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Město se prezentovalo na veletrhu

Přijeďte k nám. Pozvání pro turisty do Otrokovic bylo 
hlavním důvodem prezentace města na mezinárodním ve-
letrhu cestovního ruchu GO a Regiontour, který se usku-
tečnil 18. až 21. ledna na brněnském výstavišti. I letos byl 
stánek Otrokovic součástí expozice Centrály cestovního 
ruchu Východní Moravy, oblasti Zlínsko–Luhačovicko. 
Dámy v prvorepublikových kostýmech upozornily na sté 
výročí vzniku samostatného Československa. Hostesky 
zájemcům rozdávaly úsměvy a tematické kapesní kalen-
dáříky Otrokovic na rok 2018. „Hlavním úkolem hostesek 
na čtyřdenním veletrhu cestovního ruchu bylo pozvání 
turistů do našeho regionu, potažmo našeho města. Přesto, 
že jsme průmyslovým městem, můžeme u nás nabídnout 
například plavbu po Baťově kanálu, můžeme se pochlu-
bit cyklostezkami podél řek Moravy a Dřevnice, k dispo-
zici máme celou řadu sportovních areálů, jako je in-line 
ovál, venkovní koupaliště nebo lanové centrum pro děti. 
Ve městě se nachází také spousta ubytovacích a stravo-
vacích zařízení,“ uvedla Marcela Kozlová z Turistické-
ho informačního centra Otrokovice. Také připomněla, že 
velkou výhodou Otrokovic je poloha města. Nachází se 
na důležitých silničních a železničních tazích a tím jsou 
Otrokovice vstupní branou do Zlínského kraje.   (ste) 
 Foto: Anna NovotNá 

Vážení čtenáři,
když se řekne slovo masopust, nebo někde také fašanky, většinou se nám jako první vybaví 
masky a vodění medvěda. Co však víme o tom, odkud se tato tradice vzala a jaký má význam? 
ti, kdo tyto tradice zachovávají, musejí počítat s tím, že termín jejich konání je každý rok jiný. 
Masopustní dovádění se totiž odehrává před Popeleční středou, což je pohyblivý svátek závislý 
na termínu Velikonoc. Původně šlo o předkřesťanské zvyky na závěr zimy, ovšem s rozšířením 
církevních svátků se přizpůsobily liturgickému kalendáři.

čas jejich konání vychází z termínu Velikonoc, které se slaví v neděli po prvním jarním úplň-
ku. takže jejich termín může vycházet od 21. března až do druhé půli dubna. Jim předchází 
čtyřicet dnů postní doby, což je pro křesťany čas odříkání a zdrženlivosti jak ohledně jídla, tak 
zábavy. Dříve bylo samozřejmostí, že se v tomto čase nepořádaly žádné veselice, tancovačky 
včetně svatebních hostin. naopak v čase od nového roku do Popeleční středy byl čas vhodný 
právě na pořádání plesů a karnevalů. Proto i čas se zvyky, kdy byla poslední možnost před 
začátkem půstu „dát si do nosu“ a pořádně se poveselit, se začal nazývat masopust. Slovo 
„fašanky“ vzniklo z německého slova fasching, což je česky karneval.

Důvodem křesťanského půstu je čas přípravy na oslavu Kristovy oběti, který se tak kvůli 
spáse člověka dokázal vzdát vlastního života a podstoupil nesmírné utrpení. Jakmile nastane 
Popeleční středa, pro křesťany je to den přísného půstu, kdy se nejí maso a je možné se jen 
jednou najíst dosyta. Stejně tak je tomu i na Velký pátek, což je den Ježíšova ukřižování, kdy 
postní doba končí. 

  úvodNí slovo

Zápach ve městě se v zimním 
období tak často a tak výrazně 
nevyskytuje, ale otrokovická 
radnice nepolevuje ze svých 
snah situaci řešit. Na webo-
vých stránkách města je umís-
těn nový elektronický formu-
lář o hlášení výskytu zápachu, 
který mohou občané využít 
a zápach nahlásit. Společnost 
MAT provozující kafilerii 
zase zřídila hot line.

„Formulář vznikl ve spolu-
práci s komisí životního pro-
středí. Má nyní uživatelsky 
přijatelnou formu, takže se 
dá vyplnit během pár minut. 
Opětovně žádáme obyvatele 
Otrokovic, zejména části Bah-
ňák, kde je výskyt zápachu 
nejčastější, aby obětovali ně-
kolik minut k vyplnění elek-
tronického formuláře. Proto-
že zápach téměř není možno 
reálně změřit, jsou hlavním 
důkazem, který si může měs-
to opatřit a použít, záznamy 
o výskytu obtěžujícího zápa-
chu od vás, obyvatel města,“ 
vyzvala Otrokovičany vedou-
cí odboru životního prostředí 
Anna Pšejová.

Významný počin v mo-
nitoringu výskytu zápachu 
realizoval také provozovatel 
kafilerie,  společnost MAT. 
Na základě předchozích jed-
nání mezi vedením města 
a této společnosti byla na fir-
mě zřízena nepřetržitá tele-
fonní linka zapojená na zá-
znamník, číslo 770 146 620. 
Na tuto linku mohou obyvate-
lé ohlásit informaci v případě 
výskytu zápachu, u kterého 
dojdou k přesvědčení, že po-
chází z provozu kafilerie. 
Na záznam je potřeba uvést 
místo zjištění zápachu (nejlé-
pe upřesnit například pomocí 
čísla popisného nebo úsekem 
ulice), dále čas zjištění zá-

pachu, případně jakou dobu 
přetrval, uvést jméno není 
nezbytné, ale pro případnou 
další komunikaci bude vítá-
no. Zaznamenaná oznámení 
budou automaticky formou 
e-mailu přenášena jednak pra-
covníkům společnosti MAT, 
ale také na pracoviště měst-
ského úřadu. Cena volání 
na záznamník (Vodafone) je 
běžná podle podmínek, které 
má sjednány volající se svým 
operátorem.  

Připomínáme, že město ani 
městský úřad nemají po strán-
ce ochrany ovzduší u tzv. vy-
jmenovaných zdrojů žádné 
oprávnění ke kontrole provozů 
společností, které produkují 
zápach, a nemají ani možnost 
ukládat nápravná opatření. 
Proto se snaží využít všech 
ostatních možností ke zlepšení 
situace. Podněty od občanů pak 
umožňují shromáždit podklady 
a důkazy pro předání podnětu 
kompetentním úřadům i zvý-
šení tlaku na kontrolní orgány 
k řešení problému. 
 Romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic

Na webu otrokovic je nový formulář 
pro nahlášení zápachu ve městě

Formulář:
www.otrokovice.cz – 
Město a okolí – Životní 
prostředí a zvířata – 
ovzduší – Problematika 
zápachu, elektronické 
hlášení.

Záznamník ohlašování 
zápachu z provozu MAt: 
770 146 620.

Josef ZeliNkA, farář

snímky z masopustních průvodů v otrokovicích a kvítkovicích najdete na straně 2



2 OtrOkOvické
nOviny

Nám. 3. května 1791 (nová budova MÚ), Otrokovice, tel. 777 832 792

Poslední volná místa

Jazykové kurzy pro dospělé, 
mládež a děti od 3 let
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výzva k podávání návrhů na udělení titulu osobnost města otrokovice a Ceny města otrokovice
výzva k podávání návrhů 
na udělení titulu 
osobnost města otrokovice 
Podmínky udělení titulu Osobnost 
města Otrokovice pro rok 2018:
1. Město Otrokovice v rámci systé-
mu oceňování v souladu s ustano-
vením § 36 odst. 2 obecního zřízení 
uděluje titul OSOBNOST MĚSTA 
žijícím osobnostem za významný 
přínos pro rozvoj města a jeho pro-
pagaci.
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 daném 
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 2018.
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 příbuzným 
pouze výtvarný symbol.
7. Titul předává starosta města 
na slavnostním večeru u příležitos-
ti Dne vzniku samostatného česko-
slovenského 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 2018:
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 2018.
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

kvítkovicemi a otrokovicemi prošly masopustní průvody
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srdečné přivítání. Masopust tentokrát vyšel na 10. února. Maškarní průvod procházející Kvítkovicemi zastavil co chvíli. Lidé měli pro rozličně namaskované spoluoby-
vatele nějakou tu korunu a také občerstvení. Vybrané finance použijí kvítkovičtí hasiči na svou činnost, hlavně pro práci s dětmi. 

skoro jako Beatles. tak jako na slavném přechodu Abbey Road kdysi pózovala slavná kapela Beatles, prošly se takto i karnevalové masky v průvodu otrokovických 
dobrovolných hasičů po zebře v ulici J. žižky. Ze středu města pokračovaly přes nadjezd do Stojanovy ulice. tam se jim dařilo získat příspěvek i od řidičů.

Přehlídka masek. V obou průvodech byly kromě klasického medvědáře s medvědem rozličné  mas-
ky. Prý jich mělo být víc, kdyby neřádila chřipka a nachlazení (vlevo Otrokovice, vpravo Kvítkovice).



Aranka Medková Pe-
káRková má za sebou 
studium práva se zaměřením 
na zahraniční obchod a studi-
um personálního managemen-
tu. Do otrokovické organizace 
SENIOR přichází z krajského 
úřadu, kde byla šestnáct let 
personalistkou. Její vysněnou 
prací je však ta v sociálních 
službách. Dlouholetá pra-
xe v práci s lidmi se jí bude 
hodit, vždyť ji čeká jednání 
a zajišťování optimálního pro-
středí jak pro klienty domova 
pro seniory, tak i pro jeho per-
sonál. „Poslední roky, když už 
jsem věděla, že chci z úřadu 
odejít, jsem se rozhlížela, kde 
bych se v sociálních službách 
uplatnila.  Byla docela náho-
da, že to bylo přímo v Otroko-
vicích, kde bydlím. Více znám 
příspěvkové organizace kraje, 
takže původně mě SENIOR 
ani nenapadl. Nicméně, o této 
organizaci jsem slyšela samé 
superlativy. Že je tady vý-
znamná a trvalá podpora zři-
zovatele, schopná paní ředi-
telka (ivana Vardanová, pozn. 
red.), skvělý tým, výborně 
vedená organizace. Nezazna-
menala jsem žádná negativa, 
jen upřímnou chválu,“ těší se 
do nové práce či možná spíše 
na nové poslání. 
Proč jste se rozhodla pro 
seNioR?
Poslední roky jsem věděla, že 
bych se ráda uplatnila v soci-
álních službách. Rozhlížela 
jsem se spíše v rámci příspěv-
kových organizací Zlínského 
kraje, kde situaci znám.  Po-
tom jsem se ale dozvěděla úpl-
ně náhodou, že paní ředitelka 
odchází a je vypsáno výběro-
vé řízení. Informace ale byla 
docela neurčitá, takže jsem se 
podívala na webové stránky 

města – to byla středa, a v pá-
tek byl konec  termínu podání 
přihlášky. To jsem si se vším 
musela hodně pospíšit.
Mohla jste si lépe pročíst 
otrokovické noviny, tam 
byla výzva také…
To nemůžu. Máme dvoj-
domek s mými rodiči, kte-
ří si noviny čtou jako první 
a ke mně se mnohdy už nedo-
stanou. Ale zase dostanu čas-
to tip na informace, které by 
mě mohly zajímat, toto všem 
u nás uniklo. Přihlášku jsem 
stihla odevzdat v pátek snad 
ve čtyři odpoledne. A také 
se zastavit tady v SENIORU, 
promluvit si s bývalou paní 
ředitelkou o této pozici.
Na přivítání se zaměstnan-
ci seNioRu jste řekla, že 
v sociálních službách zatím 
nejste tak zběhlá, že nemáte 
praxi. Ale i tak, překvapilo 
vás zde něco?
Mile mě překvapilo, že mezi 
klienty, ale také v komunika-
ci se zaměstnanci je taková 
uvolněná, velmi přátelská 
atmosféra. Svět zaměstnan-
ců a klientů se prolíná a to je 
moc dobře. Už během ledna, 
kdy jsem v SENIORU ještě 
nepracovala, jsem se snažila 
do některých oblastí pronik-
nout a měla jsem možnost 
řešit s některými zaměstnan-
ci pracovní záležitosti.  Jsem 
mile překvapena vstřícným 
a profesionálním přístupem. 
Všem jde o jednu věc a tou 
je klient. Na rozdíl od úřadu 
tady vidím, že naše práce po-
může konkrétním lidem a cí-
tím její smysl všude kolem…
Chybí vám tu naopak něco?
Ještě jsem neměla možnost 
vše poznat (rozhovor veden 
1. února, první den nástupu 
Aranky Medkové Pekárkové 

do funkce, pozn. red.). Během 
ledna jsem převzala agendu 
od předchozí paní ředitelky 
a teprve se začnu s novými 
tématy seznamovat. Chtěla 
bych trávit hodně času  se za-
městnanci a klienty na všech 
budovách SENIORu a pak 
budu mít jasněji. Nicméně co 
by tady mohlo být, a vlastně 
jinde ještě opravdu není, jsme 
již vymysleli s ředitelem ot-
rokovického gymnázia Ivo 
Kramářem. Studenti Gymná-
zia Otrokovice totiž fungují 
v SENIORu jako dobrovol-
níci a tato spolupráce už má 
tradici. Nejčastěji jsou to ale 
studentky, které mají k našim 
klientům blíž. Studenty by-
chom mohli využít jako pro-
fesionální piloty kola – rikši, 
které by je mohlo vozit na vy-
jížďky po Otrokovicích a oko-
lí. Kola vypadají nádherně, 
jsou moderní, bezpečná, po-
hodlná, viděla jsem je v za-
hraničí. V České republice se 
uvedení na trh připravuje, byli 
bychom první. Navíc věříme, 
že by tento typ dobrovolnictví 
studenty motivoval a zároveň 
by šlo o  terapii oblíbenou 
i u seniorů, kteří by mohli 
díky tomu vidět a navštívit 
místa na Otrokovicku, kde 
už dlouho nebyli nebo by se 
tam sami už vůbec nedostali. 
Kolo je ale poměrně drahá in-
vestice, museli bychom řešit 
otázku financí, bezpečnosti 
a mnoho dalších. Ale třeba se 
najdou i otrokovičtí sponzoři 
z řad našich příznivců a spor-
tovců, kteří by naše seniory 
v cykloterapii podpořili.
Jak chcete seNioR směřo-
vat?
Obecně řečeno jako svůj úkol 
vidím cíle přinejmenším dva, 
spokojené klienty – spokoje-
né zaměstnance. Spokojený 
klient tady věřím je. Opravdu 
chvála na SENIOR sahá dale-
ko. Zařízení má velice dobrou 
pověst i u odborné veřejnos-
ti. Myslím, že paní ředitelka 
odvedla obrovský kus práce, 
byla velkou osobností v so-
ciálních službách a pro mě 
velkým vzorem do budouc-
na. Budu se snažit načíst tu 
její stopu a minimálně stejně 
dobře pokračovat. Na druhou 
stranu situace na trhu práce 
je tak špatná a práce v soci-
álních službách tak náročná, 
že bych se opravdu aktuálně 
snažila především o spoko-
jené zaměstnance. Věřím, že 
jsou, ale prostor ke zlepšová-
ní je vždy.  Z toho, co umím, 
co znám, se budu snažit vytě-
žit a zaměstnance motivovat 
a stabilizovat v rámci mož-
ností. Není to proto, že jsem 
personalista, ale situace to 
vyžaduje. Abychom měli kva-
litní službu, musíme mít pro-
fesionální zaměstnance a mít 
jich dostatek. 
 Anna NovotNá

Nájemné letos radnice opět nenavýší
Živnostníci, kteří jsou v nájmu v městských prostorách, se nemu-
sejí ani letos obávat zvýšení nájemného o inflaci za předchozí rok. 
Městu sice smluvně umožňuje uplatnit pravidelné zvyšování ná-
jemného s ohledem na pohyb inflace inflační doložka, radní však 
rozhodli, že ji ani letos nevyužijí. „Nájemné u prostor sloužících 
k podnikání bylo naposledy zvyšováno v roce 2009 o míru inflace 
roku 2008,“ sdělila vedoucí majetko-právního odboru Jaroslava 
Zimáková. Na počátku roku 2018 zveřejnil Český statistický úřad 
průměrnou meziroční míru inflace roku 2017, která činí 2,5 %. Ná-
jemné se nebude zvyšovat ani u městských bytů. Město pronajímá 
celkem 434 bytů. V současné době je nájemné stanoveno na částku 
45 korun za m2 a u bytů snížené kvality na částku 37 korun za m2 
podlahové plochy za měsíc. „Vzhledem k tomu, že město pronají-
má byty především sociálně slabším osobám, ponechali jsme výši 
nájemného na stejné úrovni jako v předchozích letech,“ uvedl sta-
rosta Jaroslav Budek. V roce 2018 se nebude zvyšovat o inflaci ani 
nájemné a pachtovné za pozemky, které město pronajímá a pro-
pachtovává k soukromým nebo podnikatelským účelům.  (red)

krajský hasičský záchranný sbor poskytne 
otrokovickým hasičům digitální terminál
Dobrovolní hasiči z Otrokovic obdrželi od Hasičského záchran-
ného sboru Zlínského kraje digitální vozidlový terminál MATRA 
v hodnotě osmdesát tisíc korun. Tímto zařízením je nově vybaveno 
zrenovované požární vozidlo TATRA CAS 32. Terminál umož-
ňuje vyšší kvalitu spojení v rámci požárních jednotek, ale hlavně 
mezi všemi složkami Integrovaného záchranného systému. „Na-
hradí starou analogovou vysílačku, která už nesplňuje podmínky 
pro pokrytí našeho hasebního obvodu. Zlepší naši komunikaci se 
složkami Integrovaného záchranného systému. Rád bych touto 
cestou poděkoval Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje 
za bezplatný převod tohoto terminálu,“ uvedl velitel jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů Otrokovice Ludvík Kubín.  (ste)

startují registrace do soutěže do práce na kole
Do práce na kole je celostátní soutěž, jejíž 8. ročník se koná 
v květnu. Registrace začínají 1. března a během března jsou i nej-
výhodnější. Neváhejte a přihlaste se včas. Poplatky za registraci 
se liší podle data. Ti, kteří se přihlásí nejdříve, tedy od 1. března 
do 2. dubna, zaplatí 290 korun. Od 3. do 17. dubna zaplatí zá-
jemci 340 korun, a pokud se soutěžící přihlásí na poslední chvíli, 
je poplatek 390 korun. Cílem soutěže je motivovat co nejvíce 
lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo 
nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chů-
ze. Když přestanou denně jezdit autem, zlepší si kondici, nála-
du, přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bez-
pečnějšímu městu. Do práce na kole je soutěž pro všechny, kdo 
sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech a pra-
videlně spolu s kolegy dojíždí během května do práce na kole. 
Letos se již potřetí zapojí do soutěže i běžci, chodci, bruslaři, 
skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři… V rámci soutěže se 
účastníci mohou zapojit hned do několika kategorií zaměřených 
na pravidelnost, délku jízdy, kreativitu aj. Zaměstnavatelé mo-
hou bojovat o titul Cyklozaměstnavatel roku i v kategorii nej-
lepší vnitrofiremní soutěž. Smyslem je totiž také přesvědčit za-
městnavatele, aby na kole dojíždějícím zaměstnancům vytvořili 
potřebné zázemí (stojany, sprchy, šatny…).  (ste)

varování před jízdou načerno mnohé neodradilo
Mnozí cestující, kteří využívají zejména o víkendech noční spoje 
Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO), cestují bez platné 
jízdenky. Potvrdily to dvě lednové víkendové kontrolní akce. Ta 
první, ve dnech 12.–14. ledna, byla výjimečně bez pokut. Vždy dva 
revizoři cestovali celou noc z pátku 12. na sobotu 13. ledna a opět 
ze soboty 13. na neděli 14. ledna v každém ze tří nočních vozů 
na linkách (2, 8 a 70) MHD DSZO. Kontrolovali všechny cestující. 
Výsledek nebyl příliš potěšující: šestapadesát nemělo platný jízd-
ní doklad. Výjimečně jim bylo umožněno koupit si lístek u řidiče 
či přes SMS. Jen několik černých pasažérů si vystoupilo, ostatní 
možnosti nákupu jízdního dokladu využili. Noční cestující bez 
jízdenky se ovšem příliš nepoučili. Padesátku totiž přistihli revi-
zoři také po dvě víkendové noci od 19. do 21. ledna. Na rozdíl 
od předchozí akce už se černým pasažérům účtovaly běžné přiráž-
ky k jízdnému. V běžném provozu při kontrolách převážně v denní 
dobu revizoři zachytí za 24 hodin průměrně devatenáct cestujících 
bez jízdenky. „Jestliže je za pouhých šest hodin v nočních spo-
jích odhaleno zhruba pětadvacet černých pasažérů, vyplývá z toho, 
že právě tato doba provozu MHD si zaslouží bedlivější kontrolní 
dohled,“ řekl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek. 
Koupit si jízdenku mají cestující možnost i v noci prostřednictvím 
jízdenkových automatů, přímo u řidiče všech vozidel MHD nebo 
s využitím mobilního telefonu (SMS jízdenky). (red)
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kytice na uvítanou. Prvního února se nová ředitelka SeniORu 
setkala se zaměstnanci. čestný úkol předat kytici na přivítanou 
přenechal tým SeniORu klientovi Jaroslavu Dohnalovi.  
 Foto: Anna NovotNá

Nová ředitelka seNioRu: Ráda bych, 
aby byli spokojeni klienti i zaměstnanci



Z jednání Rady města 
otrokovice 8. 1. 2018
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 16 bodů progra-
mu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Rozpis schváleného rozpočtu 
města Otrokovice na rok 2018
• Pro účetní období 2018 sazeb-
ník úhrad nákladů souvisejících 
s poskytováním informací
• Uzavření smlouvy o převodu 
majetku z ČR – Hasičského 
záchranného sboru Zlínského 
kraje mezi městem Otrokovice 
a ČR – Hasičským záchranným 
sborem Zlínského kraje, jejímž 
předmětem je bezúplatný pře-
vod digitálního vozidlového 
terminálu MATRA pro činnost 
jednotky SDH Otrokovice
• Uplatnění ročního zvýše-
ní ceny pro rok 2018 ve výši 
průměrné roční míry inflace 
roku 2017 (2,5 %) za výkony 
na úseku přestupkové agendy 
prováděné pro obce Tlumačov 
a Bělov na základě uzavřených 
veřejnoprávních smluv, uplat-
nění ročního zvýšení ceny pro 
rok 2018 ve výši průměrné 
roční míry inflace roku 2017 
(2,5 %) za výkony ve věcech 

pozemních komunikací prová-
děné pro obec Tlumačov na zá-
kladě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy
• Uzavření smlouvy o part-
nerství v rámci projektu „Pro-
dloužení trolejbusové trati 
v Otrokovicích“ mezi městem 
Otrokovice a Dopravní společ-
ností Zlín – Otrokovice, s. r. o.

Z jednání Rady města 
otrokovice 24. 1. 2018
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 24 bodů progra-
mu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Uzavření dodatku č. 18 
ke smlouvě o zajišťování slu-
žeb TSO, s. r. o. pro město Ot-
rokovice vč. Příloh č. 1/2018, 
2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 
6/2018 a 7/2018 v předloženém 
znění s účinností od 1. 2. 2018
• Kronikářský zápis za rok 2016 
v předloženém znění
• Neuplatnění meziročního zvý-
šení nájemného pro rok 2018 
ve výši průměrné meziroční 
míry inflace roku 2017 u bytů 
pronajímaných městem Otro-
kovice, neuplatnění meziroční-
ho zvýšení nájemného a pach-

tovného pro rok 2018 ve výši 
průměrné meziroční míry infla-
ce roku 2017 u pozemků pro-
najímaných a propachtovaných 
městem Otrokovice, neuplat-
nění meziročního zvýšení ná-
jemného pro rok 2018 ve výši 
průměrné meziroční míry in-
flace roku 2017 u nebytových 
prostor pronajímaných městem 
Otrokovice
• Vyhlášení záměru pronajmout 
prostory k podnikání v objek-
tu „SAB – objekt občerstvení“, 
nacházejícím se na pozem-
ku parc. č. 439/243 – ostatní 
plocha (sportoviště a rekreač-
ní plocha) o celkové výměře  
19,5 m2 v k. ú. a obci Otrokovice 
a nebytové prostory v budově č. 
p. 1891, která je součástí pozem-
ku parc. č. st. 3615 o celkové vý-
měře 10 m2 (nebytové prostory 
č. 01.07 a č. 01.08) v k. ú. a obci 
Otrokovice a část pozemku parc.  
č. 439/243 ostatní plocha (spor-
toviště a rekreační plocha) 
o výměře 110 m2 v k. ú. a obci 
Otrokovice, a to za účelem pro-
vozování občerstvení ve Spor-
tovním areálu Baťov. 
 Jiří veselý,  
 místostarosta
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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 

 

NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 

- CZECHPOINT  
- evidence obyvatel 
- občanské průkazy 
- cestovní doklady 
- evidence řidičů 
- evidence vozidel 
- matrika, ověřování listin a podpisů 
 

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET na  WWW.OTROKOVICE.CZ  
(on-line objednávání občanů) 

 
 
 

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů:  
  

Pondělí     8.00–11.30 hod. 12.30–17.00 hod. 

Úterý 8.00–11.30 hod. 
 

Středa 8.00–11.30 hod. 12.30–17.00 hod. 

Čtvrtek 8.00–11.30 hod.  (jen objednaní) 

Pátek 8.00–11.30 hod.   

  

 

2) Na takto značeném vyhrazeném parkovišti:
a) smějí řidiči ostatních vozidel 
zastavit a stát na dobu, která ne-
překročí 3 minuty; při tom nesmí 
být omezeni řidiči vozidel, pro něž 
je parkoviště vyhrazeno
b) je vozidlům bez označení par-
kovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením zakázáno 
zastavení a stání
c) je vozidlům bez označení par-
kovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením zakázáno 
stání. Zastavení je povoleno.

1) osoba, která se pohybuje pomocí ručního nebo motoro-
vého vozíku pro invalidy:
a) je řidič a má povinnost užít k jízdě pravé krajnice nebo pravé-
ho okraje vozovky. Nemůže-li užít k jízdě pravé krajnice nebo 
pravého okraje vozovky, smí užít chodníku nebo stezku pro 
chodce. 
b) je chodec a nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce 
ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé 
krajnice nebo pravého okraje vozovky.
c) je vozka. V případě, že je mladší 10 let, smí na silnici, místní 
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet jen pod 
dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, 
cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

3) dálniční známku při užití zpoplatněné pozemní komu-
nikace nepotřebuje mj. vozidlo: 
a) označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním 
postižením.
b) přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou 
podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP nebo 
průkazu ZTP/P. 
c) přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou 
podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s vý-
jimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo 
průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozi-
dla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.
 správné odpovědi najdete na straně 8

všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

K současnému pracovníkovi, 
který je ve Sportovním areálu 
Baťov v Otrokovicích zaměst-
nán na pozici obsluha wellness 
– masér, hledá správce objektu 
novou posilu. Nástup je možný 
ihned. „Na tuto pozici požadu-
jeme alespoň základní masér-
ský kurz, zdravotní průkaz, ča-
sovou flexibilitu, spolehlivost 
a dochvilnost,“ vyjmenoval 
jednatel TEHOSu, městské or-
ganizace, která toto sportoviš-

tě spravuje, Tomáš Morys. Na 
oplátku nabízí příjemné pracov-
ní prostředí, přátelský kolektiv, 
možnost osobního vzdělávání  
a profesního růstu, firemní be-
nefity a pět týdnů dovolené.

Bližší informace poskytne 
Karel Turovský na telefonu 731 
155 640 nebo Marie Skopalová: 
606 762 352. 

Zájemci se mohou hlásit na 
telefonních číslech u výše uve-
dených osob.  (ste)

ve sportovním areálu Baťov hledají nového maséra

Český statistický úřad organi-
zuje v roce 2018 výběrové še-
tření o životních podmínkách 
domácností v České republice. 
Smyslem tohoto zjišťování je 
získávat dlouhodobě srovna-
telné údaje o sociální a eko-
nomické situaci v celkem 34 
evropských zemích. Vlastní 
šetření se koná od 3. února do 
27. května 2018. Cílem je zís-
kat data pro výpočet ukazatelů 
peněžní a materiální chudoby. 

„Šetření se uskuteční 
na území celé České repub-
liky v 11 575 domácnostech, 
z nichž se 6 825 zúčastnilo še-
tření již v předchozích letech. 
Ve Zlínském kraji je do tohoto 

zjišťování zahrnuto 600 domác-
ností z 56 obcí. V Otrokovicích 
se šetření týká celkem 20 rodin, 
přičemž deseti nových a deseti 
opakovaně. Všechny domác-
nosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru 
počítačem. Do šetření budou 
zahrnuty všechny osoby, které 
mají ve vybraném bytě obvyklé 
bydliště,“ informovala pracov-
nice Českého statistického úřa-
du ve Zlíně Barbora Židková. 

Pracovníci zapojení do šetře-
ní se budou prokazovat průka-
zem tazatele, který má podobu 
polykarbonátové karty, na níž 
je kromě jiného uvedeno jméno 
držitele a šestnáctimístný iden-

tifikační kód. Prostřednictvím 
kódu si na webových stránkách 
můžete ověřit identitu tazatele:  
http://www.czso.cz/csu/czso/
overeni-tazatele. 

Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjiště-
ných údajů a získaná data jsou 
důsledně chráněna podle přís-
ných požadavků zákona o stát-
ní statistické službě a podle zá-
kona o ochraně osobních údajů. 
Všichni zúčastnění pracovníci 
na zjišťování a procesu zpraco-
vání jsou vázáni mlčenlivostí 
o všech šetřených skutečnos-
tech ve smyslu zmiňovaného 
zákona o státní statistické služ-
bě.  (ste)

Šetření čsú o životních podmínkách se uskuteční i v otrokovicích

Jízdní řády spojů č. 2 a 70 – 
časy výjezdů ze zastávky Štěrkoviště  

Studio 
Městské televize Otrokovice 

nabízí výrobu a profesionální zpraco-
vání svateb, soukromých, společen-
ských i firemních akcí, dokumentů 

a propagačních filmů. e-mail: 
redakce@televizeotrokovice.cz

linka č. 2 otrokovice-Štěrkoviště směr Bartošova čtvrť

linka č. 70 otrokovice-Štěrkoviště směr Baťova nemocnice
všední dny
  1.21
  2.53
  4.50
  5.44
  6.02, 6.28
  9.00
14.01, 14.25
15.57
16.36, 16.58
19.21
23.03, 23.55

soboty, neděle, svátky
  1.21
  2.53
23.01, 23.55

linka č. 2 jezdí 
pouze 
ve všední dny

  7.09
  8.18
  9.57
10.59
11.59
12.59
17.23
18.20
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Zajímavosti o tom, jak ekologičtěji 
topit aneb Desatero správného topiče 

můžete zhlédnout na: 
https://youtu.be/elvAnP5Wtts
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Termín pro splnění poplatko-
vé povinnosti je do 30. dub-
na 2018 (poštovní poukázka 
je doručena v průběhu února, 
března). Místní poplatek ze 
psů je zaveden na území měs-
ta obecně závaznou vyhláškou  
č. 5/2012, o místních poplat-
cích, v platném znění.
• Sazba poplatku ze psů se 
stanovuje takto: a) u poplatní-
ků – fyzických osob, pro které 
není stanovena sazba v písm.  
b), a u poplatníků – právnic-
kých osob sazba poplatku činí:
• 400 kč ročně za první-
ho (jednoho) psa poplatní-
ka, 600 Kč ročně za druhého  
a každého dalšího psa poplat-
níka, je-li pes chován (umís-
těn) v rodinném domě či 
na pozemcích mimo budovy 
(např. ve venkovním kotci)
• 1 000 kč ročně za první-
ho (jednoho) psa poplatníka, 
1500 Kč ročně za druhého 
a každého dalšího psa poplat-
níka v ostatních případech 
umístění psa (základní sazba 
poplatku)
b) u poplatníků, kteří jsou po-
živateli invalidního, starobní-
ho, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jejich 
jediným zdrojem příjmů, ane-

bo poživateli sirotčího důcho-
du, u poplatníků, kteří čerpají 
mateřskou nebo rodičovskou 
dovolenou a u poplatníků ve-
dených v evidenci uchazečů 
o zaměstnání déle než 12 mě-
síců a jejichž jediným zdrojem 
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 rodin-
ném domě či na pozemcích 
mimo budovy (např. ve ven-
kovním kotci)
• 200 kč ročně za prvního 
(jednoho) psa poplatníka, 300  
Kč ročně za druhého a kaž-
dého dalšího psa poplatníka 
v ostatních případech umístění 
psa.
splatnost poplatku (maxi-
málně jsou jen dvě splátky 
– pololetní): • Pokud sazba 
poplatku nepřevyšuje 400 Kč, 
platí se poplatek jednorázově do  
30. dubna daného 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

• Zákonné osvobození 
Od poplatku je podle § 10b odst. 3 zákona o míst-
ních poplatcích osvobozena fyzická osoba, která je:  
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let 
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro pre-
ventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí sou-
du nebo smlouvy
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákon-
ného zástupce dítěte nebo nezletilého
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro 
osoby se zdravotním postižením na základě rozhod-
nutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služ-
by, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním po-
stižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo chráněném 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 po-
sledního dne kalendářního měsíce, v němž dosáhne 
tří let svého věku
2. Poplatníci, kteří mají ve městě Otrokovice trvalý 
pobyt a současně vlastní stavbu určenou k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům na území města  
Otrokovice, 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 kalen-
dářním roce osvobozeny osoby, které se v roce před-
chozím fakticky zdržovaly mimo území města více 
než 300 dnů z důvodu pobytu 
a) mimo území České republiky, nebo
b) v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo v nemoc-
nici
c) ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro vý-
kon zabezpečovací detence, 
pokud o osvobození požádají a délku pobytu mimo 
území města a jeho důvod prokazatelně doloží správ-
ci poplatku nejpozději do dne splatnosti poplatku 
na daný rok (do 30. dubna daného roku).
• úlevy od poplatku
Zákonní zástupci dětí, které jsou do 3 let věku 
osvobozeny od poplatku za provoz systému 
komunálního odpadu, mohou mít sami úlevu 
od tohoto poplatku ve výši padesáti procent roč-
ní sazby poplatku (tzn. 240 kč). Podmínkou této 
úlevy je sdílení společné domácnosti s dítětem. 
Nárok na úlevu od poplatku musejí poplatníci pro-
kázat správci poplatku (tiskopis „Ohlášení nároku 
na úlevu“).

Další informace a vysvětlení získáte u správce poplatku – Městský úřad Otrokovice, odbor ekonomický, oddě-
lení správy místních poplatků, budova č. 1, kancelář č. 222, tel. 577 680 221, e-mail: radnice@muotrokovice.cz, 
svozilova.ilona@muotrokovice.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 
2018 vám bude doručena poštov-
ní poukázka k úhradě místního 
poplatku za komunální odpad 
na kalendářní rok 2018. 
• S a z b a  poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu je 
stanovena na kalendářní rok 2018 
na 480 kč za osobu poplatníka. 
• Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má 
na území města Otrokovice tr-
valý pobyt, nebo které byl podle 
zákona upravujícího pobyt cizin-
ců 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 
rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídají-
cí poplatku za jednu fyzickou 
osobu – pokud máte ve vlast-
nictví byt nebo rodinný dům, 
ve kterém není hlášena k trva-
lému pobytu žádná osoba, jste  
povinni platit také místní po-
platek za tuto nemovitost, a to 
ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu.

• S p l a t n o s t  poplatku za ko-
munální odpad  je ve lhůtě do  
30. dubna 2018. Do tohoto ter-
mínu musí být poplatek uhrazen. 
Pokud není v termínu splatnosti 
splněna poplatková povinnost, 
správce poplatku může včas ne-
uhrazený poplatek navýšit až 
na trojnásobek. Upozorňujeme, 
že v současné době správce na-
výší včas neuhrazený poplatek 
o 50 %. 
Pozor: Pokud poplatník neuhra-
dil místní poplatek v některém 
z minulých let, bude přijatá plat-
ba použita na úhradu dlužné část-
ky 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 poplat-
ku je držitel psa (ten, který má 
psa prokazatelně u sebe, peču-
je o jeho potřeby, případně jej 
využívá). Přihlášku je možné 
získat na MěÚ Otrokovice, od-
bor ekonomický, odd. správy 
místních poplatků, budova č. 1, 
kanc. č. 222, na internetových 
stránkách města – www.otro-
kovice.cz (s odkazy: potřebuji 
vyřídit – místní poplatky – po-
platek ze psů).
• PoPlAtek se PlAtí Ze 
Psů stARŠíCh 3 MěsíCů 
• Poplatek se platí obci po-

dle místa trvalého poby-
tu nebo sídla a při drže-
ní psa po dobu kratší než  
1 rok se platí v poměrné výši, 
která odpovídá počtu i započa-
tých kalendářních měsíců
• ohlAŠovACí PoviN-
Nost – do 30 dNů ode 
dNe, kdy PředMětNá 
skutečNost NAstAlA 
(nabytí psa staršího 3 měsí-
ců nebo dovršení tohoto stáří 
u psa, který je v držbě; pozbytí 
držby psa, každou změnu mají-
cí vliv na výši poplatku – do 15 
dnů, případně osvobození atd.)
• Skupiny poplatníků, kte-
ří jsou osvobozeni od tohoto 
poplatku, jsou uvedeny v čl. 
3 obecně závazné vyhlášky   
č. 5/2012, o místních poplat-
cích. Mimo jiné jsou od po-
platku osvobozeni také držitelé 
psů s canisterapeutickým vý-
cvikem, resp. zkouškou 
• Pokud poplatník neuhradí 
místní poplatek ve stanovené 
výši a lhůtě splatnosti, bude 
tento poplatek stanoven plateb-
ním výměrem a správce může 
zvýšit včas nezaplacený popla-
tek až na trojnásobek. 

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 nebo platební kartou v pokladnách MěÚ
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 poplatní-
kovi, příp. zástupci variabilní symbol (VS) – pro správnou identi-
fikaci platby. Potřebné tiskopisy jsou k dispozici u správce poplat-
ku 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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!!!  v RoCe 2019 JiŽ NeBudou PoŠtovNí PoukáZky RoZesíláNy  !!!

!!! usChoveJte si číslo účtu A vARiABilNí syMBol PRo PlAtBu v NásleduJíCíCh leteCh !!!

Od roku 2019 bude možné místní poplatek zaplatit:
•  bezhotovostním převodem na účet města u KB a. s., expozitura Otrokovice 
– č. ú. 19-0000122921/0100 s variabilním symbolem uvedeným na poštovní poukázce z roku 2018. 
Rodné číslo není variabilní symbol
• platbou v hotovosti nebo platební kartou v pokladnách MěÚ – PO, ST  8.00–17.00 hod.
            ÚT, ČT, PÁ  8.00–11.30 hod.
•  u České pošty – poštovní poukázka bude k dispozici k osobnímu vyzvednutí, nikoliv rozesílána, na 
MěÚ, odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků.    

 
 Pokud NevíM, nejsem si jistý

• za koho platím, kolik platím
• variabilní symbol
• zda mám uhrazeno za minulé období

 A Pokud 
• potřebuji cokoli změnit v evidenci
• uplatňuji jakoukoliv slevu, osvobození

ZJistíM, vyřídíM:
na Městském úřadu Otrokovice (www.otrokovice.cz), správce poplatků: odbor ekonomický, odd. správy 
místních poplatků, budova č. 1 MěÚ, nám. 3. května 1340, Otrokovice, kancelář č. 222, kontaktní osoba: 
Ilona Svozilová, tel. 577 680 221, radnice@muotrokovice.cz; svozilova.ilona@muotrokovice.cz; chmelo-
va@muotrokovice.cz.

doPoRučeNí   Platební údaje si uschovat pro příští období.
   Zkontrolovat si, zda máte uhrazen poplatek za předchozí období.
   Aktualizovat veškeré změny u správce poplatku.
   Nahlásit e-mail, pokud chcete být informováni o platbě e-mailem.

důleŽitÉ uPoZoRNěNí!!!



OtrOkOvické
nOviny6

Městská galerie, do 18. 3., vstup volný 
RAdek Petříček – oBRAZy  
Spolek Rozumění ve spolupráci s městem Otrokovice a Otrokovickou BESE-
DOU srdečně zve na výstavu obrazů Radka Petříčka. Autor je orientován na  
figurální kresbu a malbu, kterou vyučuje a o které vloni vydal obsáhlou publikaci.  
Ukončení výstavy 18. 3. 

Foyer kinosálu + bar, vernisáž v pátek 2. 3. v 17 hodin, vstup volný 
Xi. FotosAloN – ostRAvA!!!
Výstava fotografií ostravského fotoklubu. Vernisáž v pátek 2. 3. od 18 hodin. 
Výstava potrvá do neděle 1. 4. 

středa 7. 3., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 280 Kč, v den akce 310 Kč 
věRA MARtiNová s kAPelou
Koncert první dámy domácí country scény. TOUR 2018 navazuje na velmi úspěš-
né loňské turné „30 let na scéně”, konané u příležitosti vydání třídeskové Zlaté 
kolekce Věry Martinové – Jako dřív. Věra Martinová vystupuje s doprovodnou 
skupinou ve složení Bára Šůstková housle, ukulele a zpěv, Jakub Juránek kytary  
a zpěv, Jan Neruda basová kytara, Adrian Ševeček bicí. 

neděle 11. 3., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“
ZlAŤANkA
Kapelu založili mladí muzikanti roku 1994 v Kobylnicích u Brna. Záhy byla  po-
křtěna jako Zlaťanka – dle Zlatého potoka, který obcí protéká. Od té doby proteklo 
mnoho vody a mladá kapela si získala pevné postavení ve svém regionu i na Mo-
ravském Slovácku, kde je velká konkurence kvalitních dechovek.

Městská galerie, vernisáž v pondělí 19. 3. v 18.00 hod., vstup volný
ZPoMAl. Je tu ŠedesátkA.
Autorská výstava členů Fotoklubu BESEDA, Rudolfa Fukala a Zdeňka Knapíka 
u příležitosti životního jubilea. Výstava potrvá do 15. 4. 

sobota 24. 3., 9–13 hod., velký sál, vstup volný
JARNí BAZáRek
Tradiční oblíbená prodejní a výměnná akce pro rodiče a jejich ratolesti. Rezervace 
stolů osobně v TIC, popř. na tel.: 571 118 103. Poplatek za stůl 50 Kč na místě  
v den konání akce.

pondělí 26. 3., v 19.00 hod., vstupné 380 Kč v síti Ticket Art, popř. v TIC
Agentura Libora Houště uvádí
hvěZdy JAk Je NeZNáte
Nedostižný bavič, herec a moderátor JAKUB KOHÁK s frontmanem skupiny 
Monkey Business, MATĚJEM RUPPERTEM v zábavné talk show. Můžete se 
těšit nejen na vtipné historky a improvizaci doplněnou o zpěv fenomenálního Ma-
těje Rupperta. Budete se moci také na cokoliv Jakuba Koháka zeptat. Ale POZOR, 
jen na své vlastní nebezpečí, protože u těchto pánů není možné nic zaručit!

Připravujeme na duben:
7. 4. Noc legend / Revival Night, 8. 4. DH Bojané, 15. 4. Vítání jara a Farmářský 
den, 17. 4. Vím, že víš, že vím… divadlo, 18. 4. Otrokovice mají talent, aneb 
Hledá se otrokovický Goťák

kiNo
čtvrtek 1. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, Česko 2018, 92 min., 
nevhodné pro děti do 12 let
věčNě tvá NevěRNá – komedie, drama
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Josef svou ženu miluje, ale 
má slabost i pro mladší a krásnější  ženy. Na záchranu přijíždí teta Marta, která má 
šílený plán jak krachující manželství zachránit. 
 
 pátek 2. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Česko 2018, 85 min., 
přístupné bez omezení
PReZideNt BlANík – komedie
Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu. V kampani slíbil například máslo 
a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc 
podpisů. Kandidaturu na Hrad se však nakonec nepodařilo doručit včas.

neděle 4. 3., 15 hod., kinosál, vstupné 125 Kč
Velká Británie 2018, 89 min., český dabing, přístupné bez omezení
PRAčlověk – animovaný
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době 
kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj 
kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová .

čtvrtek 8. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Česko 2018, 90 min., přístupné bez omezení
tátovA volhA – komedie, drama
Eva je kostýmní výtvarnice, bonvivánka a manželka šarmantního Ludvíka, který 
však velmi nečekaně a bez rozloučení umře. Tak nečekaně, že jí nestačí říct, že 
kromě jejich společné dcery Terezy měl ještě stejně starého nemanželského syna.  
 
pátek 9. 3., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2017, 98 min., nevhodné pro děti do 12 let
Bio senior – ŠPiNdl – komedie
Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží 
sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek, 
zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. 
 
čtvrtek 22. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
USA 2018, 122 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
toMB RAideR – akční, dobrodružný, fantasy
Laře Croft je 21 let, pracuje jako cyklo kurýr v Londýně a studuje. Její otec zmizel 
před sedmi lety a ona odmítá převzít jeho globální obchodní impérium. Postupně se 
však začne o jeho zmizení zajímat a rozhodne se záhadě přijít na kloub.

neděle 25. 3., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2018, 89 min., český dabing, přístupné bez omezení
kRálíček PetR – animovaný, rodinný
Rebelský králíček Petr žije bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. 
Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se 
zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.
 
 čtvrtek 29. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Velká Británie 2018, 130 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Máří MAGdAleNA – drama
Biblický příběh líčí osudy Máří, mladé ženy, hledající nový způsob života. Máří 
natolik svazují každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému 
společenskému proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský.  
 Připravujeme kino na duben: 20 let výročí zahájení promítání kina v Otrokovické 
BESEDĚ. Hudební filmy – Eric Clapton: Life in 12 Bars, Ewa Farna 10: Neznámá 
známá. Pro dospělé – Pacific Rim: Povstání, Přání smrti, Avengers: Infinity War, 
Hastrman. Pro děti a mládež – Cesta za králem Trolů, Sherlock Koumes, V pasti 
času, Duck Duck. Bio senior – Prezident Blaník, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

ZáJeZdy
sobota 17. 3., cena zájezdu 400 Kč
duNAJská stRedA – Zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín 
ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 Otro-
kovická BESEDA. Vstupné do lázní si každý platí sám. Bližší informace v TIC, 
tel. 571 118 103.

BřEZEN

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 infor-
mačním 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.
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FoRBíNA 2018 – přehlídka amatérských divadelních souborů

čtvrtek 15. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek Kroměříž 
NA útěku
Francouzská komedie Pierra Palmadeho a Christopha Duthurona. Příběh dvou 
žen, prchajících před svým osudem, které náhoda svedla dohromady na výpa-
dovce z města. Z počáteční vzájemné nesympatie se stává pravé žensky spik-
lenecké přátelství. Dámy se společně vydávají na pouť, na které poznají nejen 
mnohá dobrodružství, ale hlavně cenu přátelství, které se nedá koupit za žádné 
peníze.

pátek 16. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadlo 6. května, Holešov
MARyŠA
Klasické dílo české literatury od bratří Mrštíků v neotřelém provedení holešov-
ských ochotníků. Velmi dobré herecké výkony doplňuje nápaditá, i když jedno-
duchá scéna Zdeňka Eliáše s povedeným „okénkem“, které je chvíli nálevním 
pultem, chvíli skutečným oknem, chvíli kukátkem, kterým se do děje zapojuje 
chorus… Originální a objevné zpracování klasického tématu je výsledkem nové 
spolupráce s režisérem Konrádem Popelem. Nenechte si ujít tuto bravurní in-
scenaci! 

sobota 17. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek DNO Vizovice
vRAŽdA v sAloNNíM CouPÉ
Další divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana, kterou ve svém 
volném čase nacvičil divadelní spolek DIVADLO NAHODILÝCH OCHOTNí-
KŮ (DNO) z Vizovic. Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy 
Cimrmana, sestává i tato ze dvou částí – nejprve série odborných referátů a pak 
samotné detektivní činohry. Režie: Miroslav Hála.
 
neděle 18. 3., 10.00 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Umělecká agentura PIERROT Uherské Hradiště – host Forbíny
JAk se BuBNuJe NA PRiNCeZNy
Princezna Maryška má ráda obyčejného ovčáka Janíčka. Tatíček král se proto 
na ni zlobí a desátníku Žufanovi, který si na Maryšku myslí, se to také nelíbí.  
S pomocí hodné chůvy, Jenerála a malých vojáčků snad všechno dobře dopad-
ne… Interaktivní hudební pohádka Vojtěcha Vackeho s moravskými písničkami 
Jiřího Pavlici ve které si zazpívají a zahrají i děti. Režie: David Vacke.
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

neděle 4. března, sraz masek v 15.30, začátek v 16 hodin
dětský sPoRtovNí kARNevAl
Plno her a zábavy. Promenáda masek, tanec, soutěže. 
Těší se pořadatelé – cvičitelé SPV TJ Jiskra Otrokovice. 
Více na www.sokolovnaotrokovice.cz, FB Sokolovna Otrokovice.

úterý 4. dubna, 10.30 hodin, park u Společenského domu
PietNí Akt u PříleŽitosti dNe NARoZeNí toMáŠe BAti
Vzpomínka u pomníku Tomáše Bati st. v parku u Společenského domu.

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

5. 3., 18–20 hodin 
DDM Trávníky
tvoření pro dospělé 
– keramika – Fantazie
Výroba keramické dekorace 
dle fantazie. V ceně použitý 
materiál, návody, lektorné, 
výpal v peci. Na akci je třeba 
se přihlásit do 2. 3. 
Cena: 200 Kč
Kontakt: barova@ddmslunic-
ko.cz, tel. 739 075 711.

16.–17. 3., 17–10 hodin 
CVČ Baťov
Noc s Andersenem 
Můžete se těšit na hry, sou-
těže, tvoření a dobrodružství. 
Akce je určena pro děti od  
5 do 7 let. Přihlášky se budou 
vydávat od 1. 3.
Cena: 280 Kč
Kontakt: dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 716.

29. 3., 9–17 hodin 
CVČ Baťov
Jarní dílny na Centru
Tvoření velikonočních a jar-
ních výrobků, otevřená herna 
a tělocvična pro rodiče s dět-
mi.
Vstup zdarma, tvoření za po-
platek 
Kontakt: dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 716.

Každé pondělí až čtvrtek  

v měsíci od 15 do 18 hodin
CVČ Baťov 
otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti  
v herně zodpovídají rodiče. 
Kapacita herny omezena.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 734 235 964

Březen 2018,
 CVČ Baťov
Fotosoutěž 
– Můj narozeninový dort
Fotografie zasílejte do 20. 3. 
na kozeluhova@ddmslunic-
ko.cz, nebo označené (jméno, 
příjmení a kontakt) odevzdejte 
na kterékoliv pobočce DDM 
Sluníčko. Nejlepší fotografie 
budou odměněny.
Kontakt: kozeluhova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 734 235 964

Březen 2018, městský úřad – 
budova č. 2, dle otevírací doby 
úřadu 
výstava fotografií z akcí 
evropského týdne mobility
Přijďte si prohlédnout fotogra-
fie z Evropského týdne mobi-
lity.
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 615 256
 těší se na vás 
 DDM Sluníčko

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)
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Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou k vy-
zvednutí v Turistickém informačním centru v Otrokovické BE-
SEDĚ od 26. února. Otevírací doba: Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 
8–12 hod. Chyby v distribuci hlaste redakci, tel. 571 118 104,  
e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz

Pravidelné setkávání se zástupci 
kulturních spolků zavedlo vede-
ní města před sedmi lety s cílem 
podpořit rozvoj místní a profesi-
onální kultury ve městě, nabíd-
nout pomocnou ruku, představit 
finanční plán podpory kultury 
a možnost čerpání a vyúčtová-
ní dotací na činnost organizací. 
Letošní setkání se uskutečnilo 
30. ledna. Zastoupení měli vý-
tvarníci, fotografové, hudebníci, 
historici, ale také zástupci sou-
kromých agentur pořádajících 
kulturní akce.

Programem provedla pří-
tomné vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková, 

která je seznámila s novinkami 
týkajícími se podávání žádostí 
o dotace a vyhlášeného pro-
gramu na činnost pro spolky. 
Vysvětlila, jakým způsobem 
požádat o dotaci a upozornila 
na nejčastější pochybení žada-
telů z předchozích let. Součástí 
prezentace byl seznam kritérií, 
které musí příjemci dotací spl-
nit.

Na činnost kulturních orga-
nizací a spolků, které tvoří tzv. 
„místní kulturu“, vyčlenilo měs-
to v letošním rozpočtu čtyři sta 
padesát tisíc korun. 

„O dotaci na naši činnost žá-
dáme od samého začátku, kdy 

město tuto možnost zavedlo. 
Jelikož splňujeme veškerá po-
žadovaná kritéria, vždycky jsme 
dostali celou částku, o kterou 
jsme žádali. Za větší část fi-
nančních prostředků obvykle 
pořídíme technické vybavení, 
například jsme pořídili kytaru, 
zesilovač, trsátka, paličky, blány 
na bicí apod. Zbylou část peněz 
použijeme na organizaci velké-
ho hudebního festivalu Imortela 
Metalfest, který na území měs-
ta každoročně pořádáme,“ řekl 
předseda spolku IMORTELA, 
z. s. Marek Bartoň.
 Romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic

vedení města se sešlo se zástupci kulturních spolků

Městský ples patřil k událostem měsíce Odbor školství a kultury MěÚ Otrokovice, odd. městské 
knihovny zve na přednášku PhDr. Jany Bílkové

TRÉNINK MENTÁLNÍ KONDICE
Akce se uskuteční ve čtvrtek 1. března 

 v 16.00 hodin
v Městské galerii Otrokovice. Vstup volný

upozornění pro diváky:  Lístky na akce Otrokovické BESEDy již není možné zakoupit u vstupu do velkého sálu. Centrální prodej 
vstupenek na všechna představení (koncerty, divadla, kina atd.) se přesouvá pouze do Turistického informačního centra. 

Jan Antonín Baťa, nevlastní 
bratr zakladatele baťovského 
impéria Tomáše Bati a jeho ná-
sledovník, by 7. března oslavil 
120. narozeniny. Nepochybně 
je to právě Jan Antonín Baťa, 
kterému Otrokovice vděčí 
za svou moderní tvář. Spolu 
s celou řadou dalších baťov-
ských měst po celém světě jim 
Jan Antonín Baťa vtiskl jedi-

nečný  pomyslný architektonic-
ký pomník. Město Otrokovice 
se podílí na spolupořádání akce 
11 dnů s J. A. Baťou ve spolu-
práci s Nadačním fondem Jana 
Antonína Bati. 

Vše se spustí 5. března  
v 9 hodin odbornou besedou 
v Otrokovické BESEDĚ, kde 
budou mít studenti SŠ, žáci 
ZŠ a odborná veřejnost jedi-

nečnou možnost zhlédnout 
dokumentární film Dany Li-
povské Brazilské stopy Jana 
Antonína Bati. Čestnými hosty 
odborné besedy budou vnučka  
J. A. Bati Dolores Ljiljana Bata 
Arambasic a další členové rodi-
ny Baťů. 

Součástí vzpomínkových 
aktivit byly vyhlášené výtvar-
né a literární soutěže pro žáky 

základních a středních škol 
v celém ORP (obec s rozšíře-
nou působností) Otrokovice. 
Ve spolupráci s oddělením 
městské knihovny chystáme 
řadu besed pro veřejnost a také 
výstavu na téma Budování ba-
ťovských továren a měst v Čes-
koslovensku a ve světě.

Cílem těchto osvětových 
aktivit je podpořit a seznámit 

mladou generaci s inspirující 
historií měst Zlín a Otrokovice, 
potažmo celého Zlínského kra-
je a s historickým významem 
zlínského obuvnictví a baťov-
ského průmyslu pro Českoslo-
vensko a jeho postavení ve svě-
tě v první polovině 20. století.
 Mgr. Barbora ŠoPíková, 
 vedoucí Odboru školství 
 a kultury MěÚ Otrokovice

otrokovice se připojily k významnému výročí: J. A. Baťa by slavil 120 let 

Předtančení od mistrů. Milovníci bálů si nenechali 20. ledna ujít Městský ples, který byl jako každý 
rok velkou společenskou událostí. Plesem provázela herečka Ivana Jirešová, další doprovodný program 
zajistili tanečníci z Dance Studia Starlight Zlín (na snímku držitelé nejvyšší mezinárodní taneční třídy 
Karolina Koutná a Jiří Hájek). Dalšími lákadly byla kouzelnická show a hudba jak plesová, tak i cimbá-
lovka či housle a klavír v pianobaru. Nechyběla hodnotná tombola, losování stolů, zábavný fotokoutek. 
Hlavním partnerem plesu byla společnost MITAS a. s.   (red), foto: Martina FoJtíková



Házenkářky z pěti měst Čes-
ké a Slovenské republiky se 
3. února potkaly na tradičním 
turnaji Jiskra Winter Hand-
ball Cup v Otrokovicích. 

Kromě domácích to byly 
týmy AŠK Inter Bratisla-
va,  MŠK  Dunajská Streda, 
Sporta Hlohovec a Házená 
Jindřichův Hradec. Družstva 

se utkala systémem každý 
s každým na 2x20 minut. 

Nejlépe se dařilo brati-
slavským hráčkám, které 
prohrály pouze s Dunajskou 
Stredou. Házenkářky Jiskry 
obsadily pátou příčku – při 
stejném počtu bodů měly 
horší vzájemný zápas se čtvr-
tým Jindřichovým Hradcem.

„Turnaj měl velmi dobrou 
sportovní úroveň a byl velmi 
dobrou přípravou na nadchá-
zející jarní část první ligy. 
Trenér Lukačovič měl pří-
ležitost vyzkoušet všechny 
hráčky kádru. S výkonem 
jsem však byl částečně spo-
kojen jen v prvním zápase 
z Hlohovcem a posledním 
s Dunajskou Stredou. Zápa-
sy s Jindřichovým Hradcem 
a Interem Bratislava se děv-
čatům moc nepovedly,“ ko-
mentoval vedoucího družstva 
Zbyšek Cileček.

Turnaj Winter Hanball 
Cup 2018 byl pořádán pod 
záštitou starosty města Otro-
kovice Jaroslava Budka.

Již v sobotu 10. února se 
chystalo družstvo z Otroko-
vic na palubovku Havlíčkova 
Brodu, který bylv době uzá-
věrky novin na druhém mís-
tě desetimístné prvoligové 
tabulky. Otrokovičanky jsou 
momentálně na šestém místě 
s minimálním bodovým od-
stupem.  (ano)

OtrOkOvické
nOviny8

Od ledna se jezdí po dokonče-
né části obchvatu našeho měs-
ta bez nutnosti mít dálniční 
známku. Máme z toho všichni 
radost a čas potvrdí, jak je to 
pro život ve městě důležité. 
Přinejmenším stejně jako vý-
stavba chybějící jihovýchodní 
části obchvatu. Kdy se koneč-
ně začne stavět?

K 4. únoru 2018, kdy píšu 
tento text, je stav tento. In-
vestor, tedy ředitelství silnic 
a dálnic, spustil finální fázi 
výběrového řízení na do-
davatele, očekává úspěšné 
dokončení všech nutných ad-
ministrativních povolení, má 
vykoupené všechny pozemky, 
až na jeden. Chybí mu plo-
cha, kterou vlastní dva bratři, 
jejichž představy o ceně se 
zcela vymykají ceně obvyklé 
v dané lokalitě. Zákonně to 
má řešení v podobě dohody 
nebo naopak vyvlastnění a to 
se již několik měsíců děje. 
Bohužel vše ale může skončit 
v rukou soudů a tam se může 
v různých jeho stupních řešit 
několik měsíců, klidně i let.

Chceme-li mít v dohledné 
době dvou – tří let dobudova-
ný obchvat města, a to přece 
všichni chceme, zabrat nyní 
musí širší okruh lidí, doposud 
vesměs diváků. Je potřeba 
zatnout zuby a přes všechny 

výhrady k postupu obou brat-
rů se pokusit zasednout k jed-
nomu stolu a dohodnout se.  
Bude to asi bolet, což lze před-
pokládat, tahle jednání nejsou 
moc příjemná, ale Otrokovice 
za to stojí! A to doslova. Exis-
tuje odborná analýza, podle 
které nedobudování obchvatu 
Otrokovic nás všechny stojí 
každoročně 75 milionů ko-
run – to jsou ty delší cesty 
autem i MHD, promarněný 
čas v kolonách atd. Nemluvě 
o faktoru bezpečnosti a exha-
lací. Za sebe i Nový Impuls 
říkám, že již není na co čekat, 
teď se rozhoduje o příštích pár 
letech! Na jednáních městské-
ho zastupitelstva budeme opět 
všem kolegům, kteří věci cítí 
stejně, navrhovat jasné a kon-
krétní postupy pro docílení 
budoucího úspěchu pro Ot-
rokovice. Tak jako se nám to 
s některými současnými i mi-
nulými zastupiteli společně 
podařilo vloni v jiném případě 
pěti pozemků jiného majitele. 
A nebojte se, petice a jim po-
dobné věci to nebudou. Držme 
si palce, neboť obchvat nám 
zatím dělá radost jen polovič-
ní.  ing. Milan PlesAR,
 zastupitel Zlínského kraje, 
 předseda Výboru pro 
 dopravu ZZK, 
 zastupitel města Otrokovice

Z RedAkčNí PoŠty 

v případě otrokovického obchvatu 
teď musíme zatnout zuby, ale to umíme! 

správné odpovědi na otázky z kvízu ze strany 4:

1) Osoba, která se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy: 
správná odpověď je b) Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík 
pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, 
kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motoro-
vého vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně  
(§ 2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb.). Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového 
vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Ne-
může-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky § 53 odst. 6 zákona 
č. 361/2000 Sb.).

2) Na takto značeném vyhrazeném parkovišti: 
správná odpověď je b) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem 
pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání 
(§ 67 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.).

3) Dálniční známku při užití zpoplatněné pozemní komunikace nepotřebuje mj. vozidlo:
správná odpověď je c)  Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním 
motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvlášt-
ního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou 
hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená 
osoba sama nebo osoba jí blízká (§ 20a odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb.). (dop)

Bezpečný dopravní prostor: správné odpovědi
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PlyNoseRvis-toPeNí 
Zdeněk srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla Karma, ohřívače 
vody Mora, Ariston, Enbra.  
Tel. 604 988 815.

otRokoviCkÉ NoviNy Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíč-
ník města Otrokovice. vydavatel: Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. Re-
gistrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci  
v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 5. 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, e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz.  Redakční rada: Mgr. Jaroslav 
Budek (předseda), Ing. Anna Novotná, Ing. Filip Pastuszek, Bc. Michal Petřík, Bc. Romana Stehlíková, 
Filip Šimek, 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. 

Mladé naděje třetiligové Vik-
torie nezahálí ani v období 
zimní přestávky a na mistrov-
skou sezonu se připravují jak 
během tréninkových jedno-
tek, tak měřením sil se svými 
vrstevníky formou halových 
turnajů. Díky poctivé práci 
trenérů, nadšení malých hráčů 
pro hru a v neposlední řadě 
podpoře ze strany rodičů a ve-
dení klubu nám v Kvítkovicích 
vyrůstají malí fotbalisté, kteří 
svými výsledky jsou příslibem 
budoucí existence klubu, který 
v letošním roce oslaví 90 let od 
svého založení.
kategorie u8
16. prosince 2017 halový tur-
naj pořádaný S. K. Hanácká 
Slavia Kroměříž – 1. místo
28. ledna 2018 halový turnaj 
pořádaný TJ FS Napajedla – 6. 
místo (naši nejmenší hráli proti 
některým o více než rok star-

ším soupeřům)
kategorie u9 
28. ledna 2018 halový „ne-
formální“ turnaj U9 a mladší, 
na pozvání 1. FC Slovácko –  
1. místo
4. února 2018 halový turnaj 
pořádaný TJ Jiskra Staré Měs-
to – 2. místo
kategorie u11
9. prosince 2017 – halový tur-
naj pořádaný TJ FS Napajedla 
– 3. místo

i ty můžeš zažít radost ze 
hry – přijď hrát fotbal na 
viktorku!

Pokud je chlapci nebo děv-
četi 5 a více let, rádi ho přiví-
táme v našem klubu –  nikdy 
není pozdě začít sportovat 
a poznávat nové kamarády. 
Kontakt na Facebooku FC 
Viktoria Otrokovice. 
 Jaroslav BořutA, 
 vedoucí mužstva

okénko do života přípravek FC viktoriaházenkářky ladily formu na druhou část sezony

Celodenní zápřah. Každý z týmů musel zvládnout za jeden den 
čtyři čtyřicetiminutové zápasy. na snímku domácí tJ Jiskra proti 
interu Bratislava (v bílém).  Foto: Anna NovotNá

Mladí fotbalisté uvítají další posily.  Foto: eva sABáková



čas ubíhá a nevrací, co jednou vzal. Láska, úcta  
a vzpomínky však v našich srdcích zůstávají dál… 
Dne 19. února uplyne 5 let od chvíle, kdy nás opusti-
la naše maminka, paní libuše voJáčková. Stále 
vzpomínají dcera Lenka a syn Vladimír s rodinami.

Dne 19. února si připomínáme 5. výročí úmrtí 
paní Marty ouBěliCkÉ. S láskou vzpomínají  
synové s rodinami.

to, že se rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v 
srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 20. února 
uplynou 2 roky, co nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek a dědeček, pan František 
dANěk. S láskou a úctou stále vzpomíná rodina.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý 
den, který jsi s námi žil. tvůj odchod stále bolí, 
na tebe zapomenout nedovolí. Dne 21. února si  
připomínáme 1. výročí, co nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pan Jaroslav 
kAdlečík. S láskou a úctou vzpomíná celá ro-
dina. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 22. února uplynou 3 smutné roky, co nás 
opustil drahý manžel, tatínek a dědeček, pan  
Bohuslav lAMoŠ. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkuje manželka a synové s rodinami.

Dne 23. února uplyne 1. rok, co nás navždy opus-
tila paní eva veselá. Za tichou vzpomínku  
děkuje manžel a děti s rodinami.

Dne 26. února uplyne 1. rok, kdy nás neče-
kaně opustil náš tatínek a dědeček, pan Petr  
kRAváček. Vzpomínají dcera Svatava a syn 
Petr s rodinami.

Osud ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích bu-
deš stále žít. Dne 1. března uplyne 1. rok, co nás navždy 
opustila naše drahá manželka, maminka a babička, paní 
Jarmila MlýNková. S láskou vzpomíná manžel, 
syn, dcera a vnučky Simona a Kateřina s manželem.

Dne 8. března uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 
opustil pan Zdeněk hRAZdiRA. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka a dcera s rodinou.

i když Vám osud život vzal, v našich srd-
cích zůstanete dál! Uplynul rok, co nás 
navždy opustila naše milovaná mamin-
ka, babička, paní Božena vítková  
a tatínek, dědeček, pan ludvík  
vítek. S láskou vzpomínají děti  
Monika, Roman, vnoučata, zeť a kamarádka Hana.

Letos uplynulo 35 let od úmrtí naší 
maminky, babičky, paní vandy  
ostRčilíkovÉ. V letošním 
roce by oslavil náš tatínek, dědeček, 
pan Miroslav ostRčilík, 90 let.                                              
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dny, týdny, měsíce plynou, ale ni-
kdy nezacelí tu ránu bolestivou.  
Dne 11. ledna uplynulo 10 let, kdy 
nás opustil pan Miroslav sláNský  
a 7 let, co jsme se rozloučili s naší 
maminkou, paní Marií sláNskou. 

Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navěky.
Dne 2. února uplynul smutný 6. rok, kdy nás na-
vždy opustila paní Milena PAPieRNíková.  
S úctou a láskou vzpomínají dcera Simona, dcera 
Jana a vnoučata. 

Dne 3. února uplynulo 10 let od doby, 
kdy nás opustil pan karel voBeJdA.  
S láskou vzpomínají manželka Magda a děti s ro-
dinami.

Dne 4. února by se dožil 80 let pan slavomír  
ŠeNovský a 2. března uplyne 11 let od chví-
le, kdy nás opustil náš manžel, tatínek a dědeček. 
S láskou vzpomíná manželka, syn s manželkou  
a rodinou.

Dne 4. února 2011 od nás odešla paní  
eva kotásková. Kdo ji měl rád, ať vzpomene 
s námi. Kamarádka Staňka s rodinou.

Dne 6. února jsme vzpomněli 20 let od úmrtí na-
šeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana Zdeňka RáčkA. Děkuji všem, kdo mu 
věnují tichou vzpomínku. Manželka Libuše a děti  
s rodinami

Dne 8. února by se dožila 90 let paní vlasta skoPCová. 
Odešla ve věku 28 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Syn Jarek s rodinou, sestra Blaža s rodinou

Dne 14. února uplynuly smutné 3 roky od úmrtí 
pana Františka oCelíkA. S láskou vzpomínají 
manželka, děti, vnoučata a celá rodina.

Dnes, 16. února, uplynul 2. rok od úmrtí pana  
Jaroslava PíŠŤkA. Kdo jste jej znali, vzpomeň-
te s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka  
a dcera s rodinou.

Dnes, 16. února, uplynul první rok od úmrtí 
mého manžela, tatínka a dědečka, pana Josefa  
NovákA, bývalého řidiče autobusu. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou 
vzpomínají manželka, synové a vnuci.

Dne 18. února uplynou smutné 2 roky, co nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan Petr hAJZleR. S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera  
s rodinou a ostatní příbuzní.

Osud ti nedopřál s námi být, ale v našich srd-
cích stále budeš žít. Dne 19. února vzpomínáme  
4. výročí úmrtí pana Jiřího čeRMákA. S úctou 
a láskou vzpomíná celá rodina.
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Dne 7. února se 
dožila význam-
ného životního 
jubilea 80 let 
naše maminka 
a babička, paní 

 Františka 
 BřeZovičová. 
Děkujeme jí za všechnu lás-
ku a péči a přejeme hlavně 
pevné zdraví, pohodu a vždy 
dobrou náladu. Přejí děti  
s rodinami.

Dne 8. února se dožil krás-
ných 86 let náš tatínek, pan 
karel ŽuŽič. Přejeme mu 
hodně svěžesti, spokojenosti 
a zdraví do dalších let. 
Dcery Alena, Jarka a Mirka

Přichází chvíle 
nadevše hezká, 
kulaté výročí 
slavíš dneska, 
proto ti přeje-
me hodně sil, 

štěstí a zdraví velký díl. Dne  
14. února oslavila 80. naroze-
niny naše maminka, babička 
a prababička, paní 
Jarmila ZiMáková. Tou-
to cestou jí za vše děkují man-
žel, dcera a syn s rodinami. 

BlAhoPřáNí

odvoZ ZdARMA – CeNA dohodou

In
z

e
r

c
e

společenská kronika: zá-
kladní cena za zveřejnění je 
200  Kč vč. DPH/osoba. Pod-
klady a platby přijímá TIC, 
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 
8–12 hod., tel.: 571 118 103.

iNZeRCe

Děkujeme všem, kteří se přišli 5. ledna rozloučit s panem  
stanislavem BeRNAtíkeM. Díky za květinové dary, slova 
útěchy a tichou vzpomínku. Manželka, syn a dcera s rodinami

PoděkováNí

sPolečeNská kRoNikA

studio JANA – KOS-
METIKA, MASÁŽE LÁ-
VOVÝMI KAMENy, 
MOŽNOST ZAKOUPENí 
DÁRKOVÝCH POUKA-
ZŮ. Na Vaši návštěvu se těší 
Věra Černá, Obchodní 1317, 
Otrokovice. Objednávky na 
telefonním čísle 606 129 185.

In
z

e
r
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e

hledám rodinu – domácnost, 
která má zájem o pravidelný úklid 
domácnosti a žehlení (1x týdně 
dopoledne). Cena dohodou – so-
lidní jednání. Tel. 776 655 980.

hledám někoho, kdo mne na-
učí základy hry na heligonku. 
Začátečnice z Otrokovic. 
Tel.: 721 529 745.

v otrokovicích koupíme 
dům, min. 3+1, s menší za-
hrádkou. 
Volejte na 731 362 416.

In
z

e
r

c
e

SERVIS Plynových kotlů 
výměny, záruční i pozáruční 

servis BAXI  
Tel. 777 052 866 

koupím garáž v Otrokovi-
cích, ul. Moravní nebo Štěrko-
viště. Tel.: 602 740 334.

koupím garáž ul. Smetanova 
nebo Trávníky. 
Tel.: 603 493 176.

Mám velký zájem kou-
pit byt 2+1 nebo 3+1 kdekoli  
v Otrokovicích. 
Telefon: 703 128 762.

Dovolujeme si obrátit se na vás o podporu na získá-
ní hlasů pro strom kvAsiCký ořeŠák (obec Kva-
sice, okres Kroměříž, kraj Zlínský), který zvítězil v 
anketě Strom roku 2017 ČR a tím získal postup do evRoP-
skÉho stRoMu roku 2018. Podpořte i vy zástupce stro-
mů České republiky hlasováním o Evropský strom roku 
2018, které probíhá do 28. února na internetových stránkách  
www.evropskystromroku.cz. 
 ing. Jaroslav BořutA, Csc., 
 Za lepší životní prostředí v Otrokovicích z. s.



I když si na svou dospělost ješ-
tě nějaký ten rok počkají, žáci  
5. C ze ZŠ T. G. Masaryka si už 
letos v lednu nanečisto vyzkou-
šeli prezidentské volby. A to se 
vším všudy. Měli týden přípra-
vy na to, aby sledovali spole-
čenské dění, sbírali informace 
o prezidentských kandidátech 
a hovořili s rodiči. A hlavně si 
měli vytvořit svůj vlastní názor. 

V hodině vlastivědy pak pro-
žili své první neoficiální volby. 
Naši voliči byli poučeni o pra-
vidlech hlasování, volebním 
řádu a samotném průběhu vol-
by.  V naší třídní volební míst-
nosti se nejprve museli legiti-
movat u volební komise. Jako 
doklad totožnosti jim sloužila 
jejich čipová ISIC karta. Zjisti-
li tak, že si například nemohou 
přijít volit vícekrát, aby zvý-
hodnili svého kandidáta. 

Na základě registrace obdr-
želi orazítkovanou obálku, s níž 
se postupně odebrali za plentu. 
Tam už byly přichystány lístky 
se jmény kandidátů. Šup s vy-
braným lístkem do obálky a už 
jen dva kroky k volební urně. 
Po odhlasování všech, včetně 
paní učitelky a paní asistentky, 
byly děti zvědavé na výsledky. 
Ty jsme si společně rozebrali 
a znázornili na tabuli. V naší 
třídě by s převahou zvítězil 

pan Drahoš. Naším cílem však 
nebylo najít nejvhodnějšího 
kandidáta, ale umět se na věci 
podívat z více stran, umět re-
spektovat cizí pohled na věc.  
Přestože si děti ještě nějaký 
ten rok počkají, než budou prá-
voplatnými voliči, své první 
prezidentské volby skutečně 
prožívaly. Po rozlepení urny 
netrpělivě čekaly na sečtení 
hlasů a konečný výsledek. Vý-
sledky jsme si pak znázornili 
na tabuli a průběh voleb spo-
lečně probrali. 

Kdo je vítězem našich voleb, 
pro nás nebylo až tak  podstat-
né. My jsme si hlavně řekli 
o toleranci k druhému, o tom, 
že každý má právo na svůj 
názor, i když je odlišný. Mož-
ná by se zdálo, že jsou páťáci 
na rozhodování o panu prezi-
dentovi ještě malí, ale voliči 
5. C nás svým zodpovědným 
přístupem přesvědčili o opaku.
 Mgr. Bohumíra 
 JANíčková,
 Bc. taťána husAříková,
 ZŠ t. G. M.
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Vážení a milí příznivci 
naší školy,
dovolujeme si vás pozvat 
na den otevřených dveří 
naší školy, který se usku-
teční ve čtvrtek 22. března. 
V průběhu prvních dvou vy-
učovacích hodin (8.05–9.45) 
můžete nahlédnout do výuky 
a odpoledne (15.00–17.00) se 
vám budeme věnovat v jed-
notlivých učebnách. Vezměte 
s sebou své děti, tety, strýce, 
babičky i dědečky a přijďte se 
podívat, co jsme pro vás při-
pravili.

Můžete se těšit na jazykovou 
výuku, zajímavosti z výuky 
českého jazyka, fyzikální po-
kusy, ukázky z robotiky, prá-
ci s interaktivními tabulemi, 
ukázky z naší animační dílny 
atd. Školní družina si pro vás 
připravila pestrou směsici 
různých činností – přes  spor-
tovní aktivity, stolní hry až 
po ochutnávku logopedické 
péče a mnoho dalšího.

Jako novinku pořádáme 
v rámci dne otevřených dveří 

ZÁPIS NANEČISTO a grafo-
motorický workshop. Přijďte 
se svými předškoláčky, ať si 
své dovednosti nejdřív vy-
zkouší. Určitě se o to víc bu-
dou těšit na opravdový zápis…

Další specialitou pro rodiče 
i širokou veřejnost je beseda 
s odborníkem na holocaust – 
Mgr. Pavlem Horákem – certi-
fikovaným lektorem přednášek 
o antisemitismu a holocaustu. 
S panem Horákem spolupracu-
jeme již od roku 2011 a od té 
doby realizoval na naší škole 
řadu přednášek pro žáky, které 
se vždy setkaly s velkým ohla-
sem. Určitě nebudete zklamá-
ni. Beseda začíná v 16.00 hod.

Rezervujte si čtvrtek 22. 
března pro návštěvu naší školy 
– vy, kdo u nás máte děti, i vy, 
kteří se chystáte, že nám vaše 
dítko svěříte a v neposlední 
řadě i vy, kteří jste na Máne-
sku někdy chodili a chcete 
zavzpomínat na staré časy. 
Na všechny se moc těšíme.
 Mgr. Martina kRyŠková,
 zástupkyně řŠ pro 2. stupeň

den otevřených dveří na Mánesce

volby v 5. C ZŠ t. G. Masaryka

,,Hands on media literacy“ je 
název projektu, který je zamě-
řený na média ovlivňující naše 
každodenní životy. Díky tomuto 
projektu, financovanému z pro-
gramu Erasmus+, se skupina 
českých studentů v červnu 2017 
vzdělávala v Turecku s vrstev-
níky z Polska, Lotyšska, Bul-
harska, Rumunska a Turecka. 
V lednu 2018 proběhlo další se-
tkání – tentokrát v bulharském 
hlavním městě Sofii. V Sofii 

se setkalo šestatřicet studentů 
a dvanáct učitelů z partnerských 
zemí. Vzdělávací aktivita se ko-
nala od 28. ledna do 3. února. 

Celý projektový týden byl 
plně nabitý. Probíhaly zde 
přednášky o fotografování 
nebo o tvoření krátkého filmu. 
Navštívili jsme národní tele-
vizní studio (na snímku), po-
znali a naučili jsme se národní 
bulharský tanec. Také jsme se 
seznámili s velkým množstvím 

nádherných památek v Sofii. 
V našem programu byla zahr-
nuta prohlídka muzeí, kde jsme 
mohli obdivovat bohatou histo-
rii Bulharska. Poslední den jsme 
společně s celým naším projek-
tovým týmem navštívili zdejší 
vysoké a rozlehlé hory Vitoša, 
ze kterých byl nádherný výhled 
na Sofii.

Během celého týdne jsme 
fotografovali a natáčeli zajíma-
vá místa a poté vytvořili video 
,,Sofia through my eyes“, kte-
ré jsme prezentovali na půdě 
Evropského parlamentu. Tady 
jsme také předvedli své herecké 
a režisérské umění v krátkých 
představeních na téma „Věda 
na jevišti“. Jsem ráda, že se 
naše škola intenzivně zapoju-
je do mezinárodní spolupráce. 
Celý projekt „Hands on media 
literacy“ je velmi poučný a zají-
mavý a nejen za studenty z Čes-
ké republiky mohu říct, že to 
bylo úžasné a nezapomenutelné 
setkání a že se všichni těšíme 
na další projektové aktivity.
 Pavlína koPřivová, 
 studentka 3. A, SPŠ Otrokovice

Mezinárodní setkání studentů sPŠ otrokovice v Bulharsku

Zkratku POKOS zná na ZŠ 
Trávníky úplně každý. Pro-
blematice přípravy občanů 
k obraně státu jsme se jako 
každoročně věnovali i letos při 
projektovém dnu 1. února.

Témata POKOSu byla vhod-
ně rozdělena mezi učitele prv-
ního i druhého stupně podle 
věku dětí a každý si vybral 
vhodnou formu, jak nejlépe 
svým žákům důležité informa-
ce předá. Žáci se tak dozvěděli 
o základních principech PO-
KOSu, o Armádě České re-
publiky, humanitárních misích 
a zahraničních vojenských ope-
racích, o krizových situacích, 
terorismu, o Integrovaném zá-
chranném systému, o migrační 
vlně, seznámili se s druhy vý-
zbroje a výstroje, s hodnostmi 
v armádě a třeba i s vojenskou 
přísahou. Důležité informace 
získali také o tom, jak přežít 
v přírodě a jak se v ní oriento-
vat. Mimo teoretické znalosti si 
ukázali prakticky i práci s bu-
zolami a orientaci na mapě, 

určovali azimut. Seznámili se 
také se zásadami první pomoci, 
některé získané dovednosti si 
prakticky vyzkoušeli. Ti menší 
se věnovali také dopravě a pra-
vidlům silničního provozu. Ka-
ždé z témat bylo uzpůsobeno 
danému ročníku.

Projektový den byl velmi 
pěkně připravený a pro žáky 
zajímavý. Každá hodina byla 
zakončena výstupem, pra-
covním listem, testem nebo 
kvízem. Žáci si tak zajíma-
vou formou zopakovali, co se 
v průběhu dne dozvěděli. Své 
pracovní listy si každý založil 
do svého žákovského portfo-
lia. Během následujících let si 
doplní další pracovní listy s no-
vými poznatky a na konci de-
vátého ročníku bude mít každý 
ucelené informace o přípravě 
občanů k obraně vlasti a své 
portfolio si odnese spolu s vy-
svědčením. 
 Mgr. Zuzana PokoRNá, 
 organizátorka projektového 
 dne v ZŠ trávníky

Projektový den Pokos

na přelomu ledna a února  
k nám do školy zavítali studenti 
z Číny, Indie, Turecka, Indoné-
sie, Gruzie a Tchaj-wanu v rám-
ci projektu EDISON. Od pondě-
lí do čtvrtka byl program nabitý 
a studenti gymnázia se v hodi-
nách angličtiny, ruštiny, a do-
konce i francouzštiny dozvěděli 
o kulturách východních zemí 
spoustu nových věcí.

Svou roli ubytovatele jsem 

plnila už druhým rokem a mu-
sím říct, že jsem byla opět nad-
míru spokojená. Po celý týden 
jsme já i další ubytovatelé měli 
možnost si procvičit angličtinu 
a seznámit se s novými lidmi. 
Zahraniční studenti byli úžasní 
učitelé i přátelé, takže jsme si 
všichni společně týden projektu 
EDISON užili.

Letos se opět konala Global 
Village, kde jsme měli příleži-

tost okusit všechny typy kultur- 
od oblékání se do kulturních 
krojů z Indonésie, přes psaní 
tradičního čínského písma, až 
k ochutnávání tureckých, indic-
kých a tchaj-wanských specialit.

Pevně věřím, že jak studenti 
gymnázia, tak studenti z cizích 
zemí byli během týdne projektu 
EDISON velmi obohaceni.
      Andrea hlAdká, 
 septima, Gymnázium Otrokovice

Projektové dny na Gymnáziu otrokovice
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Nejlepší sportovci města otrokovice roku 2017 převzali ocenění 

ocenění trenéři. Zleva: Stanislav Šindler (fotbal), Markéta Solařová (veslování), eva Pšenčíková (atle-
tická přípravka), Aleš Prudký (atletika), Jaromír Malina (florbal mládež), Zuzana Atarsia (veslování). 

Cena města otrokovice. 
Úspěšný mladý tenista Jaro-
slav Šmédek získal cenu města 
Otrokovice.

Nejúspěšnější sportovec 1.–3. místo. Zleva: 1. místo  
Valentýna Solařová (veslování), 2. místo tomáš Janeček (atleti-
ka), 3. místo Radim Hladík (veslování).

Nejúspěšnější sportovci z řad dětí a mládeže. 
Zleva: 1. místo Barbora Karlíková (gymnastický aero-
bik), 2. místo Michal Bujdák (atletika), 3. místo Zuzana 
Kuršová (in-line rychlobruslení). 

sportovec veterán. Stanislav 
Prokop dělá městu dobré jméno 
ve sportovní westernové střelbě.

Nejúspěšnější sportovec 4.–6. místo. Zleva: 4. místo  
Radovan Michajlovič (florbal), 5. místo Patrik Bartík (běh, ul-
tratrailový běh, silniční kolo), 6. místo Jakub Jugas – v zastou-
pení sestrou Klárou Jugasovou (fotbal).

Pocta in memoriam. 
Cena za celoživotní práci 
a dlouholetý přínos pro 
otrokovický sport byla in 
memoriam udělena Zdeň-
ku němcovi ml. (převzala 
sestra eva Veselková).

Nejlepší sportovní kolektivy. Ocenění nejúspěšnějších sportovců města za rok 2017. Vyhlášení se konalo 9. února v Otrokovické BeSeDĚ. Vítězství v ka-
tegorii nejlepší sportovní kolektivy si připsal florbalový tým Hu-Fa Panthers Otrokovice muži „A“, o druhé místo se podělily mladší dorostenky oddílu házené  
tJ Jiskra Otrokovice a dorostenci florbalových Panterů.

SN
íM

K
y

: M
A

R
T

IN
A

 F
O

JT
íK

O
V

Á

sportovní byl i doprovodný program. Adrenalinové představení předvedl například parkourista Lukáš 
Kulda (snímek vlevo), tep se zrychlil i při vystoupení reprezentantek v rope skippingu Marcely a Petry žampo-
vých (snímek vpravo). Večerem provázel několikanásobný mistr světa a evropy ve freestyle footbagu Jan Weber.
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PRŮKAZOVÉ FOTO Otrokovická BESEDA: 
Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 9–11,13–15, ČT 9–11 hod.
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Srdečně vás zveme do nově otevřené provozovny 

kADeřnictVí 
v napajedlích v ul. Žerotínova 3 (naproti autobusové zastávce 
Hospodářská škola a vedle průmyslového areálu SLAViA)

Veškeré pánské, dámské, dětské kadeřnictví.
Přijďte si nechat zkrášlit váš účes v příjemném  
a stylovém prostředí za bezkonkurenční zaváděcí 
ceny. teL.: 773 949 432

Ve čtvrtek 18. ledna se konal 
mezinárodní atletický mítink 
Hvězdy v Nehvizdech, jehož 
součástí byla i Velká cena 
města Otrokovice ve skoku 
vysokém žen. V tomto závodě 
zvítězila juniorská mistryně 
světa Michaela Hrubá výkonem  
188 centimetrů. Mítink, vychá-
zející z konceptu METAL-PS 
mezinárodního mítinku v Ot-
rokovicích, nabídl také sprint, 
vrh koulí a skok do dálky, kde 
se tak jako v Městské sportov-
ní hale Otrokovice skáče pro-
ti zdi. Zde zvítězil Ukrajinec 
Vladyslav Mazur s výkonem 
786 centimetrů a tak i nadále 
neoficiálním světovým rekor-
dem ve skoku do dálky proti 
zdi zůstává výkon Romana 

Novotného z roku 2009, kdy 
v Otrokovicích dolétl do vzdá-
lenosti 796 centimetrů. Celkem 
se v Nehvizdech představili 
závodníci ze šestnácti států tří 
kontinentů. Důležitá byla také 
mládežnická atletika – přímo 
na mítinku proběhlo finále žá-
kovských soutěží 1. a 2. stupně 
základních škol, včetně předkol 
se akce zúčastnilo na pět set 
dětí. Organizátoři otrokovic-
kého mítinku děkují za podpo-
ru městu Otrokovice, firmám  
METAL-PS, Continental Ba-
rum a dalším tradičním part-
nerům a těší se, až vás budou 
moci pozvat do zrevitalizované 
Městské sportovní haly na další 
díl mítinku v našem městě.
 Michal „tache“ Petřík

nová adresa Železářství otrokovice 
a servisního centra FaB je j. valčíka 1544 (na trávníkách za poštou)

skok vysoký. Olympionik Jaroslav Bába skočil v nehvizdech 220 
centimetrů a získal tak stříbro.     Foto: tomáš „Brčko“ BRáZdil

halový mítink v otrokovicích si atleti užijí až příští rok
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Jamajčanky obléknou dresy od otrokovické návrhářky

Třicet roků po legendárním vystoupení proslulých „kokosů na sněhu“ na olympiádě v Calgary zažívá Ja-
majka novou olympijskou premiéru: na hry v jihokorejském Pchjongčchangu se kvalifikoval tým bobistek. 
A jejich úspěch doprovází také česká stopa. Budou v Koreji závodit v kombinézách, které pro ně navrhla 
designérka pocházející z Otrokovic Zuzana Bahulová. „Vlastně se jednalo o náhodu. Navrhla jsem dresy 
pro Australanky, které mě doporučily Jamajčankám. O vánočním čase jsem místo pečení cukroví navrho-
vala dresy,“ usmívá se. Přímo závodní želízko v ohni budou mít Otrokovice na březnové paralympiádě. 
Pojede na ni sledge hokejista David Palát. „Snad přivezeme medaili. I bronz by byl super,“ přeje si čerstvý 
mistr republiky. Bude to jeho již třetí paralympiáda.  (red), foto: archiv Zuzany BAhulovÉ 
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