
Nepropadejte démonu alkoholu. Nejenom jižan-
ský rock si užili návštěvníci festivalu Stetson and Bourbon.  
O přestávkách nutných k výměně kapel bavil publikum otro-
kovický ochotnický soubor Tyjátr, který v příštím roce oslaví 
desetileté jubileum. Scénky z filmu Limonádový Joe spoleh-
livě vzbuzovaly mezi diváky salvy smíchu. Nechyběly slavné 
momenty, kdy pijákům v baru ve Stetson City vysvětlovala 
jemná Winnifred výhody abstinence. Zazpívala i charizmatic-
ká Tornado Lou.  (ano), foto: Anna NovotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

18. listopadu 2011
číslo 11 - ročník 21
zdarma - neprodejné
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Dva až dva a půl milionu ko-
run za sezonu odčerpá z měst-
ské pokladny zimní údržba 
místních komunikací v Otro-
kovicích. Přestože pracovníci 
technických služeb jsou na 
sněhovou nadílku připraveni 
už nyní, ta pravá zimní poho-
tovost jim podle dlouholetých 
zkušeností začíná 18. listopadu 
a končí 2. března. Počet zása-
hových dnů za sezonu se po-
hybuje mezi dvaceti až třiceti.  
„Jeden den zimní údržby stojí 
v průměru padesát tisíc korun. 
Samozřejmě že tato částka se 
výrazně mění v závislosti na 
intenzitě sněžení, počtu nasa-
zených strojů a spotřebě po-
sypových materiálů,“ přiblížil 
ředitel Technických služeb 
Otrokovice (TSO) Vladimír 
Plšek.  Připomněl, že například 
v kalamitním roce 2006, kdy 
musely čety z ulic a parkovišť 
odvážet kvanta sněhu, dosáhly 
náklady na jeho odstraňování 
3,7 milionu korun.

Do plánu zimní údržby je 
zahrnuto všech 48 kilometrů 
silnic a 43 kilometrů chodní-
ků. Další méně důležité chod-
níky jsou ošetřovány až podle 
provozních a ekonomických 
možností. Místní komunikace, 
chodníky i veřejná prostranství 

jsou rozděleny do tří skupin 
dle pořadí důležitosti se stano-
venými lhůtami pro zmírňová-
ní závad ve sjízdnosti a schůd-
nosti. Pro první skupinu jsou 
to 4 hodiny, druhá skupina 
musí být uklizena do 12 hodin. 
Komunikace a chodníky zařa-
zené do třetí skupiny dle důle-
žitosti musí být upraveny do 48 
hodin. Stálou pohotovost pro 
zimní údržbu budou zajišťovat 
dvě skupiny po sedmi pracov-
nících včetně dvou dispečerů. 
„Úklid sněhu začíná vždy na 
komunikacích zařazených do 
prvního pořadí údržby. To jsou 
dopravně významné komu-
nikace, po nichž jezdí MHD,  
a také hlavní sběrné komunika-
ce na sídlištích,“ přiblížil Plšek. 

Do druhé skupiny spadá 
třeba chodník vedoucí ke hřbi-
tovu, třetí představuje napří-
klad chodník přes miniparčík 
s hřištěm v Kolonce. Už teď 
je pro tuto zimu v areálu TSO 
nachystaná třísettunová zásoba 
posypového písku a padesát tun 
soli, jíž navezou podle potřeby 
ještě sto padesát až dvě stě pa-
desát tun.

Udržované mají být i všech-
ny nově budované cyklostezky 
ve městě. Přicházejí na řadu po 
odklizení sněhu z komunika-

cí první skupiny. „Výjimkou je 
cyklostezka mezi Otrokovicemi 
a Napajedly. Ta se nebude udr-
žovat, aby mohla sloužit běžka-
řům,“ doplnil ředitel TSO.

Starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek upozornil, že bohužel 
není v ekonomických ani časo-
vých možnostech správce míst-
ních komunikací TSO zajistit 
schůdnost odstraněním sněhu 
a náledí na všech chodnících 
na celém území města v jednu 
chvíli. „Podle aktuálního znění 
zákona o pozemních komuni-
kacích je za škody způsobené 
závadou ve schůdnosti, vznik-
lou znečištěním, náledím nebo 
sněhem, odpovědný vlastník 
chodníku, což jsou ve většině 
případů města a obce. Je však 
třeba zdůraznit, že to nezname-
ná, že je město povinno všech-
ny chodníky udržovat, pouze 
mu vzniká odpovědnost za pří-
padně vzniklou škodu. Zimní 
údržbu bychom měli všichni 
chápat jako povinnost vlastníka 
především zmírňovat závady 
ve schůdnosti a sjízdnosti ko-
munikací a být si vědomi toho, 
že ne vždy, například při zimní 
sněhové kalamitě, lze takové 
závady zcela odstranit,“ pozna-
menal starosta.  

 Pokračování na straně  3

Technické služby i silničáři drží zimní pohotovost

  úvodNí slovo

17. listopAd – deN ohlédNutí A NAdějí do budoucNA
17. listopad je datem, které výrazně ovlivnilo naši minulost a nadále ovlivňuje i naši současnost. 
Představuje dva významné milníky:
17. listopad 1939 – potlačení studentských demonstrací v Praze vojenskou okupační silou, ná-
sledná poprava studentských vůdců a internace stovek dalších v koncentračních táborech, uza-
vření českých vysokých škol;
17. listopad 1989 – potlačení pokojné studentské demonstrace, vzpomínky na události před pa-
desáti lety, brutální zásah policejních složek na Národní třídě, začátek „sametové revoluce“.
     Je příznačné, že obě události jsou spojeny se studenty, s mladými lidmi, kteří vždy patřili  
k radikálnějším, odvážnějším a v mnoha ohledech progresivnějším společenským vrstvám. Tyto 
vlastnosti jsou totiž příznačné právě pro většinu mladé generace.
     Po dvaadvaceti letech od „sametové revoluce“ část naší společnosti prochází deziluzí z polis-
topadového vývoje, projevuje se nespokojenost s poměry v některých ekonomických a politických 
oblastech. Dalo by se říct, že leckoho z nás provází i nadále pověstná „blbá nálada“, jak to kdysi 
nazval Václav Havel. Avšak ať máme jakýkoliv názor na polistopadový vývoj, jedno mu rozhodně 
nemůžeme upřít: dal nám všem naději – naději, že není vše „na věčné časy“. Dal nám možnost 
vyjádřit svobodně svůj názor – i když někdy s notnou dávkou osobní odvahy; otevřel nám svět, 
umožnil plnohodnotný rozvoj občanské společnosti.
     tak toho všeho využijme. je to jen na nás.    
 Mgr. ivo KrAMář, ředitel Gymnázia Otrokovice

Tyjátr pobavil návštěvníky Stetsonu
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Myslí na ostatní, a právě pro-
to byli v předvečer státního 
svátku 28. října oceněni. Titul 
Osobnost města Otrokovice 
pro rok 2011 patří někdejší 
zdravotní sestřičce a bývalé 
starostce Otrokovic Radosla-
vě Matuszkové, Cenou města 
Otrokovice byl vyznamenán  
pedagog Vladimír Kadlec. 

Po slavnostním úvodu pro-
fesorky a studentů otrokovic-
kého gymnázia, jenž připo-
mněl události 28. října 1918, 
zaznělo sálem Otrokovické 
BESEDY jméno muže oceně-
ného Cenou města Otrokovi-
ce udělované za mimořádný 
čin v různých oblastech lidské 
činnosti nebo za podstatný 

přínos pro rozvoj nebo propa-
gaci města. Od otrokovického 
místostarosty Milana Plesara 
převzal ocenění za celoživot-
ní obětavou práci ve školství, 
zejména při rozvoji speciální 
péče o handicapované děti a 
za iniciativní mnohaleté vede-
ní Základní školy praktické a 
Základní školy speciální Otro-
kovice, Vladimír Kadlec.

„Vzdělávací instituce pro 
žáky s handicapem zazname-
nala pod vedením Vladimíra 
Kadlece velmi dobré výsledky 
a za jeho lidský, přátelský a 
přitom spravedlivý přístup je 
uznáván nejen na půdě školy, 
ale také ve sportu, kterému se 
rekreačně po dlouhá léta vě-

nuje,“ přiblížil své dojmy bez-
prostředně po předání oceně-
ní místostarosta Milan Plesar. 

Titul Osobnost města Ot-
rokovice je nejvyšším a nej-
významnějším možným vy-
znamenáním udělovaným 
za celoživotní či dlouhodobé 
zásluhy, za přínos pro město 
v jakémkoliv oboru lidské čin-
nosti těm, kteří se zasloužili o 
rozvoj města, o jeho propagaci 
v regionu, na celostátní, po-
případě mezinárodní úrovni. 
Radoslava Matuszková obdr-
žela titul za významné zásluhy 
o rozvoj Otrokovic, za dvacet 
let služby veřejnosti na pozici 
radní, místostarostky, starost-
ky a zejména pak za její úsilí 

o zkvalitnění sociálních služeb 
ve městě. 

„Paní Matuszková je neo-
byčejnou osobností, která se 
intenzivně starala o dění ve 
městě, jeho chod a zvelebová-
ní. V mnoha oblastech jejího 
zájmu bylo město vždy jednou 
z priorit. Udělení titulu je na-
ším poděkováním za to, co vše 
pro město udělala a dokáza-
la,“ uvedl starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek při předávání 
ocenění.  

Oba ocenění obyvatelé měs-
ta byli dojati. „Myslím, že moji 
rodiče tam nahoře mají spolu 
se mnou radost,“ řekla při pře-
bírání ocenění Radoslava Ma-
tuszková.   (ano)

Žáci a učitelé ze ZŠP a ZŠS Ot-
rokovice přišli blahopřát
ZŠP a ZŠS Otrokovice o to více 
těší, že mezi oceněnými ne-
chyběl bývalý ředitel školy pan 
Mgr. Vladimír Kadlec. Nejvyšší 
životní vyznamenání získal za 
čas a úsilí, které v uplynulých 
letech věnoval nejenom dětem, 
ale i rozvoji speciálního školství 
a vedení školy.  Svůj obrovský dík 
přišli v tento mimořádný den vy-
jádřit nejenom učitelé, ale i jeho 
„nejmilejší“ – děti, žáci ZŠP a 
ZŠS, kteří bývalému panu ředite-
li ze srdce zatancovali, zazpívali 
a nezapomněli předat malý dá-
reček od nás všech.  Za vše ještě 
jednou, pane řediteli, děkujeme.   
 Pracovníci a žáci ZŠP a ZŠS

Osobností Otrokovic je Radoslava Matuszková, cenu města získal Vladimír Kadlec

Radoslava Matuszková a Vladimír Kadlec si předaných ocenění váží stejně, jako si město Otrokovice 
váží jich.

Pro Radoslavu Matuszkovou zatančili umělci z Brna akrobatický 
rock-and-roll.

Žáci základní školy  praktické a základní školy speciální poděkovali 
Vladimíru Kadlecovi tanečním vystoupením.

Radoslavě Matuszkové předal nejvyšší ocenění města Otrokovice pro rok 2011 starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek.

Dlouholetý pedagog Vladimír Kadlec převzal Cenu města Otrokovi-
ce z rukou místostarosty Milana Plesara.
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Kraj podpořil otrokovické hasiče
Sedmnáctitisícovou dotaci poskytl Zlínský kraj otrokovickým 
dobrovolným hasičům. Ti peníze využijí na opravu cisterny TAT-
RA CAS 32 jednotky SDH Otrokovice. Ta se porouchala při ces-
tě k dopravní nehodě na obchvatu Otrokovic, ke které jednotka 
vyjela na výzvu Krajského operačního a informačního střediska 
HZS Zlínského kraje.  (ano)
Odměna dárcům
Jak vyjádřit vděk dárcům krve či kostní dřeně?  Město Otrokovice 
chce i v roce 2012 jako poděkování držitelům Zlaté Janského pla-
kety a dárcům kostní dřeně majícím trvalý pobyt v Otrokovicích 
uhradit roční celosíťovou jízdenku na MHD.   Český červený kříž 
Zlín poskytuje radnici aktuální seznam dárců, kteří darovali krev 
či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín a Uherské Hradiště. 
Občané Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou držiteli Zlaté 
Janského plakety za 40 bezpříspěvkových odběrů krve či držiteli 
Zlatého kříže 3. – 1. třídy a odběry byly provedeny mimo tyto 
transfuzní stanice, se mohou přihlásit do 29. prosince 2011 Kate-
řině Štětkářové, odbor ekonomický na Městském úřadu Otroko-
vice, telefon 577 680 227.  (red)

Na plavání dostanou školy příspěvek 
Otrokovičtí radní schválili navýšení příspěvku na plavecký vý-
cvik pro žáky tří otrokovických škol o více než 212 tisíc korun. 
Plavecký výcvik byl do roku 2010 hrazen částečně ze státního 
rozpočtu, dále z příspěvku zřizovatele, tedy města Otrokovice  
a rodiči žáků. „Vzhledem k tomu, že se výrazně snižují prostřed-
ky ze státního rozpočtu, které po odečtení platů pedagogických 
pracovníků zbývají na ostatní neinvestiční náklady, rozhodli jsme 
se převzít úhradu přímých nákladů na plavání, aby měly školy 
více prostředků na nákup učebnic a pomůcek,“ přiblížil starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. Žáci absolvují zpravidla 20 lekcí roz-
dělených do dvou let. Deset lekcí ve druhé třídě a stejný počet ve 
třetí. V roce 2011 se to týkalo 230 žáků. Pod odborným vedením 
cvičitelek si tak děti osvojí základní dovednosti a naučí se či zdo-
konalí v jednotlivých plaveckých stylech.   (ano)

Za přínos pro kulturu získává ocenění Jiří Severin
Cena „PRO AMICIS MUSAE“ udělovaná Zlínským krajem za 
významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu bude 
letos udělena Jiřímu Severinovi, a to za propagaci Zlínského 
kraje a za podíl na významných projektech - zejména Muzeu 
lidových pálenic. Rozhodla o tom Rada Zlínského kraje, která 
posuzovala celkem deset nominovaných osobností navržených 
zástupci měst i obcí nebo soukromými osobami.  (ano) 

Novými regulátory a svítidly uspoří město statisíce
Otrokovická radnice ročně ušetří statisíce korun na provozu 
veřejného osvětlení. S vědomím stále se zvyšujících poplatků 
za elektrickou energii přecházejí Otrokovice na nová, úspor-
nější svítidla a regulátory osvětlení.    Na území města je dnes 
instalováno téměř 1 900 svítidel veřejného osvětlení, které si 
na provoz ročně vyžádají 2,5 milionu korun za spotřebovanou 
elektrickou energii. V podstatě tedy jeden den svícení přijde 
radnici na více než 6 500 korun, proto město usiluje o úsporu. 
Otrokovice v letošním roce plánují výměnu stovky kusů za-
staralých svítidel za nová, což bude mít dvojí přínos. Na jedné 
straně dojde ke zvýšení svítivosti a díky novým technologiím 
se na straně druhé ušetří přibližně 50 % elektrické energie. „Ve 
finančním vyjádření se vynaložené náklady na nová svítidla  
v objemu 300 tisíc korun projeví v ročních úsporách elek-
trické energie ve výši 100 tisíc korun. To představuje tříletou 
návratnost vynaložených prostředků,“ přiblížil otrokovický 
místostarosta Milan Plesar.

Další novinkou je regulace veřejného osvětlení. Jde o efek-
tivní způsob omezení spotřeby elektřiny, při kterém jsou in-
stalovány moderní výkonové regulátory napětí vedle stáva-
jících rozvaděčů veřejného osvětlení. Tyto regulátory snižují  
v nočních hodinách hodnotu napětí v osvětlovací soustavě na 
úroveň 180 až 190 voltů. „V době mezi 22. hodinou noční a 5. 
hodinou ranní dojde ke snížení světelného toku svítidel, čímž 
dosáhneme snížení spotřeby elektrické energie o 30 %. Letos 
jsme ve spolupráci s Technickými službami Otrokovice tak-
to instalovali šest kusů regulátorů v hodnotě 774 tisíc korun, 
které přinesou roční úspory za elektřinu ve výši cca 200 tisíc 
korun,“ doplnil místostarosta Milan Plesar. Stále se zvyšující 
náklady na energie nutí samosprávy přijímat opatření, která 
přinesou úspory. Kvůli finanční náročnosti musí být přijatá 
opatření realizována postupně. Čas také prověří jejich účin-
nost. Veřejné osvětlení není jedinou oblastí, v níž chce radnice 
nastavit úsporný režim. Šetřit chce také na samotné energii, 
jejíž centrální nákup v současné době připravuje.  (kru)

AKtuálNě Z MěstA

více AKtuAlit NA www.otroKovice.cZ

Motivovat obyvatele Otroko-
vic i firmy a instituce sídlící ve 
městě k pěkným květinovým 
úpravám je důvod, proč otro-
kovická radnice už podeváté 
vyhlásila soutěž Naše město  
v květech a zeleni. O umístě-
ní se soutěžící mohli ucházet 
hned ve třech kategoriích, kte-
rými byly květinová výzdoba 
oken a balkonů bytových domů, 
květinová výzdoba a údržba 
zeleně u rodinných domů a vý-
sadba a údržba zeleně u podni-
katelských objektů. 

Od počátku června do konce 
srpna sledovala hodnoticí ko-
mise vývoj zeleně na objektech 
zařazených do soutěže. Koneč-
né hodnocení pak vyplynulo 
z celkového dojmu. „Vybrat tu 
nejlepší výzdobu bylo velmi 
obtížné. Všichni, kdo byli do 
soutěže přihlášeni či zařazeni, 
se o svá okna, balkony, zahra-
dy i předzahrádky starají velmi 
pečlivě a pohled na květiny pak 
skutečně potěší oko odborníka 
i laika. Ačkoliv by si ocenění 
zasloužili jistě všichni, muse-
li jsme vybrat jen ty nejlepší,“ 
uvedl vedoucí pořádajícího 
odboru rozvoje a správy majet-

ku František Žák.  Za nejlepší 
květinovou výzdobu oken a 
balkonů bytových domů byly 
odměněny tři domácnosti. 
Jako nejkrásnější ohodnotila 
komise výzdobu Blanky Filá-
kové. Druhé místo obsadila 
Jiřina Prokešová následována 
manžely Kolářovými. Paní Fi-
láková uspěla díky krásné zá-
plavě begonií. 

„Pěstuji je na severní straně. 
Kdysi mi pár rostlin přebývalo 
a vysadila jsem je na východní 
stranu, tam se jim ale zdaleka 
tak nedařilo,“ prozradila vítěz-
ka kategorie.

V kategorii květinová vý-
zdoba a údržba zeleně u rodin-
ných domů, ve které komise 
hodnotila celkovou úpravu 
předzahrádek, získali nejvyš-
ší ocenění manželé Rafajovi. 
„Roste to tak nějak samo. Je 
to i o volbě rostlin,“ usmála se 
Marta Rafajová s tím, že do-
minantou jejich zahrádky je 
krásný japonský javor. Druhé 
místo patřilo Pavle Dolanské. 
Na třetím místě pak skončila 
Šárka Stratilová. 

Při hodnocení výsadby  
a údržby zeleně u podnikatel-

ských objektů a institucí oceni-
li porotci nejlépe otrokovickou 
pobočku občanského sdružení 
Naděje. Její úspěch je podle 
pracovnice Naděje Dagmar 
Janské založen na pěkných  
a přitom nenáročných trval-
kách. 

Všichni vyhodnocení sou-
těžící získali poukázky na za-
hradnický materiál, který jim 
pomůže při zkrášlování jejich 
obydlí a květinové výzdobě  
v příštím roce. „O své okolí 
bychom se měli starat všichni. 
Vždyť procházka kolem vyzdo-
bených oken, balkonů či zahrad 
lahodí nejen našim očím, ale 
mnohdy také pohladí na duši. 
Výherci letošního ročníku nám 
tak mohou být inspirací a dob-
rým příkladem,“ uvedl staros-
ta Otrokovic Jaroslav Budek, 
který převzal nad soutěží pat-
ronát..  

Sponzory soutěže byly 
město Otrokovice, Technické 
služby Otrokovice, společnosti 
TERRACOTTEM CZ, s.r.o., 
FLORAVIL, s.r.o., Pasič, spol.  
s r.o., GramoFlor GmbH & Co.
KG., Volmary GmbH a Trvalky 
Batůšek.  Anna NOVOTNá

Zkrášlili své okolí i balkony, radnice je pochválila

Nejúspěšnější pěstitelé zapózovali spolu s představiteli Otrokovic Jaroslavem Budkem a Milanem Plesarem.  
 Foto: Anna  NOVOTNá

VáŽeNí Přátelé, 
vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásněj-
ších okamžiků v roce, které prožíváme společně 
se svými nejbližšími. Je nadějí i pro všechny děti, 
které vzdorují krevnímu onemocnění se závaž-
nou prognózou. Tou nadějí je společné úsilí lé-
kařů, sester, psychologů, laborantů a vědeckých 
pracovníků, kteří více než devadesát procent dětí 
s leukemií vracejí po vítězné bitvě z nemocnice 
zpátky domů. 

Zdravotníci na všechno nestačí, proto se ro-
diče s vaší podporou rozhodli naději nemoc-
ných ještě více posílit.  Vánoční hvězda nejjas-
něji září na předvánoční obloze a v posledních 
letech se stala neodmyslitelným světlem naděje 
nemocných dětí, která je vede ke zdraví, která 

je vede domů k rodičům. Zakoupením vánoční 
květiny přispíváme nejen k tomu, aby se počet 
vyléčených dětí neustále zvyšoval, ale i k tomu, 
aby nemocniční prostředí, kde děti tráví dlouhé 
měsíce, splňovalo nejpřísnější a nejoptimálnější 
požadavky. 

S vaší pomocí to můžeme uskutečnit co nej-
dříve. Za to vám chtějí nemocné děti i členové 
Šance poděkovat. Tuto květinu můžete zakoupit 
27. listopadu v kostele po ranních bohoslužbách 
a 30. listopadu od 7 do 12 hodin v budově ot-
rokovické  polikliniky a od 12 do 13 hodin na 
městském úřadě. 

Za sdružení rodičů a přátel hematologicky  
a onkologicky nemocných dětí Šance vás zdraví 
regionální zástupkyně 

 Zdeňka WASSeRbAueROVá

Dokončení ze strany 1
Silničářům ze Správy a údrž-
by silnic Zlínska, kteří mají na 
starosti správu strategických  
komunikací a jsou placeni  
z rozpočtu Zlínského kraje, za-
čala nepřetržitá pohotovost už 
1. listopadu. Pracovníci správy 
jsou podle mluvčího organi-

zace Vojtěcha Cekoty připra-
veni vyjíždět podle potřeby  
v každou denní i noční dobu 
do terénu zmírňovat následky 
povětrnostních vlivů. 

Pro silnice zařazené v I. po-
řadí, což platí pro průtah Ot-
rokovicemi, je lhůta pro obno-
vení sjízdnosti 3 hodiny. Ve II. 

pořadí důležitosti, tedy 6 hodin 
pro zmírňování následků po-
větrnostních vlivů, je například 
silnice vedoucí z Otrokovic 
směrem na Machovou.  Ve  
III. pořadí s limitem 12 hodin 
je třeba komunikace vedoucí  
z Otrokovic směrem na Bělov. 

 Anna NOVOTNá

Technické služby Otrokovice i silničáři drží zimní pohotovost

Z redAKČNí poŠty
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Upozorňujeme občany, 
že Městský úřad  

Otrokovice je dne  
18. 11. 2011                           

z provozních důvodů 
uzavřen.

Provozní odbor MěÚ 
Otrokovice

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. 12. 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 první-
ho 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 živ-
nostenského oprávnění  nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
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 neby-
tových prostorech nebudou umisťovány 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 ob-
dobných 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 nájem 
a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po 
vyrovnání všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná 
část, pronajímatelem vrácena nájemci.
8. Uzávěrka výběrového řízení: 25. 11. 2011 ve 12 hodin.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi rada města Ot-
rokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem dohod-
nout na tel.: 577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). 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  Ot-
rokovice. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit  
a nevybrat žádnou z nabídek.

V rámci zavádění dvou nových typů občan-
ských průkazů, tzv. e-občanské průkazy  (e-OP) 
dojde v druhé polovině prosince tohoto roku 
k významné celostátní výluce činností praco-
višť vydávajících občanské průkazy a cestovní 
doklady. Nové typy dokladů totožnosti budou 
vydávány od 1. 1. 2012. Příjem a zpracování žá-
dostí o e-OP budou podobné jako u cestovních 
dokladů. Tedy pro občany přívětivější. Fotogra-
fie občana i samotná žádost bude pořizována ve 
speciální kabince přímo na úřadě. 

S tím souvisí i nutné technologické odstávky 
stávajícího systému. Upozorňujeme tímto ob-
čany, že úplná odstávka systému se koná již od 
17.11.2011 s tím, že provoz agendy e-pasů bude 
obnoven 21.11.2011. Další odstávka systému je 
plánována od 23.12.2011 od 16 hod. s tím, že 
provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude 
obnoven nejpozději v pondělí 2. 1. 2012.

Dále upozorňujeme, že v souvislosti s od-
stávkou systému bude možné požádat o vydání 
stávajícího typu občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji nejpozději do 14. 12. 2011, je-li 

podána žádost u úřadu příslušného pro vydání 
občanského průkazu (řídí se trvalým pobytem 
občana). Je-li žádost o vydání stávajícího typu 
občanského průkazu podána u nepříslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí nebo matričního úřadu, bude zpracována  
a stávající typ občanského průkazu bude vydán, 
pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 
 30. 11. 2011.      Nejzazší termín pro ukončení 
přijímání žádostí o vydání e-pasů je Minister-
stvem vnitra Čr stanoven na 19. 12. 2011. Do 
tohoto termínu je možné na úřadě podat žádost 
o zapsání titulu do vydávaného e-pasu. Do již 
vydaných cestovních pasů je možné zapsat titul 
do 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 se tituly do ces-
tovních dokladů zapisovat podle platné právní 
úpravy již nebudou.

Omlouváme se předem občanům za způso-
bené komplikace. Na případné dotazy odpoví 
pracovníci odboru evidenčně-správního na tele-
fonních číslech 577 680 232 - 3.

 bc. Marcel NeMČeK,  
 vedoucí odboru evidenčně-správního

technická výluka vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Z důvodu plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy - re-
konstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena 
dodávka elektrické energie dne 28. 
11. 2011 od 7.30 do 14.30 hodin.

Vypnutá oblast: tř. T. Bati  čp. 
1090, 113, 1255, 129, 130, 274,  
344, 474, 477, 478, 479, 4791, 
4794, 480, 505, 573, 594, 595, 601, 
6012, 602, 633, 637, 638, 981, 
982, 983, 984, Dr. Stojana čp. 
1010, 1011, 1086, 276, 293, 294, 
295, 296, 307, 313, 318, 319, 320, 
321, 329, 336, 337, 338, 345,346, 

347, 349, 351, 363, 366, 376, 379, 
484, 486, 487, 492, 506, 567, 574, 
591, 592, 593, 597, 630, 781, 782, 
783, 784, 785, 798, ul. Dvořákova 
čp.518, 5183, 523, 5234, 524, 5241, 
5242, 5244, 525, 526, 531, 5311, 
532, 5323, 5324, 533, 5334, 534, 
538, 5383,5384, 5391, 5392, 5393, 
5394,543, 5441, 5442, 5453, 5454, 
546, 5462, 5464, 551, 5512, 552,  ul. 
Nerudova čp. 365, 367, 3672, 368, 
370, 371,372, 373, 3741, 3742, 499, 
500, 5001, 501, 502, 5022, 5024, 
503, 5031, 504,5042, 5043, 515, 
5151, 5153, 516, 517, 588, 589, 590, 

635, 711, ul. Obchodní čp. 1323, 
ul. Palackého čp. 133, 134, 135, 
136,137,138,147, ul. Přístavní čp.  
519, 5119, 520, 5220, 520, 5202, 
521,5211, 5212, 5213, 522, 527, 528, 
529, 530,5304, 5351, 536, 5364, 537, 
5373, 5374, 540, 5404, 541, 542, 
5422, 5423, 547, 5471, 5473, 5474, 
548, 549, 5491, 5494, 550, 5502, 
5503, 553, 5531, 554, 5541, 5544, 
555, 556, 557, 5582, 5583, 5584, 
559,5591, 5594, 560, 561, 563, 5632, 
565, 566, 5661, 568, 570, 572. Dě-
kujeme vám za pochopení. 
 E. ON Česká republika, s. r. o.

P O T Ř E B U J E T E   O V Ě Ř E N Ý   V Ý P I S ? 
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Otrokovicích

Z jednání RMO 17. 10. 2011
Rada města se na svém jed-
nání zabývala celkem 52 
body programu, k nimž při-
jala usnesení. Všechna tato 
usnesení jsou veřejnosti  
k dispozici na internetových 
stránkách města www.otro-
kovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

Radní schválili navýše-
ní rozpočtu Mateřské ško-
ly Otrokovice pro rok 2011  
o částku 140 tisíc korun na 
pokrytí nákladů na provoz 
nově otevřeného odloučené-
ho pracoviště mateřské školy 
v budově ZŠ Trávníky. Rad-
ní schválili zaslání nabídky 
Zlínskému kraji na uspořá-
dání akce Perla Zlínska v Ot-
rokovicích v roce 2012. Rada 
města schválila také uzavření 
smlouvy mezi městem a Ot-
rokovickou BESEDOU o za-
jištění místního vysílání ve 
veřejném zájmu, jejímž před-
mětem je zajištění místního 
vysílání pod názvem Městská 
televize Otrokovice. Rada 

města také zřídila progra-
movou radu Městské televize 
Otrokovice (personální slože-
ní je k dispozici na webu měs-
ta v sekci Dokumenty města). 
Radní vzali na vědomí nabíd-
ku Zlínského kraje školám  
a školským zařízením zří-
zeným městem Otrokovi-
ce na přistoupení k Rám-
cové smlouvě Zlínského 
kraje se společností Microsoft 
na dlouhodobé zabezpeče-
ní softwarů a licencí. Rada 
města uložila ředitelům škol  
a školských zařízení zřízených 
městem Otrokovice spolupra-
covat na využití této nabídky. 
Radní schválili také pořízení 
softwaru na elektronickou pa-
sportizaci zeleně v částce do 150 
tisíc korun. Rada města dále 
schválila uzavření Smlouvy o 
právu provést stavbu „R55 Ot-
rokovice, obchvat JV“ na dobu 
určitou do vydání kolaudační-
ho rozhodnutí k užívání stav-
by mezi městem Otrokovice  
a státní organizací Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. 

Z jednání RMO 31. 10. 2011
Při posledním říjnovém jed-
nání Rada města Otrokovice 
projednala 27 bodů s usnese-
ním. Všechna tato usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na 
internetových stránkách měs-
ta www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Radní schválili poskytnutí 
dotace 10 tisíc korun občan-
skému sdružení Taneční klub 
Fortuna Zlín na akci Vánoč-
ní cena velké Fortuny, soutěž 
ve společenském tanci, dne 
17. 12. 2011 v Otrokovické 
BESEDĚ. Dále radní schváli-
li poskytnutí dotace 10 tisíc 
korun Klubu přátel historie 
města Otrokovice na výstavu 
Pohledy do historie Otrokovic 
s předpokládanou vernisáží 
9. 12. 2011. Radní schválili 
také konání akce Rozsvíce-
ní vánočního stromu dne 25. 
11. 2011 v 16:30 hodin na 
náměstí před Otrokovickou 
BESEDOU. Součástí bude také 
akce POMÁHÁME POTŘEB-
NÝM,  kdy bude celá tržba  

z charitativních stánků vě-
nována na dobročinné účely. 
Rada města schválila změny ve 
složení redakční rady Otroko-
vických novin a programové 
rady Městské televize Otro-
kovice (personální složení je  
k dispozici na webu města  
v sekci Dokumenty města). 
Radní schválili za město Ot-
rokovice jako společníka Do-
pravní společnosti Zlín – Otro-
kovice rozpočet společnosti na 
rok 2012 a odhad prokazatelné 
ztráty z MHD. Rada města 
schválila také záměr centrální-
ho nákupu internetového při-
pojení pro městský úřad, měst-
ské příspěvkové organizace  
a obchodní společnosti města. 

Z jednání ZMO 3. 11. 2011
Při listopadovém zasedání 
se zastupitelé města zabývali 
13 body programu, ke kte-
rým přijali usnesení. Všechna 
usnesení jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.
cz v sekci Dokumenty města.

Zastupitelé schválili poskyt-
nutí dotace 93 tisíc korun od-
dílu házené TJ Jiskra Otroko-
vice na úhradu cestovného na 
zápasy 1. ligy žen v roce 2011. 
Dotaci ve výši 93 tisíc korun 
zastupitelé schválili také pro 
florbalový klub PANTHERS 
Otrokovice na úhradu cestov-
ného extraligy mužů pro rok 
2011. Zastupitelé schválili také 
uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí investiční dotace ve výši  
1 milion korun s TJ Jiskra Otro-
kovice, jako spoluúčast pětimi-
lionové dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, na výměnu povrchů dvou 
házenkářských a dvou volej-
balových hřišť ve sportovním 
areálu Trávníky na pozemcích 
města. V této souvislosti zastu-
pitelé dále schválili uzavření 
Smlouvy o poskytnutí půjčky 
ve výši 1 milion korun s TJ Jis-
kra Otrokovice do 31. 12. 2012 
na dofinancování vlastního 
podílu na této investiční akci. 

 Ing. Milan PleSAR
 místostarosta Otrokovic

Z jedNáNí rAdy A ZAstupitelstvA MěstA otroKovice (rMo A ZMo)
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Pozemní digitální TV: DVB-T
Zemský digitální příjem je 
nejlevnějším způsobem, jak se dostat 
k digitální televizi. Představuje také 
jediný nezpoplatněný příjem televize, 
nepočítáme-li sledování nekódo-
vaných satelitních programů. V České 
republice je zemský příjem televize 
také zdaleka nejoblíbenějším, takže 
se týká největšího počtu domácností.

Satelitní příjem: DVB-S
Satelitní televize má oproti zemskému 
příjmu mnoho výhod: divák nemusí 
čekat, kdy v jeho regionu začne vysí-
lat digitální vysílač. Na druhou stranu 
existuje i několik nevýhod, z nichž asi 
největší je fakt, že mnoho televizních 
programů musí svůj signál ze sateli-
tu kódovat a bez přístupové karty se  
k němu divák nedostane.

Digitální kabelová TV: DVB-C
Kabelovou televizi můžete přijímat 
buď v analogové podobě, nebo 
digitálně. Vypínání analogových tele-
vizních vysílačů se analogové kabe-
lové televize netýká a záleží čistě na 
poskytovateli kabelové televize, zda 
a kdy se rozhodne analogové vysílání 
ukončit a plně se soustředit na provo-
zování digitální kabelové televize.

Příjem přes internet: IPTV
Digitální vysílání přes pevnou linku 
(IPTV) skýtá všechny možnosti 
doplňkových služeb, s nimiž si diváci 
obecně spojovali digitální televizi. Je 
plně interaktivní, zákazník si může 
objednávat filmy v domácí videotéce 
nebo konkrétní televizní přenosy 
sportovních zápasů. IPTV je také 
dostupnější než kabelová televize.

Česká republika je první zemí ze 
střední a východní evropy, která 
úspěšně dokončila proces digitalizace 
televizního vysílání. Poslední digitál-
ní vysílače Tlustá hora a Ploštiny na 
Zlínsku spustily České radiokomu-
nikace 4. listopadu. V současné době 
přijímá digitální televizní signál 99,6 
% obyvatel Čr. 

Ve třech digitálních multiplexech 
je 11 televizních programů a 9 roz-
hlasových stanic. Od roku 2008 do 
listopadu 2011 instalovaly České ra-
diokomunikace celkem 69 digitálních 

televizních vysílačů a dalších téměř 
100 návazných převáděčů. Celkové 
investice Českých radiokomunikací 
do výstavby digitálních sítí dosáhly 
od zahájení digitalizace v roce 2007 
hranice jedné miliardy korun. 

„Ukončením projektu digitalizace 
pro nás nic nekončí, naopak začíná 
další důležitá vývojová etapa, kterou 
je zavedení a rozvoj  nového nástupnic-
kého systému DVB-T2, který umožní 
vysílání obrazu ve vysokém rozlišení 
tak, aby byla naplněna volání diváků 
po vyšší obrazové kvalitě. Jsme 

připraveni zprostředkovat divákům 
vysílání Letních olympijských her 
2012 již ve vyšší kvalitě obrazu,“   
říká generální ředitel Českých radio-
komunikací Kamil Levinský. Digita-
lizace přinesla divákům širší nabídku 
televizních programů, kvalitnější  
a stabilnější obraz a zvuk a doplňkové 
informační služby. V konkurenci 
ostatních forem příjmu televizního 
signálu je pozemní digitální vysílání 
pro diváka bezplatné, jedinou pod-
mínkou je mít set-top-box nebo tele-
vizi s digitálním tunerem DVB-T. 

Digitalizace také připravila prostředí 
pro televizní vysílání ve vysokém 
rozlišení a pro digitalizaci rozhlaso-
vého vysílání.    

Digitalizace také výrazně šetří 
kmitočtové bohatství České republiky 
– digitální vysílání umožňuje v rámci 
jediného TV kanálu o šířce 8 MHz 
vysílat větší množství TV programů 
(v jednom TV kanálu je vysílán jeden 
multiplex obsahující v současnosti až 5 
TV programů). Naproti tomu vysílání 
v analogu funguje na principu jeden 
TV kanál = jeden TV program.  (kra)

UPC - kabelová televize
447 Kč 

Internext - IPTV
720 Kč

O2 - IPTV
650 Kč

TC SERVIS - IPTV
395 Kč

digitalizace tv vysílání je dokončena: jak to nyní bude s příjmem televizního signálu

orientační přehled základních nabídek (tv+internet) poskytovatelů v otrokovicích

Městskou televizi otrokovice naladí obyvatelé přes kabel či počítačové sítě
Projekt Městské televize Otrokovice pokračuje v přípravách na vysílání, které má být spuštěno 6. ledna 2012. Městská společnost Otrokovická BESEDA získala jako 
provozovatel licenci k vysílání, otrokovičtí radní schválili Smlouvu o zajištění místního vysílání ve veřejném zájmu a nyní stavebníci pilně pracují ve studiu. Televizní 
signál bude šířen stejně jako dosud vysílaný pořad o dění v Otrokovicích, a to formou kabelové sítě a nově také prostřednictvím IPTV neboli televize přes internetový 
protokol. Od 1. listopadu funguje také pětičlenná programová rada Městské televize Otrokovice, která je koncepčním a kontrolním orgánem pro místní vysílání.

rada pro rozhlasové  
a televizní vysílání udělila 
začátkem září Otrokovické 
BeSeDĚ licenci k provo-
zování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů na 
12 let s názvem programu 
Městská televize Otrokov-
ice, čímž byla  splněna další 
z důležitých podmínek, 
nutných k zahájení vysílání 
městského informačního 
kanálu. rada města Otro-
kovice pak svým usne-
sením schválila Smlouvu o 
zajištění místního vysílání 

ve veřejném zájmu, která 
upravuje všechny otázky 
vzájemných vztahů města 
a provozovatele, tedy Otro-
kovické BeSeDY. Vysílat 
se má 24 hodin denně 7 dní  
v týdnu, vysílání musí být 
zahájeno nejpozději do 
konce ledna 2012. 

Programová náplň bude 
respektovat veřejný zájem 
uspokojování potřeb občanů 
města pokud jde o informa-
ce, výchovu a vzdělávání, 
celkový kulturní rozvoj  
a ochranu veřejného 
pořádku, dále také in-

formace o kulturních, 
společenských a sportovních 
akcích pořádaných městem, 
či městskými organizacemi, 
důležité informace a ozná-
mení městského úřadu, 
městské policie a dalších 
orgánů města. Do vysílání 
budou pravidelně zapojová-
ny školy a školská zařízení 
sídlící ve městě.

Nyní se v na budoucím 
televizním studiu instalují 
akustické příčky, provádí 
se úpravy elektroinstalace  
i vzduchotechniky se 
zvláštními požadavky na 

provoz televizní techniky  
a pro potřeby natáčení. Stu-
dio, které bude mít spolu s re-
dakcí Otrokovických novin 
sídlo v horním patře Otroko-
vické BeSeDY, je postupně 
vybavováno také televizní 
technikou. „Vstupní inves-
tice na nákup potřebného 
hardwarového i softwarové-
ho vybavení, zařízení tele-
vizního studia a veškeré 
techniky nutné k zahájení 
vysílání včetně zabezpečení 
licence od rady pro ro-
zhlasové a televizní vysí-
lání, představují pro město 

náklady téměř 1,4 milionu 
korun. Výdaje související se 
stavebními úpravami třetího 
patra Otrokovické BeSeDY, 
kde bude nová Městská 
televize Otrokovice sídlit, 
počítají s vynaložením 
maximálně 500 tisíc korun,“ 
přiblížil otrokovický místo-
starosta Milan Plesar s tím, 
že nové vysílání nabídne 
čtyřiadvacetihodinový tele-
vizní kanál s informacemi, 
které se dotýkají všech 
občanů Otrokovic. 
 lenka KrupKová, 
 tisková mluvčí Otrokovic

Nabízíme možnost seznámit 
zájemce se zamýšlenými 

změnami u pozemků  
v lokalitě Koupaliště v Otro-
kovicích. Prohlídka a infor-

mace budou podávány 
24. 11., 30. 11, od 10 do 
11 hodin a 1. 12. a 8. 12. 
od 14.45 do 15.45 hodin.

Sraz zájemců před vcho-
dem na koupaliště. Více 

informací na

www.zmena27.cz

Přehledný a srozumitelný systém pro pasportizaci, 
tedy utřídění a popis městské zeleně umožňující 
jeho využití na více pracovních místech současně 
podporují otrokovičtí radní. Schválili proto pořízení 
vhodného softwaru pro tyto účely.  

Pasport zeleně je úplná a přehledná evidence ploch 
a prvků zeleně nacházejících se na území města, ve-
dená v databázové, papírové a grafické podobně. 
V Otrokovicích byla pořízena v roce 2001. Aktual-
izace dat je prováděna pravidelně, avšak pouze ve 
fyzické, papírové podobě. 

„Tento stav je z hlediska užívání zcela nevyhovu-
jící. V současné době nemáme aplikační prostředky 
vhodné pro elektronickou evidenci a aktualizaci 
těchto dat, které by navazovaly na stávající evidenci 
vedenou katastrem nemovitostí. Se stávající situací 
nejsme spokojeni a intenzivně ji řešíme,“ přiblížil 
otrokovický radní Jiří Ondráš s tím, že z tohoto 
důvodu byl také od letoška funguje  projektový tým 

zabývající se danou problematikou. Jedním z výstupů 
projektového týmu je stanovisko sjednotit a central-
izovat správu dat pasportu zeleně. 

„Nejdříve bude pořízena softwarová ap-
likace vhodná pro evidenci jak grafických, tak 
databázových údajů pasportizace. V druhé fázi 
bude řešena samotná aktualizace a sběr dat z teré-
nu. Důležitým prvkem je, že nový software umožní 
přístup k projektu prostřednictvím webového ro-
zhraní nejen referentům starajícím se o městskou 
zeleň, ale i ostatním útvarům a pracovníkům 
městského úřadu a městským organizacím jako jsou 
například Technické služby Otrokovice,“ upozornil 
radní. Samotná aplikace pak bude sloužit primárně 
k evidenci dat pasportu zeleně a uceleně řešit prob-
lematiku evidence, inventarizace a správy městské 
zeleně a dalších objektů. 

V rozpočtu města je pro tyto účely vyčleněno 150 
tisíc korun.  (red)

Nový software umožní elektronickou pasportizaci zeleně

Zdroj: Aktuální informace jednotlivých poskytovatelů. Jedná se o základní nabídky. Všichni poskytovatelé nabízejí také další rozšiřující služby. Městská televize 
Otrokovice bude k dispozici prozatím v síti UPC a TC Servis. Údaje jsou platné k datu uzávěrky tohoto vydání Otrokovických novin.
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4. prosince od 15 hodin, kinosál Otrokovické BeSeDY
Zpíváme a tančíme s Míšou - popleteNí Čertíci
Veselé zpívání a tancování s Míšou růžičkovou zaručí dětem spoustu zábavy  
a legrace.  vstupné: 80 Kč

9. –10. prosince, 7–18 hodin, náměstí 3. května 
váNoČNí trhy
Tradiční akce na náměstí 3. května. Stánky s výhradně vánočním zbožím, pro-
gram na pódiu a občerstvení zajištěno.  vstup volný

11. prosince v 16 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
FiNále soutěŽe o NejKrásNějŠí dívKu otroKovic
(ve věkové kategorii od 11 do 15 let)
V zábavném podvečeru uvidíte vedle deseti finalistek také výtečnou dívčí skupi-
nu DIAMONDS CATS a taneční vystoupení. Program moderuje Silvie Galíková 
za podpory tria Birikyny. Slosování vstupenek o ceny.
PArTNeŘI SOUTĚŽe: rAZIer – roman Zavadilík – VÝrOBA CYKLIS-
TICKÝCH PŘILeB OTrOKOVICe, Jaroslav Žůrek – ŽeLeZÁŘSTVÍ OT-
rOKOVICe, Alan Zpěvák, Kosmetické a vlasové studio Dona – Dea, Atelier 
regulus – radek Klimeš, Czech Stile autoservis - pneuservis
 vstupné: návštěvníci do 15 let  40 Kč; ostatní 80 Kč

13. prosince v 15 hodin, Otrokovická BeSeDA
Vernisáž „ ŠKolKA v přírodě – přírodA ve ŠKolce“
Výstava fotografií a dětských prací Mateřské školy Klubíčko Tlumačov se věnuje 
tentokrát přírodní tematice a uskuteční se pod záštitou starosty města Otrokovice 
Mgr. Jaroslava Budka. Potrvá do 3.1. 2012 a je přístupná od pondělí do pátku 
vždy od 8 do 18 hodin.V sobotu a v neděli pouze po dobu konání kulturních akcí. 
 vstup volný
15. prosince v 17 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
vánoční koncert – rAdostNě ZpíváMe GloriA 
Již v novém velkém sále Otrokovické BeSeDY. Účinkují: Ženský pěvecký sbor 
– sbormistr Jaroslav Zimák, Mužský pěvecký sbor HLAHOL Mysločovice – 
„vedócí“ Michal Mynář.  vstupné 60 Kč
Předprodej v pokladně Otrokovické BeSeDY a u členek Ženského pěv. sboru.

16. prosince v 19 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
trAvesti show - vánoční speciál
Velká vánoční show skupiny Screamers již v novém velkém sále Otrokovické 
BeSeDY. Vstupné 250, 230 a 210 Kč.

17. prosince v 8.30 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
váNoČNí ceNA FortuNy 2011 
Taneční klub Fortuna Zlín vás ve spolupráci s městem Otrokovice a Otrokovic-
kou BeSeDOU vás zvou na taneční soutěž ve standardních a latinskoamerických 
tancích. Soutěže se zúčastní na 400 tanečních párů z České republiky i zahraničí. 
Zlínský TK Fortuna bude reprezentovat asi 60 tanečních párů. Soutěž má již dva-
cetiletou tradici. I v letošním roce bude koncipována jako soutěž mezinárodní, 
jak v účasti tanečních párů, tak v účasti mezinárodní poroty. Vrcholem akce bude 
Galavečer  - Ples tanečníků.
Prodej vstupenek na taneční soutěž přímo na místě.

17. prosince ve 20.30 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
GAlAveČer - ples tANeČNíKŮ
TK Fortuna Zlín a Otrokovická BeSeDA jej pořádají při příležitosti Vánoční 

ceny Fortuny 2011. Galavečer bude koncipován ve stylu plesů v opeře s bohatým 
kulturním programem a za účasti celé řady čestných hostů z oblasti kultury, spor-
tu a politiky. V rámci večera se uskuteční finále nejvyšších kategorií a soutěže 
seniorů. 
rezervace vstupenek na Galavečer na radek.felcman@tkfortuna.cz nebo v Otro-
kovické BeSeDĚ. 

28. prosince 19 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
předsilvestrovsKé setKáNí s dobrým divadlem, pražskými herci  
a pozvánkou na skleničku vína. Divadelní společnost Háta Olgy Želenské uvádí 
hudební komedii autorů:
Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek / evžen Illín, Vlastimil Hála
světáci
Slavná česká filmová veselohra se stala předlohou pro nové divadelní zpracování, 
které vás určitě pobaví. Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Monika 
Absolonová, Ivana Andrlová, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, 
Aleš Háma a další.  vstupné: 250, 220 a 200 Kč

ZájeZdy:
10. prosince váNoČNí vídeŇ
Odjezd v 5 hodin. Program: 
1) Obchodní centrum (30 min. přestávka)
2) Hundertwasserhaus
3) Procházka tradičním vídeňským trhem Naschmarkt 
4) Nová radnice - vánoční trhy
5) od 15 hodin Koncerty pěveckých sborů na radnici (zdarma)
Tento program je v ceně zájezdu, jinak individuální návštěva např. galerie - vstup 
8-12 euro. Vstupné a pojištění si hradí každý sám.  cena zájezdu 450 Kč

10. prosince váNoČNí roŽNov
Odjezd v 7 hodin. Program: prohlídka Dřevěného městečka a Valašské dědiny. 
Nabídka dárků tradičních řemeslníků s bohatým zvykoslovným programem. Oži-
vené expozice ve Valašské dědině. Vstupné do areálu si hradí každý sám.
 cena zájezdu 150 Kč

KiNo besedA   

Čtvrtek 1. prosince v 17 hodin, USA 2011 – 127 min, titulky
ocelová pěst – akční, drama, sci-fi      
přístupno      vstupné 75 Kč

Čtvrtek 1. prosince v 19.30 hodin, USA 2011 – 118 min, titulky
obhájce – drama, krimi, thriller    
přístupno od 12 let     vstupné 70 Kč

Čtvrtek 8. prosince v 17 hodin, USA, Spojené arabské emiráty 2011 – 106 min, 
titulky
NáKAZA – akční, sci-fi, thriller, katastrofický    
přístupno od 12 let     vstupné 70 Kč

Čtvrtek 8. prosince v 19 hodin, Česko 2011 – 115 min. 
MuŽi v NAději – komedie    
přístupno od 12 let     vstupné 75 Kč

Pátek 16. prosince v 8 hodin, Česko, Polsko 2011 – 126 min.
lidice – drama, válečný, historický 
přístupno od 12 let     vstupné 45 Kč

připravujeme na leden: Dům, Moje krásná učitelka, Saxána a lexikon kouzel, 
Paranormal activity 3

Otrokovická BeSeDA, s. r. o., nabízí 
MoŽNost vlAstNí 

propAGAce A reKlAMy 
při slavnostním otevření nového sálu

Otrokovické BeSeDY dne 9. 12. 2011. 
bližší informace: 571 118 100, ing. j. huslík

   PrOSINeC

9. prosince, 19 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY

slAvNostNí otevřeNí Nového 

velKého sálu
Program moderuje herec Petr rychlý, jako hosté vystoupí zpěvačka Bára Basiková  

a slovenské trio tenorů La Gioia. Večera se zúčastní významné osobnosti politického 

a společenského života Zlínského a Olomouckého kraje a zástupce zhotovitele.

Přítomní budou pozváni i na sklenku vína a malé občerstvení, k této společenské části 
bude hrát cimbálová muzika Linda.

Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek zahájen 9. 11. 2011

K l u b  p ř á t e l  h i s t o r i e  m ě s t a  O t r o k o v i c e  v e 
s p o l u p r á c i  s  m ě s t e m  O t r o k o v i c e  p ř i p r a v i l 

výstavu k 870. výročí první písemné zmínky o Otrokovicích 

„OTrOKOVICe – POHLeDY DO MINULOSTI“

Zveme Vás na vernisáž u příležitosti 
otevření velkého sálu Otrokovické BESEDY, 

která se koná 9. 12. 2011 v 19 hodin.
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4. prosince od 10 do 15 hodin v garážích hotelu Atrium Otrokovice 
MiKuláŠsKý proGrAM pro rodiNy s dětMi

Můžete se těšit na závody čtyřkolek na dráze pro děti od 3 let, závody motokár, ma-
lování na zem, míčové hry na terč, program s čertem, Mikulášem a andělem.  Od 12 
do 15 hodin promítání pohádek v sále, zpěv na mikrofon. Soutěž o nejlépe nazdobený 
perníček od dětí. Bude speciální čertovské obědové menu nejen pro děti, ale i rodiče.
 6. prosince od 15 hodin, Městská sportovní hala
MiKuláŠsKá hAlA-  závody atletických přípravek v disciplínách dětské atleti-
ky, jako je sprint na  
40 m, skok daleký z místa, hod tenisákem a další. Účastní se přípravky z celého 
Zlínského kraje a střední a východní Moravy. 

20. prosince od 15 hodin, Městská sportovní hala
váNočNí hAlA ŽAcTVA  - závody mladšího žactva a atletických přípravek v 
běhu, skoku dalekém, hodu míčkem a smíšených štafetách.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
vČetNě

vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku NA Místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  Autovrakoviště třebětice
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Město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSeDOU vyhlašují 

soutěŽ v peČeNí váNoČNího cuKroví
Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se 
line kuchyní, když se zase po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže. 
Vyhodnocení soutěžních vzorků se uskuteční 18. 12. ve velkém sále Otrokovické BeSeDY v průběhu 
akce Koledy tří národů.
Cukroví, prosíme, přineste v den konání akce do Otrokovické BeSeDY od 12.00 do 13.00 hod. Poro-
tou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny! Deseti účastníkům z Čr a deseti 
účastníkům ze Sr budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 
300 Kč. Částka bude vyplacena na základě předložených účetních dokladů. 
Projekt „Koledy tří národů“ je spolufinancován Evropskou  unií, z prostředků Fondu mikroprojektů  

spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

Město otrokovice společně s otrokovickou besedou pořádají 18. prosince v 15.30 hod. 

Koledy tří NárodŮ
Vánoční koncert ve velkém sále Otrokovické BeSeDY. V rámci koncertu zazní koledy z Polska, 
Slovenska a Česka. Těšit se můžete na zajímavý doprovodný program, prodej vánočních výrobků, vá-
noční dílny, vyhodnocení soutěže v pečení vánočního cukroví a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže 
„Vánoční malování“. vstup volný.
Projekt „Koledy tří národů“ je spolufinancován Evropskou  unií, z prostředků Fondu mikroprojektů 

spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Díla jedenadvaceti otrokovických 
umělců, kteří společně vystavují 
na V. ročníku Otrokovického sa-
lonu, jsou k vidění ve foyer  Otro-
kovické BESEDY.  O tom, že se ob-
divovatelé pěkných a zajímavých 
věcí na už tradiční událost těšili, 
vypovídal počet návštěvníků na 
vernisáži konané 1. listopadu. 

Dřevořezby, obrazy i plastiky 
z kovu nebo kameniny je možné 
zhlédnout až do 10. prosince ve 
všední dny od 10 do 18 hodin,  
o víkendech pak po dobu jiných 
kulturních akcí konaných v Otro-
kovické BESEDĚ.     (ano)

  

uctí vítěze camel trophy
Příznivci dobrodružství se potkají  
26. listopadu v otrokovické sokolovně 
na KUNĎABA festu při promítání fil-
mů o cestování, horolezectví, potápění  
a dalších outdoorových sportech s náde-
chem adrenalinu a dobrodružství. Festi-
val je také vzpomínkou na otrokovického 
cestovatele Zdeňka Němce. „Myslím, že  
v Otrokovicích je málo lidí, kteří by brá-
chu neznali. Proslavil město ve světě tím, 
že v roce 1995 vyhráli spolu s M. ro-
čejdlem celosvětově známou CAMeL 
TrOPHY MUNDO MAYA. V roce 
1997 jsme pomáhali při povodních v  Ot-
rokovicích. Bratr tragicky zahynul v roce 
1998 ve Venezuele při slaňování největ-
šího vodopádu světa Salto Angel,“ uvedl 
jeho bratr Petr Němec.  (ano)

V sobotu 15. října se v Otro-
kovické BeSeDĚ konal již 9. 
ročník festivalu ženských pě-
veckých sborů nazvaný Ženská 
srdce. Nešlo o soutěžní přehlíd-
ku, což je dobře, neboť soutěžit 
v amatérském sborovém zpěvu 
mi připadá nepatřičné. tam, 
kde zasedá porota, je člověku 
vždy „tak neskonale úzko“. 

Přesto si dovolím malé zhod-
nocení. I kdyby to byla soutěž, 
tak pomyslnou palmu vítězství 
si zaslouží všichni účinkující, 
respektive ony všechny úžasné 
dámy, které svůj volný čas vě-
nují ušlechtilé zálibě. Věřím, že 
k témuž vedou i své potomky, 

takže štafetový kolík sboro-
vého zpěvu bude vždy komu 
předat. Ženský pěvecký sbor 
Otrokovice v čele s neúnavným  
a obětavým sbormistrem pa-
nem Jaroslavem Zimákem 
zvládl hostitelskou roli na 
výbornou, pod záštitou kraje  
a města Otrokovice. 

Velký dík patří také spon-
zorům a ostatním organizáto-
rům, kteří se zasloužili o zdár-
ný průběh této kulturní akce. 
Příští jubilejní 10. ročník se 
koná v Prostějově, takže za rok 
opět na viděnou a na slyšenou! 
 ladislav ZAPleTAL, 
 učitel ZUŠ, Znojmo

Ohlédnutí za festivalem Ženská srdce

 Vernisáž V. ročníku Otrokovického salonu byla velkou událostí

emil Sláma (v popředí) představil publiku umělce vystavující na  
V. Otrokovickém salonu.  Foto: Anna NOVOTNá

Širší přístup k databázi i vyšší 
prestiž přináší zapojení Měst-
ské knihovny Otrokovice do 
Souborného katalogu Čr. Ten 
poskytuje snadný, rychlý a bez-
bariérový přístup k informacím 
uloženým v knihovnách po 
celé republice. 

Souborný katalog soustře-
ďuje údaje o dokumentech ve 
fondech českých knihoven.   
V elektronické podobě  je budo-
ván od roku 1995. Obsahuje na 
2,6 milionu záznamů českých  
a zahraničních monografií a 
speciálních dokumentů i seriálů, 
jako jsou časopisy, sborníky či 

zprávy z konferencí. Jeho pro-
střednictvím je možné zjišťovat 
požadované informace i to, kde 
se nacházejí. Využití má i pro 
samotné knihovny například  
v meziknihovní výpůjční služ-
bě. Městská knihovna Otro-
kovice musela splnit několik 
přísných kritérií spočívajících 
především ve formě zasílaných 
dat, jež musí být precizně zpra-
covaná a obsahovat všechny 
požadované atributy. Otroko-
vická knihovna byla zařazena 
do nejvyšší kategorie knihoven, 
které vytvářejí nadstandardní 
záznamy.  (red)

Městská knihovna obohatí významný katalog

Důkazem toho, že život může být krásný a pestrý v každém 
věku, je výstava fotografií ze života seniorů a lidí se zdravotním 
postižením, která je do konce listopadu k vidění v 1. budově 
městského úřadu. Výstava nese název Carpe diem, tedy Užij 
dne. Právě toto pojmenování ilustruje náladu, která dýchá z fo-
tografií a dokazuje, že i lidé v seniorském věku nebo kteří mají 
zdravotní postižení, si umí užívat a tráví den smysluplně a pl-
nohodnotně. „Na počátku nápadu stála výzva Ligy vozíčkářů  
k účasti ve fotografické soutěži a následné výstavě Ži-
vot nejen na kolech. Oslovili jsme občany a poskytova-
tele, kteří s námi spolupracují v komunitním plánování 
sociálních služeb na Otrokovicku a vybídli je k zaslání 
snímků. Zprvu se jich nesešlo mnoho, ale časem jich při-
cházelo čím dál více. Ne všechny byly v dostatečné ve-
likosti nebo formě, aby mohly být prezentovány na vý-
stavě pořádané Ligou vozíčkářů. Ale byly velmi krásné  
a nápadité, proto jsme se rozhodli uspořádat z nich výsta-
vu vlastní,“ uvedla projektová manažerka sociálního odboru 
MěÚ Otrokovice eva Kuchařová.  

Vernisáž doprovodil slovem starosta Jaroslav Budek. 
„S přibývajícím věkem lidé mnohdy ztrácejí zájem o to, 
co jim dříve činilo radost, opouštějí své zájmy a koníčky. 
U osob s handicapem je to mnohdy podobné. Proto oce-
ňuji elán a energii, s nimiž prožívají svou životní cestu lidé 
zachycení na fotografiích stejně jako všichni jejich přáte-
lé, kteří jsou jim nablízku. Přál bych nám všem, aby v naší 
společnosti bylo stále více těch, kteří se s námi chtějí podě-
lit o dobrou náladu, zážitky a zkušenosti,“ pronesl starosta. 
Výstava vznikla díky projektu Podpora sociálních služeb na 
Otrokovicku financovaného z prostředků evropského soci-
álního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Čr. Poté bude  
k vidění v Charitním domově a v SeNIOru Otrokovice.  (red)

výstava přibližuje aktivity seniorů i postižených

ROzsvícení vánOčníhO stROMU
A vánOčníhO Osvětlení MěstA

25. listopadu od 16.30 hodin.
Tradiční akce s programem na náměstí 3. května.

Vystoupení představitelů města.
Kulturní pořad a občerstvení zajištěno.
Zpívání koled pod vánočním stromem.

Vstup volný.



Na prodej bylo i štěstí. Podpora misií ve vzdálených místech zeměkoule 
přivedla 23. října před kostel sv. Vojtěcha pořadatele i návštěvníky misijní-
ho jarmarku. Ke koupi byly nejen různé rukodělné výrobky, ale také sáčky 
se štěstíčky a pro zahřátí horký punč. „Přišly jsme se Štěpánkou, abychom 
podpořily misijní dílo,“ vedla za ruku svou vnučku Anežka Gerychová. Po-
řadatelé po skončení akce pochválili, že společnými silami se podařilo vybrat 
25 445 korun.  (ano), foto: Anna Novotná
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Otrokovický úsek cyklostezky podél 
Baťova kanálu a přestupní terminál 
veřejné dopravy jsou dva z projektů, 
které se ucházejí o přízeň hlasujících 
na www.mujprojekt.eu. Zasláním hla-
su je můžete podpořit a zároveň se za-
řadit do soutěže o zajímavé ceny. 

Ve všech místech Olomouckého 
a Zlínského kraje lze vidět projekty, 
jejichž realizace byla spolufinanco-
vána evropskou unií z regionálního 
operačního programu Střední Mora-
va.  Internetový portál www.mujpro-
jekt.eu přináší základní informace  
o projektech, které již byly ukončeny 
a přinášejí nejen radost, užitek, ale ze-
jména významně napomáhají rozvoji 
regionu.

Podívejte se na to, co evropská unie 
prostřednictvím regionálního operač-
ního programu Střední Morava (rOP 
SM) v regionu pomohla vybudovat 
nebo si třeba jen vyberte tip na zají-
mavý výlet. Na své si přijdou nejen ti, 
kteří tráví volný čas aktivním sportem, 
ale i ti, kteří dávají přednost kulturní-
mu vyžití, příjemné relaxaci nebo gur-
mánské kuchyni.

Internetový portál www.mujpro-
jekt.eu přináší nabídku více než 430 
projektů. Je na vás, abyste vybrali ten 
nejzajímavější, nebo ten, jehož reali-
zaci považujete za přínos pro okolí. 

Projekty, které získají nejvíce hlasů, 
budou postupně představovány široké 
veřejnosti. Informace o jejich úspěchu 
v soutěži bude předložena také evrop-
ské komisi a jiným institucím podíle-
jícím se na správě evropských peněz  
v České republice.

Pokud se rozhodnete zapojit do hla-
sování o zajímavé ceny, musíte být 
registrováni. Po registraci obdržíte 
hlasovací kód. Kliknutím na zelené 
tlačítko HLASUJ a zadáním hlasova-
cího kódu bude odeslán hlas vybrané-
mu projektu. Pro jeden projekt smíte 
hlasovat jen jedenkrát. Prezentované 
projekty města Otrokovice spolufi-
nancované z rOP SM:
cyklostezka podél baťova kanálu - 
úsek otrokovice
http://www.mujprojekt.eu/dr-cs/cyk-
lostezky/stredni-morava/cyklostezka-
-podel-batova-kanalu-usek-otrokovi-
ce.html 
přestupní terminál veřejné dopravy 
otrokovice
http://www.mujprojekt.eu/dr-cs/do-
pravni-terminaly-a-zastavky/zlinsky-
-kraj/prestupni-terminal-verejne-do-
pravy-otrokovice.html. (red)

Zcela zdarma může veřejnost 
opět využívat školní hřiště 
při ZŠ Trávníky, které bylo 
do prázdnin uzavřeno kvůli 
rekonstrukci. Ředitelka školy 
Jana Večeřová vydala nový 
provozní řád s platností od 
listopadu. 

První etapa rekonstrukce 
školního hřiště stála město 
2,5 milionu korun. Vznikla 
čtyřsetmetrová odpružená 
tartanová běžecká dráha včet-
ně roviny pro sprint a rozbě-
hové dráhy pro skok daleký. 
Instalováno bylo také dva-
cet laviček a nové oplocení.  
V původním stavu je k dispo-
zici hřiště. 

Nový provozní řád stano-
vuje podmínky užívání hři-
ště, které slouží především 
pro potřeby základní školy  
a ve stanoveném rozsahu rov-
něž veřejnosti. „Do obnovy 
hřiště byla investována velká 
částka. Proto je nutné se při 
návštěvě řídit provozním řá-
dem, který mimo jiné stano-
vuje, co se na hřišti smí nebo 
ne. Nevhodným chováním by 
mohl být například poškozen 
nový odpružený tartanový 
povrch, jehož oprava by byla 
velmi nákladná a po viníkovi 
bychom museli žádat náhradu 
škody,“ upozornila ředitelka 
ZŠ Trávníky.   (red)

Nespokojenost radnice s do-
pravní situací především v jižní 
části Otrokovic vyjádřilo měs-
to ve stanovisku k návrhu kon-
cepce „Aktualizace koncepce 
a strategie ochrany přírody  
a krajiny Zlínského kraje“.

Koncepce a strategie ochra-
ny přírody a krajiny Zlínského 
kraje (KSOPK ZK) představu-
je základní dokument, jehož 
cílem je v rámci jednotlivých 
sektorových politik kraje hájit 
a prosazovat zájmy ochrany 
přírody a krajiny. Tento doku-

ment slouží ke vzájemné koor-
dinaci a slaďování hospodář-
ských a ekonomických zájmů 
se zájmy environmentálními. 
Jako podpůrný prostředek  
k naplňování KSOPK ZK jsou 
zde navržena opatření sloužící 
k zajištění synergických pod-
půrných efektů potřebných  
k úspěšnému prosazování na-
vrhovaných cílů.

Navržená koncepce for-
muluje hlavní cíle v oblasti 
lesního a vodního hospodář-
ství, zemědělství, územních 

systémů ekologické stability, 
krajinného rázu, územního 
plánování, těžby nerostných 
surovin, dopravy, turistiky  
a rekreace, zvláště chráněných 
území, stanovišt, druhů rost-
lin a živočichů či památných 
stromů. 

Město Otrokovice jako 
účastník zjišťovacího řízení 
vydalo k návrhu koncepce 
připomínku týkající se do-
pravy. „Nemůžeme souhlasit  
s tvrzením, že došlo ke zlepše-
ní ovzduší v oblasti Otrokovic 

související s dopravou, a to  
z důvodu, že v současné době 
veškerá doprava vedená po se-
verovýchodní části obchvatu 
Otrokovic je svedena na ko-
munikaci I/49. Došlo tak sice 
k mírnému zlepšení v severo-
východní části Otrokovic, ale 
na jihu města, zejména v míst-
ní části Kvítkovice, je situace 
i nadále velmi vážná,“ uvedl 
starosta města Otrokovice Ja-
roslav Budek.  

 lenka KRuPKOVá, 
 tisková mluvčí Otrokovic

Kdo by nechtěl, aby mu obědy připravovaly jedny z nej-
lepších školních kuchařek v republice? Takovou výhodu 
mají strávníci při ZŠ Mánesova. Kuchařky se koncem 
října zúčastnily finále soutěže O nejlepší školní oběd, 
které se událo v Praze.

Úkolem bylo připravit klasické české menu v mo-
derní úpravě, na základě receptur, které se ve školní 
jídelně běžně používají. Porotu tvořili vybraní žáci, zá-
stupci Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví 
ČR, České školní inspekce, Asociace kuchařů a cukrářů  
a známí kuchaři Filip Sajler a Ondřej Slaniny. Hodnotily 
se suroviny, technologický postup i nutriční hledisko. Od 
otrokovických kuchařek porota ochutnala česnekovou 
polévku s pohankou a sýrem, vepřovou kotletu pečenou 
na kysaném zelí s  bramborovým knedlíkem, mrkvový 
koláč s ořechy a citronovou polevou. „Na předních mís-
tech jsme se neumístily, ale získaly jsme nové poznatky  
a zkušenosti, které můžeme využít v naší školní jídelně,“ 
míní vedoucí jídelny Anna Vičánková. Soutěž uspořá-
dala VZP a Společnost pro výživu.  (ano)

usnadní občanům města Otrokovice odevzdávání drobných,  
vysloužilých elektrospotřebičů. 

stacionární kontejnery
na elektro a baterie

Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání 
vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými 
elektrospotřebiči tak obyvatelé našeho města nemusí 
na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat 
do připravených kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny 
většinou u separačních stání na tříděný odpad.

Patří:
baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, 
drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické 
hračky a podobně

Nepatří:
televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké 
a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, mikrovlnky, 
chladničky, vysavače a podobně)

Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Otrokovicích, 
na ulicích B. Němcové, Čechova, Dr. Ed. Beneše, Hlavní, K. Čapka 1256, Komenského, Letiště, Nábřeží, 
Přístavní, Spojovací, Školní, Štěrkoviště, SNP, Vrchlického a na třídě T. Bati. 
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech naleznete na www.otrokovice.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Městský úřad Otrokovice, 
odbor životního prostředí, tel. 577 922 329.

 ulice Obchodní (u č.p. 1317)
 ulice Hložkova (u č.p. 1375)
 ulice Nádražní (u č.p. 1410)

 ulice Nádražní (u č.p. 1550)
 ulice SNP (u č.p. 1180)
 ulice Mánesova (u č.p. 1098)

 ulice Štěrkoviště (u č.p. 1282)
  ulice Příčná 

(u č.p. 1580, Trávníky)

MěSTO OTrOKOVIcE

Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny na těchto místech:

Do stacionárních kontejnerů

VE SPOLuPrácI SE SPOLEČNOSTí aSEKOL

Vydané stanovisko vyjadřuje nespokojenost s dopravní situací

Dobročinný jarmark podpořil daleké misie

hlasujte pro projekty spolufinancované evropskou  unií

hřiště ZŠ trávníky se 
opět otevře veřejnosti

Kuchařky  obsadily šťastné 7. místo
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Kineziologie Zlín. Zlobíte se 
na sebe, na své okolí, své part-
nery nebo děti, na nedostatek 
financí, na své zdraví, práci, 
atd.? Trápíte se hodně? Přijďte 
změnit své myšlení a osvobodit 
se! Vše má dvě strany. Záleží 
jen na Vás, jaký příběh vypráví-
te. Více na www.kineziologiez-
lin.cz, tel. 603 982 937.

iNZerce

Děkuji neznámé nálezkyni 
černé tašky, která byla před 
rokem ztracena na autobuso-
vé zastávce. Zároveň děkuji 
prodavačkám z Billy a dvěma 
příslušníkům policie, kteří se 
podíleli na jejím vrácení. Ještě 
jednou děkuji. ZŠ

otroKovicKé NoviNy
vydavatel: Otrokovická BeSeDA, s. 
r. o., IČ: 255 138 85
registrace: 1. 7. 2007 - MK Čr e 
13019, Vychází každý předposlední 
pátek v měsíci v nákladu 9 000 ks, uzá-
věrka 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@otrokovickeno-
viny.cz
redakční rada: Ing. Milan Plesar 
(předseda), Mgr. Jaroslav Budek, 
Mgr. Lenka Krupková, Mgr. Marta Za-
kopalová, Alexander Galia, Ing. Anna 
Novotná
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.

Dne 13. listopadu se paní 
Anna Neuwirtová 
dožila krásných 96 let.  
K tomuto významnému jubi-
leu jí srdečně blahopřejeme  
a do dalších let přejeme hod-
ně zdraví a životního elánu.
Věra a Tonda Otépkovi.

Dne 20. listopa-
du se dožívá 80 
let paní jarmila 
N e v A ř i l o -
vá. Manžel  
a syn s manžel-

kou, vnuci a pravnoučci, celá 
rodina jí přeje hodně zdraví, 
dobré pohody do dalších let 
života.

Dne 26. listopa-
du oslaví 90 let 
paní jindřiška 
h r A b A l o -
vá. Hodně 
zdraví, štěstí  
a elánu do dalšího života pře-
jí syn Milan, vnuci Simona  
a Zbyněk s rodinami.

Dne 18. listopadu si připomínáme 2. výročí úmrtí 
pana Karla pAseKy. S láskou vzpomínají man-
želka, dcery a syn s rodinami.

Dne 19. listopadu si připomínáme 1. smutné vý-
ročí úmrtí pana svatopluka KlhŮFKA. Stále 
vzpomínáme a děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. Manželka a děti s rodinami.

Dne 20. listopadu uplyne smutných 15 let, kdy 
nás navždy opustila naše drahá manželka, ma-
minka, babička a prababička, paní Marie Vr-
ZAlová. Za tichou vzpomínku děkuje manžel 
rostislav a celá rodina.

Dne 20. listopadu uplyne 10 let od úmrtí naší mi-
lované maminky, manželky Marie GerGelo-
vé, rozené Doležalové. O tichou vzpomínku pro-
sí manžel a synové Marek, Lukáš a bratr Zdenek.

Opustil všechny, co ho měli rádi. 
Dne 23. listopadu uplyne 6 let, co nás navždy 
opustil náš syn silvestr NováK. S láskou vzpo-
mínají syn Lukáš, bratři, rodiče. Kdo jste ho měli 
rádi, vzpomeňte s námi. rodiče Novákovi

Dne 15. června jsme vzpomněli 25. 
výročí úmrtí naší maminky, babič-
ky, paní ireny doleŽAlové. 
Dne 23. listopadu uplyne 11 let, kdy 
nás opustil náš tatínek, dědeček, pan 
František doleŽAl. S láskou  

a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinou.

Dne 28. listopadu uplynou 4 roky, co nás navždy 
opustil manžel, dědeček, pan josef FiŠer. Za ti-
chou vzpomínku děkuje manželka a vnučka Soňa  
s rodinou.

Dne 3. prosince si připomeneme 1. výročí, co 
nás navždy opustil pan stanislav KopecKý.  
S láskou vzpomínají manželka Anežka, syn Petr  
s rodinou, sourozenci a rodina Adamcova.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. 
Dne 3. prosince vzpomeneme 4. výro-
čí úmrtí paní hany hubNíKové-vA-
culíKové. Kdo jste ji znali, vzpomeň-
te s námi. Sestra Jiřina a neteř Dagmar  
s rodinami. Ještě jednou vám děkuji.

Dne 18. prosince si připomeneme10 let, kdy od 
nás odešel milovaný člověk, můj manžel, tatínek 
a dědeček, pan jaroslav tureK. Stále vzpomí-
ná manželka a děti s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli 
rozloučit s mým manželem a naším tatínkem, panem emilem 
sedláKeM, na jeho poslední cestě. Manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 1. listopadu uplynulo smutných 5 let, kdy nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan 
František ŠteFeK. S láskou vzpomínají man-
želka, dcera s rodinou a syn. Děkujeme všem, kte-
ří vzpomenou s námi.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 1. listopadu by 
se dožil 60 let pan Miroslav hlobil. Od jeho 
smrti uplyne 15 let. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Za celou rodinu maminka Jana 
a bratr Zdeněk.

Dne 8. listopadu uplynulo 5 let, kdy nás navždy 
opustil pan František oNdráŠ. Za tichou vzpo-
mínku děkují manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 14. listopadu uplynulo 10 let, kdy nás navždy 
opustil pan jaroslav Frydrych. Kdo znal, 
vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. Manželka 
Jitka, dcera Yvona s rodinou a syn radim s ro-
dinou.

Dne 15. listopadu vzpomeneme 20. výročí úmr-
tí mého manžela, tatínka, dědečka pana josefa 
slopovsKého. S úctou a láskou vzpomínají 
manželka, dcera a synové s rodinami. 

Léta ubíhají, smutek v srdcích zůstává…
Dne 16. listopadu uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustil náš syn, bratr, pan jaroslav sKopAl. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkují rodiče a bratr s rodinou. 

Na náhrobní kámen tiše sněží, a rok za rokem 
běží. Zas rozhořel se svíčky plamínek na místě, 
kde pochován je můj drahý manžel, pan jaroslav 
poKusA. Dne 16. listopadu jsme vzpomněli  
9 let od jeho úmrtí. Stále vzpomíná a nikdy neza-
pomene manželka Zdenka.

…žít je tak složité a umřít je tak prosté…O. Scheipflugová. 
Dne 18. listopadu vzpomeneme 4. výročí, kdy nás 
navždy opustil pan Karel NovotNý. Za tichou 
vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manžel-
ka, dcera Pavla a syn Karel s rodinami a ostat-
ní příbuzenstvo. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. Ještě jednou vám děkuji.

spoleČeNsKá KroNiKA blAhopřáNí

Vánoční jarmark v Naději
Otrokovická pobočka Naděje 
zve na vánoční jarmark, který  se 
koná 8. prosince od 13 do 18 ho-
din na zahradě Naděje ve Wol-
kerově ulici. „Můžete se těšit na 
výrobky klientů se zdravotním 
postižením, pochutiny k jídlu  
i pro zahřátí,“ přiblížila zástup-
kyně ředitele Kristina Frascaová. 
 (ano)

poZváNKA
na tradiční den otevřených dveří v ZŠ Trávníky Otrokovice,

který se uskuteční dne 12. 12. 2011 od 8 do 16 hodin.
Všichni jste srdečně zváni!

Sporty házená a florbal nyní 
propagují Otrokovice na nej-
vyšší celorepublikové sou-
těžní úrovni. Jejich týmy se 
zúčastňují zápasů po celé 
České republice, kde šíří 
dobré jméno Otrokovic. 

Finanční náklady na za-
jištění účasti v nejvyšších 
soutěžích jsou značné, vel-
kou sumu stojí také pře-
prava týmů na zápasy. 
Zastupitelstvo města Ot-
rokovice proto rozhodlo  
o poskytnutí neinvestiční do-
tace 186 tisíc na úhradu ces-
tovného rozdělených rovným 
dílem mezi TJ Jiskra Otroko-
vice, oddíl házené – 1. liga 
házené žen a Florbalový klub 
Panthers Otrokovice – extra-
liga mužů.  (ano)

házenkáři a florbalisté 
dostanou cestovné Dva žadatelé o výměnu oken 

a zateplení domu uspěli ve vý-
běrovém řízení o poskytnutí 
úvěrů z Fondu rozvoje bydle-
ní (FRB), otrokovická radnice 
jim rozhodnutím zastupitelů 
poskytne bezhotovostní úvěry  
v celkové výši 181 800 korun. 

Úvěr s dobou splatnosti na pět 
let a ročním úrokem 4 procenta 
mohou využít občané i podnika-
telé, kteří na území města vlastní 
byt nebo rodinný či bytový dům. 
Oproti bankovním domům není 
zájemce omezen věkem, proto  
o úvěr mohou žádat i senioři. Po 
zaplacení splátky však musí kli-
entovi zůstat sto padesát procent 
životního minima. Úvěr nelze 
poskytnout osobám, které mají 
vůči městu dluh, jsou vedeny jako 
neplatiči u některého peněžního 
ústavu nebo je na nemovitost (na 

kterou je úvěr požadován) vedena 
exekuce nebo byla či bude v době 
blízké rozhodování o poskytnutí 
úvěru z FRB podepsána zástavní 
smlouva. Výběrové řízení se koná 
čtyřikrát až pětkrát ročně, po-
skytnutí úvěru schvalují městští  
zastupitelé. FRB vznikl vkladem 
přes čtrnáct a půl milionu korun 
v roce 1999. Za dobu jeho exis-
tence bylo poskytnuto téměř 300 
úvěrů ve výši přesahující  27 mi-
lionů korun. „Máme od občanů 
velmi kladné reakce na působnost 
a fungování tohoto fondu a sami  
v jeho existenci spatřujeme mož-
nost pomáhat občanům. V po-
skytování úvěrů jeho prostřed-
nictvím budeme pokračovat i v 
příštích letech,“ ujistil starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. 

Aktuálně je ve FRB 8,7 milionu 
korun.   (red)

Město poskytne obyvatelům úvěry na bydleníAvon centrum 
Otrokovice-střed
nám. 3. května 35

1. patro nad květinářstvím 
Jasmín

poblíž nového kostela
• přímý prodej výrobků na 

místě bez objednání - skla-
dem ihned k odběru

• pravidelné slevové doprode-
je, vánoční balíčky

• katal. objednávání, vzorky 
zdarma k vyzkoušení

• možnost registrace nových 
členů - distributorů

• zboží zn. Avon, Dedra, FM 
group a další kosmet. značky

• rozšířeno o prodej výrob-
ků a doplňků na nehtovou 
modeláž

otevírací doba po-pá 9-17 hodin 
(příp. individuálně i mimo ote-

vír. dobu v sobotu a neděli)

tel.: 605 375 505

IN
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Po minulé zdařilé akci Rozloučení s prázdninami na „Havaji“ 
jsme ve čtvrtek 13. 10. společně se žáky druhých a třetích tříd 
věnovali chvíli svého času a v roli malých zahradníků vysazo-
vali cibulky krokusů a narcisů na naší zahrádce. Při pilné práci 
je bedlivě sledovali také naši nejmenší žáci z prvních tříd.
Všichni společně se již těšíme na jaro, až naše zahrádka vykve-
te a my při „květinové slavnosti“ oslavíme příchod jara. Proto-
že je to do jara dlouhá doba, tak se děti aspoň potěšily zhlédnu-
tím prezentace fotografií. Touto cestou děkujeme Technickým 
službám Otrokovice za obstarání květinových cibulek. 
 Mgr. Šárka FRáNKOVá-chyTIlOVá, pedagožka

Že budu studovat medicínu na Univerzitě Karlově, jsem věděl už 
na jaře v maturitním ročníku. Ale do posledních dnů zápisů na 
jednotlivé fakulty nebylo jasné, která lékařská fakulta to bude, 
i když favorita jsem měl. Nakonec opravdu rozhodlo to, že  
3. LF UK jako jediná vyučuje modulovým způsobem podle 
cambridgeského vzoru. Teď studuji pár týdnů a snažím se co 
nejdřív zorientovat. Beánie, imatrikulace, noví kolegové, stov-
ka stran textu do příštího cvičení, oslovovat přednášejícího spíš 
„pane proděkane“, nebo „pane docente“…

V předmětu Základy lékařské terminologie jsem vděč-
ně vzpomněl na rána, kdy jsem jako student otrokovického 
gymnázia neochotně vstával o hodinu dřív kvůli kurzu latiny,  
a naprosto jinak se nyní dívám na dávné souboje s profesorem 
Huserkem, který striktně trestal to, že jsem se nepřezul, příka-
zem předložit další den třístránkový překlad anglické povídky; 
někde tady začalo to, že teď můžu studovat buněčnou biologii 
z aktualizované anglické učebnice místo ze zastaralého českého 
překladu. Na svá vysokoškolská studia hledím docela optimistic-
ky.  Václav SVObODA, 

 student 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Čtvrtek 20. října 2011, osm 
hodin ráno. Nepříjemný chlad 
se zařezává až do morku kostí.  
Dvě stovky studentů netrpěli-
vě čekají před kinem.  Někteří 
se těší, někteří chtějí jen vy-
padnout z mrazivého rána do 
vyhřáté budovy Otrokovické 
BESEDY. 

Konečně se brány kina ote-
vírají a dav promrzlých žáků se 
dere dovnitř. Každý student se 
snaží najít si místo v sále nej-
lépe co nejvíce vzadu. Chvilka 
zmatku, rozruch, studenti se 
usazují a mračí se na ty, kteří 
obsadili zadní řadu, vytahují 
popcorn a zapínají mp3. Před 
plátno vystupuje nějaká žena 
s mikrofonem v ruce. Chvíli 
mi trvalo, než jsem ji roze-
znal, byla to Lenka Navrátilo-
vá, „šéfka“ orientální skupiny 
Anifé, která se zřejmě nějak 
angažuje ve fungování Otro-
kovické BESEDY.  Pronesla 
krátké úvodní slovo, něco 
málo o filmu, a sdělila nám, 
že po skončení za námi přijde 
sama autorka a režisérka  Li-

buše Rudinská. Někdo z vás 
ji možná zná jako režisérku 
dokumentů Václavák 08 nebo 
Uloupené mateřství.  Já ji ne-
znal. 

Chvilka napětí, rozjíždí se 
promítačka, zhasínají světla 
a dokumentární film začíná. 
Prvních pár záběrů na Ellis 
Island, podbarvených smuteč-
ním hlasem poskytujícím fak-
ta o situaci v 50. letech - mp3  

a popcorn zmizely zpátky do 
batohů, studenti obrátili po-
zornost na filmové plátno…

Dokument byl spíše tele-
vizně laděný, s pochmurnou 
atmosférou, kterou alespoň  
oživovaly krátké ukázky z fil-
mů Jiřího Voskovce a záběry 
na místa, kde vystupoval nebo 
žil. O osudu Jiřího Voskovce, 
přesněji o jeho životě po od-
chodu do USA, vypráví  pře-

devším sama Voskovcova dce-
ra Gigi, která cestuje po světě 
a kousek po kousku odhaluje, 
kdo její otec vlastně byl. 

Kostru dokumentu podle 
mě tvoří úvaha o americkém 
snu a rozdílu mezi Evropou  
a USA. Dokument je pro-
kládán rozhovory se starými 
přáteli či zaměstnavateli Jiřího 
Voskovce, např. s jeho příte-
lem  Jiřím Plannerem,  režisé-

rem  Milošem  Formanem či 
divadelním režisérem Andre-
jem Serbanem. 

Dokument ukazuje trauma-
ta Voskovcova života – odchod  
z rodné země, 11 měsíců ve 
vězení v USA, složité rodinné 
a soukromé vztahy,  přes třicet 
let bez rodné češtiny a českého 
publika. Ale i přesto všechno se 
vždy navenek jevil jako zábav-
ný a humorný člověk. Pouze 
jeho nejbližší opravdu věděli, 
jak moc uvnitř trpěl. 

Toto jediné české filmové 
dílo o velikém Čechovi Jiřím 
Voskovci rozhodně stojí za 
zhlédnutí.  Já měl navíc mož-
nost vyslechnout si komentář 
režisérky. Když jsem slyšel, jak 
dokument točili a kolik to dalo 
práce, považuji za povinnost 
ho doporučit co nejvíce lidem, 
aby nezmizel z českého kultur-
ního světa a zůstal v povědomí 
národa jako film o skutečném 
českém patriotovi.
 Tomáš čeRVINKA, oktáva
 Gymnázium Otrokovice,
 Foto: Martin PAVlIŠ

Projekt přeshraniční spoluprá-
ce nazvaný Pohyb nás spojuje 
a vzájemně rozvíjí je v plném 
proudu. Ve dnech 22. až 24. 
září se naše škola stala hostite-
lem a pořadatelem tzv. velkého 
pobytového kempu, kterého 
se zúčastnilo 80 žáků z Otro-
kovic, Napajedel, Dubnice i 
Borského Mikuláše se svými 
pedagogy. 

Na ploše stadionu TJ Jiskra 
i v tělocvičně ZŠ Mánesova 
jsme se potýkali s tradičními 
i netradičními sportovními 
disciplínami. V hale na Štěrko-
višti bylo mezinárodní utkání 

osmi smíšených florbalových 
družstev. Výstupem společ-
ného kempu bylo testování 
tělesné zdatnosti žáků a absol-
vování atletických disciplín. 
Obrovským a příjemným pře-
kvapením kempu byla bese-
da s triatlonistou, „železným 
mužem“ Petrem Vabrouškem. 
Ten opravdu ví, co to je tě-
lesná zdatnost! Při jeho poví-
dání jsme poslouchali téměř  
s otevřenou pusou. Prohlédli 
jsme si závodní kolo, neopren, 
dozvěděli se o správné životo-
správě i závodech v exotických 
krajích.

Další kemp se u nás konal 
od 13. do 15. října, kdy jsme 
našim slovenským kamará-
dům pomáhali zlepšovat do-
vednosti ve florbale. Ten jsme 
vydrželi hrát skutečně od rána 
do večera. Bavilo nás tréno-
vat florbalové triky, útočit na 
bránu a hlavně pokoušet se o 
vítězství ve společných zápa-
sech. Na florbalovém kempu 
nesměli k naší radosti jako 
hosté chybět zástupci otroko-
vického extraligového týmu 
Panthers. Karel Ťopek a Matěj 
Koňařík nám nejen povídali  
o florbale a ukázali svoje flor-
balové umění, ale dokonce pro 
nás připravili spoustu florba-
lových úkolů, na kterých jsme 
mohli ukázat, co jsme se v prů-
běhu kempu naučili.

 Další sportovní akce se 
koná v prosinci v hotelu Galik 
ve Velkých Karlovicích a bude 
zaměřena na běžecké lyžování 
a kondiční přípravu. Přestože 
se obecně hořekuje nad leností 
dětí, my máme velkou radost, 
že o sporty, kterým se věnuje-
me, a o sportovní kempy je ze 
strany žáků zájem.    
 Marcela JAVOříKOVá,
  tisková mluvčí projektu

Nové začátky otrokovického gymnazisty

„cibulový den“ v ZŠ TGM v Otrokovicích

Můj otec George Voskovec - beseda, která na studenty hluboce zapůsobila

Přeshraniční projekt: pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí

26.1 1. od 9 hodin 
Mikulášský kufřík 
Místo: Kynologický 
klub za Moravní láv-
kou
program: Zábavný 
orientační běh pro 
rodiče s dětmi. Děti 
dostanou od Miku-
láše dárek a nebude 
chybět ani čertovské 
opékání špekáčků.
Cena: děti 20 Kč,  
dospělí 30 Kč

3. 12.  8-11 hodin

Mikulášská házedla 
Místo: Městská hala 
Otrokovice
program: již tra-
diční předvánoční 
soutěž leteckých mo-
delářů. Soutěží se ve 
věkových kategoriích 
mladší žáci, starší 
žáci a junioři.
Vstupné: 30 Kč

15. 12. od 14.30 do 
17.30 hodin

vánoční dílny pro 
veřejnost 
Centrum volného 
času Bahňák 
program: Přijďte si 
vyrobit pěkné vánoč-
ní dárečky a ozdoby 
za drobný poplatek.
Vstup: zdarma
 Těší se na vás 
 DDM Sluníčko

Dne 27. 10. se konala historicky prv-
ní akce Městským parlamentem dětí 
a mládeže v Otrokovicích. Pod ná-
zvem Neviditelní hledači byla uspo-
řádána formou teď tak populárního 
geocachingu. Jde o hru, ve které se 
hledají poklady (kešky) po celém 
světě. Když se vám podaří poklad 
(kešku) najít, tak se do ní podepíše-
te, aby ostatní věděli, že jste ji našli, 
a hledáte další. Samozřejmě jsme 
zmenšili okruh na okolí Trávníky, 
aby účastníci soutěže nemuseli cho-

dit po celých Otrokovicích. Soutěž 
začínala na Domě dětí a mládeže 
Sluníčko. Přišlo poměrně hodně lidí, 
kteří okamžitě začali hledat. Když si 
nevěděli rady se šiframi, které prová-
zely hledající při každé nalezené keš-
ce, přišli si k nám pro radu, za kterou 
jim byl strhnut trestný bod. Soutěží-
cí byli odměněni pěknými cenami. 
Tato akce se velmi vydařila a těšíme 
se na další. Děkujeme všem soutěží-
cím, že přišli. lucie buJáčKOVá,  
 mluvčí MPDMO

První akce městského parlamentu dětí a mládeže 
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V neděli  16. října se družstvo tvořené 
13 otrokovickými minižáky zúčastni-
lo jednodenního turnaje v Ivančicích. 
Doposud se naše družstvo zúčastňovalo 
jen turnajů 4+1, což v házenkářské ter-
minologii znamená, že se hraje na men-
ším hřišti s menším počtem hráčů a také 
pravidla hry jsou poněkud jednodušší. 
Turnaj v Ivančicích byl pro nás první le-
tošní zkušeností s „velkou“ házenou, tedy 
bez úpravy pravidel a velikosti hřiště. Při 
účasti na již zmiňovaných turnajích, kde 
se hraje 4+1, není žádnou výjimkou, že 
končíme na předních příčkách, proto 
jsme s nadšením očekávali, jak si naši 
svěřenci poradí na turnaji v Ivančicích.  
  Zde jsme změřili síly s pěti kvalitními 
týmy z celé České republiky, jako jsou 
Slavia Praha, Velká nad Veličkou, Havlíč-
kův Brod, Veselí nad Moravou a domácí 
Ivančice. 
  Po čtyřech napínavých utkáních, ve kte-
rých jsme dvakrát zvítězili, jsme do po-
sledního utkání proti domácím Ivanči-
cím nastupovali s vědomím, že poslední 
zápas bude o medailovou příčku. Utkání 
po bojovném výkonu celého družstva do-

padlo v náš prospěch.  Slzy štěstí a radosti 
v očích některých našich dětí vypovídaly 
o velké radosti z dosažené bronzové me-
daile. Porazilo nás jen družstvo ze Slavie 
Praha a Havlíčkova Brodu. Při závěreč-
ném vyhlášení byla oceněna jako nejuži-
tečnější hráčka našeho družstva brankář-
ka Zuzana Havránková. 
  Pochvalu za bojovnost si od trenérů za-
slouží všichni hráči, jmenovitě Zuzana 
Havránková, Zuzana Hejzlarová, Micha-
ela Holubová, Terezie Holubová, Tereza 
Hřibová, Tereza Karlíková, Pavel Mancl, 
David Mazurek, Kateřina Němečková, 
Kateřina Šedivá, Adriana Šišmišová, 
Adéla Tisovská a Beáta Vyoralová. 
  V nejbližší době naše házenkářky a há-
zenkáře čekají poslední dva turnaje 4+1  
v Luhačovicích a Otrokovicích a před Vá-
noci ještě podzimní část sezony zakončí-
me Mikulášským turnajem ve Veselí nad 
Moravou. Pevně věřím, že ani v těchto 
následujících turnajích nebude hráčům 
chybět bojovnost a opět se budou moct 
pochválit nějakou medailí.
 lenka háJKOVá, 
 vedoucí družstva tJ Jiskra Otrokovice

Nelehkou sezonu zažil letos 
otrokovický automobilový zá-
vodník Pavel Valoušek junior. 
I přes nehodu na Barum Rally 
a nutnou rekonvalescenci se 
mu ale podařilo získat titul mi-
stra ČR ve sprintrallye. 

„Letos jsme se účastnili 
dvou šampionátů. Před Ba-
rumkou jsme byli ještě ve hře 
v boji o obhajobu titulu mistrů 
ČR. Měli jsme ale velkou neho-
du a museli jsme ze závodu od-
stoupit,“ vzpomínal Valoušek 
junior, který kvůli zranění 
obou rukou musel přerušit zá-
vodění. 

„Byl jsem i na operaci. Po 
šesti týdnech mi sundali sádru 
a vytáhli dráty z ruky. Čtyři 
dny nato už jsem startoval na 
dalším závodě malého mist-
rovství, přičemž jsme jeden 

závod tohoto šampionátu po 
Barumce museli vynechat,“ 
podotkl otrokovický závod-
ník. 

Pokud ale chtěl bojovat  
o titul, nemohl chybět na po-
sledních dvou závodech. „Roz-
hodl jsem se startovat, i když 
jsem byl kvůli zranění omezen. 
Podařilo se poslední dva zá-
vody zvládnout a vyhrát malý 
šampionát. Prohodili jsme si to 
tak s Romanem Krestou. My 
jsme loni vyhráli velký šampi-
onát a Roman byl první v ma-
lém a ve velkém čtvrtý. Letos 
my jsme vyhráli malý šampi-
onát a ve velkém jsme čtvrtí,“ 
usmíval se.

Dodává, že to pro něj i spo-
lujezdce Zdeňka Hrůzu ne-
byl jednoduchý rok, který ale  
i díky titulu důstojně uzavře-

li. „Jeli jsme hodně závodů. 
Pak těžká nehoda a rekonva-
lescence. Jsem hlavně velmi 
rád, že se mému spolujezdci 
Zdendovi nestalo nic vážněj-
šího. Jsem rád, že se nám pro 
pana Varmužu a jeho firmu 
Delimax podařilo vyhrát malý 
mistrák. Chtěl bych lidem z 
našeho týmu a všem okolo 
nás, kteří pracují pro jeden cíl, 
moc za všechno poděkovat,“ 
uvedl otrokovický závodník 
s tím, že díky patří samozřejmě 
i soupeřům za skvělou atmo-
sféru obou mistrovství. 

„Co se týká příštího roku, 
ještě nevím, co nás čeká. Zatím 
pracujeme na tom, abychom 
se objevili v lednu na prvním 
závodě českého mistrovství na 
rakouské Janner rally,“ pood-
halil. Anna NOVOTNá

Pavel Valoušek je mistrem ve sprintrallye

ZVERIMEX
AQUA NATUR

KRMIVA, ŽIVÁ ZVÍŘATA, AKVARIJNÍ RYBY, CHOVATELSKÉ POTŘEBY

… dále šroty pro rybáře.

Prodejna na Trávníkách v Otrokovicích
(vchod od parkoviště ze zadní strany Litovelské pivnice neboli Papučárny).
Tel. 604 674 964.

S tímto inzerátem sleva na nákup 10 %.

Minižáci získali zkušenost s velkou házenou

Pěkné počasí a vzrůstající po-
pularita Memoriálu MUDr. Jo-
sefa Podmolíka v půlmaratonu 
přivedly 5. listopadu do Otro-
kovic na dvě stovky příznivců 
tohoto závodu. Na start se po-
stavilo šestasedmdesát jednot-
livců a osm štafet.  

Jedenáctý ročník otroko-
vického půlmaratonu ovládl 
mezi muži Přemysl Žaludek z 
týmu Titan SC, který zaběhl v 
čase 1:20:20. Za tento výkon 
si odnesl také Pohár starosty 
města Otrokovice Mgr. Jaro-
slava Budka, který přebral nad 
závodem záštitu. S odstupem 
pouhých šesti sekund doběhl 

na druhém místě radoslav Šíbl  
z týmu ekodrill Zlín. Na třetím 
místě v celkovém pořadí mužů 
a na prvním v kategorii muži 
50-59 let skončil otrokovický 
vytrvalec Vlastimil Bukovjan 
z TJ Jiskra Otrokovice časem 
1:21:03.

Mezi ženami získala pr-
venství Jana Dorazilová z AK 
Kroměříž časem 1:29:37, ná-
sledovaná Janou Žaludkovou z 
týmu Titan SC, která doběhla 
za 1:39:40. Bronzovou me-
daili si odnesla zástupkyně TJ 
Jiskra Otrokovice Ladislava 
Straková, která zdolala trať za 
1:44:07.  (red)

Memoriál MuDr. Podmolíka láká stále více sportovců

Na Základní školu Trávníky se dostala 
nová kolektivní míčová hra kin-ball. 
Žáci z této školy měli možnost zúčast-
nit se ukázkové hodiny této atraktivní 
hry a posoudit, jak se jim líbí. Ohlas 
byl tak velký, že se paní ředitelka ZŠ 
Trávníky rozhodla pořídit kin-ballový 
míč, a tím se škola stala jednou z pi-
lotních kin-ballových škol v České re-
publice, které spadají pod Český svaz 
kin-ballu. 

Kin-ball je kolektivní hra pocháze-
jící z Kanady, která se hraje s míčem  
o průměru 1,2 m a hmotnosti 1 kg. 
Proti sobě soupeří 3 týmy po 4 hrá-
čích, každý tým má určenou barvu. 
Účelem hry je zachytit míč ve vzdu-
chu a nenechat jej spadnout na zem. 

Při rozehrání se musí míče dotýkat tři 
hráči z družstva, čtvrtý hráč zvolá slo-
vo Omnikin a barvu družstva, které 
musí míč chytnout. Pokud míč spad-
ne na zem, dvě družstva, která nemě-
la za úkol míč chytit, dostávají bod. 
Vyhrává ten tým, který má na konci 
utkání (7x7 minut) nejvíce bodů.

Tuto úžasnou kolektivní hru, kte-
rá je určena pro každého, si zkusi-
li zahrát i bývalí žáci sedmých tříd 
Základní školy Trávníky. Hned po 
příchodu do tělocvičny byl vidět na 
všech úsměv. Ten vyvolal velký míč, 
který se volně povaloval a čekal na to, 
kdy přijde jeho čas. Po vysvětlení zá-
kladních pravidel a průpravných cvi-
čeních došlo na samotnou hru, která 
každého nadchla tak, že nikdo nechtěl 
přestat hrát. Kluci hráli dohromady  
s dívkami a všichni hned poznali, že 
nejde o sílu jednotlivce, ale o souhru 
celého týmu a že nezáleží na tom, jest-
li jsi velký nebo svalnatý, ale na tom, 
zda o hře přemýšlíš a dokážeš komu-
nikovat s ostatními.

Kin-ball je pro každého, kdo má 
chuť zahrát si zajímavou hru, ukázat, 
jak dokáže spolupracovat s celým tý-
mem a umí hrát fair play. 
Takže OMNIKIN Trávníky, OMNI-
KIN Otrokovice!  
 Mgr. Zuzana POKORNá, 
 pedagožka ZŠ trávníky

Základní škola Trávníky Otrokovice žije kin-ballem

 

Úrok z vkladů stavebního spoření  3 % ročně 

a roční zhodnocení až 5,95 % 

Volejte tel. 603 977 810, e-mail alena@martincova.cz 
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VÝJIMečNÉ POSuNuTí uZáVĚRKy
Prosincové vydání Otrokovických novin 
můžete ve svých schránkách očekávat 16. 
prosince. Uzávěrka prosincového vydání 
je proto výjimečně posunuta už na 6. 
prosince. Redakce děkuje za pochopení.



Svůj život zasvětil dvaačtyřice-
tiletý Otrokovičan Jiří GAch 
trapu, tedy střílení z brokovnice 
na letící asfaltové terče. Ve své 
disciplíně je natolik výjimeč-
ný, že je v české reprezentaci 
už pětadvacátým rokem. Letos 
na jaře zajistil Česku jedno ze 
dvou účastnických míst na Let-
ních olympijských hrách 2012 
v Londýně. Letošní sezona se 
ale podle jeho představ příliš 
nevydařila. Proto s napětím 
očekává, zda národní trenér 
pošle na hry jeho, anebo letos 
úspěšnějšího týmového kolegu 
Davida Kosteleckého z Brna. 
„V devadesáti procentech hra-
je v tomto sportu roli psychika  
a soustředění, což mě sem tam 
trápí,“ neskrývá otrokovický 
traper důvod, proč někdy při 
závodě ztratí soustředění a tím 
i šanci na lepší umístění.
čím vás trap zaujal, jak jste se 
k němu vlastně dostal?

Měl jsem tuto disciplínu na 
očích už od dětství. Můj tatí-
nek byl myslivec, který navíc 
amatérsky soutěžil ve střelbě na 
létající terče. Takže střílím díky 
němu, a také díky mamince, 
která mě od šestnácti let vozila 
na tréninky do Brna.
Vzpomenete si na svůj úplně 
první závod? 

Už je to tak dávno, že určitě 
ne. První vzpomínku mám na 
závody v Poděbradech, kde si 
mě vybral trenér z Brna.  Po 
závodu mě táta nechal střelit 
10 terčů. Těch nejlehčích 7 se 
mně podařilo zasáhnout a od 
té chvíle začala má střelecká 
kariéra.
K této disciplíně je potřeba 
postřeh. Jak jej trénujete? 

Na jaře bývají větší trénin-
kové dávky, abychom dostali 
do těla objemy, během sezony, 
která trvá od dubna do září, tré-
nujeme 2-3krát týdně. V zimě 
se nestřílí, protože vrhačky na 
terče v minusových teplotách 
zamrzají. To honím fyzičku  
v posilovně a postřeh při bad-
mintonu, squashi nebo ping-
-pongu. Také mám přes zimu 
čas na rehabilitaci a myslivost, v 
lese se hlava čistí nejlépe.
Fyzičku a postřeh ale doplňuje 
i dokonalé soustředění.

Psychika znamená devadesát 
procent úspěchu. Člověk po-
třebuje být hbitý, ale i klidný. 
Dříve jsem tomu nepřikládal 
takový důraz, ale teď už třeba 
i spolupracuji s psycholožkou.
co se stane, když vás zradí 
psychika?

Dám vám příklad ze dvou 
olympiád, kterých jsem se zú-
častnil. V Atlantě jsem byl jen 
terč od finále. V jedné položce 
mně dvakrát nevyletěl terč kvů-
li chybě mikrofonu, kterému 
dává střelec hlasové pokyny. Po-
třetí jsem hnul zbraní dříve, než 
terč vyletěl, a kvůli tomu minul. 
Skončil jsem devátý, což je také 
krásné umístění. Ale mohlo to 
být lepší. Při další olympiádě  
v Sydney mi totálně odešla for-
ma těsně před hrami. Skončil 
jsem až třiatřicátý. Člověk může 

být připravený dokonale, ale 
když ho opustí štěstí, nenadělá 
nic, i kdyby se rozkrájel. Právě 
proto bych byl rád, kdybych 
mohl na hry do Londýna, a na-
pravit si tak reputaci.
Vaše účast na hrách ale ješ-
tě není jistá. Národní trenér 
bude vybírat ze tří kandidátů, 
přičemž Jiří lipták pojede ur-
čitě.

S Jiřím Liptákem a s Da-
videm Kosteleckým tvoříme 
skvělý, silný tým. A to nejen 
závodní, jsme i kamarádi. Právě 
nejistota, jestli dá trenér před-
nost Davidovi, který měl skvě-
lou sezonu, anebo mně, když 
jsem získal na jaře na závodech 
v Pekingu druhé účastnické 
místo na olympiádu, nás hodně 
zatěžuje. Jeden z nás má v ruce 
černého Petra. Pravidlem vždy 
bylo, že o olympijské medaile 
mají bojovat ti, kteří si účast 
sami vystříleli. Rozhodnutí 
trenéra se ale dozvíme možná 
až na jaře. Přitom vím, že já to 
místo vybojoval, a tak by mě 
samozřejmě zklamalo, kdyby 
měl jet někdo jiný. Stagnuje tak 
i motivace k mým dalším závo-
dům.
letos máte za sebou deset zá-
vodů, na všech jste měl slušné 
umístění. Na mistrovství světa 
začátkem září v srbském bě-
lehradu jste byli v družstvech 
stříbrní. To je povzbuzující 
konec sezony.

Sezona to byla opravdu velmi 
zdařilá. Na mistrovství světa 
v Bělehradu jsem měl po prv-
ním dnu absolutní nástřel, tedy 
pětasedmdesát ran z pětasedm-
desáti. Druhý den už ale právě 
zapracovala hlava a dal jsem jen 
dvaadvacet ve čtvrté rundě, což 
mě odsunulo z boje o  medaile. 
Na finálový rozstřel mi chy-
běl zase jeden jediný terč. Jako 
družstvo jsme byli stříbrní, já 
jsem obsadil 14. místo. V srp-
nu vybojovalo na mistrovství 
Evropy také v Bělehradu naše 
družstvo zlato a já šesté místo. 

Doma jsem zvítězil například  
v Hradci Králové na mistrovství 
České republiky v disciplíně 
double trap, kdy letí za sebou 
hned dva terče, 1. místo mám i 
z červnové Grand Prix Plzeň a 
Českého poháru.
Kam všude jste se ve světě po-
díval? 

Třeba do Spojených států 
amerických, Austrálie, Itálie, 
Řecka, Korey, Japonska, a třeba 
také díky podpoře města Otro-
kovice i do čínského Pekingu, 
kde jsem v dubnu na Světo-
vém poháru brokových střelců 
vystřílel účastnické místo na 
olympiádu 2012 Londýn. Vel-
mi mě podporují i kamarádi,  
a proto všem patří můj velký 
dík!
bráváte s sebou na cesty rodi-
nu?

Pokud se konají závody tady 
v Česku, jezdívá za mnou žena, 
děti i maminka. Rodina mě vel-
mi podporuje a toleruje, i když 
strádá odloučením. Pokud 
cestuji do zahraničí, podívám 
se často jen na střelnici. Kvůli 
financím nemohu jezdit s vět-
ším předstihem, a tak se často 
pohybuju jen na hotelu a střel-
nici. Musím si například zvykat 
na vyrovnání časového rozdílu, 
dospat se a pořádně připravit 
na závod. Výjimkou byl v Číně 
výlet k Velké čínské zdi. To je 
nádhera. Nechápu, jak mohli 
lidé v dávných dobách vůbec 
něco takového postavit. Opráv-
něně patří mezi nových sedm 
divů světa.
co vám dává tento sport  
a komu byste jej doporučil?

Přinesl mi spoustu krásných 
zážitků, taky se stal mým za-
městnáním. Ale hlavně díky 
sportu, který mě naučil v životě 
nic nevzdávat a bojovat vždy až 
do konce, jsem v roce 1997 pře-
konal zákeřnou nemoc rakovi-
nu! Takže sport, a to jakýkoliv, 
bych doporučil všem. Naučí vás 
snáze zdolávat různé životní si-
tuace.  Anna NOVOTNá

12
OtrOkOvické

nOviny

Střelec Jiří Gach: Jeden z nás má v ruce černého Petra 

Jiří Gach nasbíral spoustu medailí. Nyní čeká, zda bude moci repre-
zentovat Českou republiku na letních olympijských hrách v londý-
ně 2012.   Foto: Anna NOVOTNá
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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 !
Až dO 30. 11. AKce n A PY tlOvAnÝ ceMent!
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PrVní oTrokoVIcká 
PIVoTéka

Prodej: Piv, Pivní kosmetiky, 
dárkových balení a skla

Tř. T. BaTi 332 (Bývalý inTernáT)

Tel.: 774 513 230-1

omáháme potřebným
Po zkušenostech z loňska bude znovu navýšen počet stánků  
s občerstvením, kde bude možno za lidové ceny zakoupit:
• sváteční Punč a svařák vařený Přímo na místě,
• grilované maso a klobásu z rožně,
• čaj, kávu i nealko náPoje.
výtěžek z akce bude rozdělen sdružení Šance při onkohematologickém 

oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v olomouci, otrokovické 
naději a súdánské vesnici Wad ben naga na výstavbu vodovodu.

Všichni dobrovolníci se podílejí na akci bez nároku na odměnu.

srdečně vás zveme na tradiční dobročinnou akci

pátek 25. listopadu od 14 hodin na náměstí 3. května.
akce se koná jako součást rozsvícení vánoční-

ho stromu, který se rozzáří v 16.30 hodin.

Člen skupiny


