
Vážení spoluobčané, 

začátkem tohoto měsíce proběhly v celé české republice komunální volby. samozřejmě také 
v našem městě, v otrokovicích. Vnímám je jako jedny z nejvíce důležitých, vždyť se jedná o naše 
město, o město, ve kterém žijeme. svou účastí ve volbách mohu tak podpořit ty, kteří mě v minu-
losti přesvědčili, že umí naslouchat občanům a společně s nimi povedou město k dalšímu rozkvě-
tu. Musím se přiznat, že mě poněkud zaskočila relativně nižší volební účast v porovnání s rokem 
2010, nicméně byla srovnatelná s rokem 2006.
skončilo čtyřleté volební období. přes zcela zjevné problémy ve vzájemné komunikaci uvnitř 
koalice jej lze považovat za úspěšné. podařilo se mnohé, kdo chce, tuto skutečnost vnímá. nicmé-
ně nemůžeme nevidět, že některé problémy přetrvávají. nově vzniklá koalice čssD s volebním 
uskupením nezávislí a občané oe a politickým hnutím ano 2011 si společně pojmenovala pri-
ority pro nadcházející období a přichází s jejich řešením.  při vyjednávání nově vzniklé koalice 
pak nastala shoda při stanovení těchto nejvíce podstatných oblastí. není úkolem tohoto úvodníku 
je blíže specifikovat, proto bližší informace budou obsahem programového prohlášení koalič-
ních partnerů, které bude v nejbližší době zveřejněno.
nově vzniklá koalice je na startovní čáře. popřejme nám všem, aby v tomto volebním období 
obstála a dokázala, že si naše hlasy ve volbách zasloužila.  

 Mgr. Jaroslav Budek, starosta města

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

21. listopadu 2014
číslo 12 - ročník 24
zdarma - neprodejné
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Výtvarný salon 
a křest kalendáře

Voliči hlasující v říjnových 
komunálních volbách rozhodli 
jednoznačně. Vítězem komu-
nálních voleb v Otrokovicích 
je Česká strana sociálně demo-
kratická. Dosavadní starosta 
Jaroslav Budek získal zároveň 
nejvíce hlasů, a tak se nabí-
zelo, že bude  opět starostou. 
Do čela města jej na ustavují-
cím zastupitelstvu zvolili také 
členové Zastupitelstva města 
Otrokovice. Novým místosta-
rostou je Jiří Veselý z hnutí 
ANO 2011, který na postu vy-
střídal Milana Plesara z Nové-
ho Impulsu. 

V sedmičlenné Radě města 
Otrokovice dále usednou Ivo 

Kramář, Petr Botek, Michal 
Tichý (všichni ČSSD), Jiří 
Ondráš a Marta Zakopalová 
(Nezávislí a Občané OE). 

Částečně se tak obměnila 
koalice z minulého volebního 
období, kdy byli v radě města 
čtyři členové ČSSD, dva z No-
vého Impulsu a jeden zástupce 
Nezávislých. 

„Povolební vyjednávání 
bylo velmi složité a k podpisu 
koaliční smlouvy došlo až den 
před zasedáním Zastupitelstva 
města Otrokovice,“ přiznal 
staronový starosta města Jaro-
slav Budek. 

Členové kontrolního a fi-
nančního výboru budou 

zvoleni na dalším jednání 
Zastupitelstva města Otroko-
vice, které je naplánováno na  
11. prosince od 16 hodin v sále 
Otrokovické BESEDY a bude 
stejně jako všechna ostatní 
jednání zastupitelstva přístup-
né veřejnosti.

Oproti tabulce zvolených 
zastupitelů, zveřejněné v říjno-
vých Otrokovických novinách, 
nastala změna. Na místo zastu-
pitelky rezignovala Romana 
Bujáčková z Nového Impulsu. 
Nahradil ji další spolustraník 
zvolený v pořadí Jaroslav Tka-
dlec. Anna novotná

Rozhovor se starostou 
 města najdete na straně 5 Čestná občanka a držitelé Ceny města otrokovice. 

Ke stávající dvacítce nositelů čestného občanství města Ot-
rokovice se připojila vynikající učitelka, držitelka ocenění 
Osobnost města Otrokovice a dlouholetá kronikářka města 
Věra Kramářová. Stalo se tak na slavnostním večeru ke stát-
nímu svátku 28. října – Dni vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Věra Kramářová vede městskou kroniku už 
sedmadvacet let a kromě ručně psaných téměř tří tisíc stran se 
do její práce promítl i technický pokrok a kronika byla za její-
ho působení převedena i do elektronické verze. Svými četný-
mi články a besedami přispívá k osvětě u mladých i starších 
občanů Otrokovic. Stala se první čestnou občankou Otroko-
vic, proto toto ocenění chápe i jako poděkování všem ženám, 
které  podporují ve své práci muže a nejsou třeba kvůli tomu 
tak vidět. Zajímavostí je, že čestným občanem města byl už 
jmenován i její otec, pedagog František Omelka. Město oce-
nilo i dva mladé občany Otrokovic Davida Mizeru (na snímku 
vpravo) a Filipa Silného. Cena města Otrokovice je udělována 
za mimořádný čin v různých oblastech lidské činnosti nebo 
za podstatný přínos pro rozvoj nebo propagaci města. Jde 
o ocenění za jeden záslužný čin či za určitý, třeba jen krátký 
úsek života, ve kterém je nebo byla vykonávána významná 
a záslužná činnost ve prospěch ostatních občanů. Letošní cena 
města byla jmenovaným žákům udělena za pomoc při záchra-
ně lidského života.  (ano), foto: Martina Fojtíková

trojice občanů, kteří si zaslouží uznáníZastupitelé vybrali staronové vedení: město 
má stávajícího starostu, místostarosta je nový

otrokovice: vítěz klání o nejkrásnější město
V šestém ročníku interneto-
vého hlasování v soutěži Nej-
krásnější město a obec Čech 
a Moravy 2014 se Otrokovice 
umístily na krásném prvním 
místě s výsledkem 46 112 hla-
sů.  Lidé hlasovali od 1. dubna 
do 31. října 2014. 

Soutěž pořádá celostátní 
informační portál www.czre-
gion.cz. Hlasovat mohl každý 
návštěvník webových stránek 

v kategoriích nejkrásnější měs-
to, nejkrásnější obec nebo nej-
lepší primátor/starosta města 
Čech a Moravy. 

„Výsledkem soutěže jsem 
velmi potěšen. V minulém roce 
se v této soutěži umístilo měs-
to na čtvrtém místě se ziskem 
přes třicet tisíc hlasů. Letos je 
to o šestnáct tisíc více, a tak 
jsme si vysloužili v této soutěži 
prvenství. Proto velmi  děkuji 

nejen těm, kteří pro naše měs-
to v soutěži hlasovali, ale také 
všem, kteří svou měrou přispě-
li k rozvoji Otrokovic a udržují 
je upravené,“ uvedl starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. 

Otrokovice obstály v kon-
kurenci měst jako například 
Ostrava, Kadaň, Jindřichův 
Hradec nebo Zlín.  
 Bc. Romana stehlíková,
 tisková mluvčí otrokovic
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na osmém ročníku otrokovického salonu pokřtili nový kalendář i knihu

Osmnáct výtvarníků sdružení Rozumění 
představilo dne 3. listopadu své nejčer-
stvější výtvory na vernisáži 8. Otroko-
vického salonu v Otrokovické BESEDĚ. 
Zároveň byl na akci pokřtěn nový městský 
kalendář na rok 2015 a také kniha s ná-
zvem Bahňák-Baťov 1929–1939 od histo-
rika Zdeňka Pokludy.

Na padesát objektů vystavuje Otroko-
vická BESEDA ve vestibulu v prvním pa-

tře. Výstavu je možné spatřit každý všední 
den od 8 do 18 hodin a o víkendech po čas 
kulturních pořadů až do 27. listopadu. 

Během večera byl již tradičně pokřtěn 
kalendář města. Za kmotry byli zvoleni 
předseda Fotoklubu Beseda Otrokovi-
ce Petr Bořuta, dosavadní místostarosta 
města Milan Plesar a předseda výtvarného 
spolku Rozumění Jiří Holub. „Když jsme 
společně s Jirkou Holubem a Petrem Bo-

řutou plánovali akce v nové Městské 
galerii, přemýšleli jsme také společně 
nad tématem kalendáře.  No a já, když 
jsem se tak zasněně dívala na tyto dva 
umělce, každého z jiného uměleckého 
oboru, napadlo mne je spojit. Tedy ne 
ty dva, ale jejich umění, a tak vznikl 
kalendář s názvem FOTOART – spo-
jení fotografie s uměním výtvarným,“ 
prozradila vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková. 

Tento nápad se mezi umělci ujal. 
„Snažili jsme se zachytit běžná vše-
dní místa ve městě nevšedním po-
hledem našich objektivů a spojením 
s výtvarnými díly dát tomuto pohle-
du netradiční rozměr,“ přiblížil Petr 
Bořuta. Kalendář je možné zakoupit 
v Turistickém informačním centru 

Otrokovice, Městské galerii nebo 
v knihkupectví na náměstí. Závěrem 
slavnostního večera byla veřejnosti 
odhalena knižní novinka s názvem 
Bahňák-Baťov 1929–1939. Kniha 
byla vydána za podpory města Otro-
kovice při příležitosti sto dvacátého 
výročí založení firmy Baťa a stého 
výročí narození Tomáše Bati junio-
ra. „Postup psaní knihy byl náhodný. 
Shromáždilo se mi tolik článků, útrž-
ků a textů, že najednou toho bylo dost 
na vydání knihy,“ popsal autor Zde-
něk Pokluda během křtu knihy. Knihu 
lze zakoupit v Turistickém informač-
ním centru Otrokovice.

Vernisáž podkreslili doprovodem 
na hudební nástroje Petr Kochaníček 
a Radek Bednařík.   (red)

kmotři. Za kmotry kalendáře byli zvoleni předseda Fotoklubu beseda otrokovice petr bořuta, dosavadní místostarosta města Milan plesar a předseda výtvarného 
spolku Rozumění Jiří Holub. na snímku vlevo křest kalendáře, uprostřed ukázka plakátu ke 120. výročí firmy baťa a křest knihy baťov-bahňák. Tam knihu spolukřtil  
i autor Zdeněk pokluda a kronikářka otrokovic Věra Kramářová.

hosté vernisáže. o výstavu a představení nových publikací měla veřejnost velký zájem. Kdo nestihl vernisáž, může se jít na díla výtvarníků, podívat do 27. listopadu.

obrazy, plastiky, šperky... návštěvníci si se zájmem prohlíželi všechna díla. 
osmnáct vystavovatelů je zárukou rozmanitosti.

kalendář ozdobí nejednu domácnost. společné dílo fotografů a výtvarníků 
může své majitele těšit po celý rok – každý měsíc jiným obrázkem.
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Charitní šatník trpí nedostatkem zimního oblečení
Charita sv. Anežky Otrokovice letos nemá dostatečné množství 
teplého oblečení, aby mohla poskytnout pomoc potřebným. Dárci 
mohou předat šatstvo do budovy výměníkové stanice v ulici Svo-
bodova za hotelem Atrium. „Pokud chcete věnovat otrokovickým 
spoluobčanům v nouzi nějaké oděvy, odevzdejte je, prosím, raději 
do místního šatníku Charity sv. Anežky Otrokovice. Umístíte-li je 
do kontejnerů na sběr šatstva jinde ve městě, oblečení je odveze-
no a použito pro obyvatele jiných měst či využito jinak,“ upozornil 
vedoucí oddělení sociální pomoci MěÚ Otrokovice Kamil Hric.  
Charitní šatník  přijímá kromě ošacení také boty, deky, spacáky, 
ložní prádlo, ručníky, utěrky, batohy, aktovky či kabelky. Darova-
né věci mohou být použité, musí být ale čisté, neroztrhané, tedy 
ve stavu, aby se daly ihned použít. „Plnost regálů v šatníku je pří-
mo úměrná ochotě dárců. Jsme vděčni za každého z nich. Pomozte 
nám v lepší osvětě u sousedů, v rodinách, v práci a směrujte šatstvo 
do charitního šatníku. Vámi darované ošacení bude využito ve pro-
spěch lidí v nouzi žijících na Otrokovicku a ve Zlíně, kterým již léta 
pomáháme,“ sdělil zástupce vedoucího Charity sv. Anežky Otro-
kovice Jiří Vlček. Provozní doba charitního šatníku Otrokovice je 
pondělí 8–10 a středa, čtvrtek 16–18 hodin.  jednorázově Charita 
sv. Anežky prodlužuje otevírací dobu šatníku v pondělí 24. lis-
topadu – otevřeno bude od 8 do 11.30 hodin.  (red)

technické služby jsou na zimu připraveny
Také tuto zimní sezonu se budou řídit Technické služby Otroko-
vice plánem zimní údržby místních komunikací, chodníků a ve-
řejných ploch. Budou udržovat všechny silnice o celkové délce 
48 kilometrů a větší část chodníků a cyklostezek o délce 46 kilo-
metrů. „Nově byla do plánu zimní údržby zařazena i cyklostez-
ka podél Dřevnice na Zlín,“ poznamenal jednatel Technických 
služeb Otrokovice Vladimír Plšek. Méně frekventované chod-
níky budou ošetřovány až v závislosti na provozních a ekono-
mických možnostech. Stálou pohotovost zimní údržby zajišťují 
dvě skupiny po sedmi pracovnících včetně dispečera. Ve skladu 
posypových materiálů je připraveno 300  tun posypového pís-
ku na chodníky a 50  tun soli na silnice, která bude podle potřeby 
průběžně doplňována. Z ekonomických a klimatických důvodů je 
doba stálé zimní pohotovosti zkrácena od 14. listopadu 2014 do  
27. února 2015. V případě nepříznivého počasí může být tato doba 
operativně prodloužena. Část mechanizačních prostředků však byla 
připravena již od konce října.  (ste)

teplé oblečení chybí i lidem na Ukrajině
Pomoci trpícím v konfliktu na Ukrajině se rozhodli dobrovolní   zá-
chranáři z Otrokovic, proto spolu s otrokovickým Českým červe-
ným křížem a skauty pořádají sbírku oblečení a dalších potřebných 
věcí. „Blíží se zima, proto sbíráme především teplé oblečení pro 
děti i dospělé, přikrývky a deky. Také zdravotnický materiál je stá-
le potřeba, takže například i prošlé vybavení autolékárniček bude 
velmi platné. Sesbírané věci na zavolání odvezeme, jak ze sběrných 
míst, tak například i z firem, které by se rozhodly ke sbírce připojit,“ 
uvedla předsedkyně ČČK Otrokovice Lenka Bartoníková. Sběrná 
místa jsou ZŠ Mánesova, ZŠ TGM, ZŠ Trávníky, DDM Sluníč-
ko, pobočky Baťov, Trávníky, Tlumačov, Skaut Otrokovice. Odvoz 
zajišťuje Dušan Rudecký ze Svazu dobrovolných záchranářů Otro-
kovice, tel: +420 728 979 366. Sbírka bude členy SDZO převezena 
přímo na Ukrajinu, bez jakýchkoliv prostředníků. Sbírka končí 28. 
listopadu, a jejím předání budou organizace informovat. (ano)

Pečovatelkám senIoRu slouží nové auto
Sociální automobil značky Dacia pře-
vzala 5. listopadu ředitelka SENIORu 
Otrokovice Ivana Vardanová. Auto je 
určeno pro terénní pečovatelskou službu 
SENIORu, která zajišťuje služby seniorům  
a osobám se zdravotním postižením  
v jejich vlastních domácnostech na území 
Otrokovic a v okolních obcích. Nahradí již dosluhující automobil 
starý jedenáct let. Vozidla slouží především pro přesun pracov-
nic pečovatelské služby z jedné domácnosti do druhé. „Máme 
tu čest převzít od společnosti Českomoravská reklamní agentura  
KOMPAKT již druhý vůz. Vozový park SENIORu disponuje 
nyní dvěma vozidly, přičemž jedno z nich již dosluhuje. Pomoc 
přišla právě včas,“ sdělila ředitelka SENIORu.  (red)

Uctění 17. listopadu: průvod s lampiony a ohňostroj
I letos město Otrokovice uspořádalo v předvečer Dne boje za svo-
bodu a demokracii lampionový průvod a ohňostroj. Procházku ve 
svítícím průvodu si v neděli 16. listopadu nenechaly ujít stovky 
dětí a dospělých. Průvod přešel od polikliniky na náměstí k fontá-
ně, kde byl připraven hudební program, stánky a vrchol podveče-
ra: ohňostroj.  (ano) 

AktUálně Z MěstA

víCe AktUAlIt nA www.otRokovICe.CZ

Na okraji Otrokovic v okolí Buňova vysazují pra-
covníci Technických služeb Otrokovice dřeviny 
a zakládají travní porosty. Městu se totiž podařilo 
získat z Operačního programu Životní prostředí 
a Státního fondu životního prostředí dotace 4,4 
milionu korun na vybudování a zakládání prvků 
územní stability ekologického systému v katastru 
Otrokovic. Od poloviny srpna do poloviny listo-
padu vysadili dřeviny na vymezených plochách 
o výměře přes pět hektarů. „Celkem se vysadilo 
přes šestnáct tisíc listnatých stromů a téměř osm 
set keřů. Největší zastoupení mají duby, javory, 
ale také lípy, jilmy a habry. Travní porost bude 
založen na rozloze přibližně tři a půl hektaru,“ 
upřesnil referent investičního oddělení odboru 

rozvoje města Milan Štábl. Péče o novou výsadbu 
je plánována až do října příštího roku.       (red)

Zvěři poslouží nový biokoridor u Buňova

sbírka z prodeje vánočních růží opět 
poslouží nemocným dětem 

Realizace úses v katastru otrokovic
Termín fyzické realizace: 
18. 8. 2014–25. 10. 2015
Investor: město Otrokovice
Celkové náklady projektu: 4 406 120 Kč
Dotace OPŽP: 4 174 319 Kč
Dotace SFŽP: 219 701 Kč

3. listopadu 2014 
    

   
 
 
Tisková zpráva 
 
Město získalo dotaci na obnovu zeleně 
 
Na okraji Otrokovic v okolí Buňova probíhá výsadba dřevin a zakládají se travní porosty. Městu 
se podařilo získat dotace ve výši 4,4 milionu korun z Operačního programu Životního prostředí a 
Státního fondu životního prostředí.  
Dotace jsou určeny na vybudování a zakládání prvků územní stability ekologického systému v 
katastru Otrokovic. “ Konkrétně se jedná o výsadbu dřevin na vymezených plochách o výměře 
přes pět hektarů a celkem bude vysázeno přes šestnáct tisíc listnatých stromů a necelých osm 
set keřů. Největší zastoupení tvoří duby, javory, ale také lípy, jilmy a habry. Travní porost bude 
založen na rozloze přibližně tři a půl hektaru,“ upřesnil pracovník odboru rozvoje města Milan 
Štábl. 
Výsadba zeleně byla započata v polovině srpna 2014 a bude probíhat do poloviny listopadu 
2014. Následná péče je plánována až do října 2015.       
 
 
Realizace ÚSES v katastru Otrokovic 
Termín fyzické realizace: 18. 8. 2014 – 25. 10. 2015 
Investor: město Otrokovice 
Celkové náklady projektu: 4 406 120 Kč 
Dotace OPŽP: 4 174 319 Kč 
Dotace SFŽP: 219 701 Kč 
 
 
 
 
Další informace: 
Romana Stehlíková  
tisková mluvčí města Otrokovice  
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
stehlikova@muotrokovice.cz  
www.otrokovice.cz   

 

Již sedmnáctý rok připravuji 
prodej vánočních růží. Sama 
sice prodávám málo, ale zajišťuji 
neméně náročnou část práce: ob-
jednávky a rozvoz. To, že se vá-
nočních růží na Zlínsku a Uher-
skohradišťsku daří každoročně 
prodat více než 4 000, je záslu-
hou obětavých lidí, bez kterých 
by to nešlo.Vánoční hvězda se 
stala symbolem nejkrásnějších 
svátků v roce, které prožíváme 
se svými nejbližšími. Je to ale 
zároveň i naděje pro všechny 
děti, které vzdorují krevnímu on-
kologickému onemocnění. 

Z výtěžku prodeje vánočních 
hvězd se pro tyto děti pořádají 
rekondiční pobyty, humanizuje 
se oddělení a díky nim je radost 
tímto oddělením projít. Letos 
chceme zakoupit monitorova-
cí přístroje a tím více pomá-
hat k uzdravení a klidu rodičů 
i zdravotních sester. Přispíváme 
spolu s vámi k tomu, aby se 
počet vyléčených dětí zvyšoval 
a nemocniční prostředí splňova-
lo nejpřísnější a nejoptimálnější 
požadavky. S vaší pomocí to 
můžeme uskutečnit co nejdříve. 
Za to vám chtějí nemocné děti, 

rodiče i lékaři poděkovat. Vá-
noční růže budeme v Otrokovi-
cích prodávat dne 30. listopadu 
v kostele sv. Vojtěcha, a to po 
obou bohoslužbách a dále 3. pro-
since od 8 do 12 hodin na poli-
klinice a od 12 do 13.30 hodin 
na městském úřadě. Onkohe-
matologicky nemocným dětem 
pomůžete i koupí občerstvení 
při rosvěcení vánočního stromu 
na náměstí 3. května, které se 
koná 28. listopadu. Předem vám 
děkuji za pomoc pro děti.
 Zdena wAsseRBAUeRová,
 Šance olomouc, o. p. s.

vzpomínky na svatby: o humorné historky nebyla nouze

Co stojí ta peřina, a bude měkká? nevěsta v překrásných šatech, ženich v nažehleném obleku, 
rozbíjení nádobí a sledování, kdo bude zametat a kdo dirigovat, jídlo ze společného talíře a také licitování 
o cenu peřiny: vzpomínky posbírané mezi klienty senIoRu otrokovice posloužily ke stvoření divadelního 
představení s názvem Když jsem se vdávala, když jsem se ženil... Reminiscenční, tedy vzpomínkové divadlo 
bylo završením dvouletého cyklu bohatství vzpomínek, který spolu s klienty vytvářeli pracovníci senIoRu 
a dobrovolníci. přestože cyklus končí, v započaté práci chtějí zúčastnění pokračovat. přesvědčil je možná 
také zájem ze strany veřejnosti o toto i předchozí představení.  (ano), foto: Anna novotná

Česko zazpívá koledy i na náměstí 3. května
Loňský ročník akce Česko 
zpívá koledy byl úspěšný, 
a proto i letos se na náměstí 3. 
května sejdou ti, kteří si chtějí 
užít atmosféru přicházejících 
Vánoc. Dnem D je středa 10. 
prosince. Ve stejném okamži-
ku – úderem 18. hodiny – pak 

začnou lidé po celém Česku 
zpívat vánoční písně Nesem 
vám noviny, Narodil se Kris-
tus Pán, Půjdem spolu do Bet-
léma, Den přeslavný jest 
k nám přišel, Pásli ovce Valaši 
a Vánoce, Vánoce přicházejí.

Doprovodný program za-

čne o přibližně hodinu dříve. 
„To se to bude srdcem Evropy 
pěkně rozléhat! Přijďte i vy 
podpořit koledníky před Ot-
rokovickou BESEDU,“ zve 
šéfredaktor pořadatelského 
Zlínského deníku David Ka-
rola.  (red)
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Z jednání rady a zastupitelstva města

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRo-
vé říZení nA PRonájeM PRo-
stoR sloUžíCíCh k PodnIká-
ní RestAURACe „U kAlíškA“ 
v areálu Rekreační oblasti Štěrkoviště 
umístěné v objektu bez č. p./č. e., na sta-
vební parcele č. 2691/1 v k. ú. Otroko-
vice, o celkové výměře 221,45 m2 a dále 
související části pozemků parc. č. 3363, 
č. 3366/1 vše nacházející se v k. ú. Ot-
rokovice včetně zpevněných venkovních 
ploch na nich umístěných a funkčně sou-
visejících se stavebním objektem o cel-
kové výměře 722,15 m2, z toho přilehlý 
pozemek o výměře 395,1 m2, taneční 
kolo o výměře 314 m2 a sklad 13,05 m2. 
Uvedené prostory jsou kolaudovány jako 
restaurace (pivnice). Město Otrokovice 
vyhlašuje výběrové řízení za následují-
cích podmínek: 1. doba nájmu: nejdříve 

od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) za stavební objekt mini-
málně 500 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) za přilehlý pozemek, taneční kolo 
a sklad minimálně 30 Kč/m2/rok (bez 
DPH)
c) bude hrazeno měsíčně předem
d) nezahrnuje zálohy na služby spojené 
s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žá-
dosti uvede: a) navrhovanou výši nájem-
ného za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění 
nebo kopii výpisu z obchodního rejstří-
ku.
4. Vítěz výběrového řízení před podpi-
sem smlouvy doloží originál potvrzení 
o bezdlužnosti ve vztahu ke správě so-
ciálního zabezpečení, finančnímu úřa-
du, zdravotní pojišťovně a celnímu úřa-

du 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 umisťovány a pro-
vozovány výherní hrací přístroje, inter-
aktivní videoloterijní terminály a jiná 
obdobná technická zařízení umožňující 
interaktivní hraní her s peněžitými sáz-
kami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných obdobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsáním nájem-
ní smlouvy uhradí pronajímateli kauci 
ve výši tříměsíčního nájemného a zá-
loh na služby. Tato kauce bude použita 
v případě, že nájemce nebude platit řád-
ně nájem a služby s nájmem spojené a při 
ukončení nájemního vztahu, po vyrovná-

ní všech závazků, bude tato kauce, pří-
padně její úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 26. 11. 
2014 v 10.00 hod. Výběrové řízení vy-
hodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem dohod-
nout na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší infor-
mace poskytne Eva Kadlečíková  na tel.: 
577 662 317. 

Nabídky předají zájemci osobně nebo 
poštou v zalepené obálce s označením: 
„Výběrové řízení restaurace U Kalíška“ 
na adresu:  TEHOS, s. r. o., k rukám ředi-
tele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo výbě-
rové řízení zrušit a nevybrat žádnou 
z nabídek.

Poděkování za vzpomínkovou akci 
k 96. výročí založení Československé republiky
Chtěl bych upřímně poděkovat všem představitelům města otro-
kovice, otrokovické beseDy a všem účastníkům, kteří uspořádali 
a účinkovali na pietní akci a vzpomínkovém večeru ku příležitosti 
96. výročí založení československé republiky a 100. výročí zahájení  
1. světové války konaných v otrokovické beseDě dne 23. 10. 2014.

Jeden můj přítel mně s nadšením v pátek 24. 10. vyprávěl zážitky 
z této pietní akce a docela jsem mu v tu chvíli v dobrém slova smyslu 
záviděl svou absenci na této akci, protože jsou mně výročí a ideje 
založení naší československé republiky také velmi blízké.

Jsem totiž přesvědčen, že obzvláště v dnešní, na mravní, etické 
a humanitní myšlenky a hodnoty tak chudé době, bychom si všichni 
měli připomínat události a ušlechtilé ideje, které vedly ke vzniku sa-
mostatného československého státu, aby náš současný „bezideový" 
stát tyto opět našel, a navázal tak na tradice první republiky.

Tyto ideje je nanejvýš nutné oživovat a rozvíjet v rodinách, ško-
lách, při vhodných společenských akcích, abychom společně opět 
našli svou ztracenou státní ideu, kterou hlásali a žili velicí duchové 
našeho národa – palacký, Havlíček, čapek, Masaryk, beneš – ideu 
národní a sociální, ideu rovného lidu, spravedlivých právních po-
měrů ve společnosti, jednání a chování na křesťanských principech 
– vzájemné lásky, úcty, slušnosti, poctivé, kvalitní práce, národního 
uvědomění apod. Můžeme přece zcela zřetelně vidět ve společnosti 
nedostatek těchto hodnot na rozdíl od apatie, nezájmu, lhostejnosti, 
třeba alespoň poděkovat za oběti, které přinesly i pro naši generaci. 

Kdo z občanů města otrokovice si myslí, že je to přece samozřej-
má vlastenecká a občanská povinnost představitelů každého města 
uspořádat takovou vzpomínkovou akci, tak se hluboce mýlí. V Ho-
lešově, uh. Hradišti, Kroměříži si nějakým způsobem toto výročí 
také připomněli (pietní nebo kulturní akcí), ale žel v krajském městě 
Zlíně, který by mělo jíti příkladem, se nepořádala akce žádná.

Je moc dobré a příkladné, že v otrokovicích jsou představitelé 
politického a veřejného života, kteří cítí úctu a vděčnost k našim 
předkům a stojí jim za to si na toto výročí a události vzpomínat 
takovým bohatým způsobem. 

 P. FRAnC, Zlín-Malenovice

Z RedAkČní Pošty

Uctění hrdinů 1. světové války

Už v předstihu, dne 23. října, položili představitelé města květiny 
k pomníku obětem 1. světové války. Spolu s příchozí veřejností si  
připomněli, že před sto lety se rozhořel oheň první světové války, 
který postihl a ovlivnil velký kus světa. K důstojnému průběhu 
pietního aktu přispělo i upravené prostředí severovýchodní čás-
ti náměstí 3. května revitalizované v roce 2012 také díky dotaci  
z Evropské unie.  (red), foto: Anna novotná

Z jednání dosavadní 
Rady města otrokovice 
22. 10. 2014
Dosavadní rada města na svém 
jednání projednala 21 bodů pro-
gramu, k nimž přijala usnesení. 
Všechna jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Rada města schválila poskyt-
nutí finančního daru ve výši 
20 000 Kč a uzavření darovací 
smlouvy s Mgr. Věrou Kramá-
řovou jako ocenění kronikářky 
města Otrokovice při příleži-
tosti udělení čestného občanství 
města Otrokovice dne 23. 10. 
2014. Rada města také schválila 
ve funkci jediného společníka s. 
r. o. ve věci ocenění kronikář-
ky města při příležitosti udělení 
čestného občanství města Otro-
kovice formou časově neomeze-
ného volného vstupu na kulturní 
a společenské pořady Otroko-
vické BESEDY, s. r. o. Dále 
rada města projednala a schvá-
lila nominaci Romana Nemeč-
ka, dlouholetého dobrovolného 
trenéra dětí a mládeže v házené, 
organizátora mládežnických tur-
najů a projektů Házená do škol 
a Zdravý pohyb do škol, na Oce-
nění dlouhodobé a kvalitní čin-
nosti dobrovolných pracovníků 
v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže Zlínského kra-
je 2014. Radní schválili plán 
zimní údržby místních komu-
nikací, chodníků a veřejných 
ploch v majetku města pro zim-
ní období 2014–2015 a uložili 
jednateli TSO s. r. o. zabezpe-
čovat tuto zimní údržbu. Radní 
dále schválili uzavření nájemní 
smlouvy k prostorům sloužícím 
k podnikání v objektu č. p. 950, 
ul. Tylova, mezi městem Otro-
kovice a Dopravní společností 
Zlín–Otrokovice.  

Radní poté schválili uzavření 
Smlouvy o poskytnutí podpo-
ry ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci Realizace 
prvků ÚSES v k. ú. Otrokovice. 
Následně projednali a schválili 
vydání směrnice města Otro-
kovice o nakládání s majetkem 
v příspěvkových organizacích. 
Radní schválili uzavření Smlou-
vy o dílo mezi městem Otroko-
vice a STRABAG a. s., Praha 
5 – Smíchov, na rekonstrukci 
zpevněných ploch u ZŠ Tráv-

níky. Ve zbytku svého jednání 
se radní zabývali nájemními 
smlouvami na městské byty, 
záměry zemědělského pachtu 
pozemku a výpůjčky pozemků. 

Z jednání dosavadní 
Rady města otrokovice 
3. 11. 2014
Dosavadní radní města na svém 
jednání projednali 10 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
Všechna jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Rada města vzala na vědomí 
přehled výkonů TSO, s. r. o. 
za III. čtvrtletí 2014 a Zprávu 
o dosavadním průběhu správy 
a provozu Sportovního areálu 
Baťov v předloženém znění. 
Radní schválili změnu termínu 
vyhodnocení výběrového řízení 
na prostory restaurace U Ka-
líška z původního 3. 11. 2014 
na termín 26. 11. 2014.  Dále 
radní schválili změnu jízdního 
řádu MHD linky č. 55 pro ob-
dobí od 1. 12. 2014 do 30. 6. 
2015. Radní také schválili uza-
vření Darovací smlouvy mezi 
městem Otrokovice a Zlínským 
krajem o bezplatném předání 
Dokumentace pro výběr zhoto-
vitele v rámci projektu Moderni-
zace a napojení vyrozumívacích 
a varovacích systémů – město 
Otrokovice. Rada města poté 
projednala a  schválila poskyt-
nutí dotace ve výši 5 000  Kč 
Sdružení Děti fitness aneb Spor-
tem proti drogám na úhradu ná-
jmu a ozvučení Sportovní haly 
na Štěrkovišti v Otrokovicích 
na jednorázovou akci konanou 
15. 11. 2014.  Rada města sou-
hlasila s partnerstvím města Ot-
rokovice při akci „POMÁHÁ-
ME POTŘEBNÝM“,  která se 
uskuteční v pátek 28. 11. 2014 
na nám. 3. května. 

Dále rada města schválila za-
hájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce s názvem „Otroko-
vice–revitalizace ul. Nerudova“, 
výzvu k podání nabídky, slože-
ní členů komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek a seznam uchazečů 
pro zaslání výzvy k předložení 
nabídky. Rada města schválila 
doplnění a změnu plánu termínů 
jednání RMO na rok 2014. 

Z jednání dosavadní 
Rady města otrokovice 
6. 11. 2014
Dosavadní radní na tomto mi-
mořádném (povolebním) jed-
nání vzali na vědomí rezigna-
ci Ing. Bujáčkové na mandát 
členky ZMO a schválili pře-
dání osvědčení o nastoupení 
JUDr. Tkadlece, náhradníka 
z kandidátní listiny volební stra-
ny Nový Impuls pro Otrokovice, 
do funkce člena Zastupitelstva 
města Otrokovice dnem 4. listo-
padu 2014. 

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 
6. 11. 2014
Zastupitelstvo města se 
na svém 1. ustavujícím zase-
dání zabývalo celkem 6 body 
programu, k nimž přijalo usne-
sení. Všechna jsou veřejnosti 
k dispozici na webu města 
www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 
Zastupitelé nejdříve schválili 
volební řád tohoto ustavující-
ho zasedání, schválili celkový 
počet členů Rady města Otro-
kovice na 7 ve složení staros-
ta, místostarosta a dalších 5 
členů rady a provedení volby 
starosty, místostarosty a dal-
ších členů RMO veřejným 
hlasováním. Zastupitelé dále 
vzali na vědomí zprávu man-
dátové komise ustavujícího 
zasedání ZMO, která nezjis-
tila, že by u některého člena 
nově zvoleného ZMO vznikla 
dnem zvolení členem ZMO 
neslučitelnost funkcí. Zastupi-
telé stanovili s účinností od 6. 
11. 2014 počet dlouhodobě 
uvolněných členů ZMO na 2, 
a to pro funkce: starosta města 
a místostarosta města a zřídili 
pro volební období 2014–2018 
finanční výbor ZMO a kon-
trolní výbor ZMO. Nakonec 
zastupitelstvo města schválilo 
rozsah doby potřebné k výko-
nu funkce člena ZMO, pravi-
dla poskytování a výše mě-
síčních odměn neuvolněných 
členů ZMO pro volební období 
2014–2018 a také zásady pro 
poskytování cestovních náhrad 
členům ZMO. 
 Mgr. Jaroslav Budek, 
 starosta otrokovic
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Město Otrokovice hodlá i v roce 2015 jako poděkování 
držitelům zlaté Janského plakety, Zlatého kříže a dárcům 
kostní dřeně, kteří mají trvalý pobyt v Otrokovicích, 
uhradit roční celosíťovou jízdenku na městskou hromad-
nou dopravu.  ČČK Zlín poskytuje městu aktuální se-
znam dárců, kteří darovali krev či kostní dřeň v transfuz-
ních stanicích Zlín a Uherské Hradiště. Vyzýváme proto 
občany Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou drži-
teli zlaté Janského plakety za 40 bezpříspěvkových odbě-
rů krve či držiteli Zlatého kříže 1.–3. třídy a odběry byly 
provedeny mimo výše uvedené transfuzní stanice, aby se 
přihlásili do 30. prosince 2014 na Městském úřadu Ot-
rokovice, odbor školství a kultury, u p. Varmužové, tel.: 
577 680 460.  (red)
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické práce, vložkování a frézování 

komínů. tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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Alpinning Otrokovice
unikátní cvičení na mechanickém trenažéru ve 

sportcentru vedle finančního úřadu
nabízíme lekce pro všechny - začátečníci, XXL, 
náročnější lekce - vyberou si opravdu všichni

možnost pronájmu celého centra 
firmám, skupinám přátel... 

s instruktorem nebo bez instruktora
Rezervujte si místo a čas na

www.alpinningotrokovice.cz   tel. 724 007 990
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Městská televize Otrokovice 
archiv vysílání: 

www.televizeotrokovice.cz

odměna dárcům krve a kostní dřeně

Mgr. Jaroslav Budek 
(ČSSD) se stal starostou 
i v tomto volebním období. Je 
zkušenější o čtyři léta praxe 
a těší se i na další čtyři roky 
práce pro obyvatele města. 
Co vás napadlo jako první, 
když jste byl opět zvolen sta-
rostou? 
Povolební vyjednávání bylo 
velice složité. Nabízelo se 
několik variant, nakonec to 
dopadlo tak, jak to dopadlo. 
Cítil jsem jednoznačnou úle-
vu. Bylo to ukončení velmi 
složité etapy. To, co nás čeká, 
bude také složité, ale už je to 
o práci, o konkrétních úkolech, 
které budeme chtít naplnit. Po-
cit úlevy nastal až v okamžiku, 
kdy byla schválena rada města 
a místostarosta. Pokud by došlo 
k tomu, že by byl problém se 
sestavením rady v tom formá-
tu, v jakém jsme ji chystali, tak 
by naše další účinkování bylo 
trochu problém. V této chvíli 
máme tým, který si jednoznač-
ně vyznačil priority a hlavně 
jsme se domluvili na tom, že 
budeme vystupovat jednotně. 
To byla jedna z podmínek, kte-
rou jsem měl při vyjednávání: 
že nikdo nebude výsledky prá-
ce všech koaličních partnerů 
vydávat za své vlastní. To byla 
jedna z priorit a na tom jsme se 
shodli.
v minulém volebním období 
vytvořila vaše vítězná strana 
koalici s druhým uskupením 
v pořadí. Proč tomu tak ne-
bylo i tentokrát?
Zkusili jsme si spolupráci 
s Novým Impulsem, ale nebyli 
jsme spokojeni. Nechtěli jsme 
opakovat stejnou chybu dva-
krát. 
jaké jste si tedy vzal z před-
chozí koalice poučení?
Poučení je takové, že budeme 
vystupovat jako jeden tým. Ni-
kdo nebude přemýšlet o svých 
preferencích při volbách, kte-
ré budou za čtyři roky. Nechť 
za nás mluví práce, která bude 
odvedena. Ještě se ale vrátím 
k minulému volebnímu obdo-
bí. Měli jsme problém s komu-
nikací uvnitř koalice, ovšem 
musím říci, že to období bylo 
úspěšné – zrealizovali jsme 
investiční akce, které byly pro 

město potřebné. Vlajkovou 
lodí je vjezd do TOMY pod-
jezdem pod železniční tratí. 
I s tím rizikem, že nás to fi-
nančně zatíží ještě pro následu-
jící rok, význam této investič-
ní akce je takový, že nemáme 
v nově vzniklé koalici problém 
se uskrovnit ohledně investic 
právě v roce 2015.
v nové radě města máte nové 
kolegy nejen z jiných stran, 
ale i z Čssd. Předchozí radní 
jarmila šedivá nekandidova-
la, libuše škrabolová se letos 
do zastupitelstva nedostala. 
kdyby byly zastupitelkami  
i v tomto období, vzal byste je 
opět do rady města?
Sociální demokracie musí my-
slet také na buducnost. Nelze 
předpokládat, že určití lidé, 
včetně mě, tam budou věč-
ně. Je potřeba připravit nové, 

mladé, nadějné sociální de-
mokraty na to, že převezmou 
zodpovědnost od těch, kteří 
budou průběžně odcházet. Sa-
mozřejmě s těmi, se kterými 
jsem spolupracoval v radě, po-
čítáme do komisí města.  Mají 
zkušenosti, mají co nabídnout. 
Neodepisujeme je, naopak se 
budeme snažit, aby předávaly 
své zkušenosti mladším zastu-
pitelům.
Během uplynulých čtyř let 
i během předvolebních se-
tkání se jistě sešla spousta 
témat k zamyšlení a zpraco-
vání. jaký podnět vás zaujal 
natolik, že jej chcete v no-
vém volebním období vyřešit 
co nejdříve?
V uplynulém volebním období 
jsme realizovali hodně inves-
tičních akcí. Část z nich byla 
takového charakteru, že navy-

šovala zatížení rozpočtu měs-
ta, protože generuje provozní 
náklady. V této chvíli cítíme 
jako hlavní cíl nezadlužovat 
město více vnitřním dluhem 
spočívajícím v tom, že jsme 
řádně neopravovali stavby, 
které vlastníme. Toto chceme 
napravit. Čili méně nových 
investic, ale daleko lépe a více 
se starat o majetek města. Byl 
jsem na koaličním jednání 
potěšen, že toto všichni vní-
mají stejně. Dále samozřejmě 
chceme držet hazard mimo 
město a chceme dát občanům 
jistotu, že nebudeme zvyšovat 
současnou výši místních daní 
a poplatků. Myslíme si, že pe-
níze pro potřeby města umíme 
získat i z jiných zdrojů. Obča-
né i vedení města cítí problém 
i v počtu parkovacích míst. 
Je potřeba si ale uvědomit, 

že pokud budeme navyšovat 
parkovací místa, bude to vždy 
na úkor zeleně. Takže nelze 
to dělat donekonečna, ne ma-
sivním budováním parkovišť. 
Máme projekt, kdy chceme 
oslovit občany, kteří vlastní 
pozemky u svých domů, že 
pokud si zřídí parkovací mís-
to na svém pozemku a budou 
tam parkovat, přispějeme jim 
částkou deset tisíc korun. Také 
Městská sportovní hala není 
v této chvíli v kondici. Předpo-
kládám, že její obnovu začne-
me v roce 2016. Chceme tam 
například vytvořit zázemí pro 
kuželkáře v podobě čtyřdráhy. 
je šance i během těchto čtyř 
let získat pro otrokovice pe-
níze z evropské unie?
Máme sumář investičních akcí. 
Shodli jsme se třeba právě 
na rekonstrukci Městské spor-
tovní haly s pomocí dotačních 
fondů Evropské unie. Samo-
zřejmě u všech projektů, kte-
ré nás čekají, budeme hledat 
finance z evropských zdrojů. 
Jiným příkladem je napojení 
všech částí města na páteřní 
cyklostezky, aby se lidé do-
stali bezpečně na kole kamkoli 
i mimo město.
Za minulého vedení města 
také vznikla Městská televi-
ze otrokovice. jaký je po-
stoj nové koalice k městským 
médiím? Chystáte rozvoj, či 
omezení?
Bezesporu udržíme jejich 
provoz. Rádi bychom je i vy-
lepšili. Plány máme, záleží 
jen na financích, jaké budeme 
moci použít.
stýská se vám po práci peda-
goga?
Dlouho jsem se nemohl pro 
práci v politice, i pro funk-
ci starosty rozhodnout. Když 
jsem se rozhodl, tak si už 
za tímto rozhodnutím stojím. 
Jsou chvíle, kdy bych byl ra-
ději ve škole než na městském 
úřadě. Leckdy zase jsem rád, 
že jsem tady, protože mám 
možnost potkávat hodně velmi 
schopných lidí, kteří pracu-
jí pro město a dýchají za něj.  
Každé město potřebuje obča-
ny, kteří v něm rádi žijí. To mě 
posiluje v mé práci starosty.
 Anna novotná

věří v dobrou spolupráci. nově zvolený starosta otrokovic Jaroslav budek (vlevo) s novým 
místostarostou Jiřím Veselým těsně po prvním, ustavujícím zastupitelstvu města dne 6. listopadu. 
 Foto: Anna novotná

Podruhé zvolený starosta: tentokrát budeme vystupovat jako jeden tým

Otrokovická pobočka NADĚJE pořádá hravý a nedrahý 

 doBRoČInný BAZAR 
Dne 11. 12. od 10 do 18 hodin 

v Otrokovické BESEDĚ. 
Předvánoční nadílka pro NADĚJI. 

+ kavárnička + dětský koutek + teplé nápoje
Udělejte radost sobě i druhým! Co od vás 

dostaneme, to v pomoc proměníme!



sobota 29. listopadu v 19 hodin 
ve velkém sále Otrokovické BESEDY

PoPRAsk nA lAgUně
Premiéra klasické komedie C. Goldoniho o rybách, 
dýních, ale především o ženských klepech  
a mužské nedůvtipnosti. Cyklus předplatného 4+1.

OtrOkOvické
nOviny6

pondělí 1. prosince, 18 hod., Městská galerie, vstup volný
RenAtA šveCová  – ARtPRotIs A oBRAZy
Vernisáž – výstava z díla významné zlínské výtvarnice, která je mj. autor-
kou loga města Otrokovice. Vernisáž slovem uvede Jiří Holub. Pořádá spolek  
Rozumění. Výstava potrvá do 4. 1. 2015.

čtvrtek 4. prosince, 17 hod., foyer kinosálu, vstup volný
80 let skAUtIngU v otRokovICíCh
Vernisáž – výstava z historie otrokovického skautingu. Současně bude vzpo-
menuto i nedávné stoleté výročí skautingu v českých zemích. Výstava potrvá 
do 30. 12. 2014.

neděle 7. prosince, 16 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
vánoCe s vlČnovjAnkoU
Vánoční koncert populární slovácké krojované dechové hudby. 
Upozornění – na tento koncert neplatí předplatenky cyklu „Naše muzika”.

středa 10. prosince, 17 hod., nám. 3. května, vstup volný
Česko ZPívá koledy
Tradiční setkání všech zpěváků koled, kteří ve stejný okamžik (18.00) budou 
po celém Česku zpívat vánočních koledy. To se to bude srdcem Evropy pěkně 
rozléhat! Přijďte i vy podpořit koledníky před Otrokovickou BESEDU!

pátek a sobota 12.–13. prosince, náměstí 3. května, vstup volný
vánoČní tRhy nA otRokovICkéM náMěstí 
„koledníCI jdoU!“
Stánky výhradně s vánočním zbožím. Občerstvení a kulturní program zajištěny. 
Začátky kulturních vystoupení: pátek v 16 hodin, sobota v 9 hodin.
Program ve spolupráci s otrokovickými školami.

neděle 14. prosince, 15 hod., velký sál, vstup volný
Město Otrokovice spolu s Otrokovickou BESEDOU zvou na 
koledy tří náRodŮ
V rámci koncertu zazní koledy z Polska, 
Slovenska a Česka. Ve druhé polovině programu vystoupí skupina FLERET. 
Prodej vánočních výrobků, vánoční dílny, vyhodnocení soutěže v pečení cukro-
ví a dětské výtvarné soutěže. Projekt je financován Evropskou unií, z prostřed-
ků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

neděle 14. prosince, 15 hod., velký sál, vstup volný
soUtěž v PeČení vánoČního CUkRoví
Soutěžní kolekci cukroví přineste 14. 12. do Otrokovické BESEDY od 12.00 
do 13.00 hod. Projekt je financován Evropskou unií, z prostředků Fondu mik-
roprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

úterý 16. prosince, 19 hod., velký sál, vstupné 300 Kč předprodej, 330 Kč na místě
BRAtřI eBenové
Koncert v adventním čase, laděný také v rámci 30. výročí vydání první desky 
této sestavy a v rámci nového CD Čas holin. Marek Eben – zpěv, kytara, klá-
vesové nástroje, Kryštof Eben – klávesové nástroje, flétna, zpěv, David Eben – 
sax, klarinet, zpěv, Pavel Skála – kytara, Jiří Zelenka – bicí nástroje, Jiří Veselý 
– basa, Jaromír Honzák – kontrabas.

pondělí 29. prosince, 19 hod., velký sál, vstupné 300 Kč
Divadlo Bolka Polívky uvádí komedii
Bolek PolívkA – dnA

Tradiční předsilvestrovské představení s dobrým divadlem, známými herci  
a pozvánkou na skleničku vína. Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jaromír 
Barin Tichý, Jiří Fretti Pfeifer a diváci. Nová komedie s autobiografickými prv-
ky je plná gagů, klaunských a divadelních výstupů a efektů, typické improvi-
zace i charakteristického humoru Bolka Polívky, který půvabně osvěžuje jeho 
dcera Anna Polívková. 

Připravujeme: 24. 1. 2015 OTROKOVICKÝ PLES (hrají orchestr Coppelia  
a skupina Quatro, bavič a kouzelník Richard Nedvěd, DJ Dalibor Dědek, cim-
bálová muzika Jožky Marečka a další překvapení)
5. 2. 2015 MANDARINKOVÁ IZBA (bratislavské divadlo, v titulní roli popu-
lární Maroš Kramár)

čtvrtek 4. 12., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Česko, 2014, 90 min., přístupno 
Pohádkář – drama, romantický   
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán 
ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné 
drama hlavního hrdiny Máry/Kamila, který si vybudoval dva souběžné životy. 

neděle 7. 12., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA 2014, 90 min., přístupno, 
česká verze
tUČŇáCI Z MAdAgAskARU 3d – animovaný, dobrodružný, komedie   
Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka 
tajných agentů.

čtvrtek 18. 12., 17 hod., kinosál, vstupné 140 Kč, USA, Nový Zéland 2014, 205 
min., přístupno 
hoBIt: BItvA PětI ARMád 3d – dobrodružný, fantasy   
Konec výpravy Bilba Pytlíka k hoře Erebor okupované drakem Šmakem. 

úterý 9. 12., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč, USA 2013, 92 min., dabing, 
přístupno
Pohled nA láskU – drama, romantický
Vdova Nikki několik let po ztrátě svého manžela potká Toma. Tom vypadá 
přesně jako její zesnulý manžel a Nikki se naráz vracejí její staré city. 

středa 17. 12., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč, Česko, Slovensko, Mexiko 
2013, 100 min., přístupno
PřIjde letos ježíšek? – romantický 
Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou od toho, aby se konaly 
dobré skutky, přání se plnila za každou cenu a aby na zázraky věřily nejen děti.  

Připravujeme kino na leden:
EXODUS: Bohové a králové 3D, Noc v muzeu: Tajemství hrobky, Sedmý syn, 
Americký Sniper, Velká šestka, 96 hodin: Zúčtování, Babovřesky 3

sobota 13. 12. 
vánoČní vídeŇ
nástupní místa: 5.30 Zlín u ABS; 5.45 Otrokovice Hotel Baťov (Společenský 
dům); 6.00 Otrokovická BESEDA. Cena zájezdu 450 Kč. Podrobnější informa-
ce v předprodeji vstupenek, tel. 571 118 103.

PROSINEC

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, 
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kon-
takt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v městském 
infocentru je otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod. Městská galerie je 
otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí. 

kinokavárna

kino

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.
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Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU pořádá 

Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se line kuchyní, když se zase 
po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže.  

Vyhodnocení se uskuteční 16. 12. 2012 ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY v průběhu akce Koledy tří národů. 

Cukroví přineste 16. 12. na Otrokovickou BESEDU od 12.00 do 13.00 hod.  
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny!! Deseti účastníkům z ČR a deseti účastníkům ze SR 
budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě 

předložených účetních dokladů.  
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

SOUTĚŽ V PEČENÍ 
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

 

BESEDA
foto

volné

termíny

VÁNOČNÍ motivy
RODINNÉ FOTO SOUČÁSTÍ BALÍČKU
KALENDÁŘ 2014
VÝROBA PF
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kalendář významných akcí
úterý 16. 12. od 17.30 hodin, sokolovna Otrokovice
vánoČní Předvádění
Představí se všechny věkové kategorie cvičenců s tím co se od září naučili. 
Pořádá TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV.

28. listopadu, od 16.30 hod., nám. 3. května
RoZsvíCení vánoČního stRoMU s ChARItAtIvní AkCí 
PoMáháMe PotřeBnýM
Vystoupení představitelů města, kulturní pořad, občerstvení zajištěno. Tradiční punč 
a svařené víno a grilované speciality při charitativní akci Pomáháme potřebným.
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Jednoho krásného dne jsem poslechla kamarádku, instruktorku alpi-
nningu a šla si zacvičit na její lekci. byla jsem již delší dobu nespor-
tovec se sedavým zaměstnáním, takže fyzička žádná, proto to stálo 
mnoho přemlouvání a začátky byly opravdu těžké! ale poslechla jsem 
rad zkušených, že chce vše čas a vydržela jsem! Cvičení se u mě stalo 
pravidelností až 3x týdně. Zjistila jsem, že mě to hodně naplňuje, nabíjí 
novou energií a v neposlední řadě bylo během čtyř měsíců zřejmé, že se 
tělo formuje, což mě hodně potěšilo!

asi po půl roce usilovné práce se mi dostalo nabídky dělat v alpi-
nningu v otrokovicích instruktorku. byl to šok, ale zároveň výzva se 
někam posunout, tak jsem nakonec přijala! Začátky jsem zvládla díky 
velké podpoře známých a přátel, kteří si na mě přišli zacvičit a i nyní 
asi po dvou letech instruktorování jsou kolem mě bezvadní lidé, se kte-
rými se výborně pracuje. alpinning mě moc baví a inspiruje! Zkuste to 
taky a uvidíte.  Hanka, instruktorka alpinningu, Otrokovice

Dříve
Nyní

ALPINNING OTROKOVICE 
– vedle finančního úřadu

Již čtvrtou sezonu jsme s Vámi a je s po-
divem, že spousta lidí stále neví, co to 
vůbec alpinning  je a kde nás najít.

Alpinning je originální energeticky 
vysoce účinný program, který byl vyvi-
nut pro lidi každého věku, váhy a úrov-
ně zdatnosti. Vychází z nejpřirozenější-
ho lidského pohybu – CHŮZE – a tím se 
stává ideálním programem, který ne-
zatěžuje Vaše klouby.  Alpinning není 
jen 50minutová chůze na ALPITRACKU 
(trenažer, který monitoruje srdeční 
frekvenci, ušlou vzdálenost, okamžitou 
rychlost chůze, aktuální čas chůze, 
počet spálených kalorií). Současně 
při chůzi užíváte činky, prvky aerobiku, 
tance a tím posilujete jak horní, tak 
spodní část těla, což dělá Vaši lekci 
rozmanitou a zábavnou a zároveň při 
pravidelném tréninku pomůže účin-

ně tvarovat a zpevňovat celou Vaši 
postavu. Chůze do kopce, což skvěle 
simuluje právě ALPITRACK (má 3 po-
lohy výškového nastavení)  výrazně 
napomáhá ke zpevnění hýžďových 
a stehenních partií. Kvalitní přirozená 
pohybová aktivita doprovázená moti-
vující hudbou pod vedením proškole-
ného instruktora s licencí tak pozitivně 
ovlivňuje psychiku a napomáhá při 
vytváření kondice. 

Ceny za lekci již od 50 Kč, stačí se 
rezervovat na vypsaných lekcích www.
alpinningotrokovice.cz v sekci rezer-
vace nebo na tel. 724 007 990. Jsme 
i na FB.  Možnost pronájmu celého 
centra s instruktorem nebo bez, a to 
skupinám přátel, firmám… Možnost 
tréninkových lekcí i mimo rozpis pro 
sportovní oddíly, hasiče...

Od prosince, v době provo-
zu DDM Trávníky
vyhlášení výtvarné soutě-
že Moje pohádková bytost
DDM Trávníky
Každý výtvor bude oceněn! 
Více www.ddmslunicko.cz 

2. 12., od 10.00 hod.
Mikulášská hala
Městská sportovní hala
Krajské závody určené 
atletické školce a mladší 
a starší přípravce. Bližší 
informace: psencikova@
ddmslunicko.cz

13. 12., 8.30–12.00 hod.
Mikulášská házedla
Městská sportovní hala
Již tradiční předvánoční 
soutěž leteckých modelá-
řů. Soutěží se ve věkových 
kategoriích házedla 1.–5. 
třída a 6.–9. třída.
Cena: 30 Kč

13. 12., od 16.30 hod.
vánoční hvězdička
DDM Trávníky
Přehlídka vystoupení vy-
braných kroužků z DDM.
Vstup zdarma

18. 12. 
vánoční hala
Městská sportovní hala
Krajské závody pro atle-
tickou školku a mladší pří-
pravku. Bližší info: psenci-
kova@ddmslunicko.cz

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908
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Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Šlikr se zapojilo do 
projektu Jeden svět – Promí-
tej i ty! Každou listopadovou 
středu tak je možné zajít na ve-
řejnou projekci filmů. Dne 26. 
listopadu je to snímek NA SE-
VER OD SLUNCE (46 min.), 
fantastické záběry přírody, 

dobrodružné surfování za po-
lární noci i „běžné“ pobývání 
na pláži spojuje čirá radost ze 
života mimo civilizaci. Začá-
tek je v 17 hodin, vstup je bez-
platný. Šlikr se nachází v bu-
dově II. výměníkové stanice, 
ul. SNP, Otrokovice-Trávníky. 
 (ano)

             14. 12., 15.00, velký sál, vstup volný 
soUtěž v PeČení vánoČního CUkRoví
Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanil-
ky, hřebíčku a čokolády, která se line kuchyní, když se zase po roce 
pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže. 
Vyhodnocení se uskuteční ve velkém sále Otrokovické BESEDY  
v průběhu akce Koledy tří národů. Cukroví přineste 14. prosince 
do Otrokovické BESEDY od 12.00 do 13.00 hod.  Porotou vy-
hodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny! 
Deseti nejúspěšnějším účastníkům z ČR a SR budou proplace-
ny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do 
výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě předložených 
účetních dokladů.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií,  
z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem 
Bílé Karpaty.

          14. 12., 15.00 hod., velký sál, vstup volný
           koledy tří náRodŮ

V rámci koncertu zazní koledy z Polska, Slovenska a Česka  
v interpretaci souborů z partnerských měst Dubnica n. Váhom, 
Zawadzkie a hostitele. Těšit se můžete také na zajímavý do-
provodný program, prodej vánočních výrobků, vánoční dílny, 
vyhodnocení soutěže v pečení vánočního cukroví a vyhodnoce-
ní dětské výtvarné soutěže. Pořádá město Otrokovice společně  
s Otrokovickou BESEDOU. Projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Re-
gionem Bílé Karpaty.

 

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU pořádá 

Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se line kuchyní, když se zase 
po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže.  

Vyhodnocení se uskuteční 16. 12. 2012 ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY v průběhu akce Koledy tří národů. 

Cukroví přineste 16. 12. na Otrokovickou BESEDU od 12.00 do 13.00 hod.  
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny!! Deseti účastníkům z ČR a deseti účastníkům ze SR 
budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě 

předložených účetních dokladů.  
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

SOUTĚŽ V PEČENÍ 
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a pro-
fesionální zpracování svateb, soukromých, společenských 

i firemních akcí, dokumentů a propagačních filmů. 
E-mail pro nabídku a bližší info: 

redakce@televizeotrokovice.cz

Pozvánka na promítání ve šlikru

Derniéra muzikálu otrokovického autora Matěje Tauše

Naše Ulička
sobota 6. prosince v 18 hodin v otrokovické Besedě
Zlo, Láska a Nenávist. Co všechno se může stát, když se 
dva lidé opravdu nemají rádi? Petr a Pavel, bratři, kteří se 

přistěhovali do Zlína z Prahy, se s tímto seznámí velmi brzy 
po svém příjezdu. Na jejich nové lásky si totiž dělá nároky 
vždy i někdo jiný, i dospělí, jako třeba Markétin otec. Vše 
se navíc zkomplikuje, když Karolína, Pavlova přítelkyně, 
otěhotní. Markéta navíc záhy odjíždí do internátní školy  

a myslí si, že už se s Petrem nikdy neuvidí. Bohužel se stane 
něco, co všechny navěky změní…

Výtěžek z akce bude věnován sdružení Šance olomouc, 
o. p. s. na podporu léčby dětí s onkologickým onemocněním.

Dne 17. října se konal v Otrokovické BESEDĚ koncert na počest tří osobností otrokovické kulturní histo-
rie. První z nich byl Valeš Lísa, Janáčkův žák, řídící učitel v Otrokovicích a sběratel lidových písní. Další 
hudební veličinou Otrokovic byl sbormistr, hudební pedagog a vědec prof. PhDr. František Lýsek, DrSc., 
který prožil jako odborný učitel sedm let v Otrokovicích na pokusné – experimentální škole, kde kromě 
běžné výuky počtů, kreslení a hudební výchovy provedl také výzkumy hudebnosti a zpěvnosti dětí a mlá-
deže a hlavně založil Dětský sbor z Baťova. Jednou ze skladeb, které Lýskův otrokovický sbor pravidelně 
zpíval, byla znělka Českým vískám, jejíž text je dílem kolegy ve škole Františka Omelky. Tyto tři osob-
nosti tedy připomněl koncert konaný pod záštitou Lýskova nadačního fondu v Brně; 1994 ho k odkazu 
sbormistrova díla založili absolventi jeho dětských sborů – Jistebnických zpěváčků (1929–1938), Dět-
ského sboru z Baťova (1938–1945) a Brněnského dětského sboru (1945–1977). Kromě medailonů trojice 
Otrokovičanů v přednesu Michala Mynáře, sester Doleželových, Ženského pěveckého sboru Otrokovice 
se na koncertu představili také spolupracovníci Lýskova nadačního fondu, klavírní duo Milan a Renata 
Bialasovi.  (ano), foto: Martina Fojtíková

koncertem poctili významné hudební osobnosti otrokovic

 



Zdá se nám to tak nedávno
co jsme školu opustili 
– plni elánu a síly
dobýt světa, štěstí chtěli!

žel, je to už dávno, 
ale vráska praví, šedý vlas, 
mládí dalo nám už vale, 
nikdy nevrátí se zas.

život mnohé strasti přines´
však i štěstí rozdával
a že jsme tu živí, zdraví
vpravdě zázrak se nám stal!

Motto: smysl života nalez-
neš ve vzorném plnění svých 
povinností!

Baťovské děti – ročník „dva-
atřicátníků“ na letošním SRA-
ZU 2014; zde v tomto městě 
v Hotelu Baťov jsme zavzpo-
mínali na naše výjimečné pány 
učitele na Pokusné měšťanské 
škole Dr. Edvarda Beneše (nyní 
ZŠ Mánesova): učitele Františ-
ka Omelku (velký literát, spiso-
vatel – mottto v úvodu napsal 
do památníku jedné ze spolu-
žaček 21. listopadu 1944), Ru-
dolfa Krsičku (chemie, fyzika), 
češtináře Leopolda Hrbáčka, 
Emanuela Granáta (kreslení, 
fotomontáže), V. Širokého 
(přírodopis) pod vedením pana 
ředitele Konvičky a následně 

pana Karla Klímy. Už tehdy 
byly třídy přizpůsobeny urči-
tým předmětům.

Jsou to nezapomenutelné 
okamžiky, i když jsme děti 
válečných let – školní roky 
1938/39 až 1945/46, s jedním 
rokem navíc (1946/47) jako 
nástavbou za to, že v roce 1945 
jsme často utíkali ze školy 
do krytů za úderů gongu škol-
níka J. Juříka. Pan školník se ří-
dil pokyny pana ředitele, který 
se dozvídal o pohybech letadel 
nad protektorátem z rozhlasu. 
A tak se ani neužíval zvonek, 
který by ohlašoval konec vy-
učovací hodiny. 

Přesto, že už je nás jen 
„hrstka“, rádi se vždy, nyní už  

každým rokem, scházíme, rádi 
přijedou i spolužáci z ciziny –
Helena Sedláčková-Kotásková 
a Marie Bjalková, obě nyní žijí 
v Austrálii. 

Na srazu jsme vzpomněli 
i naši milou paní učitelku Anič-
ku Širokou, roz. Gazdíkovou, 
která v měsíci říjnu oslavila  
95 let. Při nástupu do této školy 
byla ještě mladinká, svobodná 
a učila nás němčinu. Vždy měla 
pěkný přístup ke všem žákům. 
Žije v péči své dcery v baťov-
ském domku u ZŠ Mánesova. 
Blahopřejeme jí a přejeme jí 
ještě spoustu příjemných chvil! 
 eugenie MACháČková, 
 roz. hoBZová, 
 obyvatelka otrokovic

Pokud pečujete o osobu, která 
pobírá příspěvek na péči, jste cí-
lovou skupinou akreditovaných 
vzdělávacích kurzů pro pečující 
osoby. Ty pořádá město Otro-
kovice v rámci projektu Vzdě-
lávání pracovníků poskytovatelů 

sociálních služeb a pečujících 
osob na Otrokovicku, který je 
financovaný z Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu České republiky.

témata kurzů: 
1. Praktický nácvik péče o člově-
ka upoutaného na lůžko
2. Výživa a stravování
3. Jak komunikovat se seniory
4. Péče o umírajícího

Kurzy se konají od prosince 

2014 do června 2015. Účast na 
těchto akreditovaných kurzech 
je bezplatná, drobné občerstvení 
zajištěno. 

Pokud máte zájem se zúčast-
nit některého nebo všech kurzů, 
sdělte, prosím, své kontaktní 
údaje (e-mail, tel. číslo nebo 
adresu) co nejdříve, nejpozději 
však do konce r. 2014.
kontakt: • e-mail: polame@

muotrokovice.cz, 
• tel.: 577 680 422, 725 952 303
• osobně: odbor sociální, MěÚ 
Otrokovice, nám. 3. května 
1341, Otrokovice, 2. budova,  
1. patro, kanc. č. 220, Zuzana 
Polame, DiS. 

Těšíme se na setkání s vámi.
Mgr. květoslava hoRáková, 
 vedoucí odboru sociálního
 MěÚ otrokovice

OtrOkOvické
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Takto nějak vypadá zhmotnění 
rybářského pozdravu Petrův 
zdar! Kapitální úlovek kapra 
o délce 102 centimetrů a váze 
21,85 kilogramu se podařil Da-
nielu Štanglicovi na Štěrkoviš-

ti 28. října v 19.55 hodin, a to 
na boilie s příchutí pomeranč. 
Podle dostupných informací se 
jedná o rekordní úlovek na této 
vodní nádrži.  (ano), foto: 
 archiv daniela štAnglICI

 

 
 

5. listopadu 2014 
 
 

 
 
Tisková zpráva 
 
 
Nabídka bezplatných kurzů pro pečující osoby 
 
 
Město Otrokovice pořádá v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních 
služeb a pečujících osob na Otrokovicku“ akreditované kurzy pro fyzické osoby, které pečují 
o příjemce příspěvku na péči. 
Témata akreditovaných kurzů jsou: Praktický nácvik péče o člověka upoutaného na lůžko, 
Výživa a stravování, Jak komunikovat se seniory a Péče o umírajícího. Absolvování kurzů 
v uvedených oblastech zkvalitní a usnadní práci pečujícím osobám.  
Kurzy budou probíhat od prosince 2014 do června 2015. Účast na nich je bezplatná. Je 
možné zúčastnit se pouze některého nebo i všech kurzů. Pro účastníky bude zajištěno i 
drobné občerstvení. 
V případě zájmu je nutné nejpozději do konce roku 2014 sdělit svůj zájem zúčastnit se kurzů 
kontaktní osobě Zuzaně Polame (e-mailem na adresu polame@muotrokovice.cz, telefonicky 
na číslo 577 680 422, 725 952 303 nebo osobně v 2. budově Městského úřadu, odboru 
sociálním, 1. patře, kanceláři číslo 220). 
Kurzy jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 
Bližší informace jsou uvedeny v příloze. 
  
 
Další informace: 
Romana Stehlíková 
tisková mluvčí města Otrokovice  
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
stehlikova@muotrokovice.cz  
www.otrokovice.cz   
  

sociální odbor nabízí bezplatné kurzy pro pečující osoby

Patron rybářů se usmál na pana štanglicu

Z RedAkČní Pošty

V Základní škole Trávníky se 
po zateplení či opravě hřiště  
provedených v létě pokraču-
je v rekonstrukcích. Jedná se 
o zpevnění ploch dvou atrií 
mezi pavilony školy a příjez-
dové komunikace v areálu škol-
ního hřiště. Úpravy začaly 27. 
října a dokončeny by měly být 
12. prosince.

Oprava atrií spočívá v odstra-
nění již nevyhovujícího povrchu 

a nahrazení vrstvou asfaltobeto-
nu. „Vzhledem k nevhodnému 
stavu povrchu těchto venkov-
ních prostor jsme atria z bez-
pečnostních důvodů nemohli 
používat k pobytu dětí na čer-
stvém vzduchu, hrozilo nebez-
pečí úrazu. Nyní bude možné, 
aby děti využívaly za pěkného 
počasí opravených atrií k tráve-
ní velkých přestávek. V jednom 
z atrií je i hřiště školní družiny, 

konečně jej budou moci děti 
ve družině zase užívat,“ uvedla 
ředitelka ZŠ Trávníky Jana Ve-
čeřová. Rekonstrukce se týká 
také obslužné příjezdové cesty 
v areálu školního hřiště. „Z pů-
vodního chodníku bude vybu-
dována nutná příjezdová cesta 
pro hasičský vůz, která poslouží 
i pro vozidla technických služeb 
při údržbě školní zahrady,“ do-
dala ředitelka.  (red)

v Základní škole trávníky se pokračuje v rekonstrukcích

Základní škola T. G. Masaryka 
podepsala dohodu o spoluprá-
ci s Přírodovědeckou fakultou 
Univerzity Palackého v Olo-
mouci, a získala tak právo po-
užívat označení Fakultní škola 
Přírodovědecké fakulty UP 
Olomouc. Škola splnila krité-
ria pro přiznání tohoto označe-
ní, a to zejména to, že ve škole 
je realizována kvalitní výuka 
přírodovědných předmětů 
kvalifikovanými a kreativními 
učiteli, škola má dobré pomůc-
kové, materiální a technické 
vybavení pro výuku těchto 
předmětů, vedení školy a uči-
telé přírodovědných předmětů 
mají zájem na vzájemně dobré 

komunikaci s pracovišti PřF 
UP a vedení školy a jednotliví 
učitelé mají zájem aktivně se 
podílet na přípravě budoucích 
učitelů. 

Obě strany se dohodly na 
několika oblastech spoluprá-
ce: 1. Podpora zájmu o příro-
dovědné obory – odborné ex-
kurze a popularizační akce na 
PřF UP v Olomouci, terénní 
výuka na základní škole, rea-
lizace přednášek a propagace 
a popularizace přírodověd-
ných oborů nejen ve škole, 
ale i mezi dalšími spolupra-
cujícími subjekty. 2. Vyhle-
dávání a vedení talentovaných 
žáků – spolupráce na vedení 

zájmových útvarů, společná 
organizace odborných soutěží 
žáků. 3. Příprava budoucích 
učitelů – ZŠ umožní realizaci 
pedagogických praxí studentů 
PřF UP, dle možností umožní 
provádět didaktické výzkumy, 
obě strany budou spolupraco-
vat na tvorbě výukových ma-
teriálů. 4. Společné grantové 
projekty – spolupráce při vy-
hledávání, přípravě a případné 
realizaci vhodných grantových 
projektů. 5. Podpora dalšího 
vzdělávání učitelů.

Společným cílem je tedy 
podpora rozvoje a zvyšování 
kvality vzdělávání v oblasti 
přírodních věd.  (ste)

Zš tgM se stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP olomouc

OtrOkOvické
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             Otevírací doba: 
      Po–Pá:   
        900–1130      1200–1630  

 
    Najdete nás v Otrokovicích,  
       náměstí 3. května  1342. 
 

Chcete nakupovat kvalitně, ale levně?  Pak přijďte k nám! 
 

Najedete  u nás: 
-kojenecké 
-dětské 
-karnevalové kostýmy 
-dámské 
-pánské 
-nadměrné velikosti 
 

Najdete u nás široký sortiment oděvů exkluzivních světových 
značek.  
 

 

 Anglický second hand 

   
             Otevírací doba: 
      Po–Pá:   
        900–1130      1200–1630  

 
    Najdete nás v Otrokovicích,  
       náměstí 3. května  1342. 
 

Chcete nakupovat kvalitně, ale levně?  Pak přijďte k nám! 
 

Najedete  u nás: 
-kojenecké 
-dětské 
-karnevalové kostýmy 
-dámské 
-pánské 
-nadměrné velikosti 
 

Najdete u nás široký sortiment oděvů exkluzivních světových 
značek.  
 

 

 Anglický second hand 

   
             Otevírací doba: 
      Po–Pá:   
        900–1130      1200–1630  

 
    Najdete nás v Otrokovicích,  
       náměstí 3. května  1342. 
 

Chcete nakupovat kvalitně, ale levně?  Pak přijďte k nám! 
 

Najedete  u nás: 
-kojenecké 
-dětské 
-karnevalové kostýmy 
-dámské 
-pánské 
-nadměrné velikosti 
 

Najdete u nás široký sortiment oděvů exkluzivních světových 
značek.  
 

 

 Anglický second hand 

(uprostřed budovy, kde sídlí Policie ČR)

nově otevřeno

Najdete u nás:



Dne 14. listopadu oslavili 
50 společných let manže-
lé jaromíra a Miroslav 
štěBRovI. Naši milí  
rodičové, babičko a dědečku, 
přejeme vám hodně pohody, 
zdraví a pěkných dnů do let 
následujících. Vaše Renata 
a Klára s rodinami

9
OtrOkOvické

nOviny

slzy jsou krůpěje duše. Dne 18. listopadu uply-
nul bolestný rok, co nás navždy opustil pan  
PhMr. karel sUChoMel. Kdo jste jej znali  
a měli rádi pro jeho slušnost a laskavý humor, vě-
nujte mu tichou vzpomínku při zapálené svíčce.  

Nikdy na něj nezapomeneme a děkujeme všem,  
kteří vzpomínají s námi. Za kolektiv lékárny Radka Švendová

Dne 24. listopadu uplyne již 10 let od chvíle, 
co nás opustila naše maminka a babička, paní  
hana wIlleRtová. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje dcera 
Ilona a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 26. listopadu uplyne rok ode dne, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan  
František tIhelkA. S úctou a láskou vzpomí-
nají dcera a syn s rodinami. 

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. 
Kdo Tě poznal, ten měl Tě rád, uměl jsi pomoci, 
potěšit, rozesmát. Dne 29. listopadu uplyne rok, 
co nás opustil manžel, otec, syn, bratr a strýc, pan 
václav FIAlA. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte  
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

byla jsi Františka MoČIČková, žena, na kte-
rou se nezapomíná, z celého srdce navždy vzpo-
míná. elegance, úsměv, zář, to popisovalo Tvou 
vroucnou tvář. láska, víra intuice co tuší, to po-
pisovalo Tvou krásnou duši. 29. listopad, to byl 

ten osudový kat, vzal si Tě, a zbyl chlad. Jsou to dva roky, co 
sleduješ nás z nebe, celá rodina s láskou stále myslíme na Tebe.

I když nejste mezi námi,  v srdcích 
žijete stále s námi. Dne 8. prosin-
ce uplyne již 20 let, co nás opustil 
náš milovaný tatínek a dědeček, pan  
Josef klIMeš a dne 11. pro-

since uplyne první smutný rok, co nás opus-
tila naše milovaná  maminka, babička a prababička, paní  
věra klIMešová. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeň-
te s námi. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dáša a Věrka 
s rodinami.  

Dne 8. prosince to budou 3 smutné roky, co od 
nás odešel můj drahý manžel a dědeček, pan  
Rudolf vyBíRAlík. Žádné slzy nám už milova-
ného manžela, tatínka a dědečka vrátit nemůžou. 
Manželka a syn s rodinou

Dne 2. listopadu uplynul smutný rok od úmrtí paní 
Marty UhláRové, mé milované manželky, 
matky, babičky a prababičky. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Manžel Štefan s rodinou

Dne 2. listopadu by se dožila 90 let 
naše maminka, babička, prababička, 
paní Irena doležAlová a 23. 
listopadu uplyne 14 let od úmrtí naše-
ho tatínka, dědečka, pradědečka, pana 
Františka doležAlA. S láskou a úctou 

                    vzpomínají dcera a syn s rodinou a příbuzní.

Dne 5. listopadu uplynuly 2 smutné roky od úmrtí 
pana jana gRáFA. Zároveň si v únoru příštího 
roku připomeneme jeho 70. nedožité narozeniny. 
Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 9. listopadu uplynuly již dva roky 
od úmrtí naší maminky a babičky, paní  
Zdeny loRenZové. S láskou na ni stále vzpo-
míná dcera Zdenka, syn Petr a vnoučata.

Dne 14. listopadu jsme vzpomněli nedožitých  
60 let pana josefa konRádA, který nás opustil 
dne 7. listopadu před 28 lety. Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

smutno je bez Tebe, dlouhý je nám čas, rádi by-
chom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Kdo Tě 
znal, měl Tě rád, uměl jsi pomoci i rozesmát. 
Dne 15. listopadu jsme vzpomněli 12 let, kdy 
od nás navždy odešel pan jaroslav PokUsA.  
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou 

manželka Zdenka a Světlana s rodinou

Dne 16. listopadu jsme si připomněli 2. výročí 
úmrtí paní Zdeňky ChytIlové. Vzpomínají 
manžel s rodinou a nejbližšími přáteli.

Dne jsme se 18. listopadu připomněli 5. výročí úmr-
tí pana karla PAseky. Vzpomínají manželka,  
dcery a syn s rodinami.

sPoleČenská kRonIkA BlAhoPřání
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stUdIo jAnA – KOSME-
TIKA, MASÁŽE LÁVOVÝMI 
KAMENY, PRODLUŽOVÁNÍ 
ŘAS (Magic Lashes). Na Vaši 
návštěvu se těší Věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

PlynoseRvIs-toPení 
Otrokovice. Montáž a opravy 
plynu, plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, Ther-
mona, Viadrus, Karma, Ariston, 
John Wood. Tel. 604 988 815.

společenská kronika: cena za 
zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/
osoba. Podklady a platby přijí-
má pracovnice Turistického in-
formačního centra, Otrokovická 
BESEDA,  přízemí, Po–Pá 8–12 
a 13–18 hod., So 8–12 hod.
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Masáže klasické, lymfatické, Breussova, baňkování, dor-
nova metoda. Udělejte krok pro úlevu vašeho těla. studio 
věra, újezdy, hložkova 761, otrokovice. tel. 608 448 550.

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, 
jsou k vyzvednutí v infocen-
tru v přízemí Otrokovické  
BESEDY od středy 26. 11.
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společnost toMA, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790

hledám ke koupi byt v Otro-
kovicích. Tel.: 737 631 736. 

Anglický značkový second 
hand „DAJA“ v Otrokovicích na 
nádraží zve na SLEVU 50 % ve 
dnech 24. a 25. 11. 2014. (9.00-
17.00). NOVINKA!!! Outlet 
TALLY WEIJL.     

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
zve v sobotu 6. prosince na 

MiKULÁšSKOU zÁbAVU SE SKUpiNOU pExESO 
a o víkendu 13.–14. prosince na

 zvěřinové HoDY
DoLLY = DobroTY z vYHLášené Domácí kucHYně
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od 1. prosince na linkách Do-
pravní společnosti Zlín–Ot-
rokovice. Ve většině případů 
se jedná o drobné úpravy bez 
většího vlivu pro cestující.

U většiny pozměněných 
spojů dochází k posunu odjez-
du o pět minut dříve či později, 
některé spoje linky č. 55 jsou 
nahrazeny linkou č. 70. V pří-
padě tří spojů se ruší linky 
bez náhrady. Jedná se o spoje, 
které byly původně vyvolány 
potřebou zajistit dopravu žáků 
a studentů do škol. Dle prove-
deného dotazníkového šetření 
mezi žáky a studenty na začát-
ku října se ovšem snížila po-
ptávka po těchto spojích.  

„Prioritami města Otroko-
vice při provozování MHD je 
zejména zachování návaznosti 
na spoje do a ze Zlína, zacho-

vání návaznosti na vlaky, na-
sazení bezbariérových vozů, 
časový interval spojů dvacet 
minut od 19 hodin v pracovní 
dny a interval patnáct minut 
v dopravním sedle v pracovní 
dny,“ sdělila vedoucí Doprav-
ně-správního odboru Městské-
ho úřadu Otrokovice Renáta 
Krystyníková.

U městských akcí, které mají 
vliv na MHD, jako jsou napří-
klad Michalská pouť, Májová 
pouť, rozsvícení vánočního 
stromu a další, je Dopravní 
společnost Zlín–Otrokovice 
připravena operativně zvýšit 
kapacitu  nasazením kloubo-
vých vozů či přidáním posilo-
vých spojů. Nové jízdní řády 
budou na webu www.dszo.cz 
od 24. listopadu.  

Jízdní řády mají platit do  
30. června 2015.  (red)

Změna jízdního řádu Mhd linky 55



wellness CentRUM 
otRokovICe, erbenova 
1891, pořádá ve sportovním 
areálu Baťov  v sobotu 29. 11. 
od 13.00 do 18.00 hodin akci
pro maminky s dětmi.

Maminky mohou s dětmi vy-
zkoušet, jak se správně používá 
sauna, jak vaše dítě snáší teplo 
a chlad při nahřívání v sauně 
a poté ochlazení pod studenou 
sprchou. Vhodné užívání sau-
ny je od věku dítěte 5 let.

Vstup je povolen dětem od 3 
do 14 let v doprovodu maminek.
Vstup do areálu bude umožněn 
jen na základě telefonických 
objednávek 606 094 605 do  
28. 11. 2014. Zde najdete 
i bližší informace. A jaká je 
další nabídka wellness cent-
ra? Tak jako každý rok i letos 
k nám přichází zimní období 

a s ním i sníh, mráz a teplé 
oblečení. Proto je nejvyšší čas 
udělat něco pro své tělo. Přijď-
te se k nám zahřát do finské 
sauny, navštivte vířivé bazé-
ny, které mají 32–36 ˚C nebo 
si přijďte odpočinout ke zku-
šeným masérům, u kterých si 
zarelaxujete a naberete novou 
energii. Těší se na vás wellness 
centrum ve Sportovním areálu 
Baťov. 
Ing. Iveta nohýnková, 
 Wellness centrum otrokovice

OtrOkOvické
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I když ještě nejsou Vánoce, 
dostali žáci ZŠ T. G. Masaryka 
v uplynulých dnech jeden krás-
ný dárek. Dne 5. 11. 2014 byla 
otevřena nová školní klubovna. 
Slavnostního přestřižení pásky 
se ujala paní ředitelka, která 
popřála dětem hodně pěkných 
chvil v nové klubovně. Pak se 
do místnosti již hrnuly davy 
dětí, které si ji chtěly prohléd-
nout. 

Mají zde barevné stoly se 
židličkami, pohodlnou pohov-
ku, zelené sedací vaky, měkký 
koberec, v policích jsou připra-
vené hry, na psacím stole počí-
tač s tiskárnou, na stěnách bílá 
tabule a další vybavení. Celá 
místnost působí moc útulně 
a je zde příjemná atmosféra. 
Aby klubovna vydržela co nej-
déle pěkná, je třeba dodržovat 

pravidla, která si žáci sami při-
pravili. Klubovna bude sloužit 
zejména pro schůzky školního 
žákovského parlamentu, dále 
pro činnost školní psycholož-
ky, k neformálnímu posezení 
s rodiči i pro volné chvíle žáků 
během polední přestávky.

Vybavení bylo poříze-
no z vlastních zdrojů školy 
a za přispění Sdružení rodičů 
a sponzorů Teplárna Otro-
kovice a Continental Barum, 
kterým patří poděkování za fi-
nanční příspěvek.

Nová prostorná klubovna 
jistě zpříjemní dětem pobyt 
ve škole a přispěje k tomu, aby 
se žáci mohli setkávat, lépe se 
navzájem poznat a vytvořit si 
mezi sebou kamarádské vzta-
hy.  Mgr. Pavlína 
 heRentInová, ZŠ TGM

nová školní klubovna v Zš t. g. Masaryka

Pozvánky do wellness sportovního areálu Baťov

Poněvadž ZŠ Mánesova tradičně 
velmi podporuje jazykovou výu-
ku na škole, rádi jsme se opět za-
pojili do nového projektu, který 
by měl zkvalitnit výuku jazyků 
a zároveň přispět ke zdokona-
lení konverzačních schopností 
našich žáků. Jazyková škola 
Lingua Zlín s partnery Gymnázi-
em, ZŠ a MŠ Hello, jazykovou 
školou Hello a Vysokou školou 
báňskou nás přizvala ke spolu-
práci na projektu „Rodilí mluvčí 
do škol – zvyšování jazykové 
vybavenosti žáků základních 
škol pomocí rodilých mluvčích 
a zapojením škol do mezinárod-
ních projektů“. 

Hlavními činnostmi projektu 
jsou aktivity spojené s výukou 
zabezpečovanou rodilými mluv-
čími na základních školách, 
podpora škol při zapojování 

do mezinárodních projektů, za-
vádění metody CLIL do výuky.  
Již v říjnu jsme započali s vý-
ukou angličtiny rodilým mluv-
čím. Pan Josh Ritchert dochází 
dvakrát týdně na celý den a stří-
dá se ve třídách 1. i 2. stupně. 
Žáci tak mají tu nejlepší možnost 
slyšet krásnou angličtinu a co 
nejvíce komunikovat, poněvadž 
o to hlavně v tomto projektu 
jde. Jedenkrát týdně přichází 
i paní Vereen Smit, která taktéž 
připravuje kvalitní konverzační 
témata. Naši noví kolegové bu-
dou přítomni i při projektových 
dnech a realizacích soutěží za-
měřených na jazyky. V rámci 
nejazykových předmětů pak 
pomohou při uplatňování meto-
dy CLIL ve výuce. Samozřejmě 
žáci získají i zajímavé informa-
ce o reáliích zemí, odkud naši 

kolegové pocházejí, tzn. o Spo-
jených státech amerických a Ji-
hoafrické republice. Pedagogové 
mají v rámci projektu možnost 
účastnit se workshopů k metodě 
CLIL, získávat metodickou pod-
poru formou konzultací, naučí se 
tuto metodu zavádět do nejazy-
kových předmětů. V neposlední 
řadě získá škola podporu při pří-
pravě a zapojování se do mezi-
národních projektů. V listopadu 
se bude konat seminář k tvorbě 
mezinárodních projektů a meto-
dická podpora bude pokračovat 
kontinuálně při tvorbě vlastního 
projektu.  Jazyky v naší škole 
mají stále velkou podporu a nás 
těší, že naše jazykové nadšení 
i s pomocí kolegů ze zahraničí 
přenášíme na žáky.
 Mgr. helena holUBová,
 ZŠ Mánesova

Rodilí mluvčí pomáhají na Mánesce s výukou jazyků

V letošním školním roce žáci 
ZŠ Trávníky pokračují v úspěš-
ně započaté práci ve škol-
ním parlamentu. V minulém 
školním roce zorganizovali 
mnoho akcí pro své kamarády 
a spolužáky. Mezi nejdůleži-
tější jistě patřilo pletení šály 
pro mrakodrap, kterou členo-
vé parlamentu osobně předali 
hejtmanovi MVDr. Stanislavu 
Mišákovi. Do seznamu dal-
ších neméně vydařených akcí 
můžeme zahrnout celoškolní 
soutěž o nejhezčí velikonoční 
výzdobu, vydání nového parla-
menťáckého školního časopisu 
či participaci členů parlamentu 
při akcích pořádaných školou.  
Již od minulého školního roku 
spolupracujeme se ZŠ Za Ale-

jí v Uherském Hradišti, která 
je současně krajským centrem 
programu Žákovské parla-
menty S.O.S. Vedením žákov-
ského parlamentu v naší škole 
jsou pověřeni učitelé Mgr. Jan 

Wurst a Ing. Pavlína Ptáčková, 
kteří svou práci pro žáky berou 
vážně a nejen na schůzkách par-
lamentu, ale i při všech akcích 
jsou jim pomocníkem a přede-
vším demokratickým partnerem 

v jejich snaze dělat něco zají-
mavého pro své nejbližší okolí.

Letos již stihl žákovský par-
lament zorganizovat celoškolní 
soutěž o nejlepší halloween-
skou výzdobu tříd spolu se 

soutěží masek. Nejbližšími plá-
novanými akcemi jsou vydání 
nového čísla parlamenťáckého 
školního časopisu a vánoční 
jarmark. Jeho součástí bude 
i společné zdobení školního vá-
nočního stromu a vánoční pre-
zentace jednotlivých tříd.

Základní škola Trávníky 
bere rozvoj osobnostní a soci-
ální výchovy žáků stejně jako 
výchovy demokratického obča-
na velmi vážně, a proto je čin-
nost parlamentu jednou z prio-
rit školy.

Za žákovský parlament, žáky 
školy a vyučující chci tímto po-
děkovat vedení školy za pod-
poru, kterou nám po celou dobu 
poskytuje.  Mgr. Jan wURst, 
 ZŠ Trávníky

Z činnosti žákovského parlamentu Základní školy trávníky 

Střední průmyslová škola Ot-
rokovice se účastní mezinárod-
ních aktivit společně s partnery 
ze zemí Evropské unie. V loň-
ském školním roce získala čtyři 
nové granty v rámci programu 
Erasmus+. Málokterá škola 
v kraji je nyní na mezinárodním 
poli tak úspěšná jako otrokovic-
ká průmyslovka.
odborné stáže v italských  
a řeckých chemických labora-
tořích

Díky dotaci z programu Leo-
nardo da Vinci (Evropské zku-
šenosti bez hranic) vycestovala 
v říjnu třináctičlenná skupina 
(sedm studentů chemie a šest 
studentů oboru kuchař-číšník)
na tři týdny do italského měs-
ta Rimini. Mladí lidé se učili 
připravovat jídelní menu včet-
ně typických italských dezertů 
ve špičkových hotelích. Budoucí 
odborníci na přírodní vědy pra-
covali pod dohledem italských 
učitelů v chemických laborato-
řích místní střední odborné ško-
ly. Ve volných chvílích stážisté 
poznávali město Rimini a jeho 
okolí, seznamovali se s každo-
denním životem jeho obyvatel, 
ochutnávali místní speciality 
a užívali si život v krásném 
přímořském letovisku. Další 
zahraniční odborné výjezdy prů-

myslováků se uskuteční v dubnu 
příštího roku na řeckém ostrově 
Samos. 
osobnostní rozvoj a další 
vzdělávání pracovníků školy

V říjnu jsme zahájili za-
hraniční mobility určené pro 
vzdělávání a osobnostní rozvoj 
pracovníků školy na univerzitě 
v britském Wolverhamptonu. 
Stáže budou pokračovat v řec-
kých Athénách, Španělsku a Itá-
lii. Tématem odborných kurzů 
v projektu SOFI (So Fired for 
Education) je získání nových 
poznatků a inspirací z oblastí 
marketingových komunikací, 
public relations, řízení projektů 
na evropské úrovni. Smyslem je 
také navázání užitečných kon-
taktů a setkávání s profesionály 
ve svém oboru.  V lednu zaha-
jujeme strategickou spolupráci 
s dalšími devíti významnými 
partnery, například s univerzitou 
v Gironě, univerzitou v Glas-
gow, univerzitou v Pitesti, dvě-
ma italskými výzkumnými cen-
try či dánskou organizací Global 
School Support. 
komunikace v cizím jazyce 
prostřednictvím moderních 
technologií přímo ve třídách 

Naše škola je činorodá i v dal-
ší mezinárodní spolupráci. 
Za projekt Festivals are Fun jsme 

vloni získali ocenění eTwinning 
Label, nyní pokračujeme v pro-
jektových aktivitách s novými 
lotyšskými a polskými partnery. 
Ve webovém prostředí Twinspa-
ce studenti tvoří německé pre-
zentace, které sdílí s evropský-
mi kolegy. Dalším významným 
projektem, kde jsme vedoucími 
partnery, je Interactive Cate-
ring and Tourism: a European 
Approach, zaměřený na  rozvoj 
nových metod ve výuce cestov-
ního ruchu. Otrokovičtí studenti 
se od roku 1996 aktivně účastní 
mezinárodního projektu Globe. 
Žáci pozorují a zkoumají život-
ní prostředí pomocí praktických 
postupů a využívají výsledky 
svého bádání k identifikaci a ře-
šení environmentálních pro-
blémů v okolí školy, konkrét-
ně otrokovického Štěrkoviště. 
Získaná data odesílají do celo-
světové internetové databáze 
v Denveru v Coloradu (USA) 
a slouží vědcům k ověřování 
hypotéz a modelů. Profesionální 
zpracování dat garantuje NASA, 
NOAA a NSF a výsledky jsou 
dostupné veřejnosti na www.
globe.gov. Do programu je zapo-
jeno celkem 112 zemí ze všech 
kontinentů.

 Mgr. Jana vodáková, 
 spŠ otrokovice, www.zkola.cz

sPš otrokovice: kuchařem v Rimini či tvůrcem prezentace v němčině



Konec září a začátek října přines-
ly pro otrokovické veslaře řadu 
významných úspěchů. V sobotu 
20. září startovala otrokovická 
osma mužů na Slovensku, kde 
absolvovala 11km závod na trati 
z Děvína do Bratislavy. Otro-
kovičtí veslaři zvítězili s téměř 
půlminutovým náskokem před 
reprezentanty ze Slovenska. 
Račický veslařský kanál

O týden později se o víken-
du konalo v Račicích  na ves-
lařském kanále mistrovství ČR 
ve sprintu a finále Českého po-
háru ve veslování. Otrokovičtí 
veslaři i tam potvrdili svoji vy-
sokou výkonnost a vybojovali 
tam opět několik cenných me-
dailí. Nejlépe si vedla posádka 
juniorů na dvojskifu, která v se-
stavě Solař Jan a Svízela Martin 
zvítězila v pátek na krátké sprin-
terské trati pět set metrů a v ne-
děli na klasické trati získali další 
zlatou medaili.

Zlato si v pátek vybojova-
la i Valentýna Solařová, která 
společně s Adélou Truhlářovou 
z Olomouce porazila mistryně 
ČR z klasické trati. Kvalitní vý-
kony předvedli i letošní stříbrní 
dorostenci, kteří na dvojce bez 
kormidelníka potvrdili svoji 
kvalitu v závodě na pět set me-
trů, když vybojovali stříbrné 
medaile. V neděli pak již starto-
vali ve starší kategorii na párové 
čtyřce, kde společně s juniory 
ze dvojskifu  vybojovali opět 
stříbrné medaile, když podlehli 

jen reprezentační juniorské po-
sádce z DUKLY Praha. Velmi 
dobré výkony předvedli i muži, 
kteří navázali na svůj výkon 
z předcházející neděle na Duna-
ji. Tentokrát to byly vyrovnané 
souboje s posádkami DUKLY 
Praha s řadou reprezentantů, kdy 
na nepárové čtyřce dojeli za tou-
to lodí jen o 0,01 vteřiny.
otrokovické sprinty

Další týden bojovali otro-
kovičtí veslaři na domácí vodě 
na Štěrkovišti, kde se konaly 
za velké účasti veslařů z Moravy 
a Slovenska tradiční Otrokovic-
ké sprinty. Závodů se účastnili 
všichni mladí závodníci z oddílu 
– pro některé to byly první ves-
lařské závody.  Na dráze pět set 
metrů sváděly žákovské a doros-
tenecké posádky vyrovnané sou-
boje a pro mnohé to bylo i první 
vítězství. To si vybojovali starší 
žáci Machoň, Hladík, Zdráhal, 
Lorenc na párové čtyřce, Kout-
ná, Husková, Skopalíková, Ko-
vářová, korm. Šarová na párové 
čtyřce starších žaček, Bolko-
vá a Doleželová  na dvojskifu 
ml. žaček,  Martínek a Neišl 
na dvojskifu dorostenců, Solařo-
vá V. na skifu dorostenek. 
šest kilometrů 
v Uherském hradišti

Druhý říjnový víkend se otro-
kovičtí veslaři zúčastnili závodu 
na trati šest kilometrů v Uh. Hra-
dišti, což bylo současně kvalifi-
kací dorostu a juniorů pro zařa-
zení do veslařského SCM. I tam 

podali výborné výkony a umís-
tili se mezi nejlepšími. Závod 
juniorů na skifu vyhrál Jan Solař 
v čase 22:24,4 min. – tento zá-
vod byl mimořádně vyrovnaný, 
neboť první tři závodníci dojeli 
v rozmezí 1 vteřiny. Výborně 
jeli i junioři Filip Novotný a Jan 
Šamánek na dvojce bez kormi-
delníka, kteří ve své kategorii 
juniorů 17 let obsadili 2. místo.  
Skvěle zajel i dorostenecký ski-
fař Ondra Martínek, který získal 
2. místo. 4. místo obsadila Va-
lentýna Solařová na skifu doros-
tenek, když trať zajela jen o vte-
řinu pomaleji než druhá skifařka 
ze Smíchova. Na druhém místě 
v kategorii mužů seniorů do 23 

let se na dvojce bez kormidel-
níka umístili i Martin Omelka 
a Jan Vodinský, kteří za lodí 
DUKLY Praha zůstali jen o ne-
celých pět vteřin.
oslava osmdesátin

V sobotu 18. října se v Otro-
kovické BESEDĚ uskutečnila 
oslava 80 let trvání veslařského 
klubu v Otrokovicích. Na tuto 
oslavu se do velkého sálu sešlo 
sto padesát současných i dřívěj-
ších veslařů včetně hostů z mo-
ravských klubů. Mezi hosty se 
objevil a veslaře pozdravil i sta-
rosta města Mgr. Jaroslav Bu-
dek. Pozvání přijal také hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stani-
slav Mišák, který se však z dů-

vodu pobytu v lázních omluvil 
a poslal osobní dopis, ve kterém 
veslařům poděkoval za úspěš-
nou reprezentaci města Otroko-
vice a Zlínského kraje a popřál 
jim další úspěchy v jejich čin-
nosti.

Zásluhu na zdárném průběhu 
akce měli zejména předseda od-
dílu Milan Tomaštík a trenérky 
Zuzana Atarsia a Markéta So-
lařová, kteří vše připravili a za-
jistili.  

Nyní již veslaři zahájili pří-
pravu na příští sezonu, kde by 
chtěli pokračovat se stejnými 
úspěchy jako v té letošní. 

 jiří kUBíČek, veslařský 
 oddíl TJ Jiskra otrokovice
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Podpora aktivit v oblasti tělo-
výchovy a sportu patří mezi 
priority města. V rámci veřejné 
prezentace sportovní a tělový-
chovné činnosti město oceňuje 
své nejúspěšnější sportovce.    
Vyzýváme tímto otrokovickou 
veřejnost, aby Odboru školství 
a kultury Městského úřadu 
Otrokovice zasílala návrhy na 
ocenění nejúspěšnějších otro-
kovických sportovců. Nomi-
nační formuláře jsou k dispozi-
ci na odboru školství a kultury, 
na podatelně městského úřadu 
a na internetových stránkách 
města. Oceňování probíhá  
v následujících kategoriích:

Nejúspěšnější sportovec měs-
ta (kategorie dospělých) 
Nejúspěšnější sportovec dětí 
a mládeže (sportovci do 18 let 
věku k 31. 12. daného kalen-
dářního roku)        
Nejúspěšnější sportovec 
veterán 
Nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec
Nejúspěšnější sportovní 
kolektiv          
Nejúspěšnější trenér
Cena za celoživotní práci  
a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport.
 V kategorii nejúspěšnější 
sportovec města je oceňováno 

první až šesté umístění, v kate-
goriích nejúspěšnější sportovec 
dětí a mládeže a nejúspěšnější 
kolektiv je oceňováno první 
až třetí umístění, v kategoriích 
nejúspěšnější sportovec vete-
rán a nejúspěšnější handica-
povaný sportovec je oceňován 
jeden sportovec. V kategorii 
nejúspěšnější trenér je oceňo-
váno až šest trenérů bez urče-
ní pořadí, Cena za celoživotní 
práci a dlouholetý přínos pro 
otrokovický sport může být  
v jednom roce udělena nejvýše 
dvěma osobám.   

Do hodnocení jsou zařaze-
ni sportovci, kteří jsou členy 

sportovní organizace (klubu) 
se sídlem v Otrokovicích, dále 
sportovci s trvalým pobytem  
v Otrokovicích a trenéři vyko-
návající trenérskou činnost na 
území Otrokovic.

V souladu s nominačním 
formulářem žádáme o uvede-
ní dosažených výsledků navr-
ženého kandidáta na ocenění  
v oblasti sportu. Dosažené vý-
sledky navrženého kandidáta 
musejí být potvrzeny sportovní 
organizací, ve které navržený 
působí. Zdůvodnění návrhu je 
hlavním vodítkem při výběru 
z případného většího množství 
navržených kandidátů.

termín a kontakty pro podá-
vání návrhů:
Adresa pro zasílání návrhů: 
Městský úřad Otrokovice, od-
bor školství a kultury, nám.  
3. května 1340, 765 23 Otro-
kovice. 

Kontaktní osoba pro případ-
né dotazy: Mgr. Barbora Šopí-
ková, tel. 577 680 103. E-mail: 
sopikova@muotrokovice.cz, 
Lenka Kučerová, tel. 577 680 
436, kucerova@muotrokovice.
cz. Uzávěrka návrhů je do 
30. 11. 2014, rozhoduje poš-
tovní podání. 
 Mgr. Barbora šoPíková,
 vedoucí oŠK MěÚ otrokovice

výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců za rok 2014

úspěšný závěr sezony: veslaři slavili vítězství i 80 let fungování oddílu

vítězná osma z Bratislavy. Horní řada (zleva): omelka Mar-
tin, atarsia adam, Cirbus Jiří, Vodinský Jan, svoboda Tom, solař 
Jan. Dolní řada (zleva): trenérka Ing. atarsia Zuzana, kormidel-
ník Clementis Michal, atarsia Jakub, svízela Martin. 
 Foto: archiv veslařského oddílu tj jiskra otrokovice

• sváteční punč a svařák vařenÉ přímo na místě
• grilovanÉ maso a klobásy z udírny

• čaj, káva i nealko nápoje

výtěžek z akce bude věnován držitelce Ceny města  
zdeně Wasserbauerové a jejím prostřednictvím na 

 pomoc onkohematologicky nemocným dětem i v otrokovicích.                                                                                    
Všichni dobrovolníci se podílejí na akci bez nároku na odměnu.

otřebným
pátek 28. listopadu od 14 hodin na náměstí 3. května

akce se koná jako součást rozsvíCení vánočního 
stromu, který se rozzáří v 16.30 hodin.

POMÁHÁME
POTŘEBNÝM 
• VÁNOČNÍ SVÁTEČNÍ PUNČ
• GRILOVANÉ MASO A UZENINA Z UDÍRNY
• ČAJ, KÁVA I NEALKO NÁPOJE

pátek 30. listopadu
od 14 hodin

náměstí 3. května
Akce se koná jako 

součást

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
Výtěžek z akce bude ozdělen sdružení 

Šance při Onkohematologickém 
oddělení dětské kliniky v Olomouci 
a súdánské vesnici Wad Ben Naga 

na dostavbu vodovodu. Všichni 
dobrovolníci se podílejí na akci bez 

nároku na odměnu.

Člen skupiny

POMÁHÁME
POTŘEBNÝM 
• VÁNOČNÍ SVÁTEČNÍ PUNČ
• GRILOVANÉ MASO A UZENINA Z UDÍRNY
• ČAJ, KÁVA I NEALKO NÁPOJE

pátek 30. listopadu
od 14 hodin

náměstí 3. května
Akce se koná jako 

součást

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
Výtěžek z akce bude ozdělen sdružení 

Šance při Onkohematologickém 
oddělení dětské kliniky v Olomouci 
a súdánské vesnici Wad Ben Naga 

na dostavbu vodovodu. Všichni 
dobrovolníci se podílejí na akci bez 

nároku na odměnu.

Člen skupiny

srdečně vás zveme na tradiční dobročinnou akci

p omáháme 

SÍTOTISK * SCREENPRINTING

KOVÁŘSTVÍ
KAREL BŘÍZA

KAšÍK
BRuSÍRnA nÁSTROjů

SPORT CENTRUM
BAŤOV



OtrOkOvické
nOviny12

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e

MĚŘENÍ DIOPTRIÍ 

OPTOMETRISTOU IHNED!

1. veřejná žákovská hala otrokovice
Kdy: čtvrtek 27. 11., začátek 15.00
Soutěže: mladší žactvo a starší přípravka  
40 y překážek, dálka, hod raketkou
Mikulášská hala
Kdy: úterý 2. 12., začátek 15.00

Soutěže: atletická školka, mladší a starší 
přípravka, trojboj
vánoční hala
Kdy: čtvrtek 18. 12., začátek 15.00
Soutěže: atletická školka a mladší pří-
pravka, disciplíny atletiky pro děti. (ano)

Pozvánka na atletické soutěže do Městské haly

Rekord Memoriálu MUdr. Podmolíka pokořili keňané

nejrychlejší muži. Vítěz závodu Moses Kipruto Kibire (upro-
střed), stříbrný stanley Tarus (vlevo) a bronzový luboš Gaisl 
(vpravo).

Rekordní účast i časy, takový 
byl 15. ročník GIBU POWER 
DRINK PŮLMARATONU 
– Memoriálu MUDr. Josefa 
Podmolíka konaný v sobotu 1.  
listopadu. Od ranních hodin se 
představilo pět kategorií pří-
pravek, postupně v běhu, hodu 
raketkou a překážkovém běhu. 
Přesně sto dětí pod dohledem 
populárních postaviček Vlka 
a Zajíce ze seriálu Jen počkej! 
usilovně bojovalo a nejlepší si 
po zásluze odnesli ceny a me-
daile.

V hlavním závodě se před-
stavilo dvacet žáků, kteří ab-
solvovali jeden tříkilometrový 
okruh, sto čtyři půlmaratonců 
a čtyřiatřicet štafet. Premiérově 
se představili mimo jiné keňští 
běžci, kteří jak účastníkům, tak 
i velkému počtu diváků nejen 
v prostoru startu a cíle, ale i po-
dél celé trati, vedoucí od Spor-
tovní haly a dětského lanového 

centra Lanáček, po cyklostezce 
k přístavišti na řece Moravě 
a poté zpět a kolem koupaliště 
opět do cíle ukázali, jak vypadá 
běh rychlostí dvacet kilometrů 
v hodině po celou dobu závo-
du. 

Vítězem se stal v novém 
traťovém rekordu 1:04:59 
Moses Kipruto Kibire, nej-
lepším Čechem byl při své 
premiéře Gaisl z AK Syner 
Turnov. Mezi ženami pak za-
běhla vynikající čas Keňanka 
Peris Jerono, časem 1:13:37 
překonala traťový rekord 
o více než pět minut. Nejlep-
ší z domácích závodnic byla 
Žaludková ze SECO TOOLS 
za 1:27:51, celkově čtvrtá. 
Nejrychlejší štafetou byla pě-
tičlenná elitní štafeta rodiny 
Podmolíkovy v čase 1:13:33, 
nejlepší mládežnickou štafetu 
sestavili Lyžaři Jiskry Otroko-
vice (1:29:29). V žákovských 

závodech pak byli vítězové 
Šmédek, Horková, Vabroušek 
a Nešporová. Kromě absolut-
ních výsledků byl potěšitel-
ný velký nárůst štafet, a tady 
pořadatelé vidí do budoucna 
největší potenciál. Vždyť trať 
si může rozdělit dva až sedm 
běžců. Právě jeden z účastníků 
Vít Erben počítal s několika 
kolegy, ale nakonec se o porci 
21,096 kilometru musel podě-
lit jen s jedním.  

„Než jsem se rozběhl 
na svých dvanáct kilometrů, 
tak jsem vcelku vymrzl – moc 
to nešlo, ale přerval jsem to 
vůlí, takže je to můj historic-
ky nejlepší čas na tuto vzdále-
nost,“ svěřil se. 

Se závodem, nad nímž 
převzal záštitu jako tradičně 
starosta města Mgr. Jaroslav 
Budek, byla spokojena také 
patronka závodu, manželka 
MUDr. Josefa Podmolíka,  

na jehož počest se závod pořá-
dá, Eliška.  „Pro mě byl letošní 
ročník velké překvapení. Po-
řadatelé pojali závod opravdu 
jinak než v minulosti, pozva-
li závodníky z Keni, udělali 
losování cen pro závodníky 
i štafety. Bylo také hodně dět-
ských závodníků, kteří si přišli 
jak na odměny, tak i na pohád-
kové postavičky a dokonce si 
mohli prohlédnout závodní 
rally speciál. Otrokovičtí atleti 
hodně sázejí na práci s mláde-
ží, ale letos také dokázali uká-
zat skvělé zahraniční i české 
běžce. Pozvali i slovenské ma-

ratonské legendy Pipu a Baru-
sa, vynikajícího českého mara-
tonce Karla Davida, nechyběli 
domácí Vlastík Bukovjan, Petr 
Vabroušek a Radek Bursa, 
kteří závodu hodně pomáhají,“ 
pochválila. 

Letošního ročníku se zú-
častnilo celkem tři sta de-
větašedesát závodníků ze 
čtyř zemí, a závod tak zís-
kal mezinárodní punc. Již 
nyní pořadatelé zvou na 16. 
ročník, který se uskuteční   
7.  listopadu  2015. Kompletní 
výsledky jsou na webu www.
atletika-otrokovice.cz.  (red)

nejrychlejší ženy. Vítězka půlmaratonu peris Jerono (upro-
střed), stříbrná stella sepngetich barsosio (vlevo) a bronzová 
Ivana butoracová (vpravo).

Po startu. na více než jedenadvacet kilometrů dlouhou trasu si trouflo přes sto mužů a žen.  
na startu, ale i podél trati obdivovalo jejich houževnatost a hru svalů množství diváků.
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