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Živý betlém znovu zkrášlí Otrokovice
K Vánocům patří neodmyslitelně také betlémy. V Otrokovicích bývá v den rozsvěcení
vánočního stromu a pak v Otrokovické BESEDĚ k vidění
svatá rodina od člena spolku
Rozumění Emila Slámy, jednou za dva roky se pak díky
organizátorům z Turistického
oddílu mládeže TOM 1419
ve spolupráci s oddílem TOM
1412 a římskokatolickou farností sv. Vojtěcha odehraje
v parku před kostelem sv.
Vojtěcha dokonce živý výjev
z dávných dob. Ano, po dvou
letech se do Otrokovic vrací
tradiční vánoční akce s názvem Živý betlém, kdy 25.
prosince ožijí dva tisíce let
staré postavy a zvířátka z Betléma.
Akci zahájí v 15 hodin vytrubování koled z kostelní
věže, potom bude následovat
průvod účinkujících z kostela
sv. Michaela do parku před
kostel sv. Vojtěcha, kde se
uskuteční asi hodinový program včetně diváky oblíbeného akrobatického kousku.
„Ani letos nebude chybět

anděl, který k nám slétne
z kostelní věže. Živému Ježíškovi se přijdou poklonit
lidé ze všech koutů světa,“
pozval za organizátory Jan
Žalčík z TOM 1419 Otroko-

Kam pro betlémské světlo

Betlémské světlo bude
možné získat nejen na akci
Živý betlém dne 25. prosince před kostelem sv.
Vojtěcha. Již tradičně jej
přivezou skauti do Otrokovic vlakem. Na vlakovém nádraží zastaví
souprava s betlémským
světlem v sobotu 19. prosince v 10.12 hodin. V úterý 22. prosince jej budou
skauti rozdávat mezi 16.
a 18. hodinou u vánočních
stromů na náměstí 3. května a v parku před Společenským domem.

NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

www.tcservis.cz

Náměstí zdobí stříbrný smrk

vice. Organizaci programu
zajišťuje skupina šesti lidí,
složená ze zástupců turistických oddílů TOM 1419
a TOM 1412 a také zástupců
římskokatolické farnosti sv.
Vojtěcha. V průvodu by se
mělo objevit asi pět desítek
účinkujících.
„Několik let jsme byli
zvyklí také na vypouštění
balónků, letos nás místo toho
čeká jiné překvapení a domů
si i letos může každý odnést
betlémské světlo,“ doplnil
Žalčík.
Ukončení programu se očekává v 17.30 hodin společným zpěvem koledy Narodil
se Kristus Pán.
V případě krajně nepříznivého počasí se program přesune do kostela.
Tuto vánoční akci podporuje i otrokovická radnice, a to
finančním darem ve výši osmi
tisíc korun, určeným k pokrytí částečných nákladů spojených s akcí. „Moc nás těší, že
nás i letos město Otrokovice
finančně podpořilo,“ uvedl
Žalčík.
Anna Novotná

  úvodní slovo




blíží se závěr roku a s ním Vánoce, krásné svátky se
svým tajemným kouzlem, s vůní vánočního cukroví, ale
také čas, kdy se setkáváme s rodinou, přáteli a všemi,
na kterých nám záleží. Najděme si i chvilku pro sebe,
posaďme se do křesla, dejme si něco dobrého a vychutnávejme v klidu hezké okamžiky pohody. A v těch
několika málo dnech do konce roku zhodnoťme, co se
podařilo, co se nepovedlo a čeho bychom chtěli v příštím roce dosáhnout.
Přejeme vám všem příjemné a klidné prožití Vánoc,
spoustu krásných chvil a do nového roku hodně životní
energie, zdraví a štěstí. A celý rok 2016 ať je pro nás
všechny úspěšným. 
Mgr. Jaroslav Budek, starosta
Mgr. Jiří Veselý, místostarosta

Nastal vánoční čas. Letos se vánoční strom rozzářil na
náměstí 3. května v pátek 27. listopadu. Tradičně byl pro
příchozí přichystán kulturní program a akce Pomáháme
potřebným. 
(ano), foto: Anna Novotná

Více na straně 11
Inzerce

Vážení spoluobčané,

Otrokovické

2

noviny

Snímky: ANNA NOVOTNÁ

Premiéru Šípkové Růženky hrály Tyjátr a Anifé před plným sálem

Přání i kletba. Rodiče po narození Růženky pozvali na zámek tři hodné víly. Nepozvána přišla Zloba, kte-

rá vyvěštila princezně smrt poté, co se píchne. Ještě že nestihla nic předpovědět víla Štěstí, kletbu tak mohla
alespoň zmírnit na dlouhý spánek. Rodiče však nenechali nic náhodě a nechali spálit všechny ostré věci.

Čas her s rodiči byl krátký. S rodiči se Růženka musela brzy
rozloučit. Zloba po ní prahla, a tak ji vzaly hodné víly na výchovu do chaloupky v lese. Zpátky ji odvedou, až jí bude šestnáct.

Hybaj na lesní plody. Princezna už mezitím zapomněla, že není jen

Inzerce

obyčejné děvče z chaloupky. V den šestnáctých narozenin ji poslaly víly
do lesa na lesní plody a kvítí. Mezitím jí šily růžové šaty a pekly dort.

Přes růžové trní. Růženka se v lese zakoukala do lovce – prince. A on do ní. Když ji víly přivedly zpátky na zámek, Zloba ji oklamala. Vylákala ji do věže, kde se princezna píchla o růžový
trn a usnula i s celým královstvím. Statečný princ se ale probil trním a Růženku vysvobodil.

Drogerii Central,

Navštivte
kde nakoupíte kvalitní českou kosmetiku
RYOR! Na prodejně Vám rádi poradí
s výběrem vhodných přípravků.
V Otrokovicích nás najdete hned dvakrát!

Havlíčkova 1560, Otrokovice
Nám. 3. května 1571, Otrokovice

www.ryor.cz

Ochotnický soubor Tyjátr
a taneční skupina Anifé,
oba působící pod Otrokovickou
BESEDOU,
nastudovaly společně výpravnou pohádku O Šípkové Růžence a kouzelných vílách. Premiéra
byla 21. listopadu před
plným hledištěm velkého
sálu.
Příběh o princezně,
jejíž rodiče nepozvali
ke křtinám mstivou sestru
hodných víl, ale kterou
nakonec zachránila láska,
byl dvacátou premiérou
otrokovických divadelníků. „Za tu dobu udělal
soubor veliký kus práce.
Ocenili to i diváci, tleskali
vestoje,“ těšilo principála
Tyjátru Radka Chmelu.
Jisté je, že pohádku
uvidí také obecenstvo
ve Vizovicích a Uherském Hradišti, o dalších
místech soubory jednají.
Znovu se má uvést i v Otrokovicích, a to na jaře.

(ano)

Šťastný konec. Princ svou Růženku našel a osvobodil, růžový zámek procitl z dlouhého spánku do radostných dní.
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aktuálně z města
Otrokovická radnice uspoří téměř dva miliony korun

V nadcházejících dvou letech by mělo město Otrokovice uspořit
za energie přibližně dva miliony korun bez DPH. Výběrové řízení na nákup elektřiny a zemního plynu se uskutečnilo formou
elektronické aukce. Zakázka byla rozdělena do dvou částí, a to
na dodávku elektrické energie a dodávku zemního plynu. „Jako
jediné hodnoticí kritérium pro každou část veřejné zakázky byla
stanovena výše celkové nabídkové ceny,“ uvedl vedoucí odboru
rozvoje města František Žák. U elektrické energie by se mohla
úspora za dva roky vyšplhat až na 1,18 milionu korun bez DPH
a u zemního plynu téměř 800 tisíc korun bez DPH. Smlouvy
s vítěznými společnostmi budou uzavřeny po uplynutí lhůty pro
podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na dobu určitou dva roky. 
(red)

V době vánočních prázdnin bude MŠO uzavřena

Všech sedm odloučených pracovišť Mateřské školy Otrokovice
i oddělení pro děti ve věku od 1 do 3 let budou v období vánočních
prázdnin, tedy od 23. prosince do 1. ledna, uzavřena. „Provoz všech
pracovišť zahájíme opět 4. ledna. Tímto rozhodnutím chceme dát
rodičům možnost strávit s dětmi nejoblíbenější svátky roku a užít
si příjemné chvíle v kruhu rodinném. Období Vánoc je časem, kdy
se celá rodina schází ke společnému stolu a je jedním z mála chvil
života rodiny, kdy se rodiče mohou věnovat svým dětem,“ uvedla
ředitelka Mateřské školy Otrokovice Magda Zycháčková. (ste)

Lidé bez domova mohou opět využívat seďárnu

Dne 16. listopadu se opět s končícím teplejším obdobím na noc
otevírají dveře ženám i mužům bez domova v seďárně v Otrokovicích. Město Otrokovice a Charita sv. Anežky Otrokovice
společně provozují tuto službu v mobilních buňkách vždy od 19
do 6.30 hodin následujícího dne včetně dnů pracovního klidu
a státních svátků. „Služba je určena pro lidi, kteří nemají finanční
prostředky nebo nesplní podmínky pro přijetí do zařízení sociálních služeb, případně nemohou zařízení sociálních služeb využít
z kapacitních důvodů a jsou bez přístřeší,“ upřesnil vedoucí oddělení sociální pomoci Kamil Hric. Klienti mohou při zahájení
večerního provozu požádat o porci teplé polévky. Zaměstnanci
seďárny pracují v režimu veřejně prospěšných prací, na jejich
mzdu poskytuje příspěvek Úřad práce ČR. Byli vybráni z řad
klientů Azylového domu Samaritán. „Charita společně s městem
tímto způsobem přispívá k jejich pracovnímu uplatnění a k udržení pracovních návyků, což je pro dlouhodobě nezaměstnané
v dnešní době obzvláště důležité,“ přiblížil Hric. 
(red)

Nový rok přinese změny ve vyhlášce města
Od Nového roku přichází změny v obecně závazné vyhlášce
města o místních poplatcích.
Obyvatel Otrokovic se týká
hlavně rozložení plateb za psy
a platby za vyhrazené parkovací stání. V případě plateb
za psy se omezí možnost dvou
splátek, uživatele vyhrazených
parkovacích míst potěší snížení úhrad.
Nově by se poplatková povinnost za psy do 400 korun
měla platit jednorázově, nad
400 korun je možnost uhradit
poplatek ve dvou splátkách.
Ekonomický odbor městského úřadu evidoval za letošek 394 občanů s poplatkovou
povinností do 400 Kč, přičemž
pouze pětadvacet z nich využilo možnosti dvou splátek.
Radnice si od kroku slibuje
snížit administrativní náročnost správy poplatku a také náklady poplatníků, pokud platí

složenkou. Úlevou pro ty, kteří
chtějí vědět, že jejich pakovací
místo bude jen pro ně, je zlevnění paušální platby za užívání
veřejného prostranství – vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil.
Do konce roku 2012 byla
paušální sazba za vyhrazení
jednoho parkovacího místa
ročně 10 000 korun, případně
1 000 korun měsíčně. Od Nového roku 2013 to bylo 1 500
korun za metr čtvereční za rok
a 150 korun za metr čtvereční
měsíčně při obvyklé výměře
11 až 12 metrů čtverečních. Od
1. ledna příštího roku klesne
paušální sazba za celé parkovací místo následovně: cena
za celé parkovací místo vyhrazené pro osobní automobil bude
12 000 korun ročně a 1 200
korun za měsíc. Tato změna
sice momentálně nese snížení
příjmu města o asi 55 000 ko-

run ročně, zároveň ale radnice
doufá ve zvýšení zájmu o trvalá parkovací místa a tím také
o dorovnání příjmu.
Mění se také paušální sazby
za předsunuté prodejní místo
a některá osvobození zejména
v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích. Novelizace přinesla osvobození
některých skupin poplatníků
místního poplatku za provoz
systému komunálního odpadu.
Jedná se zejména o občany,
kteří jsou umístěni v domově
pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení a také
o nezaopatřené děti, které jsou
umístěny v zařízeních sociálních služeb.
Bližší
informace
získají
zájemci
na
webu
www.otrokovice.cz.

Anna Novotná

Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet
V den uzávěrky Otrokovických novin se konalo zasedání Zastupitelstva města Otrokovice, na
němž byl schválen rozpočet na rok 2016. Rozpočet na příští rok je sestaven jako vyrovnaný –
celkové příjmy i výdaje činí 300 287 840 korun.
„Rozpočet města na rok 2016 klade důraz na
údržbu stávajícího majetku – na to byla vyčleně-

na v rozpočtu na příští rok částka ve výši třiatřicet milionů korun, což je osmimilionové navýšení oproti rozpočtu roku 2015,“ uvedl starosta
města Jaroslav Budek.
Podrobnější informace a komentáře zastupitelů k rozpočtu najdete v lednovém čísle Otrokovických novin.
(ano)

Třetí adventní neděle ve znamení Koled tří národů

SENIOR obhájil certifikát kvality Vážka

Otrokovický SENIOR získal opakovaně certifikát kvality.
V Domově se zvláštním režimem – v domácnostech Čtyřlístek
a Pampeliška – se v listopadu uskutečnil velmi úspěšný audit.
Certifikát kvality Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost kvalitním službám pro lidi s demencí. Auditováno bylo
týmem odborníků celkem jedenadvacet oblastí. „U nás se jednalo o opakovaný audit za účelem prodloužení certifikace kvality, které jsme držiteli již tři roky. Těší nás, že jsme navázali
na úspěchy minulého auditu. I přesto, že byly letos podmínky
udělení certifikace zpřísněny, získali jsme v celkovém počtu
bodů lepší výsledky než minule. To dokazuje, že se nám podařilo za poslední dva roky službu osobám s demencí posunout co
do kvality na ještě vyšší úroveň. I přes tyto úspěchy je pro nás
největší odměnou spokojený senior a také jeho blízcí,“ shrnula
ředitelka SENIORu Otrokovice Ivana Vardanová a poděkovala
za finanční podporu služby z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015. 
(ste)

Školáci uctili zemřelé po pařížském atentátu minutou ticha

Pátek třináctého listopadu se stal kvůli atentátům osudným pro
obyvatele metropole Francie Paříže. Také Otrokovice se připojily
k uctění desítek zemřelých a zraněných. Základní školy věnovaly
část první pondělní vyučovací hodiny událostem, které proběhly
v Paříži, a uctily památku 129 zemřelých a desítek zraněných
při atentátu minutou ticha. „Při pravidelné pondělní rozhlasové
relaci jsme žáky naší školy informovali o tom, co se v pátek stalo
v Paříži. Ve třídách jsme pak uctili minutou ticha památku obětí. Určitě se k tomuto tématu budeme vracet. Na prvním stupni
formou diskuse s třídními učiteli a na druhém stupni v rámci Výchovy k občanství,“ sdělila ředitelka Základní školy Trávníky
Jana Večeřová. Na budově městského úřadu zavlála černá vlajka – vyjádření solidarity s obyvateli Paříže a celé Francie. „Byl
bych rád, abychom si uvědomili, že tato tragédie se dotýká nás
všech. Vyvěšením černé vlajky chceme vyjádřit smutek a soucítění se všemi zemřelými, zraněnými a jejich rodinami,“ uvedl
starosta Otrokovic Jaroslav Budek. 
(red)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

Koncert s názvem Koledy tří
národů spojuje již pátým rokem
Čechy, Slováky a Poláky.
„V Otrokovické BESEDĚ
jsme uvítali mimo jiné dětský
soubor z partnerského města
Dubnica nad Váhom. Zazněly
i písně v maďarštině či romštině. Tečkou za programem byl
vánoční koncert dechové hudby Lidečanka,“ uvedl jednatel
Otrokovické BESEDY Michal

Mynář. Koncert pořádalo město Otrokovice ve spolupráci
s Otrokovickou BESEDou.
Projekt Koledy tří národů je
spolufinancován
Evropskou
unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
„Letošním rokem projekt

končí. Avšak chceme zachovat
tradici, a tak i příští rok chystáme obdobnou akci v rámci Vánočních trhů, které se každoročně konají ve stejném termínu,“
poznamenala vedoucí odboru
školství a kultury Barbora Šopíková. 
(red)
 Foto: Anna Novotná

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU pořádá

Nové monitorovací zařízení ukáže řidičům aktuální rychlost
Aby si řidiči uvědomili, že vjíždějí do obce, a snížili tak rychlost vozidla na stanovených
50 km/h, rozhodla otrokovická radnice umístit na začátek
Kvítkovic ve směru od Napajedel nové monitorovací zařízení, které upozorní na aktuální
rychlost projíždějícího vozidla.
Ukazatel bude umístěn na čtvrtém sloupu veřejného osvětlení
za cedulí Otrokovice.
„Jakou rychlostí vozidlo
právě jede, uvidí řidiči již při
vjezdu do Kvítkovic směrem

od hřbitova po ulici Bří Mrštíků. Pokud vozidlo pojede vyšší rychlostí než 50 km/h, bude
řidič upozorněn také nápisem
ZPOMAL,“ upřesnila vedoucí odboru dopravně-správního
Renáta Krystyníková.
„K tomuto kroku jsme přistoupili na základě besedy
s kvítkovickými občany, kteří
si stěžovali, že motorová vozidla vjíždějí do obce kolem jejich domů nepřiměřenou rychlostí. Dlouhodobě tuto situaci
vnímáme jako problém a právě

beseda s veřejností a představiteli města, která se uskutečnila
9. listopadu, zdůraznila aktuálnost vyřešení problému se zvýšeným dopravním zatížením
v této části Otrokovic,“ uvedl
starosta Jaroslav Budek.
Vedoucí odboru dopravně-správního doplnila, že se plánuje v následujících měsících
umístit na tuto ulici v dostatečné vzdálenosti před vjezdem
do Otrokovic dopravní značku s omezením rychlosti na
70 km/h. 
(ste)

SOUTĚŽ V PEČENÍ
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
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Zvýšit kvalitu poskytovaných
služeb při vyřizování občanského průkazu nebo cestovního
pasu chtějí dosáhnout na Městském úřadě Otrokovice, tentokrát
zakoupením další fotokabinky
na oddělení občansko-správních
agend. Od příštího roku se totiž
očekává nárůst žadatelů na přepážkách městského úřadu s ohle-

dem na novelu zákona o cestovních dokladech.
„Nyní je ve schvalovacím procesu novela zákona o cestovních
dokladech, která ruší místní příslušnost pro podávání žádostí
o cestovní pas. V praxi to znamená, že žádost o nový cestovní
pas bude možné podat kdekoliv
na úřadě obce s rozšířenou působ-

ností v České republice,“ objasnil
vedoucí odboru evidenčně-správního Marcel Nemček.
Doplnil, že průměrná doba odbavení klienta na pracovišti občanských průkazů a cestovních
dokladů v Otrokovicích činí jedenáct minut.

Romana Stehlíková,

mluvčí města Otrokovice

Na poslední dva dny roku změní radnice úřední dobu
Závěrem letošního roku budou na radnici upraveny
úřední hodiny pro veřejnost. Středa 30. prosince bude
posledním dnem v letošním roce, kdy bude možné vyřídit své záležitosti, a to v době od 8.00 do 16.00 hodin. Ve čtvrtek 31. prosince bude úřad pro veřejnost
uzavřen.
„Z důvodu odvodu hotovosti z pokladen do banky
bude úřední doba ve středu o hodinu zkrácena, tedy
místo do 17 hodin bude otevřeno do 16 hodin,“ objas-

nil vedoucí ekonomického odboru Jaroslav Dokoupil.
Dalším důvodem je odstávka systémů pro vydávání
občanských průkazů a cestovních pasů, která je avizována od poloviny prosince 2015 až do konce roku
2015. V této době nebudou přijímány žádosti o vydání
nového občanského průkazu ani cestovního dokladu
na žádném z úřadů v České republice. Stejně tak nebude možné v uvedeném období vydávat již vyhotovené
doklady.
(ste)

Z jednání Rady města Otrokovice (RMO)
Všechna usnesení RMO jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.

Inzerce

Z jednání Rady města
Otrokovice 11. 11. 2015
Radní na dalším ze svých jednání projednali 39 bodů programu,
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Katalog ICT služeb základních
škol města Otrokovice a vzala
na vědomí Plán rozvoje IT služeb
ve školských zařízeních v ORP
Otrokovice
• Projektový záměr Místní akční
plánování na Otrokovicku s celkovými předpokládanými náklady max. do výše 4 miliony Kč
hrazenými z 95 % z Operačního
programu Výzkum, vývoj vzdělávání a 5 % z rozpočtu města Otrokovice a zapojených měst a obcí
ORP Otrokovice
• Poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem Otrokovice a organizací Charita sv.
Anežky Otrokovice, na částečné
pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální
služby Dluhové poradenství Samaritán
• Zabezpečení administrace
významné podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce „Revitalizace sportovní haly Bah-

ňák – Otrokovice“ v souladu
s uzavřenou Mandátní smlouvou schválenou usnesením č.
RMO/740/12/12 prostřednictvím
společnosti MCI SERVIS s. r. o.
• Vydání Směrnice města Otrokovice o nakládání s pohledávkami
• Vyhlášení záměru pronajmout
části pozemku parc. č. 1502/35 –
ostatní plocha (zeleň) o výměře
45 m2 za účelem umístění a provozování zahradní restaurace a 6
m2 téhož pozemku jako přístupový chodník k pozemku parc. č. st.
478, jehož součástí je stavba č. p.
1157, vše v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, obci Otrokovice.
Z jednání Rady města
Otrokovice 25. 11. 2015
Radní na dalším ze svých jednání projednali 31 bodů programu,
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Uzavření veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní
správy ve věcech pozemních komunikací s obcí Tlumačov
• Zřízení úplatných věcných břemen (služebností) pro účely provozování a udržování přeložek
(sdělovací kabely, vodovody,
vysokotlaký plynovod) inženýr-

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY
Pro zaměstnance, firmy, společnosti
AKCE: daňové přiznání 2015 e-mailem
Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)

ských sítí vybudovaných v rámci
stavby „R 55, Otrokovice, obchvat SV“ na dotčených pozemcích
• Projektový záměr Partnerství
pro duševně nemocné na Otrokovicku z dotačního programu
Operační program Zaměstnanost
s celkovou výší předpokládaných
nákladů 2,81 milionu Kč a předpokládanou výší dotace 2,67 milionu Kč (95 %) a spolufinancováním z rozpočtu města ve výši 0,14
milionu Kč (5 %)
• Vydání Směrnice města Otrokovice pro použití logotypů a jednotného vizuálního stylu města
• Poskytnutí finančního daru
ve výši 8 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem Otrokovice a Asociací TOM ČR jako
příspěvek na uspořádání Živého
betlému, který se koná 25. 12.
2015 v Otrokovicích
• Odpisové plány na rok 2015
jako zřizovatel příspěvkových
organizací ZŠ Mánesova, ZŠ
T. G. Masaryka, ZŠ Trávníky
v Otrokovicích, Mateřská škola
Otrokovice, Dům dětí a mládeže
Sluníčko Otrokovice a SENIOR
Otrokovice.
Jiří Veselý,

místostarosta Otrokovic

okénko městské policie
Z činnosti Městské policie Otrokovice za listopad
V měsíci listopadu
2015 řešili strážníci
Městské policie Otrokovice (MP) celkem
664 přestupků. Z toho
bylo zjištěno a řešeno
243 přestupků na úseku
dopravy, 55 přestupků
proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí
výzvy, rušení nočního
klidu, veřejné pohoršení, znečištění a zábor
veřejného prostranství,
černá skládka), bylo
provedeno 75 kontrol
na dodržování veřejného pořádku, 31 případů
porušení obecně závazné vyhlášky (OZV), 31
kontrol majitelů psů zaměřených na dodržování
OZV, 9 přestupků proti
občanskému soužití, 5
přestupků proti majetku, 13 drobných krádeží
v obchodech.
V měsíci listopadu
bylo zjištěno jedno vozidlo, které je dočasně
nezpůsobilé
provozu
na pozemních komunikacích. Strážníci asistovali při zdravotních
potížích třech občanů.
Strážníky MP bylo od-

chyceno 10 volně pobíhajících psů, u všech se
podařilo zjistit majitele
a nalezené psy jim předat. MP provedla 31
kontrol na dodržování
zákona k ochraně před
škodami
působenými
tabákem,
alkoholem
a jinými návykovými
látkami. V 7 případech
spolupracovaly hlídky
MP na případech s Policií ČR. Za měsíc listopad strážníci MP nalezli a předali k likvidaci
jednu použitou injekční
stříkačku.
V průběhu měsíce listopadu dohlíželi strážníci na veřejný pořádek
při veřejných sportovních a kulturních akcích:
Půlmaraton MUDr. Podmolíka, kladení věnců
v Kvítkovicích, ohňostroj, lampionový průvod a besedy se seniory
s prohlídkou služebny
MP. Při těchto akcích
nebylo zjištěno závažné
narušení veřejného pořádku. 
Ing. Tomáš Gromus,
 velitel Městské policie
Otrokovice
Inzerce

Cestovní pas už nebude nutné vyřizovat
v místě trvalého bydliště

Archiv Městské televize Otrokovice:
www.televizeotrokovice.cz

Inzerce

www.vedemeucetnictvi.cz Tel: 737 542 744

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
autovraku NA MÍSTĚ

Za
či téměř
autovrak
Zakompletní
kompletní
nebo kompletní
téměř kompletní

1 000 až1000,1 500 Kč
Kč

vyplatíme
autovrak vyplatíme

Autovrakoviště Třebětice

Tel: 777 550 621, 608 749 219

Zábavní pyrotechnika může i obtěžovat
Začátek prosince bývá obvykle
obdobím, kdy se na stáncích
a v obchodech začnou objevovat vánoční ozdoby, prskavky,
ale také rachejtle, dělobuchy
a další druhy zábavní pyrotechniky. Nejen děti, ale často
dospělí neodolají a na silvestrovské či jiné oslavy se tímto zbožím zásobí. Vydržet až
do půlnoci posledního dne

v roce a nezkusit, jestli vše
funguje jak má, se ale mnohdy nepodaří. Jakmile se setmí,
mohou být obyvatelé Otrokovic již nyní svědky výbuchů
a výstřelů, ale ne každému jsou
doprovázející zvukové efekty
příjemné.
Buďme proto ohleduplní
ke svým spoluobčanům, k malým vylekaným dětem a také

k domácím mazlíčkům, kteří
jsou z nečekaných výbuchů
vystrašení. Vždyť není nutné
zapalovat pyrotechniku v blízkosti obytných částí našeho
města, lze zde najít i odlehlejší
místa, a neobtěžovat tak naše
okolí. Užijte si krásné Vánoce
a silvestra oslavte tak, aby byl
vstup do roku 2016 co nejlepší.
Jaroslav Budek, starosta
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Osmdesátiny Základní školy Mánesova = celoroční velkolepá oslava
Všechno dobré do další éry

Osmdesátkové oslavy jsme zahájili už na podzim loňského roku, kdy k nám přišli na večeři naši sponzoři,
kterých si moc vážíme. Pak jsme rozjeli sérii besed s našimi absolventy – povídali jsme si se sportovci
Petrem Vabrouškem, Pavlem Valouškem, Jiřím Gachem, Jakubem Jugasem, Petrem Zapletalem, hercem
Gustavem Řezníčkem, módní návrhářkou Zuzkou Kubíčkovou. Letošní podzim jsme měli obzvlášť nabitý.
Setkali jsme se s našimi kolegy, současnými i bývalými, s přáteli naší školy a moc si vážíme toho, že nás
osobně přišel pozdravit a posedět s námi pan hejtman MVDr. Stanislav Mišák, který měl nad našimi
oslavami záštitu. Velkou radost nám udělala také přítomnost paní Běly Gran Jensen, prezidentky Hnutí
na vlastních nohou Stonožka se svými spolupracovníky, která si s našimi žáky také popovídala. Uspořádali jsme výtvarnou, literární a dějepisnou soutěž. Po prázdninách jsme připravili Sobotu pro rodiče
a děti, kde jsme si zasportovali, ve spolupráci s Nadějí pomlsali, projeli se na koni, zaskákali ve skákacím hradu. Vydali jsme barevný almanach, který putoval do každé rodiny žáků naší školy. Za to vše moc
děkujeme mnoha sponzorům, bez nichž bychom se neobešli.
Moc se nám povedla akademie, kterou podpořil napěchovaný sál Otrokovické besedy. Na podnět
pana ředitele se povedl mistrovský kousek – podařilo se propojit dění v sále s promítáním v kinosále,
takže naši malí účinkující, kteří měli v kinosále základní tábor, o nic nepřišli a vše mohli pozorovat na
plátně. Jejich nadšení bylo obrovské.
Ve čtvrtek 12. 11. jsme se v podvečer sešli se žáky i rodiči na školním hřišti. Na gigaplátně pověšeném
na budově školy jsme promítli animované filmy našich dětských výtvarníků, každý účastník dostal nafouknutý balonek. Pak jsme se prošli v lampionovém průvodu a dali
si něco dobrého na zub. Večer a celé oslavy jsme zakončili velkým ohňostrojem. Vystřílená ohňostrojová osmdesátka byla zelená!
Milá Mánesko, na cestě ti tedy pomyslně svítí zelená, tak hladký průjezd a žádné karamboly. Všechno nejlepší!!!!!
Marcela Javoříková,

zástupkyně ZŠ Mánesova

Akvabely. Žáci Základní školy Mánesova si na oslavu výročí připravili řadu vystoupení. Úspěch
sklidilo i představení Akvabely, které předváděli při oslavách 22. října přímo v tělocvičně školy, ale
také na akademii v Otrokovické BESEDĚ.
Naši Mánesku tvoří tým, který
se snaží vytvářet pro žáky podnětné, bezpečné a laskavé školní prostředí. K tomu přispívají
sehraní pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, vynikající materiální vybavení školy, ale i spolupráce rodič – žák – učitel. Tuto
souhru budujeme díky dobrému
týmu zaměstnanců, kvalitní prací třídních učitelů i propracovaným systémem třídních schůzek,
tripartit a mimoškolních setkávání a za pomoci školního poradenského pracoviště.
Cizí jazyky i informatika
Vyučujeme podle školního
vzdělávacího programu zaměřeného na výuku cizích jazyků
a informačních a komunikačních
technologií. Od 1. třídy je to angličtina, od 6. ročníku nabízíme
povinně volitelný druhý cizí jazyk. Aktivně vyhledáváme a realizujeme dotační projekty obohacující výuku v různých oblastech
nebo vzdělávání pedagogů.
Školní poradenské pracoviště
tvořené školní psycholožkou,
metodičkou prevence, výchovnými poradkyněmi a zástupkyní
ředitele školy vede a koriguje
práci se žáky různého nadání,
se speciálními vzdělávacími
potřebami či zdravotním znevýhodněním. Pedagogové při
vyučování berou ohled na jejich
potřeby, výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů,
škola spolupracuje s odborníky.
Na individuální práci s těmito
žáky získáváme také dotační

prostředky. Všichni pedagogové
byli proškoleni díky dotačnímu
projektu Inkluzivní škola.
Intenzivně se věnujeme prevenci rizikových jevů. Náš program minimální prevence získal
v roce 2013 ocenění jako jeden
z nejlepších preventivních programů Zlínského kraje. Preventistka minimální prevence i školní psycholožka pracují se žáky,
případně jejich rodiči. Pracují
také se třídami a vyučujícími,
a mimo jiné tak pomáhají posilovat pozitivní klima ve škole.
Pěkné vztahy začínáme budovat
od 1. třídy, kdy s malošky vytváří partu sedmáci a při různých
aktivitách se setkávají i nadále.
Dotace zvládáme
Naší silnou stránkou (i když
každý projekt s sebou nese obrovskou časovou a administrativní zátěž) jsou dotační projekty. Namátkou: Pohyb nás spojuje
a vzájemně rozvíjí, Zavádění
metodologie CLIL do výuky,
Peníze do škol – „šablony“, Inovativní přístup k výuce angličtiny ve školách ZK, eTwinning,
Posilování pozitivního sociálního klimatu, Zvyšování kvality
základního vzdělávání na území
ORP Otrokovice, Crowdfunding, Inkluzivní vzdělávání,
Tvorba nových interaktivních
materiálů pro potřeby výuky
anglického jazyka v 1. až 3. třídách, Modernizace přírodovědných učeben, Dotkněte se inovací, výzvy MŠMT atd. Díky nim
máme pestřejší možnosti pro

žáky, fundovanější pedagogický
sbor i stále kvalitnější materiální
vybavení.
Jsme členem sítě Škola pro
udržitelný život. Vyučující běžně obohacují výuku díky projektům, které sami vytvářejí, nebo
při jejich realizaci spolupracují
s dalšími subjekty. Pořádáme
projektové dny i výjezdy do zahraničí (anglicky, německy
i francouzsky mluvící země),
organizujeme školy v přírodě,
plavecký výcvik, lyžařské kurzy,
exkurze a výlety. Vyučující motivují žáky k účasti v soutěžích
a olympiádách.
Animační dílna – naše pýcha
Pyšní jsme na školní animační dílnu, ve které se žáci učí
propojovat klasickou výtvarnou
výchovu s moderními médii.
Pořádají školní festival animovaných filmů a bodují, kam se
přihlásí. K největším úspěchům
patří vítězství v soutěžích Velehradská kamera a Náchodská
prima sezona. Naše škola má
i výrazné sportovní úspěchy
v individuálních i kolektivních
sportech. Nejoblíbenější je florbal. Od školního roku 2010/2011
jsme pilotní školou kin-ballu.
Ve škole pracuje osm oddělení školní družiny, která výrazně pozitivně ovlivňuje čas dětí
po vyučování. Rozvíjí dovednosti a schopnosti žáků získané
při výuce a motivuje ke kvalitní
mimoškolní činnosti. Ve spolupráci s městem realizujeme
sportovní projekt Zdravý pohyb

do škol, jehož se účastní všichni
žáci školní družiny.
Žáci posilují práci školního
parlamentu. Interakci mezi rodiči a školou zabezpečuje spolek
rodičů, který organizuje akce pro
žáky i jejich rodiče a zaštiťuje
humanitární aktivity školy i pravidelný sběr papíru. Jsme pyšnou
Stonožkovou školou, s Hnutím
Na vlastních nohou – Stonožka
spolupracujeme více než 20 let
a společně s dalšími humanitárními aktivitami, jako jsou např.
Adopce na dálku, Sluníčkový
den, Bílá pastelka atd. učíme
žáky pomáhat, chápat význam
slov humanita a humanitární.
Naše úsilí vede k jasnému
cíli, a tím je absolvent, který:
• prožil povinnou školní docházku v bezpečném a podnětném
prostředí a atmosféře, která buduje důvěru v jeho schopnosti
• je připraven a motivován
ke studiu na střední škole

• asertivně komunikuje, spolupracuje a kultivovaně vystupuje
• je jazykově vybaven tak, aby se
dokázal vyjadřovat v běžných situacích alespoň v jednom cizím
jazyce
• zvládá základní techniky práce
s textem, informacemi a informačními médii i základy práce
s informační a komunikační
technikou
• dosahuje podle svých možností
maximálního rozvoje osobnosti
• pružně reaguje na nové úkoly
• aplikuje získané znalosti a dovednosti v běžném životě
• umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky
• kriticky myslí, nenechá sebou manipulovat, je si vědom
své spoluodpovědnosti za svět,
ve kterém žije
• dívá se kolem sebe otevřenýma
očima.
 Z almanachu ZŠ Mánesova,

redakčně upraveno

Přírodovědný den na Mánesce

Kouzla, která se dají vysvětlit. V pondělí 16. listopadu

čekala na malé i velké žáky Mánesky smršť zážitků s jedním
společným jmenovatelem: v hlavní roli všeho stála PŘÍRODA.
A tak jsme mohli obdivovat ladný pohyb achatin (ale ano, určitě
jste je už někde viděli, ale asi jste jim říkali „ti velcí šneci“, vždyť
můžou mít až půl kila), sáhnout si na hada či porovnat svou výšku s opravdovým živým koněm. Taky jsme při představení divadla ÚDIF (= Úžasné divadlo fyziky) mohli vidět zvuk a slyšet
světlo. A byl to zážitek– když sledujete, jak hudba rozpohybuje
plamen, tak opravdu VIDÍTE ZVUK, a když s pomocí laserů
přimějí ti zvláštní fyzikálně nadaní „herci“ třeba obyčejné stolní
lampičky, aby vydávaly tón, tak SLYŠÍTE SVĚTLO. Užili jsme
si i v laboratořích SPŠ Otrokovice, kde jsme jako v pohádce
nechali poskakovat po rukou plameny – a nic se nám nestalo,
spektroskopem jsme v obyčejném světle mohli pozorovat duhu,
viděli jsme úžasně pěnivou „sloní zubní pastu“ a vyráběli jsme
si mýdla. I v Experimentáriu jsme byli a pohráli si tam s řadou
exponátů. 
(jav), foto: Iva Řezníčková
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ĹUDOVÍT KAŠUBA
Koncert sympaťáka, známého z TV Šlágr, který hraje a zpívá převážně
vlastní skladby nebo také lidové písničky. Příznivci se mohou těšit na hity,
jako jsou Natália, Dávno, Hrajte Kašubovci, Čokoládové srdce, Diana,
Krásne neznáme dievča, a další.

leden
Městská galerie, 4. 1. v 18 hod., vstup volný
FORTE FOTÓKLUB VÁC vystavuje v Otrokovicích
Vernisáž – výstava členů maďarského fotoklubu. Výstava potrvá do 31. 1.
2016

Připravujeme na únor: 7. 2. DH Zlaťulka, 11. 2. KPH - Smetanovo
trio, 14. 2. Nosáčkova dobrodružství – Pinókio, 19. 2. O sportovní slávě,
21. 2. J. Zimák – taneční odpoledne, 25. 2. POUTNÍCI – legenda country
& bluegrassu

foyer kinosálu, do 28. 1., vstup volný
INDONÉSIE TŘÍ TVÁŘÍ  aneb Tři fotografové, tři pohledy, jedna výstava. Monika Jeglíková, Michala Doležalová, Milan Caha. Pokračování
výstavy fotografií na velkých plátnech, kde jsou zachycena nejkrásnější
místa v Indonésii, příroda, lidé a jejich tváře.

Kino beseda

neděle 10. 1., 14 hod., velký sál, vstupné 120 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“
SVÁROVANKA
Další taneční odpoledne pro příznivce dobré dechovky. Tentokrát s populární Svárovankou ze Strážnice v čele s kapelníkem Tomášem Hanákem
a sólisty Janou Hanákovou a Marií Holubíkovou.

sobota 16. 1., 19.30 hod., velký sál, kinosál, kavárna,
vstupné 250 Kč, 230 Kč, 200 Kč
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá

MĚSTSKÝ PLES
Moderuje a baví imitátor PETR JABLONSKÝ.
Latinsko-americkou show ve stylu Dirty Dancing předvedou tanečníci
z klubu GRADACE Kroměříž, ukázku standardních tanců juniorští
mistři David Huslík a Vanesa Holíková (FORTUNA Zlín). Hudba:
velký sál – skupina A BAND, kinosál – diskotéka a DJ Dalibor Dědek. V Městské kavárně – cimbálová muzika Včelaran, v baru ve II.
patře – PIANOBAR a Marek Obdržálek.
Bohatá tombola a losování stolů.
Hlavním partnerem plesu je společnost TOMA Otrokovice, a. s.

sobota 23. 1. 2016, 9–15 hod., velký sál, vstupné veřejnost 50 Kč, držitelé
Senior pasů 50 % sleva, děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup zdarma
MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ 
VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA
Jedinečná výstava, spojená s koupí a prodejem brouků, motýlů, strašilek,
pavouků atd. Pro děti je připraveno malování na obličej.
úterý 26. 1., 18 hod., kinosál, vstupné 160 Kč

čtvrtek 7. 1., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Velká Británie, USA 2015, 150 min., titulky, přístupno od 12 let
SPECTRE – akční, dobrodružný, krimi, thriller
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu
známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby
nakonec odhalil děsivou pravdu. Režie: Sam Mendes. Hrají: Daniel Craig,
Léa Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomie Harris a další.
neděle 10. 1., 15 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA 2015, 88 min., dabing, přístupno
Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
Nyní se Charlie, nejméně pravděpodobný hrdina, vydává na velice nebezpečnou výpravu, zatímco jeho psí kamarád Snoopy se utkává se svým největším nepřítelem, Rudým baronem. Režie: Steve Martino.
neděle 17. 1., 15 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Rusko 2014, 78 min., dabing, přístupno
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 – animovaný, pohádka, rodinný, fantasy
Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do
té doby nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou a vzorem. Z ledu a sněhu
však povstaly nové temné síly, kterým dokáže čelit jen po boku svých věrných přátel. Režie: Alexej Cicilin.
čtvrtek 21. 1., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2015, 135 min., dabing, přístupno
STAR WARS. Síla  se probouzí 3D – sci-fi, dobrodružný, akční,
fantasy
Star Wars se vracejí na plátna kin filmem Star Wars: Síla se probouzí.
Režie: J. J. Abrams. Hrají: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill,
Anthony Daniels, Adam Driver, Simon Pegg a další.
čtvrtek 28. 1., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2015, 151 min., titulky, přístupno od 15 let
REVENANT Zmrtvýchvstání – dobrodružný, drama, western
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass sám, těžce zraněn
a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem.
Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. Režie: Alejandro González Iñárritu.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, a další.
Připravujeme kino na únor: Bod zlomu, Zoolander 2,
Alvin a Chipmunkové – čiperná jízda, Poldův švagr, Aldabra

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

Otevírací doba Otrokovické besedy a Městské galerie přes svátky
Otrokovická Beseda má zavřeno od 24. 12. do 3. 1. včetně
(mimo 27. 12. – divadelní představení Božská Sarah)
Turistické informační centrum má zavřeno ve stejném období,
tj. od 24. 12. do 3. 1. včetně.
Městská galerie pak v období 24. 12. až 4. 1. včetně (v pondělí je zavřeno)
ODVOZ ZDARMA – VYPLATÍME VÁM 500–1000 Kč

Otrokovický rodák vydal rozšířené vydání knihy Na městečko padly saze
Setkat se osobně s autorem
Luďkem Dufkem a odnést si
podepsaný výtisk měli možnost návštěvníci Městské galerie při příležitosti křtu knihy Na městečko padly saze.
Otrokovický rodák se rozhodl
po devětadvaceti letech knihu
opět vydat a rozšířit ji do obsáhlejší formy.
Křest se uskutečnil ve středu 2. prosince za hojné účasti čtenářů, pamětníků a také

představitelů měst Otrokovice a Napajedla.
Publicista, muzikant a spisovatel Luděk Dufek se narodil a vyrůstal v Otrokovicích.
Právě zde čerpal inspiraci –
dětství mu poskytlo mnoho
příběhů, které v knize zužitkoval. Spisovatel nyní žije
v Napajedlích.
„Příběh knihy se odehrává
v šedesátých letech v průmyslových Otrokovicích v měst-

ské části Baťov. Parta uličníků
tam oživuje šedé, začouzené
fabrické prostředí, dělá si
legraci z autorit, loupí v zahradách a provádí všelijaké
jiné lotroviny.“ Tak je obsah
popsán na rubu knihy.
Vydání knihy podpořilo
finančně město Otrokovice. Zájemci si mohou knihu
zapůjčit v obou pobočkách
Městské knihovny Otrokovice. 
(ste)
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kalendář významných akcí
sobota 16. 1., 19.30 hod., velký sál, kinosál, kavárna, vstupné 250, 230, 200 Kč
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá
MĚSTSKÝ PLES
Moderuje a baví imitátor Petr Jablonský.

14.–17. 1., výstaviště Brno
Regiontour 
Prezentace města Otrokovice na prestižní výstavě cestovního ruchu na brněnském výstavišti.

K vánočnímu času patří i program v otrokovických kostelech
Milí spoluobčané,
svátek Ježíšova narození má
svůj půvab mezi lidmi nejen
křesťanského
přesvědčení
zřejmě proto, že se v malém

dítěti oslavuje zrození života. Vánoční atmosféra pak
připomíná, jak vzácný je dar
života, který je třeba střežit
a chránit.

Pohled na děťátko zachumlané v peřinkách sám
o sobě vybízí všechny lidi
dobré vůle, aby k sobě byli
vlídnější, aby svorně usilo-

vali o více radosti a pokoje.
Pokud vám k tomu přispěje
návštěva bohoslužeb, jesliček či jiných pořadů, jste srdečně zváni.

Prožití radostných svátků
vánočních všem přeje

P. Josef Zelinka,
 farář v Otrokovicích
Inzerce

Vánoční program v kostele sv. Vojtěcha
v Otrokovicích
Vánoční bohoslužba pro děti		
24. 12. v 15.30 hod.
Hlavní vánoční bohoslužby		
24. 12. ve 24.00 hod.
		
25. a 26. 12. v 7.30 a 10.30 hod.
Živý betlém u kostela		
25. 12. v 15 hod.
Vánoční koncert			
26. 12. v 17 hod.
Novoroční bohoslužby		
31. 12. ve 23.00 hod.
			
1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
Novoroční koncert		
3. 1. v 17 hod.
Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha
		
25. 12.–3. 1. vždy od 14 do 18 hod.,
mimo to vždy před bohoslužbami a po nich.

Vánoční program v kapli sv. Anny
v Kvítkovicích

C

M

Hlavní vánoční bohoslužby:
			
Novoroční bohoslužby:
				
Vánoční besídka
		

24. 12. ve 22.00 hod.
25. a 26. 12. v 9.00 hod.
31. 12. v 16.00 hod.
1. 1. v 9.00 hod.
3. 1. v 15.00 hod.

Y

CM

MY

CY

Řeckokatolické bohoslužby v kostele
sv. Michaela

CMY

K

24. 12. ve 14 hod.
25., 26., 27. 12., 1. 1. vždy v 9.00 hod.

Vánoční koncerty v kostele sv. Vojtěcha
Vánoční koncert
27. 12. v 17.00 hod.
Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Pod vedením Zdeňky Kvasnicové zpívá
Smíšený chrámový sbor sv. Vojtěcha a sólisté:
Jana Lukášová – soprán, Lukáš Polanský – tenor, Martina Fabriková – alt, Josef Kolečkář – bas, Helena Kotulanová – housle, Jiřina Mulidranová – flétna,
Lenka Kuběnová – varhany
Novoroční koncert
3. 1. v 17. 00 hod.
Účinkují: Magna Mysteria a hosté Děvčice z Vonice.
Soubor MM připravil program, ve kterém zazní písně z období gotiky, renesance a baroka. Mimo jiné zazní písně dvou významných českých barokních
skladatelů Karla Václava Holana Rovenského – kancionál Capella regia musicalis a Bedřicha Briedla – vánoční kancionál Jesličky.

každé pondělí, 15–18 hod.
Otevřená herna pro rodiče
s dětmi
CVČ Baťov
Volná hra dětí a rodičů v herně.
prosinec–únor
Výtvarná soutěž na téma
Zvířecí svět
DDM Trávníky
Použijte libovolnou techniku i materiál. Výtvor označte jménem, třídou, školou
a nezapomeňte uvést kontakt

(e-mail nebo telefon). Odevzdávat lze až do 26. 2. 2016.
Všechny práce budou odměněny a vystaveny v prostorách DDM Sluníčko po celý
duben a květen 2016. Součástí výstavy bude též hlasování
o nejsympatičtější dílo.
Cena: zdarma
10. 1., od 10 hod.
Turnaj v karetní hře
BANG!
DDM Trávníky
Již osmý ročník turnaje
v populární karetní hře Bang!
Hrát se bude ve dvou kate-

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou k vyzvednutí v Turistickém
informačním centru v Otrokovické BESEDĚ od 23. prosince.

goriích, a to JUNIOR (8–14
let) a EXPANZE (15–99 let).
Hrát se bude Bang s rozšířením High Noon a Dodge City.
Cena: 20 Kč
13. 1.
Háčkování pro dospělé
DDM Trávníky
Společně si uháčkujeme nějaký pěkný výrobek. Na akci
je nutná telefonická rezervace
na čísle 739 075 711.
Cena: 200 Kč
24. 1. , 16–18 hod.
Pohádkový karneval

Velký sál Otrokovické
Besedy
Zveme všechny rytíře, princezny, víly, indiány, piráty,
tanečnice, superhrdiny a superhrdinky na pohádkový
karneval s Večerníčkem.
Přijďte se za námi bavit, tancovat a soutěžit.
29. 1., 8–17 hod.
Den otevřených dveří
CVČ Baťov
Čekají vás otevřené herny pro
rodiče s dětmi, otevřené tělocvičny, deskové hry a výtvarné tvoření za drobný popla-

tek. Na akci bude zveřejněna
nabídka táborů na léto 2016.
Cena: zdarma
29. 1., 8–17 hod.
Pojďte s námi za tábory
DDM Trávníky
Čekají vás otevřené herny pro
rodiče s dětmi, otevřené tělocvičny, deskové hry a výtvarné tvoření za drobný poplatek. Na akci bude zveřejněna
nabídka táborů na léto 2016.
Cena: zdarma
Těší se na vás DDM Sluníčko
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Město Otrokovice žádá o dotaci na podporu duševně nemocných
Otrokovičtí radní schválili projektový
záměr Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku. Náklady projektu
se odhadují přibližně na 2,8 milionu
korun, přičemž spoluúčast města by
byla pětiprocentní, tedy ve výši asi 140
tisíc korun. Cílem projektu je spojit síly
sociálních pracovníků města Otrokovice, okolních obcí a poskytovatelů sociálních služeb, vzdělávání sociálních
pracovníků města v oblasti duševních
onemocnění, podpořit rodiny, které se
s tímto problémem potýkají nebo získat
praxi jak v České republice, tak v za-

hraničí. V říjnu letošního roku vyhlásilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí v
rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu k předkládání projektů v
uvedené oblasti, na kterou se rozhodlo
město Otrokovice zareagovat.
„Osoby s duševním onemocněním
jsou na Otrokovicku nejméně zabezpečenou cílovou skupinou, protože v regionu působí v oblasti sociálních služeb
pouze jedno detašované pracoviště, které je zaměřeno přímo na osoby s těmito
onemocněními. Scházejí služby zaměřené na podporu samostatného bydlení,

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ  FOTBÁLEK

pracovní rehabilitace, zaměstnávání,
atd. Zároveň však není k dispozici koncepce definující, které služby a v jakém
pořadí by měly vznikat. Přitom počet
osob z této cílové skupiny narůstá,“
upozornila vedoucí odboru sociálního
Květoslava Horáková.
Hlavním úkolem projektu je vytvořit
koncepci komplexního zajištění sociálních i nesociálních služeb zaměřených
na osoby s duševním onemocněním
a jejich rodin. „Pokud se nám podaří
dosáhnout na dotaci z výzvy, plánujeme zapojit sociální pracovníky města

Otrokovice, Napajedel, zástupce obcí
Tlumačov a Halenkovice, pracovníky
Centra služeb postiženým Zlín, Charity
sv. Anežky Otrokovice, AD Samaritán
a TSR pro rodiny s dětmi,“ přiblížila
Květoslava Horáková. Společným výstupem by mělo být komplexní zlepšení
péče o osoby s duševním onemocněním
ve sféře sociální i zdravotně-sociální na
Otrokovicku.
Zahájení projektu je stanoveno na
1. září 2016 a jeho ukončení na 31. srpna 2018. Romana Stehlíková,

mluvčí města Otrokovice

Dobrobazar vynesl přes patnáct tisíc korun

ALL STARS TEAM v. SK BAŤOV 1930
Sportovně-společensko-charitativní utkání se uskuteční
ve čtvrtek 25. prosince od 10.00 hodin
ve Sportovním areálu Baťov.
V utkání proti současným hráčům SK Baťov za mužstvo All
Stars teamu nastoupí bývalí hráči Zapletal, Hrubčík, Kolečkář, Gojš, Vidlička, Němčický společně se Železníkem,
Jugasem (FC Fastav Zlín), Havlíkem (1. FC Slovácko),
Zlámalem (FK Bohemians) a dalšími hosty.
Po ukončení utkání bude výtěžek akce předán sdružení
Sjednocená kopaná zastřešujícímu fotbalové hráče
s mentálním postižením.

Dívka z Otrokovic patří mezi
evropskou špičku v aerobiku
sportovkyně. Společně pak se
svými reprezentačními kolegyněmi Johanou Hořákovou
a Vendulou Outratovou bojovala Otrokovičanka i v kategorii trojic. Jejich výkon byl
poznamenán zdravotními problémy, které měly za následek
několik větších chyb v předvedené sestavě, a výsledná
známka 16,850 tak nakonec
stačila v evropské konkurenci
na stále krásné, ale přece jen
kvůli větším ambicím smutné
24. místo.
V závodní sezoně roku 2016
čeká Báru nominační boj o postup na mistrovství světa v jihokorejském Soulu. 
(ano)

Potěší a pomůžou. Hrnky a skleničky, plyšáci, kabelky, oblečení, bižuterie, ale třeba i nafukovací
křesla byly k mání na prosincovém Dobrobazaru pořádaném otrokovickou Nadějí. Při dvoudenní akci,
na které lidé pomáhali hned nadvakrát – darováním věcí či naopak jejich koupí, získala organizace
příspěvek na polohovací postel pro klienty Domu naděje v Otrokovicích. Na Dobrobazaru se podařilo
vybrat 15 417 korun, což je o 3 700 korun více než v loňském roce. (ano), foto: Anna Novotná

Lednové zápasy florbalových Panterů
Florbalový klub Panthers Otrokovice zve všechny fanoušky na superligové zápasy. V lednu se na domácí půdě
utkají 8. 1. od 20.00 hodin s FbŠ Bohemians (SH Štěrkoviště Otrokovice), 16. ledna od 19.00 hodin proti FBC
Ostrava (SPŠ Zlín) a 23. ledna v 19.00 hodin zabojují
s 1. SC Vítkovice (SH Štěrkoviště Otrokovice).  (red)

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

ZA ANNOU ŠIROKOU (1919–2015)
Odešla nejstarší otrokovická učitelka
My všichni, kteří jsme svou školní docházku zahájili v r. 1940/41 na „Pětitřídní obecné škole pokusné v Baťově“, jsme byli velice soudržný ročník, takže jsme se i po dlouhých desetiletích scházívali – rozevlátí do všech koutů republiky i světa – na společných třídních srazech. Časem nás
na nich začalo ubývat, ale kdo k naší nesmírné radosti zůstával, to byla naše milovaná paní učitelka Anička Široká. Naši už dávno prošedivělí
„kluci“ se jí pokaždé znovu a znovu vyznávali ze svého někdejšího dětského okouzlení – a nebylo divu, že mu tehdy tak masově propadli: v prvních školních letech jsme prošli výhradně mužskou výchovou všestranně kreativního Emanuela Granáta, vlídného Aloise Matuly, nesmlouvavě
energického Ladislava Lisy, kdežto v roce 1944 do školy vplula bytost křehce dívčího zjevu a vyzrálé ženské citovosti: slečna Anna – „Anička“.
Jak se nezamilovat do jejích usměvavých očí (hoši)! Jak neobdivovat její blonďaté vlasy a jemný vkus (dívky)! A jak nežárlit společně na fyzikáře Viléma Širokého, který si posléze uzurpoval „naši Aničku“ pro sebe! Nu, odpustili jsme mu to, však paní učitelka se nám i po svatbě věnovala
stejně jako před ní. I po letech jsme na každém srazu vzpomínali na chvíle jejího „dozoru“ o přestávkách, kdy jsme slýchávali: „Zdeňku, nejezdi
na tom zábradlí, sletíš!“ „Toníku, ty zas nemáš kapesník, na, tady si vezmi můj!“ „Staňo, nelítej tu v ponožkách! V ředitelně jsou jakési rezervní
papuče, běž si pro ně!“ A Zdeněk opravdu (aspoň pro tu chvíli) přestal divočit na zábradlí, Staňa si poslušně nazul čísi papuče a Toník nazítří měl svůj kapesník
(popozítří ho už zase zapomněl a dostal další).
Mnozí z nás měli to štěstí, že paní Široká učila i naše děti – specializovala se na první a druhé třídy; a teprve tehdy jsme plně docenili její pedagogický takt,
umění pochválit slabšího žáčka i za sebemenší pokrok, schopnost rozpoznat specifické nadání dítěte a dále je rozvíjet, nevtíravý, ale účinný zájem o rodinné
prostředí jejích svěřenců atd. Vážili jsme si jí za to všechno – stejně jako za její lásku ke květinám, ba i včelám, které také zahrnovala svou péčí.
Léta běžela, po pětatřicetiletém manželství pan Vilém odešel do nenávratna, avšak paní Široká to nevzdala, neboť oporou jí zůstala nejen rodina, ale i pořád
stejně milovaná škola. To ji drželo v kondici – vzhledem k její subtilnosti zcela obdivuhodné: když jí bylo devadesát, naši pětasedmdesátiletí hoši ji provedli v
rytmu valčíku – „jenom zvolna, pomaloučku“ – a pak jsme ji všichni doprovodili domů pěšky parkem. Zvládla to bravurně – stejně jako ještě o rok později výlet
vlakem na Hostýn: nejen úplně samostatně, ale dokonce i bez vědomí rodiny! Zřejmě tušila, že by ji z toho všichni zrazovali…
Když ředitel Mgr. Vratislav Podzimek zahajoval 22. října t. r. slavnostní setkání současných i bývalých učitelů při oslavě „osmdesátin“ ZŠ Mánesova, připomněl, že před necelými třemi týdny se dožila devadesáti šesti let dlouholetá členka pedagogického sboru této školy, nejstarší otrokovická učitelka paní Anička
Široká. Nikdo z přítomných tehdy netušil, že zanedlouho nás tato živoucí legenda opustí navždy.
Nespočetné zástupy jejích žáků budou na ni ještě dlouho vzpomínat.

Věra Kramářová

Inzerce

Vynikajícího výsledku dosáhla na mistrovství Evropy
v portugalském Elvas juniorská reprezentantka gymnastického aerobiku Barbora
Karlíková.Vrcholné soutěže
se zúčastnilo na pět set reprezentantů z třiadvaceti zemí
Evropy. Bára se představila
v kategorii jednotlivkyň i trojic. Letošní mistryně České
republiky se se ziskem 19,100
bodu zařadila na celkovém 12.
místě v kategorii jednotlivkyň mezi absolutní evropskou
špičku.
„Postup do osmičlenného
finále mi unikl pouze o 0,125
desetiny bodu,“ zalitovala

Otrokovické

9

noviny

Očím ses ztratil – ale v srdci zůstaneš navždy, i když
moc chybíš. Dne 1. prosince uplynul první bolestný
rok, kdy nás navždy opustil pan Jan pavelka.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka Eva s dcerami Jankou a Zuzkou.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 2. prosince jsme si připomněli 5. výročí
odchodu naší maminky a babičky, paní Zdeňky
Novákové. S láskou a úctou vzpomínají synové
Jaroslav a Zdeněk s rodinami.
Čas utíká a nevrátí, co vzal, ale láska a vzpomínka
v našich srdcích žijí dál. Dne 17. prosince jsme vzpomněli 4. výročí, kdy od nás odešel náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan František krček. Děkujeme
všem, kdo vzpomenou s námi. Dcery Věra a Zdena
s rodinami
To, že se rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání. Dne 21. prosince si připomeneme 3. výročí úmrtí pana Ing. Stanislava Pika.
Stále vzpomínají sestra Jaroslava a bratr Pavel s rodinami.

Ptáme se zas a znova, když přicházíme k Vašim hrobům, proč Vaše
srdce musela přestat bít, vždyť jste mohli pro nás žít. Dne 6. prosince uplynul stále smutný i pátý rok, kdy nás navždy opustila maminka a babička, paní Marie Vančíková, v březnu letošního roku
by se dožila 80 let. Dne 21. prosince vzpomeneme 8. výročí úmrtí
jejího bratra, pana Jana Kobylíka. Dne 27. prosince tomu bude
20 let, co navždy odešel tatínek a dědeček, pan Jaromír Vančík,
který by se letos v září dožil 90 let. S láskou a úctou vzpomínají za
rodinu jen dcera Jana a vnuk Nicolas Mário. Děkujeme všem, kdo
vzpomínají s námi. Zádušní mše za zemřelé se uskuteční v neděli
20. 12. 2015 v 10.30 hodin v kostele sv. Vojtěcha.
Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen
vzdálen. Dne 27. listopadu uplynulo již 28 let od úmrtí pana Lubomíra navrátila. Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím spolu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Dana a vnučka s pravnukem.
Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdcích se
uhnízdí smutek a chlad, po celém světě, ach, sotva se
najde, kdo by jak maminka uměl mít rád. Dne 7. prosince uplynuly již 3 roky, co nás navždy opustila paní
Dana Zbořilová. S láskou na Tebe stále vzpomínáme a moc nám chybíš. Dcera Kateřina, vnuk Matěj a maminka
Danuše. Děkujeme všem, co na ni vzpomenou s námi.
Dne 8. prosince to budou smutné 4 roky, co od nás
odešel můj drahý manžel, dědeček a pradědeček, pan
Rudolf vybíralík. Žádné slzy nám už milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka vrátit nemůžou. Manželka a syn s rodinou
Dne 10. prosince jsme si připomněli 20. výročí úmrtí
pana Josefa Vlachynského. Kdo jste ho znali,
věnujte mu, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Věroslava s rodinou.
To, že čas hojí rány, je jen pouhé zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání. Dne 12. prosince jsme si
připomněli 3. výročí, co nás navždy opustila naše
drahá maminka, manželka, dcera, babička, paní
Olga absolonová. S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
Dne 13. prosince uplynulo 16 let, co nás navždy opustila paní Želmíra Kamenčáková. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte prosím s námi. Děkuje rodina.

Dne 14. prosince uplynulo 10 let od úmrtí pana
Josefa Juřici. Vzpomínají manželka a synové
Martin a Tomáš s rodinami.

Dne 15. prosince uplynuly 3 smutné roky, co od nás
odešel pan Jiří Březík. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové s rodinami.
Dne 17. prosince jsme si připomněli 22. výročí úmrtí
pana Karla Ondry. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie a děti s rodinami.
Dne 19. prosince by se dožil pan Štěpán Parma 
100 let. Vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Dne 20. prosince si připomínáme 9. výročí úmrtí pana
Bořivoje GÄrtnera. S láskou a úctou vzpomíná
rodina.
Dne 24. prosince si připomeneme nedožité 88. narozeniny pana Jana Nedbálka. S úctou a láskou
vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Loučit
ses nestihla, tolik jsi chtěla žít, nás milovat a mnoho
toho ještě říct. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane
nikdy na Tebe vzpomínat. Dne 26. prosince uplyne 6
let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní
Marie Magdaléna RASCHMANNOVÁ. S láskou vzpomínají
děti s rodinami.
Odešla v tichosti, ale v našich srdcích zůstává. Dne
28. prosince uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Marie Kotásková. S láskou stále
vzpomíná syn Vratislav s rodinou.
Léta ubíhají, smutek v srdcích zůstává.
I když jim osud život vzal, v našich srdcích žijí dál. Dne 28. prosince si připomeneme již 10 roků, co nás opustil pan
František Kuchař a dne 18. ledna také 10 roků od ztráty pana Pavla
Kuchaře. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují manželka a maminka Irena, syn a bratr Luděk
s rodinou a Olga s Jirkou.
Je těžké se rozloučit s tím, koho jsme milovali, však
ještě těžší je naučit se bez něho žít. Dne 29. prosince si připomeneme již 3. smutné výročí úmrtí pana
Ludvíka GLOSERA. Vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
Osud Ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srdcích
stále budeš žít. Dne 30. prosince si připomeneme již
6. výročí úmrtí pana Luboslava Jenyše. S úctou
a láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jen
jednou. Kdybychom si oči vyplakali, její se už neohlédnou. Dne 30. prosince uplyne 30 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní
Marie zelíková. Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku. S úctou a láskou
vzpomíná dcera Marie s rodinou.
Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout. Dne
30. prosince uplyne 15 let od náhlého úmrtí našeho
drahého syna Luďka Škorce. S láskou vzpomíná
a všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje rodina.
Společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč.
DPH/osoba. Podklady a platby přijímá Turistické informační centrum, Otrokovická BESEDA, Po–Pá 8–12, 13–18 hod.,
So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

Také letos se ve městě uskutečnila sbírka, jejíž výtěžek putuje
na podporu onkohematologicky
nemocných dětí. „Po Zlínsku a
Uherskohradišťsku jsem rozvezla na 5 770 kusů vánočních růží.
V Otrokovicích bylo prodáno
celkem 756 kusů. Dohromady
se prodalo asi o sto dvacet růží
více než vloni. Jsem spokojená
– hlavně s tím, že rozvážíme
růže na stále stejná místa, ale
od lidí je větší zájem. Vědí, že
takto můžou pomoci. Lidé kolem nás jsou lepší, než to někdy
vidíme,“ uvedla zakladatelka
sbírky Zdena Wasserbauerová.
Výtěžek letošní sbírky je téměř
291 tisíc korun.
(ano)

Ing. Radka Šenková

Inzerce

Dne 21. října uplynulo 27 let od
úmrtí našeho tatínka, pana Pavla
Martynka a 17. prosince uplynulo
11 let, co nás opustila naše maminka, paní Ludmila Martynková.
S láskou vzpomíná rodina.

• vedení podvojného

účetnictví a daňové evidence
• zpracování mezd a všech
druhů daňových přiznání

+420 604 760 136

senkova.radka@email.cz

INZERCE
V Otrokovicích koupím

menší byt, cena dle stavu.
Tel.: 739 122 174.

PLYNOSERVIS-TOPENÍ 
Otrokovice. Montáž a opravy
plynu, plynových spotřebičů, topení. Servis Mora, Destila, Thermona, Viadrus, Karma, Ariston,
John Wood. Tel. 604 988 815.

Koupím garáž v Moravní
ulici nebo na Štěrkovišti.
Tel.: 602 740 334.
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
Otrokovické
noviny
Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města
Otrokovice. Vydavatel: Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČO:
255 138 85. Registrace: 1. 7.
2007 – MK ČR E 13019. Vychází
každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100   ks, uzávěrka
je 10. den v měsíci. Distribuce
do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa.
Zdarma – neprodejné. Redakce:
Otrokovická BESEDA, nám. 3.
května 1302, 765 02 Otrokovice,
tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada:
Mgr. Jaroslav Budek (předseda),
Ing. Vojtěch Čambala, Mgr. Ivo
Marušák, Mgr. Věra Kramářová,
Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. Michal Petřík, Bc. Romana Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý,
Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2
+ DPH 21 %, tel.: 571 118 104,
inzerce@otrokovickenoviny.cz
Graf. úprava: Ing. Anna Novotná. Tisk: Hart press, spol.
s r. o., Distribuce: Česká pošta,
s. p.,  Nevyžádané příspěvky se
nevracejí.

Inzerce

společenská kronika

Vánočních růží se
prodalo více než loni
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Předvánoční období v ZŠ Trávníky
Venku se brzo stmívá, paneláky provoní
vanilka se skořicí, města soupeří s oblohou v počtu svítících hvězdiček. Nastává
čas vánoční, pro děti na celém světě nejoblíbenější část roku. Čekání na hlas vánočního zvonečku je nekonečný. U nás
ve škole však ubíhá rychle.
Paní učitelky matematiky na druhém stupni každoročně pořádají soutěž
v násobilce. Kdo není líný a obětuje pět
minut z přestávky bohulibé činnosti, nejen, že si trénuje mozek před možnou
písemkou, ještě však může pomoci své
třídě vybojovat cenné místo v oblíbené soutěži. Není to vůbec lehké. Však
si zkuste sednout do třídy s ostatními
soupeři a spočítat plný papír příkladů.
Na čas a bez chyby. Že je násobilka jen
pro malé? Možná, ale když se na nás
škodolibě usmívá těch příkladů 162 a ručičky na hodinách neúprosně ukrajují jen
pět minut… I když jsme dospělí, musíme
před vítězi smeknout. Na výsledkové listině první místo patří třídám IX. A a IX.
B. Je to jejich poslední násobilka na základní škole, příští rok už budou čekat
na Ježíška na středních školách. Snad
tu násobilku do té doby nezapomenou!
Osmáci jim však těsným výsledkem dýchají na záda. Kdoví, zda své umístění
příští rok obhájí.
Paní učitelky na prvním stupni se
svými žáky pomalu plní třídy i chodby
krásnými výrobky dětí, od rána se na nás
smějí Mikuláši, čerti i andělé. Členové
školního parlamentu se scházejí před
školou ještě za tmy. Proč? Je přece Mikuláš! Musí se převléct, budou pomáhat
nadělovat. A co že to mají v košíčku? Pár
sladkostí a milých slov do každé třídy,
trochu toho uhlí pro zlobivé žáky, ale
hlavně dobrou náladu. Od rána je všem
učitelům jasné, že to s výukou nebudou
mít lehké. Všichni netrpělivě vyhlížejí
křídla andělů, malí i velcí poslouchají
každé šustnutí. Když se konečně ozve
rachocení řetězů, třída ztichne. Dveře se
otevřou, Mikuláš vchází do třídy s celou
svou družinou. Už jsou tady! Kdo že to
je zapsaný v pekelné knize hříchů? Kdo
ještě včera nedával pozor a vykřikoval
v hodině? Půjdu k čertovi do pytle, nebo
mě Mikuláš pochválí? V dětských očích
čte paní učitelka napětí. Ale nic se nesmí
přehánět. Trochu srandy, malé postrašení
čerty parlamenťáky, pohlazení od anděla
a hlavně dárečky od Mikuláše. Tak to má

být. I malí neposedové dostali pamlsek.
Však také slibovali, že už budou hodní.
Čas letí, Mikuláš opouští třídy a odchází do školky. Na malé děti z Pastelkové
nemůže přece zapomenout. Patří k nám,
chodíme je navštěvovat, číst jim pohádky. Tak i v tento čas náš Mikuláš otvírá
jejich dveře a rozdává úsměv, pohlazení
a sladkosti z nebeského košíku.
Nejen malí kamarádi ve školce k nám
patří. Máme ještě partnerskou školu
v Dubnici nad Váhom. Pěvecký sbor
s vybranými žáky nasedá do autobusu
a míří k východním hranicím. Vezeme s sebou kupu vánočních písniček,
moravské frgále, dárky, a hlavně velký
ranec dobré nálady. Pan ředitel nás vítá
s otevřenou náručí. Těšíme se na setkání
s našimi kamarády, kteří nad námi sice
vítězí ve sportovních soutěžích, dnes
však máme trumfy v ruce my. V prezentaci zhlédneme, jak obě naše školy
vyrůstaly, jak se měnily k lepšímu. Tradiční zvyky máme stejné, jen se v obou
jazycích trochu liší svým pojmenováním. U vánočních koled už bylo pomalu
jedno, jestli zpíváme česky, nebo slovensky. Zpívali s námi i představitelé obou
měst, paní učitelky i naše paní ředitelka.
Při zdobení perníčků jsme pomalu zalitovali, že už se blíží doba oběda a pak návrat domů. Ale nevadí, za týden přijedou
Dubničané k nám!
Vánoční svátky máme spojené nejen
s tichým rozjímáním, ale také s bujarými oslavami, které doprovázejí petardy,
dělobuchy a výkřiky lidí. Hrozí velké
nebezpečí úrazů nejen dospělých, ale
i dětí. Osmáci to na vlastní uši mohli slyšet přímo od lékařů na záchranné službě
Zlínského kraje. Dostali jsme pozvání
na záchranku a to se neodmítá. Kdo se
do těchto prostor může podívat? Kdo má
možnost si prohlédnout sanitky a místa,
kde se denně zachraňují lidské životy!
Neměli bychom s těmi svými hazardovat. A právě v tomto období přibývá zbytečných úrazů. Povídání s opravdovými
záchranáři je nad všechny učebnice.
Budeme si to pamatovat. Abychom se
i příští rok ve zdraví všichni sešli, mohli
si popřát krásný nový rok plný zdraví,
lásky a pohody nejen u nás ve škole, ale
se všemi, které máme rádi.
Za kolektiv učitelů

Ing. Pavlína Ptáčková,

ZŠ Trávníky

Mikulášská hala patřila mladým atletům

Rychle do cíle. V úterý a ve čtvrtek 1. a 3. prosince závodily v Městské spor-

tovní hale přípravky a mladší žáci v atletických disciplínách. Tradičně se závodů nazvaných Mikulášská hala zúčastnili mladí z otrokovických atletických
oddílů TJ Jiskra, DDM Sluníčko a dále sportovci například až z Říčan.  (ano)

Gymnázium Otrokovice ovládlo přebor
středních škol ve florbalu

Dne 1. prosince se konal na půdě Střední zdravotnické školy Zlín okresní přebor
středních škol ve florbalu dívek. V turnaji změřila síly družstva dívek SZŠ Zlín,
Obchodní akademie Zlín, Gymnázia T. G. M., Gymnázia Otrokovice a SPŠP
Zlín. Vítězem soutěže se stal tým Gymnázia Otrokovice, poté, co porazil všechny
své soupeře. Reprezentantky Gymnázia Otrokovice si svým vítězstvím zajistily
postup do krajského kola.
Ivana Maťátková, Gymnázium Otrokovice

Vítězky turnaje s trenérem. Na fotografii zespodu: Veronika Ištvánková, Michaela Slívová, Tereza Štěbrová, Monika Galetková, Terezie Kužílková, Barbara
Havlíková, Kateřina Kolajíková, Barbora Šimková, Adéla Schwarzová, Barbora
Husková, Dominika Remešová a trenér družstva Jaromír Vaněk.

Příslušníci krajského vojenského velitelství v ZŠ TGM

Dne 16. listopadu, den před státním
svátkem, k nám zavítala vzácná návštěva. Přijeli k nám příslušníci z Krajského
vojenského velitelství ve Zlíně v rámci
projektu POKOS neboli Příprava občanů
k obraně státu. Příprava občanů k obraně
státu přináší do vzdělávacího programu
nová témata. Je nutné je vhodně zařadit
a od armády se nám dostalo významné
pomoci nejen v podobě písemných podkladů, ale vše jsme navíc měli možnost
díky návštěvě vojáků vidět i v praxi.
Hlavním cílem této akce bylo zvýšit povědomí o Armádě České republiky.
Armádní pracovníci si pro žáky druhého stupně, sedmého a devátého ročníku připravili program, jehož cílem
je seznámit se v rámci branné výchovy
s povinnostmi, které občanům republiky
vyplývají ve vztahu k obraně státu. Každý by totiž měl mít informace o principech obrany státu, o úloze ozbrojených
sil a řešení krizových situací. Žáci se
kromě toho dozvěděli i o výhodách
členství v mezinárodních organizacích
a poté se dozvěděli, jak funguje naše
armáda. Žáky tak čekaly dva bloky,
teoretický i praktický. V praktické části si děti na vlastní kůži vyzkoušely,

jaké to je například držet v ruce zbraň.
„Váhu“ vojenského řemesla pak
na vlastní kůži děti poznaly, když je vojáci oblékli do výstroje, která sestávala
z armádní vesty, přilby, batohu a zbraně. Vojáci musí být schopni ve výstroji,
která může vážit i 50 kilo, setrvat mnoho
hodin, přesouvat se, běhat, plnit úkoly
v různých klimatických podmínkách. Jde
tady nejen o fyzičku, ale i o silnou vůli,
odhodlání a obrovskou zodpovědnost,
kterou na sebe bere člověk, když má
u sebe zbraň.
Velký zájem u dětí vzbudila také prohlídka zbraní – nových armádních pistolí, samopalu, brokovnice či ostřelovací
pušky. K dispozici byla i technika, kterou armáda používá při výcviku i nasazení v zahraničí. Nechyběla ani samotná
střelba na terč.
Na závěr bych chtěla říct, že je potřeba, aby se děti orientovaly v ochraně
obyvatelstva i chemické ochraně, a proto
jako velkou výhodu návštěvy vojáků vidím v tom, že si to děti lépe zapamatují,
než když to slyší pouze v teoretické rovině.

Mgr. Aneta Bartošová,

učitelka ZŠ TGM

Otrokovické

Čtyřkolkář Daniel Picmaus pokukuje
skromně, ale přece po mistrovství Evropy

S  trofejemi. Danielova sbírka trofejí se letos rozrostla
o prestižní kousky. 
Foto: Jiří Picmaus
Čtvrtou úspěšnou sezonu
na sedátku yamahy má za sebou čtyřkolkář Daniel Picmaus. Letos se mu podařil zlatý hattrick – titul mistra Česka,
Slovenské republiky a moravského Crossracing Cupu.
Mistrovství České republiky obsahovalo tento rok devět
závodů, mistrovství Slovenské republiky šest závodů.
Crossracing Cup je mistrovství

Moravy o devíti závodech.
„Vstup do sezony jsem měl
díky tvrdé přípravě velmi dobrý. I přes velkou profesionální
konkurenci, kde v závodech
startuje dvacet až třicet strojů včetně zahraničních, se mi
dařilo vyhrávat, a vybudovat
si tak bodový náskok. Každopádně jsem i přesto musel bojovat v každém vypsaném závodě a modlit se, aby nepřišla

závada techniky a zranění jako
v minulé sezoně. To znamená
žádné flákání,“ ujistil Picmaus.
Ani letos se otrokovickému
čtyřkolkáři nevyhnuly drobné
problémy s technikou. I tak se
mu po celou sezonu dařilo držet se na prvním místě od prvního až po poslední závod.
Příští sezonu se chystá jet
mistrovství Slovenska a nejspíš, pokud finance dovolí,
i mistrovství Evropy. „Mistrovství Slovenska bude zřejmě
znamenat šest závodů, které se
pojedou opět po celém Slovensku. Evropské závody budou
mnohem náročnější a nákladnější – jede se Německo, Francie, Dánsko, Lotyšsko, Estonsko a Itálie,“ přemítal Picmaus.
Startovat může díky sponzorům, kteří jej v tomto sportu podporují. „Děkuji hlavně
městu Otrokovice, které mě
také finančně podpořilo,“ dodává.
A kam je to z Otrokovic nejblíže na závody čtyřkolek?
Nejbližší závody v sezoně
2016 se pojedou na Crossracing Cupu v Přerově, na Slovensku je nejblíže Beckov
a v sérii mistrovství České republiky zase Mohelnice.
Anna Novotná

Bez běžeckých bot a trička by to nešlo, říká osmdesátník
Díky zdravému životnímu stylu
a pozitivnímu přístupu k životu
by Vladislavu Kneblovi mnozí
těžko hádali právě oslavených
osmdesát let. Vladislav Knebl
je znám nejednomu obyvateli
Otrokovic jako reprezentant
města v běžeckých závodech
různých obtížností a délek.
Běhat přitom začal až po čtyřicítce.
„Každý den vyráží běžet
do terénu, a tím si udržuje
své zdraví a celkovou kondici
ve vynikajícím stavu. Účastní
se běžeckých závodů, ve kterých dosahuje výborných výsledků nejen ve své kategorii.
Naposledy se zúčastnil Mikulášského závodu v průmyslovém areálu ve Zlíně-Přílukách,
kde mu ostatní běžci popřáli

Vladislav Knebl při letošním
Svatováclavském běhu do
Kudlova.

Foto: Jaroslav Marek

k životnímu jubileu především
pevné zdraví,“ komentovala
Kneblova dcera Eva Solařová.
Z jeho nedávných běžeckých
závodů lze zmínit například
běh v Benešově u Prahy, Svatováclavský běh do Kudlova
nebo pravidelnou účast každý
měsíc v závodě na dvě míle
ve Zlíně.
Se sportem začínal čerstvý
osmdesátník v oddíle dobrovolných hasičů města Otrokovice. Později se začal věnovat
aktivně běhu. „Život bez běžeckých bot a trička si už nedokážu představit,“ uvedl veteránský závodník. „Samozřejmě
přejeme tátovi ještě spoustu
a spoustu zdolaných kilometrů,“ popřála i za své sourozence
Solařová. 
(red)

K přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2016 připojujeme poděkování za důvěru a úspěšnou spolupráci
nejen fanouškům, ale i všem občanům Otrokovic.

FC Viktoria Otrokovice

Akce Pomáháme potřebným letos dosáhla
k hranici jednoho milionu korun

KOVÁŘSTVÍ
KAREL BŘÍZA

KOVÁŘSTVÍ

SÍTOTISK * SCREENPRINTING

SPORT CENTRUM
BAŤOV

HLAVNÍ PARTNEŘI:

KOVÁŘSTVÍ
KAREL BŘÍZA

LucoKlima
KAREL
BŘÍZA
PARTNEŘI AKCE:LucoKlima

SÍTOTISK * SCREENPRINTING

SPORT CENTRUM
BAŤOV

SYGNUM
IMMO

KAšÍK

LucoKlima

SÍTOTISK * SCREENPRINTING

®

vector

TECHNICKÉ SLUŽBY
OTROKOVICE

BRuSÍRnA nÁSTROjů

SPORT CENTRUM
BAŤOV

KKS, s. r. o.

KAšÍK
TEHOS

BRuSÍRnA nÁSTROjů

LucoKlima

LucoKlima
LucoKlima

LucoKlima

LucoKlima

KAšÍK

LucoKlima

BRuSÍRnA nÁSTROjů
JAN CHOLEWA

LucoKlima

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

KOVÁŘSTVÍ
KAREL BŘÍZA

KOVÁŘSTVÍ

KOVÁŘSTVÍ

KAREL BŘÍZA

KAREL BŘÍZA
SÍTOTISK * SCREENPRINTING

SÍTOTISK * SCREENPRINTING

SÍTOTISK * SCREENPRINTING

SPORT CENTRUM
BAŤOV

SPORT CENTRUM
BAŤOV

SPORT CENTRUM
BAŤOV

OBEC
LUBNÁ
SDH OTROKOVICE

KAšÍK

KAšÍK

BRuSÍRnA nÁSTROjů

BRuSÍRnA nÁSTROjů

Už osmým rokem se v Otrokovicích na náměstí schází parta dobrovolníků, aby při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu
prodávali návštěvníkům svařák, punč a něco teplého do žaludku.
Letošní ročník akce Pomáháme potřebným byl úspěšný. Proti
minulým letům bylo stánků na náměstí více a rozšířil se i sortiment. Nově bylo možné zakoupit čaj, párek v rohlíku, džus
nebo tatranku. Prodejem svařeného vína, punče, grilovaného
masa, klobás a dalšího občerstvení pro děti a dospělé se vybralo
175 tisíc korun. „Za všechny uplynulé ročníky jsme pomohli potřebným částkou 968 871 tisíc korun. Do milionu korun tak letos
scházelo 31 129 korun a je už teď jasné, že v příštím roce tuto
pomyslnou laťku překročíme,“ uvedl jeden z organizátorů akce
Michal Kratochvíl s tím, že se všichni dobrovolníci ještě ten večer
dohodli, že akce bude pokračovat i v příštím roce. „Je to také díky
podpoře všech sponzorů, města i dalších organizací, jako jsou
městská policie, technické služby, mateřská škola či Otrokovická
BESEDA. Vybrané finanční prostředky byly na místě po ukončení akce předány Zdeně Wasserbauerové, pracovnici sdružení
Šance, na pomoc onkologicky nemocným dětem. Hned v pondělí
byla celá částka rozdělena mezi Šanci, čtyři rodiny z Otrokovic
a jednu rodinu z Napajedel, které mají vážně nemocné děti.
„Jsem rád, že jsou tyto dvě události propojeny a že snad můžeme považovat akce Rozsvícení vánočního stromu a Pomáháme
potřebným za otrokovickou předvánoční tradici. Každoročně sleduji, jak se lidé na náměstí baví, děti se radují z vánočních ozdob
a především z velkého osvíceného stromu. Dospělí si dávají doušek
horkého vína, a přispívají tak zároveň potřebným, ke kterým celý
výtěžek putuje,“ uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.  (kra)

Foto: Anna Novotná

Výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců za rok 2015
Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi
priority města. V rámci veřejné
prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti město oceňuje
své nejúspěšnější sportovce.
Vyzýváme tímto otrokovickou
veřejnost, aby Odboru školství
a kultury Městského úřadu Otrokovice zasílala návrhy na ocenění. Nominační formuláře jsou
k dispozici na odboru školství
a kultury, na podatelně městského úřadu a na internetových
stránkách města. Oceňování
probíhá v následujících kategoriích:
 nejúspěšnější sportovec města
(kategorie dospělých)
 nejúspěšnější sportovec dětí

a mládeže (sportovci do 18 let
věku k 31. 12. daného kalendářního roku)
 nejúspěšnější sportovec veterán
 nejúspěšnější handicapovaný
sportovec
 nejúspěšnější sportovní kolektiv
 nejúspěšnější trenér
 cena za celoživotní práci
a dlouholetý přínos pro otrokovický sport.
V kategorii nejúspěšnější sportovec města je oceňováno první až
šesté umístění, v kategoriích nejúspěšnější sportovec dětí a mládeže a nejúspěšnější kolektiv je
oceňováno první až třetí umístění, v kategoriích nejúspěšnější
sportovec veterán a nejúspěš-

nější handicapovaný sportovec
je oceňován jeden sportovec.
V kategorii nejúspěšnější trenér
je oceňováno až šest trenérů bez
určení pořadí, Cena za celoživotní práci a dlouholetý přínos
pro otrokovický sport může být
v jednom roce udělena nejvýše
dvěma osobám.
Do hodnocení jsou zařazeni sportovci, kteří jsou členy
sportovní organizace (klubu)
se sídlem v Otrokovicích, dále
sportovci s trvalým pobytem
v Otrokovicích a trenéři vykonávající trenérskou činnost na území Otrokovic.
V souladu s nominačním
formulářem žádáme o uvedení dosažených výsledků navr-

Inzerce
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ženého kandidáta na ocenění
v oblasti sportu. Dosažené výsledky 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 podávání návrhů:
Adresa pro zasílání návrhů:
Městský úřad Otrokovice, odbor
školství a kultury, nám. 3. května
1340, 765 23 Otrokovice.
Kontaktní osoba pro případné
dotazy: Mgr. Barbora Šopíková,
tel. 577 680 103. E-mail: sopikova@muotrokovice.cz, Lenka Kučerová, tel. 577 680 436,

e-mail: kucerova@muotrokovice.cz.
Uzávěrka návrhů je do
31. 12. 2015, rozhoduje poštovní
podání.
 Mgr. Barbora Šopíková,
 vedoucí OŠK MěÚ Otrokovice
Zastupitelstvo města Otrokovice
usnesením
č.
ZMO/110/12/15 ze dne 10. 12.
2015 schválilo Program pro
poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti
sportu pro rok 2016 – zveřejnění programu na úřední desce
MěÚ a dále způsobem v místě
obvyklém. Program bude zveřejněn také v lednovém čísle
Otrokovických novin.

KAšÍK
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Hart press roste raketovou rychlostí

Inzerce

Sedm nových strojů upevnilo špičkovou pozici otrokovické tiskárny

Pořízením tiskového stroje formátu B1
vstoupila před třemi lety otrokovická tiskárna Hart press do první tiskařské
ligy. Další zásadní krok vstříc potřebám
zákazníků přichází právě nyní – týká se
především dokončovacího zpracování
tiskovin. Sestava nových post-pressových strojů zajišťuje služby, které tiskárna dosud neměla k dispozici a které
tak zajišťovala s jinými dodavateli. To
se odráželo jak na ceně, tak i na termínech dokončení. Nyní je jedna z největších tiskáren v kraji schopná uspokojit
zákazníky rychle a efektivně od malých
po milionové náklady. Produkuje etikety pro potravinářské výrobky, mapy,
obaly, tiskoviny jako třeba právě Otrokovické noviny. S kvalitně vyrobenými
tiskovinami z Hart pressu se lidé
setkávají každodenně. Ofsetový tisk
zvládající gigantické náklady doplňuje
digitální ofset pro menší zakázky.
Při dnu otevřených dveří konaném
dne 26. listopadu prováděl hosty tiskárnou prokurista Radim Hotař. Představil návštěvníkům z Česka, Německa,
Rakouska i Slovenska nový tiskařský
stroj, řezací centrum, lepičku knižních
vazeb s automatickým trojřezem, drátošičku, protlačovací nožový lis na etikety
i opravdovou chloubu tiskárny, skládací
stroj, jenž dokáže z potištěného archu
papíru vytvořit mapu.
Firma dokázala celý nový technologický řetězec pořídit z vlastních zdrojů,
bez jakýchkoliv dotací. „Díky novým
strojům je možné kompletovat výrobu
na jednom místě, plánovitě a efektivně,“
uvedl prokurista.
Moderní stroje musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní, zdatní a kreativní
lidé, kteří si uvědomují svůj díl zodpovědnosti za zdar díla. „Stroje a lidé
zde tvoří dokonale sladěný celek,“ vyzdvihl ředitel HART PRESSu Oldřich
Hotař. Zároveň upozornil, že i nyní hledají v tiskárně nové spolupracovníky
– aktuálně nabízenými pozicemi jsou
obchodní zástupce, ofsetový tiskař, řezač, knihař/ka. Podrobnější informace
najdou zájemci na webových stránkách

Zakladatelé. Otrokovickou tiskárnu HART PRESS založili 3. února 1992 na Štěrkovišti přátelé Jiří Holub (autor dřevěné
plastiky, na snímku vlevo) a Oldřich Hotař. Zvládli ji vzkřísit i po záplavách, které přišly v roce 1997.

tiskárny www.hartpress.cz, kde je samozřejmě kromě nabídky zaměstnání
také představení tiskárny a jejího sortimentu.
Alfou a omegou je pro pracovníky
HART PRESSu zákazník – pro něj se
snaží tiskaři s pomocí špičkových strojů vytvářet kvalitní výrobky, se kterými
bude spokojen.
„Náš trh je malý a uspěje na něm jen
ten, kdo neustrne. Investujeme do technologií, hledáme rezervy a snažíme se,
aby perfektní nebyly jen naše výrobky,
ale celý systém péče o zákazníka. Máme
zastoupení v Praze a Vídni, působíme
na Slovensku, hledáme nové a nové
možnosti. Chceme, aby naše značka
byla vnímána jako synonymum špičkové tiskařiny a férového jednání,“ poznamenal Radim Hotař.
Upevňování pozice Hart pressu
v polygrafickém průmyslu pořízením
nových strojů rozhodně nekončí. Vedení společnosti už nyní přemýšlí o dalším
rozšiřování kapacit tak, aby uspokojila
i nejnáročnější zákazníky. 
PR

První liga v polygrafii. Heidelberg speedmaster CD 102-6+L zvládá nejen

velkoformátový tisk – má i obracecí zařízení pro oboustranný tisk či možnost tisku
a efektové lakování jedním průchodem strojem.

Balení. Poloautomatický tunelový balicí stroj Espert 7555 je pomocníkem
pracovnic při balení tiskovin do smrštitelné fólie.

Symbióza práce lidí a strojů. Skládačka papíru Heidelberg Stahfolder TD 112

Toplina dokáže jako jedna z mála v kraji skládat mapy a letáky. Mapy-postery zase
balí pracovnice s největší opatrností tak, aby se nepřehnul ani rožek.

