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Otrokovice o prázdninách zažijí Hawaii

Přijeďte do Otrokovic, zažijte
Hawaii! Tímto mottem lákaly
půvabné Havajanky návštěvníky
brněnského veletrhu Regiontour
do Otrokovic na největší městskou prázdninovou akci Otrokovické letní slavnosti.
Na Regiontouru, největším
veletrhu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě konaném v Brně, se město
Otrokovice prezentovalo v druhé
půli ledna. Kolem stánku Otrokovic prošly a také se zastavily
tisíce návštěvníků. Pracovníci
města si totiž pro příchozí připravili soutěž o drobné ceny. Vyhrát
mohli havajské nápoje, stolní
i nástěnné kalendáře, propisky
či butony. Těm nejúspěšnějším
také Havajanky zatančily oslavný tanec vítězů. Dobrá nálada a
nadšení tak vládly v okolí celého
stánku.
Otrokovické letní slavnosti,
které se letos konají 19. až 21.
července, mají samozřejmě na-

vodit skvělou atmosféru nejen u
hostů odjinud, ale také u obyvatel
města. „Třídenní oslava léta pod
širým nebem s atraktivním programem. Tak by se daly krátce
charakterizovat letošní připravované Otrokovické letní slavnosti,
které se opět uskuteční ve všech
částech města. Chybět nebudou
populární zpěváci nebo baviči.
V hlavním programu vystoupí
skupina MIG 21. Prostor bude
opět pro letní kino, pivní slavnosti či řezbářské sympozium.
Rekreační areál Štěrkoviště opět
ožije ukázkou činností modelářů
a složek IZS. Celým programem
se pak budou prolínat prvky Havaje s krásnými tanečnicemi,“
vyzdvihl část z připravovaného
programu starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
Na veletrhu byly také prezentovány vybrané realizované investice města, tipy na výlety po
okolí Otrokovic, Sportovní areál
Baťov i Otrokovická BESEDA.

Inzerce

15. února 2013
číslo 2 - ročník 23
zdarma - neprodejné

Zejména o mapu s tipy na výlety
byl velký zájem. S vyznačením
výškových profilů byli lidé zváni
k vyjížďce z Otrokovic do Kroměříže, Košíků, na Bunč i Velehrad. Velký poznávací okruh
vytyčil trasu v Otrokovicích
po zajímavostech technického
i kulturního rázu. „Na brněnském veletrhu cestovního ruchu
se město Otrokovice prezentuje
již několik let. Vždy se snažíme upozornit na město samotné
i na akce či místa, které stojí za
návštěvu. Dosud jsme propagovali především Baťův kanál,
který v Otrokovicích začíná. Po
velkém úspěchu Otrokovických
letních slavností v loňském roce
se chceme zaměřit právě na tyto
dny. Přáli bychom si, aby lidé do
Otrokovic přijeli a zažili tuto jedinečnou atmosféru léta, pohody
a neopakovatelných okamžiků,“
poukázal starosta.

Mgr. Lenka Krupková,

tisková mluvčí Otrokovic

Hasiči vyvedli medvěda



Akce městského významu v roce 2013
Vážení čtenáři, na straně 2 Vám přinášíme přehled všech významných městských akcí pro letošní
rok, které pro Vás připravilo město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU. Kromě
akce O sportovní slávě je vstup na všechny uvedené zcela zdarma. Vždy pro Vás připravujeme
bohatý program, ve kterém si to své najdou dospělí i děti. Největší a nejatraktivnější akcí roku 2013
budou bezpochyby Otrokovické letní slavnosti, které se budou konat ve stylu Havaje. Přijměte naše
pozvání a pojďte si užívat kulturu v Otrokovicích společně s námi. 
(kru)

úvodní slovo
Masopustní veselí. Průvod masek s medvědem v čele:
takovou podívanou mohli zažít obyvatelé Kvítkovic a části
Otrokovic v sobotu 9. února. Rej masek a vodění medvěda
pořádali kvítkovičtí (snímek nahoře) a otrokovičtí (snímek
dole) dobrovolní hasiči. (ano), snímky: Anna Novotná
Inzerce

Vážení spoluobČANÉ,
jistě jste to všichni zažili. Přijedete do cizího města, jdete ulicemi a najednou nádherná budova,
zajímavá věž nebo krásná fontána. A co teprve, když potkáte sochu, která Vám ihned učaruje, osloví
Vás, donutí Vás zastavit se, prohlédnout si ji, zapřemýšlet nebo jen tak se pokochat tvary, myšlenkou. To všechno jsou věci, které nepotřebujeme nutně k existenci, ale ony nás obohacují, kultivují
nás i prostředí, tvoří jej zajímavějším, bohatším. V Otrokovicích se o to pokusila skupina řezbářů
a sochařů a po tříletém úsilí osadila za spolupráce s městem park před Společenským domem třinácti objekty, které by rády plnily toto poslání.
Jsou však věci, na jejichž realizaci je volební období krátké. Moudří a prozíraví panovníci si
dávají cíle, jež přesahují jejich možnosti, jejich politické ambice, ba i jejich životy. Když dnes vysadíme alej dubů nebo lip, pečlivě vybereme místo i okolí, ocení jejich mohutné koruny děti našich
dětí. Když dnes založíme sbírku, do které budeme přispívat jak z městských peněz, tak od soukromníků, budeme šetřit třeba dvacet let a za tyto peníze si pak pořídíme významné světové výtvarné
dílo. Potom budeme mít něco, co potěší naše srdce, zvýší naše sebevědomí, náš pocit, že žijeme
v zajímavém, zvláštním městě, v každém průvodci se bude psát, že v Otrokovicích má sochu, stavbu
nebo jiné dílo ten a ten významný autor. Tím posuneme naše každodenní konání na vyšší úroveň.
A tak se těším, že jednou stanou v čele našeho města takoví osvícení lidé, kteří budou vidět hodně dál
než na konec svého volebního období a pustí se do práce, kterou možná ani oni nestihnou dokončit
a po nich přijdou další a učiní naše město jiným, osobitým a výjimečným . . .

Jiří holub, sdružení Rozumění
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Třiasedmdesát dětí přišlo k zápisu do ZŠ Trávníky. Několik má
ještě přijít na pozdější termín - v době zápisu byly nemocné.

Do 1. ročníku ZŠ Tomáše Garrigue Masaryka zapsali minulý
pátek také třiasedmdesát dětí.

Zazpívat písničku, namalovat toho, na koho si první
vzpomenou, poznat tvary,
barvy a také porovnat, čeho
je méně či více. Takové úkoly čekaly budoucí prvňáčky
v pátek 8. února v otrokovických základních školách.
Pedagogové tak hravou formou zjišťovali, jestli je dítě
dostatečně vyspělé na to,
aby mohlo v září nastoupit
do školy. Budoucí prvňáčci
by například měli zvládnout
základní sebeobsluhu a jednoduché domácí práce, které
jim rodiče svěří, znát zásady
osobní hygieny a slušného
chování, umět se deset minut
soustředit na zadanou práci
nebo činnost, spolupracovat
s kamarády, formulovat své
požadavky, mít dostatečnou
slovní zásobu či správně držet tužku nebo nůžky.
Do ZŠ Mánesova, ZŠ T.
G. Masaryka a ZŠ Trávníky
se přišlo zapsat celkem 223
dětí narozených do 31. srpna 2007. Kolik nastoupí po
letních prázdninách do prvních tříd, by mělo být jasné
v květnu - některé z nich mohou mít školní docházku ještě
o rok odloženou. Pár dětí má
ještě k zápisu přijít, nedostavily se kvůli nemoci. (ano)

Snímky: ANNA NOVOTNÁ

Budoucí prvňáčci šli k zápisům. Zpívali či poznávali barvy a tvary

V ZŠ Mánesova zapsali 8. února sedmasedmdesát dětí. Kolik
bude v otrokovických školách odkladů, zatím nelze přesně určit.

Abstraktní geometrie Evžena Jecha

Akce městského významu v roce 2013
5. 4. O sportovní slávě –
slavnostní vyhodnocení
nejlepších otrokovických
sportovců,
kolektivů
a trenérů roku 2012

22. 6. Koncert k Evropskému dni hudby

21. 4. Vítání jara na náměstí 3. května, spuštění
fontány

29. 9. Michalská pouť

1. 5. Májová pouť a odemykání vody v přístavišti
27. 5.–1. 6.
Festival

Zlín Film

19.–21. 7. Otrokovické
letní slavnosti

25. 10. Slavnostní večer
ke Dni vzniku samostatného československého
státu spojený s udělením
titulu Osobnost města Otrokovice a ocenění Cena
města Otrokovice.)

Vyhlášení termínů pro podávání žádostí
o dotace z rozpočtu města pro rok 2013
Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury, ve smyslu čl. 3 odst. 2 Směrnice města
Otrokovice č. 16/2012/RMO
o poskytování dotací z rozpočtu města, která byla schválena
usnesením č. RMO/599/10/12
a nabyla účinnosti dnem 23.
října 2012, vyhlašuje termíny
pro podávání žádostí o dotace
z rozpočtu města následovně:
• pro dotace na činnost v oblasti vzdělávání, vědy, výchovy, zájmové činnosti, kultury,
umění, ochrany památek a kulturního dědictví, tělovýchovy
a sportu do 31. 3. 2013
• pro dotace na jednorázové akce v oblasti vzdělávání,
vědy, výchovy, zájmové činnosti, kultury, umění, ochrany

památek a kulturního dědictví, tělovýchovy a sportu vždy
v termínu 30 dnů před konáním
dané akce.
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 jsou
k dispozici na MěÚ Otrokovice – odbor školství a kultury, Lenka Krejčí (sportovní
a mládežnické organizace,
Mgr. Barbora Šopíková (kultura a školství)).
 Mgr. Barbora Šopíková,

vedoucí OŠK

16. 11. Lampionový průvod v předvečer státního
svátku Den boje za svobodu a demokracii
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu a vánočního
osvětlení města Otrokovice
13. 12. Vánoční trhy
15. 12. Koledy tří národů

Otrokovický
výtvarník Evžen Jecho
vystavuje ve Slováckém
divadle
v Uherském Hradišti.
Výstava Abstraktní
geometrie představuje jeho poslední
tvorbu. V malém
průřezu
dokladuje
počítačově ztvárněné
kompozice, kdy pracuje výhradně s autorskými grafickými
novotvary. Sochařská
tvorba je představena
jednak v menším počtu obrazově a dvěma Slet čarodějnic od Evžena Jecha
plastikami ve foyer. Výstava je přístupná při divadelních
představeních, potrvá do 20. března. 
(red)

Uplynulý rok Fotoklubu Beseda v číslech
Rok 2012 byl rokem, kdy fotoklub slavil svou 63letou existenci a zároveň třetím rokem
fungoval jako oficiální občanské sdružení pod vedením
současného předsedy Michaela
Maděry.
Je již dlouholetou tradicí, že
se tento klub sdružující především fotografující nadšence,
účastní každoročně dvou fotografických soutěží – mapových
okruhů Vysočina a Turnov. Rok
2012 byl v tomto ohledu velmi
úspěšným. V turnovském okruhu, tentokrát vyhlašovaném
v Domažlicích, se totiž Fotoklub
Beseda umístil na velmi dobrém
3. místě. Vynikající zpráva pak
přišla z vyhlášení druhého mapového okruhu, kde se otrokovičtí fotografové umístili po 10

letech na vynikajícím 1. místě.
Tedy přibližně 24 členů otrokovického fotoklubu mělo právo
být pyšní na svou činnost.
Během uplynulého roku fotoklub uskutečnil jednu komornější výstavu své tvorby v prostorách zlínské jedenadvacítky,
tedy krajského úřadu. Své drobné jubileum oslavil také Otrokovický fotosalon s příznačným
názvem Stretnutie. Byl to pátý
ročník této klubové výstavy.
A jak napovídá slovenský název, tak kulturní dům Otrokovická Beseda, kde se tradičně
fotosalony odehrávají, hostil
fotoklubem pozvané kolegy ze
slovenského Ružomberku. Vazby se zahraničním fotoklubem
posléze utužila další akce, kdy
Fotoklub Beseda byl na oplátku

pozván na Slovensko a předvedl svou výstavní kolekci tamní
veřejnosti. Mezi nejvýznamnější aktivity fotoklubu však
bezesporu patřila rozebíhající
se tradice v podobě 2. ročníku
fotografického workshopu a setkání přátel fotografie s názvem
Kamínka 2012. Tento víkendový workshop tentokráte zaměřený na mytologii a krásu Chřibů však nakonec plně ovládli
přizvaní lektoři s přednáškami
o portrétu a o technikách a postupech ve figurální fotografii.
Fotoklub Beseda si tak dal
do nového roku 2013 několik
zásadních předsevzetí a s vděčností všem, kteří v něj věří,
hodlá i nadále prokazovat své
kvality. 
Karel Ševčík,

Fotoklub Beseda

Otrokovické

3

noviny

aktuálně z města
Denní stacionář – nová sociální služba v SENIORu

Od Nového roku je v provozu v budově SENIORu C nová sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ, která je určena osobám starším 45 let s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence,
jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby. Denní stacionář poskytuje služby osobám, které žijí ve vlastní domácnosti nebo
se svými blízkými. Služba je řešením a pomocí pro ty, kteří
denně pečují o nemocného člena rodiny. Umožní jim docházet
do zaměstnání, případně získat čas i pro své osobní potřeby.
Denní stacionář nabízí péči, vhodné aktivity podporující udržení schopností klientů, soběstačnosti a možnost zajištění stravy.
Provozní doba stacionáře je v pracovní dny od 7 do 16 hodin
s možností dle vzájemné dohody provozní dobu přizpůsobit.
V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Alenu
Duškovou, tel.: 773 558 106.
(kru)

Setkání se zástupci kulturních organizací
působících ve městě přineslo řadu podnětů

Historie, divadlo, zpěv, tanec, fotografování, ale i charitativní
projekty – to je jen stručný průřez toho, co dokážou nabídnout
kulturní organizace, spolky či sdružení působící na území Otrokovic. Právě s jejich zástupci se setkali představitelé města, aby
společně hovořili o dosavadních podmínkách pro jejich činnost i vizích do budoucna. Téměř třicítka zástupců organizací
působících v oblasti kultury přijala pozvání Komise školské
a kulturní a odboru školství a kultury do Otrokovické BESEDY, kde měli příležitost vyslechnout si prezentaci o finanční
podpoře kultury v Otrokovicích, připravovaných městských
akcích i nových záměrech Otrokovické BESEDY. Současně
mohli prezentovat svoji činnost i informovat zástupce města
o podmínkách, které k tomu potřebují. Ze strany pozvaných
organizací zněly především hlasy podtrhující důležitost podpory města Otrokovice, bez které by často museli řešit existenční potíže. Otázkou pro několik zástupců zůstává nalezení
vhodných prostor pro jejich činnost, ale i zajištění nové mladé
generace, která by navázala na existující tradice.
 (red)

Ve Sportovním areálu Baťov lze nově platit poukázkami

Sportovní areál Baťov nabízí nově možnost využít pro zaplacení
poskytnutých služeb wellness centra i hracích ploch poukázky
společnosti Edenred, konkrétně Ticket Compliments Dárkový,
Ticket Multi a Ticket Sport & Kultura. Moderně vybavené sportoviště disponuje kvalitním zázemím pro sport, relaxaci i zábavu
organizovaných sportovních celků i široké veřejnosti. Pro aktivní zábavu s přáteli i sportovní výkony slouží tři hrací plochy –
hřiště s umělým povrchem, přírodní trávou a multifunkční hřiště
pro různé druhy sportů. Polyfunkční objekt poskytuje zázemí pro
odpočinek, relaxaci, nalezení tělesné i duševní harmonie. Wellness centrum nabízí očistné prohřátí celého těla prostřednictvím
finské sauny. K uvolnění organismu pomůžou dva whirlpooly
kombinující masáž vzduchem a vodním proudem. Pro milovníky individuální relaxace jsou připraveny čtyři hydromasážní
vany s anatomickým tvarováním vnitřního prostoru a několika
sekcemi trysek. V prostorách wellness centra jsou nabízeny klasické, sportovní, rekondiční a relaxační masáže, které pomohou
načerpat novou energii po náročném dnu. Díky rezervačnímu
systému lze lehce vysledovat obsazenost sportovišť i wellness
centra. Na požadovanou hodinu je možné jednoduše zamluvit
zvolenou aktivitu na www.arealbatov.cz.
(kru)

Miloš Zeman získal více voličů také v Otrokovicích

Ve druhém kole prezidentských voleb dalo více občanů Otrokovic hlas Miloši Zemanovi. Ten se ziskem 61,5 % hlasů zvítězil nad Karlem Schwarzenbergem s 38,49 % hlasů. V České
republice volilo Miloše Zemana celkem 54,8 %, Karla Schwarzenberga 45,19 %. V Otrokovicích přišlo volit prezidenta republiky 56,78 % voličů, což je o něco méně než v prvním kole
této volby – 58,58 %. Nejvyšší volební účast byla na Baťově
v desátém volebním okrsku v ZŠ Mánesova, kam přišlo
66,49 % voličů. 
(ano)

Seďárna posloužila v lednu pro téměř 200 noclehů

Mobilní buňku, tzv. seďárnu, v ulici Příčná využili lidé bez
domova v měsíci lednu k 193 přenocováním. Služba bezplatně funguje již druhou zimu a bude v provozu denně až do 15.
března vždy od 19 do 6.30 hodin následujícího dne. S ohledem
na bezproblémový chod této služby je po celou provozní dobu
přítomen zaměstnanec Charity sv. Anežky Otrokovice, který
má k dispozici tlačítko tísňového volání napojené na městskou
policii. Vstupem do mobilní buňky se každý uživatel podrobuje
ustanovením provozního řádu a je povinen dbát pokynů provozního pracovníka. 
(red)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

Přibudou parkoviště s omezeným stáním
K březnu 2013 připravuje otrokovická radnice rozšíření parkovišť s časově omezeným stáním, u kterých je nutné použití
parkovacího kotouče. Přibudou
na třídě T. Bati a v ulici Erbenova na Baťově.
V ulici Erbenova se bude
jednat o dvě parkovací místa naproti prodejně s pečivem
a lékárně. V pracovní dny od
7 do 18 hodin a v sobotu od
7 do 12 hodin tam bude dovoleno stání pouze s parkovacím kotoučem, a to maximálně 30 minut. V případě tř. T.
Bati bude vyhrazena polovina parkoviště, tedy přibližně
16 míst, podél hlavní silnice.
Parkovací kotouč budou muset
řidiči použít v pracovní dny od 6
do 18 hodin. Maximální doba
stání bude v tomto případě 2 hodiny. „V obou případech jsme
k časovému omezení přistoupili,
abychom zamezili dlouhodobému stání vozidel a umožnili

snadné zaparkování zejména
zákazníkům přilehlých prodejen.
Na tuto skutečnost několikrát
upozorňovali také sami prodejci. Vzhledem ke zkušenostem
z této oblasti a dobré praxi s již
zavedeným systémem parkování
na parkovací kotouč jsme se rozhodli v tomto trendu pokračovat,
nezavádět placené stání, ale raději omezit jeho dobu. Otrokovice jsou jedním z mála měst,
které na svém území nemají zpoplatněno parkování. To bychom
chtěli zachovat,“ uvedl starosta
Otrokovic Jaroslav Budek.
Užití parkovacího kotouče je
snadné. Ihned po zaparkování
vozidla na něm musí řidič nastavit dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit, a poté
jej viditelně umístit ve vozidle.
Parkovací kotouče jsou k dostání na informacích a Odboru
dopravně-správním Městského
úřadu Otrokovice, v prodejnách
cyklistických potřeb, pečiva

z redakční pošty

a oděvů v ulici Tylova, v prodejně tabáku a novin v budově
Městské polikliniky, v prodejně
tabáku, v restauraci Mašinka
a U Pecivála na nádraží a v knihkupectví Svatavy Nováčkové
v centru města. Všechna prodejní místa jsou viditelně označena. Cena jednoho parkovacího
kotouče je 10 korun. Jeho trvanlivost a použitelnost není stanovena (s ohledem na opotřebení).
Pokud si jej jednou zakoupíte,
můžete jej využívat neomezeně
v každém městě či obci, kde je
zřízeno parkoviště s parkovacím
kotoučem. Kontrola dodržování
parkovacího režimu je svěřena Městské policii Otrokovice. V případě, že řidič nebude
mít parkovací kotouč viditelně
za předním sklem nebo překročí
max. stanovenou dobu, dopouští
se přestupku, za který mu může
dostat pokutu až 2 500 korun.
Mgr. Lenka Krupková,

tisková mluvčí Otrokovic

jak to vidí starosta

V Otrokovických novinách č. 12, ročník 22, vydaných
dne 21. 12. 2012, na přední straně p. redaktorka Novotná píše článek Rodiče malých dětí .... V posledním
odstavci tohoto článku rovnež uvádí: „Drobné změny
doznaly také poplatky ... vyhrazení trvalého parkovacího místa“. Jako občan a zároveň zástupce
podnikatelského subjektu se musím důrazně ohradit
proti „Drobným změnám“.
Dne 15. 12. 2012 vydalo Zastupitelstvo města Otrokovice OZV č. 5/2012, kde v části třetí - Poplatek za
užívání veřejného prostranství, čl. 8, odst. 3 stanoví
roční sazbu poplatku ve výši 1 500 Kč/m2/rok. Oproti
roku 2012 je to tedy zvýšení o 50 %, což není žádná
drobná změna (anebo, jak pro koho). V tomto případě požadujete po uživatelích poplatek zhruba
ve výši 120 Kč/m2/měsíc. Podotýkám, že nájemné
v městských bytech ve Zlíně stojí necelých 80
Kč/m2/měsíc, v Uherském Hradišti 57 Kč/m2/
měsíc, v Otrokovicich cca 60 Kč/m2/měsíc (viz info
MF Dnes ze dne 7. 1. 2013). Domnívám se tedy,
že požadovat poplatky za zpevněnou parkovací
plochu vyšší než nájemné za městské byty, je více
než nehorázné. Proto by tedy p. redaktorka Novotná
měla nazývat věci pravými jmény. Na základě výše
uvedeného OZV č. 5/2012 předpokládám, že mnoho
uživatelů vyhrazených parkovacích míst Rozhodnutí
o užívání k 31. 12. 2012 vrátilo, a tak dojde k nemalé ztrátě městského úřadu. V případě naší společnosti
jsme hradili částku 20 000 Kč za dvě parkovací místa
ročně, o které městský úřad bude nyní chudší.
Žádám vás zdvořile o uveřejnění mého příspěvku v Otrokovických novinách a zároveň vyjádření
se k němu ze strany orgánů Městského úřadu v Otrokovicích. S pozdravem Ing. Miroslav Konečný,

jednatel společnosti O. V. P., spol. s r. o.

Vážený pane Konečný,
dovolte mi, abych reagoval na Váš dopis.
Nově vydaná obecně závazná vyhláška
(OZV) O místních poplatcích upravila výši
některých sazeb a případná osvobození
od poplatků. Důvodů pro předložení této
nové OZV bylo několik, nicméně jejich citace je v této chvíli nepodstatná. Zmiňujete
ve svém dopise část třetí této OZV – poplatek za užívání veřejného prostranství, čl. 8,
odst. 3, kde se stanovuje poplatek za užívání
veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní
automobil se sazbou 1 500 Kč/m2 , což činí
průměrně 15 000 až 18 000 Kč ročně.
Abychom si udělali představu, jak je to
s těmito poplatky v jiných městech, uvádím:
Město Zlín má dvojí sazbu podle umístění
vyhrazeného stání, a to 14 500 a 9 500 Kč
za rok. Město Uherské Hradiště 15 000
a Kroměříž 10 000 Kč. Město Napajedla
vybírá poplatek za vyhrazené stání pouze
v centru a při průměrné velikosti parkovacího místa je poplatek stanoven na 36 500.
Při schvalování této části OZV nebyla
mezi radními a posléze zastupiteli shoda.
Výše uvedené údaje také dokladují, že takto nastavený poplatek je neúměrně vysoký
a rovněž očekávám, tak jak uvádíte, následný negativní dopad na městskou pokladnu.
Z těchto důvodů budu pro rok 2014 iniciovat navrácení výše poplatku na původní
výši let předcházejících.

Mgr. Jaroslav Budek,

starosta Otrokovic

Městský ples: barmanská show i exotické tance Informace z Fondu
rozvoje bydlení
Třetí lednovou sobotu
se mohli návštěvníci
Městského plesu v kulturním domě Otrokovická BESEDA bavit nejen
tancem a při setkávání
se svými známými, ale
také vystoupením břišních tanečnic nebo barmanskou show.
Programem Městského plesu provázel herec
a moderátor Roman
Vojtek. Nechyběla bohatá tombola. Partnerem a sponzorem plesu
byla společnost Mitas,
a. s. 
(ano)

Správní rada Fondu rozvoje
bydlení (FRB) stanoví termín
uzávěrky pro podání žádostí
60. kola výběrového řízení na
4. března. Formuláře k podání
žádosti jsou k dispozici v informacích MěÚ Otrokovice (budova č. 1), kde se také vyplněné
žádosti podávají. Zásady poskytování úvěrů z FRB jsou uveřejněny na webu www.otrokovice.
cz v sekci Městský úřad, odbory
a oddělení, odbor ekonomický.
Více informací u K. Štětkářové,
tel: 577 680 227, e-mail: stetkarova@muotrokovice.cz.

Odbor ekonomický MěÚ

Otrokovické
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z jednání Rady města Otrokovice
Z jednání Rady města
Otrokovice 21. 1. 2013

Rada města Otrokovice na svém
jednání projednala celkem 30
bodů, k nimž přijala usnesení.
Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici na internetových
stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.
Rada města schválila neuplatnění meziročního zvýšení
nájemného pro rok 2013 ve výši
průměrné meziroční míry inflace
za rok 2012 u nebytových prostor
pronajímaných městem Otrokovice. Radní poté schválili vydání
Směrnice města pro jednání s žadateli o pobyt v SENIORu Otrokovice. Rada města následně
schválila nominaci Mgr. Marcely
Javoříkové, zástupkyně ředitele
ZŠ Mánesova, na ocenění pedagoga Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný
přínos pro výchovu a vzdělání
mladé generace. Rada města poté
na návrh tajemnice městského
úřadu v souladu se zákonem
o úřednících (č. 312/2002 Sb.,
§ 102 odst. 2 písm. g) schválila
jmenování paní Mgr. Barbory

Šopíkové vedoucí Odboru školství a kultury Městského úřadu
Otrokovice s účinností od 1. 2.
2013. Radní se následně zabývali
časovým harmonogramem významných investičních akcí města Otrokovice Cyklostezka Otrokovice–Zlín a Integrované řešení
areálu TOMA (podjezd pod mezinárodní železniční tratí). Rada
města se ve zbytku svého jednání
zabývala nájemními smlouvami
na městské byty a dodatky k nim
a věcnými břemeny na pozemcích města Otrokovice.

Z jednání Rady města
Otrokovice 4. 2. 2013

Rada města Otrokovice na svém
jednání projednala celkem 42
bodů, k nimž přijala usnesení.
Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici na internetových
stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.
Rada města schválila ve funkci
jediného společníka Otrokovické
BESEDY, s. r. o., zánik funkce
jednatele společnosti Mgr. Marka
Obdržálka a jmenování Mgr. Michala Mynáře do funkce jednatele

společnosti. Radní se poté seznámili se zprávou o průběhu správy a provozu Sportovního areálu Baťov. Radní následně vzali
na vědomí informaci o záměru,
že městská příspěvková organizace Mateřská škola Otrokovice
bude poskytovat stravování pro
nově budovanou firemní školku společnosti LAPP KABEL,
s. r. o., v rámci projektu Benefit.
Radní dále schválili záměr realizovat vybrané projekty z Plánu
rozvoje rodinné politiky s úhradou nákladů z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v případě úspěchu
města Otrokovice v soutěži Obec
přátelská rodině 2013. Rada města schválila zahájení zadávacího
řízení veřejné zakázky „Zpracování integrovaného strategického
plánu rozvoje města Otrokovice“.
Radní se dále zabývali nájemními
smlouvami na pozemky města,
smlouvami o výkupu pozemků
města, směnou městských pozemků a nájemními smlouvami
na městské byty.

Ing. Milan Plesar,

místostarosta města

- Pečujete o své blízké - seniory, nemocné, zdravotně postižené?
- Chybí Vám informace, pomoc, podpora?
- Potřebujete se poradit o konkrétním problému?
Nabízíme Vám možnost účastnit se bezplatných kurzů pro osoby pečující o seniory
a zdravotně postižené. V případě, že Vás nabídka zaujala, prosíme o vyplnění tohoto
krátkého dotazníku. Jeho prostřednictvím Vám nabízíme možnost vybrat si témata,
která jako pečující o své blízké považujete za důležitá a potřebná. Na základě těchto
údajů pak bude sestaven konkrétní vzdělávací program. Kurzy organizuje Sociální odbor
MěÚ Otrokovice ve spolupráci se SENIORem a Charitou sv. Anežky Otrokovice.
Je možné zaškrtnout i všechny nabízené možnosti, dopsat témata, která považujete za důležitá
a v naší nabídce chybí, případně tento prostor využít pro Vaše další náměty a připomínky.
Pokud se chcete zúčastnit některých vzdělávacích programů, uveďte prosím na sebe jakýkoliv
kontakt (telefon, e-mail, adresu).
NABÍDKA TÉMAT PRO VZDĚLÁVÁNÍ:
 Jak pečovat o člověka s demencí

 Jaké jsou projevy demence

 Jak komunikovat se seniory

 Praktický nácvik péče o člověka
upoutaného na lůžko

 Výživa a stravování

 Základy první pomoci

 Prostor pro vzájemnou podporu
a sdílení problémů (supervize)

 Jak pečovat a nepřepečovávat
(potřeby pečujících a opečovávaných)

 Poradenství v oblasti kompenzačních
a zdravotních pomůcek

 Sociální poradenství – přehled
dávek, na které máte nárok

 Sociální poradenství – praktické rady,
jak žádat o příspěvek na péči

 Sociální poradenství – jak žádat
o sl. soc. péče (odlehčovací, pečovatelskou)

 Sociální poradenství – úprava bytu
umožňující lepší péči

 Péče o umírajícího

okénko starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět Vás pozdravit prostřednictvím tohoto
okénka, ve kterém odpovídám na Vaše dotazy vyplývající z dotazníků spokojenosti i z námětů, které mi
od Vás přichází. Přesto, že je leden za námi, je zvykem
si v začátku roku dávat nová předsevzetí. Velmi bych
si přál, abychom měli jedno společné – větší ohleduplnost k lidem i věcem kolem nás. Často se zlobíme pro
maličkosti, naopak nespokojenost a neštěstí druhých nás
nechávají bez odezvy. Věřím, že v sobě najdeme místo
pro pochopení trablů souseda, přítele, spoluobčana.
S ohleduplností a respektem k ostatním nepřímo
souvisely také některé Vaše podněty. Zaujal mě zvláště jeden, který pojmenovával letitý problém, který netrápí pouze nás v Otrokovicích, ale i občany a radnice
v jiných obcích a městech. „Městská policie by měla
pokutovat majitele psů volně běhajících po cyklostezce mezi moravní lávkou a mostem u jezu.“ Takže.
Strážníci Městské policie Otrokovice dbají na pořádek
v celém městě a sledují i majitele psů. Vždy přihlížejí
ke konkrétní situaci a podle ní se rozhodují. Pokud zjistí, že je něco v nepořádku, například, že pes pobíhá, kde
by neměl, případy na místě řeší. V roce 2012 takto řešili
282 přestupků, dále bylo provedeno 168 kontrol, které se zaměřovaly především na platnost psích známek.
Dalších devět případů bylo zjištěno prostřednictvím
městského kamerového dohlížecího systému. Pokud se
zmiňuji o této problematice, nemohu nevzpomenout psí
exkrementy jakožto častý nešvar vyskytující se ve velké
většině měst a obcí. I u nás v Otrokovicích máme místa, kde se dá pohybovat jen s velkou obezřetností. Sám
jsem také majitelem psa, ale nechci při venčení mé čtyřnohé kamarádky znepříjemňovat pohyb venku jiným
spoluobčanům. Proto vše, co by po nás na procházce
mohlo zůstat, sbírám. Vždyť právě uklidit po svém psovi
je povinností každého majitele. Jak je ale vidět, ne každý toto pravidlo dodržuje. I na tento problém se městská
policie zaměřuje a zjišťuje, zda jsou lidé na procházku
dostatečně vybavení a zda poctivě uklízí. S tímto souvisí také další dotaz: „Zastávám názor umístění pytlíků
pro psy po celém městě, především v parcích, kam
mají pejsci přístup.“ Již několikrát jsme tuto možnost
zvažovali. Při rozhodování jsme čerpali ze zkušeností
měst a valná většina ohlasů byla negativních. Nejčastěji
se stávalo, že pytlíky určené na psí exkrementy umístěné po městě rozebrali lidé, kteří psy vůbec nevlastní,
a přesto, že města vynaložila značné úsilí i nemalou
sumu peněz, cílová skupina nebyla zasažena, nebo jen
nepatrně. V Otrokovicích si může majitel psa po zaplacení poplatku vyzvednout 200 kusů pytlíků. Poplatek,
který majitelé čtyřnohých kamarádů platí, je pak určen
především pro úhradu nákladů spojených s úklidem
města. Přesto ve spolupráci s Technickými službami
Otrokovice zvažujeme další možná řešení. V průběhu
tohoto roku bychom rádi navýšili počet odpadkových
košů v blízkosti vycházkových tras a v roce příštím zvažujeme umístění košů se sáčky na psí exkrementy podél
cyklostezky Otrokovice–Zlín.
Jak jsem nastínil již v úvodu, základem spokojenosti
nás všech, občanů Otrokovic, je vzájemná ohleduplnost.
Pečujme o své okolí, udržujme je čisté a upravené. Přestože Technické služby Otrokovice vykonávají dobrou
a poctivou práci, nemohou být všude. Sbírejme hromádky, které zanechají naši psi po vykonání potřeby, nejen
proto, abychom nemuseli platit pokutu, ale hlavně proto,
abychom si společně vytvořili prostředí, kde se nemusíme bát šlápnout, aniž bychom se podívali pod nohy.
Úřad práce České
Mgr.
Jaroslav
Otrokovic
republiky
oznamuje, BUDEK,
že s účinností odstarosta
1. 2. 2013 dochází
ke
změně úředních hodin. Pro všechna pracoviště je stanovena jednotná úřední doba:

Další témata, o která máte zájem/Vaše připomínky:

Kontakt na Vás:

 ……………………………………………………………………………………

……………………….

 ……………………………………………………………………………………

……………………....

 ……………………………………………………………………………………

……………………….

Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím do 28. února 2013. Je možné je odevzdat do schránky MěÚ
umístěné u vstupu do 1. budovy MěÚ, zaslat poštou na adresu MěÚ Otrokovice, Gabriela Janošová,
nám. 3 května 1340, Otrokovice, případně vyplnit na internetových stránkách MěÚ Otrokovice
(www.otrokovice.cz, dotazník je umístěn na úvodní stránce). Pro sběr vyplněných dotazníků slouží také
označené krabice umístěné na Městské poliklinice Otrokovice, v lékárnách, Otrokovické BESEDĚ,
Domech s pečovatelskou službou, SENIORu B a C Otrokovice a Charitním domově Otrokovice.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na tel.: 577 680 442 nebo na uvedeném e-mailu,
nebo osobně na Odboru sociálním Městského úřadu Otrokovice.
Děkujeme Vám za spolupráci. Sociální odbor, Městský úřad Otrokovice

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka ve Zlíně
kontaktní pracoviště Otrokovice

Úřad práce ČR oznamuje,
s účinností od 1. 2. 2013
ÚŘEDNÍžeHODINY
dochází ke změně úředních hodin. Pro všechna pracoviště je stanovena
jednotná úřední
PONDĚLÍ
8 –doba:
12 13 – 17
Pondělí:
8–12
13–17
Úterý:
8–11
ÚTERÝ8–12
8 13–17
– 11
Středa:
Čtvrtek:
8–11
Pátek:
8–11
STŘEDA
8 – 12 13 – 17
V pátek jen evidence nových uchazečů o zaměstnání
a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky.

ČTVRTEK
PÁTEK

8 – 11

8 – 11

JEN EVIDENCE NOVÝCH UCHAZEČŮ
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Město nezvyšuje nájemné z nebytových prostor, plošné snížení ale není možné
Od té doby k navýšení nedošlo a vezmeme-li od této doby
procentuální vyjádření úspory v celkovém úhrnu včetně
letošního roku, dostaneme se
na 7,7%. Nezvýšení nájemného v letošním roce o 3,3 %
bude stát městskou pokladnu
114 tisíc korun.
Někteří drobní živnostníci potýkající se s finančními
problémy se navíc dovolávají
plošného snížení nájemného
z nebytových prostor. Rada
města Otrokovice se tímto návrhem již několikrát zabývala,
ale po zvážení všech zákonných povinností i důsledků pro
město jej zamítla.
Nájemce nebytových prostor je vybírán obvykle formou
výběrového řízení, které také
stanovuje jeho podmínky a to
včetně minimální požadované výše nájemného. Vítězem
výběrového řízení je ten, kdo

Výše meziroční inflace, kdy
nebylo uplatněno zvýšení
nájemného v městských
nebytových
prostorech
o inflační doložky – celkem
o 7,7 %
rok 2009…míra inflace 1,0 %
rok 2010…míra inflace 1,5 %
rok 2011…míra inflace 1,9 %
rok 2012…míra inflace 3,3 %
doručil městu nejvýhodnější nabídku, přičemž nájemce
samotný v nabídce navrhuje
v souladu s podmínkami výši
nájmu. Před uzavřením nájemní smlouvy musí být zveřejněn
záměr města pronajmout nebytový prostor. Záměr musí
být zveřejněn také v případě
následných podstatných změn
ve smlouvě provedených
formou dodatku, čímž je například snížení nájemného.
Ke zveřejněnému záměru mohou občané či jiné subjekty

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové
řízení na  pronájem nebytových prostor o celkové výměře 84,93 m2, nacházejících se
v přízemí budovy č. p. 1465, nám.
3. května, Otrokovice, na parcele
č. st. 3057/1 v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu „nepotravinářské prodejny“, dříve
prodejna sloužila k účelu papírnictví a prodej
kancelářských potřeb a pro město Otrokovice
bude výhodou zachování tohoto účelu v tomto místě za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 5. 2013 na dobu
neurčitou,
2. nájemné: a) minimálně 1 200 Kč/m2/rok
(bez DPH), b) bude hrazeno čtvrtletně předem, c) nezahrnuje zálohy na služby spojené
s užíváním nebytových prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti
uvede: a) navrhovanou výši nájemného za m2/
rok a účel nájmu, b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před podpisem
smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné prohlášení
o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice
a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:

a) v pronajímaných nebytových prostorech
nebudou umísťovány a provozovány výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní
terminály a jiná obdobná technická zařízení
umožňující interaktivní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletního nájemného a záloh na služby. Kauce
bude použita v případě, že nájemce nebude
platit řádně nájem a služby s nájmem spojené
a při ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, bude kauce, případně její
úměrná část pronajímatelem vrácena nájemci.
6.
Uzávěrka
výběrového
řízení:
13. 3. 2013 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem
dohodnout na tel.: 577 662 313, případně
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková na tel.: 577 662 317.
Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou
v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení nám. 3. května 1465“ na adresu: TEHOS,
s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255,
765 02 Otrokovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové
řízení na  prodej rodinného
domu č. p. 5002 v ul. Nerudova
v Otrokovicích na pozemku st. pl.
431/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2, pozemku st. pl. 431/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 37 m2, pozemku
parc. č. 457/50, zahrada, o výměře 100 m2
a části pozemku parc. č. 457/49, zahrada,
o výměře 66 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím (na pozemku parc. č. 457/49
se nachází stavba altánu, se změnami oproti
vydanému souhlasu s drobnou stavbou) vše
v k. ú. a obci Otrokovice, za cenu nejvyšší
nabídky za následujících podmínek:
- zájemce uvede jméno a příjmení, adresu
trvalého bydliště, popř. doručovací adresu
a telefonický kontakt
- minimální cena 800 000 Kč,
- úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje ZMO,
- předložená nabídka musí být vlastnoručně
podepsána uchazečem, popř. uchazeči
- v případě, že má být nemovitost nabyta

do společného jmění manželů, přihlásí se
do VŘ oba manželé společně
- v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhoduje při vyhodnocení čas
podání s tím, že dříve podaná nabídka má
přednost
- ve výběrovém řízení bude vybrána pouze
jedna nejvýhodnější nabídka, další nabídka
v pořadí nebude stanovena
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat
žádnou z nabídek a výběrové řízení zrušit
- uzávěrka výběrového řízení: 29. 3. 2013
v 10.00 hodin.
Přihlášky do VŘ je nutno podat osobně
do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené
obálce s označením v levém dolním rohu
„RD 5002“ na adresu: MěÚ Otrokovice,
budova č. 1, nám. 3. května 1340, 765 23
Otrokovice. VŘ vyhodnocuje na neveřejné
schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku
je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo
telefonickém objednání. Bližší informace
podá Ivana Machačová, tel. 577 680 209.

podat výhradu či městu doručit
na základě zveřejněného záměru jinou, výhodnější nabídku. Město pak musí vyhodnotit každou případnou nabídku
na nájem již pronajaté nemovitosti z pohledu její výhodnosti. V případě, že by šlo o pro
město celkově výhodnější nabídku, je povinno zvážit s péčí
řádného hospodáře ukončení
stávajícího nájmu a pronajmutí nebytového prostoru nájemci, jehož nabídka je pro město
výhodnější. Spolu se záměrem
snížení ceny nájmu se tak podnikatel vystavuje riziku, že
o pronajatý prostor přijde.
Na pronajímání nebytových
prostor města navíc dopadají pravidla hospodaření obcí,
která stanoví, že je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a nakládat
s ním s péčí řádného hospodáře. Tedy i cena nájmu se sjed-

nává zpravidla ve výši, která je
v daném místě a čase obvyklá a každá odchylka musí být
zdůvodněna. Zájmem města
při nakládání s jeho majetkem by mělo být vždy uzavřít
pro město co nejvýhodnější
smlouvu. V souladu s péčí řádného hospodáře není z iniciativy samotného města možné
snižovat příjem z nájemného,
navíc za situace, kdy nájemné
bylo sjednáno dohodou ve výši
navržené v rámci výběrového
řízení samotným nájemcem.
Případné plošné snížení nájemného u všech nebytových
prostor rovněž nepostihuje
časové hledisko vzniku jednotlivých nájmů, když právě
doba výběrového řízení a ekonomická situace v dané době
se na výši každého nájemného
odrazily.
Mgr. Lenka Krupková,

tisková mluvčí Otrokovic

Nenechávejte vyřízení nového pasu až na jaro či léto
Za leden si o vydání pasu na MěÚ
Otrokovice požádalo 112 klientů.
Nejvíce občanů využívá pro vyřízení tradiční úřední dny, pondělí
a středu odpoledne. Kdo se chce
vyhnout větší frontě, může využít dopolední hodiny nebo přijít
v úterý a pátek, kdy jsou pro veřejnost přepážky otevřeny na
MěÚ Otrokovice do 11.30 hodin.
Frontu lze i přeskočit díky
„e-objednávce“ na konkrétní den

a čas přes objednávkový systém
na webu www.otrokovice.cz .
Takto objednaný klient má přednost a je vyvolán ihned, jak se některá přepážka uvolní, bez ohledu
na počet lidí v řadě. V e-objednávkách lze také přes službu monitoring zjistit aktuální počet lidí
v řadě a rozhodnout se, kdy úřad
navštívit. Podrobnější informace
poskytne MěÚ Otrokovice na tel.
číslech 577 680 232-3.
(red)
Inzerce

Otrokovická radnice již několik let neuplatňuje zvýšení
nájemného v městských nebytových prostorech o inflační doložky. Tímto krokem se
město snaží v dnešní ekonomicky nejisté době podat pomocnou ruku menším živnostníkům, kteří nabízí své služby
všem obyvatelům města.
Inflační doložka smluvně
umožňuje městu Otrokovice
v jím pronajímaných nebytových prostorech pravidelné
zvyšování nájemného s ohledem na pohyb inflace. Jejím
účelem je zachovat hodnotu
sjednaného nájemného po celou dobu trvání nájmu, a to
s přihlédnutím k průměrné meziroční míře inflace. Ta je dle
zveřejněného údaje Českého
statistického úřadu za rok 2012
ve výši 3,3 %. Naposled bylo
nájemné zvyšováno v roce
2009 o míru inflace roku 2008.
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1. března v 17 hod., barové předsálí velkého sálu Otrokovické BESEDY
6. OTROKOVICKÝ FOTOSALON
Vernisáž společné výstavy fotoklubů Art Collegium Frýdek-Místek a Beseda Otrokovice. Potrvá do 30. 3. a je přístupná Po– Pá od 8 do 18 hod., o víkendech v rámci kulturních
pořadů. 
Vstup volný
5. března v 19 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY
Divadlo Přídech Otrokovice uvádí premiéru divadelní hry HOMUNKULUS
Název Homunkulus (latinsky človíček) patří hodinu a půl trvající odlehčené komedii převzaté od J. Nováka a V. Strýčka z Divadla Tajfun v Ostravě. Vystihuje
krásu humoru postaveného na kontrastu jemné filozofie a černého humoru, někdy dokonce morbidity. Premiérově s písničkami Jaroslava Ježka a živou kapelou! Pokud vás zarazil název divadla, jsme původním Příběhem, který má ovšem
téměř kompletně novou hereckou sestavu, díky které jsme nabrali druhý dech.
A proto nás napadlo název poupravit na Přídech.
Vstupné: 70 a 50 Kč
9. března od 10 hod., velký sál a kinosál Otrokovické BESEDY
Společnost With Love s. r. o. pořádá 2. ročník:
SVATEBNÍ A SPOLEČENSKÝ VELETRH
Jedinečná šance zhlédnout módní přehlídky svatebních a společenských šatů a bohatý doprovodný program. Novinkou je tombola, výtěžek je věnován dětem s mentálním
a zrakovým postižením na nákup hudebních pomůcek do muzikoterapie. Hosty jsou miss
Sympatie 2008 Romana Čechovská, 1. vicemiss ČR 2009 Lucie Smatanová, 2. vicemiss
ČR 2008 Elisavet Charalambidu. Součástí festivalu je prezentace vystavujících firem.
Více na www.withlove.cz, www.svatebniveltrh.cz
Vstupné: 90 Kč, děti zdarma
17. března v 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Divadýlko KUBA Plzeň uvádí pohádku: HONZA NEBOJSA
Honzové bývají hloupí, chytří, někdy se málem stanou králem, jindy se toulají s Mařenkou po lese. Náš Honza se nebojí ničeho a nikoho…Vstupné: 70, 60 a 50 Kč
19. března v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
KOUZELNÁ FLÉTNA
Kristýna Vaculová – flétna, Radim Pančocha – klavír. Program obsahuje skladby W. A.
Mozarta, Paula Taffanela, Franze Dopplera a dalších.
Vstupné: dospělí 80 Kč, mládež 40 Kč, členové KPH na předplatenky
Divadelní přehlídka FORBÍNA 2013:
21. března v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Divadlo DNO Vizovice uvádí: Cimrman-Svěrák-Smoljak POSEL Z LIPTÁKOVA
Klasické dílo génia českého všehomíra v provedení zkušených cimrmanologů.

Vstupné: 70, 60 a 50 Kč
22. března v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Zdeněk IZER – TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Nový hudebně zábavný pořad, ve kterém se můžete znovu setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera... Partnerkou Zdeňka Izera v tomto programu je
skvělá zpěvačka Šárka Vaňková. 
Vstupné: 220, 200 a 180 Kč

Inzerce

23. března v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Divadlo Tyjátr uvádí reprízu: N.V. Gogol – ŽENITBA

30. března v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
KONCERT MARTINA CHODÚRA s kapelou Mach 5
Zpěvák jako žádný jiný poprvé v Otrokovicích! Nenechte si ujít jedinečnou příležitost,
zažít jeho koncert naživo. Zazní nejen skladby ze zbrusu nového alba „MANIFEST“,
ale také světoznámé, legendární hity jako „My Way“ Franka Sinatry nebo „Hallelujah“ Leonarda Cohena v jeho nezaměnitelném podání. Doprovázen kapelou složenou
z těch nejlepších českých hudebníků vám připraví vskutku nevšední zážitek.
Vstupné: 250 Kč, předprodej v síti TicketArt a pokladně Otrokovické BESEDY
Připravujeme na duben:
5. 4. O sportovní slávě, 21. 4. Vítání jara na náměstí 3. května, 23. 4. Slovácké divadlo
Jak je důležité ho mít… (přeložené představení z 6. 2.)
Zájezdy
16. března - VEĽKÝ MEDER, GYÖR - Zájezd do termálních lázní. Odjezd: 5.40 hod.
od Otrokovické BESEDY. Vstupné a pojištění si hradí každý sám. Cena zájezdu 400 Kč
30. března - VELIKONOČNÍ ROŽNOV - Zájezd do Rožnova pod Radhoštěm na Velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami v Dřevěném městečku. Odjez v 7.15 od Otrokovické BESEDY. 
Cena zájezdu 200 Kč
Připravujeme: 13. 4. Veĺký Meder, 11. 5. Jarní Vídeň, 18. 5. Dunajská Streda, 15. 6.
Podhájska
KINO BESEDA
Čtvrtek 7. března v 19 hodin, Francie 2013 – 95 min., titulky
Z prezidentské kuchyně – komedie, životopisný 			
Přístupno od 12 let		Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 14. března v 19 hodin, Francie 2012 – 77 min., titulky
Paříž - Manhattan – komedie, romantický				
Přístupno od 12 let					
Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 21. března v 19 hodin, Norsko 2011 – 96 min., titulky
Babycall – thriller, horor				
Přístupno od 15 let		
			Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 28. března v 19 hodin, Švédsko 2011 – 91 min, titulky
Stockholm East – drama, romantický				
Přístupno od 12 let					Vstupné 90 Kč
Předprodej vstupenek v přízemí Otrokovické BESEDY, tel. 571 118 103, e-mail:
predprodej@beseda.otrokovice.cz.
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, které
lze využít při návštěvě kina, kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kulturní pořady
Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo.

Odložené
představení

Inzerce

Omlouváme se, ale z důvodu malého zájmu diváků se divadelní představení „Jak důležité je ho
mít...“ Slováckého divadla odkládá.
Náhradní termín představení je 23. dubna. Vstupenky zůstávají v platnosti a také dále v prodeji.
Děkujeme za pochopení. 
 Otrokovická BESEDA

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA

včetně
Vystavení dokladu o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219 Autovrakoviště Třebětice
Skoro kompletní autovrak = Kč 500,-

Studio Městské
televize Otrokovice
nabízí výrobu a profesionální
zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních akcí, dokumentárních
a propagačních filmů. E-mail
pro nabídku a bližší info:
redakce@televizeotrokovice.cz

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

Inzerce

březen

Světoznámá komedie v nastudování divadla působícího při Otrokovické BESEDĚ.
Vstupné: 70, 60 a 50 Kč
24. března v 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Divadlo Hvozdná uvádí pohádku: O SPANILÉ BARUNCE
„Pod Radvaní kytka kvete, všeho kvítí královna...“ zpívají radostně roztomilé venkovské tetičky o mladičké a krásné dceře Bochových. Má totiž před svatbou se svým milým,
Kubou. Taková událost se bude zajisté dlouho a bohatě slavit, o jídlo a pití nouze nebude. Jenže ani v pohádkových příbězích nejde většinou všechno jako po másle, a tak se
i štěstí Barunky a Kuby brzy pořádně zašmodrchá. 
Vstupné: 70, 60 a 50 Kč
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kalendář významných akcí

Inzerce

Inzerce

25. 2.–1.3., Otrokovická BesedA, nový foyer
Výstava výkresů log kampaně MOST
Výstava výkresů žáků ze ZŠ Otrokovice, ZŠ Napajedla a ZŠ Tlumačov. Děti měly za úkol nakreslit logo kampaně MOST, která
probíhá ve městě Otrokovice a Napajedla. Výstava se bude konat
v prvním poschodí nového foyeru velkého sálu Otrokovické BESEDY každý všední den od 8 do 18 hod., v sobotu a neděli po dobu kulturních
akcí. Vstup volný

Objevte pohádkový svět v zámku Napajedla
Zapomeňte na každodenní starosti a zkuste se vrátit do dětských let. Přijďte se společně
s vašimi dětmi zasnít a alespoň
na chvíli si užít pohádkový svět
v zámku Napajedla. Zveme vás
na jedinečnou výstavu pohádkových kostýmů - těšit se můžete
na kostýmy z pohádek: Lotrando a Zubejda, Popelka, Anděl
páně, O princezně, která ráčko-

Diabetes a dutina ústní
Diabetes mellitus je onemocnění, které postihuje celý organismus. Postižena je i dutina ústní,
kde se setkáváme se změnami
souvisejícími s diabetes. Je zde
možnost vzniku kandidóz (bělavých kvasinkových povlaků),
bolavých ústních koutků, což je
projev snížené odolnosti proti infekci. Může docházet ke vzniku
neuropatií: pocitu pálení v ústech, brnění a k poruchám chuti. Dále si pacienti často stěžují
na pocit suchosti (xerostomie)
hlavně na jazyku, což způsobuje
obtížné mluvení a polykání stravy. U diabetiků je popisován i
vyšší výskyt zubního kazu, který
je spojen s vyšší hladinou glukózy ve slině a gingivální tekutině.
I parodontitida má u diabetiků vyšší výskyt než v ostatní populaci, zvláště u diabetes
I. typu, přičemž parodontitida
je nejvýznamnější onemocnění
parodontu, při kterém dochází
k rozrušování závěsného aparátu
zubu. V konečném stadiu je zub
uvolněn a vyloučen (nepřesně
pojmenováváno jako parodontóza). Vysvětlení hledáme v tom,

Inzerce

vala, Krakonoš, Ať přiletí čáp,
královno a další.
Otevřeno: každou sobotu a neděli od 10 do 16 hodin po celý
únor, březen a duben 2013.
Vstupné: dospělí 90, děti 50 Kč
V jiných termínech je možné
výstavu navštívit po telefonické
objednávce. Platí pro skupiny
nad 10 osob. Rezervace na
tel. 605 291 703, 605 299 918.

že diabetes mění kvalitu kapilár
a je snížena odolnost vůči infekci. Bývají častější nálezy hnisavé
exudace z parodontálních chobotů a parodontální abscesy.
Při správně vedené léčbě parodontitidy (zavedení hygieny,
odstranění zubního kamene, případně dalších výkonech) však
docilujeme velmi dobrých léčebných výsledků. Spojitost diabetes mellitus a parodontitidy je již
dávno známa, v poslední době
se však objevují nové poznatky
o jejich vzájemném ovlivňování.
U pacientů s nekompenzovaným diabetes II. typu dochází
po úpravě zánětlivých změn
na parodontu i k výraznému
zlepšení kompenzace diabetu.
Takže léčba parodontózy ovlivňuje a zlepšuje stav onemocnění
cukrovkou a stejně tak může být
stomatolog první, kdo vysloví
podezření, že by nemocný mohl
diabetes mellitus mít.
 Hana VLACHYNSKÁ, DiS.
diplomovaná dentální hygienistka
Městská poliklinika Otrokovice
tel.: 777 99 66 10
www.andelskyusmev.cz

Pohřební služba v Napajedlích
komplexní pohřební a kremační služby
s dvacetiletou tradicí
Provozní doba pondělí–pátek 8–16 hodin
Stálá služba: volejte zdarma tel. 800 12 12 11
mobil: 774 759 573

Sjezdová kola opět
v Otrokovicích

V neděli 17. března se v Otrokovicích u pěší lávky přes řeku
Moravu koná závod ve sjezdu horských kol BIKECORE
Otrokovice. Diváci se mohou
těšit na napětí, zábavu a adrenalin v podání očekávaných
130 jezdců z celé Moravy. Již
v sobotu se závodníci předvedou během seznamovacích jízd.
Nedělní závod zahájí po tréninkových jízdách v 11 hodin samotný sjezd v bikerallye. Více
na www.bikegeneration.cz.
Radim Matyák, pořadatel

9. 3., 10–18 hod.
Den s deskovými hrami
DDM Trávníky
Program: Hraní deskových
her pro malé i velké. Přezůvky s sebou.
Vstup: 20 Kč
20. 3., 15–18 hod.
Velikonoční dílny pro veřejnost
Místo konání bude upřesněno, sledujte www.ddmslunicko.cz
Program: Tvoření velikonočních dekorací a dárečků
za drobný poplatek

10. 3. od 15 hodin, sokolovna Otrokovice
Dětský sportovní karneval
Promenáda masek, tanec, soutěže, tombola. Těší se cvičitelé SPV.
16. 3. od 19.30 hodin, sokolovna Otrokovice
Tradiční sportovní ples
Hraje Vivian band, vystoupí aerobik klub SPV, tombola, občerstvení.

Výzva k předkládání návrhů na Ocenění pedagogických pracovníků mateřských škol, základních škol a školských zařízení se sídlem
na území města Otrokovice za pedagogickou činnost a významný
přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, 5. ročník – rok 2013
Toto ocenění města Otrokovice je udělováno za úspěšnou
pedagogickou práci jako veřejné ocenění profesionálních
a lidských kvalit daného pedagogického pracovníka.
Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, aby Odboru školství
a kultury Městského úřadu
Otrokovice (OŠK) zasílala návrhy na ocenění.
Podaný návrh musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum
narození, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, spolehlivý
telefonický kontakt,

- profesní životopis navrhovaného kandidáta,
- podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany
navrhovatele (viz upozornění
dále),
- název a adresu školy nebo
školského zařízení, ve kterém
kandidát působí,
- přesné označení a podpis
navrhovatele, popř. navrhovatelů,
- souhlas navrhovaného kandidáta s tím, že v případě jeho
ocenění bude zveřejněno jeho
jméno, případně některé údaje
související s jeho profesní kariérou a důvody ocenění.

Zdůvodnění návrhu je jeho
stěžejní součástí a musí mít
dostatečnou vypovídací hodnotu, zejména proto, že je
hlavním vodítkem při výběru
z případného většího množství
navržených kandidátů.
Žádáme o uvedení konkrétních údajů o pedagogické
činnosti navrženého kandidáta dle oblasti jeho pedagogického působení, o jeho dalších
aktivitách v oblasti výchovy
a vzdělávání dětí a mládeže,
přínosu ke zvyšování prestiže
pedagogické práce na veřejnosti, přínosu k prezentaci
nebo propagaci města apod.

Výzva k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků volnočasových aktivit dětí a mládeže realizovaných na území města
Otrokovice za úspěšnou volnočasovou práci s dětmi a mládeží a za
významný přínos pro výchovu mladé generace, 2. ročník – rok 2013
Toto ocenění města Otrokovi- vaného návrhu ze strany navr- škol a školských zařízení.
Za práci s dětmi a mládeží
ce je udělováno za úspěšnou hovatele (viz upozornění dále),
volnočasovou práci s dětmi - název a adresu sdružení či se pro účely tohoto oceněa mládeží jako veřejné oceně- klubu, ve kterém kandidát pů- ní považuje: a) výchova dětí
a mládeže mimo rodinu
ní profesionálních a lidských sobí,
- přesné označení a podpis a mimo vyučování směřujíkvalit oceněné osoby.
Vyzýváme tímto pedagogic- navrhovatele, popř. navrhova- cí k nabytí nových poznatků
a zkušeností a zdokonalení
kou i nepedagogickou veřej- telů,
nost, aby OŠK zasílala návrhy - souhlas navrhovaného kan- získaných dovedností a schopdidáta s tím, že v případě jeho ností, osvojení a rozvoji pozina ocenění.
Podaný návrh musí obsahovat: ocenění bude zveřejněno jeho tivních společenských postojů,
- jméno, příjmení a titul na- jméno, případně některé údaje b) činnost zaměřená k účelvrhovaného kandidáta, datum související s jeho profesní ka- nému využívání volného času
dětí a mládeže.
narození, přesnou adresu by- riérou a důvody ocenění.
dliště včetně PSČ, spolehlivý Zdůvodnění návrhu je jeho Za dlouhodobou se pro účely
stěžejní součástí stejně jako při tohoto ocenění považuje prátelefonický kontakt,
- profesní životopis navrhova- předkládání návrhů na Oceně- ce s dětmi a mládeží, které se
ní pedagogických pracovníků daná osoba věnuje minimálně
ného kandidáta,
- podrobné zdůvodnění podá- mateřských škol, základních 7 let.
Nominační formuláře jsou k dispozici na Barbora Šopíková, tel. 577 680 103, e-mail:
sopikova@muotrokovice.cz nebo Lenka
webových stránkách města.
Adresa pro zasílání návrhů: Městský úřad Krejčí, tel. 577 680 436, e-mail: krejci@muoOtrokovice, Odbor školství a kultury, nám. trokovice.cz. Uzávěrka návrhů je 22. února
2013, rozhoduje razítko na podatelně MěÚ
3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
Kontaktní osoby pro případné dotazy: Mgr. Otrokovice.
Vstup: zdarma
26. 3., 15–17 hod.
Velikonoční dílny pro veřejnost
CVČ Baťov
Program: Tvoření velikonočních dekorací a dárečků
Vstup: zdarma, tvoření za
poplatek
28. 3., 8–16 hod.
Den otevřených dveří
v CVČ
CVČ Baťov
Program: Výtvarné tvoření, deskové hry, otevřené

herny, řádění v tělocvičně
Vstup: zdarma, tvoření za
poplatek
30. 3., start 15–17 hod.
Velikonoční zajíček
Moravní lávka
Program:
Velikonoční
zajíček připravil pro děti
spoustu dobrot! Čekají však
jenom na ty, kdo mu pomohou s přípravou na Velikonoce.
Vstup: děti 20,
dospělí 30 Kč

Těší se na vás

DDM Sluníčko

Košt slivovice počtvrté
Už počtvrté se potkají příznivci
slivovice na Memoriálu Antonína Nováka. Košt pro ně i pro
veřejnost se koná v sobotu 16.
února 2013 od 16 hodin v Hospůdce u Zvona na Štěrkovišti.
„Příjem vzorků (půl litru) do
pátku 15. února do 17 hodin.
Vyhlášení je v sobotu v 19.30.
Majitelé nejlepších vzorků obdrží hodnotné ceny a diplom.
K ochutnávání a hodnocení
vzorků jsou srdečně zváni
všichni příznivci slivovice
a dobré nálady,“ uvedl za pořadatele Hynek Bršlica.  (red)

Otrokovické

8

noviny

Farnost se chystá na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje

Výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje je jistě významnou událostí nejen
pro církev, ale pro celou naši zem. Ovšem věřící v naší farnosti v Otrokovicích se na toto výročí připravují už třetí
rok. Brzy po návštěvě papeže Benedikta
v České republice přišli naši biskupové s výzvou, abychom následující roky
prožili tak, že ve svém životě obnovíme
křesťanskou víru, kterou nám slovanští
věrozvěsti přinesli. Kromě toho se začaly
rodit různé inciativy, které chtějí dnešním
lidem osobnosti soluňských bratrů více
přiblížit.

Základem katolického křesťana kromě Písma svatého jsou tři svátosti, křest,
biřmování a eucharistie neboli svaté přijímání. Proto jsme se každý rok zaměřili
na obnovu jedné ze svátostí a snažili se,
aby duchovní bohatství, které je v nich
obsaženo, mohlo víc proniknout do našeho života. Kromě toho jsme hledali
způsoby, jak se současně věnovat větší
měrou samotným věrozvěstům. Na farních stránkách byl například uveřejněn
seznam, které kostely a kaple jsou na Moravě zasvěceny sv. Cyrilu a Metoději.
K tomu si každý mohl vytisknout pout-

nický pas, do kterého se dělají záznamy
o navštívených místech. V r. 2011 jsme
připravili pořad, ve kterém herec Zlínského divadla Zdeněk Lambor přednesl
vybrané části textu Vladislava Vančury
o životě sv. Cyrila a Metoděje. Přednes
provázela projekce obrazů s tematikou
Velké Moravy a nahrávky staroslověnských zpěvů. Nahrávku tohoto pořadu
chceme letos využít během programu
Noci kostelů 24. května. V loňském roce
jsme si během májových pobožností přečetli novou knihu prof. Petra Piťhy, Slyšte
slovo a zpívejte píseň. Tato kniha byla

Nevyhovuje vám teplota v domě? Dejte vědět TEHOSU
TEHOS s. r. o. je městská společnost, která je dodavatelem tepelné
energie pro vytápění a přípravu
teplé vody pro více než 5,6 tis.
domácností a většinu občanské
vybavenosti v Otrokovicích a dále
správcem velké části nemovitostí,
které jsou majetkem města Otrokovice. Vzhledem k probíhajícímu zimnímu období mohou být
obyvatelům užitečné informace
o principech fungování a možnostech nastavení výstupních parametrů výměníkových stanic, které
jsou umístěny v jednotlivých objektech a prostřednictvím kterých
je dodávka tepelné energie uskutečňována. Vnitřní rozvody topení
a teplé vody nacházející se uvnitř
domů (tj. za výměníkovou stanicí)
včetně např. otopných těles a termoregulačních ventilů jsou majetkem domu a TEHOS s. r. o. není
kompetentní do takového zařízení
zasahovat.
Každá výměníková stanice je
osazena moderním řídicím systémem postaveným na volně programovatelném regulátoru, jehož
provoz je v reálném čase zcela
autonomní. Systém komunikuje
s centrálním dispečinkem společnosti TEHOS s. r. o., ve kterém se

vyhodnocují provozní a poruchové
stavy řízených okruhů - ústředního
topení (ÚT) a teplé vody (TV). Regulace výkonu okruhu ÚT je prováděna v závislosti na požadované
hodnotě teploty výstupní topné
vody z výměníku, a to v nastavení teploty topné vody v závislosti
na venkovní teplotě (ekvitermně).
Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané
topné vody, aby došlo k rovnováze
mezi dodaným teplem a tepelnými
ztrátami objektu, a potřeba tepla v objektu tak byla uspokojena.
Změnu nastavení ekvitermní křivky je nutné provést při změně tepelně izolačních vlastností objektu
(např. po zateplení, výměně oken,
apod.). Z předchozí věty vyplývá,
že změnu v nastavení ekvitermní
křivky musí v takovém případě
iniciovat vlastník objektu (nejlépe
písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu na tehos@tehos.
otrokovice.cz).
Kromě ekvitermní křivky se pro
okruh ÚT do regulátoru zadávají
i doby topení a velikost poledního
a nočního útlumu. I tyto parametry
nastavení lze samozřejmě změnit,
a to na základě písemného požadavku oprávněného zástupce domu

(zpravidla předseda SVJ). Pro úplnost dodáváme, že pokud „žádaná
teplota“ klesne pod 35 °C, a to jak
vlivem nízké žádané teploty (tzn.,
že venku bude teplo) nebo vlivem
útlumu, tak se okruh ÚT zastaví
a automaticky se rozjede při žádané
teplotě vyšší než 35 °C. Tato vlastnost je do programu zařazena z důvodu úspory čerpací práce a tím
logicky úspory elektrické energie.
V neposlední řadě to také pro odběratele znamená možnost úspory
spotřeby tepelné energie.
Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku
u spotřebitele teplotu 45 až 60 °C,
s výjimkou možnosti krátkodobého
poklesu v době odběrných špiček.
Ve většině případů je na regulátoru výměníkové stanice nastavena
žádaná teplota teplé vody na 50 °C.
Pravidla pro vytápění a dodávku
teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění
a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie
konečným spotřebitelům jsou stanovena vyhláškou č. 194/2007 Sb.

Ing. Tomáš Morys,
 ředitel a jednatel TEHOS, s. r. o.

Pro zlepšení informovanosti občanů o činnostech TEHOS s. r. o. připravujeme v těchto dnech
spuštění webových stránek www.tehosotrokovice.cz.
Město Otrokovice vyhlašuje
výběrové
řízení
na  pronájem nebytových prostor o celkové výměře
49,29
m2, nacházejících se
v přízemí budovy č.
p. 1466, nám. 3. května,
Otrokovice, na parcele č.
st. 3057/1 v k. ú. Otrokovice,
kolaudované k účelu „nepotravinářské prodejny“, dříve prodejna sloužila k účelu opravna
a prodejna zlatých a stříbrných
šperků a hodin a pro město Otrokovice bude výhodou zachování tohoto účelu v tomto místě
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od
1. 5. 2013 na dobu neurčitou,
2. nájemné:
a) minimálně
1 200 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby
spojené s užíváním nebytových
prostor,
3. účastník výběrového řízení
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného

za m2/rok a účel nájmu,
b) doloží kopii živnostenského
oprávnění nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti
ve vztahu ke správě sociálního
zabezpečení, finančnímu úřadu,
zdravotní pojišťovně a celnímu
úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu
Otrokovice a městem zřízeným
organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor: a) v pronajímaných nebytových prostorech
nebudou umísťovány a provozovány výherní hrací přístroje,
interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná technická
zařízení umožňující interaktivní
hraní her s peněžitými sázkami
ve smyslu zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů,
b) nájemce před podepsáním
nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletní-

ho nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude použita
v případě, že nájemce nebude
platit řádně nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, bude tato
kauce, případně její úměrná
část pronajímatelem vrácena
nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:
13. 3. 2013 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje
na neveřejné schůzi Rada města
Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem
dohodnout na tel.: 577 662 313,
případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková na tel.:
577 662 317. Nabídky předají
zájemci osobně nebo poštou
v zalepené obálce s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května 1466“ na adresu: TEHOS,
s. r. o., k rukám ředitele, tř. T.
Bati 1255, 765 02 Otrokovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

napsána právě kvůli blížícímu se výročí
pro nejširší vrstvy čtenářů. V tomto školním roce dostávají děti při každé nedělní
mši svaté nálepky do sešitku, ve kterém
je formou těchto obrázků přehled o celém životě svatých bratrů. Při pátečních
dětských bohoslužbách si pak s dětmi
povídáme o tom, co znázorňuje obrázek,
který je v tom týdnu právě aktuální. Tím
vším chceme přispět k letošním oslavám
cyrilometodějského výročí. Mnozí farníci také plánují účast na těchto oslavách
na Velehradě.
P. Josef Zelinka,

farář v Otrokovicích

z redakční pošty
Vzpomínky patří k životu

Vpravo s tmavou mašlí u krku je dívka Jolana
z Horního mlýna. Foto: archiv Vlasty doleželové
„Ten vánoční čas dočkali jsme zas“ – slova této vánoční
koledy jsou již minulostí. Jak rychle uběhly dny vánoční
pohody, dárků a přáníček. Naše domovy navštívili tři králové a nápisem K+M+B 2013 požehnali dle tradice našim
domovům. A my vstupujeme do nového roku. Asi každému
z nás běží v paměti ty poslední, ale i minulé vzpomínky.
Vzpomínáme na své dětství, dětství našich dětí a teď v mém
případě i vnučky. Nejkrásnější jsou zářivé dětské oči u vánočního stromečku.
Dne 25. prosince jsme navštívili s rodinou mého syna
a malou vnučkou kostel sv. Vojtěcha, kde byl připraven
vánoční program. Zněly tu tradiční krásné koledy v podání
dětského souboru v krojích. Prošly jsme s malou Karolínkou až k jesličkám. Mám úctu k práci řezbářů, kteří dovedou vytvořit tak krásnou práci. Vtisknu vnučce do dlaně
minci a ona ji dává do pokladničky, kterou drží malá figurka černouška. Karolínka je ze všeho nadšená, hlavně když
přichází svatý pár s „živým Ježíškem“. Syn bere Karolínku na ramena, aby vše viděla. Stojím u rozzářených jesliček a poslouchám. „Stojí vrba košatá“ a já se dívám, jak
s dětmi zpívá i můj syn. I on asi vzpomíná. Před několika
lety zpíval v kroji tutéž koledu jako člen souboru Pláňava.
A mé vzpomínky běží dál. Tady, kde právě stojím, byl dvorek a zahrada patřící k domku pana Ignáce Kotáska. Tady
se narodila i moje maminka. Kolik generací prošlo těmito
místy. Nikomu asi nenapadlo, že tu bude někdy stát kostel.
A přece. Naproti kostelu je Horní mlýn. Za dětství mé maminky tu mlýn sloužil svým účelům. Vedla k němu strouha
a klapalo mlýnské kolo. A právě touto strouhou měl podle
pověsti připlavat dřevěný kříž. Tehdejší pan farář řekl, že
to je znamení, že tu bude stát v budoucnosti kostel. Ve mlýně bydlela rodina „Šénů“ (toto je výslovnost, nevím, jak
přesně se jméno psalo), kde bydlela kamarádka maminky
Jolana. Strouha dávno zmizela a mlýn se změnil, ale jsou
tu naše generace, které si nesou historii dál. I vnučka se
určitě podívá na fotografii své prababičky, která tu dříve
žila. Nastávající rok určitě přinese mnoho nového v historii našeho krásného města. Mgr. Vlasta Doleželová

INZERCE
Nabídka práce. Firma zabývající se výrobou a pro-

dejem normalizovaných dílů do forem a nástrojů hledá
vhodného uchazeče na pozici obchodní referent. Požadujeme: nutná znalost NJ, praxe v oboru, práce na PC, řidičský průkaz. Kancelář v Otrokovicích. Životopisy zasílejte
na mail: vi.gajdosik@blohm.cz

Ekologická likvidace autovraku s potvrzením zdarma,
při odvozu kompletního autovraku příspěvek 500 Kč. Tel:
776 719 631.
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Dne 29. ledna uplynulo 10 let, kdy nás dočasně opustila paní Růžena jeníčková, roz. Straková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcery Milena, Marie a syn Ladislav s rodinami.
S bolestí v srdci stále vzpomínáme na den 30. ledna,
kdy před 15 roky v daleké Venezuele vyhasl tragicky
život našeho milého syna, bratra a upřímného kamaráda, Ing. Zdeňka Němce. Za neustálé vzpomínky
rodiny, kamarádů a známých srdečně děkují maminka, bratr Petr a sestra Eva s rodinami.
Dne 31. ledna jsme si připomněli 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička, paní Božena Polášková.
S úctou a láskou vzpomínají dcera Božena, syn Miroslav a Bořivoj s rodinami.
Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal a nám jen
bolest v srdci zanechal. Dne 3. února jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí pana Rudolfa petříka. Všichni,
kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina Petříkova.
Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 3. února by se
dožil 100 let tatínek, dědeček, pan Josef vaculík.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcera Jiřina,
vnoučata a ostatní příbuzní. Děkujeme vám.
Dne 3. února jsme v hlubokém zármutku vzpomněli 5. výročí úmrtí pana Karla Vobejdy.
S láskou vzpomíná manželka Magda, děti s rodinami
a pravnučka Terezka.
V neznámý svět šla jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě
rád. Dne 4. února jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí paní
Evy kotáskové. Vzpomíná kamarádka Staňka.
Dne 4. února by se dožil 75 let pan Slavomír
Šenovský, od jehož úmrtí uplyne letos již 6 let.
S láskou vzpomínají manželka a syn s rodinou.
Čas plyne, ale vzpomínka zůstává. Dne 6. února uplynulo 15 let od úmrtí mého manžela a našeho tatínka,
dědečka a pradědečka, pana Zdeňka Ráčka. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.
Jak letí čas, už nikdy neuslyšíme Tvůj hlas, zůstaly
vzpomínky jen a ty se vracejí každý den. Dne 11. února uplynulo 9. výročí úmrtí pana Zdeňka gazdy.
Za vzpomínku děkuje manželka, dcera Zdeňka s rodinou a syn Jiří s rodinou.
Čas plyne dál a nám zůstávají jen vzpomínky na naši maminku a babičku, paní
Jenovéfu drábkovou, která nás
opustila dne 12. února před 10 lety,
a 11. listopadu bude 20. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka, pana Vladimíra drábka. S láskou a vděčností vzpomínají dcery Věra
a Jarmila a syn Ladislav s rodinami.
Dne 13. února by se dožila 100 let naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Jarmila Šumšalová. Dne 24. ledna to bylo 10 let, kdy nás navždy
opustila. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Věra a Jarmila s rodinou.

Dne 14. února oslavili manželé Božena a Zdeněk
Štykarovi 60 let společného života, diamantovou
svatbu. Hodně zdraví, štěstí,
lásky a pohody do dalších společných let přeje dcera Zdeňka
s rodinou, syn Radomír s rodinou a pravnoučátka Natálka
a Tomášek. Všichni srdečně
děkujeme za vaši lásku!

Dne 19. února uplyne smutný rok, co zemřela paní
Naděžda pavelková, roz. Šišková, z Otrokovic.
Dne 24. února by se dožil
František Pavelka z Otrokovic.

73

let

pan

S láskou stále vzpomínají rodina Balajkova a Šiškova.
Dne 20. února to bude 10 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní
Ludmila válková z Kvítkovic. V červenci t. r.
by se dožila 100 let. Vzpomínají a nezapomenou dcery Jarmila a Ludmila a syn Antonín s rodinami.

Dne 28. února
oslaví 80. narozeniny paní Hedvika krátká.
Do dalších let
přejeme štěstí,
zdraví, radost, klid a hodně
lásky. Máme Tě rádi, Ty to víš
a na Tvé zdraví pozvedáme číš.
Dcera a syn s rodinami

Dne 22. února uplyne smutných 5 roků ode dne,
kdy nás navždy opustila paní Věra Kleinová.
Vzpomíná manžel s rodinou.
Dne 25. února si připomeneme 17. výročí úmrtí pana
Zdeňka Zámečníka a jeho nedožitých 60 let.
Děkujeme všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka Helena, dcera Dáša s rodinou,
syn Radek a sestra Marcela s rodinou.

Nominace na pedagoga
Zlínského kraje
Pro mimořádné pracovní výsledky i velkou osobní angažovanost navrhli otrokovičtí radní
Marcelu Javoříkovou na ocenění pedagogických pracovníků
Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos
pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Marcela Javoříková působí od roku 1996 v ZŠ
Mánesova jako učitelka českého jazyka a občanské výchovy
na 2. stupni, od roku 2008 je
zástupkyní ředitele. 
(red)

Dne 27. února uplyne smutný rok, co od nás navždy
odešel náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Václav janečka. S láskou vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinami.
Odešels nám, jak osud si to přál, však v našich vzpomínkách žiješ dál. Dne 2. března uplynou 4 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav
Jurečka. Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Marie, dcery Radka a Danka s rodinou.
Jen svíčku rozsvítit, kytičku dát a tiše vzpomínat.
Dne 8. března uplyne 15 let, co nás navždy opustil
Anastázius Pokorák. Ti, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují manželka
Emilie, dcery a syn s rodinami.

Den otevřených dveří
v MORAVSKÉ
VODÁRENSKÉ, a.s.

Dne 9. března vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy
nás opustil náš drahý, pan Mgr. Jiří Ševčík. Odešel ve věku pouhých 54 let. Chybí nám na každém
kroku, zůstalo po něm obrovské prázdno. Manželka
a syn s manželkou
To, že se rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání. Dne 16. března by se dožila
paní Marie Vančíková 78 let. S láskou a úctou
vzpomínají dcera Jana a vnuk Nicolas Mário.

INZERCE
Prodám úplně novou minipračku, náplň 2,5 kg. Vhodná pro single nebo na chatu, chalupu. Cena dohodou. Tel.: 776 129 951.

ZUMBA® Sportklub Eva Otrokovice. ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice: ÚT 18.00; ČT 17.30; NE 17.00; Gymnázium Otrokovice:
PO 19.30; Info: www.sportklubeva.estranky.cz
Restaurace Dolly Trávníky - víkend rybích specialit 15.–17.
února. Zvěřinové hody 15.–17. března. www.dolly.unas.cz

Prodám novou líheň pro drůbež, 2 200 Kč, tel. 733 483 672.

JÍDELNA A BUFET MONTEMA
PŘED VJEZDEM DO MORAVANU

SNÍDANĚ, SVAČINY, OBĚDY
DOMÁCÍ KUCHYNĚ
NÍZKÉ CENY - SKVĚLÉ PORCE JÍDLA

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., provozovatel
vodovodů a kanalizací na Zlínsku, Olomoucku a Prostějovsku
Vás u příležitosti oslav Světového dne vody srdečně zve na den
otevřených dveří, a to v pondělí
25. března. Exkurze povedou
zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti
vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat
na případné dotazy návštěvníků.
Doby prohlídek v objektech
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ,
a. s. na Zlínsku:
Úpravna vody Klečůvka: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00. Čistírna odpadních vod Luhačovice: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00. V Klečůvce si návštěvníci i s dětmi a vnoučaty mohou
za pomoci laborantek MOVO
provést rychlý mini rozbor vody
ze své vlastní studny. Voda
musí být v čisté plastové 1,5l
láhvi od neslazené minerálky.
Na místě lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. Na základě
orientačního mini rozboru si
mohou příchozí objednat akreditovaný rozbor vody se slevou.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,

 tel. 840 668 668, www.smv.cz

Inzerce

Dne 24. ledna uplynulo již 20 let, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka, manželka, sestra, paní
Alena Pechačová. S láskou za celou rodinu
vzpomíná dcera Katka.

Dne 17. února uplyne smutných 8 let, co nás navždy
opustila naše sestra a maminka, paní Eva prokešová-Vaculíková. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují
sestra Jiřina s rodinou a ostatní příbuzní.

Inzerce

V letošním roce uplynulo 30 let od úmrtí naší milované maminky, babičky, paní
Vandy ostrčilíkové. Vzpomeneme také nedožitých 85 let našeho tatínka
a dědečka, pana Miroslava ostrčilíka. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

BLAHOPŘání

Otrokovické

10

noviny

Dva projekty v Základní škole Mánesova
Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, se zapojila do Programu
MŠMT na podporu integrace
romské menšiny a na podporu
inkluzivních škol v roce 2012.
Tohoto projektu, který trval od ledna do prosince roku
2012, jsme se zúčastnili poprvé. Jeho hlavním cílem bylo
vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním tak,
aby se byli schopni bez větších
problémů zapojit do školní výuky. „V době mimo vyučování
se pedagogové těmto žákům individuálně věnovali. Doučovali
je a procvičovali probírané učivo, připravovali žáky na výklad
nového učiva a pomáhali jim
i s plněním domácích úkolů.
Vyučující připravovali pracovní listy na doplňování a procvičování učiva, vyhledávali
materiály, které by usnadnily
žákům pochopit probíranou
látku,“ uvádí ředitel Základní
školy Mánesova Otrokovice
Mgr. Vratislav Podzimek. Vyjmenovává i další podpůrné
aktivity pro žáky, mezi něž
patří např. využití výukových
programů na PC, práce s interaktivní tabulí, podpora práce
ve dvojicích, kdy žáku se znevýhodněním pomáhá spolužák

– tutor, který jej při práci vede.
Ředitel školy dále dodává,
že učitelé poskytovali také individuální konzultace rodičům
těchto žáků, informovali je
o tom, jakým způsobem dětem
pomoci a nabízeli jim metodické vedení pro domácí přípravu.
Projekt byl velmi úspěšný a setkal se s pozitivními reakcemi
jak ze strany pedagogů a žáků,
tak i jejich rodičů.
Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, se zapojila do Rozvojového
programu MŠMT „Bezplatná
výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců
z třetích zemí na rok 2012.
Tohoto projektu, který trval
od ledna do prosince roku 2012,
jsme se zúčastnili poprvé. Jeho
hlavním cílem bylo vytvářet
podmínky pro vzdělávání žáků-cizinců tak, aby se byli schopni
bez větších problémů zapojit
do základního vzdělávání.
„Výuku českého jazyka jsme
realizovali nejdříve s jednou žákyní z Mongolska, která začala
na naší škole navštěvovat první
třídu. Poněvadž jsme při zápisu
žáků do 1. tříd zapsali další dvě
děti - jedno z Mongolska a jedno z Vietnamu, připravovali
jsme se na výuku dalších žáků-

-cizinců.“ uvádí ředitel Základní školy Mánesova Otrokovice
Mgr. Vratislav Podzimek.
Dodává dále, že se paní
učitelky těmto třem žákům
věnovaly individuálně v době
mimo vyučování. Pomocí obrázků a dalších pomůcek je
učily českému jazyku, rozvíjely
slovní zásobu a vysvětlovaly
významy slov. Učily je poznávat písmena, číst slabiky, slova
a jednoduché texty. Vyráběly
pracovní listy na doplňování
a procvičování učiva, vyhledávaly materiály, nakupovaly
knihy a učební pomůcky, které
by usnadnily žákům pochopit
český jazyk i probíranou látku.
Připravovaly žáky i na výklad
nového učiva a pomáhaly jim
s plněním domácích úkolů.
Poskytovaly také individuální
konzultace rodičům těchto žáků
a tlumočnici, informovaly je
o tom, jakým způsobem dětem
pomoci a nabízely jim metodické vedení pro domácí přípravu.
Se žáky i rodiči spolupracovala
také školní psycholožka. „Projekt byl velmi úspěšný a setkal
se s pozitivními reakcemi jak
ze strany pedagogů a žáků, tak
i jejich rodičů,“ uzavřel ředitel
základní školy.
 Mgr. Zdena Turková,

ZŠ Mánesova

Návštěva ZŠ Trávníky v dílnách SOŠ Otrokovice

„V pátek se zúčastníme projektu
s názvem Otevřené dílny, vezměte si s sebou pracovní oděv,
budeme něco vyrábět ze dřeva
a z kovu,“ oznámila jsem. Následovaly udivené obličeje a lavina otázek. „Uvidíte v pátek,
nechte se překvapit, “ zněla má
odpověď.
Přišel pátek, teplota venku
ukazovala minus pět a my jsme
se vydali směr Střední odborná škola Otrokovice. Šli jsme
do jejich dílen v Kvítkovicích.
Ihned po příchodu se nás ujali
čtyři páni mistři – dva na práci
s kovem a dva na práci se dřevem. Děti vytvořily čtyři skupiny a následovaly mistry. Po pár
minutách výkladu bylo vidět,
jak jsou všichni žáci nadšeni
a jak se s velkým zápalem vrhli
po hlavě do práce. Páni mistři
na nás byli opravdu důkladně

nachystaní. Hlavolamy z mědi,
prstýnky, přívěšky a jiné ohýbání a pájení kovu na jedné straně,
na té druhé zatloukání hřebíků,
broušení dřeva, vyrábění krabiček, vařeček a žebříku s kominíčkem.
Postupně jsem obcházela
všechny čtyři skupinky a vnímala jsem, jaké umí být „mé
děti“ mimo běžné vyučovací
hodiny. I ti, kteří třeba v matematice příliš neexcelují, byli
tady úspěšní a měli ze svých
výrobků, které vlastnoručně vytvořili, obrovskou radost.
Dvacetiminutová přestávka,
která byla zhruba v polovině
programu, nám všem připadala příliš krátká, protože velké
množství zážitků, informací
a dojmů nelze tak rychle sdělit.
Po přestávce se všichni vrátili
ke své práci, aby ve zbývajícím

čase zvládli vytvořit co nejvíce
dárečků pro své blízké. I já jsem
od dětí dostala krásné výrobky,
za které jim ještě jednou děkuji.
Bohužel čas rychle ubíhal
a my jsme museli končit. Všichni si posbírali to, co vytvořili, poděkovali jsme opravdu
skvělým pánům mistrům, kteří
k nám měli kamarádský a přitom velmi odborný přístup,
a vydali jsme se zpět do školy.
To, že se exkurze všem dětem líbila, bylo vidět již cestou
do školy. Někteří své výrobky
i přes velký mráz stále drželi
v ruce, všichni si vykládali zážitky a také se mě několikrát
ptali, kdy tam půjdeme znovu.
I ostatní paní učitelky se ihned
po příchodu třídy VII. A z nadšených výrazů dětí dozvěděly,
co se vlastně dnes dělo a jaké
jsme strávili ve SOŠ Otrokovice
krásné dopoledne.
I pro mne samotnou byl tento
den přínosem. Poznala jsem děti
z jiné stránky a pochopila jsem,
že i když učení nejde každému,
každý se může někde najít. Třeba právě v řemesle, které si dnes
sám vyzkoušel. Milým překvapením pro mě také byli naši bývalí žáci studující na SOŠ, kteří
se o nás starali, radili nám a bavili se s námi. Doufám, že tyto
dílny budeme navštěvovat dál
a tím budeme v dětech rozvíjet
zájem o jejich vlastní uplatnění
v řemeslné výrobě. Naše poděkování patří všem, kteří se nám
v dílnách věnovali.
 Mgr. Zuzana Pokorná,
 tř. učitelka VII. A ZŠ Trávníky

Gymnazisté přivítali hosty z cizích krajů

Dvacetiletá Korejka Hye Eun Jung byla spokojená, že gymnazistům nabízené pokrmy chutnají.
Na Gymnáziu Otrokovice se
dělo v týdnu 20.–27. ledna něco
velice zvláštního. Zúčastnili
jsme se totiž projektu EDISON
GLOBAL ISSUES, který proběhl pod záštitou organizace AIESEC a umožnil nám uvítat u nás
sedm vysokoškolských studentů
z Brazílie, Indonésie, Egypta,
Ruska, Ukrajiny, Jižní Koreje a Číny. Každý z nich prošel
přibližně dvaceti vyučovacími
hodinami, ve kterých se ujal role
učitele a v angličtině mluvil buď
o své zemi, nebo o celosvětových problémech ve vztahu k ní.
Pro mě jako pro studenta celá
akce začala ve chvíli, kdy naše
učitelka angličtiny přišla do třídy a promítla fotky sedmi cizinců se základními informacemi

o každém z nich a s otázkou,
jestli bychom nechtěli některého
ubytovat a tím se zapojit do tohoto programu. Já jsem řekl,
že ano, že bych chtěl. Tehdy
jsem ale ještě nevěděl, že jsem
kývl i na týdenní kondiční běhání, autoškolu na sněhu i ledu,
na zkoušku hbitého rozhodování
v pralese dezinformací, na různá nedorozumění mezi cizinci
nebo na intenzivní kurz angličtiny, který mě donutil anglicky
mluvit i ze spaní. Taky jsem
však poznal skvělé lidi, setřel
ze sebe nános předsudků a zažil
okamžiky, které se nenechají zapomenout. Po tom všem můžu
říct, že bych do toho šel znovu.

Štěpán Šabat,

Gymnázium Otrokovice

Otrokovičtí Svišti na horách

Ve dnech 6.–11. 1. se v Krkonoších konal 22. ročník Zimních her speciálních olympiád.
Letošní ročník byl zároveň pro
vylosované sportovce i přípravou na světové hry v Koreji.
Stejně jako loňský rok se sportovní klub Svišti ze Základní
školy praktické a Základní školy
speciální Otrokovice této akce
zúčastnil.
Celý týden se nesl v duchu
sportování. Lyžařské závody
doplňovaly sportovní aktivity,
například běh v hlubokém sněhu
na sněžnicích, venkovní střelba
do terčů jako v biatlonu, laserová
střelnice a v neposlední řadě zimní radovánky - sáňkování nebo
stavění sněhuláka. Téměř každý
den byla pro všechny připravena
diskotéka, kterou poslední večer
ozdobil velký ohňostroj. Všem
našim závodníkům se celý týden
moc líbil a příští rok se určitě
opět rádi zúčastníme.
A v jaké disciplíně jsme závodili? Bylo to v běžeckém lyžování na 50 a 100 m. A přestože

většina dětí stála na běžkách poprvé, moc se jim dařilo.
V běhu na 50 m nás reprezentovali: Vaneska Soukupová, která získala krásné 4. místo, Marek
Bělíček získal stříbrnou medaili,
Honza Dohnal získal také stříbro, Dominik Pechal si vybojoval
bronzovou medaili, Lukáš Videcký skončil na 5. místě, Radek
Kvapilík i Michal Novotný vyhráli v běhu na 50 m zlato.
V běhu na 100 m nás reprezentovali: Honza Dohnal, který získal
bronzovou medaili, Domča Pechal si vybojoval 4. místo, Radek Kvapilík získal nádhernou
stříbrnou medaili, Lukáš Videcký s Michalem Novotným si doběhli pro krásnou zlatou medaili.
Atletický klub SVIŠTI děkuje
Barum Continental s. r. o., Otrokovice za sponzorský dar, díky
kterému jsme se mohli akce zúčastnit, a také děkuje všem, kteří
se na přípravě sportovců podíleli. 
Za Sviště
 Bc. Xenie Mikolášová,
Lenka Gazdová
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Snímky: ANNA NOVOTNÁ, michal kratochvíl

Leden v městské hale: závody v atletických disciplinách, kopané i softballu

Otrokovický softballový tým (šedočerné dresy) se utkal s SK sever Brno a s MaSK Pezinok.

Memoriál Miroslava Hlobila: zápas týmů FC Viktoria Otrokovice
(v oranžovém) a SK Louky.
Bohatým sportovním životem
žila v lednu městská sportovní
hala Otrokovice. Kromě pravidelných tréninků se tam konal
i softballový turnaj juniorských
a mužských družstev, II. otevřené mistrovství Otrokovic pro atletické přípravky a žáky základních škol a také mládežnický
fotbalový turnaj.
V sobotu 19. ledna se utkalo
v hale sedm softballových týmů
z Otrokovic, Prahy, Brna, Led-

nice, Kunovic a slovenského
Pezinku. Turnaj juniorských
a mužských družstev ovládli
Black Owls Brno. Otrokovičané pak na sebe vzali nevýhodu
menšího počtu zápasů vzniklou
lichým počtem týmů a i kvůli tomuto hendikepu skončili na poslední příčce.
„Hlavně jsem rád, že se tady
takovýto turnaj konal. Dostáváme se zase o něco více do
povědomí a třeba mezi nás při-

jdou noví členové,“ poznamenal
spoluorganizátor soutěže Libor
Kašpárek.
Následující čtvrtek a pátek
patřila hala II. otevřenému mistrovství Otrokovic pro atletické
přípravky a žáky základních
škol. Zatímco vloni při premiérovém mistrovství poznamenaly účast tuhé mrazy, letos byla
účast skoro na hranici kapacity
haly. Ve čtvrtek se účastnilo
soutěží 141 dětí, v pátek to bylo
165. Kromě otrokovických či
zlínských škol a klubů přijeli
účastníci i z Olomouce, Kopřivnice, Uherského Hradiště,
Vsetína, Valašského Meziříčí či
Vítkovic. „Je tu opravdu plno,
o moc víc by se nás tu nevešlo,“
pousmál se spoluorganizátor
Aleš Prudký. Z otrokovických
dětí se dařilo například Jaroslavu Šmédkovi, Jonáši Kraváčkovi, Adéle Savarové, Filipu
Maňáskovi, Šimonu Pekařovi,
Simoně Horákové, Veronice
Jonáškové, Jakubu Pavlištíkovi, Kryštofu Kašpárkovi, Janu
Drábkovi, Heleně Vyčánkové,
Tomáši Vodákovi, Jiřímu Míčkovi či Nicol Hillerové.

Házenkářky vyhrály TIREX Winter Handball Cup
Šest družstev z Čech, Slovenska a Rakouska
bojovalo v prvním únorovém víkendu v turnaji
TIREX Winter Handball Cup 2013. Družstvo
TJ Jiskra Otrokovice I, složené z hráček 1. ligy,
remizovalo ve svém posledním zápase s týmem
AŠK Inter Bratislava a díky lepšímu skóre zvítězilo. „Naše druhé družstvo složené převážně
z dorostenek nezískalo bohužel ani bod a skončilo poslední. Předvedly však velmi bojovné a snaživé výkony, což je příslibem do jarní části mistrovské soutěže,“ uvedl trenér Zbyšek Cileček.
Otrokovické házenkářky ukončily tímto turnajem zimní přípravu. První zápas jarní části
1. ligy odehrály opět v hale na Štěrkovišti minulou neděli, kdy porazily 24:20 DHC Slavia Pra-

ha B, aktuálně druhý celek prvoligové tabulky
a vítěze loňského ročníku 1. ligy žen.
„Na podzim skončilo utkání v pražském Edenu 21:18 ve prospěch Pražanek, a tak děvčata
chtěla soupeři porážku oplatit. Zápas byl po celou dobu velmi vyrovnaný. Domácí se sice ujaly
vedení hned v první minutě, ale pak celý první
poločas tahaly za delší konec hostující hráčky.
První družstvo Slavie mělo tento víkend volný
los, a tak trenér Červenka přijel do Otrokovic
s tím nejlepším, co mohl mít k dispozici,“ popsal Cileček. Rozhodující okamžik nastal ve 26.
minutě, kdy domácí získali dvoubrankové vedení. Poté ještě dvakrát skórovaly, a připsaly si tak
důležité 2 body do tabulky.
(red)

Zuzana Ondová je MiniMiss Aerobik

Cvičenka aerobiku Zuzana
Ondová patřila k šestici dívek z celé republiky, které se

v lednu zúčastnily televizního finále Miss Aerobik 2012.
Finále se konalo za přítomnosti kamer ČT v Parkhotelu Plzeň. V porotě zasedlo
21 porotců včetně mistryně
světa Olgy Šípkové. Děvčata
ve věku 6 až 10 let soutěžila
ve volné disciplíně, společné
skladbě aerobiku a s vlastní
sestavou. Zuzka jako volnou
disciplínu zazpívala píseň
v lidovém kroji ze Strání.
Finále moderoval komen-

tátor Petr Vichnar a sportovní zprávařka Barbora
Černošková. Zuzka vybojovala 1. místo a stala se tak
MiniMiss Aerobik ČR pro
rok 2012. Domů si odvezla
zlatou korunku, šerpu a cenné dary.
A ještě perlička na závěr:
před osmi lety tuto soutěž
vyhrála i její starší sestra Julie Ondová. Obě se tedy pyšní titulem MiniMiss Aerobik
České republiky.
(ond)

Zájem o atletické mistrovství byl opravdu velký. Soutěžící skákali
do dálky z místa, házeli medicinbalem či běželi přes překážky.
Hned další den, 26. ledna, se
v hale uskutečnil turnaj mladších žáků Memoriál Miroslava
Hlobila, jehož pořadatelem byl
místní fotbalový klub SK Baťov
1930 o. s.. Toho se zúčastnilo
šest mužstev z regionu.
„Divákům nabídl velmi pěkné
zápasy, ve kterých se bohužel už
tolik nedařilo domácím hráčům.
Ti v konečném zúčtování obsadili poslední místo,“ komentoval
za pořadatele Hynek Bršlica.
První příčku obsadilo mužstvo FC Zlín, které v turnaji

nenašlo přemožitele, jako druhý
se díky lepšímu vzájemnému
zápasu umístil tým z Kroměříže, třetí příčku pak obsadil tým
z Holešova. „Nejlepším brankářem turnaje byl zvolen Tomáš
Hrnčiřík z Viktorie Otrokovice,
nejlepším hráčem Martin Halčík
z SFK Holešov a korunu pro nejlepšího střelce si vystřílel Patrik
Slaměna z vítězného FC Zlín,“
doplnil Bršlica, který děkuje jak
spoluorganizátorům, tak městu
Otrokovice za podporu při pořádání akce. Anna novotná

Atletky sbírají medaile i v zimě

Zúročit podzimní a zimní přípravu a nominovat se na blížící
se Mistrovství České Republiky se snaží otrokovické atletky
na halových závodech. Po startech na menších závodech bylo
na řadě Mistrovství Moravy
a Slezska. Pro vrhače byl tento závod v lednu v Olomouci
a pro ostatní disciplíny v únoru
v Bratislavě. A jak jsme obstály v konkurenci? Z koulařského
sektoru žen si odvezla bronzovou medaili Natálie Nádeníčková. Z Bratislavy si nejpočetnější

sbírku medailí dovezla Pavla
Janečková a to zlato ze 400 m
juniorek a stříbro z nejkratšího
sprintu na 60 m. Kristina Havlíková získala bronz ve skoku
dalekém juniorek a stejný kov
dovezla i dorostenka Dominika
Remešová za 60 m překážek.
Pochvalu taky zaslouží naše
žačky, které si na závodech vytvořily spoustu osobních rekordů. Teď už jen doladit formu
a pokusit se vylepšit osobní rekordy na Mistrovství ČR.
 Natálie Nádeníčková

Odborná sportovní veřejnost se může
angažovat v projektu Zdravý pohyb do škol
Trenérská rada, ustanovená
v rámci projektu Zdravý pohyb do škol, který město Otrokovice realizuje v základních
školách od 17.
září 2012, vyzývá
odbornou sportovní
veřejnost, aby
svými podněty přispěla k jeho
realizaci. Projekt Zdravý pohyb do škol si klade za cíl rozvinout spontánní pohyb dětí
na základních školách ve věku

6 až 10 let pod vedením trenérů s licencí. Máte-li podnětné
připomínky k tomuto projektu,
můžete se po předchozí domluvě zúčastnit jednání trenérské
rady. V případě
zájmu kontaktujte předsedu trenérské rady Aleše Prudkého na
e-mail: Prudky11@seznam.cz.
Za trenérskou radu projektu

Zdravý pohyb do škol

Aleš Prudký, předseda
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Tenista Stanislav Nebojsa ve čtvrtfinále
na halovém mistrovství České republiky
žebříčku Nebojsa, kterému přál
los a dokázal ho využít k životnímu výsledku. V prvním kole
zdolal libereckého Davida Musila 6:4 a 6:2, v osmifinále zvládl
napínavou bitvu s Ladislavem
Zeleným z Pardubic 6:3, 4:6
a 6:2. Až v boji o medaili podlehl pozdějšímu vítězi Jaroslavu
Pospíšilovi z Přerova 1:6 a 4:6.
„Předvedl jsem soustředěné
výkony a rychlejší povrch mně
díky dobrému servisu ani nevadil,“ řekl 33letý sportovec, jenž
preferuje spíše antuku. „Zápas
s Pospíšilem, který je ostřílený
ATP hráč, byl pro mě bonusem.
Ve druhé sadě jsem vedl 3:1
a 4:3, ale závěr patřil zkušeněj-

šímu,“ doplnil tenista. V deblu
Nebojsovi s ostravským spoluhráčem Hadravou nepřál los: již
v prvním kole narazili na nejvýše nasazený pár a pozdější mistry ČR Šátrala s Jebavým, i když
předvedli výborný výkon a prohráli těsně 6:7 a 2:6.
Páté místo v republice je pro
Nebojsu a otrokovický tenis
historickým zápisem. „Mezi osmičkou jsem byl jediný neprofesionál, navíc suverénně nejstarší.
Většinou proti mně hráli prvoligoví borci, takže mám velkou radost a snad to bude i motivací pro
mé svěřence,“ dodal lídr nyní již
druholigového týmu a zároveň
šéftrenér tenisové Jiskry.  (sne)

JISKRA CUP

Kdy: sobota 16. 3. od 10 do 19.30 hodin. Kde: Sportovní
hala Štěrkoviště. Záštita: senátor Tomio Okamura. Přihlášky
a informace: e-mail jiskra.otrokovice@seznam.cz.
V sobotu 16. 2. v 10 až 18 hodin se ve sportovní hale na Štěrkovišti koná finalový turnaj 1. juniorské ligy futsalu, kategorie U-16
a U-18. Více na www.futsal-zlinsko.cz. Srdečně zvou pořadatelé.
Inzerce

Největšího individuálního úspěchu pro otrokovický tenis v historii dosáhl na úvodní akci roku
Stanislav Nebojsa. Na halovém
mistrovství republiky v Plzni se
na místním supremu probojoval až mezi osmičku nejlepších
mužů, což je jeho dosavadní maximum.
Na šampionátu startovalo dvaatřicet nejlepších hráčů z České
republiky, s výjimkou těch, kteří
se ve stejném termínu účastnili grandslamového Australian
Open. „Díky odhlášení několika
hráčů kvůli viróze jsem se na poslední chvíli dostal na post nasazeného hráče, což byla výhoda,“
přiblížil 24. hráč celostátního

Oddíl sálové kopané TJ Jiskra Otrokovice zve všechny
příznivce futsalu na 9. ročník turnaje

FESTIVAL TATARÁKŮ
v Orea hotelu Atrium

Šéfkuchař Ladislav Pánek
z naší nabídky doporučuje:

KDE: OREA HOTEL ATRIUM, nám. 3. května 1877, Otrokovice
KDY: 23. 2.–10. 3. 2013 (denně 11.00–21.30)

Tatarák z hovězí
179,- Kč*
svíčkové
(pro přípravu výhradně používáme pravou svíčkovou z domácího
kontrolovaného chovu v ČR)
Kromě klasické úpravy jsme pro
Vás připravili také několik netradičních druhů tataráků.

* Speciální cena platí
po předložení tohoto poukazu

!!! Srdečně Vás zveme na tataráky do nekuřácké restaurace Colosseo OREA Hotel Atrium !!!

REZERVACE MÍST: tel.: + 420/ 573 590 888 ; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz

Inzerce

Inzerce

Vážení příznivci atletiky, nenechte si ujít již 15. ročník vyhlášeného Obaly Morava mezinárodního
atletického mítinku mládeže a dospělých, který se koná 7. 3. v Městské sportovní hale. O zlaté kovy se
utkají sportovci z ČR, Polska, Běloruska, Maďarska i dalších zemí a uvidíte pokusy o zdolání osobních
i halových rekordů. Fanoušci při minulých ročnících mohli na vlastní oči vidět Tomáše Dvořáka, Romana Šebrleho, Adama Sebastiana Helceleta a jiné hvězdy atletického nebe. Začínáme v 9.30 hodin
s žáky/žákyněmi, dopolední program vrcholí cca ve 13 hodin. Od 14.30 soutěží přípravky a od 16
do cca 20 dospělí. Těšíme se na vás. Za organizační tým Ing. Pavel Beznoska, www.mitink.cz

