
Další omezení pro těžké vozy 

Velká auta mají utrum. Od 1. ledna nemohou do cen-
tra Otrokovic vjíždět automobily nad 7,5 tuny. Radnice 
tak zpřísnila omezení platné od roku 2008, kdy zakáza-
la vjezd kamionům nad 12 tun. Výjimku má například 
dopravní obsluha města. Nevítaným vozidlům ale hrozí 
pokuta.  (ano), foto: Anna NoVotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

20. ledna 2012
číslo 1 - ročník 22
zdarma - neprodejné
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  úVoDNí sloVo

Vážení čtenáři ,
když v červenci 2007 roznesly poštovní doručovatelky do otrokovických domácností nové Otro-
kovické noviny, měl tento krok vedení města směřující k výraznější informovanosti obyvatel své 
příznivce, ale i odpůrce. Od té doby se však Otrokovické noviny staly pro drtivou většinu obyvatel 
kvalitním, stálým a významným informačním zdrojem, a vyvrátily se tak pochybnosti o jejich příno-
su a důležitosti. Dnes v podvečer se ve startovní pozici ocitá další městské informační a zpravodaj-
ské médium – Městská televize Otrokovice. Stejně jako tehdy teď stojíme na začátku, kdy po letech 
příprav spouštíme projekt, který Vám do domácností přinese ještě více informací o životě a dění 
v Otrokovicích i okolí. Pevně věřím, že si získáme přízeň, že díky pestrosti programu i jeho dalším 
rozvoji si městskou televizi oblíbíte také Vy, obyvatelé Otrokovic. Právě pro Vás totiž bude městská 
televize vysílat. Michal krAtochVíl, Městská televize Otrokovice

Významné omezení hazardu 
předpokládá otrokovická rad-
nice po zavedení nové obecně 
závazné vyhlášky o úplném 
zákazu provozování některých 
loterií a jiných podobných her 
na území města. Vyhlášku 
schválilo prosincové zastupi-
telstvo, platná je od 1. ledna. 
Novinka by měla zajistit, že 
z města zmizí všechny výherní 
hrací automaty nejpozději 31. 
prosince 2012, videoterminály 
nebo rulety nejpozději s 31. pro-
sincem 2014. V této lhůtě vy-
prší poslední licence udělované 
dříve provozovatelům herních 
zařízení. 

zastupitelé se pro toto usne-
sení rozhodli i přesto, že zákaz 
bude mít i své ekonomické dů-
sledky. „Předpokládáme, že zá-
kaz bude mít dopad do oblasti 
příjmů města. Protože stát od  
1. ledna letošního roku zce-
la změnil podmínky odvodů 
z loterií a jiných her, konkrétní 
dopady nelze zatím přesně vy-
číslit. cena spokojených man-
želství a rodin je každopádně 
mnohem vyšší. Rizika spojená 
s gamblerstvím a kriminalitou 
ani nemusím připomínat,“ vy-
světlil starosta Otrokovic Jaro-
slav Budek. 

V otrokovických hernách se 
k novince nechtěli příliš vyjad-
řovat.  Vstřícná byla společnost 
Bonver Win, která provozuje 
ve městě několik zařízení. Podle 
svého zástupce JUDr. Svatoplu-
ka Kopeckého zcela respektuje 
nezadatelné právo místních sa-
mospráv, a tedy i města Otroko-
vice, na řešení místních poměrů 

vydáváním obecně závazných 
vyhlášek. „Přijetím obecně zá-
vazné vyhlášky číslo 8/2011 
vyhlásilo město Otrokovice 
úplný zákaz provozování loterií 
a jiných podobných her na svém 
území. Nejsme oprávněni jak-
koliv tento fakt kritizovat nebo 
zpochybňovat. Ve svém dů-
sledku to však znamená, že 
naše společnost podstatným 
způsobem omezí své aktivity 
na území města Otrokovice,“ in-
formoval Kopecký.  Totální zá-
kaz provozu sázkových zařízení 
není prý pro města a obce řeše-
ním. „existuje reálné nebezpečí, 
že licencovaný a státem kontro-
lovaný byznys se přesune do po-
lohy takzvané šedé ekonomiky. 
Problém se nevyřeší a budou 
na něm pouze profitovat subjek-
ty stojící mimo rámec legality. 
Dle našeho názoru by regulace 
měla směřovat právě k vyba-
vení a fungování jednotlivých 
provozoven, a to mimo jiné sta-
novením technického statutu. 
Jedná se především o prostorové 
výměry provozoven, jejich vy-
bavení kvalitními interiérovými 
prvky, vzduchotechnikou, insta-
lací kamerových systémů a dal-
ších. Touto cestou by mohly být 
pak zrušeny malé nekultivované 
herny, kde se scházejí nepři-
způsobiví občané, narkomani 
a podobně,“ míní Svatopluk Ko-
pecký.

Radost z výsledku hlasování 
zastupitelstva naopak neskrývá 
léčený gambler Aleš Kučera, 
který hrál na automatech deset 
let. Od herních přístrojů se do-
kázal oprostit a nyní se věnu-

je osvětě ve školách po celém 
zlínsku. „Prošel jsem si touto 
závislostí a vím, jaké důsledky 
přináší pro okolí a pro společ-
nost. Vážím si politiků, kteří si 
dokážou spočítat plusy a minusy 
provozu automatů. Následky 
hraní, rozvrácené rodiny, ztráty 
zaměstnání, kriminalita, zadlu-
žení, exekuce dle mého názo-
ru mnohonásobně překračují 
příjmy do pokladen obcí, měst 
a státu,“ tvrdí Kučera. 

Nedělá si prý iluze, že by 
šlo hazard vymýtit, každý krok 
k omezení hráčství je ale podle 
něj posunem vpřed.  „Černé 
herny, kde se točí velké peníze, 
byly za komunistů a jsem pře-
svědčen, že jsou i dnes. V naší 
společnosti neexistuje žádná 
osvěta. Je velmi smutné, když 
vidíte zástupce různých dobro-
volných organizací, kteří chodí 
lobbovat za svými senátory, 
poslanci, že když nebudou mít 
peníze z hazardu, tak nemůžou 
vykonávat svou činnost. Kam to 
společnost dotáhla, když se tyto 
organizace musí spoléhat na pe-
níze z hazardu? Jezdím už pár 
let do škol na zlínsku a mluvím 
před žáky o svém příběhu hrá-
če. zákon říká, že je zakázáno 
hrát či sázet mladistvým. Když 
ale žáci základní školy, mluví 
o tom, jak zkoušeli hrát automa-
ty, když vám učitelka vypráví 
jak ji přemlouvají, ať jde s nimi 
do sázkové kanceláře, že ji nau-
čí sázet, tak si o tomto zákonu 
a stavu společnosti myslíte své,“ 
vypráví muž, který splácel dlou-
hé roky své dluhy z prohraných 
dní a nocí.  Pokračování na str. 3

Zastupitelé dali stop automatům
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Ve  šňůře 365 uspěchaných 
i odpočinkových, všedních 
i mimořádných dní roku 1999 
byl jeden zcela kromobyčejný: 
středa 29. září.

Toho dne jméno Otrokovic 
prolétlo všemi českými rádi-
ovými a televizními stanice-
mi: naše město totiž navštívil 
prezident Václav Havel. Jeho 
návštěva byla přislíbena již 
v r. 1997 brzy po povodních, 
poté znovu o pár měsíců poz-
ději, ale pokaždé prezidentovy 
zdravotní komplikace naše tě-
šení překazily.  A tak se Otro-
kovičtí dočkali až v tomto roce 
v souvislosti s prezidentovou 
návštěvou i dalších morav-
ských měst a obcí postižených 
před dvěma lety povodněmi. 
(…)

Městský úřad se na tuto 
mimořádnou událost dob-
ře připravil – a nebyla to 
po stránce organizační a bez-
pečnostní jednoduchá zále-
žitost, ale všechno (včetně 
slunného počasí) klaplo bez-
chybně. Už od oběda se před 
Společenským domem začali 
shromažďovat občané – přišlo 
jich několik set: zcela spontán-
ně, dobrovolně, bez manifes-
tačního organizování, prostě 
jen z vlastního zájmu spatřit 
z těsné blízkosti člověka, jenž 
se stal ztělesněním odporu pro-

ti totalitě, ojedinělou morální 
autoritou a symbolem naší 
země na celé zeměkouli.

Krátce po třinácté hodině 
nasedá starosta MVDr. Stani-
slav Mišák do auta a jede uví-
tat hlavu státu na hranici ka-

tastru našeho města. Vzrušení 
vrcholí; a už se řítí před Spo-
lečenský dům motorky a auto 
Hradní policie, další dopro-
vodná vozidla – a konečně to-
lik očekávané auto s prezident-
skou vlaječkou. Pan prezident 
s vlídným úsměvem na tváři 
(v modrém saku, tak ladícím 
s jeho očima) vystupuje a je 
uvítán zástupkyní starosty Ra-
doslavou Matuszkovou a ta-
jemnicí Ing. Marií Malíkovou, 
které mu podávají nejen pře-
krásnou kytici, ale i tradiční 
ošatku s chlebem a solí. 

A už zní Smetanova zdravi-
ce „Vše, co touhou drahé nám, 
blahopřáno budiž vám!“ v po-
dání našeho Ženského pěvec-
kého sboru; pan prezident sou-
středěně naslouchá a po další 
písni přichází ke sbormistru 
Jaroslavu zimákovi a srdečně 
mu tiskne pravici. Starosta vítá 
Václava Havla slovy prostými 
a od srdce jdoucími – končí 
přáním, aby mu „hlavně to 
zdravíčko dobře sloužilo“. 
Pan prezident odpovídá stejně 
srdečně – vyjadřuje obdiv nad 
tím, kolik práce lidé dokázali 
od povodní vykonat. Poté sta-

rosta představuje členy měst-
ské rady a kronikářku, která 
přistupuje ke stolku, kde je 
nachystána městská kronika 
a složka příloh, a prosí pana 
prezidenta o podpis pamětní-
ho archu; má přichystána dvě 
speciální pera s dokumentním 
inkoustem (jedno si přinesla 
sama, na druhé pamatovala 
zástupkyně starosty – co kdy-
by jedno přestalo psát!) – ale 
k všeobecnému pobavenému 
překvapení pan prezident vyta-
huje z kapsy zelenou fixku a jí 
zvěčňuje své jméno. „A ještě 
bychom moc prosili srdíčko…“ 
ani nedopoví kronikářka a pan 
prezident už loví z útrob svého 
sáčka červenou fixku a vykrou-
ží tak důvěrně známé křivky 
havlovského srdce, které vítězí 
nad lží a nenávistí…Poté se zá-
jmem zalistuje v městské kroni-
ce a podepisuje i kroniku pěvec-
kého sboru. Po těchto několika 
nezapomenutelných minutách 
pan prezident s naším starostou 
a dalšími odchází do Slovácké 
jizby v prvním patře Společen-
ského domu, kde asi hodinu 
beseduje se starosty okolních 
obcí o problematice záplav. 

MVDr. Mišák mu při tom pře-
dává naši publikaci „Svědectví 
o potopě“ a svázaný výtisk kro-
nikářského zápisu o roce 1997 
„Neobyčejný rok obyčejného 
města“ (až do konce své kro-
nikářské dráhy bude na to jeho 
autorka patřičně hrdá); a nádav-
kem přidá ještě litr své vlastní 
„pravé domácí“ slivovice.

Před Společenským domem 
má zatím dětská drobotina ho-
tové eldorádo: takové mašiny, 
jako jsou ty bílé policejní, míst-
ní kluci ještě neviděli! Jejich 
řidiči, polichocení obdivným 
zájmem, jim dovolují si na ty 
úžasné stroje SeDNOUT! 
Kluci se střídají v sedle jeden 
za druhým, ti větší si zatím fo-
tografují prezidentův podpis, 
člen městské rady Jindřich Vrla 
opatruje kroniku, aby kronikář-
ka mohla fotografovat celou tu 
skvělou náladu (o oficiální foto 
se profesionálně stará osvědče-
ný Jiří Buček), ve vestibulu se 
houfují novináři, kameramani, 
fotoreportéři – a už přicháze-
jí dva mluvčí : prezidentův 
– Václav Špaček, a mluvčí 
otrokovické radnice a šéfre-
daktorka Otrokovických novin 
Jana Bubeníková, aby podali 
aspoň letmou zprávu o jedná-
ní ve Slovácké jizbě   a o dal-
ší prezidentově cestě (od nás 
pojede do Uh.Hradiště, kde už 
teď na náměstí probíhá kulturní 
program lákající tam velmi po-
četné publikum).

Takže všechno má svůj ko-
nec. I návštěva v Otrokovicích; 
pan prezident s doprovodem 
vychází před Společenský dům 
(pikantní detail: fotoreportéři 
jsou celí bez sebe – nezachytili 
jeho nástup do vozu! Pod vli-
vem jejich úpěnlivých pohle-
dů Václav Havel ještě jednou 
vystoupí a znovu si potřásá 
rukou s MVDr. Mišákem – ti 
dva muži, jakkoliv fyzicky tak 
odlišní, mají něco společného: 
pevný, chlapský stisk ruky) 
– a už zbývá jen poslední za-
mávání za kolonou, která se 
za burácení motorek dává 
do pohybu… 

Byly to pěkné okamžiky, 
na něž mnozí z nás budou hod-
ně dlouho a rádi vzpomínat.

 Věra krAMářoVá, 
 kronikářka Otrokovic

otrokovice vyjadřují upřímnou soustrast nad úmrtím Václava havla
V neděli 18. prosince 2011 zemřel ve věku 75 let symbol sametové revoluce, český exprezident a dřívější politický vezeň Václav Havel. Dramatika, spisovatele a politika, 
jehož vliv výrazně přesahuje hranice české republiky, poutal ke zdejšímu regionu dávný vztah. V krajském městě totiž působil u firmy Baťa jeho dědeček Hugo Vavreč-
ka, a to v letech 1932 až 1945. Jako malý za ním Václav Havel jezdíval. někdejší prezident strávil jeden zářijový den roku 1999 i v Otrokovicích. Přinášíme čtenářům 
Otrokovických novin citaci z kronikářského zápisu za rok 1999, obsaženého v Vii. dílu Pamětní knihy města Otrokovice, který zpracovala kronikářka Věra Kramářová.

Václav Havel při návštěvě města nad otrokovickými kronikami.  Foto: archiv/jiří buček

V neděli 18. prosince zemřel 
ve věku 75 let bývalý prezi-
dent, politik, dramatik a spi-
sovatel Václav Havel. Město 
Otrokovice vyjadřuje hlubo-
kou soustrast nad ztrátou této 
významné české osobnosti. 

Václav Havel, který byl 
také spisovatel, dramatik 
a vůdčí osobnost politických 
změn v listopadu 1989, podle-
hl v neděli dopoledne dlouho-

trvajícím zdravotním potížím. 
V úřadu československého 
a posléze českého prezidenta 
strávil více než 12 let. 

V listopadu 1989 se Václav 
Havel stal spoluzakladatelem 
Občanského fóra. Dne 29. 
prosince 1989 byl zvolen čes-
koslovenským prezidentem. 
Ve své inaugurační řeči slíbil 
přivést zemi ke svobodným 
volbám, což v létě 1990 splnil. 

Dne 26. ledna 1993 zvolila 
Poslanecká sněmovna Václa-
va Havla prvním prezidentem 
samostatné České republiky.

Václav Havel si svými po-
stoji získal postavení uznáva-
né morální autority. Hloubkou 
názorů na problémy soudobé 
civilizace a promyšleností je-
jich formulací se stal respek-
tovanou osobností.
Po odchodu z vysoké poli-

tiky se věnoval dodržování 
lidských práv ve světě a li-
terární agendě. Podporoval 
řadu humanitárních, zdravot-
ních a vzdělávacích projektů. 
za své literární dílo, za smýš-
lení a celoživotní úsilí o dodr-
žování lidských práv obdržel 
Václav Havel řadu státních 
vyznamenání, mezinárodních 
cen a čestných doktorátů.

Od úterý 20. prosince mohli 

obyvatelé podepisovat kon-
dolenční listiny v souvislosti 
s úmrtím prvního českého 
prezidenta. Město Otrokovi-
ce tak vyjádřilo úctu tomuto 
mimořádnému člověku a vý-
znamnému českému státníko-
vi. Podpisem do kondolenč-
ních listin se mohli občané 
připojit k vyjádření soustrasti 
až do dne státního pohřbu  
23. prosince 2011.  (red)

lidé mohli na otrokovické radnici podepisovat kondolenční listiny za Václava havla

Pamětní list s vlastnoručním podpisem věnovaný Otrokovicím. 



s pruhovanou hosteskou. Město Otrokovice se minulý týden prezentovalo na 21. ročníku 
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Námořnice obsluhující otrokovický 
stánek upozorňovaly návštěvníky na přednosti a turistické zajímavosti města, jako je Baťův kanál, 
cyklostezka, ale i nově otevřený sál Otrokovické BeSeDY, který je mimo jiné určen i pro kongre-
sovou turistiku.  (kru), foto: lenka  krupkoVá
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Městský úřad s novým rokem zeštíhlil
Kvůli přerozdělení kompetencí mezi Sociálním odborem 
Městského úřadu Otrokovice a úřadem práce snižuje otroko-
vická radnice počet zaměstnanců o sedm.  „Od 1. ledna 2012 
Městský úřad Otrokovice přestal rozhodovat o peněžitých dáv-
kách osobám zdravotně postiženým, a nebude vydávat těmto 
osobám průkazy mimořádných výhod. Současně končí jeho 
role jako orgánu pomoci v hmotné nouzi a nebude tedy rozho-
dovat o těchto dávkách ani organizovat veřejnou službu osob, 
které dávky v hmotné nouzi pobírají,“ přiblížila tajemnice MěÚ 
Otrokovice Marie Malíková. Nadále sociální odbor plní některé 
úkoly související se sociální prací. zůstává funkce koordiná-
tora poskytování sociálních služeb na území obce s rozšířenou 
působností a vedení sociální práce k řešení nepříznivé sociál-
ní situace a k sociálnímu začleňování osob. Přestal ale napří-
klad rozhodovat o příspěvku na péči podle zákona o sociálních 
službách. V odboru sociálním tak zůstanou tři oddělení, a to 
sociálně právní ochrany, sociálních služeb a sociální pomoci. 
Městská rada schválila od 1. ledna 2012 celkový počet pracov-
ních míst v MěÚ Otrokovice 168, což je přibližně úroveň roku 
2006. Tehdy však do úřadu nebyla zařazena městská knihov-
na, která byla organizační složkou s 6 místy.   (red)  

Dobrovolní hasiči získají povodňovou dotaci
za účelem proplacení nouzových opatření a nápravy bez-
prostředních škod v důsledku povodní z května a červ-
na roku 2010 obdrží Otrokovice od zlínského kraje dotaci  
48 294 korun. Finanční prostředky jsou určeny pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města.  Povodně  tehdy způsobily 
ve zlínském kraji škody na majetku kraje a obcí ve výši přes 
377 milionů korun. zlínskému kraji se nyní podařilo na úhra-
du těchto škod získat více než 36 milionů korun z Fondu soli-
darity evropské unie (FSeU), který byl zřízen především pro 
odstraňování následků povodní v Polsku a v České republice. 
Finance jsou určeny zlínskému kraji, obcím zlínského kraje 
a Ředitelství silnic zlínského kraje. Podpořeno z Fondu soli-
darity eU – Náprava povodňových škod, jaro 2010.  (red)

pozemky u koupaliště zůstávají plochou pro zeleň
Tolik diskutovaná změna č. 27 územního plánu Otrokovic 
nebyla na prosincovém jednání zastupitelstva přijata. Pozem-
ky za koupalištěm tak nyní nemůže využít jejich majitel pro 
zamýšlenou stavbu domů. Místo má být podle rozhodnutí za-
stupitelů posuzováno při tvorbě zcela nového územního plánu 
komplexně a v souvislosti s rozložením ploch určených pro 
zeleň, obytnou zástavbu, průmysl či sportoviště v celých Ot-
rokovicích.  (ano)

seNIor má nový přístroj pro magnetoterapii
Příjemným překvapením a zároveň krásným vánočním dár-
kem pro uživatele příspěvkové organizace SeNIOR Otro-
kovice byl léčebný komplet Medico. Tento sponzorský dar 
převzala ředitelka organizace Ivana Vardanová od zástupců 
firmy Renaissance. Jedná se o léčebný komplet na bázi níz-
kofrekvenční pulzní magnetoterapie. Působí regeneračně pro 
urychlení procesu hojení a zároveň slouží k potlačení akutních 
bolestivých stavů při zlomeninách, zhmožděninách, apod. 
„chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování a ocenění 
podpory naší péče těm, kteří se finančně podíleli na poříze-
ní přístroje. Jednalo se o společnosti ProAp, BMKco., AU-
TO-VALOUŠeK, MUDr. zdeněk Reichel, AQUA-NATUR 
a Web Interactive. Přístroj významně přispěje k dalšímu zkva-
litnění péče o naše klienty,“ informovala vedoucí SeNIORu c 
Simona Malinová.  (kru)

Fotoklub vystavuje v sídle Zlínského kraje
Lidé, krajina, sport, zátiší i abstrakce, takové jsou náměty 
snímků Fotoklubu Beseda Otrokovice vystavených do konce 
ledna v 6. etáži sídla zlínského kraje. Výstava Fotoklub 2012 
dokládá různorodé spektrum zaměření členů tohoto občan-
ského sdružení, a přesto, že se jedná o amatérské fotografie, 
kvalitou si s profesionálními nezadají. Tvorbu sdružení pod-
poruje také otrokovická radnice. „Fotoklub Beseda Otrokovi-
ce je ve své práci velmi aktivní a napomáhá rozvoji kultury 
v Otrokovicích řadou organizovaných výstav, workshopů 
a dalších akcí určených široké veřejnosti. Těší mě, že jsou 
ve městě lidé, jejichž činnost přináší radost nám všem. Oce-
ňuji také, že dobré jméno Otrokovic šíří za hranice našeho 
regionu účastí v nejrůznějších soutěžích, kde dosahují velmi 
dobrých výsledků,“ uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek. 
Fotoklub s městem spolupracuje také na řadě projektů, jako 
byl městský kalendář pro rok 2011.      (red)

AktuálNě Z MěstA

Více AktuAlIt NA www.otrokoVIce.cZ

Parkoviště už především oby-
vatelům okolních domů slouží, 
umělý trávník zatím zkoušejí 
sportovci organizovaní v od-
dílech. Nový sportovně-spo-
lečenský areál na Baťově byl 
v prosinci úspěšně zkolaudo-
ván. Jeho brány se veřejnos-
ti otevřou v dubnu, ikdyž už 
nyní mají fotbalisté k dispozici 
umělý trávník. V budově are-
álu pokračují činnosti spojené 
s nutnými instalacemi vnitřní-
ho vybavení, zkoušky všech 
hydromasážních systémů, 
sauny, whirlpoolu a dalšího 
wellness zařízení. Veřejnost se 
tak již brzy dočká nového mís-
ta pro relaxaci a odpočinek.  
z bezpečnostních důvodů ov-
šem ještě lidé do areálu přístup 
nemají.

Správcovstvím Veřejného 
sportovně společenského are-
álu byla pověřena městská 

obchodní společnost TeHOS. 
„Správce bude dohlížet na pro-
voz sportovního areálu a evi-
dovat návštěvnost tak, aby 
v závěru března mohl provést 
vyhodnocení. Podle něj bude 
také upraven provozní a ná-
vštěvní řád, který je dočasně 
pro sportoviště přijat. Na konci 
dubna proběhne slavnostní ote-
vření. Následně bude moci are-
ál navštěvovat také veřejnost,“ 
přiblížil starosta Otrokovic Ja-
roslav Budek.
 Moderní sportoviště za cel-
kem 70 milionů korun je spo-

lufinancované ze 75% z Regi-
onálního operačního programu 
Střední Morava. z vlastních 
finančních prostředků město 
zbudovalo parkoviště s kapa-
citou 45 míst, které je volně 
k dispozici. „Úspěšnou ko-
laudací budovy i venkovních 
sportovišť byl ze strany města 
Otrokovice splněn důležitý 
milník celého projektu vůči 
Regionálnímu operačnímu 
programu Střední Morava. 
závazné pravidlo poskytova-
tele dotace zvané „n+3“ hovoří 
totiž o tom, že příjemce dota-
ce je povinen nejpozději do tří 
let od schválení dotace projekt 
zkolaudovat, což město Otroko-
vice přiznáním dotace ve výši 
52,5 milionu korun v prosinci 
2008 a zkolaudováním v pro-
sinci 2011 splňuje,“ doplnil ot-
rokovický místostarosta Milan 
Plesar.  Anna NoVotNá

Od začátku roku platí v Otro-
kovicích nové znění obecně zá-
vazné vyhlášky o veřejném po-
řádku. Byla doplněna o několik 
bodů, které přinesou především 
větší klid občanům města a je-
jich ochranu před nežádoucím 
obtěžováním. Podstatná dopl-
nění oproti stávajícímu znění se 
týkají rozšíření míst se zákazem 
konzumace alkoholických ná-
pojů, regulace žebrání na území 
města a úpravy provozní doby 
restauračních zahrádek.

Obecně závazná vyhláška 
o veřejném pořádku zákaz kon-
zumace alkoholických nápojů 

na vymezených veřejných pro-
stranstvích sice stanovovala, 
od Nového roku jich ale přiby-
lo. „zákaz je rozšířen zejmé-
na o okolí supermarketů Lidl 
a Albert, zastávek MHD i ve-
řejné linkové dopravy, sporto-
višť, pískovišť a dětských hřišť 
na veřejných prostranstvích, 
okolí škol a školských zařízení 
či okolí zdravotnických zařízení. 
Ke stávající regulaci konzumace 
alkoholu je ve vyhlášce nově do-
plněna regulace žebrání na úze-
mí města, což by mělo zlepšit 
především právní základ pro 
působení městské, případně stát-

ní policie při řešení obtěžujícího 
chování některých společensky 
nepřizpůsobivých osob,“ popsal 
starosta města Otrokovice Jaro-
slav Budek. 

Nová je i úprava provozní 
doby restauračních zahrádek, 
které nespadají pod tržní řád 
a jsou umístěny ve vzdálenosti 
kratší než 100  metrů vzdušnou 
čarou od nejbližší budovy urče-
né k bydlení. V takovém případě 
nesmí provozní doba začít dříve 
než v 9 hodin a musí skončit nej-
později ve 22 hodin téhož dne. 

 lenka krupkoVá, 
 tisková mluvčí Otrokovic

Změna vyhlášky má přinést větší klid občanům

Nový areál zatím zkoušejí sportovci

otrokovice se prezentovaly na veletrhu regiontour

Dokončení ze strany 1
Otrokovičtí radní bojují proti 
automatům dlouhodobě. Vlo-
ni v únoru vyhlásili koaliční 
partneři záměr neumožňovat 
v pronajatých nebytových pro-
storách ve vlastnictví města 
Otrokovice provoz heren a ka-
sin a umisťování či provozová-

ní výherních hracích přístrojů, 
interaktivních videoloterijních 
terminálů a jiných podobných 
zařízení a her. V praxi toto 
opatření přineslo, že veškerá 
další stanoviska k povolení 
těchto zařízení byla negativní. 

V roce 2011 bylo na území 
města provozováno 75 výher-

ních hracích přístrojů a 115 ji-
ných technických herních za-
řízení. Roční příjem za jejich 
provozování byl 6,8 milionu 
korun.

 za porušení obecně závaz-
né přihlášky lze uložit pokutu 
do třiceti tisíc korun.   
 Anna NoVotNá

Zastupitelé dali stop hracím automatům
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NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 

- CZECHPOINT 
- evidence obyvatel
- občanské průkazy
- cestovní doklady
- registr řidičů
- registr motorových vozidel
- matrika, ověřování list in a podpisů

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET www.otrokovice.cz (e-objednávky) 

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů:

Pondělí     8:00 – 12:00 hod 13:00 – 17:00 hod

Úterý 8:00 – 11:00 hod

Středa 8:00 – 12:00 hod 13:00 – 17:00 hod

Čtvrtek neúřední den

Pátek 8:00 – 11:00 hod
 

 

Z jeDNáNí rADy A ZAstupItelstVA MěstA otrokoVIce

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 
město Otrokovice vyhlašuje VýběroVé říZeNí NA proNá-
jeM NebytoVých prostor V objektu č. p. 1465, 
NáM. 3. kVětNA, otrokoVIce o celkové výměře 88,26 
m2, na parcele č. 3057/1 v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu 
nepotravinářské prodejny, za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 3. 2012 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 1 700 Kč/m2/rok (bez DPH) b) bude 
hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne prvního měsíce 
příslušného čtvrtletí a může být každoročně upraveno o % inflace 
za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem roku ČSÚ,    c) ne-
zahrnuje 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, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu 
a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice 
a městem zřízeným organizacím.
6. v souladu s usnesením č. RMO/41/02/11, ze dne 7. 2. 2011, 
bude součástí nájemní smlouvy i závazek, že v pronajímaných ne-
bytových prostorech nebudou umísťovány a provozovány výherní 
hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitými 
sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 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 ná-
jem 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: 3. 2. 2012 ve 12 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otro-
kovice. Prohlídku je nutné předem dohodnout 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 nám. 
3. května 1465 “ na adresu:  TeHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. 
T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů město Otrokovice vyhla-
šuje VýběroVé říZeNí NA proNájeM 
NebytoVých prostor V 1. pAtře 
objektu č. p. 1342, NáM. 3. kVětNA, 
otrokoVIce o celkové výměře 34,80 m2, 
na parcele č. 2554 v k. ú. Otrokovice, kolaudova-
né k účelu nepotravinářské prodejny, za následu-
jících podmínek: 1. doba nájmu: nejdříve od 1. 4. 
2012 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 600 Kč/m2/rok (bez 
DPH) b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpoz-
ději do 5. dne prvního měsíce příslušného čtvrt-
letí a může být každoročně upraveno o % inflace 
za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem 
roku ČSÚ,  c) nezahrnuje zálohy na služby spoje-
né s užíváním nebytových prostor,
3. účastník výběrového řízení v žádosti uvede na-
vrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu, 
4. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti 
doloží kopii živnostenského oprávnění  nebo kopii 
výpisu z obchodního rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem smlou-
vy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a městem zřízeným orga-
nizacím. 

6.v souladu s usnesením č. RMO/41/02/11, ze dne 
7. 2. 2011, bude součástí nájemní smlouvy i záva-
zek, že v pronajímaných nebytových prostorech 
nebudou umísťovány a provozovány výherní hra-
cí přístroje, interaktivní videoloterijní terminály 
a jiná obdobná technická zařízení umožňující in-
teraktivní hraní her s peněžitými sázkami ve smy-
slu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
7. nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli 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, prona-
jímatelem vrácena nájemci.
8. uzávěrka výběrového řízení: 17. 2. 2012 ve 12 
hodin. Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku je nutné 
předem dohodnout na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskyt-
ne eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. Nabíd-
ky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením: „Výběrové řízení nám. 3. 
května 1342 “ na adresu: TeHOS, s. r. o., k ru-
kám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Z jednání rady města  
otrokovice dne 12. 12. 2011
Rada města se na svém jedná-
ní zabývala 56 body programu, 
ke kterým přijala usnesení. 
Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města. 

Rada města schválila 
ve funkci jediného společníka 
obchodní společnosti TeHOS 
rozhodnutí o návrhu předběžné 
ceny tepla pro rok 2012. Radní 
schválili uspořádání Otrokovic-
kého plesu dne 21. 1. v 19.30 
hod v Otrokovické BeSeDĚ, 
která bude pořadatelem akce. 
Radní dále schválili partnerskou 
spoluúčast města Otrokovice 
bez finančního plnění na pro-
jektu BeNeFIT realizovaného 
společností LAPP KABeL s. 
r. o. Radní vzali také na vědo-
mí průběžné informace z práce 
projektového týmu pro podporu 
rozšíření výuky tělesné výcho-
vy a sportu na otrokovických 
základních školách. 

Rada města se zabývala a ná-
sledně i schválila zadávací do-
kumentaci pro veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „centrální 
nákup internetového připojení.“ 
V rámci záměru centrálního ná-
kupu elektrické energie a tím 
úspory finančních prostředků 
města rada města vzala na vě-
domí analýzu odběrných míst 

elektrické energie městského 
úřadu, městských organizací 
a obchodních společností měs-
ta. Radní se poté ve zbylých 
bodech jednání zabývali také 
pronájmem pozemků města, 
nájemními smlouvami na neby-
tové prostory města a nájemní-
mi smlouvami na městské byty. 

Z jednání rady města  
otrokovice dne 19. 12. 2011
Toto mimořádné „předvánoční“ 
jednání rady města obsahovalo 
8 bodů programu s usnesením, 
která  jsou veřejnosti k dispo-
zici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili uskutečnění 
charitativní akce Vánoční fot-
bálek dne 25. 12. 2011 na ploše 
s umělým travnatým povrchem 
ve Veřejném sportovním areá-
lu Baťov. Rada města schváli-
la stanovisko města ke změně 
integrovaného povolení pro 
zařízení „ČOV Otrokovice – 
společnosti TOMA, a. s. Měs-
to Otrokovice vidí jako jediné 
východisko z naprosto neudr-
žitelné situace ukončení příjmu 
kapalných odpadů způsobují-
cích vývin zápachu v prosto-
ru homogenizačních nádrží 
nebo jiných částí technologie 
ČOV. Toto opatření považuje 
rada města za nutné udržet až 
do doby, než budou uskutečně-
na technicko-organizační opat-

ření k zamezení tvorby a přede-
vším masivního úniku zápachu 
obtěžujícího obyvatelstvo nad 
přípustnou míru. Stanovisko 
rada města dokládá 370 podpisy 
a písemnými podněty občanů 
a úředními záznamy pořízený-
mi městskou policií.  Rada měs-
ta dále schválila poskytnutí do-
tace 7 tisíc korun občanskému 
sdružení TOM 1419 Otrokovi-
ce na jednorázovou akci „Živý 
betlém“ a finančního daru 7 
tisíc korun charitě sv. Anežky 
na uspořádání panelové diskuse 
na téma bezdomovectví s od-
borníky a občany města. 

Z jednání rady města ot-
rokovice dne 9. 1. 2012
Rada města Otrokovice na svém 
prvním jednání v roce 2012 pro-
jednala 29 bodů s usnesením. 
Všechna jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Radní vzali na vědomí plán 
kulturních a společenských akcí 
městského významu, které si 
město Otrokovice objednává 
u Otrokovické BeSeDY pro 
rok 2012. Radní schválili čer-
pání příspěvku z rozpočtu měs-
ta na krytí prokazatelné ztráty 
městské obchodní společnosti 
Otrokovická BeSeDA v lednu 
a únoru 2012 ve výši 900 440 
korun. Rada města následně 
schválila pravidla pro čerpání 

financí během rozpočtového 
provizoria roku 2012.  Radní 
dále schválili zajištění slavnost-
ního večera O sportovní slávě 
dne 30. března 2012 prostřed-
nictvím Otrokovické BeSe-
DY. Rada města dále schválila 
změnu dopravního značení 
na autobusovém nádraží Baťov, 
spočívající ve změně dodatkové 
tabulky umístěné pod zákazo-
vou dopravní značkou na dobu 
určitou tj. Po-Pá 5.30-8.30 hod. 
a 13.30-15.00 hod. Radní také 

zadali zaměstnancům městské-
ho úřadu úkol předložit do 25. 
srpna 2012 na jednací stůl rady 
města koncepční návrh řešení 
celé lokality autobusového ná-
draží Baťov.  Rada města dále 
souhlasí s podáním žádosti 
příslušnému orgánu státní sprá-
vy o vyčlenění vodní nádrže 
Štěrkoviště z rybářského revíru 
Morava 12A a ze svazového 
rybolovu MORAVSKÉHO 
RYBÁŘSKÉHO SVAzU se 
sídlem v Brně.  

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice dne  
15. 12. 2011
zastupitelé na svém posled-
ním zasedání v roce 2011 pro-
jednali 31 bodů s usnesením. 
Všechna tato usnesení jsou 
veřejnosti k dispozici na in-
ternetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

zastupitelé schválili vydá-
ní obecně závazné vyhlášky 
města o úplném zákazu hazar-
du na území města Otrokovi-
ce. Dále zastupitelé schválili 
plán termínů jednání na rok 
2012 i zásady pro poskytová-
ní úvěrů z Fondu rozvoje by-
dlení z důvodu rozšíření jeho 
použití. zastupitelstvo města 
dále schválilo Memorandum 
o spolupráci a humanitární 
pomoci pro léta 2011–2014 se 

obcí Wad Ben Naga ve státě 
Řeka Nil, republika Súdán. 
V rámci tohoto memoranda 
zastupitelé schválili poskyt-
nutí 50 tisíc korun pro rok 
2011 na dobudování vodovo-
du pro místních více než 2000 
obyvatel.  Dále se zastupitelé 
zabývali žádostmi o věcná 
břemena na pozemcích města 
a prodejem městských nemo-
vitostí. V závěrečném bodě 
zastupitelstvo města vzalo 
na vědomí bez námitek usne-
sení zastupitelstva zlínského 
kraje ze dne 14. 12. 2011, 
kterým byl vysloven nesou-
hlas s předáním zřizovatelské 
funkce k příspěvkové orga-
nizaci Gymnázium Otroko-
vice, zřizované zlínským 
krajem, na město Otrokovice.  
 Ing. Milan plesAr
 místostarosta města
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V loňském roce jsme si připo-
mněli 80 let od zahájení che-
mické výroby v průmyslovém 
areálu  části Otrokovic nazýva-
ném Baťov.  

I když  Organik jako samo-
statný podnik  vzniká delimita-
cí z bývalého podniku Svit n. 
p. až v roce 1953, nelze říci, 
že je tento rok jeho počátkem, 
neboť výrobní haly a jednotlivé 
výroby zde postupně vznikaly 
od roku 1931, kdy firma Baťa 
zahájila výstavbu výroben  
chemikálií pro potřeby svých 
závodů ve zlíně. Výzkumný 
ústav Baťových závodů, který 
byl založen v roce 1933 a ve-
den od počátku prof. Stanisla-
vem Landou, byl katalyzátorem 
urychlujícím rozmach chemic-
kých výrob v areálu  Otrokovi-
ce. Tento ústav mimo chemic-
kou laboratorní část disponoval 
při svém založení konstrukč-
ním oddělením s 10 strojními 
inženýry, 3 kresliči a příruční 

mechanickou dílnou s 8-10 me-
chaniky, což znamenalo rychlý 
převod laboratorních poznatků 
a postupů do realizace strojní-
ho zařízení a jeho praktické od-
zkoušení. Na konci roku 1941 
pak měl  ústav 403 zaměstnan-
ců, mezi něž patřily například 
takové kapacity chemie, jako 
byl prof. Dr. O. Wichterle.  Vý-
zkum prováděný v letech 1934 
až 1945 vedl k zavedení 47 
výrob chemických produktů, 
které se do té doby v Česko-
slovensku nevyráběly, a bylo 
je tedy nutné  dovážet z ciziny. 
Mezi nejdůležitější produkty, 
mimo jiné, patřily urychlovače 
vulkanizace kaučuku, výroba 
syntetického chloroprenové-
ho kaučuku, karbidu vápníku, 
aktivního uhlí a syntetických 
vláken. Mimo část chemic-
kého vývoje fungovala i část 
výzkumu pro koželužské vý-
roby. Mimo postupy výrob-
ní založené na laboratorních 

a poloprovozních zkouškách 
a aplikované pak na běžnou vý-
robu pracoval výzkumný ústav 
i na aplikacích, které skončily 
buď v laboratorním stadiu či 
u poloprovozních zkoušek, a to 
většinou z důvodu nízké efekti-
vity procesů, za druhé světové 
války pak z důvodu nezájmu 
předat technologie Němcům.    
Nicméně je pravdou, že celá 

řada z nich našla uplatnění až 
po roce 1945 v jiných che-
mických výrobnách ČSR, než 
byly Baťovy závody, neboť je 
nutné si uvědomit, že činnost 
výzkumného ústavu v letech 
1933 až 1945 byla výhradně 
zaměřena na řešení úkolů spo-
jených s produkcí Baťových 
závodů, ať již v Českosloven-
sku či zahraničních závodech 

firmy.  Málo se možná ví, že 
tento ústav a jeho pracovníci 
v době okupace a krátce po ní 
stáli u zrodu průmyslové výro-
by inzulinu v ČSR. 

A jak do tohoto všeho za-
padá Organik?  Při delimitaci 
v roce 1953 totiž do Organiku 
byly z Baťových chemických 
výrob zahrnuty důležité výrob-
ny, a to výroba karbidu vápní-
ku, chloroprenového kaučuku, 
acetylenu (dissousplynu) a di-
butylftalátu. V následujících 
letech pak k těmto výrobnám 
přibyly další, např. výroba 
anilinformaldehydové  prys-
kyřice, chlorkaučuku, kyseliny 
aminokapronové, ochronalů, 
dalších typů esterů  a 9,10 an-
thrachinonu.  znamená to, že 
výročí 80 let od založení che-
mické výrobny v Otrokovicích 
je nerozlučně spjato i s Organi-
kem.      

Ing. bohumír sotorNík, 
 Organik Otrokovice

osm desetiletí chemické výroby v otrokovicích

Polymerizační kotle užívané při výrobě chloropren kaučuku.  
 Foto: archiv organiku

„Omlouvám se obyvatelům 
Baťova za způsobené problé-
my. Nebylo to nijak záměrné. 
Dělali jsme to v dobré víře, že 
v rámci likvidace odpadů při-
spíváme životnímu prostředí,“ 
vzkazuje obyvatelům Ing. ra-
dek heger, ph.D., generální 
ředitel Toma a. s., tedy firmy 
provozující místní čističku od-
padních vod (ČOV).  Čistička 
byla kvůli zpracovávaným vý-
palkům z pálenic po několik 
týdnů v závěru loňského roku 
zdrojem nesnesitelného zápa-
chu v části Baťov. Provoz už 
od konce prosince výpalky ne-
zpracovává. Jak ale Radek He-
ger zdůrazňuje, čistička může 
být občas cítit. Už jen proto, 
že se v ní zpracovávají právě 
odpady.
Výpalky jste zpracovávali 
po dva roky. jak je to vlastně 
možné? čoV má přece zpra-
covávat odpadní vodu a kaly 
z ní.

Čistička byla postavena 
na poměrně velkou kapacitu 
odpadních vod vznikajících 
v areálu Toma, především 
z koželužské výroby. Jak se 
postupně tato výroba omezo-
vala a snižovala se spotřeba 
vody, byli jsme nuceni provést 
rekonstrukci a modernizaci 
ČOV. Ta probíhala asi čtyři 
roky a má dvě zásadní části 
– za prvé samotné čištění od-
padních vod, aby odpovídalo 
veškerým normám, a druhá 
část se týkala kalového hos-
podářství.  Spočívala v mo-
dernizaci vyhnívacích nádrží 
tak, aby se do ní daly dávkovat 
i jiné materiály než kal, tedy 
třeba právě i výpalky. Důvod 
je ekonomický – fixní náklady 
provozu jsou stejné, ale spotře-
ba vody klesá. Pokud dokáže-

me v čističce generovat další 
zisky, ze kterých dokážeme 
umořit část nákladů, nemusíme 
pak razantně zvyšovat stočné. 
Musíme proto hledat cesty, jak 
svou ekonomiku posílit.
Ze zpracování výpalků jste 
měli pravděpodobně nějaký 
příjem. odrazí se teď jejich 
neodebírání na ceně vody?

Likvidovali jsme je za popla-
tek, ale díky vytváření energie 
ve formě bioplynu byly částky 
natolik nízké, že byly palírny 
ochotné je platit. Netlačilo je 
to k tomu, aby se jich zbavova-
ly nějak nestandardně. V tomto 
směru je škoda, že jsme odběr 
výpalků ukončili. Odpady se 
totiž likvidovaly v rámci po-
volení a v souladu s příslušnou 
legislativou. Na cenu stočného 
by ovšem nemělo mít jejich 
další neodebírání žádný  vliv.
jak se zpracováním výpalků 
pomůže životnímu prostředí?

Modernizací ČOV byla re-
alizována takzvaná BAT tech-
nologie, která zaručuje, že 
odpady jsou dále energeticky 
využívány. Odpady se místo 
pálení nebo ukládání na sklád-
ku nechají vyhnít, čímž z nich 
můžeme získat elektřinu a tep-
lo. V tom vidíme přínos pro 
životní prostředí.  Kromě vý-
palků se v ČOV takto zpra-
covávají odpady ze septiků, 
lapačů tuku, zbytky z papíren-
ské výroby, glycerin a podob-
ně. S těmi ohledně zápachu 
problém není. Pach z výpalků 
unikal při jejich mísení v ob-
rovských homogenizačních 
nádržích. S největší pravděpo-
dobností by únik pachu řešilo 
zakrytí těchto nádrží, přidané 
náklady by se ale projevily 
na poplatcích za likvidaci vý-
palků. A je otázkou, zda by je 

pak jejich výrobci nelikvidova-
li jinak.
Věděli jste, že původ zápachu 
je právě v čoV. Dostaly se 
stížnosti obyvatel na zápach 
i k vám?  kdy jste začali si-
tuaci řešit? říká se, že mu-
sel zasáhnout krajský úřad 
a česká inspekce životního 
prostředí.

To, že byl Baťov zasažený 
zápachem, jsme samozřejmě 
věděli jak z informací od oby-
vatel, tak od zaměstnanců. 
Nicméně vzhledem k tomu, 
že jsme výpalky likvidovali 
už druhý rok a vloni problémy 
nenastaly, předpokládali jsme, 
že je vše způsobeno pouze 
mimořádnou inverzí. Ukázalo 
se ale, že i po skončení inver-
ze vše pokračuje. V té době 
jsme se i na základě jednání 
s představiteli města rozhodli, 
že tuto činnost ukončíme. Dále 
ale budeme hledat možnosti, 
jak v ní pokračovat, aniž by to 
mělo pachové důsledky. Není 
pravdou, že bychom likvida-
ci ukončili na základě šetření 

krajského úřadu nebo  České 
inspekce životního prostředí.  
ČOV kontrolovaly obě insti-
tuce a obě konstatovaly, že vše 
děláme v souladu s provozním 
řádem a integrovaným povole-
ním. Je ale pravdou, že podnět 
k ukončení jsme dostali ze stra-
ny města.
pomohlo by k bezzápachové 
likvidaci výpalků zamýšlené 
zařízení na termické zpraco-
vání kalů?  jak jste s tímto 
projektem daleko?
Při termickém zpracování od-
padne manipulace a skladová-
ní vyhnilého kalu na volných 
plochách, což může být samo-
zřejmě také zdrojem zápachu.  
Odpadne i dopravní zatížení, 
kdy se musí na skládky odvá-
žet zhruba šest tisíc tun zpra-
covaného odpadu. Důvod je 
i ekonomický, protože trendem 
je zdražování ukládání odpadu 
na skládky, což by mělo vliv 
na cenu stočného. Náklady 
termického zpracování kalů 
jsou totiž zhruba na úrovni 
současných skládkových cen. 
Tyto náklady bychom termic-
kým zpracováváním zafixovali 
na současné úrovni. Momen-
tálně jsme u projektu termické-
ho zpracování ve fázi žádosti 
o dotaci.
Může z čoV unikat v bu-
doucnu zápach z nějakého 
jiného kalu? 

Vždycky může, tomu se ni-
kdy nevyhneme. To už plyne 
z principu toho, co do ČOV 
natéká. Mělo by být vylouče-
no, aby to byl jako v loňském 
roce pach z výpalků, protože 
pokud budeme v jejich ode-
bírání pokračovat, tak pouze 
když přijmeme opatření, které 
v šíření pachu zabrání.  Nic-
méně i běžný čistírenský kal 

páchne. Skoro stoprocentní 
odstranění by přineslo právě 
termické zpracování kalu, pro-
tože by eliminovalo jeho ma-
nipulaci a ukládání na volných 
plochách. Při technologických 
postupech sice pach vzniká, 
ale z koncového procesu by 
se eliminoval. Takové zaříze-
ní  by tedy Otrokovicím určitě 
prospělo.
čoV sice byla zdrojem ne-
snesitelného zápachu z konce 
roku, nejde ale v otrokovi-
cích o jediného viníka. bývají 
cítit i jiné provozovny.

Je naprosto jasné, že ČOV 
není jediným zdrojem zápachu 
ve městě. Tato problematika 
vznikla dávno předtím, než 
se objevil problém s likvidací 
výpalků.  za tím účelem už se 
na podzim sešla skupina firem, 
u kterých je předpoklad, že 
by mohly produkovat zápach.  
Tyto záležitosti se projednáva-
ly se starostou a místostarostou 
Otrokovic. I naše společnost 
za účelem zjištění zdrojů těch-
to zápachů stanovila takzvanou 
pachovou hlídku, kdy se naši 
pracovníci snažili při vzniku 
zápachu zjistit jeho zdroj. To 
se nedařilo, i když jsme při-
tom spolupracovali s odborem 
životního prostředí. Příčinou 
bylo, že se vždy jednalo o zá-
pach nárazový – to znamená, 
že ve chvíli, kdy jej člověk 
ucítil, od zdroje už cítit nebyl. 
Problémem jsou ale i rozptylo-
vé podmínky v Otrokovicích.  
Jsme v údolí, vzniklý pach se 
tu hodně dlouho drží.
bydlíte na baťově?
Bydlím v Kroměříži. Tam je 
zase, hlavně když je nízký 
tlak, cítit velkokapacitní vepřín 
z blízkých Těšnovic.
 Anna NoVotNá

ředitel společnosti toma a. s. radek heger: Máme i vlastní pachové hlídky

Generální ředitel toma a.s. 
ing. Radek Heger, Ph.D.

Otrokovice se začaly ve 30. letech minulého století rozvíjet díky rodině Baťů a jimi zavedené průmyslové výrobě, ať už papírenské, koželužské, pneumatikářské nebo 
výrobě chemikálií. Kvůli možnosti zaměstnání se sem přestěhovali lidé z bližšího okolí i ze vzdálených koutů tehdejšího československa. Kromě zaměstnanosti s sebou 
průmyslové provozy přinášejí do Otrokovic i svá negativa. Do města patří hlavně obyvatelé, ale pro svou dlouhou tradici i průmysl, neobejdou se bez sebe.
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1. až 4. února, velký sál Otrokovické BeSeDY od 10 do 16 hod., 4. 2. do 14 hod.
VýstAVA MoDelů letADel A loDí
Výstava představí několik desítek prací modelářů ze správního celku Otrokovice. 
Odborný výklad na místě včetně doprovodných projekcí.  Vstupné : 20 kč

6. února od 14 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
DeN oteVřeNých DVeří NejeN pro seNIory
Komentovaná prohlídka (ve 14.30 hod.) nově zrekonstruovaných prostor Otro-
kovické BeSeDY spojená s promítáním dokumentárního filmu Libuše Rudinské  
Můj otec George Voskovec.  Vstup volný

8. února v 17 hod. velký sál Otrokovické BeSeDY 
Samaritán – služby pro lidi bez domova ve spolupráci s Otrokovickou BeSe-
DOU vás zve na panelovou diskusi na téma: 
beZDoMoVcI MeZI NáMI
Přijďte pohovořit s odborníky na téma života lidí bez domova. Besedy se zúčastní 
i velká osobnost bezdomoveckých služeb Antonín Plachý. Nad touto akcí převzal 
záštitu starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Vstup volný

10. a 11. února od 9 do18 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
VýstAVA pANeNek 
Unikátní výstava panenek v háčkovaných šatech.  Vstup 20 kč

12. února v 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
K desátému výročí založení uvádí divadlo TYJÁTR premiéru:
Jan Drda: DAlskAbáty hříŠNá Ves aneb ZApoMeNutý čert
Nové nastudování slavné pohádkové hry s písničkami. V režii Radka chme-
ly a scéně Lukáše Lacigy se představí v hlavních rolích Olga Brožová a Ra-
dek chmela. Patronát nad představením převzala herečka Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti Jaroslava Tihelková. Vstupné: 70, 60 a 50 kč

17. února v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
pAwel kAcZMArcZyk AuDIoFeelINg bAND 
Dnes jednoznačně nejlepší polský jazzový pianista, skladatel, sólový i týmový 
hráč. V roce 2010 se stal opět dle Gazety Wyborcze umělcem roku a byl záro-
veň nominován na tyto ceny - Oskary jazzowe 2010 jako umělec roku a na cenu  
Fryderyk 2010  pro jazzového umělce roku. Více informací naleznete na: www.
pawelkaczmarczyk.com.  Skupina zahraje v sestavě: Paweł Kaczmarczyk – pia-
no, Maciej Adamczak – kontrabas a Dawid Fortuna – bicí. Partnerem koncertu je 
Polský institut v Praze a Generální konzulát Polské republiky v Ostravě.
 Vstupné: 140 a 120 kč
připravujeme:
9. března v 19 hod.  koNcert Věry ŠpINAroVé

Vstupné: 300, 280 a 260 kč. prodej bude zahájen 23. 1. 2012 v pokladně O.B.
2. dubna v 19.30 hod.  lA gIoIA – výjmečný koncert tří tenorů
Vstupné: 280, 260 a 240 kč. prodej bude zahájen 23. 1. 2012 v pokladně O.B.
19. dubna v 18 hod.  eVA A VAŠek – setkání se známou dvojicí tentokrát 
ve formě tanečního podvečera. Stolové uspořádání nového velkého sálu.
Vstupné: 180 kč. prodej bude zahájen 23. 1. 2012 v pokladně O.B.

ZájeZDy

18. února 2012 gyÖr s přestupem na Veĺký Meder
zájezd do termálních lázní. Vstupné a pojištění si hradí každý sám.
cena zájezdu 400 kč. Bližší informace ohledně odjezdů v předprodeji Otroko-
vické BeSeDY.
Připravujeme zájezdy:
31. března 2012 POLSKÝ TĚŠÍN. cena zájezdu 300 Kč
7. dubna 2012 VeLIKONOČNÍ ROŽNOV. cena zájezdu 200 Kč
21. dubna 2012 DUNAJSKÁ STReDA. cena zájezdu 400 Kč
12. května 2012 JARNÍ VÍDeŇ. cena zájezdu 450 Kč
19. května a 23. května 2012 PODHÁJSKA. cena zájezdu 400 Kč

kINo beseDA

Čtvrtek 2. února v 19 hodin, USA 2011 – 104 min., titulky
MIstroVský pláN – akční, komedie, krimi
přístupno od 12 let  Vstupné 65 kč

Neděle 5. února v 15 hodin, USA, Nový zéland 2011 – 107 min., dabing
tINtINoVA DobroDružstVí – animovaný, dobrodružný, rodinný, mys-
teriózní
přístupno Vstupné 70 kč

Pondělí 6. února ve 14 hodin, Česko 2011 – 75 min.
Promítání pro seniory při akci „DeN OTeVŘeNÝcH DVeŘÍ“
Můj otec george VoskoVec – dokumentární
přístupno  Vstup v rámci dne otevřených dveří

Čtvrtek 9. února v 19 hodin, USA, Španělsko 2011 – 94 min., titulky
půlNoc V pAřížI – komedie, romantický, fantasy
přístupno od 12 let  Vstupné 75 kč

Čtvrtek 16. února v 17 hodin, Velká Británie, USA 2011 – 98 min. dabing
Velká VáNočNí jíZDA – animovaný, komedie, drama, rodinný
přístupno 
 Vstupné 70 kč
Středa 22. února od 10 hodin
Promítání pro děti v rámci jarních prázdnin
poháDky A FIlMy pro DětI
přístupno  Vstupné 20 kč
připravujeme na březen: Perfect Days – I ženy mají své dny, Lurdy – dopolední 
promítání, Vyměřený čas, Přepadení, Kocour v botách

   ÚNOR

21. ledna v 19.30 hod. Otrokovická BeSeDA
Město otrokovice ve spolupráci 

s otrokovickou beseDou pořádají:

otrokoVIcký ples 
– poprvé ve dvou sálech!                                                 

Moderuje a baví Zdeněk IZer, plesový orchestr, cimbálovka. Diskotéka 
ve stylu 80. let v kinosále. K tanci a poslechu hrají ve velkém sále skupi-
na VIVIAN bAND a cimbálová muzika jožky MArečkA. Koláčky 

a slivovice v ceně vstupenky. Vstupné: 220 a 200 kč 

                            bohAtá toMbolA A losoVáNí stolů 

Generálním sponzorem Otrokovického plesu je společnost 
MITAS, a.s., sponzorem je ALEXANDRIA**** Spa & Wellness  

hotel v Luhačovicích

KREJČOVSKÉ SLUŽBY
LENKA MLČÁKOVÁ - lena.fashion

Přeji Vám do roku 2012 hodně zdraví a spokojenosti.
Od ledna opět přijímám nové zakázky a opravy.

Volejte: 603 300 555
e-mail: mlcakovalenka@seznam.cz
www.lenafashion.net
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POHYBOVÉ KURzY
jÓgA  úterý 10-11.30
jÓgA  pátek 17.30-19
tAjčI pro začátečníky  úterý 19-20.30
tAjčI pro pokročilé  úterý 17.30-19
cVIčeNí pro roDIče s DětMI 
do 2 let  středa 9-11 
cVIčeNí pro roDIče s DětMI 
od 2 let  středa 16-17
sportoVNí společeNský tA-
Nec pro děti od 5 let  středa 16.30-18
tANečNí hoDINy pro mládež a do-
spělé  středa 19.30-21
FAt burNer  úterý 18.30 – 19.30
boDy & MIND  úterý 19.30 – 20.30

RUKODĚLNÉ KURzY
kerAMIkA  pondělí 17.30-19.30
 středa 18.30-20.30
pAtchwork pokročilí  pátek 15-18
kresleNí pro VeřejNost čtvrtek 
17.30 – 19

JAzYKOVÉ KURzY
ANglIcký jAZyk pro seniory-mír-
ně pokročilí  pondělí 10.30-12
ANglIcký jAZyk pro začátečníky
 pondělí 16-17.30
ANglIcký jAZyk pro mírně pokro-
čilé středa 17.30-19
ANglIcký jAZyk pro více pokroči-
lé pondělí 19-20.30
ŠpANělský jAZyk pro začátečníky
 čtvrtek 18.00-19.30
ŠpANělský jAZyk pro mírně po-
kročilé úterý 18.30-20
NěMecký jAZyk pro mírně pokro-
čilé pondělí 17.30-19
ruský jAZyk pro mírně pokročilé
 pondělí 16-17.30
ZNAkoVý jAZyk pro začátečníky
 čtvrtek 17–18.30
bližší informace na tel.: 571 118 103, 
724 411 148, e-mail: predprodej@bese-
da.otrokovice.cz

Nabídka kurzů v otrokovické beseDě 

Fatální bratři už ve velkém sále
Vstupenky zakoupené na divadelní před-
stavení Fatální bratři v loňském roce nejsou 
v platnosti, prosíme o jejich vrácení. Toto 
představení se uskuteční již v novém sále. 
Podrobnější informace v předprodeji vstu-
penek na tel. 571 118 103, 724 411 148 nebo  
e-mailu: predprodej@beseda.otrokovice.cz 

Studio Městské televize Otrokovice  
nabízí výrobu a profesionální zpracování sva-
teb, soukromých, společenských i firemních 
akcí, dokumentárních a propagačních filmů. 

E-mail pro nabídku a bližší informace: 
redakce@televizeotrokovice.cz



Už tradičně se v Otrokovické BeSeDĚ 
setkali v předvánočním čase Češi, Slo-
váci a Poláci, aby se vzájemně potěšili 
folklorními vystoupeními na akci Ko-
ledy tří národů. A protože k Vánocům 
patří i cukroví a radost dětí, nechyběla 
při setkání mezinárodní výtvarná sou-
těž a také klání o nejlepší vánoční cuk-
roví. První hudební vystoupení patřilo 
polskému dechovému orchestru města 
zawadzkie. V podání dechových ná-
strojů zazněly tradiční polské koledy 
a písně. Program půlila přestávka, 
během níž mohli přítomní ochutnávat 
výrobky upečené pro soutěž v pečení 
vánočního cukroví, ve které soutěžily 

téměř dvě desítky cukrářek z Otrokovic i ze Slovenska.V druhé půli programu se představil slo-
venský soubor Vršatec z Dubnice nad Váhom. závěr příjemného odpoledne a podvečera patřil 
českému reprezentantovi, a to Národopisnému souboru Velička z Velké nad Veličkou.   (red)

Projekt „Koledy tří národů“ je spolufinancován evropskou unií, 
z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

7
OtrOkOvické

nOviny

31. ledna–1. února, začátek úterý v 15, středa v 9.30 hod., Městská 
sportovní hala
oteVřeNé MIstroVstVí otrokoVIc V AtletIce 
příprAVek A žActVA
Jedná se o první ročník atletických závodů,  kde se mají možnost 

utkat registrovaní atleti s talentovanou školní mládeží a dalšími zájemci o atletiku, 
jako i s dětmi, které se věnují jiným sportům a chtějí si ověřit svou fyzickou zdat-
nost. Startují: registrovaní závodníci atletických klubů, členové atletických krouž-
ků a přípravek, neregistrovaná školní mládež pod hlavičkami svých škol, jednotliv-
ci a další zájemci o atletické disciplíny ve svých kategoriích podle data narození. 
závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. závodníci startují na náklady 
vysílající složky a na vlastní nebezpečí. ceny: první tři v kategorii obdrží diplomy 
a medaile, věcnou cenou budou ohodnoceny nejlepší výkony nebo nejlepší jednot-
livci v kategoriích. Startovné:  60  Kč za osobu bez ohledu na počet startů. 
program závodů: úterý 31. 1. 2012 - atletické přípravky, prezentace od 13.45, 
zahájení závodů od 15.00, ukončení do 17.30. Kategorie hoši, dívky 2001–2002, 
hoši, dívky 2003–2004, nejmladší hoši-dívky 2005-2006. Disciplíny-trojboj nebo 
čtyřboj s využitím sady dětské atletiky.
středa 1. 2. 2012 - mladší a starší žactvo, kategorie dle pravidel ČAS - 
prezentace od 8.00 hod., zahájení 9.45, ukončení do 15 hod. Disciplíny sprint 40 
yardů všechny kategorie, 40 yardů překážek všechny kategorie, skok daleký všech-

ny kategorie, vrh koulí – starší žactvo, hod míčkem - mladší žactvo, skok vyso-
ký. Měření sprintů elektrické. Časové programy a systémy soutěží budou vydány 
na základě předběžných přihlášek nejpozději 2 dny před závody žactva.

Sobota 18. února od 9 hodin
VoDěNí MeDVěDA – tradiční průvod masek prochází centrem Otrokovic 
od požární zbrojnice přes náměstí 3. května, ul. Komenského, Dr. Stojana, Nábřeží 
a Újezdy, pořádá SDH Otrokovice.

Sobota 18. února, 8.30 hodin
MAsopustNí rej MAsek – SDH Kvítkovice vás zve do masopustního prů-
vodu, který projde ulicemi Kvítkovic a navštíví jednotlivé domácnosti. 
Sraz masek je v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici v Kvítkovicích.

Středa 29. února v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Nové otrokovické Divadlo Příběh uvádí premiéru:
Patrik Francl - cíl: Moře
Nápadná šestice podivných podivínů prchajících ze spárů ďábelského trýznitele 
Ruba se na své zoufalé cestě k moři potýká s řadu prekérních situací, ohrožujících 
nejen zdraví, ale především rozum. Stroje v lidském těle, vedeni chrabrým Pavlem, 
doprovázeni nevypočitatelným průvodcem Mamúnem a pronásledováni nezastavi-
telným zlosynem Otem, míří krok po skoku k dalekému cíli. Jste z toho zmatení? 
To nic. Vstupné: 70, 60 a 50 kč

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
Za kompletní autovrak vyplatíme kč 500,-
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češi, slováci a poláci se setkali při koledách

pondělí 20. února v 19 hod., velký sál otrokovické beseDy

JAREK NOHAVICA - KONCERT
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou 
sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek. Fanouškové  Jarka 
Nohavici si již určitě zvykli, že jeho koncerty  jsou samé překvapení, vždy  na-
prosto nově dramaturgicky sestavené a rozhodně se mají na co těšit! Na součas-
ných koncertech Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant z Var-
šavy Robert Kusmierski.  Koncert je dlouhý asi dvě hodiny a je bez přestávky! 

cD i  DVD si budou moci diváci  koupit přímo na koncertě.

Vstupné: 450, 420 a 400 kč 
Předprodej bude zahájen dne 25. 1. 2012 v 15 hodin v pokladně Otrokovické 
BESEDY. Vstupenky na tento koncert není možné rezervovat ani hromadně 

objednat. Maximální počet prodeje vstupenek na jednu osobu je 6 ks. 
koncerty nejsou vhodné pro děti do 12 let.  

  

Právě probíhá doplňování do kurzů dětí i dospělých pro 2. pololetí.

Nejlepší volba pro vaši angličtinu se sídlem přímo v Otrokovicích!
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Dovolujeme si vás upozornit 
na změnu Obecně závazné 
vyhlášky města Otrokovice 
č. 9/2007, o místních poplat-
cích.  od 1. 1. 2012 je nově 
upravena splatnost poplat-
ku ze psů (maximálně jsou 
jen dvě splátky): pokud saz-
ba poplatku nepřevyšuje 
300 kč, platí se jednorázově 
ve lhůtě do 30.dubna daného 
roku. pokud je sazba poplat-
ku vyšší než 300 kč, platí 
se ve dvou splátkách vždy 
na polovinu kalendářního 

roku, první do 30. dubna da-
ného roku, druhá do  31. října 
daného roku. termín splat-
nosti poplatku je tedy změ-
něn a posunut na 30. dubna 
a 31. října daného roku.   
Poštovní poukázka vám bude 
doručena přibližně měsíc před 
termínem splatnosti poplatku. 
Platbu můžete uhradit také 
na pokladnách MěÚ Otroko-
vice (budova č. 1 kanc. 224 
a budova č. 2 kanc. 113). 

Ilona sVoZIloVá, odd. 
správy místních poplatků

Nová lhůta splatnosti poplatku ze psů

Městská televize zahajuje dnes v podvečer
Oficiální zahájení vysílání Městské televize začíná dnes v 18 
hodin. Pro kabelovou síť UPc je místní vysílání Městské tele-
vize Otrokovice dostupné v analogové podobě na kanále K31 
(551,25 MHz),  kde doposud běžel slovenský program STV2. 
V digitálním vysílání je zařazeno vysílání do multiplexu s 3 za-
hraničními programy, a to na pozici 110.

Další možností, jak zhlédnout vysílání Městské televize Otro-
kovice, je služba IPTV, kterou od letošního roku poskytuje spo-
lečnost Tc servis. V Otrokovicích mají všichni zákazníci společ-
nosti Tc servis možnost sledovat Městskou televizi Otrokovice 
na svých počítačích bez nutnosti instalace set-top boxu. V přípa-
dě, že využívají některý ze základních tarifů, je nutno pro pří-
jem vysílání vyplnit jednoduchý aktivační formulář na stránkách 
www.tcservis.cz (TeLeKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY – IPTV), 
na základě kterého jim bude zdarma aktivována služba Městské 
televize Otrokovice a obdrží návod na instalaci software pro pří-
jem TV. Mimo základní tarify nabízí společnost Tc servis za ce-
nově velmi příhodných podmínek tzv. TV tarify, jejichž součástí 
je vysokorychlostní internet a balíček základních TV programů 
(např. ČT1, ČT2, Nova, Nova cinema, TV Barrandov, Prima, Pri-
ma cOOL, ČT4 sport, ČT24, Óčko). zákazníkům, kteří využívají 
některý z TV tarifů, bude vysílání Městské televize Otrokovice 
přidáno do seznamu stanic automaticky a zdarma.  (red)

kontakty pro zájemce o zřízení některé ze služeb:
tc servis: 577 66 55 44, obchod@tcservis.cz, www.tcservis.cz
upc čr: 608 277 565, www.upc.cz

Kontakty na redakci Městské televize Otrokovice:
571 110 220, redakce@televizeotrokovice.cz

www.televizeOtrOKOvice.cz - archiv vysílání



Motto: ŠUP, ŠUP, RÁNO 
VSTÁT, DO PASTeLKY 

UTÍKAT!
JeDNA, DVĚ, TŘI,ČTY-

ŘI, PĚT, TAM zAS BUDe 
MeGA SVĚT!

DO zeLeNÉ UTÍKeJ, SPO-
LU NÁM TAM BUDe HeJ.

Katka Březinová s rodiči
Již čtvrtým měsícem úspěšně 
pokračuje provoz nového od-
loučeného pracoviště Mateřské 
školy Otrokovice. Vybudování 
proběhlo za maximální finanč-
ní účasti města Otrokovice, 
taktéž firmy Barum continen-
tal a. s., nedílnou součástí byla 
spolupráce ředitelky MŠO 
Magdy zycháčkové a ředitelky 
zŠ Trávníky Jany Večeřové. 
Byly vyslyšeny potřeby rodičů 
dětí, které nemohly být umís-

těny ve stávajících mateřských 
školách, a není tudíž překva-
pením, že kapacita trojtřídní 
mateřské školy je již téměř 
naplněna. 

Mateřská škola úzce spo-
lupracuje se základní školou. 
V mateřské škole byl třeba kar-
neval, a tak předškoláci ve stra-
šidelných maskách navštívili 
děti v prvních třídách. Naopak 
žáci zŠ chodí pravidelně dě-
tem předčítat pohádky. Usku-
tečnilo se již i odpolední před-
vánoční tvoření, kde si rodiče 
se svými dětmi mohli vyzkou-
šet svou tvořivost, a strávit tak 
společné příjemné odpoledne 
ve školce. V rámci tohoto od-
poledne zavítali do mateřské 
školy také manželé Hutěčkovi, 
kteří předvedli své lidové řez-

bářské umění a umožnili všem 
dětem vyřezat si svou vánoční 
ozdobu. 

V neposlední řadě se v ma-
teřské škole uskutečnilo Mi-
kulášské dopoledne, které 
všechny naplnilo předvánoční 
atmosférou.  A nakonec vyjá-
dření maminky Bárové: „Jsem 
ráda, že mohl starší syn začít 
chodit do školky. Mladší dceři 
se mohu individuálně věnovat 
a syn má radost, že je v kolek-
tivu dětí." Nezbývá než popřát, 
ať se daří pedagogům i provoz-
nímu personálu ve spolupráci 
s rodiči vytvářet pozitivní pro-
středí a výborné klima školy 
a dětem ať se ve školce líbí.
 bc. lenka ŠtětkářoVá,
 učitelka odloučeného 
 pracoviště MŠO

Divadelní společnost Tyjátr 
vznikla před deseti lety vlastně 
díky tomu, že si chtěl dát její šéf 
radek chMelA od divadla 
pauzu. Skončil po třináctile-
tém působení v napajedelském 
ochotnickém souboru, ale brzy 
se dali dohromady tři ochotní-
ci, kteří tehdy v Napajedlích 
zkoušeli. „Uvažovali jsme, že 
bychom začali zase hrát. zašli 
jsme na Otrokovickou BeSe-
DU, kde jsem se tehdejšího ře-
ditele Rudolfa Vavrečky zeptal, 
jestli tam můžeme zkoušet. 
A domluvili jsme se, že bude-
me při Otrokovické BeSeDĚ 
působit,“ popisuje zrod divadla 
Tyjátr jeho principál. Dodává, 
že postupem let prošlo soubo-
rem sedmdesát členů. Nyní jich 
má Tyjátr pětadvacet. Kromě 
herců i zvukaře, osvětlovače 
nebo garderobiérky.
Název tyjátr zní všeříkajíc-
ně a všeobjímajícně. Z kolika 
návrhů jste jej vybírali a jak 
dlouho?
Vymýšleli jsme jej někde 
u piva. Popsalo se tehdy straš-
ně moc účtenek. Tenhle název 
vyhrál proto, že divadlo je jeden 
velký svět a každý v něm má 
svou roli stejně jako my v re-
álném světě. A tak jsme začali 
působit. Oficiální datum vzniku 
je 2. 2. 2002.
Vzpomenete si ještě na vaši 
první hru? 

První hru, ve které hrálo pět 
lidí, jsme uvedli v květnu 2002 
a jmenovala se Gentleman ze 
srdíčka. Hráli jsme ji tehdy 
v hudebním salonku Spole-
čenského domu.  Gentleman 
se hrál jen dvakrát. Jak ale 
přibývaly premiéry, hrála se 
každá další vícekrát.  za dobu 
působení Tyjátru máme za se-
bou třináct premiér.  Nejraději 
máme komedie. Moc rádi hra-
jeme i pohádky.
která inscenace byla podle 
vás neúspěšnější?
To je těžké říci. Podle mě byly 
úspěšné všechny už jen tím, že 
v nich hráli lidi, kteří s herec-
tvím úplně začínali. Největ-
ší bombou byl ale podle mě 
Brouk v hlavě. A potom nejen 
pro herce, ale i pro diváky bylo 
nejpůsobivější druhé zpracová-
ní Krásky a zvířete od Františ-
ka Hrubína, kde jsme poprvé 
využili videoprojekci ve stylu 
Laterny magiky. Vážím si také 
toho, že jsem se dokopal k na-
psání hry podle knižní předlo-
hy O. Henryho Podfuk.
jak sháníte kulisy a rekvizi-
ty?
Výtvarnou stránku inscenací 
dělá po celých deset let Lu-
káš Laciga. Na výrobě kulis se 
podílí celý soubor.  Postupem 
času je vidět, že scény jsou čím 
dál náročnější a výpravnější. 
co se týká kostýmů, spolu-

pracujeme s výtvarníky a gar-
derobnou Městského divadla 
zlín. Náš fundus kostýmů je 
ale také docela velký. 
prý se scházíte a zkoušíte do-
cela často...
Možná je to k neuvěření, ale 
zkoušíme třikrát týdně vždy 
dvě a půl hodiny. Samotnému 
mi připadá úžasné, že těch dva-
cet hrajících lidí z Otrokovic, 
Babic, Napajedel či zlína si 
dokáže udělat čas, aby přijelo 
na zkoušku. Myslím si, že to je 
na amatéry obdivuhodné.
co na takovou časovou zane-
prázdněnost říkají partneři 
a partnerky ochotníků?
Nevím, co říkají doma (smích), 
ale chodí na všechny premiéry. 
Tam se mohou přesvědčit, že 

čas na zkouškách nebyl strá-
vený zbytečně. Výhodou je, že 
v souboru je spousta párů, a tak 
si mohou vyčítat maximálně 
to, že jeden má hlavní a druhý 
vedlejší roli.
osvědčila se vám spolupráce 
s otrokovickou beseDou?
Sám za sebe musím říci, že se 
nám spolupracuje dobře.  Po-
kud má BeSeDA na soubor 
nějaký požadavek, vyjdeme 
jim vstříc, a naopak. Spoluprá-
ce je tedy dobrá a na úrovni, 
na jaké by měla být. Teď jsme 
hlavně rádi, že se uskutečnil 
projekt velkého sálu. Že může-
me hrát na novém jevišti s veš-
kerým moderním vybavením.
kde všude mohou diváci 
zhlédnout vaše představení?

Hrajeme právě v Otrokovické 
BeSeDĚ, kde se účastníme 
například divadelního festiva-
lu Forbína. Hráli jsme už ale 
i na otrokovickém Štěrkovišti, 
v Holešově, Halenkovicích, 
Vizovicích, Babicích nebo 
v Trnavě. chceme dělat lidem 
radost co nejvíce, a tak nás mo-
hou vidět třeba jako vodníky 
vždy 1. května na přístavišti 
při odemykání Baťova kanálu 
nebo na pouti jako živé sochy. 
Já jsem třeba moderoval otro-
kovickou pouť.
čím slavíte 10. výročí a co 
chystá tyjátr dále?
Slavit jsme začali vernisáží 
výstavy 9. ledna. Výstava po-
pisující historii Tyjátru potrvá 
do 13. února. Dne 12. února 
nás čeká slavnostní premié-
ra hry Dalskabáty hříšná ves, 
aneb zapomenutý čert. V té si 
zahrají komplet všichni členo-
vé souboru, prostě kdo má ruce 
a nohy, ten hraje.  Patronát nad 
10. výročím Tyjátru má he-
rečka Slováckého divadla Ja-
roslava Tihelková. A co chys-
táme dál? Do minimálně další 
desítky let si přejeme spoustu 
dalších dobrých her, které na-
bídnou divákům to, co chtějí 
a požadují. Tedy aby se v diva-
dle oprostili od každodenních 
problémů a odcházeli z našich 
představení s úsměvem.
 Anna NoVotNá

OtrOkOvické
nOviny8

Mateřská škola Otrokovice (MŠO) respektuje po-
třeby rodičů, jejichž pracovní doba neumožňuje 
vyzvednutí dítěte ze školky v 16 hodin. Od ledna 
prodloužila provozní dobu do 16.30 hodin. 

„Prodloužení provozní doby je reakcí na pod-
něty rodičů. Předtím, než mohla ředitelka mateř-
ské školy toto rozhodnutí přijmout, bylo provede-
no dotazníkové šetření, které potvrdilo skutečný 
zájem o možnost pozdějšího vyzvednutí dětí ze 

školky. Tato změna s sebou nesla také řadu orga-
nizačních změn, které bylo třeba vyřešit. V tomto 
ohledu velmi kvalitně a rychle pracovala ředitelka 
Mateřské školy Otrokovice Magda zycháčková, 
která si spolu s kolegyněmi zaslouží poděkování. 
Věřím, že rodičům toto zlepšení pomůže,“ uvedl 
starosta Otrokovic Jaroslav Budek.  

Provozní doba je delší na všech sedmi pracovi-
štích MŠO.  (kru)

K 1. lednu 2012 Úřad práce ČR v rámci tzv. sociální reformy 
převzal agendy související s výplatou dávek pomoci v hmotné 
nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku 
na péči. úřad práce čr bude jednotným výplatním místem 
pro tyto dávky, stejně tak i pro dávky v rámci státní sociál-
ní podpory a pro podporu v nezaměstnanosti. Pro obyvatele 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice se 
jedná o Kontaktní pracoviště Otrokovice, tř. Osvobození 1388, 
765 02 Otrokovice, tel. 577 922 153, 577 923 656. Nezname-
ná to však, že obce jako takové přestávají vykonávat sociální 
práci. Na Odboru sociálním MěÚ Otrokovice zaniká k 31. 12. 
2011 stávající oddělení dávkové a oddělení pro zdravotně po-
stižené a k 1. 1. 2012 vzniká nové oddělení sociální pomoci, 
které bude nadále v rámci samostatné i přenesené působnosti 
pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností vykoná-
vat sociální práci za účelem sociálního začlenění osob a sku-
pin osob, vykonávat sociální práci v oblasti pomoci v hmotné 
nouzi, pomáhat klientům v nepříznivé sociální situaci, vyhledá-
vat osoby ohrožené sociálním vyloučením v jejich přirozeném 
prostředí, vykonávat agendu opatrovnictví osob s omezením či 
zbavením způsobilosti k právním úkonům, rozhodovat o usta-
novení zvláštního příjemce důchodu, zajišťovat výkon agendy 
sociálního kurátora, protidrogového koordinátora a preventisty 
kriminality, vydávat parkovací průkazy osobám se zdravotním 
postižením, provádět odborné sociální poradenství apod. 
oddělení sociální pomoci pracuje a pomáhá  klientům 
z těchto cílových skupin: 
• osoby se zdravotním nebo duševním postižením
• osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
• osoby omezené či zbavené způsobilosti k právním úkonům
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby ohrožené rizikovým způsobem života
• oběti trestné činnosti
• osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém či neadekvát-
ním bydlení
• nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
• osoby v hmotné nouzi
• imigranti
• rodiny s dětmi
• národnostní menšiny 
kontakt: MěÚ Otrokovice, odbor sociální, oddělení so-
ciální pomoci, 1. patro budovy č. 2, nám. 3. května 1341, 
 tel: 577 680 435, e-mail: hric@muotrokovice.cz 

principál radek chmela: chceme lidem dělat radost co nejvíce

Zápisy do otrokovických základních škol se blíží

Radek Chmela má čerty rád. Jednoho si zahraje i ve hře k deseti-
letému výročí souboru tyjátr.  Foto: Michal palúch

Informace pro klienty odboru sociálního

Mateřská škola vychází vstříc rodičům, prodlužuje provozní dobu

V pastelkové školce se děti nenudí, navštěvují se i se školáky

Rodiče budoucích školáků čeká 
brzy cesta na školní zápisy. 
zapsány budou děti, které se 
narodily od 1. 9. 2005 do 31. 
8. 2006. K zápisu přijdou i děti, 
které měly v loňském roce odlo-
ženou školní docházku. Rodiče 
přinesou k zápisu rodný list dí-

těte a občanský průkaz dopro-
vázejícího rodiče. zápis dětí 
do 1. třídy základní školy pro 
rok 2012/2013 na zŠ Trávníky 
se koná v pátek 27. ledna od 13 
do 18 hodin. zápis v zŠ TGM se 
koná také 27. ledna od 13 do 18 
hodin. Ve středu 8. 2. se koná 

od  8 do 16 hodin  zápis  do 1. 
ročníků zŠ praktické, zŠ speci-
ální, do přípravného stupně zŠ 
speciální a do rehabilitačního 
vzdělávacího programu zŠ spe-
ciální v ulici Komenského.  zŠ 
Mánesova má zápis v pátek 10. 
února od 13 do 18 hodin.   (ano)
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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 20. 12. 2011 nastal diamanto-
vý čas, co by si přál každý z nás. 60 
let společného žití, život plný rados-
tí a kvítí. Přes cestu trnitou, plnou 
práce, starostí a bolu, jsou dnes 
vedle sebe, stále spolu, manželé  

ludvík a Alžběta urbANoVI z Otrokovic.  K tomu maminka 
oslavila 2. prosince 2011 79 let a 6.ledna 2012 oslavil tatínek 
85. narozeniny. Všechno nejlepší do dalších společně prožitých 
let  a hlavně hodně zdraví přejí děti Luďa a Jarka s rodinami.

31. ledna 2012 oslaví 60 let náš kamarád a aktivní 
rybář i kuželkář bořek růžIčkA. Osobní po-
hodu a hlavně zdraví do dalších let přejí našemu 
„Bořkovi“ kamarádi z Baťova.

Dne 30. ledna to bude už 5 let, co náhle odešel pan 
Zbyněk bráZDIl. Všichni, kdo jste ho znali, 
vzpomínejte s námi. za tichou vzpomínku děkuje 
celá rodina Brázdilova.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku ti dát a tiše vzpomí-
nat. Dne 2. února uplyne 5 let, kdy nás opustil pan 
Antonín král. Děkujeme všem, kteří vzpome-
nou s námi. Rodina Kotáskova.

Dne 3. února vzpomeneme druhé výročí úmrtí 
pana Antonína přIkrylA. S láskou stále vzpo-
mínají manželka Marie, synové Pavel a Antonín 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenete 
s námi.

Odešel, ale v našich srdcích zůstává dál. Dne  
3. února vzpomeneme 1. výročí, co nás navždy 
opustil pan rudolf petřík. S láskou vzpomínají 
manželka, děti a známí.

chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům pohřeb-
ní služby Aura za důstojné rozloučení, citlivý přístup a velmi 
krásný hudební doprovod, se kterým jsme se rozloučili s mojí 
maminkou boženou loučkoVou. Božena Huspeninová 
s rodinou.

Kdo v životě lásku rozdával, ten v srdci žije dál. 
Dne 2. prosince jsme vzpomněli 1. smutné vý-
ročí úmrtí naší maminky, babičky, paní Zdeňky  
NoVákoVé. Dne 16. ledna by se dožila 80 
let. S láskou a úctou vzpomínají synové Jaroslav 
a zdeněk s rodinami. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.

Kdo v srdci žije, neumírá. 
Dne 30. prosince jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí 
pana luboslava jeNyŠe. S úctou a láskou vzpo-
mínají dcera a syn s rodinami, eva a ostatní pří-
buzenstvo.

Dne 4. ledna uplynulo 6 let, kdy nás navždy opus-
til náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Antonín hroch. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 7. ledna uplynul smutný rok, kdy nás na-
vždy opustil můj hodný manžel jiří VolejNík. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka s rodinou. 
Děkujeme přátelům za tichou vzpomínku.

čas plyne, vzpomínka zůstává.
 Dne 10. ledna jsme si připomněli již 5. výročí 

úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní 
Anastázie koutNé. S láskou vzpomínají dcera 
a synové s rodinami.

Dne 21. ledna uplyne deset let ode dne, kdy nás 
navždy opustil pan Vladimír lApčík. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 25. ledna by se dožil 70 let pan josef  
MIkŠANík. S láskou vzpomíná manželka a dce-
ry s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

Dne 26. ledna uplyne rok, kdy nás opustil pan  
jan břeZoVIč. Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkujeme. Manželka a děti s rodinami.

Dne 29. ledna uplyne 9 let, kdy nás dočasně opus-
tila paní růžena jeNíčkoVá, rozená strA-
koVá. Pokud jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
za tichou vzpomínku děkují manžel, dcery Milena 
a Marie a syn Ladislav s rodinami.

společeNská kroNIkA

blAhopřáNí

INZerce

cvičení otrokovice, zŠ T.G. Masaryka: pondělí 19.30  
PILATeS; úterý 19.00  BODYFORM; středa 18.00 FITSALSA; 
čtvrtek 17.30 zUMBA TONING; pátek 18.00 BOSU. Těší se 
cvičitelky SPORTKLUBU eVA. www.sportklubeva.estranky.cz

pronajmu nebytové prostory - tři místnosti v centru Napajedel 
vhodné například pro kanceláře, kosmetiku, masáže, kadeřnictví. 
Kontakt tel. 731 341 724

Advent je časem přípravy 
na příchod Spasitele na ten-
to svět. Je časem očekávání, 
radosti a v dnešní době také 
shonu a stresu. Abychom si 
adventní čas mohli vychut-
nat ve společenství ostatních, 
připravujeme každoročně pro 
uživatele našich služeb (domo-
va pro seniory a Odlehčovací 
služby) Adventní pátky. Vždy 
v pátek před adventní nedělí se 
společně sejdeme u adventního 
věnce.  Každé posezení je jinak 
tematicky zaměřeno. Na první 
adventní setkání k nám již dru-
hým rokem zavítal farář Česko-
bratrské církve evangelické ze 
zlína pan Petr Pivoňka, který 
nám připomněl význam čtyř 
svíček na adventním věnci a ra-
dost z narození Krista. 

Při druhém setkání jsme za-
vzpomínali na vánoční svátky 
našich mladých let, přečetli 
si něco o tradičních zvycích 
a společně jsme vyrobili ozdo-
by na náš vánoční stromek. 

Třetím setkáním nás provedl 

otec Josef zelinka, farář římsko-
katolické farnosti sv. Vojtěcha 
v Otrokovicích a při posledním 
setkání jsme si u nazdobené-
ho vánočního stromečku spolu 
s pastoračním pracovníkem 
Jiřím Vlčkem přečetli vánoční 
biblický příběh, s kytarovým 
doprovodem zazpívali koledy 
známé i méně známé, a aby 
nám to lépe zpívalo, ochutnali 
jsme i trochu vánočního punče. 
Páteční adventní setkání jsou 
oblíbeným a navštěvovaným 
programem. Stávají se neodmy-
slitelnou součástí předvánoč-
ních aktivit a podtrhují vánoční 
atmosféru celého domova. 

Vyvrcholením vánočních pří-
prav byla štědrovečerní večeře 
zahájená společnou modlitbou, 
po které jsme přešli k rozdávání 
dárků u rozsvíceného vánoční-
ho stromku. Přejeme si, aby nás 
všechny radost a naděje vánoč-
ních dní provázela po celý rok 
2012! 
Mgr. jitka bArboříkoVá 
 sociální pracovnice

Od 1. ledna schválila vlastnická 
společnost Vodovody a kanali-
zace zlín, a. s.  zvýšení ceny pro 
vodné a stočné pro tarifní oblast 
zlínského regionu. Ke zvýšení 
ceny dochází v souvislosti s po-
klesem spotřeby vody, růstem 
inflace a vyššími provozními 
náklady u nově budovaných 
a rekonstruovaných celků (čis-
tírny odpadních vod a nové 
kanalizace). Dalším důvodem 
je nárůst nájemného hrazeného 
vlastníkovi infrastrukturního 
majetku, tento nájem je nezbyt-
ný k zajištění obnovy nové i stá-
vající infrastruktury. 

Kromě uvedených vlivů je 
nezanedbatelný i nárůst nové 
sazby DPH z dosavadních 10 % 
na 14 %. celková cena vodné-
ho a stočného pro domácnosti 
na zlínsku vzroste oproti loňské 
ceně s nižší daní o celkových 
13,8 %.  zatímco  vloni větši-
na obyvatel zlínska zaplatila 
za 1 m3 vodného a stočného 
73,15 Kč (s DPH), tak od No-
vého roku to bude v celé tarif-
ní oblasti 83,28 Kč (s DPH) za  
1 m3. Schválené zvýšení cen má 
dopad na finanční situaci prů-
měrné čtyřčlenné rodiny ve výši 
107 Kč za měsíc.
cena vody platná od 1. 1. 2012 
včetně DPH: 
vodné 42,16 Kč/m3

stočné 41,12 Kč/m3

vodné + stočné 83,28 Kč/m3

 Moravská vodárenská, a. s.

Dne 7. ledna obcházeli Otro-
kovicemi tříkráloví koledníci. 
Na území města bylo v Tří-
králové sbírce pořádané cha-
ritou Česká republika vybráno 
258 266 korun. Tato částka je 
jen nepatrně nižší než v loň-
ském roce. Výtěžek sbírky je 
určen především na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, se-
niorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně potřeb-

ným skupinám lidí, a to zejména 
v regionech, kde sbírka probíhá. 
Nejméně desetina výnosu je 
každoročně určena také na hu-
manitární pomoc do zahraničí.  
Do Tříkrálové sbírky je možné 
celoročně přispět dárcovskou 
SMS ve formátu DMS KOLe-
DA na číslo 87777, bankovním 
převodem nebo poštovní pou-
kázkou. Více informací www.
trikralovasbirka.cz.  (red)

Úprava doby otevření 
městského hřbitova pro 
veřejnost: v dubnu až říjnu 
bude hřbitov přístupný od 7 
do 20 hodin, v listopadu až 
březnu od 7 do 18 hodin.

Adventní pátky charitního domova otrokovice

tříkráloví koledníci vybrali přes 258 tisíc 

v malých skupinkách po 4-8 dětech od 4 - 14 let
Výuka zábavnou, hravou a konverzační formou v centru Otrokovic
MAXIMUM, jazyková agentura, Nám. 3. května 1791 (nová budova MÚ), Otrokovice
Tel.: 777 832 792, tel./ fax: 573 331 194, e-mail: otrokovice@maximum-agentura.cz

www.jazykynamaximum.cz
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Mění se cena vodného  
a stočného pro rok 2012 

u jezu má být elektrárna 
Nová vodní elektrárna by měla 
fungovat u bělovského jezu 
v těsném sousedství Otrokovic. 
Přes deset let rozestavěné torzo 
by se tak mělo konečně změnit 
v užitečné zařízení. Do bu-
doucna se v místě na druhé 
straně řeky uvažuje i o pro-
dloužení splavnosti vodní ces-
ty Baťův kanál, což podporují 
i otrokovičtí radní a zastupitel-
stvo. Vybudováním plavební 
komory by byla Morava splav-
ná už od Kroměříže.  (ano)



Povinnosti si musí každý plnit, 
o tom se nedá diskutovat. Když 
je při plnění zábava, jde nám 
vše snadněji. Od začátku škol-
ního roku jsme pro děti v rámci 
školního poradenského praco-
viště základní školy Trávníky 
Otrokovice, příspěvková orga-
nizace, připravili několik zají-
mavých aktivit. 

Již na začátku září děti 6. 
ročníku odjely na stmelovací 
kurz. Podrobněji jste se o této 
události mohli dočíst v jednom 
z předchozích vydání. 

Od října začaly fungovat 
dvě skupiny určené pro děti 
na I. stupni. Jedna je pro děti, 
které se vám zdají, jako by se-
děly na ježkovi. Nevydrží ani 
chvilku v klidu, neustále stří-
dají činnosti. začnou si stavět 

z kostek, a než postaví věž, už 
si kreslí. Obrázek ještě není 
hotový a dítě už si bere autíč-
ko atd. 

Každou středu po obědě se 
sejdeme ve společenské míst-
nosti, pohodlně se usadíme 

a hrajeme hry. Snažíme se co 
nejvíce soustředit, a odhalit 
tak skrytá tajemství. Nakonec 
si vyzkoušíme různé techniky 
na uvolnění. zatím nám rela-
xace moc nejde, přece jen se 
musíme vše naučit. Více nás 

baví závěrečná fáze, při které 
si dobíjíme energii a zahazuje-
me vše nepříjemné.

Máte doma neposedu, který 
rád běhá? Místo čtení knížky 
se raději honí? Sem tam se 
i popere a ze všeho nejraději 
má akční zábavu? Právě pro 
něj je druhá skupina. Vždy 
v úterý nebo čtvrtek (podle 
věku) jdeme do tělocvičny, 
kde nás čekají nejrůznější 
pohybové i společenské hry. 
Vyzkoušíme si modelové si-
tuace (co bych udělal, když by 
mně kamarád sebral pouzdro/
uhodil/nadával), diskutujeme 
o vhodném chování a o tom, co 
se nám nelíbí. 

Nabídek středních škol 
i oborů je spousta, ale který je 
ten správný? Který mě bude 

bavit? Který budu zvládat? 
Kde se naopak budu nudit? 
Na tyto i další otázky dostanou 
naši deváťáci brzy odpověď. 
Na konci října proběhlo testo-
vání. Výsledkem je osobnostní 
profil vyhodnocený vzhledem 
k vybrané škole, oboru či vy-
sněnému povolání.

Kromě skupin pro vybra-
né žáky probíhají i projekty 
pro třídní kolektivy (Naše tří-
da, Umíme žít spolu, Na nás 
je spoleh, Život v kolektivu) 
a poradenství pro jednotlivce.

Na všechny, které něco trá-
pí, nevědí si rady nebo si chtě-
jí jen tak popovídat, se těším 
v konzultačních hodinách. 
Mgr. kateřina bAZAloVá, 
školní poradenské pracoviště 
 ZŠ trávníky

Dům dětí a mládeže Sluníčko  by 
rád touto cestou poděkoval všem 
svým  interním a více než stov-
ce externích pracovníků, včetně 
pracovišť v Tlumačově a cVČ 
v Otrokovicích, za perfektní ve-
dení dětí v zájmových útvarech, 
což je vidět na velkých úspěších 
a ohodnoceních v soutěžích ne-
jen na krajské, celorepublikové, 
ale i mezinárodní úrovni. Jejich 
snahu a píli dokazuje mnoho 
získaných trofejí,  které můžete 
vidět na fotografii.  
 helena DolINoVá, 
 DDM Sluníčko
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3. 2. od 9 do 16 hodin
Den otevřených dveří  
ve sluníčku
DDM Sluníčko Trávníky
program: ukázka činnosti 
vybraných kroužků, mož-
nost připojit se ke hrám 
a tvoření (za drobný po-
platek). Pro předškoláky 
s rodiči otevřena herna. 
Nabídka pobytových a pří-
městských táborů pro léto 
2012.
Vstup: zdarma

3. 2., 20. 2. a 21. 2.
8.30–12 a 13.30–16hod.
Den otevřených dveří  
v centru volného času
cVČ Baťov
program: otevřené herny, 
tělocvična, tvoření. Dne  
3. 2. nabídka pobytových 
a příměstských táborů pro 
léto 2012.

Vstup: zdarma, tvoření 
za mírný poplatek
10.–11. 2. od 18 hodin 
Valentýnské nocování
DDM Sluníčko, cVČ Ba-
ťov
Program: valentýnské hry, 
soutěže, diskotéka
cena: 200 Kč

16. 2. 17–20 hod.
tvoření pro všechny
DDM Sluníčko Trávníky
program: výroba šperků 
z fimo hmoty
cena: od 60 Kč (dle vyro-
bených vzorů)

21. 2. Výlet do Multikina 
cinema star Zlín
23. 2. Výlet do aquapar-
ku uherské hradiště
23. 2. Výlet do galaxie
 těší se na vás 
 DDM Sluníčko

Tak jsme si to krásně užili, přestože ani na ho-
rách, kam jsme ve čtvrtek 15. prosince vyrazili 
na další, tentokrát běžkařský kemp, po sněhu 
nebylo téměř ani památky. Do hotelu Galik 
ve Velkých Karlovicích, kde jsme společně 
s našimi slovenskými kamarády byli po tři dny 
ubytovaní, jsme sice běžky nastěhovali, ale bo-
hužel na ně řada nedošla. Ale nám to nevadilo, 
protože i „suchá varianta“ byla bezva. 

Absolvovali jsme několik závodů - závo-
dy psích spřežení, karlovskou poštu, bowling 
i turisticko-bežecko-orientační honbu za po-
kladem. Projeli jsme se na kolech, řádili i rela-
xovali v bazénu se slanou vodou, každý večer 
hráli hry a každé ráno jsme vyběhli na roz-

cvičku(!!!). zimní náladu nám navodila pou-
ze virtuálně přítomná Kateřina Neumannová, 
od které jsme se dozvěděli, co to vlastně ten 
běžkařský sport je, jak se na běžkách pohy-
bovat a jak si vychutnat krásu tohoto zimního 
sportu. 

Snad budeme mít druhou příležitost v břez-
nu, kdy nás čeká další běžkařský kurz. Děku-
jeme všem žákům, účastníkům kurzu, za vy-
tvoření bezva atmosféry a skvělé party a panu 
učiteli Bukovjanovi za organizaci celého 
kempu i projektu Pohyb nás spojuje a vzá-
jemně rozvíjí. Tři dny společně na horách jsou 
málo!!! 

 Marcela jAVoříkoVá, ZŠ Mánesova 

běžkařský kemp projektu pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Další, tentokrát běžkařský kemp v rámci přeshraničního projektu Pohyb 
nás spojuje a vzájemně rozvíjí na ZŠ Mánesova

Tak jsme si to krásně užili, přestože ani na horách, kam jsme ve čtvrtek 15. 
prosince vyrazili na další, tentokrát běžkařský kemp, po sněhu nebylo téměř ani 
památky. Do hotelu Galik ve Velkých Karlovicích, kde jsme společně s našimi 
slovenskými kamarády byli po tři dny ubytovaní, jsme sice běžky nastěhovali, ale 
bohužel na ně řada nedošla. Ale nám to nevadilo, protože i "suchá varianta" byla 
bezva. Absolvovali jsme několik závodů - závody psích spřežení, karlovskou 
poštu, bowling i turisticko-bežecko-orientační honbu za pokladem. Projeli jsme se 
na kolech, řádili i relaxovali v bazénu se slanou vodou, každý večer hráli hry a 
každé ráno jsme vyběhli na rozcvičku(!!!). Zimní náladu nám navodila pouze 
virtuálně přítomná Kateřina Neumannová, od které jsme se dozvěděli, co to 
vlastně ten běžkařský sport je, jak se na běžkách pohybovat a jak si vychutnat 
krásu tohoto zimního sportu. Snad budeme mít druhou příležitost v březnu, kdy 
nás čeká další běžkařský kurz. Děkujeme všem žákům, účastníkům kurzu, za 
vytvoření bezva atmosféry a skvělé party a panu učiteli Bukovjanovi za 

Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně opět uspořádala 
pro české a slovenské stře-
doškoláky Internetovou ma-
tematickou olympiádu, jíž se 
účastní nikoli jednotlivci, ale 
týmy škol.  Otrokovičtí gym-
nazisté se zúčastnili v počtu 
čtyř týmů. Před 9. hodinou 
jsme netrpělivě čekali na oka-
mžik, kdy se zadání úloh objeví 
na internetu. A pak to vypuklo. 
Ve snaze vyřešit matematické 

a logické záludnosti jsme ani 
nevnímali, jak ubíhá čas. Stihli 
jsme vyřešit, naskenovat a pár 
minut před jedenáctou odeslat.  
Povzbuzovali jsme se často 
opakovanou hláškou naší ma-
tematikářky:  „zvládnete to? 
Pravda, hravě!“ 

Překvapením i radostí pro 
nás bylo 71. místo z celko-
vých 178 týmů obou republik, 
a z výsledkové listiny jsme zjis-
tili, že jsme byli čtvrtí ve zlín-

ském kraji a nejlepší mezi týmy 
bývalého okresu zlín.  O tento 
úspěch se zasloužili studenti 
maturitního ročníku Lucie Ho-
ferková,  Pavel Hořák, Jakub 
Janevský, Alžběta Kosařová, 
zuzana Kříčková, Petra Opluš-
tilová a David Pištěcký. Vý-
sledek nás potěšil, povzbudil 
i motivoval do budoucna.
 Zuzana kříčkoVá  
 Alžběta kosAřoVá, 
 Gymnázium Otrokovice

studenti gymnázia řešili matematické záludnosti. Šlo jim to skvěle

Žáci zŠ T. G. Masaryka jsou 
zapojeni do projektu „www.
ctenipomaha.cz“, který vy-
nikajícím způsobem spojuje 
tolik diskutovanou čtenářskou 
gramotnost dětí s pomocí po-
třebným lidem. Jedná se o pro-
jekt, díky kterému mají žáci 
po přečtení knihy možnost zís-
kat bonus 50 korun. Ten poté 
prostřednictvím zmiňovaných 
internetových stránek věnují 
některému z právě běžících 

projektů – např. pomůcky pro 
nemocné děti, vozíčky, loutky 
do nemocnic aj. Žáci nezůstá-
vají lhostejní, a nejenže pilně 
čtou, ale dokonce mezi se-
bou dobrovolně soupeří, kdo 
z nich přečte více knih. Učíme 
tak naše děti myslet nejenom 
na sebe, ale i na lidi, kteří to 
potřebují. Najít si chvilku pro 
dobrou věc se v dnešní uspě-
chané době cení. 
 b. jANíčkoVá, ZŠ tGM

Zveme všechny rodiče a příznivce ZŠ Mánesova na tradiční den otevřených dveří,  
který se koná ve čtvrtek 26. ledna 2012.  Kolektiv ZŠ Mánesova 

čteme - a proto pomáháme

poděkování a přání Domu dětí a mládeže sluníčko otrokovice

Zábava, nebo povinnosti? Nejlépe oboje, říká školní psycholožka
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Otrokovická děvčata oddílu ae-
robiku Kateřina chaloupková, 
Andrea Blahušová, Vendula 
Jurásková, Nikola Bláhová, 
Michaela Ftáčníková, Luice Bu-
jáčková, Silvie Alberta de Figu-
eiredo a Michala Brixová s tre-
nérkou Vendulou Ondrášovou 
bilancovaly a hodnotily výkony 
a úspěchy z druhé poloviny roku 
2011. Posuďte sami, zda se jim 
podzimní sezona vydařila. 

Dne 22. 10. se konala v Klad-
ně celorepubliková soutěž 
ve sportovním a fitness ae-
robiku. Vstávání o půl třetí 
ráno, čtyřhodinová cesta autem 
po drncající dálnici… To vše 
za to stálo. celý tým zvítězil 
v kategorii fitness aerobic a tým 
ve složení Kateřina a Andrea 
získal stříbrné medaile v kate-
gorii sportovní aerobik. O 14 
dní později, 6. 11., soutěžily 
v Praze wellness týmy v pohy-
bové sestavě a dovednostních 
disciplínách. Ačkoliv byla naše 
děvčata v nevýhodě kvůli dvě-
ma zraněním, jednoznačně zví-

tězila v obou kategoriích a od-
vezla si z hlavního města další 
zlaté medaile.

V sobotu 19. 11. 2011 se 
konalo dlouho očekávané fi-
nále WeLLNeSS LIGY ČR 
MISTRY S MISTRY v Praze. 
Otrokovická děvčata si odvezla 
pohár pro vítěze a získala titul 
MISTR WeLLNeSS LIGY 
České republiky.  V sobotu  
3. 12. proběhla v Havířově po-
slední soutěž ve sportovním 
a fitness aerobiku. Ve velmi 
kvalitně obsazeném závodě 
získal kompletní tým bronzové 
medaile v kategorii fitness ae-
robic a tým ve složení Kateřina 
a Andrea získal stříbrné medaile 
v kategorii sportovní aerobik.

Otrokovická děvčata tak po-
tvrdila vynikající výsledky do-
sažené v průběhu celého kalen-
dářního roku. Mohou se pyšnit 
titulem Mistr ČR Wellness ligy 
a doplnila svou letošní rozsáh-
lou sbírku medailí o další cenné 
kovy. Ing. V. oNDráŠoVá,  
 trenérka

Otrokovičtí amatérští kuželkáři 
hrají již tři roky Kroměřížskou 
kuželkářskou ligu a vedou si 
stále lépe. V prvním roce své-
ho působení získali 6. místo 
a v dalším roce vybojovali 
příčku nejvyšší s právem účasti 
v kvalifikaci o závěrečný tur-
naj mistrovství ČR 2012, kde 
je šance vybojovat jednu z me-
dailí mistra ČR neregistrova-
ných kuželkářů.

V ročníku 2011–2012 je 
družstvo VAK Otrokovice bez 
porážky a po podzimní části je 
na čele tabulky s náskokem 5 
bodů. Je naděje, že znovu zís-

ká zlaté medaile a právo účas-
ti na kvalifikaci o titul mistr 
ČR 2013. Turnaje kvalifikace 
o mistrovství ČR se uskuteční 
v květnu,  mistrovství ČR se 
koná v červnu 2012.

Sponzorem družstva je otro-
kovická firma VAK - hliníkové 
štítky. Již nyní se všichni hráči 
pečlivě připravují na uvedené 
turnaje, a to jak zápasy v kro-
měřížské a otrokovické ama-
térské lize, tak i plánovanými 
tréninky.

Tak ať to padá.
 josef VAculík, 
 kapitán družstva

Zleva stojí J. Medek, L. Vávra, 
D. Hynčica, klečící zleva je 
P. Krsička a J. Vaculík

Veslování je spojeno s jízdou 
na lodích v letním období – 
v současnosti se však podobně 
jak jiné letní sporty provozuje 
v halách.  Veslařské trenažéry, 
určené původně jen pro zim-
ní přípravu, umožňují  díky 
elektronickému měření výko-
nu soupeření v závodech. Ty 
jsou atraktivní i pro diváky, 
neboť výkon veslařů se promítá 
do pohybu lodiček na promíta-
cím plátně, a publikum tak vidí 
přímé souboje závodníků. Si-
mulované vzdálenosti jsou kla-
sická veslařská trať, tedy 2 000 
metrů.  Žactvo jezdí 1 000 me-
trů.

V závěrečných  měsících  
roku 2011  startovali  otro-
kovičtí veslaři na 3 závodech 

na trenažérech. Nejlépe si 
vedli na prosincových závo-
dech v Hodoníně, kde uspěli 
zejména žáci a žačky. V kate-
gorii starších žaček 99 zvítězila 
V. Solařová v čase 4 minu-
ty 11,1 vteřiny, na 2. místě se 
umístila L. Omelková. V kate-
gorii starších žáků startovalo 
26 závodníků  a na 2. místě  se 
umístil v čase 3 minuty 19,1 
vteřiny J. Šamánek, na 8. místě 
se umístil P. Skalník.  

závody dorostenců se ko-
naly s kvalitní mezinárodní 
účastí se závodníky z Rakous-
ka a Slovenska. V silné kon-
kurenci obsadil 14. místo M. 
Svízela v čase 6 minut 55,7 
vteřiny a na 16. místě se s ča-
sem o 4 vteřiny horším umístil 

rok mladší J. Solař. V junior-
ské kategorii se ve stejné me-
zinárodní konkurenci  nejlépe 
umístil M. Omelka, který mezi 
domácími závodníky obsadil 
9. místo v čase 6 minut 46,3 
vteřiny, na 15. místě se umístil 
J. Vodinský v čase o 4 vteřiny 
horším. V seniorské kategorii 
si mezi muži lehké váhy dob-
ře vedl P. Čabla, který s časem  
6 minut 23,1 vteřiny obsadil  
5. místo.  

Na startu v předcházejících 
závodech v Přerově se o nej-
lepší umístění snažili i veteráni. 
V kategorii  M30 - 39 se na 3. 
místě umístil J. Solař, v kate-
gorii 40 - 49 obsadil 8. místo  
K. Novotný.  jiří kubíček, 
 oddíl veslování

Veslaři v zimě vodu nepotřebují, závodí na trenažérech

otrokovičtí amatérští kuželkáři si vedou stále lépe

Děvčata sbírala medaile i koncem roku

Trofej v podobě delfína, kte-
rou získala koncem září za tře-
tí místo na závodech v čínském 
městě Yantai, je jeden z mno-
ha sportovních úspěchů sedm-
náctileté Otrokovičanky beáty 
polIŠeNské. Dívku lze ov-
šem s klidem nazvat delfínem 
v lidské podobě. O tom, že jí 
plavání opravdu jde, svědčí 
desítky medailí a pohárů, kte-
ré už stihla za svou sportovní 
kariéru vybojovat. Věnuje se 
hlavně plavání s jednou či dvě-
ma ploutvemi na nohou, sou-
těží ale i v klasickém plavání 
bez ploutví. „Moc ráda bych si 
zaplavala s delfíny, byl by to 
opravdu nádherný pocit a záži-
tek,“ usmívá se Beáta.
tento sport působí v česku 
trochu exoticky. jak jsi se 
vůbec  k plavání s ploutvemi 
dostala?
Plavu zhruba od pěti let díky 
rodičům - oba sami dříve zá-
vodně plavali. S ploutvemi 
jsem prvně závodila v šesti 
letech.
Zkus přiblížit rozdíl mezi 
plaváním s ploutvemi a bez 
nich. 
Každé má něco do sebe. 
S ploutvemi  je to velký záběr 
na nohy, má to ale mnohem 
větší dynamiku. Při kraulování 
s dvěma ploutvemi se musí po-
užívat šnorchl. S monoploutví 
nebo také delfínovou plout-
ví se plave nad i pod vodou. 
Když to srovnám, tak s jednou 
ploutví se plave nejrychleji.

čemu dáváš přednost? 
Přednější je pro mě plavání 
s ploutvemi.  Ještě do 9. tří-
dy jsem kombinovala plavání 
klasické a s ploutvemi, ale už 
se to nedalo stíhat. Mám více 
reprezentačních povinností, 
a tak na klasické závody jedu 
opravdu jen ve volném čase. 
Vloni jsem třeba získala 3. 
místo na Velké ceně Nového 
Jičína.
obě stěny tvého pokojíku 
jsou plné pohárů a medailí. 
Na které dosavadní úspěchy 
nejraději vzpomínáš?
…Každý úspěch má něco 
do sebe. Vzpomínám ráda 
na všechny úspěchy. Nejvíc 
mě asi potěšil ten z Číny.
hodí se ti zkušenosti z plavá-
ní a závodění i v praktickém 
životě?
Jsem určitě samostatnější, než 
kdybych se ničemu takovému 

nevěnovala. Stresové situace 
dokážou člověka lépe připra-
vit na samostatný život. Mu-
sím být soběstačná, dokázat si 
sbalit věci na závod a připravit 
se na něj. Trenér přece nemá 
na starosti jenom mě. Také se 
musím umět zapojit do kolek-
tivu.
kde hledáš přátele? Máš je 
právě mezi plavci?
Ano, mezi plavci mám nejvíc 
kamarádů. Třeba Jana Mikla, 
Radka Kordulu, Alenu Abso-
lonovou a další. Potkáváme 
se na tréninku, na závodech, 
ve škole.
studuješ gymnázium. jak 
zvládáš časově poměrně ná-
ročný sport a učení?
Někdy je toho hodně, ale nějak 
to musí jít.  Jsem na sportovně 
a jazykově zaměřeném gymná-
ziu, takže když nestíhám, mám 
možnost konzultací a prozkou-

šení učiva samostatně.
co bys chtěla v životě doká-
zat, ať už ve sportu či mimo 
něj?
chtěla bych získat medailové 
umístění za Českou republiku 
v evropě či ve světě. Třeba 
v Yantai, jsem tedy získala 
cenu za klub Nemo zlín.  I to 
je ale, zvlášť v čínské konku-
renci, velký úspěch. Jinak jsem 
chtěla být doktorkou, reálněj-
ším snem je ale být letuškou. 
Uvidím, jak mně půjde učení 
cizích jazyků.
ještě máš ale před sebou 
slibnou plaveckou kariéru. 
Máš ještě doma vyhrazené 
místo na další trofeje?
Když naši dělali pokojíček, tak 
s trofejemi počítali. Je pravda, 
že police jsou už teď hodně ob-
sazené. Pokud bude mít moje 
mladší sestra Petra podobné 
úspěchy, budou se muset při-
dělat další.
Máš nějaký plavecký vzor 
a jsi už i ty sama pro někoho 
vzorem?
V plavání s ploutvemi vzor 
nemám, v klasickém plavá-
ní je to ale Michael Phelps. 
Vzorem jsem asi pro mlad-
ší sestru a táta říká, že i pro 
mladší plavce v Nemu. Dívají 
se třeba, jak plavu. Stejně tak 
i já pozoruji třeba další plavce 
na závodech, abych se z jejich 
stylu poučila.
ke sportování patří i správ-
ná životospráva. co všechno 
můžeš a naopak nesmíš jíst? 

A jak ti s životosprávou hý-
bají Vánoce?
Pokud jde o jídlo, tak třeba 
před závody omezuji sladkos-
ti a nejím těžká jídla. Dám si 
třeba těstoviny s kuřecím ma-
sem. Před nebo po tréninku 
piju výživové preparáty jako 
je koktejl Nutrend, ve škole si 
pak dávám normálně oběd v jí-
delně. V závodním období také 
omezuji sacharidy a tuky, aby 
bylo tělo připravené na vý-
kon. O Vánocích jím většinou 
všechno, ale kontroluji sněze-
né množství.
pěstuješ i jiné sporty?  A co 
třeba diskotéky?
Na diskotéky nemám čas.  
Trénuji 18 hodin týdně, o ví-
kendech jsem většinou někde 
na závodech. Jsme ale spor-
tovní rodina, takže volný čas 
trávím v pohybu. Dřív jsem 
hrávala squash, v létě jezdí-
me na kole i na bruslích třeba 
na cyklostezce směrem na Na-
pajedla. A v zimě lyžujeme 
a běžkujeme. 
co říkáš na sportovní vyžití 
v otrokovicích?
Podle mě je tu lepší sportovní 
vyžití než třeba ve zlíně nebo 
Uherském Hradišti. chybí tu 
jen krytý bazén – proto mu-
sím trénovat ve zlíně. Taky 
je tu dobře nastavená podpo-
ra sportovců. Díky příspěvku 
od města jsem třeba mohla jet 
závodit do Číny. Pomáhá nám 
i zlínský kraj.  
 Anna NoVotNá

beáta polišenská: když mi naši dělali pokojíček, s trofejemi počítali

Plavkyně Beáta Polišenská si vodu opravdu užívá. trénuje 18 ho-
din týdně.   Foto: archiv beáty polIŠeNské



Také sportovci se ve vánočním 
čase zapojili do akcí, jejichž 
výtěžek poslouží ke zlepšení 
života potřebných. Možnost 
zahrát si a pobavit sebe i di-
váky proto díky charitativním 
zápasům využili například ot-
rokovičtí fotbalisté a házenkář-
ky. Ty zvolily trochu netradič-
ně pro svůj předvánoční zápas 
jiný sport, než se kterým slaví 
úspěchy po celé České repub-
lice – zahrály si s funkcionáři 
oddílu házené florbal. 

zápas s podtitulem Nejsme 
zde sami se uskutečnil 16. pro-
since. V přátelské atmosféře, 
po urputných bojích, podlehla 
děvčata ve všech třech částech 
utkání, která se počítala zvlášť. 
„Akce byla zároveň poděko-
váním vedení oddílu hráčkám 
za dosažené výsledky v pod-
zimní části soutěže. Třetí mís-
to v první lize je toho jasným 
důkazem,“ zdůraznil předseda 
oddílu Roman Nemeček. Při 
dalších diskusích a blahopřá-
ních všeho nejlepšího do další-
ho roku se naplnila druhá část 
setkání, jejímž cílem bylo pod-
pořit otrokovickou pobočku 
Naděje. „Ne všichni naši spo-

luobčané se těší plnému zdra-
ví a mnohdy potřebují pomoc. 
Mezi členy otrokovického od-
dílu házené se vybrala částka 
2 150 korun, která byla zaslána 
na účet výše uvedené organiza-
ce,“ dodal Nemeček.

Den po Štědrém večeru 
upořádali už tradiční charita-
tivní zápas fotbalisté A-týmu 
SK Baťov 1930 proti „Týmu 

hvězd“.  Toto utkání  bylo 
premiérou pro rekonstruova-
ný sportovní areál na Baťově. 
Fotbalisté si tak mohli popr-
vé vyzkoušet moderní umělý 
trávník, zatímco diváci se ko-
chali výhledem z nové tribuny. 
Mohli sledovat  výkony hráčů 
zvučných jmen, jako jsou Ond-
řej Čelůstka  (Trabzonspor, Tu-
recko), Vlastimil Vidlička (Ac 
Sparta Praha), bývalý hráč SK 
Slavia Praha Pavel Kříž, býva-
lý hráč ligového Jablonce Ja-
roslav Laciga, bývalý hráč SK 
Sigma Olomouc Libor zapletal 
nebo trenér Petr zapletal, který 
vloni získal s amatérským vý-
běrem ČR na mistrovství ev-
ropy v Portugalsku bronzovou 
medaili. 

zápas skončil 3:1 ve pro-
spěch týmu hvězd. Historicky 
první gól vstřelil Tomáš Če-
lůstka. „Moc si toho vážím, 
byla to pro mě čest,“ netajil se. 

Jistě i díky hojné divácké 
účasti se podařilo pro otroko-
vickou pobočku Naděje vybrat 
14 797 korun, které po skon-
čení zápasu převzal ředitel po-
bočky Pavel Polák. 

 Anna NoVotNá
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První otrokovická 
Pivotéka

Prodej: Piv, Pivní kosmetiky, 
dárkových balení a skla

Tř. T. BaTi 332 (Bývalý inTernáT)

Tel.: 774 513 231,774 495 532 
www.pivoTeka-oTrokovice.cz

e-mail:pivoteka-otrokovice@seznam.cz 

Jazykové kurzy na maximum!

Otrokovice (nová budova MÚ)
Tel.: 777 832 792, 573 331 194 www.JazykyNaMaximum.cz
AJ, NJ, ŠJ, FJ od 3 do 135 let. Profesionální individuální a � remní výuka.

Domluvte se 
ve škole, 
v práci 
i cizine!

Kvalifikovaní 
lektori, malé

skupinky,
konverzace

ˇ

ˇ

Waller Invest s.r.o.
Tř.  T. Bati 332, 765 02 Otrokovice

GSM: +420 774 513 230
GSM: +420 605 513 232

e-mail: waller-invest@seznam.cz
www.waller-invest.eu

Stavebně obchodní
společnost

Vaše koupelna je Vaší vizitkou.
Proto by měla být, přesně podle Vašeho stylu.

Každý máte svoje potřeby a požadavky, které zpracu-
jeme a spolu tak vytvoříme unikátní návrh dle Vašich 
finančních možností.

S námi to zvládnete hravě, máme dokonalý přehled
o projektu a předložíme Vám ideální řešení.

Koupelny
Vaše představy o bydlení
změníme v realitu...

waller invest s.r.o.
tř. t. Bati 332, 
765 02 Otrokovice

GSM: 774 513 230
GSM: 774 513 231

e-mail: waller-invest@
seznam.cz 
www.waller-invest.eu

IN
z

e
R

c
e

IN
z

e
R

c
e

informace na www.medipet.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA
MEDIPET

Broučkova 5395, Bartošova čtvrť, Zlín
tel. 577 222 737                            mob. 602 716 839

Diagnostika a léčba vedená 
specialistou v oborech

 � Chirurgie a ortopedie 
MVDr. Jiří Jahoda

 � Kardiologie, nemoci koček 
MVDr. Petra Maňásková

 � Oftalmologie 
MVDr. Václav Halm

 � Dermatologie, alergologie 
MVDr. Lenka Polášková

NOČNÍ POHOTOVOST
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Senzačního 
úspěchu do-
sáhl otroko-
vický tenista 
Jiskry Jaro-
slav Šmédek 
na halovém 
krajském pře-
boru ročníku 
2002 v Brně 
na ŽLTc. 
Ovládl pres-
tižní turnaj 

jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře, což je je-
den z největších úspěchů otrokovického 
mládežnického tenisu poslední doby.  

Mezi šestnáctkou benjamínků svěře-
nec Stanislava Nebojsy postupně zdolal 
domácího Tejkala 7:6, 6:2, Hložánka 
ze Starého Města 6:1, 6:0, v semifinále 
Pozdenkova z Tc MJ Tenis Brno 6:4 
a 6:1 a v nervydrásajícím finále tišnov-
ského Vítka 4:6, 7:5 a 12:10, když odvrá-
til mečbol soupeře. Vítězstvím si zajistil 
volnou kartu na přebor mladšího žactva. 
Se svým finálovým rivalem ovládli i tur-
naj ve čtyřhře.            (sne)                                      

tenista jaroslav Šmédek 
je krajským přeborníkem

benefice sehráli fotbalisté i házenkářky

Oddíl házené tJ Jiskra Otrokovice by chtěl poděkovat všem svým 
příznivcům a fanouškům za jejich přízeň a požádat je o podporu 
i v tom novém roce 2012, kdy si klademe za cíl dosáhnout těch nej-
vyšších míst v soutěži.  Výbor oddílu házené tj jiskra otrokovice

tomáš čelůstka vstřelil historicky první branku na novém umě-
lém trávníku. V zápase, který skončil 3:1 pro jeho tým, dal dokon-
ce dva góĺy. ten premiérový mu vynesl lahev slivovice ve tvaru 
fotbalového míče.  Foto: Anna NoVotNá


