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  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ ,

,,Jaro nás vždycky zaskočí,
zjeví se odnikud a je tu, bože, je tu
a šklebí se nám do očí
a ze všech koutů povykuje: Kvetu!“ říkám si společně s básníkem Jiřím žáčkem a znovu si uvědo-
muji, jaké máme štěstí, že žijeme právě v tom koutě světa, kde se tak přirozeně střídají všechna čtyři 
roční období. Myslím, že nebudu sama, pro koho teprve nyní začíná ten pravý ,,nový rok“. Jakmile 
oschnou chodníky i zahrady, mnozí se pustí do jarního úklidu a pak již s netrpělivostí vyhlížejí 
první zelené špičky tulipánů, prvosenek a krokusů. A jak nás potěší při jarní procházce pohled 
na fialový a bílý koberec těch milých poslů jara – fialek a sněženek! A v této době nových začátků 
a příslibů se pokusme o úklid i sami v sobě, pokusme se vykouzlit úsměv na tvářích našich blízkých 
každý den třeba jen malou drobností a hezkým slovem. Tak se nám sluníčko dostane do našich 
domovů i tehdy, kdy se obloha zatáhne a veselá nálada pomůže při řešení každodenních problémů. 
Přeji Vám všem krásné a prosluněné jarní dny.
 Mgr. Pavlína HEREnTInovÁ, členka  Zastupitelstva města Otrokovice

Café naděje znovu otevřelo

Pusinky místo rakviček. Tréninková kavárna Café Nadě-
je, kde obsluhují hosty lidé s mentálním postižením, je znovu 
otevřena.  Do kampaně za záchranu této sociální služby, kte-
rá letos dostala ze státního rozpočtu jen desetinu potřebných 
peněz, se zapojilo mnoho lidí.  Díky městu Otrokovice, jež 
významně dofinancovalo tuto ztrátu společně s krajským úřa-
dem a městem Napajedla, tak může Café Naděje pokračovat 
ve své činnosti. Kavárna je oblíbeným zastavením nejen pro 
občany Otrokovic. Především lidé se zdravotním postižením 
tam dostávají možnost zažívat tak obyčejné, a přesto pro ně ne-
samozřejmé věci, jako je pracovní život, úspěch, vztahy v ko-
lektivu. Kavárna připravila pro své hosty překvapení ve změně 
interiéru i rozšíření otevírací doby. V den otevření také ob-
sluha nabízela hostům sněhové pusinky jako sladkou odměnu 
za obranu kavárny.  Přitom v době, kdy ještě měla dostatek 
financí jen na zhruba jeden měsíc provozu, rozdávali v ulicích  
rakvičky a poslední kafe. Pro Naději byl také uspořádán dob-
ročinný koncert, jehož výtěžek je 15 030 korun. 
 (ano), foto: Anna novoTnÁ

Zastupitelé schválili rozpočet města 2012
Vyrovnaný rozpočet města Ot-
rokovice pro rok 2012 schválili 
otrokovičtí zastupitelé na svém 
únorovém zasedání.  Městský 
rozpočet počítá s objemem pří-
jmů i výdajů ve stejné výši, a to 
304,8 milionu korun. Pro schvá-
lení rozpočtu hlasovalo 17 z 21 
přítomných zastupitelů. 

„Na sestavování rozpočtu 
mělo vliv hned několik faktorů, 
které ovlivňovaly příjmovou 
i výdajovou stránku rozpočtu 
města na rok 2012. V příjmech 
i výdajích to bylo především 
spuštění sociální reformy, při 
které přešla výplata dávek hmot-
né nouze na úřad práce. Do roku 
2011 byly součástí rozpočtu 
města v celkové výši přibliž-
ně 90 milionů korun. Na druhé 
straně mimořádné požadavky 
na rozpočet vznikly v oblasti 
sociálních služeb provozova-
ných neziskovými organizacemi 
a příspěvkovou organizací měs-
ta SENIOR, které se potýkají 
s existenčními problémy kvůli 
nedostatečnému financování ze 
státního rozpočtu. Vliv na výda-
jovou část rozpočtu má také zvý-
šení snížené sazby DPH o 4 %,“ 
informoval starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek (ČSSD). 

V rámci jednotlivých odvětví 
rozpočtu může doprava počítat 
s částkou 55,689 milionu korun. 
Z ní půjde 14,4 milionu na za-
jištění dopravní obslužnosti, 
10 milionů na správu a opravy 

komunikací a 21 milionů korun 
na nové investice. Vzdělávání si 
vyžádá 30,155 milionu, z toho 
28,67 milionu korun provoz zá-
kladních škol a mateřské školy 
zřizované městem. Tělovýchova 
a zájmová činnost počítá s část-
kou 29,565 milionů, 5 milionů 
připadne na dotace sportovním 
organizacím, zbytek na provoz 
a údržbu sportovišť ve vlastnic-
tví města. 

Na sociální péči je vyčleněno 
26,035 milionu korun, velkou 
část z této sumy tvoří výdaje 
na provoz SENIORu Otroko-
vice. Do ochrany životního 
prostředí půjde 25,578 milio-
nu, z toho 21 milionů korun je 
určeno na nakládání s odpady 
a údržbu městské zeleně a byd-
lení. Komunální služby a územ-
ní rozvoj počítají s 23,125 mili-
onu korun. Pro odvětví kultury, 
kterou ve městě zajišťuje přede-
vším Otrokovická BESEDA, je 
určeno 18,224 milionu korun. 
Tyto částky v sobě mají zahrnu-
ty také investice v jednotlivých 
oblastech. Jednu z nejvýznam-
nějších položek na výdajové 
straně letošního městského roz-
počtu tvoří zajištění státní sprá-
vy a samosprávy, na které je vy-
naloženo 78,014 milionu korun. 
V této oblasti je část prostředků, 
přibližně ve výši 25,74 milionu 
korun, poskytována státem. Zde 
však došlo k poklesu oproti roku 
2011 ve výši téměř 6 milionů ko-

run, což donutilo město k úspoře 
na provozních nákladech úřadu 
přibližně ve stejné výši. Úspo-
ry bylo dosaženo na mzdových 
prostředcích a provozních výda-
jích města. 

Pro investice rozdělené rov-
noměrně do různých odvětví je 
vyčleněno 56,349 milionu ko-
run, které tvoří 18,5 % z celko-
vých výdajů. 

„V letošním roce jsme opro-
ti loňsku, kdy byl objem peněz 
vynaložených na investice re-
kordní od dob budování protipo-
vodňových opatření, celkovou 
částku výrazně snížili. I nadále 
ale budeme usilovat o využívá-
ní dotačních fondů a za jejich 
přispění realizovat akce, které 
pomohou rozvoji města. Před-
pokládáme, že by z cizích zdrojů 
mohlo být financováno 14,641 
milionu korun,“ přiblížil staros-
ta Otrokovic. 

Na straně příjmů hrají důleži-
tou roli sdílené daně, které tvoří 
přibližně dvě třetiny celkových 
příjmů, a to 204,183 milionu 
korun. Významným způsobem 
do městského rozpočtu zasáh-
nou příjmy z dotací na investice, 
které by měly letos činit 28,4 
milionu korun a již zmíněné do-
tace na výkon státní správy 25,5 
milionu korun, celkem tedy do-
tace od státu a regionálního ope-
račního programu ve výši 54,14 
milionu korun.  

 Pokračování na straně  3
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slavnostní podvečer uzavřel oslavy 870. výročí otrokovic
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První březnový podvečer bylo 
možné strávit v příjemné atmo-
sféře velkého sálu Otrokovické 
BESEDY při putování minu-
lostí i současností Otrokovic. 

Závěrečné ohlédnutí za loň-
ským 870. výročím první pí-
semné zmínky o městě vzniklo 
pod taktovkou kronikářky Ot-
rokovic Věry Kramářové.  

Pořad nabídl divákům průřez 
historií a také vystoupení míst-
ních spolků, sdružení i jednot-
livců. Sedm kapitol z historie 
a současnosti města představi-

lo sedm moderátorů. Pořadem 
provázeli diváky otrokovičtí 
zastupitelé, bývalá starostka 
města Radoslava Matuszková 
i paní kronikářka.  (ano)

Dětský folklorní soubor Dřeváček působící při ZŠ TGM s ve-
doucí Danou novotnou předvedl publiku v sále pásmo Ovečky, 
ovečky, kde je váš valášek.

Soubor Magna Mysteria zavedl svým zpěvem diváky do dávných dob. na programu byl J. A. Ko-
menský a jeho Svaté lásky labyrint a Soudce všeho světa a dále text připisovaný Martinu Lutherovi  
žalm 112 ze ženevského žaltáře.

Autorka scénáře závěrečného 
ohlédnutí za oslavami 870. 
výročí první zmínky o Otroko-
vicích Věra Kramářová. 

Pěvecký sbor Zvoneček při ZŠ TGM se sbormistryní Hanou 
Zvoníčkovou měl v repertoáru píseň Pavla nováka Zamykám, 
odmykám a Máš-li s kým od Karla Svobody. 

na pódiu Otrokovické BeSeDY nechyběly cvičenky TJ SOKOL 
Otrokovice. Pod vedením emilie Pabisové předvedly část z Čes-
ké suity od Antonína Dvořáka.

Mažoretky Domu dětí a mlá-
deže Sluníčko secvičily s ve-
doucí Jiřinou Kovářovou 
úvodní vystoupení podvečera.

žák ZŠ Trávníky a dramatic-
kého oddělení ZUŠ Otrokovi-
ce Filip Silný recitoval báseň 
Jiřího žáčka Ufo, ufo, ufoni.

Dramatické oddělení ZUŠ na-
studovalo úryvek z Rychlých 
šípů od Jaroslava Foglara 
v dramatizaci Roberta Belana.    

 Závodní skladbu pro rok 2012 
předvedl Wellness Team SPV 
TJ Jiskra Otrokovice pod ve-
dením Venduly Ondrášové.

Teče voda a Za humnama za našima v úpravě Valeše Lísy, Čerešničky v úpravě Františka Lýska 
a také zpívané přání Otrokovicím věnoval první březnový večer všem přítomným v sále ženský 
pěvecký sbor se sbormistrem Jaroslavem Zimákem.

Sbor Studánka ZŠ Mánesova (na snímku) se sbormistryní Andreou Dohnalovou zapěl písně Už je jatelin-
ka v úpravě Františka Lýska – variantu pro dva hlasy a Děti Slunce od Jiřího Koběrského. Sbor Gymná-
zia Otrokovice předvedl Lýskovu skladbu ve variantě pro tři hlasy a lidovou na tom bošileckým mostku.



stálice rockové a populární hudby. Všechna místa k se-
zení a stání spolehlivě vyprodala ostravská zpěvačka Věra 
Špinarová, která vystupovala v Otrokovické BESEDĚ se 
skupinou Adama Pavlíka. Publikum si při jejím koncertu 
pobrukovalo spolu s ní, lidé s lístky na stání se pohupovali 
v rytmu písní jako Já mám ráda boogie, Meteor lásky nebo 
Lži a hraj.  (ano), foto: Anna novoTnÁ
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Změny v parkování u polikliniky
Od pondělí 2. dubna bude dosud volně využívané parkoviště 
u Městské polikliniky Otrokovice změněno na místo s nut-
ností použití parkovacího kotouče. Maximální doba stání je 3 
hodiny, a to v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Výjimku z toho-
to režimu může udělit pouze Městská poliklinika Otrokovice 
v podobě zvláštního povolení. Tato změna je reakcí na nedo-
statek volných parkovacích míst v pracovní dny v době ordi-
načních hodin. Parkoviště má kapacitu 54 parkovacích míst, 
z toho 2 parkovací místa jsou vyhrazena pro imobilní občany. 
První box ve směru jízdy z hlavní silnice (tř. Osvobození) ne-
bude mít regulované parkování.  (ano)

Jak na dluhy, poradí v nových prostorách
Novou kancelář otevírá služba Dluhové poradenství Samari-
tán.   Kromě terénní formy, kdy pracovník může přijít přímo 
až ke klientovi domů, otevírá nově také svou kancelář v Ot-
rokovicích na adrese Tylova 725 v OD Prior v posledním pa-
tře. Kancelář je otevřena vždy v úterý a čtvrtek od 9 do 14.30 
hodin. Jindy si lze sjednávat schůzky předem s pracovníkem 
služby Mgr. Ondřejem Prchlíkem – kontakt: ondrej.prchlik@
otrokovice.charita.cz, tel: 734 435 004. V Otrokovicích služ-
ba Dluhové poradenství Samaritán pomáhá lidem, kteří si 
nevědí rady s dluhy, již dva roky. Zaměřuje se na postupné 
oddlužení, kdy se snaží pomáhat klientům s hospodařením, 
orientací v pohledávkách, kontaktováním věřitelů, pozastave-
ním exekucí až po vyřízení tzv. osobního bankrotu. „Službu 
poskytujeme zdarma, jelikož jsme sociální služba, jejímž zři-
zovatelem je Charita sv. Anežky Otrokovice,“ uvedl vedoucí 
otrokovického střediska Samaritán Tomáš Bernatík.  (ano)

vedení města chce prosadit zdravý pohyb do škol
Rozšíření výuky tělesné výchovy na základních školách. To 
je nový záměr města Otrokovice, který má reagovat na sni-
žující se tělesnou aktivitu dětí již v raném věku, a přispět tak 
ke zvýšení pohybové gramotnosti dětí a zároveň protidrogové 
prevenci.  Zvyšující se počet obézních dětí, které dlouhé hodi-
ny trávní před monitorem počítače, je alarmující. Příčinou je 
mnohdy pracovní vytíženost rodičů i vysoká cena zájmových 
kroužků. Proto si otrokovická radnice pohrává s myšlenkou 
umožnit dětem v první až čtvrté třídě na základní škole na-
vštěvujícím školní družinu absolvovat několikrát týdně spor-
tovní aktivity pod vedením profesionálních trenérů s licencí, 
a to pro rodiče dětí zcela zdarma. „Naší motivací je nabídnout 
dětem pohybové vyžití a prostřednictvím něj zvýraznit sport 
ve všech jeho podobách jako silnou a účinnou prevenci hazar-
du, alkoholu, drog, šikany a kriminality. Nyní jsme v úplném 
začátku úvah o možnosti rozšíření výuky sportu či obecně 
pohybu na otrokovických základních školách. Rada města 
jmenovala projektový tým, který jí v řádech týdnů předloží 
výsledky své práce,“ přiblížil místostarosta Otrokovic Milan 
Plesar s tím, že ve školních družinách všech otrokovických 
základních škol je dnes na 500 dětí.  Záměr je také v sou-
ladu se Školním vzdělávacím programem jednotlivých škol, 
Koncepcí státní podpory sportu v ČR i evropskou legislativou 
v oblasti podpory sportu. „Státní koncepce hovoří o tom, že 
města mají být aktivnější v procesu získávání mladé genera-
ce pro sport a pohybové aktivity, zejména pro pravidelnou 
sportovní činnost. První stupeň základních škol je optimální 
pro začátek práce s dětmi, které následně mohou přejít do or-
ganizovaných oddílů a sportovních klubů. Cílem by neměla 
být výkonnostní motivace. Jde především o zvládnutí pohy-
bových činností, rozvoj všestrannosti a vytvoření vztahu k po-
hybu. Vycházíme z toho, že pohyb je jednou ze základních 
potřeb dítěte. Zlepšuje zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost, 
zvyšuje sebevědomí a odolnost. Pomáhá navazovat kamarád-
ství, ale také vyrovnat se s neúspěchem a prohrou,“ upřesnil 
Milan Plesar. Rozhodnutí radnice o spuštění nového systému 
podpory výuky sportu na otrokovických ZŠ lze očekávat bě-
hem prvního pololetí 2012.  (kru)

Rada města schválila pravidla čerpání rozpočtu v roce 2012
Otrokovičtí radní schválili Pravidla pro čerpání rozpočtu a Roz-
pis rozpočtu města Otrokovice pro rok 2012. 
Pravidla pro čerpání jsou rozdělena do třech základních oblastí, 
kterými jsou investiční akce a projekty, provozní výdaje a ná-
kupy, rekonstrukce, opravy a udržování v objemu nad 50 tisíc 
korun. Ve všech oblastech je kladen důraz na maximální úsporu 
a efektivní využití finančních prostředků. Pozorně je sledována 
také příjmová část rozpočtu. Pokud by totiž vzhledem k sou-
časné ekonomické situaci a změnám ve státním rozpočtu došlo 
k výkyvu, musí se jednotlivé případy řešit individuálně.  (red)

AkTuÁlně Z MěsTA

víCE AkTuAlIT nA www.oTRokovICE.CZ

Dokončení ze strany 1
Dalších 35,603 milionu přine-
sou nedaňové příjmy a 3,6 mi-
lionu korun z prodeje vlastního 
movitého i nemovitého majetku 
a přijaté příspěvky na investiční 
majetek 7,3 milionu korun. 

Financování aktivit města 

je zajištěno úvěry s celkovým 
rámcem 150 milionů korun. 
Čerpání úvěru k 1. 1. 2012 je 
120 milionů korun, které ale 
bude sníženo úhradou dotací 
posunutých z roku 2011 v cel-
kové výši cca 40 milionů korun. 
„Rozpočet na rok 2012 nezvy-

šuje zadlužení města, pokud 
nedojde k nějaké nepředvídatel-
né události ve vývoji příjmové 
části rozpočtu, dokonce by mělo 
dojít ke snížení celkové výše 
čerpání úvěrů,“ uzavřel starosta. 
 Mgr. lenka kRuPkovÁ,
 tisková mluvčí Otrokovic

V roce 2011 proinvestovalo 
město Otrokovice rekordní část-
ku 170 milionů korun, a to ze-
jména kvůli úspěšnému získání 
evropských dotací. V duchu 
řádného hospodaření a dalšího 
nezadlužování města novými 
úvěry se koalice ve vedení měs-
ta rozhodla v roce 2012 investo-
vat 56,349 milionu korun, které 
tvoří 18,5 % z celkových výdajů 
schváleného rozpočtu města, 
což je v porovnání s rozpočty 
obdobně velkých měst v ČR 
nadstandardní. 

Celkem se jedná o pětadvacet 
investičních akcí. Z celkového 
objemu finančních prostředků 
bude z vlastních zdrojů vynalo-
ženo 41 milionů. Zisk dotací se 

předpokládá ve výši 15,3 milio-
nu korun. „Chceme město roz-
víjet ve všech oblastech, proto 
jsou mezi investicemi zahrnuty 
kromě nových staveb s budou-
cím určením široké veřejnosti 
také rekonstrukce zařízení pro 
seniory i mateřskou školu. Po-
čítáme i s obnovou dopravní 
infrastruktury, která zahrne po-
stupnou rekonstrukci chodníků 
a zlepšení v oblasti městské 
hromadné dopravy. Nechceme 
město zadlužovat novými úvě-
ry, proto se snažíme získávat 
co nejvíce prostředků z evrop-
ských i národních zdrojů, a být 
tak dobrými hospodáři,“ přiblí-
žil otrokovický místostarosta 
Milan Plesar. 

Otrokovice jsou dnes vý-
znamným průmyslovým měs-
tem, ve kterém sídlí řada podni-
katelských subjektů. Mimo jiné 
je to i největší český exportér 
pneumatik Barum Continental. 
Právě působení pneumatikárny 
přispívá dlouhodobě k nízké 
míře nezaměstnanosti v celém 
regionu. Činnost radnice je smě-
řována tak, aby přispívala k dy-
namickému rozvoji města a jeho 
vysoké životní úrovni. Cílem je 
vytvářet dobré podmínky pro ži-
vot občanů také podporou pod-
nikatelských záměrů, které při-
nášejí užitek obyvatelům a jsou 
v souladu s platnými zákony.
 Mgr. lenka kRuPkovÁ, 
 tisková mluvčí Otrokovic

Město letos investuje 56 milionů korun

Zastupitelé schválili rozpočet otrokovic na rok 2012

vyjádření otrokovických  zastupitelů ke schválenému rozpočtu
„Jsme si vědomi toho, že hledá-
ní úspor je vždy nepopulární, ale 
v ekonomické situaci města Ot-
rokovice bylo a je jejich nalezení 
a uvedení do praxe přímo nut-
ností. Protože NOVÝ IMPULS 
nechce žít na dluh, po několik 
týdnů jsme jako jediní připravo-
vali a nakonec i přednesli vlastní 
návrh úspor v rozpočtu města 
pro letošní rok ve výši 14,6 mili-
onu korun. Protože byla podstat-
ná část námi navržených úspor 
koaličními partnery akceptová-
na, došlo ke společné shodě nad 
vyrovnaným rozpočtem pro rok 
2012. Máme velmi dobrý po-
cit z toho, že i v letošním roce 
zlepšíme kvalitu života všech 
skupin obyvatel města a přitom 
nezatížíme město novými úvěry. 
Na druhou stranu se nemůžeme 
ubránit zklamání a povzdechu 
nad tím, že na vše potřebné a pro 
mnoho z nás důležité věci v nej-
různějších oblastech se bohužel 
s ohledem na omezené příjmy 
města nedostává.“ Zastupitelé 
 novÉHo IMPulsu
„Vyrovnaný rozpočet měs-
ta na rok 2012, to byla jedna 
z hlavních podmínek i volební-
ho uskupení Nezávislí, jehož zá-
stupci se aktivně podíleli na jeho 
zpracování a přípravě. Že ne-
dochází v dnešní ekonomické 
situaci ke zvyšování zadluže-
nosti města, je zajisté velkým 
úspěchem. Na druhé straně však 
muselo proti tomu dojít k zá-
sadnímu omezení provozních 

prostředků a nebude možné re-
alizovat všechny předpokládané 
investiční akce pro tento kalen-
dářní rok.“  Jiří ondráš, nEZ
,,Jsme rádi, že se podařilo do-
sáhnout rozpočtu vyrovnaného, 
což je skutečná rarita, které se 
dosáhlo po mnoha letech. Vý-
hrady, které pro mne znamenaly 
zdržení se hlasování, mám ze-
jména proti přípravě revitalizace 
části náměstí a zvýšeným ná-
kladům na dokončení veřejného 
sportovního areálu na Baťově. 
Tyto peníze by se daly ušetřit.“
  Pavlína Herentinová, ods
„Můj osobní názor je, že to je 
jeden z nejlepších rozpočtů, 
jaký jsme vůbec v dané době 
a podmínkách mohli připravit 
a doporučit zastupitelstvu k při-
jetí. Vím, že jsou v něm mezery, 
které bychom rádi v následují-
cích obdobích doplnili, a to jistě 
uděláme a potřebný čas tomu 
budeme věnovat, upravíme ho 
směrem k ještě vyšší kvalitě. 
Velkou pozornost budeme vě-
novat celé výdajové stránce 
čerpání rozpočtu. Pozornosti  
samozřejmě neunikne příjmo-
vá strana. Stabilita některých 
příjmů v budoucnu, jako např. 
předpokládané  a očekávané pří-
jmy z loterií. Pozornosti neunik-
ne ani kvalita příjmů z pronájmů 
majetku  a samozřejmě efekti-
vita správy majetku. Vždy zdů-
razňuji, že jsme zde pro občany, 
občané nás vybavili mandátem, 
jsme tady pro ně, ne oni pro 

nás. Také proto pro nás všechny 
uděláme, co je v našich mož-
nostech, schopnostech a silách. 
To, že jsme opustili rozpočtové 
provizorium a město se nyní řídí 
řádným rozpočtem, pokládám 
za důležité a velmi dobrý stav 
a signál našim občanům a naše-
mu okolí.“  václav Ransdorf, 
 ksČM
„Jsem určitě rád, že je letošní 
rozpočet vyrovnaný, a nemělo 
by tak dojít k navýšení objemu 
úvěrů. Přesto je pro mne zkla-
máním, že není navržen jako 
přebytkový. Po loňském deficitu 
a z výhledu, který byl loni na rok 
2012, jsem to předpokládal.
 vojtěch Čambala, kdu-Čsl
„S rozpočtem na rok 2012 ne-
souhlasíme, podle dříve přija-
tého rozpočtového výhledu měl 
být o 20 mil. Kč přebytkový, 
nikoliv pouze vyrovnaný.  Vadí 
nám zde zejména nové investice 
přímo spjaté s realizací  areálu 
na Baťově, které nebyly v pů-
vodním projektu a které zvyšují 
výdaje města o cca 10 mil. Kč. 
Dalším zbytečným výdajem 
je pak 5 mil. Kč na revitalizaci 
nám. 3. května, která není v ta-
kovém rozsahu nutná.“ 
 Miroslav Malina, občané oE 
„Zásadní výhrady jsem k roz-
počtu neměl, částečně se shoduji 
s postojem pana Maliny. Projekt 
veřejně sportovního areálu ne-
byl dotažen do detailů, a proto 
je třeba dofinancovávat detaily.“ 
 vlastimil Bukovjan, ToP 09

koncert věry Špinarové byl doslova nabitý energií



Rada města otrokovice 
20. 2. 2012
Rada města při dalším ze svých 
jednání projednala a přijala 
usnesení k 23 bodům. Všech-
na usnesení jsou veřejná a jsou 
k dispozici na webu města 
www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Radní schválili mimo jiné 
změnu jízdního řádu Dopravní 
společnosti Zlín-Otrokovice 
linky č. 55 od 1. 3. 2012 spočí-
vající ve zvýšení dopravní do-
stupnosti MHD pro pracovníky 
Barumu Continental a Tep-
lárny Otrokovice. Rada města 
poté vyhodnotila a schválila 
závěrečnou zprávu projektu 
zřízení Městské televize Otro-
kovice. Radní dále vzali na vě-
domí plán propagace města pro 
letošní rok předložený odbo-
rem školství a kultury městské-
ho úřadu. Rada dále schválila 
poskytnutí dotace 10 tisíc ko-
run občanskému sdružení Han-
dicap(?) Zlín a 15 tisíc korun 
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlí-
ně na akci Den Salvatora, který 
se uskuteční 20. 4. 2012 v pro-

storách Rekreační oblasti Štěr-
koviště. Radní se dále zabývali 
a schválili smlouvu mezi měs-
tem Otrokovice a společností 
JVM-RPIC Zlín na zpracování 
žádosti o dotaci na individuál-
ní projekt „Modernizace a na-
pojení vyrozumívacích a varo-
vacích systémů Otrokovice,“ 
realizovaný jako součást celo-
krajského integrovaného pro-
jektu. V závěru jednání radní 
schválili také uzavření nových 
nájemních smluv na městské 
byty mezi městem Otrokovice 
a žadateli splňujícími daná kri-
téria a podmínky. 

Rada města otrokovice  
5. 3. 2012
Radní se při jednání zabývali 
24 body programu, ke kterým 
přijali usnesení. Všechna jsou 
veřejnosti k dispozici na webu 
města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Radní vyhlásili záměr města 
Otrokovice pronajmout neby-
tové prostory bufetu na Měst-
ském koupališti Otrokovice 
o celkové výměře 51,57 m2 

po dobu letní rekreační sezony 
za minimální cenu 100 tisíc ko-
run. Rada města poté schválila 
čerpání příspěvku na pokrytí 
prokazatelné ztráty z hospo-
dářské činnosti Otrokovické 
BESEDY s. r. o. v březnu 
2012 ve výši 1 349 060 korun 
a ve II. čtvrtletí 2012 ve výši 
2 331 800 korun. Radní dále 
schválili projektový záměr 
Zkvalitnění sociálních služeb 
poskytovaných SENIORem 
Otrokovice – vozidlo pro pře-
pravu tělesně postižených osob 
a zlepšení vybavení SENIORU 
B v maximální výši 2 901 000 
korun (75% dotace z ROP EU, 
25% vlastní zdroje žadatele). 
Rada města poté schválila ná-
jemní smlouvu mezi městem 
Otrokovice a Moravskoslez-
ským kynologickým svazem 
ZO Otrokovice na pronájem 
pozemku o výměře 5300 m2 

známého jako „psíčkárna“ ne-
daleko moravní lávky na Baťo-
vě. Rada města schválila také 
závěrečnou zprávu o realizaci 
projektu Veřejný sportovně 
společenský areál Otrokovi-

ce – Baťov a ukončení práce 
stejnojmenného projektového 
týmu z důvodu splnění zadané-
ho cíle. Rada města poté vzala 
na vědomí podání žádosti o do-
taci z Operačního programu Ži-

votní prostředí na zlepšení te-
pelně izolačních vlastností ZŠ 
Trávníky, přičemž rozhodnutí 
o přidělení či nepřidělení do-
tace bude známo ještě v druhé 
polovině roku 2012. 

OtrOkOvické
nOviny4

Z JEdnÁní RAdy A ZAsTuPITElsTvA MěsTA oTRokovICE

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů město Otrokovice vyhla-
šuje výBěRovÉ říZEní nA PRonÁ-
JEM nEByTovýCH PRosToR v 1. 
PATřE oBJEkTu Č. P. 1342, nÁM. 3. 
kvěTnA, oTRokovICE o celkové vý-
měře 34,80 m2, na parcele č. 2554 v k. ú. Otro-
kovice, kolaudované k účelu nepotravinářské 
prodejny, za následujících podmínek: 1. doba 
nájmu: nejdříve od 1. 5. 2012 na dobu neu-
rčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 600 Kč/m2/rok (bez 
DPH) b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nej-
později do 5. dne prvního měsíce příslušného 
čtvrtletí a může být každoročně upraveno o % 
inflace za předcházející rok, které uvádí vždy 
počátkem roku ČSÚ,  c) nezahrnuje zálohy 
na služby spojené s užíváním nebytových pro-
stor,
3. účastník výběrového řízení v žádosti uvede 
navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel 
nájmu, 
4. dále účastník výběrového řízení ke své žá-
dosti doloží kopii živnostenského oprávnění  
nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem 
smlouvy doloží originál potvrzení o bezdluž-
nosti ve vztahu k České správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní po-
jišťovně 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 smlou-
vy i závazek, že v pronajímaných nebytových 
prostorech nebudou umisťovány a provozová-
ny výherní hrací přístroje, interaktivní video-
loterijní terminály a jiná obdobná technická 
zařízení umožňující interaktivní hraní her 
s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů.
7. nájemce před podepsáním nájemní smlou-
vy uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtlet-
ního 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 vyrovná-
ní všech závazků, bude tato kauce, případně 
její úměrná část, pronajímatelem vrácena ná-
jemci.
8. uzávěrka výběrového řízení: 28. 3. 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. Do-
hnal). Bližší informace poskytne Eva Kadle-
číková  na tel.: 577 662 317. Nabídky předají 
zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení nám. 3. května 
1342 “ na adresu: TEHOS, s. r. o., k rukám 
ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovi-
ce. 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 vy-
hlašuje výBěRovÉ říZEní 
nA PRonÁJEM nEByTo-
výCH PRosToR nA MěsT-
skÉM kouPAlIŠTI, ulICE 
MÁnEsovA, oTRokovICE 
(zkolaudováno k účelu užívání 
– bufet), o celkové výměře bufet 
– 18,26 m2, ostatní příslušenství 
(sklad, sprcha, zádveří, předsíň-
ka, WC) – 13,31 m2 a venkovní 
plochy – 20 m2, za následujících 
podmínek:
1. doba nájmu: po dobu letní re-
kreační sezony 2012,
2. provozování bufetu a venkovní 
zahrádky,
3. minimálně nájemné (bez slu-
žeb): 100 000 Kč (0% sazba DPH) 
za sezonu, nájemce uhradí celé 
nájemné za sezonu, včetně zálo-
hy na služby, nejpozději do 30. 6. 
2012, 
4. nájemce bude respektovat ote-
vírací dobu dle provozního řádu 
Městského koupaliště,
5. nájemce nebude používat skle-
něné obaly a skleněné nádoby,
6. pronajímatel nezajišťuje vyjád-
ření dotčených orgánů, která jsou 

nutná k předmětu podnikání,
7. zákaz prodeje alkoholických 
nápojů, vyjma piva,
8. zákaz prodeje tabákových vý-
robků,
9. účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede: návrh ceny 
a doloží výpis z obchodního rejs-
tříku,
10. před podpisem smlouvy vítěz 
výběrového řízení doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k České správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně, celnímu 
úřadu a čestné prohlášení o bez-
dlužnosti ve vztahu k městu Ot-
rokovice a městem zřízeným or-
ganizacím.
11. uzávěrka výběrového řízení: 
18. 4. 2012 ve 12 hod. Výběrové 
řízení vyhodnocuje na neveřej-
né schůzi Rada města Otrokovi-
ce.  Prohlídku předmětných pro-
stor je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší 
informace poskytne Eva Kadle-
číková  na tel.: 577 662 317. Za-
davatel si vyhrazuje právo vý-
běrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

Zastupitelstvo města otrokovice 16. 2. 2012
Zastupitelé města se při svém únorovém zasedání zabývali 15 
body programu, k nimž přijali usnesení. Všechna jsou veřejnosti 
k dispozici na webu města www.otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města. 

Zastupitelé většinově schválili rozpočet města Otrokovice pro 
rok 2012 a rozpočtový výhled města na léta 2013 a 2014. Za-
stupitelé dále schválili smlouvy o poskytnutí zálohy na činnost 
Charitě sv. Anežky ve výši 1,8 milionu korun a otrokovické po-
bočce občanského sdružení Naděje 875 tisíc korun. Zastupitelé 
schválili také investiční záměr projektu Vjezd do průmyslového 
areálu TOMA a. s. křížením podjezdem pod mezinárodní že-
lezniční tratí, dále záměr projektu revitalizace ulice Nerudova 
a uzavření vzorové smlouvy o partnerství a spolupráci při re-
alizaci Konceptu pro výzvu ROP EU Střední Morava podob-
last podpory 2.2.9. Integrované plány měst nad 5 tisíc obyvatel. 
Město Otrokovice zde podává projekt „Integrované řešení areá-
lu TOMA a. s. spolu s partnery TOMA a.s. a MITAS a.s. Zastu-
pitelé poté schválili smlouvy o zálohách na dotaci na činnost pro 
sportovní a mládežnické organizace těm organizacím, které o to 
požádaly. Rozhodnutím zastupitelů získala TJ Jiskra Otrokovice 
zálohu ve výši 721 tisíc korun a FC Viktoria Otrokovice zálohu 
ve výši 153 tisíc korun. Ing. Milan PlEsAR,
  místostarosta Otrokovic

Cestování dětí do zahraničí se 
od 27. června 2012 zásadně 
mění. Podle nařízení Evropské 
unie a díky následné novele 
zákona o cestovních dokladech 
skončilo dnem 1. července 
2011 zapisování dětí do cestov-
ních dokladů rodičů. Do té doby 
provedené zápisy dětí v pasech 
rodičů jsou platné pouze do 26. 
června 2012. 

Po tomto datu budou moci 
děti cestovat již jen s vlastním 
cestovním dokladem nebo ob-
čanským průkazem. Ten se vy-
dává od 1. ledna 2012  i dětem 
mladším 15 let a lze jej využít 

k  cestování v rámci Evropské 
unie. Uplatní se tak zásada „jed-
na osoba - jeden cestovní pas“. 
Skončením platnosti zápisu dětí 
v cestovních dokladech rodičů 
však nekončí platnost cestov-
ních dokladů rodičů. „Vyhněte 
se stresu a frontám těsně před 
cestou do zahraničí a vyřiďte 
cestovní doklad svým dětem 
co nejdříve“, radí pracovníci 
přepážek občanských průka-
zů a cestovních dokladů MěÚ 
Otrokovice.  Požádat o vydání 
cestovního dokladu lze na míst-
ně příslušném úřadě obce s roz-
šířenou působností dle místa tr-

valého pobytu občana. Zákonný 
zástupce dítěte předkládá rodný 
list dítěte a svůj občanský prů-
kaz. Žádost se pořizuje elek-
tronicky včetně pořízení foto-
grafie, a je proto nutná i osobní 
účast dítěte. Správní poplatek 
za vydání cestovního dokladu 
činí u dítěte do 15 let 100 Kč, 
v případě vydání občanského 
průkazu osobě mladší 15 let 
50 Kč. Podrobnější informa-
ce poskytne MěÚ Otrokovice 
na tel. 577 680 232-3. 
 Bc. Marcel nEMČEk, 
 vedoucí odboru
  evidenčně-správního

Chystáte se s dětmi cestovat do zahraničí? Pozor na změny
úřední hodiny podatelny a pokladny pro podání da-
ňového přiznání k dani z příjmů za rok 2011
V době od 26. 3. 2012 do 2. 4. 2012 včetně budou moci ob-
čané odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2011 
následovně:
Podatelna pondělí 26. 3. 2012 8.00 –18.00 hodin 
Pokladna 26. 3.: 8.00–12.00 a 12.30–15.00 hodin
Podatelna úterý 27. 3. 2012 8.00–18.00 hodin
Podatelna středa 28. 3. 2012 8.00–18.00 hodin 
Pokladna 28.3.: 8.00–12.00 a 12.30–15.00 hodin
Podatelna čtvrtek 29. 3. 2012 8.00–18.00 hodin 
Podatelna pátek 30. 3. 2012 8.00–18.00 hodin 
Podatelna pondělí 2. 4. 2012 8.00–18.00 hodin 
Pokladna 2. 4.: 8.00–12.00 a 12.30–15.00 hodin
 Ing. Miloslav MIkEŠTík, ředitel FÚ v Otrokovicích

Informace z finančního úřadu



Žáci otrokovického gymnázia 
mají spoustu možností mi-
mostudijního vyžití.  „Máme 
velice aktivní studentské di-
vadlo VARIACE, které bylo 
založeno v roce 1957 Věrou 
Kramářovou a které je jedním 
z nejstarších studentských 
divadel malých forem nejen 
ve Zlínském kraji. Dlouhodobě 
na gymnáziu působí i Sbor GO 
založený v roce 1967  Vladi-
mírem Javorkem. V současné 

době zde působí též student-
ská kapela Geniální Omyl,“ 
přiblížil ředitel gymnázia Ivo 
Kramář. 

Ale nejen kulturou je člověk 
živ. Na škole úspěšně půso-
bí  kroužek florbalu či spor-
tovních her, samozřejmostí 
je  učebna výpočetní techniky 
s internetem. „Pokud žáci pro-
jeví zájem o nějakou aktivitu, 
škola vždy hledá možnosti, jak 
vyjít vstříc. Realizovali jsme 

například zájmový útvar práce 
s digitální fotografií,  v příštím 
roce se chystáme otevřít krou-
žek zumby,“ podotkl Kramář.  

Gymnázium Otrokovice 
také dlouhodobě realizuje 
projekty spolufinancované 
ESF a státním rozpočtem ČR, 
které vhodným způsobem do-
plňují výuku přírodovědných 
předmětů či pomohly oboha-
tit školní vzdělávací program 
o osobnostní kurzy; ty každý 
žák absolvuje nejméně dvakrát 
za studium. „K všestrannému 
rozvoji našich studentů přispí-
vá též projekt Comenius, který 
realizujeme společně se škola-
mi z Polska, Maďarska, Itálie, 
Španělska a Turecka. Díky fi-
nancím z projektu se nám po-
dařilo vyslat do participujících 
škol v cizích zemích více než 
desetinu studentů. V současné 
době jsme podali další projekt 
partnerství spolu se školami 
z výše uvedených zemí,“ dopl-
nil ředitel gymnázia.  (ano)

Kdo chce pokračovat ve studiu 
na vysoké škole anebo chce do-
sáhnout všeobecného vzdělání, 
ten může podle ředitele Gym-
názia Otrokovice Mgr. Ivo 
kRAMÁřE směle uvažovat 
o studiu na této škole. Kromě 
vzdělávání poskytuje bohatý 
kulturní, ale třeba i sportovní 
život. „Vždy jsme se snažili 
rozvíjet žáka v celé šíři jeho 
osobnosti. Škola reprezentu-
je Zlínský kraj na celostátní 
úrovni jak v oblasti sportu, 
například atletiky, tak v někte-
rých olympiádách, například 
v latině. Škola se účastní růz-
ných soutěží, i když vzhledem 
k cílům vzdělávání to není naší 
prioritou,“ poznamenal ředitel.
Proč by podle vás školáci 
měli při výběru střední školy 
uvažovat právě o Gymnáziu 
otrokovice?
Gymnázium Otrokovice je 
všeobecně vzdělávací školou, 
která kvalitně připraví žáky 
na libovolnou vysokou školu: 
máme nejšířeji koncipovaný 
vzdělávací plán ze všech okol-
ních gymnázií. Jeho povinnou 
část doplňuje bohatý systém 
volitelných předmětů. Zaklá-

dáme si na tom, že jsme školou 
rodinného typu.  Ve Zlínském 
kraji patříme k nejmenším 
školám, ale to je současně naší 
největší devízou. Ve velkých 
školách nelze navázat nato-
lik bezprostřední vztahy mezi 
žáky vzájemně, žáky a peda-
gogy či žáky a vedením školy, 
jaké jsou příznačné pro naše 
gymnázium. Právě proběh-
nuvší GOfest - vystoupení hu-
debních skupin, divadel, sboru, 
taneční vystoupení či výtvarné 
dílny – je toho dokladem.
v jakých předmětech se mo-
hou studenti vzdělávat a ja-
kou formou?
Učební plán co nejvíc navazuje 
na skvělé tradice prvorepubli-
kových gymnázií a plně roz-
víjí tradici našeho gymnázia 
i z doby, kdy na škole působila 
celá plejáda nadšených a obě-
tavých pedagogů (Mynář, Ja-
vorek, Batelka, manželé Kra-
mářovi a Frydrychovi a další). 
Škola zachovala náročný 
všeobecný ráz studia, a tím 
neomezila žáka v jeho další 
profesní volbě. Promyšlený 
systém volitelných předmětů 
pak  učební plán vhodně do-

plňuje a umožňuje žákovi jeho 
další nadstavbovou specializa-
ci. Samozřejmě nabízíme vše, 
co je standardem i na jiných 
gymnáziích (například širo-
kou škálu jazyků -  anglický, 
německý, francouzský, španěl-
ský, ruský a latinu).  
Je v profesorském sboru ně-
jaký bývalý absolvent?
Gymnázium Otrokovice vždy 
bylo školou, která vytváře-
la úzký vztah mezi pedago-
gy a žáky. Je tedy logické, že 
po absolvování vysoké školy 
se absolventi rádi vracejí zpět 
v roli pedagogů. Ze součas-

ného pedagogického sboru je 
12 učitelů absolventy našeho 
gymnázia. I já k nim patřím.
vyjmenujte některé býva-
lé žáky, kteří jsou nějakým 
způsobem zapsaní v povědo-
mí lidí.
Absolventi naší školy výraz-
ným způsobem ovlivňují nejen 
město Otrokovice, ale některé 
osobnosti se dostaly do obec-
ného povědomí. Absolventy 
GO jsou například někteří lé-
kaři působící v Otrokovicích, 
obě  ředitelky i ředitel základ-
ních škol, lidé ve vedení firem 
a různých institucí působících 
na území města atd. Absol-
ventem GO je i pan starosta. 
Na celostátní úrovni jsou na-
příklad známými osobnostmi 
triatlonista Petr Vabroušek,  
předseda správní rady Liberál-
ního institutu Doc. Ing. Miro-
slav Ševčík, CSc., renomovaná 
fotografka ověnčená mnoha 
cenami a dokumentaristka 
Libuše Rudinská, ostravský 
redaktor Českého rozhlasu 
Martin Knitl, redaktor ČT Lu-
boš Dostál aj. Nejen mezi otro-
kovickou a zlínskou veřejností 
se zaslouženému respektu těší  

herec Městského divadla Zlín 
Gustav Řezníček, zlínský oční 
lékař MUDr. Tomáš Kuběna 
a další.
Gymnázium nebylo dosud 
rekonstruováno. nutný-
mi opravami prošlo po po-
vodních roku 1997. Teď jej 
čeká zateplování. Co říkáte 
na tuto rekonstrukci?
Gymnázium Otrokovice v sou-
časné době využívá „historic-
kou“ budovu A a protilehlou 
budovu B, kde probíhá výuka 
jazyků. Obě budovy byly čás-
tečně zrekonstruovány po zá-
plavě v roce 1997. V současné 
době se plánuje zateplení bu-
dovy A, kterou by financoval 
ZK s využitím dotace OP ŽP. 
Škola se tím i vzhledově sjed-
notí se sousední ZŠ.
Škola vznikla k 1. září 1953. 
do oslav 60. výročí zbývá 
ještě rok a půl. Přemýšlíte 
přesto už nyní, zda a jak jej 
oslavíte?
Úvahy o oslavách ještě nejsou 
na pořadu dne, ale  jistou před-
stavu již mám. Rozhodně se 
nebude jednat jen o jednorázo-
vou akci.   
 Anna novoTnÁ
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V sobotu 10. března odpole-
dne se otevřela budova Gym-
názia Otrokovice studentům 
i veřejnosti. Po mimořádném 
úspěchu pololetní školní aka-
demie totiž studenti usoudili, 
že je škoda programu nevyu-
žít ještě jednou a důkladněji, 
a uspořádali 1. GOfest. Založi-
li tak tradici, jejíž laťku nasta-
vili vysoko:
  Ve 13 hodin vítá hosty je-
den ze studentů a zástupkyně 
ředitele a zahajuje pěvecký 
sbor. Poté ožije celá škola, 
všude potkáváte diváky mí-
řící právě na to své vybrané 
představení. Autorský koncert 
Štěpána Šabata, dvě ukázky 
z her studentského divadla 
Variace (už se těšíme na Fes-
tival gymnázií!), v tělocvičně 
breakdance a sólový aerobic, 
další divadlo – tentokrát au-
torské, módní přehlídka, pak 

očekávané vystoupení škol-
ní kapely Geniální Omyl, jež 
se o pololetí vynořila doslova 
z ničeho a sklidila frenetické 
ovace (ano, dnes také), už za-
vedená hudební skupina jiného 
studenta  gymnázia… Bolí vás 
nohy? Jděte si zahrát scrabble 
nebo šachy. Máte hlad?  Zajdě-
te si na svačinu, na kávu a zá-
kusek. Chcete sami tvořit? I to 
je možné, tady je malování me-
todou airbrush, jinde si můžete 
uplést košíček, vyfotografovat 
se, projít si výstavu … A učitel 
taje, žasne a raduje se: vždyť 
ti, kteří třeba nevynikají v jeho 
předmětu, se představují jako 
mladí lidé s mimořádným ta-
lentem, mají spontánnost, vtip, 
dar ducha, dokážou organizo-
vat, jsou samostatní, jsou pros-
tě úžasní. Je moc dobře, když si 
svých žáků můžeme vážit. 
 Eva svoBodovÁ                      

Gymnázium otrokovice je sympatické svou rodinnou atmosférou
Připravit co nejlépe studenty pro další vzdělávání na vysokých školách, to je úkolem pedagogů Gymnázia Otrokovice, instituce, jejíž vznik se datuje k 1. září 1953. Tuto 
střední školu navštěvuje v současné době 355 žáků, škola má třicet pedagogických pracovníků a sedm správních zaměstnanců. Škola v této chvíli nabízí dva obory vzdělá-
vání: čtyřletý obor pro žáky 9. ročníku základní školy a osmiletý obor pro žáky ukončující 5. ročník základní školy. Gymnázium je jednou ze tří středních škol působících 
na území Otrokovic. V příštích číslech Otrokovických novin představíme i Střední odbornou školu Otrokovice a Střední průmyslovou školu Otrokovice.

Ivo kramář: Absolventy našeho gymnázia jsou i ředitelé všech tří základních škol

Geniální omyl a ti druzí aneb 1. Gofest

Mimoškolní aktivity? sbor, divadlo, florbal i výměnné pobyty

Sbor Gymnázia Otrokovice nechyběl ani na slavnostním podvečeru 
věnovaném ukončení oslav 870. výročí první písemné zmínky o městě.

studenti: výhoda je, že školu máme skoro u domu
„Je to nejblíž, nechtěla jsem 
nikam dojíždět,“ takto proza-
icky shrnula studentka septimy 
Nathalie Marková důvod, proč 
si vybrala ke studiu právě otro-
kovické gymnázium. 

Ono nedojíždění ale podle ní 
není jedinou výhodou. „Mám 
tuto školu ráda. Studium zvlá-
dám i s volnočasovými aktivita-
mi, jako je třeba šéfredaktorství 
webu otrokovice.org,“ pozna-

menala Marková. Zatím se vě-
nuje naplno všem předmětům. 
Není totiž dosud rozhodnutá, co 
přesně dále studovat. „Vypadá 
to ale na práva či mezinárodní 
vztahy,“ doplnila studentka. 

Pokud jde o výběr školy, sep-
timán Štěpán Šabat vypráví po-
dobný příběh. „Přišlo mi to jako 
nejlepší volba. Dělal jsem sice 
přijímačky i jinam, ale kvůli do-
jíždění jsem raději zvolil gym-

názium,“ a jedním dechem do-
dává, že na druhou stranu řada 
jeho spolužáků dojíždí do Otro-
kovic a nevadí jim to. 

Po maturitě by se chtěl vě-
novat veterině nebo medicíně. 
„Možná jsem mohl jít i na ně-
kterou odborně zaměřenou 
střední školu, ale na druhou 
stranu tady získané všeobecné 
vzdělání mi nikdo nevezme,“ 
uzavřel.  (ano)

s
n

íM
k

y
: 

A
n

n
A

 n
o

v
o

T
n

Á



OtrOkOvické
nOviny6

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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1. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, od 13 do 18 hod.
Otrokovická BESEDA ve spolupráci s výtvarným obchůdkem Duhová ještěrka pořá-
dají: vElIkonoČní JARMARk
První ročník nabídne pestrou přehlídku lidových řemesel zaměřenou na vše co souvisí 
s Velikonocemi. DĚTSKÉ VÝTVARNÉ DÍLNY. Doprovodný kulturní pořad a ob-
čerstvení zajištěno. vstup volný

2. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 19.30 hodin 

lA GIoIA - koncert tria tenorů. vstupné: 280, 260 a 240 kč

4. dubna, foyer Otrokovické BESEDY, v 17 hod.
Vernisáž  ZUŠ Otrokovice „s ČERTy nEJsou ŽERTy“
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice. Na vernisáži vystoupí žáci 
hudebního oboru ZUŠ Otrokovice. Výstava potrvá do 30. 4.  vstup volný

6. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 15.30 hod.
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá
MoToBEsIP – povídání nejen pro motorkáře s cestovatelem a prezidentem Čes-
ké asociace Route 66 panem Zdeňkem Juráskem, beseda s dopravním policistou 
kpt. Bc. A. Bublákem, zásady bezpečného oblékání představí Ing. L. Hubík, činnost 
BESIPu představí koordinátor pro Zlínský kraj Z. Patík.  vstup volný

12. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, od 17 hodin
novÉ 3d TECHnoloGIE v soCHAřsTví - přednáška.  vstup volný

13. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 19 hod.
Divadelní soubor absolventů Gymnázia Otrokovice (bývalých členů divadla Variace) 
„Comeback“ uvádí: lubomír kubátko: PodHoRský PEnZIon
Příběh dvou rozhádaných snoubenců a jedné velké sázky.  vstupné dobrovolné

14. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 15 hod.
MLADÁ SCÉNA Ústí nad Labem uvádí: B. němcová/k. Herzinová 
o slunEČníku, MěsíČníku A věTRníku
Příběh se spoustou kouzel a písniček, bohatými zvukovými i světelnými efekty potěší 
nejen malé diváky.  vstupné: 90, 80 a 70 kč

17. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 19.30 hod.
kAMEloT – křest nového CD „Proti proudu“
Slavná folková kapela po mnoha letech  v Otrokovicích!  vstupné: 160 a 140 kč

19. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 18 hod.  
EvA A vAŠEk  -  Setkání se známou dvojicí tentokrat ve formě tanečního podveče-
ra. Stolové uspořádání nového velkého sálu. Občerstvení zajištěno. vstupné: 180 kč

20. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 19 hod. 
J. Foglar – RyCHlÉ ŠíPy

Legendární představení Slováckého divadla Uherské Hradiště se vrací do Otrokovic-
ké BESEDY. Režie: R. Bellan  vstupné: 280, 260 a 240 kč

24. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 19 hodin
PAnovA FlÉTnA A CIMBÁl
Koncert umělců mezinárodního významu. Liselotte & Jan Rokytovi vytvořili netra-
diční nástrojové spojení Panovy flétny a cimbálu. V programu zaznějí skladby od stře-
dověku až po současnou hudbu, skladby Bély Bartoka, Claude Debussyho a dalších.
 vstupné: 80 kč, mládež a studenti 40 kč, členové kPH na předplatenky.

27. dubna, velký sál Otrokovické BESEDY, v 19 hod. 
Otrokovická BESEDA a Produkční agentura Iva Janálová uvádějí:
dÁMskÁ JíZdA s Alim Amirim
Populární zpěvák a lékař je hlavním hostem pořadu plného módy, písniček a zábavy.  
 vstupné: 180, 160 a 140 kč
ZÁJEZdy
7. dubna 2012 - vElIkonoČní RoŽnov. Odjezdy: 7 hodin od hotelu Baťov/
Společenský dům, 7.15 od kulturního domu Otrokovická BESEDA, 7.20 Kvítkovice 
u Lidlu, 7.30 hodin spořitelna Napajedla, 7.45 Malenovice, U Mlýna, 7.50 hodin Zlín, 
Interspar, 7.55 hodin u podchodu Zlín, Nám. Práce. Plánovaný odjezd z Rožnova v 15 
hodin. Vstupné do areálu si hradí každý sám.  Cena zájezdu 200 kč. 

21. dubna 2012 - dunAJskÁ sTREdA. Zájezd do termálních lázní. Odjezdy: 5.15 
hodin Zlín, zastávka MHD Náměstí Práce, 5.20 Malenovice, U Mlýna, 5.30 hotel 
Baťov/Společenský dům, 5.40 od kulturního domu Otrokovická BESEDA. Plánovaný 
odjezd zpět v 18 hodin. Vstupné si hradí každý sám.  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
Neděle 1. dubna v 15 hodin, USA 2011 – 87 min., český dabing
AlvIn A CHIPMunkovÉ – komedie, rodinný, dobrodružný, hudební  
Přístupno      vstupné 65 kč

Čtvrtek 5. dubna v 19 hodin, Česko 2012 – 90 min.
Školní výlET – komedie
Přístupno od 12 let     vstupné 70 kč

Čtvrtek 12. dubna v 19 hodin, Česko 2012 – 90 min.
ČTyřI slunCE – drama, komedie    
Přístupno od 12 let      vstupné 80 kč

Pátek 20. dubna v 10 hodin, Česko 2012 – 75 min, 
PERFECT dAys – I ŽEny MAJí svÉ dny – komedie    
Přístupno od 12 let     vstupné 50 kč

Neděle 22. dubna v 15 hodin, Velká Británie, USA 2011 – 98 min. dabing
vElkÁ vÁnoČní JíZdA – animovaný, komedie, drama, rodinný   
Přístupno      vstupné 70 kč

Čtvrtek 26. dubna v 19 hodin, Česko 2011 – 120 min.
PRoBudíM sE vČERA – komedie, sci-fi    
Přístupno       vstupné  80 kč

   DUBEN

Studio Městské televize Otrokovice  
nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společen-
ských i firemních akcí, dokumentárních a propagačních filmů. E-mail pro 

nabídku a bližší informace: redakce@televizeotrokovice.cz
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Dne 2. dubna se koná jedinečný celovečer-
ní koncert tria tenorů, bronzových finalistů 

soutěže Česko/Slovensko má talent 2011 

lA GIoIA

 

VÁŠ TEXTVýjimečný koncert pop operního tria. 
2. dubna v 19,30 hodin 
Velký sál Otrokovické BESEDY 

Vstupné 280, 260 a 240 Kč. 
Předprodej byl zahájen 23. 1. 2012 v pokladně Otrokovické BESEDY. 

Nově otevřený 

ŠEJKR BAR 
Autobusové nádraží Baťov
Točený radegast a plzeň, 

koktejly, kulečník,
 fotbálek, vodní dýmky. 

Otevřeno 
Po-Čt 10-23
 Pá, So 10-01

Ne 10-22
Těšíme se na vaši 

návštěvu

U příležitosti Světového dne 
vody vyhlašuje společnost 
MoRAvskÁ vodÁREn-
skÁ, a. s., člen skupiny 
veolia voda, kreativní soutěž 
pro střední školy s názvem 
„I love kohoutková“. Sou-
těž je zaměřena na odhalení 
výhod pitné vody z kohoutku 
jako kvalitního nápoje každo-
denní spotřeby, který je záro-
veň šetrný vůči přírodě (bez 
plastových obalů a dopravy). 
Úkolem studentů ve věku 15 
– 18 let je vytvořit video (30s 
– 3 min.), ve kterém vyjádří 
pozitivní vztah ke kohoutkové 
vodě. Může být animované či 
hrané a musí obsahovat dů-
vody, proč je dobré pít vodu 
z kohoutku. Pro vítěze jsou 
připraveny finanční ceny, 
digitální fotoaparáty a odbor-
né knihy. Kompletní zadání 
úkolu je na webu http://www.
smv.cz/voda-hrou.html.
MORAVSKá VODáRenSKá, 
a.s, tel. 840 668 668 - 24 h 
denně - havárie i zákaznické 
záležitosti 

Nové 3D technologie v so-
chařství přiblíží ve čtvrtek 12. 
dubna od 17 hodin stejnojmen-
ná přednáška pořádaná otroko-
vickým uměleckým sdružením 
ROZUMĚNÍ ve velkénm sále 
Otrokovické BESEDY.

Tématem budou třídimen-
zionální tiskárny jako nástroj 
technologie Rapid prototypin-
gu. Optická digitalizace neboli 
prostorové skenování a další 

postupy v 3D technologiích 
budou prezentovány společně 
s autorskou tvorbou sochaře 
Tomáše Medka, který působí 
na Fakultě výtvarného umění 
VUT v Brně. 

Přednáška bude doplněna 
ukázkami z tvorby českých 
i zahraničních umělců pra-
cujících s 3D technologiemi. 
Délka přednášky je 2 hodiny, 
vstup volný.  (red)

I love kohoutková!

In
z

e
r

c
e Přednáška přiblíží využití 3d technologií v sochařství
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středa 28. března od 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
oCEnění PEdAGoGICkýCH PRACovníků

sobota 14. dubna od  9 hod., hasičská zbrojnice v Kvítkovicích 
kvínAPův PuTovní PoHÁR

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů v Kvít-
kovicích pořádá závod požárnické všestrannosti pro dorostenky a dorostence.

neděle 15. dubna, náměstí 3. května, v 15 hod.
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá: 
víTÁní JARA
V pestrém programu vystoupí mažoretky DDM Sluníčko, žáci otrokovických 

základních škol a FS Bartošáček. V hudebním bloku se představí FČELIČKY 
a olomoucký BIGBAND ŽEROTÍN. Občerstvení zajištěno. Při nepřízni počasí 
se program uskuteční ve velkém sále Otrokovické BESEDY.  vstup volný

sobota 21. dubna, registrace od 8 hod., soutěže od 9.30 hod., Sport. hala Otrokovice
děTI FITnEss AnEB sPoRTEM PRoTI dRoGÁM 
 vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 50 kč 

sobota 28. dubna slavnostní otevření
vEřEJný sPoRTovně sPolEČEnský AREÁl BAŤov 
Areál byl dotován z projektu Regionální operační program Střední Morava.
 vstup i všechny atrakce zdarma

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

In
z

e
r

c
e

Město otrokovice informuje organizace sportovní, mládežnické, kulturní a organizace působí-
cí v sociální oblasti (neplatí pro poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách) působící na území města, že do 31. března 2012 je možno podat žádost 
o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků na činnost pro rok 2012.  

Informace pro žadatele o poskytování dotací z rozpočtu města a tiskopis žádosti o dotaci 
z rozpočtu města jsou ke stažení na webových stránkách města Otrokovice (www.otrokovice.
cz – Městský úřad – odbory a oddělení - odbor školství a kultury nebo odbor sociální) nebo jsou 
k dispozici na MěÚ Otrokovice: odbor školství a kultury – Mgr. Barbora Šopíková (sportovní, 
mládežnické a kulturní organizace), odbor sociální – Ing. Alena Havlíková (organizace působící 

v sociální oblasti).  Mgr. Barbora ŠoPíkovÁ, zástupkyně vedoucí odboru školství a kultury 

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

www.televizeOtrOKOvice.cz - archiv vysílání

PŮJČOVNA A PRODEJ

EL. RUČNÍHO NÁŘADÍ

     

       Vrtací kladiva od 200 Kč/den

      Sekací kladiva od 250 Kč/den

      Brusky a pily od 150 Kč/den

      Zahradní nářadí od 250 Kč/den

SLEVA NA VÍKEND
NEBO VÍCE DNÍ

Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 923 510

5. 4. od 8 do 16 hodin
Príma hrátky se zvířátky DDM Sluníčko 
Trávníky
Program: Výlet do zoo Hodonín se spous-
tou her a soutěží. Na základě odevzdané 
přihlášky. Podrobnější informace na letá-
ku. 
Cena: 290 Kč

5. 4. od 8.30 do 16 hodin
den otevřených dveří v CvČ
Program: Otevřené herny, tělocvična, jarní 
tvoření za drobný poplatek.
Cena: zdarma, tvoření za drobný poplatek
 

14. 4. od 12.30 do 17 hodin
soutěž skupinových choreografií, o po-
hár starosty obce Tlumačov
Sportovní hala Otrokovice, Štěrkoviště
Program: Soutěž v aerobiku skupin v růz-

ných věkových kategoriích.
Cena: do 2 let zdarma, děti 20 Kč, dospělí 
50 Kč

22. 4. od 15 do 18 hodin
den Země 
Park před poliklinikou
Program: Odpoledne plné zábavy nabíd-
ne nejen přírodovědně zaměřené hry, ale 
i spoustu atrakcí pro děti i dospělé. 
Cena: Vstup zdarma, stánky zpoplatněny.

Celý duben, 14 až 17 hodin
dopravní hřiště pro veřejnost
Dopravní hřiště Otrokovice
Program: Podmínkou vstupu na dopravní 
hřiště je vlastní kolo, koloběžka či koleč-
kové brusle a přilba. Děti do 6 let pouze 
v doprovodu rodičů.
Cena: zdarma  Těší se na vás 
 DDM Sluníčko

Moderuje Petr Salava a Petr Vichnar. 
V programu vystoupí zpěvačka Monika Bagárová a skupina 
aerobiku ASPV TJ Jiskra. 
Divácká soutěž s videoprojekcí. 
Po skončení programu ve velkém sále hraje v kinosále
k tanci a poslechu skupina SHOW BAND.

Město Otrokovice a Otrokovická BESEDA zvou na vyhlášení 

nejúspěšnějších sportovců, kolektivů a trenérů za rok 2011

O SPOrTOVNí SláVě
30. března v 19 hodin, Otrokovická BESEDA

V pátek 30. března bude jasné, 
kdo je nejúspěšnějším sportov-
cem Otrokovic pro rok  2011. 
Od 19 hodin se v novém vel-
kém sále Otrokovické BESE-

DY uskuteční slavnostní večer 
„O sportovní slávě“, kde bu-
dou oceněni vloni nejúspěšněj-
ší sportovci Otrokovic.

Večeru dodá šmrnc dvoji-

ce známých sportovních ko-
mentátorů Petr Salava a Petr 
Vichnar. Na pódiu se předsta-
ví finalistka Česko-Slovenské 
SuperStar Monika Bagárová. 

V programu vystoupí také ot-
rokovická skupina aerobiku 
TJ Jiskra. Připravena je di-
vácká soutěž s videoprojekcí. 
Po skončení programu zahra-

je v kinosále skupina SHOW 
BAND.

Vstupenky na akci jsou k do-
stání v předprodeji Otrokovic-
ké BESEDY za 100 Kč.  (ano)

nejlepší sportovce města vyhlásí známí komentátoři vichnar a salava 
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do tohoto systému se lze zaregistrovat několika způsoby: 
• Přes internet na webových stránkách města www.otrokovice.cz: Registrace k odběru SMS. 
• Písemným vyplněním registračního formuláře na informacích budovy č. 1 městského úřadu. 
• Odesláním registrační SMS zprávy z vašeho mobilního telefonu, která je zpoplatněna dle tarifu 
vašeho operátora. Registraci formou SMS zprávy provedete následovně: 
Občané s trvalým pobytem v Otrokovicích uvedou do registrační SMS zprávy tento text (napíší své 
jméno, příjmení, ulici a číslo orientační): REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraO-
TROKOVICEmezeraULICEmezeraCISLOORIENTACNI 
Příklad registrační SMS zprávy: REGISTRUJ_JAN_NOVAK_OTROKOVICE_NAMES-
TI3KVETNA_999 
Textovou registrační SMS zprávu odešlete na číslo 577 680 111. Pro registraci chaty přidejte 
za číslo orientační mezeru a slovo EVID. Víceslovné názvy ulic pište dohromady. 

Celoplošná deratizace města otrokovice
Odbor rozvoje a správy majetku Městského úřadu Otrokovice 
(ORM) oznamuje, že od 19. března do 19. dubna 2012 probí-
há na území města jarní etapa celoplošné deratizace, prováděná 
společností SERVIS 3xD spol. s r.o., Olomouc. Upozorňujeme 
občany, že mohou nahlásit případná ohniska výskytu hlodavců 
(nory, uhynulé hlodavce aj.) na ORM.  Vyzýváme i podnikatelské 
subjekty, jejichž provozovny se nacházejí na území města, aby 
se v zájmu maximální účinnosti deratizačního zásahu zapojily 
do této akce.  S případnými dotazy týkajícími se deratizace ze mů-
žete obrátit na ORM, tel. 577 680 414, e-mail: zahradnickova@
muotrokovice.cz nebo na SERVIS 3xD,  tel: 585 418 391, e-mail: 
servis3xd@servis3xd.cz.      Ing. Marie ZAHRAdníČkovÁ, 
 referent odboru rozvoje a správy majetku  

Mít co nejčerstvější a nej-
přesnější informace v případě 
nepředvídané, mimořádné či 
krizové situace spojené s mož-
ným ohrožením zdraví, životů 
a majetku. To je cílem krizo-
vých sms, k jejichž odběru 
se přihlásilo už více než šest 
set uživatelů. Za téměř rok 
od vzniku této služby nebylo 
potřeba tímto způsobem lidi 
varovat, odběratelé ale mají 
jistotu, že se o událostech do-
zvědí prakticky okamžitě. 

Město Otrokovice tento pro-

jekt spustilo 1. května 2011. 
Služba umožňuje zasílání dů-
ležitých informací na zaregis-
trovaná čísla formou krátkých 
textových zpráv. „Dobrovol-
ným zaregistrováním svého 
čísla do systému krizových 
sms získá každý občan v kri-
zových a mimořádných situa-
cích potřebné informace, ať už 
se nachází přímo ve městě či 
například na dovolené. Touto 
službou jednoznačně rozšiřu-
jeme informování veřejnosti, 
což je ostatně naší společnou 

snahou,“ objasnil místostarosta 
Otrokovic Milan Plesar. 

Využívání služby je kromě 
prvotní registrační sms zprávy 
dle tarifu operátora zcela zdar-
ma, veškeré náklady za budou-
cí doručené krizové sms zprá-
vy hradí město Otrokovice. 
Služba SMS InfoKanál a s ní 
související databáze jsou chrá-
něnaytechnickými prostředky 
proti zneužití. Ze systému jsou 
vyloučena komerční sdělení, 
proto se občané nemusejí obá-
vat zahlcení reklamou.  (ano)

systém krizových sMs má už přes šest set uživatelů 

Kdo je připraven, není zaskočen. 
Těmito slovy by se dalo charak-
terizovat smýšlení otrokovic-
kých radních. Přesto, že schvá-
lený rozpočet počítá pro tento 
rok s investicemi ve výši 56 mi-
lionů korun, otrokovická radni-
ce již nyní pracuje na vytvoření 
„šuplíku“ projektů s potenciál-
ním ziskem dotací z národních 
i evropských zdrojů.

„Konkrétně takto uvažujeme 
s vypracováním projektové do-
kumentace na jedenáct konkrét-
ních investičních akcí v souhrn-
né hodnotě 132 milionů korun, 
přičemž realizace těchto akcí je 
podmíněna úspěšným získáním 
dotace,“ přiblížil otrokovický 
místostarosta Milan Plesar. 

Kvalitnější život ve měs-
tě pro všechny obyvatele by 
měly přinést projekty zaměřené 
na zateplení budov, výstavbu 
cyklostezek, protipovodňové 
opatření, zlepšení životního pro-
středí i snížení hluku a exhalací, 
zlepšení dopravní obslužnosti, 
rekonstrukci chodníků a ko-

munikací.  Hlavním motivem 
zvoleného systému práce je 
využívání dotačních titulů ať už 
z evropských či státních fondů. 
Pro efektivní využívání toho, co 
se městu nabízí, jsou důležité 
dvě věci. Mít připravené a zpra-
cované projekty v mašličkách 
a monitorování vypsaných vý-
zev, které by pro jednotlivé zá-
měry mohly být využity. „Tímto 
chceme maximálně využít do-
tační možnosti na projekty, které 
uspoří budoucí náklady, zvýší 
bezpečnost a také zlepší kvali-
tu života pro všechny věkové 
skupiny obyvatel Otrokovic,“ 
pokračoval Milan Plesar.  

Od začátku letošního roku 
rozhodlo vedení města o zpraco-
vání balíku projektů, u kterých 
existuje reálná možnost, do kon-
ce plánovaného období Regio-
nálního operačního programu 
EU Střední Morava a dalších ná-
rodních dotačních zdrojů minis-
terstev, vypsání výzev pro jejich 
předložení. 

„Snažíme se chovat jako řád-

ní hospodáři a již od počátku 
deklarujeme prioritu v získávání 
dotací z Bruselu i Prahy na in-
vestice a záměry, které zlepší 

život nás všech. Pevně věříme, 
že kvalitně zpracovanými pro-
jekty budeme v budoucnu nejen 
úspěšnými žadateli, ale i úspěš-

nými příjemci dotací,“ dodal 
místostarosta Milan Plesar. 

 Mgr. lenka kRuPkovÁ, 
 tisková mluvčí Otrokovic

otrokovice připravují projekty pro lepší život. Zatím do šuplíku

23. února 2012

Tisková zpráva

Otrokovice připravují projekty pro lepší život ve městě 

Kdo je připraven, není zaskočen. Těmito slovy by se dalo charakterizovat smýšlení otrokovických 
radních. Přesto, že schválený rozpočet počítá pro tento rok s investicemi ve výši 56 milionů korun, 
otrokovická radnice již nyní pracuje na vytvoření „šuplíku“ projektů s potenciálním ziskem dotací 
z národních i evropských zdrojů.
„Konkrétně takto uvažujeme s vypracováním projektové dokumentace na jedenáct konkrétních 
investičních akcí v souhrnné hodnotě 132 milionů korun, přičemž realizace těchto akcí je podmíněna 
úspěšným získáním dotace,“ přiblížil otrokovický místostarosta Milan Plesar. Kvalitnější život ve 
městě pro všechny obyvatele by měly přinést projekty, o kterých se na radnici v těchto dnech 
intenzivně jedná. Jsou zaměřeny na zateplení budov, výstavbu cyklostezek, protipovodňové 
opatření, zlepšení životního prostředí i snížení hluku a exhalací, zlepšení dopravní obslužnosti, 

Projekt Typ projektové dokumentace 
Cena (v Kč) 

Předpokládané 
náklady (v Kč) 

Suché poldry Hrabůvka Projekt 
120 000 32 000 000 

Revitalizace regionálního biocentra Pod 
dubovou 

Studie 
40 000 

20 000 000 

Zlepšení kvality ovzduší a redukce hlukové 
zátěže v lokalitě ulice Komenského 

Studie 
40 000 12 000 000 

Úprava prostranství u bytového domu na ulici 
Jungmanova - Baťov 

Studie 
15 000 

1 500 000 

Páteřní cyklostezka Zlín – Otrokovice Projekt 
300 000 

15 000 000 

Dopravní obslužnost a okružní křižovatka 
Kvítkovice (u hřbitova) 

Projekt 
100 000 5 000 000 

Rekonstrukce chodníků podél I/55 Projekt 
50 000 5 000 000 

Rekonstrukce chodníků Kvítkovice  Projekt 
35 000 

1 000 000 

Zavlažovací systém Veřejný sportovně 
společenský areál Otrokovice-Baťov 

Projekt 
20 000 500 000 

Zateplení ZŠ T. G. Masaryka   
Aktualizace projektu 

30 000 20 000 000 

Zateplení ZŠ Trávníky  Projekt 
170 000 

20 000 000 

Celkem  920 000 132 000 000 

Při vodění medvěda bylo veselo v otrokovicích i v kvítkovicích

Zahájení masopustu, jak má být. Spoustu zábavy si před masopustem užily jak masky v průvodu, 
tak i lidé v navštívených domácnostech. V sobotu 18. února vodili medvěda nadšenci  z místních sborů 
dobrovolných hasičů v Otrokovicích (vlevo) i v Kvítkovicích (vpravo). (ano), snímky: Anna novoTnÁ 

Termín zápisu je 25.–27. dubna od 13 do 16 hod. MŠ Jana 
Žižky 1356 - tel.: 577 922 326, Bc. Magda Zycháčková, MŠ 
Hlavní 1159 - tel.: 577 922 305, Renata Ligasová, MŠ Jožky 
Jabůrkové 1389 - tel.: 577 934 674, Marie Lobpreisová, MŠ k. 
H. Máchy 266 (Kvítkovice) – tel.: 577 932 160, Aloisie Matu-
chová, MŠ Zahradní 1202 a 1139 (Baťov) - tel.: 577 925 172, 
Miloslava Latová, oddělení pro děti ve věku 1–3 let Zahradní 
1139 (Baťov) - tel.: 577 925 103, Silvie Staňková, MŠ Hlavní 
1160 (Pastelková školka) - tel: 774 858 098, Markéta Vítková.
Termín zápisu do LOGOPEDICKÉ TŘÍDY je 25. dubna od 13  
do16 hodin: MŠ Hlavní 1159 - tel.: 577 922 305 Renata Liga-
sová. 
dny otevřených dveří v jednotlivých zařízeních - vždy od 9.30 
do 11 hodin:   2. dubna MŠ Jana Žižky 1356, 3. dubna MŠ K. H. 
Máchy, MŠ Hlavní 1159, MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka)   
4. dubna MŠ Zahradní 1139 a 1202 a oddělení pro děti ve věku 
1–3 let, 5. dubna MŠ Jožky Jabůrkové 1389.  
K zápisu si přineste občanský průkaz. Žádost o přijetí do MŠO 
je v současné době aktualizována. Přijímání dětí proběhne dle 
stanovených kritérií, se kterými budete seznámeni u zápisu.  
Veškeré informace naleznete na našich stránkách www.mso.
wz.cz. Bc. Magda ZyCHÁČkovÁ,
 ředitelka Mateřské školy Otrokovice, příspěvkové organizace  

Blíží se zápisy do Mateřské školy otrokovice

Zima byla sice, co se týká 
množství sněhu, nejmírnější 
za posledních deset let, i tak ale 
musely Technické služby Ot-
rokovice (TSO) v terénu zasa-
hovat. Právě malá vrstva sněhu 
totiž vytváří na komunikacích 
nebezpečnou kluzkou vrstvu, 
kterou je třeba ošetřit posypy. 
TSO měly v právě uplynulou 
sezonu 17 zásahových dnů. 
„Silniční a chodníkové sypače 
a traktory byly v provozu více 

než 600 hodin. Celkem bylo 
spotřebováno 61 tun písku a 74 
tun soli,“ upřesnil ředitel TSO 
Vladimír Plšek. 

Konečné náklady zimní 
údržby jsou zhruba 1,3 milionu 
korun, což je asi 50 % nákladů 
na běžnou zimu - v rozpočtu 
města je pro zimní zásahy vy-
hrazeno 2,4 milionu. „Ušetřené 
prostředky poslouží na opravy 
komunikací, neboť v této oblasti 
je rozpočet značně poddimenzo-

Technické služby měly za zimu 17 zásahových dnů
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Dne 11. února 2012 jsme osla-
vili 60. výročí svatby.  Dě-
kujeme Radniční restauraci 
a Městskému úřadu Otrokovi-
ce za její uspořádání. 
 Manželé Hladcí  z Otrokovic

Dne 22. března uplynuly 2 smutné roky, kdy nás 
navždy opustila naše drahá Jarmila kusÁ. S lás-
kou vzpomínají maminka Růženka, dcera Renatka 
s rodinou, bratři Karel a Zdenek s rodinami a Mi-
rek. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 25. března uplyne 14 let, co nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Jan svoJAnovský st. a 5. dubna 
uplyne 11 let, co navždy odešel syn, 
otec, bratr, pan Jan svoJAnov-

ský ml. S láskou vzpomínáme a děkujeme všem, kteří si vzpo-
menou s námi. Rodina.

Uplynulo již 20 let od smutného dne 31. břez-
na 1992, kdy dotlouklo srdce pana Jaroslava  
TRÁvníČkA. Stále s láskou a vděkem vzpomíná 
a všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje manželka 
s rodinou.

Dne 1. dubna uplyne smutných 6 let od úmrtí naší 
drahé babičky, maminky a manželky, paní Marie 
lukÁČovÉ. S láskou a úctou vzpomínají man-
žel, synové a vnučka. Za tichou vzpomínku děku-
jeme všem jejím přátelům, známým i žákům.

Odešla, ale v našich srdcích žije dál. Dne 1. 
dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší dcery  
Zdeničky HloBIlovÉ. Za tichou vzpomínku 
děkují rodiče, bratr Martin s rodinou, rodina Cau-
drova, Hlobilova a ostatní příbuzenstvo.

Dne 4. dubna vzpomeneme nedožitých 90. naro-
zenin paní Zdeňky ŠolTysovÉ. Dne 27. února 
uplynulo 23 let od jejího úmrtí. Za tichou vzpo-
mínku děkují dcera Hana a syn Miroslav s rodi-
nami.

Dne 5. dubna si připomínáme 13. výročí úmr-
tí paní ludmily dokouPIlovÉ. S láskou 
a úctou vzpomínají manžel Oldřich, syn Oldřich 
a dcera Renata s rodinami.

Prázdné místo zůstalo mezi námi, chybíš nám a nic 
Tě nenahradí. Dne 8. dubna uplynulo 9 let, co nás 
navždy opustila drahá dcera, sestra, slečna Moni-
ka kRAČInovÁ. S láskou vzpomínáme a děku-
jeme všem, kteří vzpomenou s námi. Rodina. 

Dne 3. února uplynulo 16 let od úmr-
tí našeho tatínka, dědečka, pana 
Ing. Ivana JIRÁkA a 26. března 
uplyne 9 let od úmrtí naší maminky, 
babičky, paní Zdeňky JIRÁkovÉ. 
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 3. března uplynulo 1. smutné výročí od úmrtí 
pana Františka PěnČíkA. Navždy jsi v mém sr-
díčku, nikdy nezapomenu. S láskou manželka Iva-
na. Kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku. 
Děkuji. 

Krásných 77 let by se 16. března dožila maminka 
a babička, paní Marie vAnČíkovÁ. S velkou 
úctou a láskou vzpomínají pouze dcera Jana a vnuk 
Nicolásek Mário. Babičko, strašně  nám chybíš...

Dne 15. března uplyne 10 let od úmrtí pana 
Engelberta kAlvody. S láskou vzpomína-
jí manželka, dcery a syn s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi. 

Odešla, ale v našich srdcích žije dál…Dne 5. břez-
na jsme vzpomněli 1. smutné výročí, kdy nás opus-
tila Helena úŠElovÁ rozená vACulíkovÁ. 
S láskou vzpomínají manžel Josef, synové Petr 
a Martin s rodinami, maminka Helena, sestry Ale-
na a Dana s rodinami. Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku.

Dne 13. března uplynulo již 10 let od úmrtí pana 
Antonína CHuPíkA. S láskou a úctou vzpomí-
nají manželka Marie, dcera Jana a syn Antonín 
s rodinami. Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří 
ho měli rádi.

Dne 13. března jsme si připomněli 10. výročí úmrtí 
pana Eduarda kAŠíkA. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 16. března jsme si připomněli 12. 
výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dě-
dečka a pradědečka, pana Arnošta BRÁZdIlA. 
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami, vnoučata, pravnuci a pravnučka.

Možná již byl čas odejít, snad to tak v osudu bylo 
psáno, zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít, v půj-
čovně času však měli již vyprodáno. Dne 17. břez-
na jsme vzpomněli 1. výročí, kdy od nás odešel 
pan Jaroslav PokusA. S láskou vzpomínají ma-
minka Zdenka a sestra Světlana s rodinou.

sPolEČEnskÁ kRonIkA PoděkovÁní
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Město Otrokovice a také fir-
my z Otrokovic se již tradičně 
představí na veletrhu staveb-
nictví a vytápění STAVEB-
NICTVÍ-THERM 2012. Ter-
mín veletrhu je 22.–24. března, 

místem konání je Zlín, Spor-
tovní hala Euronics.  V pátek 
23. března je otevírací doba 
od 9 do 17.30 hodin, v sobo-
tu od 9 do 15 hodin. Vstup je 
zdarma.  (red)

Avon centrum 
Otrokovice-střed

nám. 3. května 35
1. patro nad květinářstvím 

Jasmín
poblíž nového kostela

• přímý prodej výrobků 
na místě bez objednání - 
skladem ihned k odběru

• pravidelné slevové dopro-
deje

• katal. objednávání, vzorky 
zdarma k vyzkoušení

• možnost registrace nových 
členů - distributorů

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

• rozšířeno o prodej výrobků 
a doplňků na nehtovou 
modeláž

otevírací doba po-pá 9-17 hod.
(příp. individuálně i mimo 
otevír. dobu v sobotu a ne-

děli)

tel.: 605 375 505 
www.kamelie.mimishop.cz

veletrh stavebnictví-Therm zve k návštěvě

InZERCE

sTudIo JAnA - KOSMETI-
KA, MASÁŽE LÁVOVÝMI 
KAMENY, PRODLUŽO-
VÁNÍ ŘAS (Magic Lashes).  
Na Vaši návštěvu se těší Věra 
Černá, Obchodní 1317, Otro-
kovice. Objednávky na tel. čís-
le 606 129 185. 

Prodáme zrekonstruovaný 
byt z 2+1 na 3+1, 67m2, 
OV, v Otrokovicích na Ba-
ťově. RK nevolat. Mobil: 
773 024 070. Spěchá.

CvIČEní SPORTKLUB 
EVA OTROKOVICE ZŠ T.G. 
MASARYKA: po PILATES 
19.30, út BODYFORM 19.00, 
st. MTV Dance 19.00, čt SLOW 
BODY 17.30, pá BOSU 18.00, 
Gymnázium čt 19.00 ZUMBA. 
Info www.sportklubeva.cz 
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Projekty v oblasti sociální péče přispívají k lepšímu žití

otrokovice uctily tibetské oběti vyvěšením vlajky
Otrokovice se již tradičně vyvěšením tibetské vlajky připojily k celo-
světové připomínce násilného potlačení povstání proti čínské okupa-
ci. Dne 10. března 1959 zemřelo na 80 tisíc Tibeťanů,, přes milion lidí 
pak zemřelo ve věznicích, pracovních táborech či hladomorem. (red)

Odvětví sociální péče tvoří vý-
znamnou položku v rozpočtu 
města a je důležitým prostřed-
kem pro zajišťování dobré kva-
lity života. V roce 2012 do této 
oblasti Otrokovice směřují 
26 milionů korun, které tvoří 
11,7 % z výdajů rozpočtu města. 
Přibližně 6,4 milionu korun tvoří 
příspěvky a dotace pro nestátní 
neziskové organizace poskytují-
cí sociální služby na území měs-
ta. Nejvýznamnějšími příjemci 
jsou Charita sv. Anežky Otroko-
vice, pro kterou je letos počítáno 
s 3 590 000 korunami, a Naděje 
s dotací 1 750 000 korun. Zbylá 
část je rozdělena mezi další po-
skytovatele. 

Důležitou roli v sociální ob-
lasti hrají také projekty financo-
vané z evropských i národních 
zdrojů. Z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu byl 
financován projekt Mezinárodní 
spolupráce v komunitním pláno-
vání sociálních služeb, jenž byl 
ukončen v polovině loňského 
roku. V současné době je rea-
lizován projekt Podpora soci-
álních služeb na Otrokovicku, 
na který naváže v květnu projekt 
Monitoring a vyhodnocování 

komunitního plánování soci-
álních služeb na Otrokovicku. 
Celkový objem dotace na dané 
projekty je 9,5 milionu korun.

„Pro letošní rok plánujeme 
pokračovat v projektech se zís-
kanou dotací, připravujeme však 
také projekty vlastní. Naším 
záměrem je třeba pořízení pře-
pravního vozidla, které by dopl-
nilo již nyní poskytované služby 
a přispělo ke zlepšení situace 
osob se zdravotním postižením 
a seniorů v Otrokovicích i okol-
ních obcích a k zajištění kom-
plexnější bezbariérové přepravy 
v regionu,“ přiblížil otrokovický 
radní Jiří Ondráš s tím, že dosud 
je přeprava zajištěna pouze pro 
omezený počet seniorů.

 Náklady na rozšíření služby 
budou pouze minimální. „Před-
pokládáme, že se nám na nové 
vozidlo podaří získat 85 % pro-
střednictvím dotace. Z celkové 
ceny 800 tisíc bychom tak za-
platili přibližně 100 tisíc korun. 
Také náklady na provoz přibliž-
ně 260 tisíc korun se nezvýší, 
protože jde o rozšíření služby, 
která v omezené podobě prak-
ticky funguje,“ doplnil Jiří On-
dráš.  (red)

Prodám garáž v Otrokovi-
cích, ul. Smetanova. Perfektní 
stav, zásuvka na 380 V. Cena 
150 000 Kč. Tel: 605 283 790.
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První ples princezen na Základní škole T. G. Masaryka

Ve středu 29. února se proměnila velká tělo-
cvična naší školy na slavnostně vyzdobený 
plesový sál. Krásně nastrojených 48 princezen 
v  doprovodu svých dvorních dam – maminek, 
se dostavilo před zahájením plesu a hostesky 
z 5. třídy každé z nich vetkly do vlasů stříbr-
nou korunku.  Princezny, tuzemské i orientální, 
usedly k prostřeným stolům. Během odpoledne 
absolvovaly několik soutěží, při kterých se sna-
žily získat drahocenný prsten, navlékaly draho-
kamy, vyzkoušely si Popelčinu cestu z plesu 
bez střevíčku a hádaly písničky z pohádkových 
filmů a další. 

Mezi jednotlivými soutěžemi princezny od-
počívaly a uďobávaly  dortíky z královské ku-
chyně paní asistentky Hany Ulehlové. Při tom 
napjatě sledovaly vystoupení mažoretek i aero-
biku, kde se předvedly  - Ivona Bahulová, Lu-
cie Očadlíková a Eliška Švendová. Princezny 
předvedly své róby a taneční umění v několika 
tanečních sériích.  Na závěr plesu byla vyloso-
vána tombola, kdy si každá princezna odnesla 
domů milou maličkost. Ples se vydařil a prin-
cezny odcházely domů spokojené.    
Mgr. Šárka FRÁnkovÁ CHyTIlovÁ,  
 Mgr. soňa kuBěJovÁ, ZŠ TGM

dostali jsme možnost pomáhat... a rádi jsme ji přijali
Město Otrokovice podepsalo 
memorandum o spolupráci, které 
pomáhá v realizaci pomoci chu-
dé súdánské vesničce Vad Ben 
Naga. Naše škola měla možnost 
tuto aktivitu podpořit. Za vším 
stojí archeolog Pavel Onderka 
z Náprstkova muzea v Praze, 
nadšený afrikanista a egyptolog, 
který se účastní výzkumu v Sú-
dánu. Vedl například pátrání 
po Merojském království, které 

se rozkládalo na území dnešního 
Egypta a Súdánu. 

Nedávno se do Súdánu za ar-
cheologickým průzkumem vrátil 
a opět chtěl (ve spolupráci se 
svou maminkou, paní učitelkou 
ze ZŠ Trávníky, která za ním 
letěla na návštěvu a která nám 
všechno o pomoci súdánským 
školákům a situaci v jejich zemi 
vysvětlila) zlepšit dětem v místní 
škole podmínky k učení a věno-

vat jim dárek, ze kterého mohou 
mít obrovskou radost i užitek 
- školní potřeby.  V únoru jsme 
proto vyhlásili sbírku nových 
školních potřeb - pastelek, vos-
kovek, tužek, propisek, pravítek, 
kružítek, bloků, sešitů, barev-
ných papírů, ostruhovátek, gum 
- a drobných hraček. Odezva 
byla obrovská. Nasbírali jsme 
85  kilogramů školních potřeb, 
náš cíl byl splněn! Paní učitelka 

Onderková, která od nás dárek 
přebírala, již zařídila jejich pře-
voz přímo dětem do súdánské 
školy.  Za pomoc všem žákům 
i rodičům děkujeme. ZŠ Trávní-
ky děkujeme za symbolicky pře-
danou štafetu v pomoci súdán-
ským žáčkům. Všichni se těšíme 
na zajímavé povídání o Súdánu, 
které máme slíbeno za odměnu. 
 Marcela JAvoříkovÁ, 
 ZŠ Mánesova

Již šest let pracuje na naší ško-
le školní žákovský parlament. 
V letošním roce pracuje pod 
vedením Mgr. Dany Staňkové 
a Mgr. Leony Jelínkové. Žákov-
ský parlament organizuje různé 
zajímavé akce.  Pyžamové od-
poledne se uskutečnilo pro žáky 
1. stupně ve spolupráci se školní 
družinou dne 9. února v odpo-
ledních hodinách. Už od rána 
se některé děti nemohly dočkat, 
kdy se předvedou v pyžamkách, 
v nočních košilkách a v žu-
panech. Než zábava vypukla, 
přichystali zástupci žákovské-
ho parlamentu školní jídelnu 
a chlapci z 2. stupně ozvučení, 
aby bylo všechno dobře slyšet. 
Žáky ze školní družiny přivedly 
paní vychovatelky, které také 

měly slušivé noční oblečky.  
Největší atrakcí byla hra Jak 
pejsek s kočičkou pekli dort. 
Soutěžící měli ústa zalepená 
šlehačkou a soutěž nebrala kon-
ce. Po dvou hodinách zábavy se 
všichni spokojeni rozešli domů.

Valentýnská pošta se rozná-
šela 13. února. Do této doby 
měli všichni zamilovaní vha-
zovat psaníčka do parlamentní 
schránky.   Poté se pět deváťáků 
přestrojilo za „Valentýny“ a pod 
vedením paních učitelek Staň-
kové a Jelínkové roznášeli psa-
níčka svým adresátům. Nejvíce 
jich bylo samozřejmě pro žáky 
druhého stupně, ale i v prvních 
třídách se už našli zamilovaní.
 Mgr. dana sTAŇkovÁ,  
 ZŠ Trávníky

novinky ze školního žákovského parlamentu

PoZvÁnkA

Zveme vás na benefiční 
koncert „Žlutavské děti 
zpívají pro Naději", který 
se uskuteční v neděli 25. 3. 
2012 v 16.00 hod. ve žlu-
tavské sokolovně.
Výtěžek bude po koncertě 
předán zástupci otrokovické 
Naděje. OÚ žlutava

Dne 19. února se zúčastnili mladší žáci SK BA-
ŤOV 1930 ročník 2000 a mladší velmi kvalitně 
obsazeného turnaje v Holešově. Během celého 
turnaje nenašli chlapci z SK BAŤOV přemo-
žitele, i když zvláště utkání s na turnaji druhým  
Vyškovem bylo  velmi kvalitní a vyrovnané a skon-
čilo bezbrankovou remízou. Zvláštní náboj mělo 
i Otrokovické derby, kdy vítězství strhli na svou 
stranu hráči z Baťova až v samém závěru. Kluci 
znovu ukázali, že práce s mládeží se dělá v oddíle  

SK BAŤOV na velmi kvalitní úrovni. Zvláštní 
poděkování patří městu Otrokovice, bez jehož 
podpory by sport ve městě dělat nešel. Kluci po-
dali zodpovědný a bojovný výkon, za který jim 
patří poděkování. Zvláště pochválit by si zaslou-
žil Petr Staněk, který byl nejlepším střelcem tur-
naje. Trenéři: I. Lanos, H. Bršlica, M. Holman. 
Hráči: J. Rusek, A. Bršlica, J. Sotolář, D. Hol-
man, P. Staněk, D. Šnajdar a F. Medek. 
 Hynek BRŠlICA, vedoucí družstva

Žáci sk Baťov 1930 uspěli v Holešově na výbornou

Pohár starosty města Ve dnech 
27. 2. až 2. 3. se konal Pohár sta-
rosty města Otrokovice na 60 
hodů sdružených na Sport-
centru Apollo. Zúčastnit se ho 
mohli pouze kuželkáři bydlící 
v Otrokovicích. Vyhlašovala se 
kategorie registrovaní a neregis-
trovaní (všechny věkové kate-
gorie, ženy i muži dohromady). 
V neregistrovaných zvítězil vý-
konem 267 shozených kuželek 
Pavel Krsička, v registrovaných 
Zdeňka Nováková, která pora-
zila 298 kolků. Poháry vítězům 
věnovalo město Otrokovice 
a osobně je při slavnostním vy-
hlášení předal starosta města Ja-
roslav Budek. I ostatní umístění 
na „bedně“ byli oceněni hodnot-
nými dary, stejně jako nejlepší 
dorážka turnaje.
krajské přebory
Nominovaní kuželkáři z oddílo-
vých přeborů se na konci ledna 
a v půli února zúčastnili přeborů 

krajských. Nejlepších výsledků 
jsme dosáhli v kategorii žen, 
kdy ze sobotního semifinále po-
stoupily do nedělní „dvanáctky“ 
finalistek 4 hráčky TJ Jiskra Ot-
rokovice. V souboji s nejlepšími 
kuželkářkami z celého kraje za-
bojovaly s vypětím sil fyzických 
i psychických. Martina An-
čincová skončila na 11. místě, 
Barbora Divílková st. na místě 
7. Zuzana Ančincová si dovezla 
stříbrnou medaii a Dana Bar-
tolomeu získala medaili zlatou 
a titul Přeborník Zlínského kraje. 
Zuzana a Dana nás pojedou 5. až 
6. května reprezentovat na MČR 
do Podbořan. Blahopřejeme 
a hodu zdar! připojujeme i Pet-
ru Jonáškovi, který  v krajském 
kole juniorů vykoulel 2. místo 
a jede na MČR do Rokycan, 
stejně jako Elišce Hrančíkové ze 
žákyň, jež nás bude zastupovat 
na MČR v Jihlavě.  
 dana BARToloMEu

otrokovičtí kuželkáři pojedou na mistrovství 

Na apríla 1. 4. 2012 startuje první 
závod seriálu Wood Bike Series 
2012 (WBS) ve sjezdu horských 
kol v Otrokovicích. Centrum zá-
vodu bude v areálu kynologické-
ho klubu u moravní lávky. 

Pořadatelé z o. s. BIKECO-
RE OE očekávají hojnou účast 
závodníků od ryzích amatérů až 
po nejlepší české a slovenské 
jezdce. Pro závodníky jsou při-

praveny tři atraktivní tratě. Prv-
ní rychlostní zkouška - „erzeta“ 
startuje v 11 hodin a poslední 
je naplánována na 14. hodinu, 
na závodu bude i komentátor 
veškerého dění.  Přijďte se podí-
vat a povzbudit jezdce bojující 
o čas při adrenalinovém sjezdu 
lesem. Pro diváky je připraveno 
občerstvení.  Radim MATyÁk, 

 ředitel závodu

Bikeři chystají na apríla adrenalinový sjezd

Město Otrokovice vyhlašuje vý-
běrové řízení na udělování gran-
tů talentované mládeži pro rok 
2012. Nadaní jedinci tak mohou 
získat finanční příspěvek na čin-
nost, v níž vynikají.  
O grant může žádat občan města 
do věku 26 let, který je vynika-
jícím studentem základní umě-
lecké školy, střední školy, kon-
zervatoře, vyšší odborné školy, 
vysoké školy nebo vynikajícím 
sportovcem a prokazuje předpo-
klady k dosažení výjimečných 
studijních, vědeckých, sportov-
ních nebo uměleckých cílů.  

Výběrové řízení probíhá jed-
nou ročně, přičemž v daném 
roce se poskytují zpravidla dva 
granty. Je z něj možné hradit 
smluvené výdaje související se 
studijní, vědeckou, uměleckou 
nebo sportovní činností zaměře-
nou na rozšíření znalostí v růz-
ných oborech vzdělávání a vědy 
nebo související s uměleckou 
nebo sportovní činností příjem-
ce grantu zaměřenou na zvýšení 
jeho uměleckých či sportovních 

schopností.   Žádost o grant musí 
obsahovat: 
- účel grantu (studijní, vědecký, 
sportovní nebo umělecký pro-
jekt), 
- výši žádané částky,
- strukturovaný životopis žada-
tele, 
- dosavadní studijní, vědecké, 
sportovní či umělecké výsledky 
žadatele,
- doporučení představitele pří-
slušné školy nebo konzervatoře, 
vysoké školy, fakulty, katedry či 
ústavu, případně ředitele ústavu 
Akademie věd ČR, v případě 
grantu na sportovní projekt do-
poručení trenéra reprezentace 
ČR nebo trenéra příslušného re-
publikového svazu, 
- pokud má být grant použit 
na hrazení cestovného a nákladů 
na ubytování při dlouhodobém 
odborném, tvůrčím, sportovním 
nebo studijním pobytu či sou-
středění musí být přiložen zvací 
dopis či doklad za jakých pod-
mínek se pobyt nebo soustředění 
uskuteční, či potvrzení o získa-

ném pobytovém stipendiu, 
- pokud má být grant použit 
na hrazení cestovného a nákladů 
na ubytování při účasti na kon-
ferenci musí být přiložen stručný 
obsah příspěvku, který byl přijat 
k prezentaci. 

Formulář žádosti a bliž-
ší informace je možné získat 
na odboru školství a kultury 
Městského úřadu Otrokovice 
(OŠK). Projekt, na který je grant 
poskytnut, musí být realizován 
v roce, ve kterém bylo o grant 
požádáno. U víceletých projektů 
je nutno v žádosti jasně vyčíslit 
poměrnou část, od níž se odvíjí 
požadovaná částka pro daný rok 
tak, aby i zde mohla být splně-
na podmínka realizace v roce, 
ve kterém bylo o grant požádá-
no. Žádosti přijímá OŠK pro-
střednictvím podatelny Měst-
ského úřadu Otrokovice nám. 
3. května 1340, 765 23 Otro-
kovice, a to do pátku 27. dubna 
2012. Pro dodržení termínů je 
rozhodující razítko podatelny 
MěÚ.   (kru)

Talentovaná mládež může získat grant



Letošní zima, jako pravá dáma, 
na sebe nechala dlouho čekat, 
aby se zjevila v plné nádheře. 
Otrokovičtí lyžaři v ní zúročili 
celoroční trénink i organizační 
schopnosti. Dne 14. ledna v Sů-
kenické v Beskydech uspořádali 
již 54. ročník Memoriálu Josefa 
Dufka a zároveň Krajský závod 
v běhu na lyžích.  Závodů se zú-
častnilo 13 oddílů a cílem proje-
lo 57 závodníků. Díky velkému 
úsilí členů oddílu, podloženému 
dlouholetým přátelstvím, díky 
nezištné spolupráci s jinými 
subjekty, které zapůjčily potřeb-
nou techniku na úpravu trati, se 
uskutečnil vydařený závod. 

V kategorii muži A zvítězil 
otrokovický závodník Michal 
Smola, 4. místo patří Tomáši 
Slováčkovi a na místě 6. skončil 
Zdeněk Halámek. V kategorii 
muži B patří bronzová medaile 
Davidu Zentrichovi a v katego-
rii muži C stejná medaile unikla 
jen díky upadlému vázání Pavlu 
Tomáškovi, a tak se musel spo-
kojit se 4. místem.

V ženách skončila třetí Dag-
mar Podmolíková a její syn Jo-

sef Podmolík zvítězil v kategorii 
mladších dorostenců. Potěši-
telné je i zastoupení mladších 
závodníků. Ve starších žácích 
skončil Tomáš Müller čtvrtý 
a Jan Netuka pátý. V mladších 
žácích Dušan Zentrich obsadil 
čtvrtou příčku,  Jonáš Podmolík 
devátou a Erika Müllerová do-
běhla čtvrtá v mladších žačkách. 
Absolutním vítězem 54. ročníku 
Memoriálu Josefa Dufka se stal 
lyžařský nestor, běžec oddílu 
SKB Velké Karlovice Svato-
pluk Janečka.  Tím závodní čin-
nost neskončila. Ve Valašském 
oblastním žebříčku obsadili 
ve svých kategoriích Dana a Du-
šan Zentrichovi skvělé 2. místo, 
Kryštof Panovec 8. příčku, Eri-
ka Müllerová 9. a Tomáš Müller 
skončil na 10. místě. Význam-
ných úspěchů dosahovali i muži 
Jiří Hradil a Michal Smolka 
na různých závodech v republi-
ce. Naši závodníci nechyběli ani 
na Jizerské a Karlovické pade-
sátce. Zima pomalu končí a s ní 
přichází další příprava na tu pří-
ští. Tak tedy SKOL. 

 Jiří HoluB

V sobotu 4. února se devět nejmladších házen-
kářů ročníku 2003 a 2004 zúčastnilo jednoden-
ního turnaje ve Veselí nad Moravou.  Na turnaji 
naši házenkáři odehráli celkem pět utkání s týmy 
z České republiky a Slovenska. Ani v jednom 
z utkání nenalezli přemožitele a turnaj po záslu-
ze vyhráli. O většinu našich nastřílených branek 
se zasloužil nejlepší střelec celého turnaje Pavel 
Mancl, který v pěti utkáních dal 31 branek. 

Na turnaji se střelecky prosadili téměř všichni 
členové našeho družstva. Pro Simonu Horáko-

vou a Kateřinu Šimarovou to byly první vstře-
lené branky. Pochvalu za předvedenou hru i bo-
jovnost zaslouží všichni hráči, jmenovitě Adéla 
Tisovská, Tereza Karlíková, Monika Kalivodo-
vá, Nikola Kalivodová, Kateřina Šimarová, Dia-
na Juříková, Pavel Mancl, Monika Vrobelová 
a Simona Horáková. Pro většinu hráčů, kteří se 
turnaje zúčastnili, byly tyto medaile první a zá-
roveň nejcennější, protože byly zlaté (viz foto). 

Další příležitost k získání medailí měli na za-
čátku března při domácím turnaji. V prvním 
březnovém víkendu 2.–4. 3. se na Štěrkovišti 
uskutečnil třídenní turnaj házené děvčat, ročník 
2001 a mladší. Turnaj pod názvem „Jarní cena 
města Otrokovic 2012“ se do našeho města vrá-
til po dvouleté přestávce, kvůli nedostatečnému 
počtu družstev. Letošního ročníku se zúčastnilo 
9 družstev z celé České republiky. 

   Turnaj se odehrál systémem „každý s kaž-
dým“, což znamená, že na sebe všechna družstva 
narazila při vzájemných zápasech. Otrokovické 
děti předvedly pěkné a bojovné výkony a po šes-
ti výhrách a dvou prohrách vybojovaly na domá-
cím turnaji bronzové medaile.
 lenka HÁJkovÁ, vedoucí družstva
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nejmladší házenkáři vybojovali zlato a bronz

V sobotu 18. 2. se konala „Po-
hárová soutěž o pohár primátora 
města Kladna“ ve Sportovním 
aerobiku. Kateřina Chaloupko-
vá a Andrea Blahušová soutěži-
ly v kategorii Sportovní aerobik 
– týmy. Dívky předvedly no-
vou závodní sestavu na hudbu 
od zpěvačky Pink, kterou si 
za pomoci trenérky Ing. Ven-
duly Ondrášové samy vymys-
lely. Sestava se dvojici vydařila 
na jedničku, a tak si přímo z ru-

kou primátora Kladna převzaly 
nejcennější zlaté kovy i vítězný 
pohár. 

O 14 dní později, v neděli 4. 
března 2012, proběhla v Ostra-
vě soutěž ve sportovním aero-
biku a fitness týmech. Fitness 
tým ve složení Kateřina Cha-
loupková, Andrea Blahušová, 
Nikola Bláhová, Michaela 
Ftáčníková, Silvie Alberta de 
Figueiredo, Lucie Bujáčková 
a Michala Brixová pod ve-

dením trenérky Ing. Venduly 
Ondrášové předvedl v Ostravě 
zcela novou závodní sestavu. 
Dále soutěžil v dovednostních 
disciplínách, a to skákání přes 
švihadlo a jízda na koberečcích. 
Výsledkem byl zisk zlatých 
medailí.  Ve sportovním aero-
biku nezaváhala ani dvojice K. 
Chaloupková a A. Blahušová. 
I v Ostravě porazily všechny 
ostatní a získaly zlaté medaile. 
 Ing. vendula ondRÁŠovÁ

novou sezonu aerobiku zahájila děvčata výborně

lyžaři zorganizovali memoriál

na startu Dufkova memoriálu je zástupce mladé lyžařské generace 
Josef Podmolík, kterého do závodu vysílá startér, jeden z nejstar-
ších funkcionářů v ČR, aktivní závodník Ing. František Tomášek. 

Turnaj v sálové kopané
Oddíl sálové kopané pořádá 8. ročník 
turnaje ve futsale JISKRA CUP. Koná 
se ve Sportovní hale Štěrkoviště v so-
botu 24. 3. od 8 do 18 hodin.   (red)

V sobotu 28. dubna 2012 bude slavnostně otevřen 

veřejný sportovně 
společenský areál 
otrokovice-Baťov 
Po celý den je v areálu sportoviště připraven 

atraktivní program pro děti i dospělé na několika 
stanovištích. Jako hlavní hvězda vystoupí popu-
lární skupina Charlie straight. Vstup i všechny 

atrakce, včetně oblíbeného skákacího hradu, 
jsou pro všechny příchozí zcela zdarma. 

Jiří Gach je podle otroko-
vických radních vynikají-
cím sportovcem, který si 
zaslouží pozornost. Navrhli 
jej proto na ocenění Sporto-
vec Zlínského kraje 2011.  
„Jiří Gach v květnu loňské-
ho roku reprezentoval dob-
ré jméno regionu na Svě-
tovém poháru v čínském 
Pekingu, kde jej finančně 
podpořilo také město Ot-

rokovice. Třetím místem 
v závodě vybojoval České 
republice účastnické místo 
na jubilejních XXX. Olym-
pijských hrách v Londýně, 
a přesto, že je na nominač-
ní listině zapsán jako první 
náhradník, pro nás bude ví-
tězem, který umožnil Čes-
ku bojovat na olympiádě,“ 
vyzdvihl starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek.  (red)

Jiří Gach nominován na sportovce kraje

Už 31. klasickou SKI olympiádu na starých dřevěných ly-
žích pořádá parta lyžařů a veslařů z Otrokovic na Třeští-
ku v Beskydech. Kdo 31. března přijede na Třeštík, uvidí 
zápolení ski klasiků na dřevěných prkýnkách v dobovém 
oblečení při slalomu s tekutou brankou, štafetě a oblíbené 
disciplíně - skocích.  Petr něMEC, olympijský výbor

Pořádá se skI olympiáda na Třeštíku



Na jaře skromně doufali, že se v  
extralize neztratí. Florbaloví Pan-
teři ale v letošní sezoně dokázali 
mnohem více. Vedli si natolik 

dobře, že postoupili do play-
-off. V neděli 5. března jim 
k účasti ve vyřazovacích bojích 
stačil bod z Pardubic, které na-

konec rozstříleli 6:1. Naposledy 
se nováček zúčastnil play-off 
v sezoně 2004/2005. Pro Otro-
kovice, které v týmových spor-

tech vynikají na celorepublikové 
úrovni už jen v házené žen, je to 
obrovský úspěch.  

„Je to úžasný pocit a myslím, 
že je to pro nás zasloužené,“ 
usmíval se po postupovém zá-
pase kapitán Martin Krkoška.  
Protihráčem v nejvyšší soutěži 
byl Panterům tým TJ JM Pedro 
Perez Chodov. Všechna čtyři 
utkání, z nichž poslední se hrálo 
18. března, skončila ovšem pro 
Otrokovické prohrou.  „Cíl sezo-
ny byl jasný, dostat se do play-
-off. Teď bych řekl, že klukům 
už chyběla koncentrace. Platí, že 
v každé další sezoně chceme být 
lepší, to znamená příště minimál-
ně obhájit sedmé místo a odehrát 
v play-off lepší utkání než do-
sud,“ zhodnotil manažer klubu 
Petr Hrabec.  (ano)
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577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
  oTrokoVIcE

JARNÍ SLEVY 19.3. - 6.4.2012
Navštivte náš stánek na stavebním veletrhu Zlín 22.3. - 24.3.2012

Mobil: 777 805 068, tel. / fax: 577 663 519

PORFIX - KOMPLETNÍ SORTIMENT

Sleva platná pro paletový odběr

až - 30%

z ceníku výrobce

KOMPLETNÍ KOMÍNOVÉ 
SYSTÉMY UNI
Akční ceny na sady

z ceníku výrobce

sleva
15%

POLYSTYREN, TEPELNÁ IZOLACE 
SCHWENK

z ceníku prodejny

až - 23%

Folie nopová guttabeta star 1m2 .............................25,- Kč
Folie střešní guttafol DO 135 ..................................20,- Kč
Perlinka VERTEX R 131 165g/m2 ............................18,- Kč
Perlinka FASTEX 145g/m2 .......................................11,- Kč
Uvedené ceny jsou vč. DPH

Zakrývací plachta 3x4 m........................................80,- Kč
Zakrývací plachta 4x5 m......................................125,- Kč
Vodováha 80 cm ...................................................150,- Kč
Vodováha 150 cm .................................................210,- Kč
Pistole na PU pěnu .................................................260,- Kč
Plastové vědro 10 L .................................................22,- Kč
Plastové vědro 16 L .................................................33,- Kč
Lopata standart černá s násadou ........................115,- Kč
Uvedené ceny jsou vč. DPH

STAVEBNINY 
   OTROKOVICE

®

maximální 
sleva

ZALOŽENÍ STAVBY ZDARMA

až - 30%

z ceníku výrobce

JARNÍ SLEVY 19.3. - 6.4.2012

STAVEBNINY 
OTROKOVICE

Stavební veletrh Zlín 22.3.2012

Mobil: 777 805 068, tel. / fax: 577 663 519

KOMPLETNÍ SORTIMENT NA VÝSTAVBU RD

z ceníku výrobce

maximální 
sleva

ZALOŽENÍ STAVBY 
ZDARMA

PORFIX - KOMPLETNÍ SORTIMENT

Sleva platná pro paletový odběr

až - 30%

z ceníku výrobce

maximální 
sleva

z ceníku výrobce

KOMPLETNÍ KOMÍNOVÉ 
SYSTÉMY UNI
Akční ceny na sady

z ceníku výrobce

až - 23%

KOMPLETNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

sleva až 30 % na omítky
sleva až 25 % na ostatní

sleva
15%

POLYSTYREN, TEPELNÁ IZOLACE SCHWENK

z ceníku výrobce

až - 30%

YTONG - CELÝ SORTIMENT

TĚŠÍME SE NA VÁS u NAŠEHO STÁNku NA VELETRHu 
STAVEbNicTVÍ-THERM 22.- 24. 3. VE ZLÍNĚ
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NOVÉ STK V OTROKOVICÍCH
Od 26. 3. 2012 otevřena nová stanice  
pro osobní vozidla (naproti fy Barum)

aTECHNICKÁ KONTROLA
aMĚŘENÍ EMISÍ

Letiště 1894, 765 02 Otrokovice www.hespo.cz

Volejte

577 106 006
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otrokovičtí Panteři se probojovali až do play-off!

JARNÍ SLEVY 19.3. - 6.4.2012
Navštivte náš stánek na stavebním veletrhu Zlín 22.3. - 24.3.2012

Mobil: 777 805 068, tel. / fax: 577 663 519

PORFIX - KOMPLETNÍ SORTIMENT

Sleva platná pro paletový odběr

až - 30%

z ceníku výrobce

KOMPLETNÍ KOMÍNOVÉ 
SYSTÉMY UNI
Akční ceny na sady

z ceníku výrobce

sleva
15%

POLYSTYREN, TEPELNÁ IZOLACE 
SCHWENK

z ceníku prodejny

až - 23%

Folie nopová guttabeta star 1m2 .............................25,- Kč
Folie střešní guttafol DO 135 ..................................20,- Kč
Perlinka VERTEX R 131 165g/m2 ............................18,- Kč
Perlinka FASTEX 145g/m2 .......................................11,- Kč
Uvedené ceny jsou vč. DPH

Zakrývací plachta 3x4 m........................................80,- Kč
Zakrývací plachta 4x5 m......................................125,- Kč
Vodováha 80 cm ...................................................150,- Kč
Vodováha 150 cm .................................................210,- Kč
Pistole na PU pěnu .................................................260,- Kč
Plastové vědro 10 L .................................................22,- Kč
Plastové vědro 16 L .................................................33,- Kč
Lopata standart černá s násadou ........................115,- Kč
Uvedené ceny jsou vč. DPH

STAVEBNINY 
   OTROKOVICE

®

maximální 
sleva

ZALOŽENÍ STAVBY ZDARMA

až - 30%

z ceníku výrobce

S k V Ě L é  J A R N Í  S L E V Y 
z  letáku  platného  až  do  6 .4 . 

pevný úrok až

4,3 %
www.mpu.cz  I  800 678 678         Vklady jsou ze zákona pojištěny.

Dostali jsme úrokové sazby
na vrchol

Navštivte naši pobočku
ve Zlíně na náměstí Míru 186

www.mpu.cz I 800 678 678 Vklady jsou ze zákona pojištěny.

Nejvýhodnější spoření
s pevnou úrokovou sazbou

• garantovaný úrok po celou dobu spoření
• výhody termínovaného a spořícího účtu v jednom
• široké možnosti spoření od 1 do 24 měsíců

Atleti si prověřili 
fyzičku na mítinku

Co nejvýše. Děti, mládež, ale 
také ostřílení dospělí atleti zá-
vodili  1. března v městské spor-
tovní hale. Konal se tam XIV. 
ročník Obaly Morava meziná-
rodního halového atletického 
mítinku s disciplínami výška, 
sprint, překážky, dálka, trojskok, 
koule a trojboj, XIV. ročník Ot-
rokovických halových přeborů 
mládeže ve výšce, sprintu a dál-
ce a III. ročník trojboje atletic-
kých přípravek, které čekal skok 
daleký, překážky a sprint a hod 
raketkou.  (ano)

Miláčci publika v televizi. Čtvrtý zápas premiérové série play-off, který tým Panterů prohrál až 
po nájezdech, vysílal v přímém přenosu program ČT4.   Foto: Anna novoTnÁ


