
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

17. února 2017
číslo 2 – ročník 27
zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení čtenáři, 
v mediálním světě je zvykem, že čas od času mění vizuální styl titulní strany novin, časopisů, tedy tištěných médií – úvodní strany získávají novou tvář – takzvaný 
facelift, což lze přeložit jako plastickou úpravu obličeje. Podobně je tomu například u automobilů (zde je myšlena především přední maska), televizorů, mobilních 
telefonů a vlastně u všech technických produktů provázejících nás v našem moderním světě. takže zcela logicky, řečeno archaickým výrazem: poplatní době jsme 
přistoupili k onomu faceliftu také ve zpravodajství Městské televize Otrokovice. i když ve skutečnosti nejde o zmíněnou úpravu obličeje, ale městská, tedy naše 
televize, získá tvář zcela novou.
Od března se tak můžete setkat s novou podobou zpravodajství, které bude moderované ze studia, s novou znělkou a také s novou tváří na obrazovce. Premiéra bude 
ke zhlédnutí každý pátek, to znamená, že vždy poslední pracovní den uvidíte souhrn aktuálních událostí z celého týdne. Pro pořádek dodávám, že vysílání MtVO 
lze sledovat v rámci kabelové sítě UPC čR, internetové sítě tC Servis a jejich partnerských sítí, jako například sledovani.tv nebo, a také živě, na stránkách města.
 Michal Kratochvíl, Městská televize Otrokovice
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Předtančení pro inspiraci. V příjemné atmosféře se nesl 
letošní Městský ples v Otrokovické BESEDĚ. Nechyběla 
tradice v podobě předtančení, pestrého výběru hudebních 
žánrů či tomboly. V dalším programu  publikum zaujal na-
příklad kouzelník. (red), foto: Martina FojtíKová

Brouzdej 
internetem 
21. století

Údržba, modernizace a ob-
nova majetku města. Takové 
jsou jedny z hlavních priorit 
stávajícího vedení otrokovické 
radnice. V předchozím období 
se spíše budovaly a investova-
ly značné finanční prostředky 
do nových projektů, avšak 
na péči o další městský maje-
tek již tolik prostředků nezbý-
valo. 

„Závazkem je odpovědné 
hospodaření s majetkem a fi-
nančními zdroji v zájmu dlou-
hodobé perspektivy rozvoje 
města.  Konkrétně se jedná 
o sestavování vyrovnaných 
rozpočtů v rámci celého voleb-
ního období, o důraz na pro-
myšlené a systémové investice 
a vytváření finančních rezerv 
na opravy stávajícího majetku 
a v neposlední řadě o snížení 
dluhového zatížení města,“ 
vyjmenoval starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek. S ohledem 
na větší investice a výstavbu 
nového majetku v minulých 

letech nebylo na údržbu a ob-
novu ostatního majetku města 
průběžně vynakládáno tolik, 
kolik  bylo potřeba pro zacho-
vání jeho bezvadného stavu. 

V posledních dvou letech se 
proto radnice zaměřila přede-
vším na opravy stávajícího ma-
jetku. Podařilo se uskutečnit 
mnoho menších oprav, případ-
ně investic, které by měly zpří-
jemnit život obyvatelům měs-
ta. „Jedná se například o nová 
parkovací místa v ulici SNP, 
Mánesova, nové autobusové 
zastávky, nový povrch chodní-
ků v ul. SNP, Tylova, na tř. T. 
Bati v úseku Erbenova – Tylo-
va, opravy chodníků drobněj-
šího rozsahu na celém území 
města atd. Součástí dopravních 
tras je i veřejné osvětlení, kde 
v loňském roce byla provedena 
oprava a rekonstrukce napří-
klad v ulicích SNP, Hlavní, na 
tř. T. Bati na průtahu Baťovem, 
na tř. Osvobození a takto by-
chom rádi pokračovali dále,“ 

přislíbil místostarosta Jiří Ve-
selý.  

Nezanedbatelné peníze rad-
nice vynaložila na opravy a in-
vestice v základních a mateř-
ských školách. Největší porce 
prostředků byla v loňském roce 
nasměrována do ZŠ Mánesova, 
kde byly provedeny generální 
opravy rozvodů vody a vnitřní 
kanalizace, proběhla oprava 
tartanového povrchu školního 
hřiště a rekonstrukce elektroin-
stalace a počítačové sítě. Práce 
byly provedeny v období let-
ních prázdnin. Proinvestováno 
bylo téměř 5,5 milionu korun. 

V ZŠ Trávníky proběh-
la oprava ležatých vnitřních 
rozvodů a rekonstrukce škol-
ní kuchyně pro zabezpečení 
přípravy zdravého stravování. 
Kuchyně byla zároveň mo-
dernizována výměnou většiny 
spotřebičů za nové a kvalitní. 
Výdaje činily téměř 1,5 milio-
nu korun. 

 Pokračování na straně 3
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Vývoj čerpání úvěrů města 2011-2016  
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Město otrokovice zodpovědně hospodaří
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Vlastní parkoviště 

ve dvoře. 

 tel. 739 342 605 
 

Navštivte 
novou 
prodejnu
OBALOVÉ MATERIÁLY a technika - vždy skladem! 
Folie, pásky, sáčky, pytle. Izolační a střešní folie. Lepenky, 
krabice. VINYL i LINO - prodej i pokládka, malířské práce.

Podzámčí 58, Napajedla
e-mail: nova.prodejna@post.cz

akce jaro:

Sud s víkem 120 l na kvas - 466,- 
(do vyprodání zásob)
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nejúspěšnějším sportovcem města je veslařka valentýna solařová

veslování, tenis, vytrvalostní běh. nejúspěšnější sportovkyní města roku 2016  
se stala veslařka Valentýna Solařová, stříbrná pozice je pro tenistu Stanislava nebojsu 
(uprostřed), bronz získal Petr Kučera (vpravo) za úspěchy v ultratrailovém běhu.  
Vyhlášení se konalo 10. února v Otrokovické BeSeDĚ.

Fotbal, triatlon a vytrvalostní běh. Za příkladnou reprezentaci města byli 
ocenění také (zleva): fotbalista Jakub Jugas (4. místo) a za běh, ultratrailový běh  
a triatlon Jaroslav Vicher (5. místo) a Josef Hubáček (6. místo). 

tenisový tým. tenisté tJ Jiskra Otrokovice, 
„A“ tým dospělých, získali druhé místo v kate-
gorii sportovních kolektivů. Zúčastnění členové 
týmu, zleva: Michal Kroupa, Veronika Gajzle-
rová, Stanislav nebojsa, Jan Přehnal.

nejúspěšnější trenéři. Zleva: Stanislav Šindler (žákovský flor-
bal), Karel Ševčík (florbal), Markéta Solařová (veslování), Mar-
tina Slívová (atletika), tomáš ištvánek (fotbal), Zuzana Atarsia 
(veslování). V kategorii není stanoveno pořadí.

Panteři. tým mužů Hu-Fa Panthers Otrokovice si svými výsledky zajistil první příčku v kategorii nejúspěšnější sportovní kolektiv. Patří mezi nejlepší florbalové týmy v republice.

Bronzový tým. třetí místo v kategorii nejúspěšnější sportovní kolektiv patří mladším žákům oddílu at-
letiky tJ Jiskra Otrokovice. 

sportovec s handicapem. 
Za oceněného sportovce s han-
dicapem sledge hokejistu Da-
vida Paláta vyzvedla ocenění 
jeho přítelkyně.

skvělá mládež. První místo v kategorii mladých 
sportovců získal tenista Jaroslav Šmédek (cenu pře-
bírala matka, vlevo). Druhé místo má reprezentantka  
v gymnastickém aerobiku Barbora Karlíková (uprostřed), 
třetí je ve florbalu úspěšná Barbora Husková (vpravo). 



Přilákat do regionu turisty 
na mezinárodním veletrhu ces-
tovního ruchu Regiontour 2017 
se otrokovickým letuškám po-
dařilo. Na brněnském výstavišti 
letos mezi 19. a 22. lednem na-
bízely jednu z mnoha akcí, kte-
ré se v našem městě uskuteční.  
V pondělí 1. května přiletí do  
Otrokovic historický letoun 
Electra, se kterým J. A. Baťa ob-
letěl svět. Baťovská architektura, 
Baťův kanál, Baťovo letiště, hotel 
Baťov – Společenský dům, Baťo-
vy továrny. Bez bratrů Baťových 
by Otrokovice nebyly takovým 
městem, jakým jsou. „Historické 
sepětí s významnou obuvnickou 
rodinou je neodmyslitelné. Kaž-
dým rokem se snažíme turistům 
ukázat, že naše město má co na-
bídnout. A nelze minout ani jed-
nu z atrakcí pojících se s Baťou,“ 
uvedla vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková. 

První květen mají Otrokovičtí 
spojen většinou s Májovou pou-
tí, která se koná v okolí hotelu 
Baťov – Společenský dům. Le-
tos se organizátoři rozhodli, že 
program obohatí a nejen fanouš-
kům letectví nabídnou prohlídku 
letadla Lockheed Electra, které 
přistane na otrokovickém letišti. 
S úsměvem ve tvářích nabízely 
na veletrhu letušky informace, 
letáčky k této mimořádné akci 
a nezapomínaly ani na něco k za-
kousnutí. Klobása od místního 
uzenáře si u návštěvníků veletrhu 
vysloužila palec nahoru.

Dalším lákadlem bylo před-
stavení veřejnosti Mlýnského 
koláčku pojícího se k publikaci 
Mlýny a náhony, která vznikla 
na základě iniciativy pracovnic 
Turistického informačního cent-
ra Otrokovice. „Nabídly jsme ná-
vštěvníkům koláček, ke kterému 
jsme přiložily recept a zájemcům 

popsaly historii mlýnů v Otroko-
vicích,“ sdělila Jarmila Ransdor-
fová, autorka publikace Mlýny 
a náhony, „letuška“ a pracovnice 
Turistického informačního cent-
ra  Otrokovice v jedné osobě.

Propagační stánek Otroko-
vic sousedil s městy Napajedla 
a Zlín a již tradičně byl součástí 

expozice Zlínského kraje. Účast 
Otrokovic na veletrhu je jedním 
z nejvýznamnějších způsobů 
propagace města, neboť se jedná 
o největší prezentaci cestovní-
ho ruchu s akcentem na regiony 
ve střední Evropě. 

 romana stehlíKová, 
 mluvčí Otrokovic 

Ptačí chřipka bez emocí
Nemoc šílených krav, prasečí chřipka, letos po 10 letech zase 
ptačí chřipka. Televizní zprávy ukazují dramatické záběry 
na postavy v bezpečnostních oblecích likvidující chovy v uza-
vřených pásmech. Na stránkách Státní veterinární správy je 
průběžně aktualizována mapa s místy, kde byli nalezeni uhy-
nulí ptáci odeslaní k vyšetření. Tam se nyní můžete dovědět, že 
i v katastru našeho města byla nalezena kachna divoká, u které 
byl virus potvrzen. Přesto není žádný důvod ke znepokojení 
pro obyvatele města. Virus na člověka není přenosný. Protože 
letošní zima doprovázená poměrně silnými a hlavně vytrvalý-
mi mrazy je pro volně žijící zvířata, ptactvo nevyjímaje, těžkou 
zkouškou, projeví se samozřejmě i na vyšším úhynu. Jestli-
že někteří z těchto ptáků uhynou v souvislosti s chřipkovým 
onemocněním, je to součástí běhu v přírodě. Z hlediska vete-
rinárního nastává problém v okamžiku, kdy se nákaza dostane 
do hospodářských chovů i malochovů. Ojedinělé nálezy volně 
žijících ptáků z tohoto pohledu znamenají velmi malé riziko. 
I tak je dobré vědět, jak se zachovat v případě nálezu většího 
množství uhynulých divokých ptáků v jedné lokalitě. Státní 
veterinární správa na svém webu radí toto: „V případě nálezu 
hromadného úhynu volně žijících ptáků se mrtvých těl nedotý-
kejte. Zamezte přístupu dětí. Informujte o výskytu uhynulých 
ptáků a jejich umístění místně příslušnou krajskou veterinární 
správu, která na základě vyhodnocení nákazové situace zajistí 
odběr vzorku k laboratornímu vyšetření.“ V případě ojedinělé-
ho nálezu uhynulého ptáka patřícího mezi běžně se vyskytující 
volně žijící druhy je možné nález v pracovní době ohlásit pra-
covníkům odboru životního prostředí městského úřadu na tel: 
577 680 417, případně po celých 24 hodin na stálou službu 
městské policie 577 680 302. Město komunikuje s krajskou 
veterinární správou a na řešení takovýchto situací je připrave-
no. Protože předpověď počasí hlásí přetrvávání mrazů, chtěli 
bychom se přimluvit: „Nezanevřete na ptáčky ve svém okolí! 
Dávejte jim do krmítek a pomozte jim přečkat zimu. Odmění 
se nejen svým zpěvem a oživením vašeho okolí, ale hlavně po-
mohou redukovat obtížný a škodlivý hmyz.“
  Petr ZaKoPal, vedoucí odboru životního prostředí

výběrové šetření o životních podmínkách 
se uskuteční i v otrokovicích
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2017 výběrové 
šetření o životních podmínkách domácností v České republice. 
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 31 evropských 
zemích. Vlastní šetření se koná od 4. února do 28. května. Cí-
lem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby. „Šetření se uskuteční na území celé České repub-
liky v 11 460 domácnostech. V Otrokovicích se šetření týká 
celkem dvaadvaceti rodin, přičemž deseti nových a dvanác-
ti opakovaně. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru počítačem. Do šetření budou 
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé 
bydliště,“ informovala pracovnice Českého statistického úřadu 
ve Zlíně Barbora Židková. Pracovníci zapojení do šetření se 
budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, 
které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k pro-
vedení šetření Životní podmínky 2017 a které jim vydá Kraj-
ská správa ČSÚ ve Zlíně, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. 
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných 
požadavků zákona o státní statistické službě a podle záko-
na o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění 
na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí 
o všech šetřených skutečnostech ve smyslu zmiňovaného zá-
kona o státní statistické službě.  (ste)

Maltézská pomoc hledá společníky nejen pro seniory
Osoby se zdravotním postižením, které žijí doma nebo v za-
řízení sociálních služeb, a také rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením nebo ohrožené sociálním vyloučením. To jsou lidé, 
kterým mohou být prospěšní dobrovolníci Maltézské pomoci. 
Právě nové dobrovolníky charitativní a humanitární organi-
zace hledá. Kdo má chuť dělat potřebným společníka, který 
bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, energii, vědomosti 
a dovednosti ve prospěch druhých, může přijít na nezávaznou 
schůzku na adresu Maltézská pomoc, centrum Otrokovice,  
nám. 3. května 166 (budova fary, vchod zezadu) v ponděl-
ky mezi 14. a 16. hodinou. Kontaktní telefon: 737 589 644,  
e-mail: otrokovice@maltezskapomoc.cz, webové stránky 
www.maltezskapomoc.cz.  (ano)
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expozice Zlínského kraje. Regiontour patří mezi oblíbené ve-
letrhy. Otrokovice tentokrát lákaly návštěvníky na atrakce spojené 
s Májovou poutí.  Foto: anna novotná

letušky lákaly turisty do otrokovic

dokončení ze strany 1
ZŠ T. G. M. se dočkala re-

konstrukce vstupního prostoru 
a šaten, kde byly vyspraveny 
podlahy, podhledy a nainstalo-
vány samostatné šatní skříňky 
pro studenty, vše za téměř 1,7 
milionu korun.

Pozadu přitom nezůstaly ani 
mateřské školy. V objektech 
MŠ J. Žižky a MŠ J. Jabůrko-
vé byly vynaloženy finanční 
prostředky v částce přesahující  
2 miliony korun na rekonstruk-
ce školních kuchyní.

„Ke konci roku 2016 je stav 
čerpání úvěrů nejlepší od roku 

2010 a činí 45,073 milionu ko-
run,“ uvedl otrokovický mís-
tostarosta. Naopak ještě v říj-
nu 2011 šlo o částku 145,868 
milionu korun a její výše byla 
způsobena dostavbou velkého 
sálu Otrokovické BESEDy, 
Sportovního areálu Baťov a do-
provodných staveb s ním spo-
jených.

Dluh města se tak od konce 
ledna 2015 do konce roku 2016 
podařilo snížit celkem o 84,678 
milionu korun. „S tímto úspěš-
ným hospodařením souvisí 
také vývoj na hotovostních 
účtech města, které se od po-

loviny roku 2016 pohybují  
v kladných hodnotách,“ potě-
šilo Jiřího Veselého. „Naším 
cílem je čisté a moderní město, 
bezbariérové autobusové za-
stávky, funkční chodníky, dob-
ré osvětlení, kvalitní základní 
a mateřské školy, bezbariéro-
vé a bezpečné město. Chceme 
investovat peníze především 
do údržby stávajícího majetku 
tak, abychom zvýšili komfort 
při jeho užívání. Domníváme 
se, že toto je cesta, aby naše 
město bylo co nejpříjemnějším 
místem pro každodenní život,“ 
doplnil starosta.  (rad)

Město otrokovice zodpovědně hospodaří

V dnešní době je opravdu vzácné narazit na člověka, který je 
ochoten lidem pomoci. Nám se dostalo takového štěstí a na ta-
kového člověka jsme narazili. Tímto bychom chtěli poděkovat 
kolemjdoucímu pánovi, kterému nebylo lhostejné cizí neštěstí 
a jen tak nepřehlídl hořící garáž, která patří právě nám. Nevá-
hal rychle zareagovat a na tuto skutečnost nás upozornil. Bez 
jeho pomoci bychom jen těžko zvládli celou situaci dobře a včas 
vyřešit. Co nás však mrzí? Že pána neznáme a nemůžeme mu 
osobně poděkovat. Rozhodli jsme se proto o tom napsat alespoň 
do Otrokovických novin a doufáme, že mu poděkování neujde. 
Rádi bychom mu poděkovali i osobně.  Rodina Chlebíkova

PoděKování

Dvě výstavy mohou v těchto 
dnech potěšit oči návštěvníků 
Městské galerie  a  Otrokovic-
ké BESEDy. V Městské galerii 
jsou až do 3. března k vidění 
fotografie Kamčatky pořízené 
členem Fotoklubu Beseda Lu-
bomírem Petříkem, v Otroko-
vické BESEDĚ vystavuje do  
23. února obrazy a pastely Jaro-
slav Abrhám z Bílovic.  (ano)

výstavy potěší oči
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 
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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 až 1500 Kč 
Kč 

 

Z jednání rady města otrokovice (rMo)

V lednu 2017 řešili strážníci Městské policie Ot-
rokovice (MP) celkem 735 případů, z toho bylo 
řešeno celkem 301 přestupků, 432 událostí a 2 po-
dezření ze spáchání trestného činu.
Zjištěno a řešeno přestupků:
254 dopravních přestupků, 3 asistence při zajiš-
tění místa dopravní nehody, 5 přestupků proti 
občanskému soužití (§ 49 zákona č. 200/1990 
Sb.,), 19  přestupků proti majetku (§ 50 zákona č. 
200/1990 Sb.,), 10 přestupků proti veřejnému po-
řádku (§ 47 zákona č. 200/1990 Sb.,), 3 porušení 
obecně závazných vyhlášek města (OZV), 2 poru-
šení nařízení města, 2 odchyty volně pobíhajících 
psů – zjištěni majitelé, psi jim byli předáni.
Řešeno událostí:
37 kontrol dodržování zákona č. 379/2005 Sb. 
O opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návyko-
vými látkami, 16 kontrol BESIPu, 29 kontrol do-
držování OZV, 160 kontrol dodržování veřejného 
pořádku, 2 občansko-správní spory, 2 zajištění 
místa požáru, 5 spolupátrání s Policií ČR po po-
hřešované osobě.

V lednu nebylo zjištěno žádné vozidlo vyka-
zující známky vraku dle definice § 19, zákona  
č. 13/1997 Sb. 

Strážníci MP prováděli zvýšenou kontrolu oko-
lí nádraží ČD a dohlíželi na dodržování veřejného 
pořádku při příjezdu fanoušků hokeje, dohlíželi 
na dodržování veřejného pořádku na Úřadu práce 
Otrokovice při výdeji stravenek a dohlíželi na do-
držování veřejného pořádku při jednání stavební-
ho úřadu.
   ing. tomáš GroMus, 

 velitel Městské policie Otrokovice

 oKénKo MěstsKé Policie

Z činnosti Městské policie 
otrokovice za leden 2017

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)
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Z jednání rady města otroko-
vice 18. 1. 
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 30 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Program pro poskytování dota-
cí z rozpočtu města Otrokovice 
v oblasti sportu na akce mimo-
řádného významu s mezinárodní 
účastí pořádané v Otrokovicích 
v roce 2017
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000  Kč a uzavření 
darovací smlouvy se spolkem 
Sdružení Děti fitness aneb Spor-
tem proti drogám jako příspěvek 
na akci „finále jednotlivců Ae-
robic Tour a MIA festival“ po-
řádanou obdarovaným ve dnech 

14.–15. 1. 2017 v Otrokovicích
• Souhlas se stavbou „Sjezd z ko-
munikace Dobrovského na parc. 
č. 426/227“ na pozemku parc. č. 
426/227 zahrada v k. ú. a obci 
Otrokovice, a tím i se zřízením 
sjezdu na pozemku města parc. 
č. 426/7 ostatní plocha (jiná plo-
cha) v k. ú. a obci Otrokovice 
za podmínek uvedených v přílo-
ze tohoto usnesení
• Stanovisko města k návrhu 
Zprávy o uplatňování Územní-
ho plánu Tečovice v uplynulém 
období 2013–2017, ve znění, že 
město Otrokovice neuplatňuje 
k návrhu Zprávy o uplatňová-
ní Územního plánu Tečovice 
v uplynulém období 2013–2017 
žádné podněty

• Vydání Směrnice města Otro-
kovice o nakládání s majetkem 
v příspěvkových organizacích 
města
• Souhlas se stavbou „Regenera-
ce bytového domu Olbrachtova 
1188, Otrokovice“ jejímž inves-
torem bude Společenství vlast-
níků jednotek domu čp. 1188 ul. 
Olbrachtova, a tím i s přesahem 
lodžií, přesahem zateplení fasá-
dy objektu, zřízením staveniště, 
montážního a komunikačního 
prostoru na pozemku města parc. 
č. 2764/4 ostatní plocha (zeleň) 
v k. ú. a obci Otrokovice, a také 
se zvláštním užíváním místní 
komunikace – chodníku na dané 
ulici. jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic

Z důvodu změny distributora jsou 

Otrokovické noviny 

od ledna 2017 distribuovány vždy 

v týdnu následujícíM Po vydání novin
(dnem vydání je předposlední pátek v měsíci).

 Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, jsou  

k vyzvednutí v Turistickém 
informačním centru v Otrokovické 

BESEDĚ od 27. února. 
 Chyby v distribuci hlaste redakci, 

tel. 571 118 104, e-mail: 
redakce@otrokovickenoviny.cz

výzva k podávání návrhů 
na udělení titulu 
osobnost města otrokovice 
Podmínky udělení titulu Osobnost 
města Otrokovice pro rok 2017:
1. Město Otrokovice v rámci sys-
tému oceňování v souladu s usta-
novením § 36 odst. 2 obecního 
zřízení uděluje titul OSOBNOST 
MĚSTA žijícím osobnostem 
za významný přínos pro rozvoj 
města a jeho propagaci.
2. Titul uděluje Zastupitelstvo 
města Otrokovice v daném roce 
zpravidla jedné osobě na návrh 
Rady města Otrokovice.
3. Nejsou-li k udělení ceny dosta-
tečné důvody, nemusí být v da-
ném roce titul udělen vůbec. 
4. Návrhy na udělení titulu mohou 
podávat jednotlivci, skupiny osob 
i právnické osoby. Návrh musí ob-

sahovat stručný životopis navrho-
vané osoby a odůvodnění návrhu 
(její zásluhy o rozvoj a propagaci 
města). 
5. Přihlášky přijímá MěÚ Otro-
kovice – odbor školství a kultury 
do 13. dubna 2017.
6. Udělení titulu Osobnost in me-
moriam bude uděleno pouze v pří-
padě, že u osobnosti schválené 
zastupitelstvem města dojde k ná-
hlému úmrtí. V takovém případě 
bude předán nejbližším příbuz-
ným pouze výtvarný symbol.
7. Titul předává starosta města 
na slavnostním večeru u příleži-
tosti Dne vzniku samostatného 
československého státu.
Tato výzva je zveřejněna v sou-
ladu se Statutem titulu. Podrobné 
informace podá MěÚ Otrokovice, 
odbor školství a kultury.

výzva k podávání návrhů na udělení
ceny města otrokovice 
Podmínky udělení Ceny města Otrokovice 
pro rok 2017:
1. Město Otrokovice uděluje Cenu města 
Otrokovice (dále jen „Cena“) za mimořádný 
čin v různých oblastech lidské činnosti nebo 
za podstatný přínos pro rozvoj nebo propa-
gaci města.
2. Cenu uděluje Zastupitelstvo města Otro-
kovice jedenkrát ročně na základě doporu-
čení Rady města Otrokovice. 
3. Nositelem ceny se může stát žijící fyzická 
osoba (bez omezení věku) s trvalým bydliš-
těm v Otrokovicích nebo právnická osoba se 
sídlem v Otrokovicích nebo žijící fyzická či 
právnická osoba, jejíž čin nebo činnost mají 
přímý vztah k městu Otrokovice. 
4. Ocenění in memoriam může být uděleno 
pouze v případě, dojde-li u fyzické oso-
by k náhlému úmrtí v době od schválení 
do slavnostního předání. 

 5. Návrhy na udělení ceny mohou podávat 
fyzické a právnické osoby písemně na MěÚ 
Otrokovice – odbor školství a kultury  
do 13. dubna 2017.
6. Návrh musí obsahovat:
a) podrobné zdůvodnění za jaký čin – přínos 
a v jaké oblasti je cena navrhována
b) identifikaci navrhovaného (v případě 
fyzické osoby jméno a příjmení, datum na-
rození a adresa trvalého bydliště, v případě 
právnické osoby přesný název a sídlo). 
7. Návrh stejného kandidáta může být podán 
i opakovaně, nebyla-li cena po předchozí 
kandidatuře udělena.
8. Cenu předává starosta města na slavnost-
ním večeru ke Dni vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.  
Tato výzva je zveřejněna v souladu se sta-
tutem ceny. Podrobné informace podá MěÚ 
Otrokovice – odbor školství a kultury.
 Mgr. Barbora ŠoPíKová, 
 vedoucí OŠK

výzva k podávání návrhů na udělení titulu osobnost města otrokovice a ceny města otrokovice

Při roznosu Otrokovických novin se nepodařilo doručovatelkám dát přímo do schránek noviny 
v těchto domech:

Obracíme se s žádostí na obyvatele dotčených adres o sdělení, kam noviny ukládat nebo kontaktní 
osobu na otevírání dveří.  ing. josef ŘihoŠeK, vedoucí odboru provozního

➢ J. Valčíka 1162–1163
➢  SNP 1180
➢  Hlavní 1161
➢  Olbrachtova 1169

➢  nám. 3. května 1569–1570, 1572
➢  J. Jabůrkové 308 A, B
➢  tř. Spojenců 957
➢ Komenského 579

V první polovině letošního roku 
se otrokovičtí radní plánují se-
tkat s veřejností hned čtyřikrát. 
Poprvé budou radní na dotazy 
připraveni odpovídat v úterý  
7. března od 17 hodin v domě  
s pečovatelskou službou na 
adrese hlavní 1161. Zváni jsou 
všichni obyvatelé Otrokovic, pře-
devším Trávníků.

Sedm členů rady v čele se 
starostou Jaroslavem Budkem 

a místostarostou Jiřím Veselým 
uspořádá besedu nejprve pro 
obyvatele Trávníků. „Osobní se-
tkání s obyvateli našeho města je 
pro nás nesmírně důležité. Proto 
opakovaně pořádáme tyto besedy 
již třetím rokem. Díky podnětům 
a připomínkám zjišťujeme, co Ot-
rokovičany nejvíce trápí a snaží-
me se na připomínky reagovat,“ 
uvedl starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek.

Členové městské rady:
Mgr. Jaroslav Budek – starosta 
města Otrokovice
Mgr. Jiří Veselý – místostarosta 
města Otrokovice
Mgr. Marta Zakopalová
Ing. Jiří Ondráš
Mgr. Ivo Kramář
Michal Tichý
Ing. Petr Botek
 romana stehlíKová,
 mluvčí Otrokovic

Členové rady města otrokovice se setkají s veřejností
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Termín pro splnění poplatkové 
povinnosti je do 30. dubna 2017 
(poštovní poukázka je doručena 
v průběhu února). Dovolte nám, 
abychom vás informovali o míst-
ním poplatku ze psů, který je za-
veden na území města obecně 
závaznou vyhláškou č. 5/2012, 
o místních poplatcích, v platném 
znění.
• Sazba poplatku ze psů se sta-
novuje takto: a) u poplatníků – 
fyzických osob, pro které není 
stanovena sazba v písm. b), 
a u poplatníků – právnických 
osob sazba poplatku činí:
• 400 Kč ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 600 Kč 
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka, je-li pes 
chován (umístěn) v rodinném 
domě či na pozemcích mimo bu-
dovy (např. ve venkovním kotci)
• 1 000 Kč ročně za první-
ho (jednoho) psa poplatníka, 
1500 Kč ročně za druhého 
a každého dalšího psa poplatní-
ka v ostatních případech umístě-
ní psa (základní sazba poplatku)
b) u poplatníků, kteří jsou poži-
vateli invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jejich jediným 

zdrojem příjmů, anebo poživateli 
sirotčího důchodu, u poplatníků, 
kteří čerpají mateřskou nebo ro-
dičovskou dovolenou a u poplat-
níků vedených v evidenci ucha-
zečů o zaměstnání déle než 12 
měsíců a jejichž jediným zdro-
jem příjmů jsou dávky v hmotné 
nouzi, sazba činí:
• 80 Kč ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 120 Kč 
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka, je-li pes 
chován (umístěn) v rodinném 
domě či na pozemcích mimo bu-
dovy (např. ve venkovním kotci)
• 200 Kč ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 300  Kč 
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka v ostat-
ních případech umístění psa.
splatnost poplatku (maximálně 
jsou jen dvě splátky – pololetní): 
• Pokud sazba poplatku nepře-
vyšuje 400 Kč, platí se poplatek 
jednorázově do 30. dubna dané-
ho roku
• Pokud je sazba poplatku vyš-
ší než 400 Kč, platí se ve dvou 
splátkách vždy na polovinu 
kalendářního roku, první do  
30. dubna daného roku, druhá do       
31. října daného roku.

Poplatek za komunální odpad – úlevy a osvobození
Dovolte nám, abychom vás infor-
movali o úlevách a osvobození 
na místním poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu, 
které jsou platné v roce 2017.
• Zákonné osvobození 
od poplatku je podle § 10b 
odst. 3 zákona o místních po-
platcích osvobozena fyzická 
osoba, která je: 
a) umístěna do dětského do-
mova pro děti do 3 let věku, 
školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výcho-
vy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči 
na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy
b) umístěna do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákon-
ného zástupce dítěte nebo nezle-
tilého
c) jako nezaopatřené dítě umís-
těna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy o poskytnutí sociální 
služby, nebo
d) umístěna v domově pro oso-
by se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení.
• Od poplatku jsou dále  
o s v o b o z e n i :
1. Každý poplatník narozený 
po 31. 12. 2010 je od poplatku 
za komunální odpad osvobozen 
do posledního dne kalendářního 
měsíce, v němž dosáhne tří let 
svého věku
2. Poplatníci, kteří mají ve městě 
Otrokovice trvalý pobyt a sou-
časně vlastní stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům na území města Ot-
rokovice, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba 
(jsou osvobozeni od poplatku 
za tuto rekreační stavbu, byt nebo 
rodinný dům)
3. Od poplatku za kom. odpad 
jsou v daném kalendářním roce 
osvobozeny osoby, které se v roce 
předchozím fakticky zdržovaly 
mimo území města více než 300 
dnů z důvodu pobytu 
a) mimo území České republiky, 
nebo
b) v léčebně dlouhodobě nemoc-
ných, nebo v nemocnici
c) ve vazební věznici, věznici 
nebo v ústavu pro výkon zabezpe-
čovací detence, 
pokud o osvobození požáda-
jí a délku pobytu mimo území 
města a jeho důvod prokazatelně 
doloží správci poplatku nejpoz-
ději do dne splatnosti poplatku 
na daný rok (do 30. dubna daného 
roku).

Upozorňujeme na nutnost po-
dání žádosti a doložení patřičných 
dokladů (z dokladu musí být jed-
noznačně patrná délka nepřítom-
nosti) do 30. dubna 2017. Správce 
poplatku je oprávněn v odůvod-
něných případech na žádost po-
platníka stanovit delší lhůtu k do-
ložení důvodu pro osvobození 
od poplatku podle tohoto odstav-
ce (dle daňového řádu)

• úlevy od poplatku
Poplatníkovi podle § 10 b odst. 
1 písm. a) zákona o místních 
poplatcích (fyzická osoba, kte-
rá má v obci trvalý pobyt, nebo 
které byl podle zákona upravují-
cího pobyt cizinců na území ČR 
povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů, anebo pobývá na území 
ČR přechodně po dobu delší  
3 měsíců), který je zároveň zá-
konným zástupcem poplatní-
ka osvobozeného od poplatku 
za provoz systému komunálního 
odpadu podle čl. 14 odst. 2 OZV 
a žije s ním ve společné domác-
nosti, se poskytuje úleva od po-
platku za provoz systému ko-
munálního odpadu ve výši 50 % 
z roční sazby poplatku.

to znamená, že zákonní zá-
stupci dětí, které jsou již dnes 
do 3 let věku osvobozeny od po-
platku za provoz systému ko-
munálního odpadu, mohou mít 
sami úlevu od tohoto poplatku 
ve výši padesáti procent roční 
sazby poplatku (tzn. 240 Kč). 
Podmínkou této úlevy je sdílení 
společné domácnosti s dítětem.

Nárok na úlevu od poplatku 
musejí poplatníci prokázat správ-
ci poplatku (tiskopis „Ohlášení 
nároku na úlevu“).

Další informace a vysvětlení 
získáte u správce poplatku –  
Městský úřad Otrokovice, odbor 
ekonomický, odd. správy  míst-
ních poplatků, budova č. 1, kan-
celář č. 222a, tel. 577 680 221, 
e-mail: radnice@muotrokovice.
cz, svozilova.ilona@muotroko-
vice.cz.    ilona svoZilová,   
 odd. správy místních poplatků, 
 odbor ekonomický

upozornění pro držitele psů 
informace pro občany otrokovic – platby za odpady, poplatky ze psů

V průběhu února, března roku 2017 vám bude 
doručena poštovní poukázka k úhradě místního 
poplatku za komunální odpad na kalendářní rok 
2017. Dovolte nám, abychom vás informovali 
o místním poplatku za provoz systému komunální-
ho odpadu, který bude v souladu s OZV č. 5/2012, 
o místních poplatcích, platný pro rok 2017. 
• S a z b a  poplatku za provoz systému komunál-
ního odpadu je stanovena na kalendářní rok 2017 
na 480 Kč za osobu poplatníka. 
• Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má na území města Otro-
kovice trvalý pobyt, nebo které byl podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů, anebo pobývá na území ČR přechodně 
po dobu delší 3 měsíců 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodin-

ný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu – pokud máte ve vlast-
nictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není 
hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, jste 
povinni platit také místní poplatek za tuto ne-
movitost, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu.
• S p l a t n o s t  poplatku za komunální odpad  je 
ve lhůtě do 30. dubna 2017. Do tohoto termínu 
musí být poplatek uhrazen. Pokud není v termínu 
splatnosti splněna poplatková povinnost, správce 
poplatku může včas neuhrazený poplatek navýšit 
až na trojnásobek. Upozorňujeme, že v současné 
době správce navýší včas neuhrazený poplatek 
o 50 %. 
Pozor: Pokud poplatník neuhradil místní poplatek 
v některém z minulých let, bude přijatá platba po-
užita na úhradu dlužné částky z minulých let.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za provoz systému 
komunálního odpadu)

• Poplatníkem místního poplatku 
je držitel psa (ten, který má psa 
prokazatelně u sebe, pečuje o jeho 
potřeby, případně jej využívá). 
Přihlášku je možné získat na MěÚ 
Otrokovice, odbor ekonomický, 
odd. správy místních poplatků, 
budova č. 1, kanc. č. 222, na inter-
netových stránkách města – www.
otrokovice.cz (s odkazy: potřebuji 
vyřídit – místní poplatky – popla-
tek ze psů).
• Poplatek se platí ze psů starších 
3 měsíců 
• Poplatek se platí obci podle 
místa trvalého pobytu nebo sídla 
a při držení psa po dobu kratší než  
1 rok se platí v poměrné výši, kte-
rá odpovídá počtu i započatých 
kalendářních měsíců
• Ohlašovací povinnost – do 30 
dnů ode dne, kdy předmětná sku-

tečnost nastala (nabytí psa starší-
ho 3 měsíců nebo dovršení tohoto 
stáří u psa, který je v držbě; po-
zbytí držby psa, každou změnu 
mající vliv na výši poplatku – 
do 15 dnů, případně osvobození 
atd.)
• Skupiny poplatníků, kteří jsou 
osvobozeni od tohoto poplat-
ku, jsou uvedeny v čl. 3 OZV  
č. 5/2012, o místních poplatcích. 
Mimo jiné jsou od poplatku osvo-
bozeni také držitelé psů s canis-
terapeutickým výcvikem, resp. 
zkouškou 
• Pokud poplatník neuhradí místní 
poplatek ve stanovené výši a lhů-
tě splatnosti, bude tento poplatek 
stanoven platebním výměrem 
a správce může zvýšit včas ne-
zaplacený poplatek až na trojná-
sobek. 

další informace k místnímu poplatku ze psů:

Způsob platby poplatků:
• bezhotovostně na účet města, KB a. s., expozitura Otrokovice,  č. ú. 19-0000122921/0100 
• platba poštovní poukázkou
• platba v hotovosti v pokladnách MěÚ: hlavní pokladna: budova č. 1 MěÚ, 1. patro – kanc. 224: 
Po, St 8.00–12.30  a 13.30–17.00, Út, Čt  8.00–11.30 
Příjmová pokladna: budova č. 2 MěÚ, přízemí – kanc.113: Po, St    8.00–11.30 a 12.30–17.00, Út, Pá    8.00–11.30  
Registraci, příp. ohlášení změn rozhodných pro výši poplatku provede poplatník u správce poplatku: 
Městský úřad otrokovice, nám. 3. května 1340, PsČ 765 23, odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků. 
Upozornění: správce poplatku přidělí po zaregistrování poplatníkovi, příp. zástupci variabilní symbol (VS) – pro správnou identifikaci 
platby. Potřebné tiskopisy jsou k dispozici u správce poplatku nebo na webu www.otrokovice.cz – potřebuji vyřídit – místní poplatky – 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Městská galerie, vernisáž pondělí 6. 3., 17.00 hod., vstup volný
Pod hladinou
Při příležitosti 20. výročí povodně v Otrokovicích byly vyzvány děti z Ot-
rokovic i okolí, aby „zaplavily“ galerii svými výtvarnými počiny na mno-
hoznačné téma „pod hladinou“. S výsledky se můžete seznámit na pořádané 
výstavě. Koordinátorem akce je Ivana Řezníčková, výstava potrvá do 2. 4.

pondělí 6. 3., 17.30 hod., velký sál, vstupenky za 430 Kč v síti Ticketstream
PartiČKa
Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, moderátor 
Dano Dangl a hudebník Marián Čurko míří z televizních obrazovek přímo za 
vámi! Druhé, přidané představení improvizované show z televizní Partičky. 

čtvrtek 9. 3., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 230 Kč, v den 
koncertu 260 Kč
Fleret & ZuZana ŠuláKová – tradice PoKraČuje
Fleret spojil své síly s dcerou legendární folklorní umělkyně Jarmily Šulá-
kové Zuzanou. V Besedě tak po boku Fleretů uvidíme a uslyšíme „novou“ 
Šulákovou.

neděle 12. 3., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
Taneční odpoledne z cyklu Naše muzika
BŘeZovjané
Dechová hudba z obce Březová u Uherského Brodu byla založena v roce 
2008 a navázala na úspěchy místní obecní dechovky. Stále rostoucí oblibu 
kapely dokazují nesčetná vystoupení nejen doma, ale i v zahraničí – na Slo-
vensku, v Polsku či Francii. Kapelníkem Březovjanů je Josef Miškařík.
    

sobota 18. 3., cena zájezdu 400 Kč
dunajsKá streda
Zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Male-
novice U Mlýna, 5.30 Otrokovice hotel Baťov – Společenský dům; 5.40  
Otrokovická BESEDA. Vstupné do lázní si každý platí sám. Bližší informace  
v předprodeji, tel. 571 118 103.

Městská galerie, přednáška – čtvrtek 30. 3., 16.00 hod., vstup volný
srdcaŘi v aFrice
Přednáška cestovatele Miroslava Náplavy a beseda s režisérem filmařské  
expedice Srdcaři.cz terénním náklaďákem MAN do zemí jižní Afriky. 

připravujeme na duben:
1. 4. Hobby setkání, 6. 4. Otrokovice mají talent aneb Hledá se otrokovický 
Goťák, 9. 4. Vítání jara, 19. 4. Ivo Jahelka & Mirek Paleček, 20. 4. Otevřené 
manželství (agentura LIVEMUSIC AGENCy), 23. 4. Hradčovjanka

Kino
čtvrtek 2. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2017,  117 min., titulky, nepřístupné pro děti a mladistvé do 15 let
Padesát odstínŮ teMnoty – drama, romantický
Anastasia přestala hrát dle Greyových pravidel a opustila jej. Dosavadní dra-
vec se ocitá v pro něj neznámé situaci a navíc si uvědomuje, že se zamiloval. 

pátek 3. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, stolové uspořádání
Kanada 2014,  98 min., titulky, nepřístupné pro děti a mladistvé do 15 let
suPer duPer alice cooPer – životopisný, hudební, dokumentární
Portrét mistra hororových show s funkční gilotinou a spoustou krve na pódiu. 
Příběh rockové ikony, který vypráví Alice Cooper osobně. 

středa 8. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 80 Kč
Chile, USA 2016,  95 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
jacKie – životopisný, drama
Intimní portrét jednoho z nejdůležitějších a nejtragičtějších okamžiků v ame-
rických dějinách očima ikonické „první dámy“ Jacqueline Kennedyové.

čtvrtek 9. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
VB, Francie, Hongkong, USA 2016,  115 min., titulky, nevhodné pro děti 
do 12 let
assassin´s creed 3d – akční, dobrodružný, sci-fi
Usvědčený vrah Callum Lynch je vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se 
stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. 

čtvrtek 16. 3., 18 hod., kinosál, vstupné 150 Kč, stolová úprava, občerstvení 
zajištěno
rollinG stones – dva filmy v jediném večeru (odděleny přestávkou)
rollinG stones – olé! olé! olé!
dokument, USA 2016, 105 minut, titulky, přístupné bez omezení
Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely ROLLING STONES 
napříč Jižní Amerikou. 
rollinG stones – havana Moon – záznam koncertu, USA 2016, 
117 min., částečně titulkováno, přístupné bez omezení
Hráli už všude. S výjimkou jediného místa. Havana, Kuba. Záznam koncertu 
nejslavnější kapely světa – ROLLING STONES. 

neděle 19. 3., 15 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
USA 2017,  85 min., dabing, přístupné bez omezení
divoKé vlny 2 – animovaný, komedie, rodinný
Tučňák Cody Maverick dal vale ledovým planinám a vydal se na exotický os-
trov Pin-Guí, aby se před davy a objektivy zúčastnil surfařského šampionátu. 

čtvrtek 23. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2017,  min., titulky, nepřístupné pro děti a mladistvé do 15 let
loGan – akční, sci-fi
Po porážce X-menů se Wolverine a Profesor X ukrývají před Nathaniel Essexem 
a jeho společností, která se snaží zabít mutanty a vytvořit z nich zbraně. 

pátek 24. 3., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2016,  90 min., nevhodné pro děti do 12 let
Bio senior – ostravaK ostravsKi – komedie
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne štola a on 
zachrání kamarády ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu život obrátí naruby. 

neděle 26. 3., 15 hod., kinosál, vstupné 150 Kč, USA 2017,  min., dabing, 
přístupné bez omezení (doporučujeme pro děti od 6 let)
KrásKa a ZvíŘe 3d – fantasy, muzikál, romantický, rodinný
Pozoruhodný příběh mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. 
Pod obludným zvířecím zevnějškem se ukrývá vlídná duše skutečného prince.

čtvrtek 30. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Česko, Slovensko 2017, 107 min., přístupné bez omezení
vŠechno neBo nic – komedie, romantický
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolu-
majitelky malého knihkupectví v centru města. 

připravujeme kino na duben: 
Šmoulové – zapomenutá vesnice, Rychle a zběsile 8, Špunti na vodě, Lady 
Macbeth, Ztracené město Z, Přes kosti mrtvých, Mimi šéf, Zahradnictví:  
Rodinný přítel, Královna Kristýna – bio senior

BŘEZEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedao-
trokovice.cz,  kontakt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru 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.

ForBína 2017 – přehlídka amatérských divadelních souborů

čtvrtek 16. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní soubor P.O.KRO.K (Kroměříž)
na KoníČKa aneb Milujme se, když už se množíme
Jedná se o další z řady veselých náhledů na lidský život. Rodinná komedie 
vhodná pro všechny věkové skupiny se odkazuje na ideje Fan Vavřincové  
a její Takové normální rodinky a provádí diváky nástrahami nových vztahů 
v rodinách. A možná přijde i tajemný pan Koníček... 

pátek 17. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Vajanova divadelní společnost (Halenkov)
luc chaumar – MaFie a city
Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jste milencem jeho dcery... je záležitostí 
hodně delikátní. Je-li on navíc kmotrem mafie... přímo rozsudkem smrti. 
Francouzská situační komedie nedá ani na chvíli oddech od smíchu.

sobota 18. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek Klikadlo (Klimkovice)
Kateřina tomanová – lásKa Z MasáŽe
Hudební komedie zavede diváka do 90. let minulého století. Přiblíží osobní 
souboj několika žen o získání privátní masérny a zároveň i o muže svých 
snů. Rozhodně zde neplatí známé pořekadlo „za vším hledej ženu“.

neděle 19. 3., 15.00 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek Haleny (Halenkovice) 
vladislav Kracík – PohádKa o tŘech doKtorech
Pohádka plná písniček o tom, že se musí tři slovutní doktoři sejít v jednom 
malém českém království, aby se ukázalo, co už je dávno léty prověřeno a to, 
že láska nejen hory přenáší, ale že dokáže i vyléčit nemocnou duši a tělo…

ForBína Plus

sobota 25. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek Tyjátr uvádí premiéru hry Jacka Popplewella
Paní PiPerová Zasahuje
Detektivní komedie o jedné londýnské uklízečce, která nalezne dvě mrtvoly, 
ale ty se jí záhy vypaří. A tak se rozjíždí vyšetřování, do kterého se zapojí  
i paní Piperová, bez které se ani Scotland yard neobejde. Představení je uvá-
děno u příležitosti 15. výročí vzniku divadla TyJáTR. V hlavní roli Olga 
Brožová. Režie: Radek Chmela



celý březen 
Fotosoutěž – Zážitky 
z prázdnin 
Centrum volného času Baťov
Příspěvky do fotosoutěže 
přijímáme od 27. února do  
10. března v Centru volného 
času nebo na e-mail  kozelu-
hova@ddmslunicko.cz
Fotky budou hodnoceny veřej-
ností v otevírací době CVČ.
 
11. 3. od 9 do 17 hodin
exit Game na ddM
DDM Trávníky
Vstupné: zdarma
Přijďte si vyzkoušet celou řadu 
šifer a dalších úkolů, pomo-
cí nichž se musíte dostat ven  
z DDM. 

13. 3. od 17 do 19 hodin
tvoření pro dospělé 
– keramický strom 
,,bonbonovník“ 
DDM Trávníky 
Cena: 200 Kč
Prostorově vytvořený strom, 
skrz větvičky dírky pro zavě-
šení bonbonů. Vhodné jako 
dárek pro děti. V ceně použitý 
materiál. Na akci je třeba se 

přihlásit do 10. 3. u p. Bárové, 
tel.: 739 075 711

20. 3. od 17 do 19 hodin
technika koláže 
v arteterapii 
– Můj vnitřní svět
Vstupné: 90 Kč
Tvoření pro dospělé. Více info 
na ddmslunicko.cz. Na akci 
je třeba se přihlásit do 10. 3. 
2017 u p. Bárové, tel.: 739 075 
711

31. 3.–1. 4., od 17 do 10 hodin
noc s andersenem
Centrum volného času Baťov
Cena: 280 Kč
Akce na přihlášku pro děti od 
5 do 8 let, které čeká pohád-
kové nocování se spoustou 
zábavy, čtení, tvoření, her  
a překvapení. Info: 
dolezalova@ddmslunicko.cz

Každé pondělí a středu v mě-
síci, 15–18 hodin, CVČ Baťov 
otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti  
v herně zodpovídají rodiče.
 těší se na vás DDM Sluníčko

7OtrOkOvické
nOviny

sobota 25. února od 9 hodin
MasoPustní rej MaseK – SDH Kvítkovice vás zve do ma-
sopustního průvodu, který projde ulicemi Kvítkovic a navštíví jed-
notlivé domácnosti. Sraz masek v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici 
Kvítkovice. 

sobota  25. února od 9 hodin
vodění Medvěda – tradiční průvod masek prochází centrem 
Otrokovic od požární zbrojnice přes náměstí 3. května, ul. Komen-
ského, Dr. Stojana, Nábřeží a Újezdy, pořádá SDH Otrokovice. 

neděle 5. března, sokolovna Otrokovice
dětsKý sPortovní Karneval
Karneval plný her a zábavy. Sraz masek v 15.30 hod., začátek v 16 hod. Pořádá 
SPV TJ Jiskra Otrokovice. Více na FB Sokolovna Otrokovice, 
www.sokolovnaotrokovice.cz

sobota 11. března, od 19.30 hod., sokolovna Otrokovice 
tradiČní Ples
Srdečně zve TJ Jikra Otrokovice, odbor SPV. 
Více na FB Sokolovna Otrokovice, www.sokolovnaotrokovice.cz

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Rozpis lekcí:
1. úvod s teoretickou částí, masáž bříška a hrudníku 
2. masáž dolních končetin + opakování
3. masáž horních končetin + opakování
4. masáž zad + opakování
5. masáž obličeje + opakování
6. závěrečný souhrn

nedělní odpoledne bude 
zasvěceno sebeobraně 

Nepodceňujte útočníka. Přijď-
te se naučit jednoduchý se-
beobranný systém a rovnou 
ho vyzkoušet! Tato pozvánka 
platí pro ženy a dívky, které 
nechtějí být pasivní obětí při 
případném napadení. Lekce 
sebeobrany se koná v neděli 
26. března od 13 do 16 hodin 
v sokolovně. Na akci je nutné 
se přihlásit – registrace a plat-
ba (290 Kč) u Aleny Ježové,  
tel.: 724 34 87 47. Více 
na www.akademie.asia.  (red)

nový kurz v otrokovické Besedě – Baby masáže
Baby masáže jsou sestavou 
jemných masážních tahů a jsou 
vhodné pro děti od narození. 
Pro instruktáž je vhodnější věk 
alespoň dva měsíce, kdy dítě 
zvládne být rozbalené na pod-
ložce a nevadí mu to.

Baby masáže působí na sva-
lový, oběhový a lymfatický 
systém. Pomáhají při nadýmání 
a bolestech bříška. Prohlubují 

vztah, důvěru mezi rodičem  
a dítětem. 

Budete potřebovat měkkou 
a teplou podložku (deku), pří-
padně plátěnou plenku pod 
dítě, dětský olejíček. 

Kurzovné bude činit 220 
Kč. Ukázková hodina se koná  
v úterý 14. března v 17.00 ho-
din v učebně Otrokovické BE-
SEDy, 2. patro.  

(tic)

děti si užívaly zimních radovánek

tak přece ten sníh napadl! Přesto, že letos obyvatelé  
Otrokovic po čase zažívají mrazivou zimu, na pár dní se k radosti 
snad nejen dětí přidal také sníh. Bobování a stavění sněhuláků se 
nadšeně věnovaly i holky a kluci z Mateřské školy Otrokovice, 
školky v ulici Jožky Jabůrkové.  (red), foto: anna novotná

Z technických důvodů se posouvá představení  
screaMers: videoPŮjČovna, a to na úterý 21. března 
od 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDy. Vstupné v předpro-
deji je 280 Kč, v den akce 310  Kč. Vstupenky z původního data 
9. února zůstávají v platnosti. Diváci se mohou těšit na dvouho-
dinový pořad nabitý humorem, nadsázkou, tancem a nezbytnými 
parodiemi zpěvaček, zpěváků, herců a hereček. Travesti skupina 
Screamers uvádí novou zábavnou show z prostředí filmových 
komedií, muzikálů i pohádek, ve které nebude chybět romantika 
ani „tvrdí chlapi“. A navíc, Slečna Saša je zpět!  (pr)

screamers spustí videopůjčovnu až v březnu
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Jezdíte do práce na kole, na ko-
loběžce nebo chodíte pěšky? 
Zapojte se do květnové soutěže 
Do práce na kole (DPNK). Re-
gistrace startují 1. března. Sed-
mý ročník této motivační soutěže 
se uskuteční v květnu ve více než 
pětatřiceti městech po celé České 
republice. Otrokovice nebudou 
chybět. Soutěž Do práce na kole 
je týmovou soutěží pro firmy 
a instituce, do které se může 
zapojit každý, kdo sestaví tým 
o minimálně dvou a maximálně 
pěti členech a pravidelně spolu 
s kolegy dojíždí během května 
do práce na kole. Zapojit se ale 
mohou také běžci, chodci, brus-
laři, skateboardisti, longboardisti 
i vozíčkáři. Zkrátka všichni, kdo 
se do zaměstnání nebo do školy 
přepravují bezmotorově.

Soutěži samotné předcháze-
jí tři vlny registrací. V březnu 
zaplatí soutěžící registrační po-
platek 290 korun, v druhé vlně 
v termínu od 1. do 20. dubna 
340 korun a nejméně výhodné je 

registrovat se na poslední chvíli 
od 21. do 30. dubna, kdy je po-
platek 390 korun. Přihlášení sou-
těžící obdrží od pořadatele akce 
startovní balíčky, jejichž součástí 
jsou bavlněná trička s logem 
DPNK.

Letošním mottem soutěže je 
„Do práce na kole jezdí profíci“. 
Záměrem akce je motivovat co 
nejvíce lidí, aby se naučili pou-
žívat jízdní kolo jako pravidelný 
dopravní prostředek po městě. 
Pokud více lidí přesedlá z aut 
na kola a další bezmotorové do-
pravní prostředky, zlepší si tak 
nejen kondici, náladu a mož-
ná taky vztahy s kolegy, neboť 
soutěž je kolektivní. „Zároveň 
přispějete k čistšímu ovzduší 
a celkově příjemnějším, bezpeč-
nějším a zdravějším městům, 
kde žijete a pracujete,“ vyzdvihla 
další benefit akce cyklokoordi-
nátorka Otrokovic Renáta Krys-
tyníková.

Účastníci soutěže se mohou 
zapojit do několika kategorií. 

Hlavními kategoriemi jsou Pra-
videlnost a Výkonnost. Dále se 
soutěží o Cyklozaměstnavatele 
roku, navržené nejlepší Cyklo-
opatření a zařazena je i Krea-
tivní soutěž. „Letošní novinkou 
je Cyklopodnik roku. Jedná se 
o hlasovací soutěž zaměřenou 
na vytipování obchodů, restau-
rací a jiných zařízení, které mají 
připravené podmínky pro cyklo-
zákazníky,“ vysvětluje Krystyní-
ková.

Součástí Do práce na kole 
bude slavnostní vyhlášení ví-
tězů. Uskuteční se na náměstí  
3. května v Otrokovicích v úterý 
6. června odpoledne. Zajiště-
no bude občerstvení a dopro-
vodný program. S blížícím se 
termínem bude veřejnost blíže 
informována prostřednictvím 
zpráv na webových stránkách 
města www.otrokovice.cz, 
Facebooku města, a Otrokovic-
kých novinách. Více informa-
cí a registrační formulář je na:  
www.dopracenakole.cz. (ste)

Zájemci se mohou hlásit do soutěže do práce na kole

Společný úklid stezky pro chod-
ce a cyklisty podél řeky Dřev-
nice se uskuteční „na apríla“.  
V sobotu 1. dubna vyrazí skupin-
ky dobrovolníků z Otrokovic a ze 
Zlína a vyčistí okolí cyklostezky.  
Po společné práci si u dřevěného 
altánku v Otrokovicích mohou za 
odměnu cyklobrigádníci z obou 
měst dopřát špekáček, čaj a pro 
každého bude připravena malá 
odměna. Podrobnější informace 
najdete v příštím čísle ON.  (ste)

cyklosezona začne 
jarním úklidem
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Přijedete do zahraničí stu-
dovat školu, rodina a přátelé 
vám k tomu pomohou a vy 
jste najednou v „jiném svě-
tě“. Odhodlaný, vstřebáváte 
tamní jazyk, učíte se a přizpů-
sobujete zvykům společnosti,  
v níž jste na „studijní návště-
vě.“ Tak nějak by to mohlo být 
u nás většinově přijato, mnou 
také. O to větší překvapení 
pro mne je případ dívky ze 
Somálska. Vydala se do Prahy 
studovat střední zdravotnickou 
školu. Čas se s časem sešel  
a z médií se valí zpráva o poda-
né žalobě na vedení této školy 
pro zákaz nošení šátku na hla-
vě, čímž mělo dojít k diskrimi-
naci. Nechci být soudcem, ale 
řekl jsem si zajímavý případ 
a začal o tom více přemýš-
let. Vžil jsem se do chvil let 
2012 a 2014 do Súdánu, kde 
jsme byli spolu s archeologem 
PhDr. Pavlem Onderkou pří-
tomni jeho badatelským úspě-
chům poblíž vesničky Wad 
Ben Naga. Poznali jsme místní 
lidi i jejich kulturu. Není bez 
zajímavosti, že město Otroko-
vice tuto vesničku a lidi v ní 

dlouhodobě podporuje. Na-
prostá většina obyvatel Súdá-
nu jsou stoupenci islámu, tedy 
muslimové. Byli jsme zde vi-
ditelnými návštěvníky a snaži-
li se pečlivě dodržovat zdejší 
pravidla. Žena nosila dlouhé 
rukávy a občas byla zahalená 
šátkem, všichni dlouhé kal-
hoty, a to i při teplotách přes  
40 °C. Těch pár týdnů jsme ne-
poznali chuť oblíbeného vína 
a všude jsme se chovali sluš-
ně a obezřetně. Ani nás nena-
padlo být tomu jinak. A že se 
vám pravidelně před 4. h ranní 
rozezní zvuk mešit, k tomu 
prostě patří. Přitom jsme si 
odsud odvezli skvělá přátel-
ství. Vrátím-li se k případu 
dívky ze Somálska, v kontextu 
osobní zkušenosti ze Súdánu 
nabývám přesvědčení, nechť 
je kdekoliv na světě uznává-
na svoboda každého člověka,  
jakožto i on nechť ctí pravidla  
a zvyky okolí, ve kterém se 
pohybuje.
 ing. Milan Plesar, 
 zastupitel města Otrokovice,
 člen rady Společnosti 
 česko-Súdánského přátelství    

„cogito ergo sum – myslím, tedy jsem“

Z redaKČní PoŠty

Ne, vážení čtenáři, není důvod k radosti. 
Pravý opak je pravdou. Bourat se budou 
jen díry pro vrata do nové přístavby skla-
du na pneumatiky na okraji Kvítkovic. 
Monstrum, které je již téměř postaveno, 
je teprve  první etapou celého skladu. 
Obří zeď od severu je jen protipožární 
přepážkou budoucího skladu. Chytře to 
mají vymyšleno. Ještě před dostavbou  
I. etapy rychle vyřizují povolení na roz-
šíření o II. etapu. Co kdyby se náhodou 
ukázalo, po zprovoznění již postavené  
I. etapy skladu, že stovky tisíc usklad-
něných pneumatik smrdí po okolí. Nebo 
že ke skladu jezdí mnohem víc kamio-
nů, než uváděly projekty. To už by se 
jim těžko povolovaly další přístavby. 
Ale vlastně podle oznámení v dokumen-
taci na II. etapu stavby o nic nejde. To 
již postavené monstrum nikomu nevadí, 
takže se klidně může stavět dál. Říkáte 
si, kde by to asi tak chtěli stavět? Přece 
od postavené části směrem ke Kvítkovi-
cím. Takže se pro II. etapu zabere dalších 
19 000 m2 orné půdy, přiblíží se to až 
na cca 80  m od našich domů, kapacita se 
zvýší na téměř 700 000 pneumatik. Ale 
doprava se rozšířením skladu zvýší prý 
jen o 5 %. 

Tak nevím, jak se tam těch 700 tisíc 
pneumatik dostane z pneumatikárny 
u letiště. Myslím, že bude jezdit je-
den kamion za druhým přes křižovatku 
v Kvítkovicích, protože jiná cesta není. 
Napadá vás taky, jak je možné takto ničit 
životní prostředí a naše město? Jednodu-

še. Stačí si zaplatit projektanty, odborné 
posudky a když k tomu pomůže svým 
nezákonným rozhodnutím úředník, jde 
všechno. A zákony o ochraně životního 
prostředí si můžeme strčit někam. Ale 
vlastně máme radní a vedení města, aby 
chránilo své občany. Tak vedení města 
dalo na webové stránky oznámení o zjiš-
ťovacím řízení vlivu na životní prostředí 
této II. etapy skladu. Snad aby se každý 
mohl vyjádřit a poslat to se všemi od-
bornými náležitostmi na krajský úřad. 
A vedení města také poslalo vyjádření 
za město. Samozřejmě jen takové drobné 
připomínky, aby to snad nějak nepřeká-
želo rozšíření skladu. Kdyby totiž chtě-
li výstavbě již I. etapy skladu zabránit, 
využili by 400 000 Kč z rozpočtu města, 
které jsou určeny na právní poradenství. 
A najali speciální právníky, dodnes by 
stáli na tom poli jen zajíci. Ne 1. třetina 
nesmyslného obřího skladu na pneuma-
tiky a lidé z okolí by půl roku nemuseli 
poslouchat den co den neustálý rachot 
z jeho stavby. Je smutné, když vedení 
města nehájí zájmy občanů, ale zisky 
velkých firem. Spousta obyvatel Kvít-
kovic mi říká, jak je psychicky rozla-
dí pohled na to rozestavěné  monstrum 
na pneumatiky. Ale boj nevzdáváme. 
Ještě stále jsou ve hře dvě odvolání  
k I. etapě. Připomínky k II. etapě jsme 
poslali na krajský úřad a jen tak lehce se 
nedáme. Příště už snad budu psát o ně-
čem pozitivním. Filip ŠiMeK, 
 opoziční zastupitel
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Z redaKČní PoŠty

velKá ČínsKá ZeĎ v KvítKovicích 
se Bude Bourat!!! Ve svém článku pan zastupitel Ši-

mek uvádí řadu svých subjektivních 
hodnocení a názorů. Na to má jistě 
plné právo a nikdo mu je neupírá. 
Hodnotí také ze svého úhlu pohle-
du činnost radních a vedení města. 
I na to má plné právo. Snad jen, že je 
slušné se detailně obeznámit s věcí, 
kterou veřejně hodnotím. Uvádí však 
také určitá tvrzení, nepodložená, tý-
kající se úkonů rady a vedení města. 
Tady má zase vedení města plné prá-
vo uvádět věci na pravou míru. 

Zásadně odmítáme tvrzení, že 
město uplatňuje, cituji: „drobné při-
pomínky, aby to snad nepřekáželo 
rozšíření skladu“. Odmítáme tvr-
zení, že cituji.: „Kdyby totiž chtěli 
výstavbě již I. etapy skladu zabránit, 
využili by 400 000 Kč z rozpočtu 
města, které jsou určeny na právní 
poradenství. A najali speciální práv-
níky, dodnes by stáli na tom poli jen 
zajíci“. Odmítáme tvrzení, že cituji.: 
„vedení města nehájí zájmy občanů, 
ale zisky velkých firem“.

Nezbývá mi než opakovat poně-
kolikáté tu nudnou, ovšem prokaza-
telnou pravdu: 

Kdykoliv se konalo jakékoliv 
správní řízení v souvislosti s přípra-
vou stavby, vždy byl návrh stano-
viska města, jako účastníka řízení, 
projednán a schválen radou města 
a ve všech případech město uplatňo-
valo řadu připomínek či námitek pro 
maximální ochránění obyvatelstva. 

Ke stavbě jsou zpracovány odborné 
výpočtové studie pachové, hlukové 
a dopravní posouzení. V souvislos-
ti se stavbou je plánováno doplnění  
optické a protihlukové clony, která 
již v lokalitě částečně existuje a bude 
vylepšena a rozšířena.

Jako nezávislý názor třetí osoby 
si město Otrokovice objednalo vy-
pracování odborné studie posuzují-
cí funkčnost této clony. Z uvedené 
studie si dovolím ocitovat závěr:  
„Navržená opatření v pruhu území 
mezi průmyslovou zónou a stáva-
jící či výhledovou zástavbou jsou 
v zájmu ochrany přírody a krajiny. 
Zpracovaná akustická studie pro-
kázala splnění hygienického limitu. 
Stávající a navržená opatření budou 
mít výrazný vliv ke snížení dopadů 
průmyslových objektů na krajinný 
ráz a životní prostředí v lokalitě. 
Řešení izolační zeleně v několika 
řadách je v městských poměrech oje-
dinělé a vypovídá o maximální snaze 
ochránit dotčené stávající a výhledo-
vé zástavby rodinnými domy.“  

Za daných okolností se městu 
Otrokovice podařilo v rámci uve-
dených řízení prosadit doplnění 
kompenzačních opatření a výsledek 
považuje za dosažení souladu veřej-
ných a soukromých zájmů na rozvoji 
území, což je základní cíl územního 
plánování podle zákona.  

 Mgr. jaroslav BudeK, 
 starosta města

reakce na článek: velKá ČínsKá ZeĎ 
v KvítKovicích se Bude Bourat!!!

Dne 21. ledna se uskutečnil již 36. ročník halových závodů ve střelbě z polní kuše v městské hale 
v Otrokovicích.  Je zajímavostí, že 1. ročník pořádal také oddíl TJ Jiskra Otrokovice. Naši střelci 
se umístili ve dvou kategoriích. V nejmladší kategorii kadeti obsadil druhé místo náš střelec Martin 
Hajný. První místo získal Lukáš Baborák z Hradce Králové. Na třetí příčce se za naším střelcem 
umístil Lukáš Andrés z Kostelce na Hané. Dalším naším úspěchem bylo umístění v kategorii se-
nioři muži, kde třetí místo vybojoval Pavel Kaszonyi, druhý byl Oldřich Kubesa ze Suchých Lazců  
a zvítězil František Baborák z Hradce Králové.  ladislav ŽatecKý, oddíl polních kuší tJ Jiskra

Na akce mimořádného významu 
s mezinárodní účastí pořádané 
v Otrokovicích bylo vyčleněno 
v rozpočtu města 250 tisíc korun. 
Žádosti budou přijímány od 1. 
do 8. března. Požádat o dota-
ci mohou spolky vykonávající 
činnosti v oblasti tělovýchovy 
a sportu, které mají sídlo v Otro-

kovicích, přičemž členové muse-
jí být pouze fyzické osoby a je-
jich činnost nesmí být komerční. 
Vyplněné žádosti je možné 
doručit osobně na podatelnu 
Městského úřadu Otrokovice, 
nebo poštou na adresu Městský 
úřad Otrokovice, odbor školství 
a kultury, nám. 3. května 1340, 

765 23 Otrokovice. Kompletní 
Program pro poskytování dotací, 
žádost o dotaci a další informace 
naleznete na webu města v sekci 
odbory a oddělení MěÚ – odbor 
školství a kultury – formuláře. 
 Mgr. Barbora ŠoPíKová, 
 vedoucí Odboru školství 
 a kultury MěÚ Otrokovice

Mimořádné dotace do sportu v roce 2017

Kušisté na domácí půdě dosáhli na stupně vítězů

Kadeti – zleva Martin Hajný, Lukáš Baborák a Lukáš Andrés, senioři muži – zleva Oldřich 
Kubesa, František Baborák a Pavel Kaszonyi.  snímky: ladislav ŽatecKý



Dne 18. ledna uplynul rok od úmrtí naší milované 
maminky a babičky, paní Marie ProKoPové. 
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 18. ledna uplynuly 2 roky, co nás opustila 
naše milovaná maminka, babička, prababička, paní 
Milena MotalíKová. S láskou a úctou vzpo-
mínáme.

Dne 30. ledna jsme si připomněli 10. výro-
čí, kdy nás navždy opustil náš syn, pan Zbyněk  
BráZdil. Všem, kdo vzpomínají s námi, děkuje 
rodina Brázdilova. 

Odešel jsi nám táto, nedal jsi sbohem ani, zanechal 
jsi jen vzpomínání. Dne 3. února tomu bylo 23 let, 
co nás navždy opustil pan jiří KoláŘ, který by 
se 3. dubna dožil 83 let. Stále vzpomínají manžel-
ka a děti s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi.

Dne 3. února uplynulo 9 let od úmrtí pana  
Karla voBejdy. S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 3. února uplynulo 6 let, kdy nás opustil man-
žel, tatínek a dědeček, pan rudolf PetŘíK.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina Petříkova.

Dne 4. února 2011 nás opustila paní  
eva KotásKová. Stále vzpomíná kamarádka 
Staňka s rodinou.

Dne 9. února uplynulo 15 let od úmrtí našeho 
milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana  
Milana lanGera. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Dne 13. února jsme si připomněli druhé smut-
né výročí úmrtí naší maminky, paní ludmily  
liláKové. S láskou a úctou stále vzpomíná 
dcera Ilona s rodinou.

Dne 14. února to bylo 10 let, kdy nám navždy 
odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan jaroslav BiČan ve věku 66 let. Vzpomínají  
a nikdy nezapomenou manželka Anna, syn Jaroslav  
a dcera Kateřina s rodinami.

Dne 14. února tomu bylo 18 let, co nás opustil náš 
drahý tatínek a kamarád, pan alois BráZdil. 
Děkujeme za tichou vzpomínku. Syn Alois s ro-
dinou.

Dne 16. února uplynul 1. rok od úmrtí pana  
jaroslava PíŠŤKa. Kdo jste jej znali, vzpomeň-
te s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka  
a dcera s rodinou.

Odešli v tichosti, ale v našich srdcích 
zůstávají. Dne 19. února by naše ma-
minka, paní vlasta janeČKová, 
oslavila 90 let. Dne 27. února vzpo-
meneme 5. výročí úmrtí našeho ta-
tínka, pana václava janeČKy.  

S láskou vzpomíná syn Jiří a dcera Hana s rodinami.
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Před nedávnem 
jsme oslavili 
krásné naroze-
niny naší ma-
minky, paní 
Marty 
leČBychové. 
Děkujeme jí za lásku,  
starostlivou péči a hlavně za 
radostný, optimistický přístup 
k životu, kterým nás stále těší 
a povzbuzuje. Syn Ladislav  
a dcera Eva s rodinou

Na společnou cestu žitím ve 
dvou se před 55 lety, dne  
17. února, vydali manželé 
věra a emil janíKovi. 
Milá maminko a tatínku, 
vám patří srdečná gratulace  
a velké díky za to, co jste spo-
lečně dokázali. Přejeme vám, 
ať vám i nadále život přináší 
jen to krásné. Vždyť přece 
není nic hezčího, než být si 
stále na blízku a mít se rádi. 
K výročí vaší svatby z celé-
ho srdce blahopřejí děti Věra, 
Emil a Dana s rodinami.  
Velkou pusu posílají pra-
vnoučci Maxíček a Adámek.

Léta jako voda 
běží, proto zů-
staň stále svěží. 
Smích ať po-
krývá tvůj ret, 
a to nejmíň do 

sta let. Dnes, 17. února, se 
pan antonín císaŘ dožívá  
85 let. Vše nej přejí man-
želka, dcera, synové, snacha  
a vnuci.

Dne 22. února uplynou 2 roky, co nás opustil man-
žel, tatínek a dědeček, pan Bohuslav laMoŠ.  
S láskou vzpomíná manželka Ludmila a synové  
s rodinami.

Dne 22. února uplyne 5 let od smrti pana  
Františka ŽáKa. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Dagmar a synové s rodinami.

Dne 23. února vzpomínáme 20. výročí, co nás  
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek  
a dědeček, pan josef ŠiŠKa. Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou 
vzpomínají jeho nejbližší. Manželka Marie, syn Petr  

s rodinou

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale v našich 
srdcích stále budeš žít. Dne 26. února uplyne rok 
od úmrtí naší milované maminky, babičky, paní  
evy Karolové. Vzpomíná syn  s rodinou.

Dne 1. března uplynou dva roky od úmrtí mého 
manžela, pana josefa KouŘila. S láskou vzpo-
míná manželka Zdeňka a dcery Mirka a Zdeňka  
s rodinami.

Dne 2. března uplyne 10 let od úmrtí pana  
slavomíra ŠenovsKého. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manželka a syn s rodinou.

sPoleČensKá Kronika

společenská kronika: cena 
za zveřejnění je 120 Kč  
vč. DPH/osoba. Podklady 
a platby přijímá TIC, Otroko-
vická BESEDA, Po–Pá 8–12, 
13–18 hod., So 8–12 hod.,  
tel.: 571 118 103.

BlahoPŘání

Děkujeme všem sousedům, kamarádům a bývalým spolupra-
covníkům, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s mým 
manželem, panem vlastimilem nováKeM, a tím nám  
zmírnili naši bolest. Za celou rodinu manželka

PoděKování
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Plynoservis-toPení 
Otrokovice. Montáže plynu, 
plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, 
Thermona, Viadrus, Karma, 
Ariston, John Wood., Rheem 
Tel. 604 988 815.

inZerce

Mám zájem koupit dům  
v Otrokovicích a okolí. 
Tel.: 731 362 416.

Koupím garáž u Štěrkovi-
ště. Tel.: 776 038 336.
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PrŮKaZové Foto 
otrokovická Beseda: 
otevírací doba Fotostudia 

 Po, St 8–11, 13–16
Út, Pá 9–11,13–15

ČT 9–11 hod.

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s přípravami aktivit ke stému  
výročí vzniku samostatného čs. státu v roce 
2018 se obracíme na občany města Otrokovi-
ce a širokou veřejnost s prosbou o pomoc se sbě-
rem historických materiálů, které se vztahují  
k danému tématu v našem městě. Jde zejména  
o pohlednice, dobové fotografie, letáky apod. Ma-
teriály bychom potřebovali dodat na MěÚ Otro-
kovice, odbor školství a kultury, do konce dubna 
2017. Se zapůjčením předmětů se prosím obra-
cejte na Mgr. Barboru Šopíkovou, tel. 577 680 
103, e-mail: sopikova@muotrokovice.cz, nebo  
Mgr. Janu Válkovou, tel. 577 680 451, 
e-mail: valkova@muotrokovice.cz

Předem vám děkujeme za spolupráci.
                                               Mgr. Barbora ŠoPíKová, 

 vedoucí Odboru školství a kultury MěÚ Otrokovice



Základní škola T. G. M. zve na

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
středa 22. března, 8–17.30 hodin

Můžete se těšit na návštěvu  
vyučovacích hodin na 1. a 2. stupni, 
výuku finanční gramotnosti, výuku 
Hodiny pohybu navíc a Zdravého 
pohybu do škol, návštěvu škol-
ního klubu, výuku Aj s rodilým 
mluvčím, moderní výuku dějepisu  
s TABLETY, drátkování. Přesný 
rozpis časů najdete na webu  
www.zsotrtgm.cz.

Učit se cizím jazykům na Gymnáziu Otrokovice 
znamená povinně projít čtyřletým či osmiletým 
cyklem angličtiny a dalšího zvoleného jazyka 
(němčiny, francouzštiny, španělštiny či ruštiny), 
ročním kurzem latiny (s volitelnou možností po-
kračovat) a případně si vybrat třetí živý jazyk jako 
volitelný předmět. Kdo chce, zakončí studium ja-
zyka mezinárodní zkouškou.

Aby gymnazisté zvládli nejen požadavky učeb-
nic a audionahrávek, ale aby co nejvíce v jazyce, 
jemuž se učí, komunikovali s rodilými mluvčími, 
míváme ve škole lektory cizích jazyků a studenti 
se zúčastňují mezinárodních projektů. V prvním 
únorovém týdnu proběhla tradiční výuková akce 
projektu Edison, kdy přijíždí každoročně skupina 
vysokoškoláků z různých zemí, aby v hodinách 
angličtiny, popř. dalšího jazyka představili zají-
mavosti ze své vlasti a odpovídali na dotazy stu-
dentů. Akce bývá zakončena jakýmsi veletrhem, 
během něhož se u jednotlivých stánků vystřídají 
všichni gymnazisté, aby si naposledy pohovořili 
a třeba zazpívali či zatancovali argentinské tan-
go, ochutnali sousto typického národního pokrmu 

a získali kontakty, které je zajímají. Letos jsme při-
vítali vysokoškoláky z Číny, Ruska a Tchai-wa-
nu.  Gymnázium Otrokovice je od září 2016 sou-
částí dvouletého mezinárodního projektu v rámci 
programu Erasmus+. Projekt má název Building 
Bridges to the Future (Stavíme mosty do budouc-
nosti), je financován z Evropské unie a jeho cílem 
je průzkum pracovního trhu a zjišťování možností 
při volbě profese v návaznosti na zaměření studia 
střední/vysoké školy. Našimi partnery jsou střední 
školy ze čtyř evropských měst, takže program stu-
dentských mobilit zahrnuje návštěvu německého 
Trevíru na počátku února 2017, italského Rimini 
v květnu, v říjnu bude Gymnázium Otrokovice 
hostit ostatní účastníky projektu a projekt bude 
zakončen v roce 2018 v portugalském Esposende 
a tureckém Istanbulu.  Ve dnech 31. 1.–9. 2. part-
nerská škola v Trevíru hostila naše čtyři žákyně  
1. ročníku a dvě vyučující. Čekalo nás deset dnů 
zajímavých aktivit, různých workshopů, spor-
tovních klání a především práce na projektových 
úkolech. Některé jsme museli splnit už předem 
a výsledky nejen práce své, ale i práce spolužáků 
studentky prezentovaly přímo na místě. Samo-
zřejmě v angličtině. Tak se totiž po celou dobu 
domlouvaly se svými vrstevníky jak z Německa, 
tak také z Portugalska, Itálie a Turecka. Vzhle-
dem k tomu, že bydlely v německých rodinách, 
obohatily si  i slovní zásobu němčiny. 

 Mgr. Kateřina KoZlová, 
 Mgr. eva svoBodová, 
 Gymnázium Otrokovice
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Média jsou nedílnou součástí 
dnešního světa. Bez nich už si 
většina z nás nedokáže před-
stavit každodenní fungování. 
Mnozí lidé začínají den s ran-
ní kávou a zpravodajstvím, 
po cestě do práce si pouští 
v autě rádio, v zaměstnání 
využívají internet a komuni-
kují prostřednictvím e-mailu 
nebo sociálních sítí, při večer-
ní chvilce volna čtou noviny, 
knihy a časopisy... Z těchto 
každodenních situací je jasné, 
že ovlivňují životy nás všech. 
U někoho nepatrně, u jiného 
nezdravě moc. A proto jsme se 
rozhodli nabídnout žákům v le-
tošním školním roce volitelný 
předmět Mediální a komuni-
kační dovednosti, v němž se 
slovo média skloňuje ve všech 
pádech. V hodinách společně 
pronikáme do tajů zpravodaj-
ského světa, hodnotíme objek-
tivitu novinářů, poukazujeme 
na velkou míru násilí v médi-
ích, diskutujeme o kyberšikaně 
a stalkingu, tvoříme prezenta-
ce, plakáty, rozpoznáváme pře-
svědčovací techniky reklamy 
a mnohé další faktory, které 
ukazují světlé i stinné stránky 
fenoménu médií. 

Kromě získávání teoretic-
kých poznatků se snažíme 
vnést do vyučování také něco 
z praxe, a proto jsme vytvoři-
li projekt Poznej svoje měs-
to. Naše mediální redakce 
vytipovala zajímavá místa  
v Otrokovicích, která stojí za to 

navštívit a přiblížit je ostatním 
žákům. Následně jsme rozeslali 
na dané adresy e-maily s pros-
bou o interview a videorepor-
táž. Po počáteční nulové reakci 
ze strany institucí se objevila 
první vlaštovka, a to v podobě 
muzea, restaurace a minipivo-
varu Harley Pub Otrokovice. 
Vstřícný pan majitel nás pro-
vedl v nádherném muzeu, které 
pojme velký počet silných stro-
jů, a povyprávěl nám mnoho 
zajímavého o historii značky 
Harley-Davidson. 

Plni dojmů jsme v následu-
jících hodinách zpracovávali 
natočený materiál. Došlo tak 
na stříhání videa, tvorbu člán-
ku k reportáži, výběr vhodné 
hudby pro podkreslení, práci 
s rozmanitým softwarem a také 
vkládání titulků (malinko nás 
pozlobila kvalita zvuku…). 
Jednoduše starosti, se kterými 
se potýká každá novinářská re-
dakce. 

Na závěr jsme ale vše dotáhli 
do zdárného konce a výsledky 
naší práce si můžete prohléd-
nout na stránkách školy v sek-
ci: Školní rok 2016/17 – Výuka 
– Mediální a komunikační do-
vednosti. Doufáme, že i ostatní 
oslovené instituce nám budou 
nakloněny a podaří se nám vy-
tvořit další reportáže. Už nyní 
se těšíme na novou tvorbu, kte-
rá nás může obohatit o cenné 
zkušenosti z oblasti komunika-
ce a mediální tvorby.
Mgr. jan FojtíK, ZŠ t. G. M.

Projekt Poznej svoje město
Stalo se již tradicí, že si žáci 
z devátého ročníku berou pod 
svá křídla děti z první třídy. 
A jak vzájemnou spolupráci 
hodnotí deváťáci?

První setkání s našimi ma-
lými kamarády proběhlo asi 
před rokem, když jsme je do-
provázeli při zápisu do školy. 
Další příležitostí byla zábavná 
procházka školou, kdy jsme 
budoucí prvňáčky, tehdy ještě 
předškoláky, uvítali a provedli 
po naší škole. Od té doby jsme 
je začali postupně poznávat 
a kamarádit se s nimi. Většině 
se naše škola zalíbila natolik, 
že sem nastoupili do první tří-
dy. Každý deváťák má svého 
prvňáčka, vlastně někteří mají 
dva, protože na tři první třídy 
jsou jen dvě deváté. A chcete 
vědět, proč má každý prvňáček 
svého deváťáka? Představte si, 
že se ocitnete v novém prostředí 
plném neznámých lidí. To není 
jednoduchá situace, proto se ji 
snažíme na naší škole každý rok 
malým dětem usnadnit. První 

školní dny jsme byli prvňáčkům 
stále nablízku, protože to ve své 
nové škole ještě neznali, nedo-
kázali se hned zorientovat v no-
vých a také velkých prostorách. 
Každé ráno jsme svého prvňáč-
ka vyhlíželi u vchodu, zavedli 
ke skříňce, aby se přezul a pak 
honem do třídy, kde už čekaly 
paní učitelky. 

Zpočátku jsme si mysleli, že 
nebude jednoduché pomáhat 
malým dětem, ale počáteční 
obavy, stud a nervozita se brzy 
rozplynuly a začala vznikat 
nová kamarádství. Pokaždé, 

když se s nimi vidíme, užijeme 
si mnoho zábavy. Příležitosti, 
při kterých se setkáváme, jsou 
vždy jiné. Tou první bylo pa-
sování našich nových kamará-
dů na skutečné školáky. Shodli 
jsme se na tom, že tato akce byla 
zatím nejlepší. Ta atmosféra, 
smíšené pocity, chvíle napětí, 
jen abychom to nezkazili. Ale 
všechno dobře dopadlo a my už 
se nemohli dočkat chvíle, kdy 
budeme moci jít znovu za naši-
mi kamarády. My a naši prvňáč-
ci jsme totiž dobrá parta. Máme 
se rádi, těšíme se na společně 
strávený čas. Není ho žel tolik, 
kolik bychom si přáli. A tak si 
vychutnáváme každý okamžik 
– při vyrábění vánočních dárků 
pro rodiče prvňáčků, při čtení 
pohádek, při povídání o velké 
přestávce nebo při předávání 
prvního vysvědčení. 

Polovina školního roku uběh-
la jako voda a my už se zase tě-
šíme na další společně strávené 
chvíle.  Žáci iX. a + iX. B, 

 ZŠ trávníky

spolupráce deváťáků a prvňáčků aneb Máme nové kamarády

  Gymnazisté, mluvte!
Experimentárium na Střední průmy-
slové škole Otrokovice poskytuje 
atraktivní formou technické vzdě-
lávání. Novinkou letošního škol-
ního roku je vzdělávací program 
zaměřený na žáky a žákyně z 8. a 9. 
tříd základních škol. Jeho hlavním  
mottem je citát největšího učitele 
J. A. Komenského „Nevěřte vše-
mu, co se vám k věření předkládá. 
Zkoumejte vše a přesvědčujte se 
o všem sami.“ Cyklus výukových 
lekcí je orientovaný na fyziku, che-
mii a techniku. „Obsahem nového 
programu je zajímavá teorie spojená 
s netradičními pokusy a praktickou 
přednáškou z firemního prostředí. 
Celý program navíc spolumoderují 
žáci školy, kteří svým neformálním 
přístupem dávají osmákům a deváťá-
kum nahlédnout do života na střední 
škole,“ vysvětluje ředitel SPŠ Otro-
kovice Libor Basel.

Experimentárium, to jsou čtyři 
patra plná zábavy a současně i vědo-
mostí. Na mnoha interaktivních mo-
delech si mohou žáci vyzkoušet, jak 
fungují zákony fyziky, matematiky, 
přírodovědy či techniky ve světě ko-
lem nás. Spoustu modelů si sami se-
staví podle návodu nebo podle vlast-

ní fantazie. Učitelé z otrokovické 
průmyslovky jsou nejen zkušenými 
pedagogy, ale i nadšenými popula-
rizátory vědy a moderního přístupu 
k poutavé výuce. Program aktuálně 
prověřilo již osm základních škol. 

Nyní nabízí Experimentárium 
novou velkou a dobře vybavenou 
expozici optiky a ultrazvuku, jejíž 
součástí je několik mikroskopů při-
pojitelných na počítač. Mikroskopy 
jsou schopné fotografovat a natá-
čet videosekvence mimo samotnou 
expozici, po připojení k počítači 
je možné s materiálem pořízeným 
v přírodním terénu dále pracovat 
a analyzovat jej. Pro zvídavé žáky 
a jejich učitele se otevírají další 
možnosti jak školní, tak i mimo-
školní činnosti. Některé z aktivit se 
dějí ve spolupráci se zahraničními 
partnery projektu Let The Science 
Discover Us, finančně podporova-
ném z projektu Erasmus+. V květnu 
v Experimentáriu proběhne za účasti 
španělských, italských a tureckých 
studentů a vyučujících rozsáhlý fes-
tival na podporu vědy a techniky. 

 otakar Pancner,
 manažer experimentária, 

 SPŠ Otrokovice

V letošním roce žáci Zá-
kladní školy Mánesova 
navázali spolupráci s ju-
niorskou dívčí školou 
v Jeruzalémě, Izrael (Al 
Sawahreh Prep Girl’s School). 
Dohodli jsme se na několika ro-
vinách spolupráce.
1. Náš GLOBE tým složený 
z žáků 7. až 9. ročníku se bude 
s dívkami z Izraele potkávat on-
-line přes Skype či Facebook 
Messenger a procvičovat kon-
verzaci v angličtině nejen při 
konzultování výzkumného pro-
jektu.
2. Budeme mít společný fenolo-
gický projekt – pozorování růstu 
jahod dvěma různými způsoby – 
hydroponicky a klasicky v zemi-

ně/substrátu. Údaje o růstu 
jahod dáme do souvislosti 
s meteorologickými daty, 
která měříme téměř denně 
v naší meteorologické sta-

nici na školní zahradě.
3. Srovnáváním našich meteodat 
poznáme lépe rozdíly v podnebí 
a počasí našich zemí – Česká re-
publika a Izrael.

O našich postupech vás bude-
me pravidelně informovat. Další 
informace můžete najít na www.
zsotrman.cz v menu Mimoškolní 
činnost/školní klub/Zapálení pro 
vědu, na našem GLOBE padletu 
https://padlet.com/Pavel_Broza/
globe.  ing. Pavel BroŽa, 
 koordinátor projektu, 
 ZŠ Mánesova

 

GloBe spolupráce napříč kontinenty

experimentárium má nový vzdělávací 
program pro osmáky a deváťáky

 



Otrokovický jezdec Pavel Valoušek se spolujezd-
kyní Veronikou Havelkovou, startující za košic-
ký tým MM Rallye, se stal absolutním vítězem 
slovenského mistrovsví v rallye za rok 2016.  Da-
řilo se mu i doma – v Barum Rally skončil na  
4. místě.

„Byla to velmi náročná sezona. Jsem velmi 
rád už kvůli našim slovenským klukům a kama-
rádům, kteří nás podporují, že se nám podařilo 
titul vybojovat. Musím moc poděkovat celému 
MM Rally teamu z Košic. A velké díky patří 
Verunce Havelkové, která makala neskutečným 
způsobem. Dále patří velké poděkovaní celé mojí 
rodině, která mě v závodech podporuje a pomáhá 
mi,“ neskrýval emoce Valoušek. Náročným zá-
vodem byla také Barum Rally, kde měl tým vy-
hlídky na ještě lepší než bramborovou medaili. 
„Nebýt mojí chyby a následného defektu, mohli 

jsme bojovat až o druhé místo, což by bylo super. 
Věřím, že letos se nám podaří postavit na start 
a bojovat o příčky nejvyšší,“ doufá jezdec.  (ano)
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tandem valoušek–havelková jsou mistry slovenska

Rallye Hustopeče, započítávané do mistrovství 
Slovenské republiky.  Foto: Zdeněk KnaPíK

O víkendu 4. a 5. února se konal 
tradiční zimní házenkářský tur-
naj Jiskra Winter Handball Cup 
2017 v kategorii žen a doroste-
nek. Na sobotní turnaj žen přijala 
pozvání čtyři družstva z Česka 
a Slovenska. 

Otrokovičanky sice v prvním 
utkání sice podaly velmi dobrý 
výkon proti pozdějšímu vítězi, 
slovenskému Hlohovce, pak 
však zcela propadly v souboji 
s Interem Bratislava i druholigo-
vými Ivančicemi a obsadily tak 
až pátou příčku. „Poslední zápas 
proti Zlínu již byl v našem podá-
ní o něco lepší. V zápasech nás 
trápila především herní disciplí-
na a v souboji s Interem žalostná 
koncovka,“ komentoval místo-
předseda klubu Zbyšek Cileček.

V neděli pokračoval turnaj 
zápasy dorostenek. Ve skupině 
A byla děvčata ze Zlína, Veselí 
nad Moravou a slovenské Šaly. 
Ve skupině B se pak domácí 
utkaly se slovenskými HK AS 
Trenčín a Sporta Hlohovec. Sku-
pinu A ovládlo Veselí nad Mora-
vou se dvěma výhrami. Ve sku-
pině B zvítězily Otrokovičanky, 
které po velmi dobrém výkonu 
porazily Trenčín a v souboji 
s Hlohovcem remizovaly. V boji 
o první místo držely s favorizo-
vaným Veselím krok do 40. mi-
nuty, pak však již nezvládly tlak 
soupeřek a podlehly rozdílem 
devíti branek. 

Zimní turnaj byl poslední 
přípravou žen na jarní část ligy. 
Díky výhrám v posledních dvou 
zápasech první části sezony pře-

zimovalo družstvo žen na 8. mís-
tě tabulky se ziskem devíti bodů. 
„Mrzí nás především tři remízy 
v domácím prostředí. Také zápa-
sy v Hodoníně a v Olomouci ne-
byly z naší strany moc povedené. 
Dobré výkony jsme podali proti 
Zlínu, Kunovicím a Vršovicím. 
Velkým přínosem byla výpomoc 
Pavly Nevařilové, za což jí velmi 
děkujeme a věříme, že ji domácí 
diváci ještě uvidí i v jarní části 
soutěže,“ poznamenal Cileček. 
Doufá, že se podaří doplnit žen-
ský kádr ještě o další hráčky,  

především počítá se zapojením 
děvčat z kategorie dorostu.

Doma se házenkářky představí 
25. února v 15 hodin. Hostit bu-
dou lídra soutěže, celek HK Ho-
donín. V 17 a v 19 hodin násle-
dují zápasy mladších a starších 
dorostenek proti stejnému soupe-
ři. „Věříme, že do sportovní haly 
na Štěrkovišti najde cestu větší 
množství příznivců, než tomu 
bylo na podzim a vytvoří domá-
cím hráčkám pěknou sportovní 
kulisu,“ uzavřel Cileček.
 anna novotná

házenkářky prověřily formu zimním turnajem

Otrokovický tenista Stanislav 
Nebojsa získal v Plzni bronzo-
vou medaili na halovém českém 
šampionátu ve čtyřhře a má již 
třetí medaili z mistrovství ČR 
v kariéře. Turnaj nejlepších dva-
atřiceti českých hráčů byl velmi 
kvalitní, ozdobil ho například 
Lukáš Rosol nebo Jan Hernych. 
Nebojsa postoupil ve dvouhře 
do osmifinále, když porazil kla-
denského Vachtla po těžkém boji 
4:6, 6:3 a 6:4. V něm podlehl 
talentovanému Pechalovi z Pro-
stějova. Třetí cenný kov z debla 
získal zkušený otrokovický hráč 
s Michalem Bíškem ze Sparty 
Praha. V 1. kole proti prostě-
jovským Bartoňovi s Trefným 
odvrátili  čtyři mečboly a vyhráli 
6:4, 2:6 a 14:12. Ve čtvrtfinále 
prohrávali již 1:5 v rozhodují-
cím supertiebreaku, přesto kon-
covku zvládli a zdolali Polánku 
(Mar. Lázně) s Pechalou 7:6, 
4:6 a 10:7. V semifinálovém 

boji proti špičkovým mladíkům 
z Prahy Vocelovi a Gengelovi 
sahali rovněž po zisku sady, ale 
nakonec těsně podlehli 1:6 a 6:7 
a brali bronz.  „Od turnaje jsem 
toho moc nečekal, nebyl jsem 
zdravotně zcela fit, výsledek je 
senzační. V koncovkách zápa-
sů rozhodla obrovská bojovnost 
a zkušenosti. Navíc mi v posled-
ní době začínají vyhovovat spíše 
rychlejší povrchy,“ zhodnotil te-
nista Jiskry Otrokovice.  (sne)

nebojsa bronzový na mistrovství republiky

Pod záštitou starosty Otrokovic 
Mgr. J. Budka a předsedy KFS 
Zlín V. Hrubčíka se v sobotu 
4. února uskutečnil již XII. roč-
ník mezinárodního turnaje žáků 
kategorie U13 v halové kopané 
– Memoriál Miroslava Hlobila. 
Kvalitně obsazeného turnaje se 
kromě tuzemských družstev FC 
Zlín, FC Vsetín,  Paseky Zlín,  
1. FC Slovácko a pořádajícího SK 
Baťov 1930 , zúčastnil i sloven-
ský celek  Lokomotíva Trnava. 
Turnaj se hrál systémem každý 
s každým. Roli favorita potvrdili 
hráči 1. FC Slovácko, kteří bez 
ztráty bodu po zásluze obsadili 
první místo. Dařilo se i sloven-
ským hostům, když Lokomotí-
va Trnava získala druhé místo. 
Třetí skončili hráči FC Vsetín 
(na snímku, červenobílý dres, zá-
pas s SK Baťov 1930). Družstvu 
SK Baťov 1930 se herně ani vý-
sledkově nedařilo, skončilo na 6. 
místě, když je může alespoň těšit 
remíza se stříbrnou Lokomotí-
vou Trnava. Nejlepším hráčem 
turnaje byl vyhodnocen Tadeáš 
Jurčeka (1. FC Slovácko), nejlep-

ším brankářem Alexandr Urban 
(FC Vsetín) a cenu pro nejlepšího 
střelce si třinácti  brankami za-
jistil Tomáš Hegyi (Lokomotíva 
Trnava). Turnaj měl výbornou 
sportovní i společenskou úroveň, 
kterou jen podtrhla osobní účast 
starosty města Mgr. J. Budka 
a předsedy KFS Zlín V. Hrub-
číka, kteří společně předali ceny 
nejlepším družstvům a hráčům 
a popřáli jim mnoho sportovních 
i osobních úspěchů v jejich začí-
nající fotbalové kariéře. 

 Petr trávníČeK, 
 SK Baťov 1930

Stanislav nebojsa (vlevo) s Mi-
chalem Bíškem. 

Xii. ročník Memoriálu Miroslava hlobila
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Získejte 20% slevu na pojištění domácnosti, 
rodinného domu, bytové jednotky, rekreačních 
objektů a zahradní architektury.

V případě, že máte u Generali sjednané a platné 
pojištění motorového vozidla, úrazové nebo životní 
pojištění, získáte slevu dalších 20 %.

Slevu je možné uplatnit jen u uvedeného agenta při sjednání nového pojištění.

Mimořádná 
sleva až 40 %

Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Otrokovice
Tř. Osvobození 141
Milan Pagáč, M 608 474 347
milan_pagac@generali.cz

Otrokovický atlet Tomáš 
Janeček zazářil 9. února 
na 19. METAL-PS mezi-
národním halovém mítinku 
mládeže a dospělých 2017. 
Zvítězil v trojskoku výko-
nem 14,81 metru. Zůstal tak 
sice za osobním rekordem 
z nedávného ostravského 
mítinku, kdy doskočil 15,13 
metru, na suverénní vítězství 
mu však výkon stačil. Na mí-
tinku se představilo v atletic-
kých disciplínách přes dvě 
stě dětí a ke stovce dospělých 
z Česka, Slovenska, Bělorus-
ka, Itálie, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska a Ukrajiny.  (ano)
 Foto: anna novotná

na mezinárodním mítinku zářil i otrokovičan

Boj o míč. V první zápase Jiskra Winter Hanball Cupu se Otroko-
vičanky (v růžovém) utkaly se Sportou Hlohovec. Pozdějšímu vítězi 
turnaje podlehly těsně 21:22.  Foto: anna novotná



Majitel a ředitel tiskárny HART 
PreSS oldřich hotaŘ 
může být na svou firmu hrdý. 
Obstála v tvrdé konkurenci  
a 3. února oslavila pětadvacet let 
od svého založení. 
Přibližte prosím začátky 
hart  Pressu.
Začátky byly z dnešního pohledu 
velice jednoduché. Když v jeden 
čas přijdete o práci,  přemýšlíte, 
co dál. Máte tři možnosti: někde 
o práci prosit, nebo prosit o pod-
poru, nebo se zdravě namíchne-
te a vrhnete se do podnikání. Já 
jsem si vybral tu třetí variantu 
a měl štěstí, že jsem v průběhu 
prvního roku podnikání potkal 
Jirku Holuba, se kterým jsme 
se dali dohromady, a právě  
3. února 1992 jsme položili zá-
kladní kámen Hartu, tenkrát re-
klamní agentury. Tu jsme pak 
v roce 1995 přetransformovali 
na HART PRESS, spol. s r. o. 

Od té doby jsme budovali, budo-
vali, budovali a v podstatě budu-
jeme dodnes, změnilo se pouze 
to, že jsem v roce 2004 zůstal 
sám. Jirka se se mnou rozešel, 
ale podle předem dohodnutých 
pravidel hry a jako kamarád, 
což je vzácná věc. Dodneška se 
setkáváme, vzpomínáme na tu  
pionýrskou dobu, kdy jsme tvo-
řili, kdy jsme fakturovali na psa-
cím stroji, kdy jsme objížděli 
klienty a nabízeli další služby. 
Mám z té doby i smíšené pocity, 
a to díky povodním v roce  1997, 
to pro nás bylo moc špatné, nic-
méně právě tehdy se projevily 
kladné vlastnosti všech zain-
teresovaných osob a já si jich 
do dneška moc a moc vážím.
Kde všude působíte, na kte-
rých trzích máte zákazníky?
Převážnou většinu produkce dě-
láme pro české firmy, které mají 
ale dosah do celé střední Evro-
py – do Maďarska, Polska, Čes-
ka, na Slovensko, do Rakouska, 
a pak samostatné klienty v Čes-
ku, na Slovensku, v Německu 
a v Rakousku. Takže se dá říci, 
že střední Evropa je naše lokali-
ta, naše odbytiště, rybník, ve kte-
rém lovíme. 
je složité sehnat odborné  
pracovníky?
Jezdím po výrobních podnicích, 
všude se setkávám s požadavky 
na určité typy profesí, odbornos-

tí. Těch lidí je všeobecně nedo-
statek. U nás je to o to složitější, 
že všechny technologie jsou po-
čítačového systému, elektronic-
ky řízené, dotykové obrazovky 
aj. Musí je obsluhovat pouze 
studovaní lidé, prostě mistři 
v oboru.  Nelze vzít člověka 
z ulice. Ti lidé to musí ovládat, 
musí umět odstraňovat drobněj-
ší závady a tak dále. Takže se 
samozřejmě potýkáme s nedo-
statkem kvalifikovaných pra-
covníků. Uzavřeli jsme ale do-
hodu s polygrafickým učilištěm 
a připravujeme do praxe mladé 
zájemce jak v oboru knihař, tak 
i v oboru tiskař. Zaučujeme je 
na našich kvalitních strojích, 
protože učňovská střediska mají 
zpravidla knihařské a  tiskařské 
stroje nižších úrovní. Takže jim 
ukazujeme, co všechno dnes 
trh v oblasti technologií nabí-
zí a snažíme se je vést k tomu, 
aby přemýšleli trošku jinak, 
dopředu. Aktuálně hledáme ře-
zače a také absolventy vysokých 
a středních škol na rozšíření 

obchodního týmu. Více infor-
mací je uvedeno na našem webu 
www.hartpress.cz.
není to jen o lidech, je to 
i o strojích. jak se vám daří 
držet trendy?
Pokud chcete dělat velké ob-
jemy, velké obraty, velké za-
kázky, musíte mít k tomu ade-
kvátní technologie. My dnes 
máme technologie, které jsou 
na úrovni VIP tiskáren nejenom 
v České republice, ale v celé 
Evropě. Vlastníme jedenáct tis-
kových stanic B1, tedy formátu 
sto na sedmdesát centimetrů. 
Produkce těchto tiskových stro-
jů je patnáct tisíc archů za hodi-
nu. Když to přepočítám na plný 
výkon, je to jeden až jeden a půl 
kamionu papíru z jedné maši-
ny denně. Pokud stroje těchto 
kvalit, těchto výkonů nemáte, 
nemůžete na trhu usilovat o VIP 
zakázky. 
Pětadvacet let je za vámi, dou-
fám, že dalších pětadvacet let 
a víc před vámi. jaké máte 
plány do budoucna?

Moje nastupující rodinná garni-
tura z toho byla pramálo potěše-
ná, když jsem prohlásil, že budu 
ve firmě ještě dalších pětadvacet 
let (smích). Ono to samozřejmě 
nemusí být až tak docela prav-
da, nicméně letos bychom měli 
stavět další montovanou halu 
pro výrobní, logistické a jiné 
účely. Do této nové haly počí-
táme s dalším tiskovým strojem, 
minimálně šesti- až osmibarev-
ným, už jenom proto, abychom 
produkci, kterou děláme v sou-
časnosti, udrželi a zároveň měli 
i jakýsi náskok. A taky jistotu, 
že v případě, že nám odběrate-
lé zvýší produkci, budeme na ni 
schopni okamžitě zareagovat. 
Budeme schopni vyrábět a ob-
stát. Konkurence je dnes veliká 
a nejde jen o to umět udělat, 
ale umět nabídnout i doprovod-
né programy, jako je logistika, 
systém balení atd. Pokud máte 
velkou objednávku a neumíte 
reagovat na požadavky, zpravi-
dla o takovou zakázku přijdete.               
 PR
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hart Press slaví pětadvacáté výročí založení. je ve skvělé formě
otrokovická tiskárna patří po právu do první tiskařské ligy

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.

je co slavit. Vedení, zaměstnanci a klienti firmy HARt PReSS oslavili společně pětadvacetiny v Otrokovické BeSeDĚ. Během slavnostního večera, na kterém bylo 
přítomno na dvě stě deset hostů z české republiky, Slovenska a Rakouska, se nejen vzpomínalo. ředitel tiskařské firmy Oldřich Hotař také ocenil vybrané pracovníky. 

Povodně prověřily nervy i charaktery. ničivé povodně, kte-
ré v červenci 1997 zasáhly Otrokovice, se nevyhnuly ani tiskárně 
HARt PReSS. Škoda byla 40 milionů korun, lidé pracovali na 
opravách firmy i svých domácností.


