnovém týdnu mohou prohlédnout a případně koupit. Akce  
proběhne v otevírací době knihovny v  úterý a středu od 10 do 17 hodin,ve čtvrtek od 10 do 15 hodin 
a v pátek od 10 do 12 hodin. Knihy budou k dostání za manipulační poplatek ve výši 10 Kč za kus. 
neprodané knihy se nebudou vracet. Těšíme se na vaši účast.  jitka tRMaloVá

Mottem letošního ročníku týdne knihoven je kraj knihoven

Udělat dobrý skutek, 
dobře pobavit a ještě 
sobě nebo někomu blíz-
kému udělat radost pěk-
nou kabelkou nebo opas-
kem. Takovou příležitost 
budou mít ti, kteří zaví-
tají na charitativní mód-
ní přehlídku Lenky Ho-
lotíkové. Výtěžek akce, 
která se koná 7. října od 
19 do 22 hodin v hotelu 
Atrium v Otrokovicích, 
je určený otrokovické 
a zlínské naději. 

„Přijde mi samozřejmé 
pomáhat druhým. zjistila 
jsem, že pokud můžu ně-
kde pomoci, mám i lepší 
pocit ze své práce. Proto 
jsem se rozhodla vyu-
žít vlastních schopností 
a uspořádat dobročinnou 
akci, jejíž celý finanční 
výtěžek věnuji ihned po 
jejím ukončení prostřed-
nictvím dárkového šeku 
otrokovické a zlínské 
pobočce občanského 
sdružení naděje starající 
se o postižené děti, mlá-
dež i dospělé,“ uvedla 
návrhářka. 

Při samotné módní 
přehlídce budou kromě 
jiného atraktivní mladé 
modelky v doprovodu 

urostlých mužů předvá-
dět návštěvníkům akce 
designérkou vlastnoruč-
ně vytvořené luxusní 
dámské kabelky i opas-
ky, které si budou moci 
bezprostředně po ukon-
čení akce zakoupit. cha-
ritativní vstupné na pře-
hlídku je od 199 korun. 

„celá akce se koná  
pod zaštitou hejtma-
na zlínského kraje 
MVDr. Stanislava Mi-
šáka a místostarosty Ot-
rokovic Milana Plesara,“ 
doplnila návrhářka.  

 (ano)

lenka holotíkoVá 
(*1966) je nezávislá de-
signérka luxusních dám-
ských kabelek a oděvů, 
která své modely vytváří 
vlastnoručně od návrhu 
až po konečné zpraco-
vání. Každý model, který 
vytvoří, je originál. na 
volné noze je už od roku 
1989, kdy začínala pod 
značkou L-Fashion, Ate-
lier 999. Od roku 2002 
tvoří a prezentuje své 
kolekce v české republi-
ce i zahraničí pod svým 
jménem. Pochází z Otro-
kovic, žije v Kvasicích.

kabelky potěší kupce i Naději

15. října v 15 hodin
sál Otrokovické BesedY

Ženská srdce
Ženský pěvecký sbor Otrokovice pořádá  
9. ročník festivalu moravských ženských 

pěveckých sborů Ženská srdce.
účinkují ženské pěvecké sbory z jedovnice, 

vsetína, prostějova, Brna.
Festival se koná za finanční podpory zlínské-
ho kraje a města Otrokovice. záštitu převzal 

hejtman zk Mvdr. stanislav Mišák a starosta 
města Otrokovice Mgr. jaroslav Budek.

vstup volný.
srdečně zveme všechny občany!

Pouťové hody
Restaurace dolly

24.–25. září
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Stejně jako jiná města se i Otrokovice 
potýkají s přibývajícím počtem auto-
mobilů a úměrně s tím také s nedo-
statkem parkovacích míst. Při součas-
ném počtu vozidel a hustotě zástavby 
se nám může častěji stát, že vozidlo 
nezaparkujeme přímo u svého domu. 
Této situaci není lehké zabránit, a po-
kud není parkovací místo či celé par-
koviště označeno příslušnou značkou, 
nelze řidiče nutit, aby ponechali mís-
to volné. Přesto apelujeme na řidiče 
a obyvatele Otrokovic, aby zejména 
před budovami, v nichž se zdržují 
senioři a zdravotně postižení občané, 

nechávali dostatek volných parkova-
cích míst.

Město Otrokovice pracuje na koncepč-
ním řešení tíživé situace s parkovacími 
místy. V minulých letech přibyla nová 
místa především na sídlištích Trávníky 
a Střed. na území celého města v době 
od 22.00 do 6.00 hodin také platí zákaz 
stání pro vozidla nad 3,5 t. Výjimku tvo-
ří pouze veřejně nepřístupné pozemní 
komunikace, jako jsou např. areály prů-
myslových podniků, a dále části, kde je 
to místní úpravou stanoveno jinak. 

způsob, kterým může řidič zaparko-
vat vozidlo, pak upravují symboly ve 

spodní části dopravní značky „Parko-
viště“. Tyto symboly však neoznačují, 
že se jedná o parkoviště vyhrazené pro 
osobní automobily. Pro koho je par-
koviště určeno, upravuje až dodatková 
tabulka.

Od loňského roku přibývají v Otro-
kovicích také parkoviště s parkovacím 
kotoučem, kdy je užívání parkoviště 
bezplatné, ale povinností řidiče je na 
viditelně umístěném kotouči vyznačit 
dobu začátku stání, tak, aby mohl být 
zkontrolován, zda nepřekročil povo-
lenou dobu stání. na rozdíl od jiných 
měst se Otrokovice snaží zachovat par-

koviště bez poplatku a nezřizovat par-
koviště s parkovacím automatem.

Všechny situace na cestách a parko-
vištích nelze řešit značkami, zákazy či 
nařízeními. Žádáme vás proto, abyste 
k sobě byli ohleduplní a především u za-
řízení, kde se zdržují děti, senioři či po-
stižení, nechávali, je-li to možné, volná 
místa pro příjezd a zaparkování zdravot-
nické a pečovatelské služby, případně 
vozidel, která do zařízení míří.    

za tuto ohleduplnost a pochopení 
vám předem děkuji.
 Renáta kRystyNíkoVá,
 vedoucí odboru dopravně-správního

Radnice pracuje na koncepčním řešení situace s parkovacími místy

Veřejné projednání návrhu aktualizo-
vané verze důležitého koncepčního 
dokumentu, kterým je Generel dopravy 
zlínského kraje včetně vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní prostředí, 
bylo hlavním cílem jednání zástupců 
samospráv i jednotlivých občanů. Ve-
řejné setkání v prostorách auly UTB 
zlín zorganizoval zlínský kraj v čele 
s hejtmanem Stanislavem Mišákem 
a jeho náměstkem pro dopravu Jarosla-
vem Drozdem. V sále pak o celokraj-
ském strategickém dokumentu v oblasti 
dopravy a mobility diskutovaly desítky 
starostů, místostarostů i občanů obcí 
a měst zlínského kraje. Město Otro-
kovice zde reprezentoval v doprovodu 
vedoucích odborů životního prostředí 
a dopravy městského úřadu místosta-
rosta Milan Plesar. 

Generel dopravy zlínského kra-
je je základním dopravně inženýr-
ským dokumentem zlínského kraje 
a významným územně plánovacím 
podkladem pro zpracování nového 
územního plánu (zásad územního 
rozvoje) zlínského kraje. Jsou v něm 
definovány základní prvky dopravní 
soustavy, a to nejen z hlediska roz-
voje jednotlivých druhů doprav, ale 
též požadavků na jejich vzájemnou 

koexistenci včetně vztahu k ostatním 
funkcím území.

Hlavním úkolem Aktualizace Gene-
relu dopravy zlínského kraje je zlepšení 
přesnosti a podrobnosti mezioblastních 
vztahů na dopravní síť, a to jak pro 
možnost posuzování současné doprav-
ní situace, tak pro řešení a posuzování 
výhledových dopravních záměrů kraje 
s časovým horizontem do roku 2030. 
Generel dopravy zlínského kraje při-
náší střednědobý a dlouhodobý pohled 
na zefektivnění dopravy ve všech jejích 
podobách včetně mobility všech regio-
nů ve zlínském kraji.  

Důležitým dopravním uzlem ve 
zlínském kraji jsou také Otrokovice. 
V prosinci 2010 bylo město napojeno 
na dálniční dopravní infrastrukturu, což 
s sebou přináší spoustu výhod, avšak má 
i svá negativa. Strategický dokument 
obsahuje a dává prioritu také z pohledu 
Otrokovic důležitým dopravním otáz-
kám. Otrokovický místostarosta Milan 
Plesar při veřejném projednání tohoto 
dokumentu v diskuzi důrazně připomněl 
důležitost existence dobudování chybě-
jící JV části obchvatu z pohledu obyva-
tel města a akcentoval zanesení zvláštní 
podpory tohoto záměru do strategic-
kého krajského dokumentu. navržená 

aktualizace Generelu dopravy zlínské-
ho kraje totiž obsahovala podporu do-
budování komunikace R55 jako celku. 
návrh otrokovického místostarosty byl 
zpracovateli strategického dokumentu 
i zástupci zlínského kraje jednoznačně 
akceptován a podpořen. 

Jednou z důležitých informací veřej-
ného projednání Aktualizace Generelu 
dopravy zlínského kraje je také kladné 
stanovisko v rámci vyhodnocení vlivu 
koncepce na životní prostředí, které 
mimo jiné stanoví podmínky a indiká-
tory pro posuzování dopadu realizova-
ných částí koncepce, a také vytyčuje 
plánovaná opatření pro předcházení, 
snížení nebo kompenzaci všech poten-
ciálních závažných negativních vlivů.

Generel dopravy zlínského kraje vy-
tyčuje priority silniční, železniční, vod-
ní i letecké dopravy. V rámci silniční 
sítě je tedy nově v souvislosti s Otro-
kovicemi kladen důraz na urychlení po-
kračování příprav výstavby rychlostní 
komunikace R55 s přednostní výstav-
bou JV části obchvatu Otrokovic v úse-
ku Otrokovice – Staré Město. V oblasti 
železniční dopravy pak strategická 
koncepce doporučuje realizovat zámě-
ry na železniční trati č. 331 Otrokovice 
– zlín – Vizovice formou částečného 

zdvojkolejnění (2 výhybny) v úseku 
Otrokovice – zlín Střed, elektrizace 
části úseku Otrokovice – zlín-Střed – 
Vizovice. V oblasti vodní dopravy kon-
cepce podporuje rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty po řece Moravě. Akcen-
tuje také rozvoj moravské vodní cesty 
pro rekreační účely výstavbou chybě-
jící infrastruktury včetně plavební ko-
mory Bělov. V rámci letecké dopravy 
koncepce počítá, a také zpracovatelé 
při veřejném projednání doporučili, za-
chování provozu letiště v Otrokovicích, 
přičemž jedna z variant počítá s jeho 
využitím pro vrtulníkovou základnu le-
tecké záchranné služby. 

nezapomnělo se ani na cyklistickou 
a pěší dopravu. zde koncepce počítá 
s podporou opatření ve prospěch cyklis-
tiky v rámci novostaveb a rekonstrukcí 
stávajících komunikací, s podporou 
rekonstrukce systému BIKE & RIDE 
v uzlových bodech IDS, s podporou 
projektů integrujících kolo do jednotli-
vých druhů dopravy a v zajištění údrž-
by značení cyklotras. Strategický doku-
ment počítá také s podporou cyklistické 
dopravy mezi Otrokovicemi, zlínem 
a Vizovicemi.

 Mgr. lenka kRuPkoVá,
 tisková mluvčí města Otrokovice

strategická koncepce pamatuje i na dopravní problémy otrokovic

zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území pro oby-
vatele i návštěvníky a zároveň naplňování cílů doprav-
ní politiky České republiky i Evropské unie si klade 
za cíl Deklarace o spolupráci při řešení problematiky 
systému zlínské integrované dopravy. 

O připojení k deklaraci rozhodli otrokovičtí radní 
na svém zasedání v pondělí 22. srpna 2011. Měs-
to Otrokovice se tak spolu se zlínským krajem  
a statutárním městem zlín stane jednou ze zúčastně-
ných stran.

Signatáři vedení snahou zajistit kvalitní dopravní 
obslužnost a její další rozvoj v oblasti měst Otrokovi-
ce - zlín - Vizovice deklarují tímto prohlášením spo-
lečný zájem na zajištění fungování a rozvoji systému 

zlínské integrované dopravy (zID). Ta by měla tvořit 
plnohodnotnou alternativu individuální automobilové 
dopravě, přičemž hlavní princip fungování bude za-
ložen na součinnosti mezi železniční, autobusovou a 
městskou hromadnou dopravou. „K tomu, abychom 
mohli naplnit cíl deklarace, budeme muset vyvinout 
nemalé úsilí a realizovat aktivity, které povedou k 
překonání možných technických, finančních, legisla-
tivních a organizačních problémů. základem systému 
zůstane uznávání jízdních dokladů DSzO ve vlacích 
ČD na trati Otrokovice – Vizovice. Dále se zaměříme 
například na průběžné sledování fungování systému 
a navrhování potřebných opatření v oblasti tarifní či 
ekonomické. Budeme podporovat také implementa-

ci národního dopravního standardu elektronických 
systémů plateb a odbavení cestujících a technických 
nosičů dat a zajištění kompatibility systému KORIS 
 a systémů elektronických plateb a odbavení cestují-
cích využívaných v jednotlivých systémech MHD,“ 
pojmenoval některé z plánovaných kroků starosta 
města Otrokovice Jaroslav Budek. 

Spolupráce bude čerpat z předchozích pozitivních 
zkušeností z fungování zID, ale také využívat poznatky  
z ostatních integrovaných dopravních systémů v Čes-
ké republice i zahraničí. Při navrhování a realizaci 
jednotlivých opatření budou východiskem mimo jiné 
i dosud zpracované rozvojové dokumenty a studie. 
 (kru)

Město se připojí k deklaraci týkající se Zlínské integrované dopravy 

Dětská policie opět kontrolovala řidiče
Již tradiční akce města Otrokovice s názvem Dětská policie se účastnili žáci tří 
otrokovických základních škol, kteří se stali součástí policejních hlídek.

Při kontrolách se hlídky soustředily na dodržování silničního zákona. Toho, 
kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými předměty od partnerů akce. našli 
se ovšem i takoví řidiči, kteří se dopustili přestupku a byli potrestáni pokutou 
od skutečných policistů. „Žáci se tak seznamují s praxí v provozu na pozemních 
komunikacích, ale také s prací složek policie. Mají možnost sledovat komunika-
ci policistů s řidiči, a pak také společně kontrolovat vozidlo. Smyslem akce je, 
aby si odnesli co nejvíce pozitivních zkušeností a zážitků, které by v budoucnu 
sami praktikovali, a stali se tak ukázněnými řidiči,“ uvedl  otrokovický starosta 
Jaroslav Budek.
Partnery akce jsou: BESIP, Policie ČR, Barum continental, spol. s r.o., Doprav-
ní společnost zlín-Otrokovice, ČSAD Vsetín, LKW Vrábel, Teplárna Otrokovice 
a. s., Hamé s. r. o., Pipelife czech s. r. o., STAR zLÍn, a. s., PROFIRE s. r. o., 
cEMEX Sand, s. r. o., SATTURn HOLEŠOV s. r.o., DLc napajedla a. s., STA-
VYMA s. r.o., STAVERA s. r. o., TOMATEX Otrokovice, a. s. a AVOn.  (red)



Dne 30. srpna oslavila 90 let 
paní Eliška BEDřIchoVá 
(Vyvialová). Milá maminko, do 
dalších let ti přeje-
me hodně optimis-
mu a hlavně hodně 
zdraví. Syn Rudolf, 
dcery Eliška a Jana, 
7 vnoučat a 11 
pravnoučat.

Dne 19. září oslavi-
la paní jiřina Po-
líNkoVá 80. na-
rozeniny. Všechno 
nejlepší do dalších 
let přejí manžel Jo-

sefa synové Jiří a zdeněk.

V pátek 7. října se 
dožívá významné-
ho životního jubi-
lea pan František 
laNGER. K jeho 
70. narozeninám mu  
přejeme hodně zdraví, poho-
dy a elánu do života. Manželka 
Marie, dcera Marcela a syn Aleš 
s rodinami.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapo-
mene. Dne 15. října uplyne 14 smutných let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
dcera, sestra, slečna Marcela sEkuloVá. S lás-
kou a úctou vzpomínají rodiče a bratr s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří věnují tichou vzpomínku.

Dne 17. října jsme si připomněli 5. výročí ode 
dne, kdy nás navždy opustil pan jindřich Ko-
cIáN. Vzpomínají manželka, dcera a synové 
s rodinami. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 

s námi.

Dne 18. října uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 
můj manžel, tatínek a dědeček pan Zdenek ZI-
Mák. za tichou vzpomínku děkují a s láskou 
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou.

Dne 22. září uplynulo bolestných 27 roků od tra-
gické smrti syna, pana jiřího kRčMářE. Kdo 
jste znali Jirku jako spolužáka, kamaráda, pro 
jeho dobrou povahu a srdíčko, prosíme, vzpo-
meňte s námi tichou vzpomínkou na něj. Všem 
děkuje tatínek a rodina.

Dne 2. října uplynuly tři bolestné roky, co jsme 
se navždy rozloučili s naší babičkou, maminkou 
a manželkou, paní Martou kRčMářoVou. 
Moc nám chybíš, nikdo tě nenahradí, smutné 
a prázdné místo zůstalo mezi námi bez tebe. V na-
šich srdcích žiješ stále s námi, s láskou a úctou 
tak zůstaneš milována ve vzpomínce na tebe a syna 

Jirku. Prosíme, kdo jste je znali a měli je rádi, vzpomeňte s námi 
a věnujte jim tichou vzpomínku. Děkuje manžel a rodina.

jan kolEčkář se narodil se 22. 7. 1925 ve Svatobořicích- 
Mistříně u Kyjova na Moravském Slovácku. Byl 
vynikajícím člověkem, výborným fotbalistou 
i trenérem, ve fotbale to jako hráč dotáhl v dresu 
dnešní Jiskry Otrokovice do druhé ligy a je tak 
spjat s historicky nejúspěšnějším obdobím otroko-
vického fotbalu. celý jeho život byl spjat s Otro-
kovicemi a zejména Baťovem, kde byl mezi lidmi 
velmi oblíben. zemřel po dlouhé těžké nemoci 4. září 2011. 
Vzpomínáme s úctou.
 Výkonný výbor fotbalového oddílu jiskra otrokovice
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Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zů-
stala cestička jen. Dne 28. srpna jsme vzpomněli 
8. výročí úmrtí našeho milého manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana Františka klEMEN-
ty. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinou, vnoučata a pravnuci Daniel a zdeněk.

Dne 4. září by se dožil 76 let můj manžel, tatínek 
a dědeček pan Karel NoVotNý. S úctou a lás-
kou vzpomínají manželka Jiřina, syn Karel, dcera 
Pavla s rodinami a ostatní příbuzenstvo. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 9. září uplynulo 22 let, kdy nás navždy opustila 
ve věku 49 let naše drahá manželka, maminka a ba-
bička paní Zdeňka BlatoVá. S láskou a úctou 
vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

V pátek 9. září uplynulo 10 smutných let ode dne, 
kdy nás navždy, ve věku 26 let, opustil náš milo-
vaný syn, bratr, synovec a kamarád, pan aleš Vo-
lák. S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují 
rodiče, bratr Petr s rodinou, sestra Alena a Radim.

čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen 
vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá. 
Dne 11. září jsme si připomněli 18. výročí úmrtí 
pana Rudolfa NoVáka. Děkujeme za tichou 
vzpomínku. Dcery Vlasta a Lidka s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 12. září uplynulo 22 let, kdy nás na-
vždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček  
pan Václav ZaPlEtal. S úctou a láskou vzpo-
mínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 13. září jsme si připomněli smut-
né 2. výročí ode dne, kdy nás navždy opustil  
pan jan VEsElý. S láskou v srdci vzpomínají 
manželka Ludmila, synové Miroslav, Jan a Milan 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 15. září uplynuly dva roky, co nás navždy 
opustil pan MuDr. Viktor MühlBERGER.  
Stále vzpomíná manželka a dcera.

Prázdné místo zůstalo mezi námi, 
chybíš nám a nic tě nenahradí. Dne 16. září jsme 
si připomněli 3. výročí úmrtí naší drahé maminky 
a babičky, paní Marie chytIloVé.  S láskou 
vzpomínají dcery Dana, Soňa, Jana, Jarmila s rodi-
nami a ostatní příbuzenstvo.

Už nic ti nemůžeme dát, jen svíčku rozsvítit, ky-
tičku položit a tiše vzpomínat.  Dne 19. září jsme 
si připomněli 1. výročí odchodu manžela, tatínka 
a dědečka, pana josefa ŽůRka. Vzpomíná man-
želka a dcery s rodinami.

Dne 19. září by se dožila 91 let naše 
maminka, paní Marie DohNaloVá 
a dne 29. září uplyne 19 let od úmrtí na-
šeho tatínka, pana aloise DohNala. 

S láskou vzpomínají dcery Ludmila, 
Marie a Anna s rodinami.

Dne 20. září jsme vzpomněli 1. smut-
né výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka,  
pana antonína cIBulky. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka, synové Petr a Roman s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 1. října tomu bude 25 let, kdy zemřel můj 
manžel, náš tatínek a dědeček  
pan ludvík DaNěk. Vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Dne 4. října uplynou 3 roky, co nás opustila  
ludmila řEZNíčkoVá. Vzpomeňte s námi. 
Manžel a dcery s rodinami.

Děkuji všem přátelům a známým, kteří projevili soustrast s úmr-
tím mého manžela, pana stanislava VEčEřI, který nás navždy 
opustil 2. září.  Děkuje manželka a zarmoucená rodina.

sPolEčENská kRoNIKA BlahoPřáNí

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 měsí-
ci 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. Vojtěch Čambala, Michal Kratochvíl
Šéfredaktorka: Ing. Anna novotná
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., 
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Květinářství SLUNEČNICE 
vÁs zve k tradiČNíMU prO-
deji dUšiČkOvých vazeB - 
věNců, kOšů, dekOrací
prOdejNí Místa:
• tržiště Baťov - naproti Od prior
• tř. t. Bati 945 - naproti odbočce k tiskárně hartpress

Akce trvá po celý říjen.
objednávky přijímáme nA tel: 733 531 787

Vyvrcholení a současně 
ukončení závodní veslařské 
sezony v Otrokovicích bude 
v sobotu 1. října na Štěrkoviš-
ti, kde domácí veslaři uspo-
řádají již tradiční OTRO- 
KOVIcKÉ SPRInTY.

závodní veslařská dráha 
pro pět lodí o délce 470 met-
rů  je umístěna na vodní plo-
še úhlopříčně z rohu do rohu 
s cílem mezi pláží a mini- 
golfem  a poskytuje divákům 
přehlednou podívanou na 
množství urputných soubojů 
veslařů od nejmladších jede-

náctiletých závodníků až po 
dospělé, a to ve všech veslař-
ských kategoriích. závody 
začínají v 10.30 hod. a v pě-
timinutových intervalech se 
budou odvíjet souboje až do 
17 hodin – u žactva se všech-
ny závody pojedou rozděleně 
přímo jako finálové, ve star-
ších kategoriích se o finále 
poperou závodníci v rozjížď-
kách. Domácí veslaři zvou 
na závody všechny příznivce 
vodních sportů. 
 Milan toMaŠtík,
 předseda veslařského oddílu

Štěrkoviště hostí tradiční veslařské závody
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STOLAřSTVí VAšíČEK
poličku nebo kuchyňskou linku, 
lavičku nebo zahradní domek.

vše, na co si vzpomenete, 
umíme rychle, kvalitně a levně 

vyrobit a namontovat.
naše výrobky naleznete na Face-
booku stolařské práce vašíček.
Možnost kompletace nábytku 

zakoupeného v obchodních 
řetězcích. 

Kontakt: 739 823 239, e-mail: 
michalwasa@seznam.cz
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Prvního září jsem vstoupila do třídy, kde na 
mě již čekali. Dvacet sedm šesťáků vyhlí-
želo právě mě, svou novou třídní učitelku. 
Třídní jsem poprvé. Moje třída vznikla spo-
jením bývalých pátých tříd. Dát dohromady 
dva různé kolektivy bývá většinou problém, 
proto jsme se i my vydali po pár dnech ve 
škole na táborovou základnu DDM Sluníčko 
na Štěrkovišti na stmelovací kurz, kde jsme 
se měli jako třída dát dohromady. Program 
kurzu, který nám připravila školní psycho-
ložka Kateřina Bazalová, se nesl v duchu 
celoškolního projektu Expedice Everest. 

Děti v průběhu dvou dnů postavily a po-
jmenovaly svou imaginární horu, překonaly 
nízké lanové překážky (za které děkujeme 
panu učiteli Valiskovi), zkusily si mnoho 

her a různorodé činnosti, které prověřily, 
zda se mohou spolehnout na svého spolu-
žáka či celou třídu, zlepšily komunikaci ve 
skupině a celkově prohloubily kamarádství 
v nově vzniklém kolektivu. Večer pak patřil 
táborovému ohni, opékaní špekáčků a hře 
na kytaru pod vedením pana učitele Scho-
ře. 

celé dva dny jsem své nové žáky pozoro-
vala, zapojovala se s nimi do her a násled-
ných debat a musím přiznat, že to pro mne 
byly dva dny plné emocí, nezapomenutel-
ných zážitků a radosti. A výsledek kurzu? 
Už to nejsou dvě páté třídy, už je to jen jed-
na třída, třída VI. A.
 Zuzana PokoRNá,
 pedagožka ZŠ trávníky

Lidé s mentálním a kombinovaným po-
stižením se mají díky organizaci naděje 
kam obrátit. Ředitel otrokovické naděje 
Pavel Polák přibližuje, jak to vlastně 
v zařízení pro postižené funguje a jak se 
mohou například obyvatelé Otrokovic za-
pojit a pomoci.
jak dlouho už Naděje v otrokovicích 
působí?

Občanské sdružení naděje oslavilo 
v předchozím roce dvacet let svého pů-
sobení v ČR. V Otrokovicích pak naděje 
působí od roku 1993. 
Můžete přiblížit její služby? 

naše služby jsou určeny lidem s men-
tálním a kombinovaným postižením. Patří 
mezi ně domov pro osoby se zdravotním 
postižením s celoročním pobytem, tý-
denní stacionář, chráněné bydlení, soci-
álně terapeutická dílna a denní stacionář. 
Jedná se o služby s komplexní celoroční 
péčí i služby, které doplňují péči rodiny. 
někteří z našich klientů mají lehčí posti-
žení, někteří těžké mentální postižení, kte-
ré je kombinováno například s tělesným, 
smyslovým či jiným postižením. Přede-
vším služba domova je určena právě těm, 
kteří potřebují nepřetržitou intenzivní péči 
včetně péče zdravotní. 
Pracujete se všemi klienty najednou, 
nebo po skupinkách?

Všechny naše služby jsou založeny 
na principu péče v malých komunitách. 
V praxi to znamená, že naši klienti žijí 
v malých skupinách a mají k dispozi-
ci vlastní pracovníky, systém podpory, 
program, prostory. I naše největší služba, 
kterou je domov s celoroční péčí, je roz-
dělena do čtyř komunit, ve kterých je od 
osmi do dvanácti klientů. neméně důleži-
tý je pro nás princip širokého spektra ak-
tivit, které našim klientům nabízíme. Je to 
důležité proto, abychom nabídli každému 
něco, v čem se mu bude dařit, co ho bude 
bavit, co ho bude rozvíjet. Proto je třeba 
rozdělena služba sociálně terapeutické 
dílny na program „Keramický a textilní 
ateliér“, kde naši klienti vyrábějí svíčky, 
polštáře, koberce, keramiku, šperky, přá-
níčka a mnoho dalších věcí, a na program 
café naděje – tréninkovou kavárnu. 
je znát, že je to tréninková kavárna?

z pohledu hosta se jedná o zcela běž-
nou kavárnu. z našeho pohledu jde pře-
devším o sociálně pracovní terapii lidí 
s mentálním postižením. Kavárnu, která 

je umístěna v přízemí SEnIORU c, na-
vštěvují senioři, studenti, maminky s dět-
mi a mnoho dalších. naši klienti barmani 
za asistence terapeutických pracovníků, je 
obsluhují. 
a další aktivity?

nabízíme hodně terapeutických a vol-
nočasových aktivit – smyslové terapie, 
dramaterapii, arteterapii, canisterapii, 
péči o zvířata, výtvarné aktivity, pracovní 
aktivity, rehabilitační pobyty a tak dále. 
Každá z našich služeb je natolik specific-
ká a obsažná, že by si zasloužila popsat 
v samostatném rozhovoru.
Při jakých příležitostech se ještě mo-
hou obyvatelé otrokovic setkat s klien-
ty Naděje? Mohou sami nějak aktivně 
klientům pomoci?

Dalším z principů našich služeb je ote-
vřenost. Jde nám hodně o to, aby klienti 
byli součástí občanské komunity našeho 
města, abychom nebyli nijak vyčleněni. 
Proto se účastníme řady akcí, které jsou 
určeny veřejnosti, mnohde aktivně zajiš-
ťujeme program v rámci veřejných akcí 
prostřednictvím hudebních, pohybových 
či hereckých vystoupení našich klientů. 
naopak k nám zveme několikrát do roka 
širokou veřejnost na Vánoční jarmark, 
Velikonoční jarmark, zahradní slavnost, 
a podobně Jak je možné pomoci přímo 
klientům? Moc vítáme dobrovolníky. To 
je cesta, jak pomoci přímo našim klien-
tům. Dobrovolník se může stát především 
společníkem našich klientů, může jim 
být nápomocen v jejich aktivitách i akti-

vitách, které pořádáme společně. Pokud 
se chcete stát naším dobrovolníkem, kon-
taktujte nás, prosím, třeba telefonicky na 
čísle 577 112 995, nebo mailem na adrese 
k.frascaova@nadeje.cz.
kolik máte klientů a zaměstnanců?

nabízíme podporu a péči 53 klientům 
v pobytových službách a 24 klientům 
v ambulantních službách. V Otrokovicích 
pracuje více než padesát zaměstnanců. 
Jsou mezi nimi především pracovníci 
v sociálních službách, sociální pracovní-
ci, zdravotníci a pracovníci technického 
zabezpečení služeb, například pracovníci 
úklidu, prádelny, kuchyně či údržby.
jsou klienti Naděje jen z otrokovic?
našich služeb využívají především klienti 
z Otrokovic a mikroregionu. V menšině 
jsou mezi nimi i lidé z jiných lokalit na-
šeho kraje. 
jaká je nyní kapacita Naděje - jsou ny-
nější prostory dostačující?

Poptávka po našich službách převyšuje 
naši nabídku. nynější prostory bohužel 
dostačující nejsou. Potřebovali bychom 
více prostoru především pro domov a tý-
denní stacionář i stacionář denní. zároveň 
cítíme požadavky v rámci komunitního 
plánování sociálních služeb na realizaci 
některých rozvojových projektů. zís-
kat však finanční investiční prostředky 
na přístavbu není vůbec snadné. zvláště 
pak v současné době, kdy sociální služby 
obecně bojují každým rokem o to, aby vů-
bec mohly existovat. Hledáme varianty, 
jak dosáhnout rozšíření našich prostor.

jak jste se k práci v Naději dostal vy 
a jak dlouho se jí věnujete?

V sociálních službách pracuji třináct 
let. Dříve jsem pracoval se seniory, dětmi 
a rodinami, lidmi s duševním onemocně-
ním, lidmi bez domova. Do naděje jsem 
přišel právě ze Samaritánu v Otrokovicích 
a pracuji tu čtvrtým rokem. naděje mě 
zaujala komplexností svých služeb a pak 
také svojí cílovou skupinou. Práce s naši-
mi klienty je moc hezká. ne vždy je to jen 
o radosti a smíchu, mnohdy naši pracov-
níci provázejí klienty smutkem, bolestí, 
těžkými životními situacemi. neexistuje 
pro nás větší úkol než vytvořit podmínky 
pro to, aby naši klienti mohli žít spoko-
jeně. Právě ona spokojenost je absolutně 
individuální záležitostí a záleží na typu 
služby a druhu a intenzitě zdravotního po-
stižení. někteří prožijí většinu svého živo-
ta u nás, někteří se poté, co se u nás naučí  
o sebe postarat, odejdou do samostatné-
ho prostředí. někteří tráví svůj čas u nás 
i v rodinách. naše práce je hodně nároč-
ná a hodně pestrá, kreativní a má velký 
smysl.
kdo všechno Naději podporuje?

Financování sociálních služeb v ČR 
obecně je vícezdrojové, komplikované, 
nedostatečné a neefektivní. Před nedáv-
nem byl u nás na návštěvě holandský 
expert na sociální služby a celý systém 
financování charakterizoval slovem 
„příšerný“. To je ovšem téma na něko-
lik samostatných rozhovorů. Moc si vá-
žíme toho, když se nás někdo rozhodne 
podpořit finančně, věcí nebo tím, že nám 
prostě s něčím pomůže. Moc povzbudivé 
je, když někdo sám zavolá nebo přijde 
a chce pomoci. Moc si vážíme také těch, 
kteří nás podporují stabilně – každým 
rokem. z řady podporovatelů naděje 
se postupem času stali přátelé naděje. 
Máme také celkem štěstí právě proto, že 
poskytujeme služby v Otrokovicích. Je 
to hodně vstřícné prostředí – vycházejí 
nám vstříc představitelé města, úředníci 
a máme radost i z toho, jak nás vnímají 
občané. Je moc fajn, když k nám přijdou 
na dny otevřených dveří, jarmarky, slav-
nosti, když celé rodiny zavítají do naší 
kavárny, zastaví se u nás, aby se potěšily 
se zvířátky (koza a prasátko), když k nám 
lidé přijdou a zeptají se, jestli by pro nás 
mohli jen tak něco udělat.
 Anna NoVotNá

ředitel Naděje otrokovice Pavel Polák: Práce s klienty je moc hezká

Žáci Základní školy trávníky vyrazili na stmelovací kurz s novou třídní učitelkou

Pavel Polák (vpravo) má s klienty naděje opravdu přátelský vztah. na snímku  
s Míšou, který je zručným barmanem.   Foto: Naděje otrokovice

neděle 9. 10., 15-18 hod,
Tz Štěrkoviště
Podzimní drakiáda 
 cena 30 Kč

14.-16.10., pá 16 - ne 10 hod.
Rybářská víkendovka 
cena 500 Kč  
Tz Štěrkoviště 

18. 10., 8.30-12.30
tvoření pro všechny 
cena od 150 Kč
tř. Osvobození 168 

25.-26. 10., od 18 hod.
halloweenská noc  
cena 150 Kč
tř. Osvobození 168

26. 10., 8.30-12.30
Den otevřených dveří
na cVč

26.-27. 10., od 18 hod.
halloweenské nocování 
cena 150 Kč
centrum volného času 
 

26.-27. 10., od 18 hod.
halloweenské nocování 
cena 300 Kč
DDM Sluníčko - Tlumačov

27.10., 9-16 hod.  
Den otevřených dveří 
na sluníčku
DDM Sluníčko, Trávníky

Program:
Tradiční turnaj ve hře War-
craft III: TFT-DoTa Allstars 
(za poplatek), moderní des-
kové hry, výroba drobností 
na památku (za poplatek), 
pro předškoláčky s rodiči 
otevřená školička, spousta 
zábavy a her.



Zrychlený životní styl s se-
bou přináší i rozmach spo-

třebního způsobu života. To 
s sebou přineslo i větší  míru 
zadlužení domácností, než 
jsme byli dříve zvyklí. A lec-
kdy mohou být tyto úvěry i ne-
výhodné. na otázky ohledně 
úvěrů nám odpovídá Ing. Anna 
Veselá z Unicredit Bank  
v Otrokovicích.
V čem spočívá nevýhodnost 
těchto úvěrů? 

Dnes již skoro každý vyu-
žívá kreditní kartu, kontoko-
rentní a další splátkové úvěry. 
Tyto úvěry jsou drahé a mnozí 
klienti nevědí, kolik celkově 
vlastně zaplatí. Úrokové saz-
by a poplatky za tyto produkty 
jsou v konečném součtu velké.

Existují i jiná rizika? 
Ano, například pozdní splát-

ky úvěrů. Tím, že klient má 
více splátek v různých termí-
nech, tak se může stát, že zapo-
mene či nestihne tyto splátky 
včas zaplatit a důsledkem toho 
dostane negativní záznam v re-
gistrech. 

lze s těmito úvěry něco 
dělat? 

Jako preventivní krok před 
riziky bych v první řadě dopo-
ručovala konsolidaci. 

co je to konsolidace a proč 
konsolidovat?

základním principem konso-
lidace je sloučení několika růz-
ných spotřebitelských úvěrů do 
jednoho. Sníží se měsíční splát-
ka, klient ušetří na poplatcích 

za správu jednotlivých úvěrů 
a splácí jeden úvěr v jednom 
termínu. Anebo může získat  
i dodatečné finanční prostřed-
ky na pořízení čehokoli při za-
chování stávající splátky. 

jaké jsou konkrétní mož-
nosti konsolidace?

nejlépe je, když nás kli-
ent navštíví na pobočce, kde 
probereme konkrétní situaci 
a řešení. Konsolidovat úvě-
ry lze od 30 000-500 000 
Kč s úrokovou sazbou od  
5,9 % ročně a se splatností až na  
7 let (84 měsíců). Klient navíc 
může získat volnou hotovost. 
Jednou z velkých výhod je, že 
banka hradí za klienta sankce 
za předčasné splacení.

 Děkujeme za rozhovor
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Mezi sportovce, kteří reprezen-
tují Otrokovice i za hranicemi 
České republiky, patří sedma-
dvacetiletý volejbalista Michal 
čEchMáNEk. V srpnu se 
zúčastnil letní univerziády v čín-
ském Shenzenu – mezi čtyřia-
dvaceti mužstvy obsadili čeští 
studenti sedmé místo. „Univer-
ziáda je druhá největší akce po 
olympijských hrách. Tentokrát 
na ní soutěžilo dokonce více 
sportovců, než kolik jich bylo na 
olympiádě,“ přiblížil Čechmá-
nek, student zlínské Univerzity 
Tomáše Bati a hráč volejbalové-
ho klubu VSc Fatra zlín.
Bylo obtížné se na tak prestižní 
soutěž vůbec dostat?

Podmínkou na univerziádě je 
studium na vysoké škole a věk 
do osmadvaceti let. Dále jsem 
prošel výběrem, kdy z dvaapa-
desáti a poté šestnácti nejlepších 
extraligových volejbalistů-stu-
dentů bylo vybráno dvanáct.
sehrálo se vaše mužstvo, slože-
né z hráčů z celé republiky, bez 
problémů?

Ano. známe se, hrajeme mezi 
sebou už několik let. Měli jsme 
také před odjezdem tři více-
denní soustředění ve Svitavách 
a v nymburku. 
hrálo se vám proti soupeřům 
z jiných zemí dobře?

Předně musím říci, že úroveň 
univerziády byla opravdu vyso-
ká. Hodně kvalitní byla mužstva 
Spojených států a Kanady, kde 
se hrávají zápasy mezi univerzi-
tami, vysoko bylo i Rusko. A na-
příklad tým Brazílie, který se na 

univerziádu připravoval v Čes-
ku, porazil náš nároďák. V Shen-
zenu byla i horší mužstva, ale 
celkově byla kvalita vyšší, než je 
naše soutěž.
jsou čínští organizátoři pohos-
tinní?

Pohostinnost byla prostě fa-
mózní. Pro zajímavost, o celkem 
osmnáct tisíc účastníků se staral 
personál v počtu pětapadesát tisíc 
lidí. V univerzitní vesnici bylo 
vše nové, včetně tréninkových 
drah či bazénů. Velmi kvalitní 
byla i strava. Protože se her zú-
častnili sportovci z mnoha států, 
bylo k dispozici pokaždé jiných 
deset jídel z pěti světových ku-
chyní. Musím říci, že i když třeba 
nejsem zastáncem suši, ochutnal 
jsem je tam, a bylo prostě skvělé. 
To platí i o plodech moře nebo 
o rýži. Ta se vůbec nedá srovnat 
s tou v Čechách.
a co ubytování?

Bydleli jsme v útulných jed-
nolůžkových místnostech s bal-
konem. Kuriozitou bylo, že soci-
ální zařízení a sprcha byly právě 
na balkoně, a to zcela otevřené. 
Důvodem je asi i to, že i v zimě 
je tam 18 stupňů celsia.
Podívali jste se i mimo univer-
zitní kampus?

Byli jsme v pětatřicet kilome-
trů vzdáleném  Shenzenu. Bylo 
vidět, že jsme v bohatší části 
Číny. Měl jsem možnost poznat 
pravé čínské ulice i trhy. Také 
jsme navštívili Hongkong, což je 
vlastně takový stát ve státě. 
kolik zápasů jste sehráli a ja-
kého umístění jste dosáhli?

Program byl dost náročný. 
Během třech týdnů univerziády 
jsme sehráli deset zápasů. cel-
kově bylo čtyřiadvacet družstev. 
Hrály čtyři skupiny po šesti, do 
čtvrtfinále postupovaly vždy 
první dva týmy. získali jsme 
sedmé místo. 
Myslíte si, že ještě budete mít 
možnost reprezentovat čes-
kou republiku mimo její hra-
nice?

Vzhledem k tomu, že uni-
verziáda se koná jednou za dva 
roky, nebudu už na té příští 
splňovat věkový limit. celkově 
je pak pro český volejbal velmi 
náročné dostat se tak vysoko, 
třeba i na olympiádu. Pro mě je 
ovšem sedmé místo ze Shenzenu 
už druhý úspěch na univerziádě. 
Před dvěma lety jsme byli v Srb-
sku čtvrtí. Díky tomu jsme také 
získali dotace pro tu letošní.
takový úspěch se ovšem nedo-
stavil ze dne na den. 

To určitě ne. Kromě trénin-
ku mi k tomu pomohli třeba 
sponzoři, ale v raném mládí 
například i zŠ Trávníky. Byl 
jsem tehdy účastníkem zlínské-
ho výběru žáků a vedení zŠ mi 
přizpůsobilo rozvrh tak, abych 
mohl trénovat.
co byste vzkázal obyvatelům 
otrokovic?

Aby se přišli podívat a pře-
svědčit, že se jedná o velmi zají-
mavý sport, a podpořit nás v za-
čínající sezoně 2011/2012. První 
kolo začíná 24. září v 17.00 ve 
Sportovní hale ve zlíně.
 Anna NoVotNá
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V dnešní době mají lidé mnoho nevýhodných úvěrů

Volejbalista Michal čechmánek dělal v číně rodnému městu čest

Plná účast české kušistické špičky, 
kvalitně připravená střelnice, pět 
střeleckých kategorií a nádherné po-
časí. Tak tohle byl víkend 20.-21. 8. 
na střelnici v Ostravě, kde proběhl 
19. ročník Mistrovství ČR ve střelbě 
z polní kuše. 

Přesto, že se střílelo celé dva dny, 
do kategorie družstev se počítalo jen 
s výsledky ze dne prvního. I když prv-
ní střelecký den Otrokovicím nevyšel 
úplně stoprocentně, Otrokovice A ve 
složení Kaszonyiová A., Štětkářová 
K., Janda z. obhájily 3. místo.

Mužská kategorie jednotlivců 
byla snadnou kořistí B. Korbáře 
(Plumlov) a podle očekávání obsadil  
1. místo. Ukázalo se, že tým z Kos-
telce je velmi dobře připraven, a tak 
si ke zlaté z družstev přidali ještě stří-
brnou a bronzovou z kategorie muži. 

Otrokovická výprava však byla 
také velmi úspěšná. V kategorii se-
nioři nenašli konkurenci a všechny 
tři medaile posbírali naši: seniorům 
stále vládne Kaszonyiová A. - zlatá 
medaile, stříbro si vybojoval Kopřiva 
J. st. a bronz Janda z.

V kategorii ženy se očekával boj 
o první místo, nakonec zlato obhá-
jila nedělníková J. (Kostelec) a 2. 
místo obsadila K. Štětkářová (Otro-
kovice). Bronz získala S. Kubesová 
(Suché Lazce).

Kategorie junioři - zlatou si z Os-
travy odváží nedělníková H. (Kos-
telec), stříbro Pištěcký D. (Otroko-
vice) a bronz Grošaft O. (Ostrava).
Kadety vyhrála Šilhánová J. před 
nemochovským ml., oba kušisté 
na mistrovství reprezentovali město 
Otrokovice. (red)

otrokovičtí kušisté opět zabodovali a z mistrovství čR přivezli medaile

Michal čechmánek si na univerziádě pochvaloval úroveň  
soutěžících mužstev.              Foto: archiv Michala čechmánka
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otrokovický in-line pohár zná své vítěze 
Soutěživá sportovní atmosféra ovládla 20. srpna sportovní areál na 
Trávníkách. na oválu bojovali v posledním kole Otrokovického in-
line poháru (OIP) závodníci hned v několika kategoriích.  

na start se postavilo 122 závodníků z celé ČR, kteří divákům při-
pravili zajímavou podívanou. Oblíbenou kategorií se stal rodinný 
závod. Dvoučlenné týmy společnými silami bojovaly o vítězství ve 
dvou kolech systémem štafet. Kromě vítězů sobotního závodu se roz-
hodlo také o absolutním vítězi letošního ročníku OIP v jednotlivých 
kategoriích. závodníci byli odměněni originálními keramickými 
medailemi, diplomy a dalšími zajímavými cenami od starosty měs-
ta Otrokovice Jaroslava Budka a Marcela nemčeka, ředitele závodu 
a rovněž jednatele pořádajícího Speedskating clubu Otrokovice.

„záštitu nad touto akcí jsem s potěšením převzal a po zhlédnu-
tí průběhu závodů vyslovuji velké poděkování Marcelu nemčekovi 
a celému organizačnímu týmu za to, jak se zhostili svých pořadatel-
ských povinností a tuto akci připravili tak, že v ní našli zalíbení pro-
fesionální i amatérští sportovci, děti i dospělí,“ uvedl Jaroslav Budek, 
který převzal nad akcí záštitu. kompletní výsledky jsou k dispozici 
na http://oip.ssco.cz/vysledky.    (red)

V posledním srpnovém víkendu 
se ve sportovní hale na Štěrko-
višti uskutečnil tradiční turnaj 
v házené žen pod názvem TI-
REX Handball cup pod záštitou 
místostarosty Otrokovic Milana 
Plesara. Vítězkami se po zásluze 
opět staly hráčky Sokola Písek, 
které zvítězily ve všech svých 
utkáních. na otrokovická děv-
čata tentokrát zbyla ta pověstná 
bramborová medaile.

V uplynulém víkendu byla 
úvodním kolem zahájena 1. liga 
žen. Družstvo Otrokovic odjelo 
v neděli ke svému prvnímu zá-
pasu do Olomouce. Soupeřem 
jim bylo „B“ družstvo zory 
Olomouc. Hanačky měly být 
v tomto duelu jednoznačným 
favoritem. V jejich prospěch 
hovořilo především to, že se jim 
podařilo uspět na našem domá-
cím turnaji TIREX Handball 
cup, který se konal v závěru mě-
síce srpna v naší sportovní hale. 
Tam přehrálo družstvo trenéra 
zúbka právě Otrokovice a obsa-
dilo druhé místo za interligovým 
Pískem. Dalším velkým aktivem 
na straně domácího družstva byl 
i fakt, že v jeho dresu nastoupila 

legenda české házené Veroni-
ka Hejtmánková, která z pra-
covních důvodů ukončila své 
působení u „A“ družstva zory 
Olomouc. 

V úvodu se sice domácí hráč-
ky dostaly do vedení a naše 
hráčky vyrovnaly na 3:3. Pak 
dlouhých 5 minut branka ne-
padla především díky výborným 
výkonům obou brankářek Lucie 
Raškové v domácí brance a Jitce 
Tobiášové, která hájila naši sva-
tyni. Pak jsme díky dobré obraně 
a přechodům do protiútoku od-
skočili na rozdíl 4 branek. Tento 
rozdíl jsme do poločasu navýšili 
na sedmibrankový. V druhém 
poločase se nám zpočátku poda-
řilo odskočit až na rozdíl devíti 
branek. Soupeřky však nesložily 
zbraně a v 10. minutě dotáhly 
na pouhé 4 branky. naše hráčky 
však nepropadly panice a zku-
šeně si pohlídaly toto důležité 
vítězství.

V dalším kole nás čeká v do-
mácí hale na Štěrkovišti nepří-
jemný soupeř z Prahy-Kobylis. 
Utkání se odehraje v neděli 
25. 9. v 15 hodin.

 Zbyšek cIlEčEk, trenér

jUdr. stanislav zenáhlík
advOkÁt

náměstí 3. května 17
Otrokovice

www.zenahlik-advokat.cz

Panteři na soupeře pořádně dotírali, body ale nemají

akční rychlá hra a skvělá divácká kulisa. Tak to vypadalo 17. září ve sportovní hale 
na Štěrkovišti při historicky prvním florbalovém extraligovém zápasu otrokovických Panterů 
a pražského týmu SSK Future. Fanoušci povzbuzovali a chválili potleskem obě mužstva, tomu 
domácímu ale samozřejmě přáli úspěch daleko více. Přesto, že Panteři dokázali na Future nepří-
jemně dotírat a v jednu chvíli vedli dokonce 3:1, prohráli nakonec 4:5. Extraligové utkání zahájil 
místostarosta Otrokovic Milan Plesar. „Alespoň bod jsme mohli uhrát,“ lituje trenér extraligové-
ho mužstva Jan Holovka. Historicky první extraligový gól Panterů dal Michal nagy. „Měli jsme 
dost šancí, takže výsledek nás může opravdu mrzet,“ netajil se ani on zklamáním. Trenér SSK 
Future Jiří novák však Pantery pochválil. „Dělali chyby, to dělá každý nováček. někteří soupeři 
ale odsud budou určitě odjíždět bez bodu,“ je přesvědčený. (ano), foto: anna NoVotNá

házenkářky zahájily ostrou sezonu
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577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
  oTrokoVIcE

fasádní barvy a omítky
betonové výrobky

hydroizolace,
stavební chemie, 

komínové systémy

maltové směsi a pojiva
sádrokartony

střešní krytiny,
zateplení

stavební ocel

M at e r i Á L  v Á M  d O v e z e M e  a Ž  N a  s tav B U !
p O d z i M N í  s L e v Y  a Ž  4 0  % !


