
Vánoční růži od Sdružení Šance  
má i herečka Květa Fialová

Milá návštěva. Prvního prosince přijela do Otrokovic 
představitelka mnoha legendárních rolí herečka Květa Fi-
alová. Během představení v Otrokovické BESEDĚ, při 
kterém povídala o svém životě, přátelích a kolezích, jí pře-
dala  zástupkyně Sdružení Šance při Onkohematologickém 
oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci   
Zdena Wasserbauerová vánoční růži. Květa Fialová ne-
skrývala radost, růži prý bude mít doma místo vánočního 
stromku. Zároveň přispěla Sdružení Šance nemalou částkou. 
 (ano), foto: Anna NoVotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
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  úVodNí SloVo

Vážení spoluobČAnÉ, 

město se opět ponořilo do vánoční atmosféry. Lidé 
vyhledávají své blízké a přátele a přejí jim krásné, 

pohodové svátky a šťastný rok 2013. Připojujeme 
se k těmto přáním a také si přejeme, abyste byli  
v Otrokovicích spokojeni, užívali si rodinného, 
společenského či sportovního života a abyste měli 
každý den slunečný, i když třeba bude slunce zrov-
na schováno za mraky. 

  Mgr. Jaroslav BudeK, starosta

 Ing. Milan pleSAr, místostarosta

21. prosince 2012
číslo 12 - ročník 22
zdarma - neprodejné

S námi ušetříte,  tel. 800 201 203

nový altán 
v Samaritánu
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rodiče malých dětí uspoří za svoz odpadu

11. a 12. 1. 2013

PF 2013

Každá koruna dobrá, a dvoj-
násob to platí pro mladé ro-
diny s dětmi. Těm, ale také 
penzistům bydlícím v domo-
vech pro seniory uleví v Otro-
kovicích slevy na poplatcích 
za komunální odpad. naopak 
pejskaři zaplatí za své mi-
láčky následující rok více. 
Změny přináší nová obecně 
závazná vyhláška o místních 
poplatcích, která vejde v plat-
nost 1. ledna 2013. 

Do června roku 2011 obdr-
želi rodiče při narození dítěte 
příspěvek od radnice dva ti-
síce korun. Otrokovičtí radní 
v tu dobu schválili nový sys-
tém podpory rodin s dětmi, 
kdy rodiče při narození dosta-
li tisíc korun a dalších 1440 
korun mohli ušetřit na po-
platcích za provoz systému 
komunálního odpadu, od kte-
rého byly nově děti do tří let 
věku osvobozeny. celkem 
tedy radnice poskytla rodičům 
narozeného dítěte do tří let 
věku 2440 korun. Podle nové 
vyhlášky to bude od příštího 
roku ještě víc. 

„Zákonní zástupci dětí, 
které jsou již dnes do tří let 
věku osvobozeny od poplat-
ku za provoz systému komu-
nálního odpadu, budou sami 
mít úlevu od tohoto poplatku 
ve výši padesát procent. Pod-
mínkou této úlevy je sdílení 
společné domácnosti s dítě-
tem. Tímto podáme pomocnou 
ruku přibližně sto padesáti dě-
tem a jejich rodičům. Pokud  
s dítětem osvobozeným od po-
platku bude žít ve společné 
domácnosti matka i otec, bu-

dou mít nárok na úlevu oba, 
pokud bude s dítětem žít pou-
ze jeden z rodičů, pak bude 
úleva pouze pro něj,“ vysvět-
lil místostarosta Milan Plesar. 
Při současné výši poplatku 
480 korun za rok, který již 
několik let zůstává neměnný, 
mohou rodiny ušetřit dalších 
480 korun ročně po dobu tří 
let v případě nároku na úlevu 
u obou rodičů. 

„Je to super zpráva. Přispěje  
to na plínky nebo třeba na ča-
jíčky,“ potěšilo matku roční 
Janičky Andreu Drgovou. 

nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku musí po-
platníci sami ohlásit a pro-
kázat správci poplatku, tedy 
Městskému úřadu Otrokovi-
ce, podrobnější informace se 
dozvědí v lednovém čísle Ot-
rokovických novin, v Městské 
televizi Otrokovice a na vý-
věsních tabulích města.

Za provoz systému komu-
nálního odpadu ušetří také 
poplatníci přihlášení k trvalé-
mu pobytu na adrese zařízení 
sociálních služeb na území 
města, které jim poskytuje 
ubytování, tedy v domovech 
pro seniory. Místo stávajících 
20 % bude úleva z poplatku 
25 %, celkem tedy 120 ko-
run. Osvobozeni budou nově 
od poplatku také lidé, kteří 
se více než 300 dnů zdržovali 
mimo město z důvodu pobytu 
v nemocnici. 

nová obecně závazná vy-
hláška o místních poplatcích 
přináší změny také v oblas-
ti poplatků za psy. Dosud se 
sazba této platby snižovala 

o 70% lidem, kteří psa cho-
vali v rodinném domě nebo 
mimo budovy. nyní jsou taxy 
nastaveny pevnou, nikoliv 
procentuální částkou. Za jed-
noho psa umístěného venku 
tak fyzické a právnické osoby 
zaplatí 400 korun ročně a 600 
korun ročně za druhého a kaž-
dého dalšího psa místo dosa-
vadních 300, respektive 450 
korun. „Člověk obrací každou 
korunu, takže nadšená z toho 
nejsem. Určitě ale kvůli tomu 
nedáme pejska pryč,“ pokrči-
la rameny majitelka knírače 
Pavlína Kostelecká.

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, 
kteří jsou vedeni v evidenci 
uchazečů o zaměstnání déle 
než 12 měsíců a jejichž je-
diným zdrojem příjmů jsou 
dávky v hmotné nouzi, činí 
sazba poplatku 80 korun roč-
ně za prvního psa a 120 korun 
ročně za druhého a každého 
dalšího psa. 

Drobné změny doznaly 
také poplatky za využívání 
veřejného prostranství v Ot-
rokovicích například za úče-
lem užívání pro kulturní, 
sportovní či reklamní akce, 
tvorbu filmových děl, vyhra-
zení trvalého parkovacího 
místa nebo umístění reklam-
ního zařízení.  

 Anna NoVotNá 



      
 Otrokovice 20. listopadu 2012
Vážený pane doktore,

včera Rada města Otrokovice vzala na vědomí Vaši rezignaci na mandát člena zastupitelstva 
města a osvědčila nastoupení náhradníka. Chci Vám v této souvislosti z celého srdce poděkovat 
za dlouholetou, více než dvacet let trvající práci otrokovického zastupitele. Vaše role ve veřejném 
životě a ve správě našeho města je nepřehlédnutelná, ať už ve funkci starosty města, kterým jste 
byl 12 let,  ve funkci místostarosty nebo i řadového člena zastupitelstva. 

Věřím, že z Otrokovic zcela „neodcházíte“ a zůstanete svému městu přátelsky nakloněn. Těším 
se na naši další spolupráci, v zájmu Zlínského kraje, který jako hejtman reprezentujete, i v zájmu 
města Otrokovice. Dobré vztahy mezi krajem a naším městem považuji za mimořádně důležité 
pro obě strany už proto, že Otrokovice jsou významným průmyslovým sídlem a dopravní křižo-
vatkou Zlínského kraje.
 S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Jaroslav BudeK, starosta
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dobroty z grilu. Vánoční jarmark v naději se neobešel bez gri-
lovaných specialit. Jarmark se konal také na náměstí 3. května.

Hejtman Zlínského kraje Sta-
nislav Mišák přenechal výkon 
funkce zastupitele města Ot-
rokovice svému stranickému 

kolegovi radislavu Ženatíko-
vi. Při této příležitosti staros-
ta Otrokovic Jaroslav Budek 
poděkoval odstupujícímu za-

stupiteli Stanislavu Mišákovi 
za práci, kterou pro Otrokovi-
ce udělal. Dopis přetiskujeme 
níže.  (red)

Stanislav Mišák předal zastupitelské křeslo radislavu Ženatíkovi

Vánoční otrokovice: zářící strom, dobročinné akce i zpěv koled

razantní ochlazení s teplotami 
pod bodem mrazu umožnilo už 
minulý týden uvést do provozu 
venkovní kluziště. Za přízni-
vých podmínek se v něj každo-
ročně mění parkoviště naproti 
Městskému koupališti na Ba-
ťově. „Kluziště je přístupné ši-

roké veřejnosti, která jej může 
využít bez jakéhokoliv poplat-
ku. nastříkáním umělé ledové 
plochy chceme předcházet ne-
hodám, které by mohly vznik-
nout při snaze dětí bruslit na 
přírodních vodních plochách. 
na kluzišti mají zajištěno bez-

pečné sportování a příjemné 
trávení volných chvil,“ uvedl 
starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek. 

Kluziště připravili postup-
ným nastříkáváním vody pra-
covníci městské společnosti 
TEHOS. (ano)

Kluziště u Městského koupaliště vítá bruslaře

testování kávy. V den rozsvěcení vánočního stromu se na náměstí  konala dobročinná akce Pomá-
háme potřebným. Súdánka Súrie pražila a připravovala kávu, u stánku voněla i doutnající pryskyřice. 
Právě vesnici Wad Ben naga, odkud Súrie pochází, připadne 65 500 korun, tedy polovina částky 
vybrané pomocí dobrovolníků za připravené občerstvení. Druhá polovina celkového výtěžku 131 000 
korun připadne dětským onkohematologickým pacientům olomoucké fakultní nemocnice. Sdružení 
Šance, zastoupené v Otrokovicích Zdenou Wasserbauerovou, poskytuje těmto dětem například hrazení 
třech měsíců z celkově půlročního pobytu a stará se o zútulnění prostor, kde se malí pacienti léčí. 

Symbol Vánoc. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí  
3. května si nenechala ujít snad žádná věková kategorie.

lidé bez domova mohou opět využít seďárnu
Lidé bez domova mohou už dru-
hou sezonu využít pro přečkání 
mrazivých nocí takzvanou seďár-
nu. Služba je bezplatná, navíc na 
začátku provozní doby mohou 
uživatelé dostat polévku s peči-
vem. Seďárnou v mobilní buňce 
v ulici Příčná město naplňuje zá-

konnou povinnost zajistit osobě 
v situaci, kdy neposkytnutí oka-
mžité pomoci by ohrozilo její 
život nebo zdraví, jinou formu 
pomoci v nezbytném rozsahu.  
Seďárna funguje denně až do 15. 
března 2013 vždy od 19 do 6.30 
hodin následujícího dne.   (red)

Město Otrokovice hodlá i v roce 
2013 jako poděkování držitelům 
zlaté Janského plakety, držite-
lům Zlatého kříže 1.–3. třídy 
a dárcům kostní dřeně, kteří mají 
trvalý pobyt v Otrokovicích, 
uhradit roční celosíťovou jízden-
ku na MHD.  ČČK Zlín poskytu-
je městu Otrokovice aktuální se-
znam dárců, kteří darovali krev 
či kostní dřeň v transfuzní stanici 

Zlín. Vyzýváme občany Otro-
kovic, kteří darovali kostní dřeň 
či jsou držiteli zlaté Janského 
plakety za 40 bezpříspěvkových 
odběrů krve či držiteli Zlatého 
kříže 1.–3. třídy a odběry byly 
provedeny jinde, aby se přihlá-
sili v termínu do 28. 12. 2012 
na Městském úřadu Otrokovice, 
odbor ekonomický, pí Štětkářo-
vá, tel.: 577 680 227.  (kru)

odměna dárcům krve a kostní dřeně

Koledy tří národů. na tradiční akci Koledy tří národů, kde vystupují účinkující z Moravy (na sním-
ku soubor Kyjovánek), polského Zawadskieho a slovenské Dubnice nad Váhom, mohli diváci nejen 
zhlédnout zajímavá vystoupení, ale také hlasovat o nejlepší vánoční cukroví a nejhezčí dětské kresby. 
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Stanovená roční návštěvnost nového sálu otrokovické 
BeSedy překročena již ke konci listopadu
Základním a jediným parametrem pro hodnocení úspěšnosti 
a opodstatněnosti využití prostředků EU při rekonstrukci velkého 
sálu Otrokovické BESEDY (tzv. udržitelnost projektu) je stano-
vená návštěvnost této investice na 34 900 osob ročně. „rádi vám 
sdělujeme, že ke konci listopadu bylo dosaženo počtu 37 057 
osob, což je o 2 157 návštěvníků více, než stanoví direktiva. 
V souvislosti s předpokládanou návštěvností velkého sálu v pro-
sinci očekáváme ke konci roku překročení hranice 40 000 osob,“ 
vyčíslil ředitel Otrokovické BESEDY Marek Obdržálek.  (red)

otrokovice jsou druhým nejkrásnějším městem Čr
Město Otrokovice se v rámci celostátní soutěže nejkrásnější 
město a obec Čech a Moravy 2012 umístilo na druhém místě. 
Stříbrnou příčku přinesl Otrokovicím zisk 34 821 hlasů. Od dub-
na do října probíhala na portálu cZrEGIOn soutěž, ve které 
návštěvníci hlasovali pro město či obec, kterou považují za nej-
krásnější. Mezi konkurencí stovek měst a obcí se na prvních třech 
místech v kategorii měst umístily Kadaň, Otrokovice a Manětín.  
„Velmi mě těší, že se Otrokovice již podruhé umístily v první 
trojce nejkrásnějších měst, která si volí sama veřejnost. V roce 
2010 jsme obsadili třetí místo, letos jsme postoupili o příčku 
výš. Budeme se snažit, abychom dosáhli i na metu nejvyšší. Zisk 
tohoto pěkného ocenění ale není jen zásluhou radnice. Podílí se 
na něm každý, kdo udržuje město upravené, tedy občané i spo-
lečnosti a instituce sídlící ve městě,“ uvedl starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek.    (red) 

radnice uspoří na veřejném osvětlení statisíce ročně 
Otrokovická radnice ročně ušetří půl milionu korun na provozu 
veřejného osvětlení. V duchu dobrého hospodaření s veřejnými 
finančními prostředky přistoupilo město Otrokovice k postup-
né výměně zastaralých svítidel za nová, úspornější a k pořízení 
regulátorů osvětlení. na území města je dnes instalováno téměř 
1900 svítidel veřejného osvětlení. Do roku 2011 stál jejich roční 
provoz 2,5 milionu korun, a jeden den svícení tak přišel radni-
ci na více než 6 500 korun. Ještě na konci roku 2011 bylo vy-
měněno sto kusů svítidel, v průběhu roku 2012 dalších šedesát. 
realizovaná investice měla dvojí přínos. „na jedné straně došlo 
ke zvýšení svítivosti a díky novým technologiím na straně druhé 
šetříme přibližně 50 % elektrické energie. Ve finančním vyjádře-
ní se pak vynaložené náklady na nová svítidla v objemu 500 tisíc 
korun projeví v ročních úsporách elektrické energie ve výši 150 
tisíc korun. Vynaložené prostředky se tedy vrátí do tří a půl roku 
a to považujeme za efektivní,“ přiblížil otrokovický místostaros-
ta Milan Plesar. Dalším krokem k větším úsporám bylo pořízení 
jedenácti regulátorů veřejného osvětlení. Jde o efektivní způsob 
omezení spotřeby elektřiny, při kterém jsou instalovány moderní 
výkonové regulátory napětí vedle stávajících rozváděčů veřejné-
ho osvětlení. V době mezi 22. hodinou noční a 5. hodinou ranní 
tak dochází ke snížení světelného toku svítidel. „Tímto je dosaže-
no snížení spotřeby elektrické energie o 30 %. Investice ve výši 
1,4 milionu korun přináší roční úsporu 400 tisíc. Úspora energií 
ale nešetří jen městskou kasu. Je také vhodným prostředkem pro 
ochranu a zachování životního prostředí i trvale udržitelný roz-
voj,“ dodal místostarosta.  (kru)

Stovky nových stromů sázejí v Kvítkovicích  
Pracovníci Technických služeb Otrokovice vysadili v Kvítkovi-
cích 230 stromů z celkových pěti set. Zbytek bude mezi míst-
ním hřbitovem a ulicí Dubnická vysázen v příštím roce. Stromy 
na konci obytné zástavby budou sloužit jako vegetační clona 
i přírodní park určený například k dětským hrám. V kombinaci 
jehličnatých a listnatých stromů budou dominovat místní druhy. 
Směsici borovic, modřínů, lip, dubů, javorů či topolů tak doplní 
tradiční ovocné dřeviny, jako je jabloň, švestka nebo jeřáb os-
keruše. nové stromy nepřibyly v Kvítkovicích náhodou. Jedná 
se o náhradní výsadbu. „Stavbou nové výrobní haly společnosti 
Mitas došlo k odstranění tamního porostu. Proto společnost do-
stala uloženo navrátit stromy do města formou nové výsadby,“ 
poznamenal starosta Otrokovic Jaroslav Budek.  (red)

V ZŠ tGM nasbírali skoro čtyři tuny elektroodpadu
S nepotřebnými bateriemi a vysloužilými elektrospotřebiči z do-
mácností školáků si poradili v ZŠ TGM. Zorganizovali sběr elek-
trošrotu v rámci projektu recyklohraní. „naši žáci za vydatné po-
moci rodičů, příbuzných a známých sesbírali úctyhodných 275 kg 
baterií,“ přiblížila pedagožka Kateřina Skochová. Žáci sbírali 
kromě baterií i elektro. „Sesbírali jsme téměř 4 000  kilogramů 
materiálu, což je číslo úctyhodné. chci touto cestou poděkovat 
všem rodičům, kteří se velikou měrou podíleli na tomto sběrač-
ském úspěchu,“ doplnila učitelka.  (ano)

AKtuálNě Z MěStA

Více AKtuAlIt NA www.otroKoVIce.cZ

Držitelé řidičského oprávnění 
skupiny B získávají od 19. 1. 
2013 automaticky oprávnění 
k řízení vozidel zařazených 
do skupiny A1 s automatickou 
převodovkou. Jde o lehké mo-
tocykly s postranním vozíkem 
nebo bez něj o výkonu nejvý-
še 11 kW, s poměrem výkonu/
hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg 
a se zdvihovým objemem spa-

lovacího motoru nepřevyšují-
cím 125 cm3. Do této kategorie 
spadají především skútry.

na motocykl s výkonem nad 
35 kW bude nově možné získat 
řidičské oprávnění až od 24 let. 
Pokud bude mít žadatel alespoň 
dvouletou zkušenost s méně 
výkonnými motocykly, bude 
mu umožněno složit zkoušky 
ve dvaceti letech. Česká repub-

lika se tak připojuje k názoru 
EU, že přístup k nejsilnějším 
motocyklům by měli mít jen 
zkušenější řidiči. Právě věková 
kategorie 18 až 24 let je totiž 
vysoce rizikovou z pohledu 
nehodovosti a úmrtí. K těm-
to změnám dochází vzhledem 
k zavedení směrnice Evropské-
ho parlamentu a rady do zákona 
o silničním provozu.  (red)

od Nového roku budou platit změny u řidičských oprávnění

Přiložili ruku k dílu a díky tomu 
mají krásný nový altán.  Obyva-
telé Azylového domu Samaritán 
si zařízení užijí až s příchodem 
teplých dní, kolaudace a vysvě-
cení se ale konaly v listopadu. 

Myšlenka na vznik nového 
altánu se zrodila již před lety. 
Problémem ale byly finance. 
„neměli jsme odvahu shánět 
peníze pro cílovou skupinu lidí 
bez domova. Báli jsme se, že 
na ně nikdo nebude chtít přispí-
vat, protože je to ne příliš po-
pulární cílová skupina v rámci 

sociálních služeb,“ vzpomíná 
vedoucí Azylového domu Sama-
ritán Tomáš Bernatík. Uvedení 
altánu do provozu si vyžádalo 
částku více než sto tisíc korun. 
Jeho vznik by nebyl možný bez 
přispění podporovatelů, kteří 
poskytli finanční i materiální po-
moc. Část peněz šla také z Tří-
králové sbírky. na vybudování 
altánu se podíleli sami uživatelé 
v rámci veřejné služby. 

nad stavbou držel ochran-
nou ruku zkušený tesař. Jedním 
z jeho pomocníků byl obyva-

tel Samaritánu Ivo Kotásek. 
„Ohlasy mezi ostatními klienty 
jsou na altán celkem kladné,“ 
pochvaloval si s tím, že on po-
máhal dělat šikminy. Hotovému 
dílu přišel požehnat také farář 
římskokatolické farnosti sv. Voj-
těcha Josef Zelinka. 

Altán bude sloužit pro ven-
kovní volnočasové aktivity, 
besedy a otevřené diskuse. „Sa-
mozřejmě že klienti mohou altán 
využít jen tak pro strávení vol-
ných chvil. chtěli jsme vytvořit 
příjemné místo pro společné se-
tkávání všech, kdo o to projeví 
zájem,“ přiblížil vedoucí Azy-
lového domu Samaritán Tomáš 
Bernatík.

Podobně to vidí i otrokovický 
starosta Jaroslav Budek. „nový 
altán bude pro aktivity klientů 
zcela jistě přínosem. Tým pra-
covníků kolem Azylového domu 
Samaritán je velmi činorodý 
a stále přináší inovativní přístupy 
v pomoci této skupině lidí. Pořád 
se tady něco děje a altán není je-
dinou stavbou, která tady vznik-
la, ale je jednou z mnoha. Máme 
radost, že Samaritán žije a kli-
enti jsou zde spokojení,“ sdělil 
starosta.        Anna NoVotNá

Informujeme voliče, kteří se nebudou zdržovat 
v době voleb prezidenta Čr konaných ve dnech 
11. a 12. ledna 2013 (případné druhé kolo voleb 
bude ve dnech 25. a 26. ledna 2013) ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, že mohou 
hlasovat za podmínek stanovených zákonem  
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta na voličský 
průkaz. A to v jakémkoliv stálém volebním okrs-
ku na území České republiky nebo v jakémkoliv 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na za-
stupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě Čr, 
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného hono-
rárním konzulárním úředníkem.

Volič může požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do  
9. 1. 2013, 16 hod., na obecním úřadě podle 
místa svého trvalého pobytu nebo podáním do-
ručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (4. 
1. 2013); toto podání musí být v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo v elektro-
nické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky. 

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 27. 12. 2012, předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezi-
denta republiky, při samotném aktu hlasování, 
volič, který hlasuje na voličský průkaz, po pří-
chodu do volební místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-

sem České republiky anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským průkazem; zároveň 
odevzdá okrskové volební komisi nebo zvlášt-
ní volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po zá-
znamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní 
okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků 
(pokud volič nemá hlasovací lístky k dispozici) 
a prázdnou úřední obálku. neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České republi-
ky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se takovýto volič do volební míst-
nosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého 
pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrs-
ková volební komise poznámku o vydání volič-
ského průkazu zruší a voličský průkaz připojí 
k výpisu ze stálého seznamu voličů. Při ztrátě 
nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby preziden-
ta České republiky: V případě, že volič výslovně 
nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo 
volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro 
obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé 
kolo). O vydání voličského průkazu lze za stej-
ných podmínek požádat také v době mezi prvním 
a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době 
může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 
dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole 
volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16 hodin. V pří-
padě voličů s trvalým pobytem v Otrokovicích 
lze požádat o vydání voličského průkazu na MěÚ 
Otrokovice, oddělení evidence obyvatel, přízemí 
budovy 2 úřadu (tel. 577680101-2). 

 Bc. Marcel NeMČeK, vedoucí OeS

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta Čr

uživatelé Samaritánu si vystavěli altán

Pracovníci Samaritánu a zástupci města a církve při slavnostní 
kolaudaci altánu.  Foto: Anna NoVotNá



Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 15. 11. 
Zastupitelé města schváli-
li svůj plán jednání pro rok 

2013 – veřejně přístupná 
jednání zastupitelstva města 
se uskuteční 14. 2., 18. 4.,  
20. 6., 19. 9., 14. 11. a 19. 12. 
Zastupitelé vzali na vědomí 
odstoupení MVDr. Stanislava 
Mišáka z funkce člena finanč-
ního a kontrolního výboru 
městského zastupitelstva. 

Zastupitelé následně schvá-
lili vydání obecně závazné 
vyhlášky města o místních po-
platcích. Zastupitelstvo města 
se poté zabývalo a schválilo 
pořízení dlouhodobého kon-
cepčního dokumentu Integro-
vaný strategický plán rozvo-
je města Otrokovice na léta 
2013–2022. Zastupitelé 
schválili územní studii v lo-
kalitě Laziště a poté uzavření 
deklarace o partnerství a spo-
lupráci při pořádání Meziná-
rodního festivalu filmů pro 
děti a mládež se společností 
FILMFEST, s. r. o. Zastupi-
telé následně odsouhlasili po-
skytnutí dotace Florball clubu 
Panthers Otrokovice ve výši 
104 500 korun na úhradu ces-
tovného pro extraligové týmy 
mužů a juniorů a taky dotaci 
oddílu házené TJ Jiskra Otro-

kovice ve výši 85 500 korun 
na úhradu cestovného 1. ligy 
házené žen v roce 2012. 

Zastupitelé města poté 
schválili poskytnutí dotace 
na jednorázové akce v oblasti 
mládeže a sportu s organizaci 
TJ Jiskra Otrokovice ve výši 
239 953 korun. Zastupitelé se 
zabývali a schválili poskyt-
nutí dotace 123 500 korun 
na provoz Základní umělecké 
školy Otrokovice. 

V závěru svého jednání za-
stupitelé projednali a schvá-
lili vyplacení přeplatku 
2 401 358 korun z rozpočtu 
města Otrokovice ve pro-
spěch Moravské skládko-
vé společnosti a. s. ve třech 
rovnoměrných splátkách 
jako zpětný odvod částky 
nesprávně poukázaných fi-
nančních prostředků ze strany  
MSS, a. s. směrem k městu 
Otrokovice v letech 2009–
2011 jako příjmu z poplat-
ku za uskladnění odpadů 
na skládce komunálních od-
padů v Kvítkovicích.  
 Ing. Milan pleSAr,
 místostarosta města 
 Otrokovice
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Vážení SPOLuOBČAnÉ,

ve svých podnětech v dotaznících spokoje-
nosti jste často zmiňovali, že stojíte o rozvoj 
Baťova. Psali jste: „Oživení Baťova, který 
zůstává neperspektivní částí města, je v nedo-
hlednu.“ Z mého pohledu se místní část Baťov 
rozvíjí a zaznamenala mnoho změn. Z parku 
před Společenským domem se stal přírod-
ní amfiteátr, který bychom v našem regionu 
hledali jen těžko. Ve spolupráci s místními 
výtvarníky jsme zde postupně umisťovali 
dřevěné sochy, kterých je již třináct. Pokra-
čovali jsme tak v myšlence bývalé starost-
ky radky Matuszkové navázat na Baťovu 
představu o podobě Otrokovic jako ‚města 
v zeleni‘. Města, kde lidé po práci najdou 
místo k odpočinku. Park před Společenským 
domem je místo jako stvořené pro oživení 
uměleckými předměty. Dokonale zapadají 
do přírodního prostředí, vybízí k zastavení 
a zároveň tvoří odkaz pro budoucí generace. 
Postupně bychom takto chtěli na vhodných 
místech pokračovat. Již teď máme představu, 
že vhodnými místy pro sochy by byla i náves 
v Kvítkovicích a na Trávníkách.

na Baťově za poslední roky vznikla také 
bohatá síť cyklostezek, které protínají celou 
tuto část a vedou nejen podél řeky Mora-
vy, ale také podél hlavního silničního tahu. 
Dále vznik nového sportoviště přinesl mož-
nosti v oblasti relaxace ve wellness centru 
i sportovního vyžití na venkovních hracích 

plochách. Investice jdou také do koupaliště, 
které má nový filtrační systém, i do rekreační 
oblasti Štěrkoviště, kde postupně přibylo na-
příklad hřiště pro plážový volejbal, streetball 
a další. Erozi nyní brání také zpevnění jižního 
břehu Štěrkoviště, které mimo jiných víta-
jí i rybáři. V oblasti podnikatelských aktivit 
nelze nezmínit výstavbu nové výrobní haly 
společnosti Mitas, která nejen oživí aktivity 
v celém průmyslovém areálu, ale především 
umožní zachovat více než 400 pracovních 
míst, o které bychom přišli, kdyby se spo-
lečnost rozhodla vystavět halu v jiné lokalitě 
mimo naše město. Mitas při výstavbě počítá 
s celkovou investicí ve výši 900 milionů ko-
run, která přinese práci dalším lidem. 

S tímto tématem často souvisejí další dotazy 
z oblasti životního prostředí. Psali jste napří-
klad: „Velice mi vadí výrazné kácení zeleně 
ve městě Otrokovice, s takovým tempem si 
již brzo městu Otrokovice nebude říkat město 
zeleně.“ V mnoha případech skutečně došlo 
ke změnám, které nemohly zůstat bez po-
všimnutí. Ať už jde o výstavbu Mitasu, revi-
talizaci náměstí či další stavby a úpravy, vždy 
jsou za jeden pokácený strom sázeny tři nové. 
Zeleň tak zůstává zachována, jen se rozmisťu-
je různě po městě. Také díky vynikající práci 
Technických služeb Otrokovice je každým 
rokem město v plném květu a jsem přesvěd-
čen, že tomu tak bude i nadále.      
 Mgr. Jaroslav BudeK, 

 starosta Otrokovic

Z jednání rady města otrokovice a Zastupitelstva města otrokovice

oKéNKo StAroSty

Z jednání rady města  
otrokovice 19. 11. 
rada města Otrokovice 
na svém listopadovém jed-
nání projednala celkem 34 
bodů, k nimž přijala usnese-
ní. Všechna jsou veřejnosti 
k dispozici na webu města 
Otrokovice v sekci Doku-
menty města. radní schválili 
úpravu rozpočtu střediska 
správy nemovitostí městské 
společnosti TEHOS, s. r. o. 

V průběhu dalšího jedná-
ní vzali na vědomí výroční 
zprávy základních škol Má-
nesova, T. G. M. a Trávní-
ky za školní rok 2011/2012. 
rada města schválila rea-
lizaci zabezpečení prostor 
nově upravené části náměstí  
3. května bezpečnostním ka-
merovým bodem ve variantě 
kompatibilní s městským 
kamerovým dohlížecím sys-
témem Otrokovice. radní 
schválili stanovisko města 
Otrokovice k územnímu plá-
nu obce Žlutava bez připo-
mínek. 

rada města následně 
schválila zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu pří-
mým výběrem dodavatele 
v souladu s interními doku-
menty města o veřejných 
zakázkách na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v uli-
ci Spojovací mezi městem 

Otrokovice a Technickými 
službami Otrokovice s. r. o. 
Ve stejném režimu rada měs-
ta zadala přímo veřejnou za-
kázku Technickým službám 
Otrokovice s. r. o. na instala-
ci herních prvků na dětském 
hřišti v Kvítkovicích v lo-
kalitě mezi řadovými domy. 
rada města poté jménem 
zadavatele schválila rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Sportovní 
areál Baťov Otrokovice – za-
vlažovací systém travnatého 
hřiště“. Jako nejvhodnější 
nabídka byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče Sportov-
ní travnaté povrchy s. r. o., 
Modřice. rada města schvá-
lila výběr zhotovitele veřejné 
zakázky na částečnou vý-
měnu oken budovy na ná-
městí 3. května společnosti  
V Okno s. r. o., Kroměříž. 

Z jednání rady města ot-
rokovice 3. 12. 2012
rada města projednala na své 
první prosincové schůzi cel-
kem 45 bodů s usnesením. 
Všechna jsou ke zhlédnutí 
na webu města Otrokovice 
v sekci Dokumenty města. 

rada města schválila při-
hlášení města Otrokovice 
do soutěže Obec přátelská 
rodině  včetně  Plánu rozvoje 

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na proNáJeM 
NeBytoVých proStor o celKoVé VýMěře 57,3 
m2, NAcháZeJících Se V příZeMí BudoVy Č. p. 1342, 
NáM. 3. KVětNA, otroKoVIce, na parcele parc. č. st. 2554 
v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu „potravinářské prodejny“, 
předchozí nájemce zde provozoval prodejnu pečiva a potravin, 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 2. 2013 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 1 500,- Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebytových pro-
stor.
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede: a) navrhovanou 
výši nájemného za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpeče-
ní, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné 
prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.
5. další podmínky nájmu nebytových prostor: a) v pronajímaných 
nebytových prostorech nebudou umisťovány a provozovány výher-
ní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdob-
ná technická zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitý-
mi sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli 
kauci ve výši čtvrtletního nájemného a záloh na služby.Tato kau-
ce bude použita v případě, že nájemce nebude platit řádně nájem 
a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vy-
rovnání všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná část 
pronajímatelem vrácena nájemci.
6. uzávěrka výběrového řízení:  2. 1. 2013 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi rada města Ot-
rokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem dohod-
nout na tel.: 577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší 
informace poskytne Eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. nabíd-
ky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce s ozna-
čením: „Výběrové řízení nám. 3. května 1342 v přízemí budovy 
“ na adresu:  TEHOS, s. r. o.,  k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 
765 02  Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

Vážení občané,

upozorňujeme, že 31. 12. 2012 je Městský úřad otrokovice z provozních důvodů uza-
vřen.                                    provoz pokladen na přelomu roku:

27. 12. 2012        8–11.30 h
28. 12. 2012        8–11.30 h
2. 1. 2013            12–17 h

přepážková oddělení odboru dopravně-správního (vozidla, řidičské průkazy) a od-
boru evidenčně-správního (pasy, občanské průkazy, matrika) budou mít otevřeno  
27. 12. 2012 v době od 8 do 11.30. V pátek 28. 12. 2012 bude na těchto dvou odborech 
zavřeno.  

rodinné politiky. radní 
schválili vydání organizač-
ního řádu Městského úřadu 
Otrokovice. rada města 
dále schválila projektový 
záměr rekonstrukce doprav-
ního hřiště Trávníky s cel-
kovými očekávanými nákla-
dy 3 242 tisíc korun. 

radní se dále zabývali 
a neschválili poskytnutí do-
tace žadateli Fc Viktoria 
Otrokovice na cestovné do-
rosteneckého mužstva pro 
rok 2012. Stejnému žadateli 
rada města neschválila po-
skytnutí dotace na obnovu 
jeho majetku. radní dále 
schválili vydání Směrnice 
města o poskytování grantů 
talentovaným dětem a mlá-
deži. radní se poté zabý-
vali nájemními smlouvami 
na městské byty i nebytové 
prostory města, splátkovými 
kalendáři na dlužné nájem-
né a věcnými břemeny na 
pozemcích města. 



OtrOkOvické
nOviny 5
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6. až 13. ledna, velký sál Otrokovické BESEDY
VýStAVA ModelŮ letAdel, lodí A plAStIKoVých ModelŮ
Modeláři z Otrokovic a dalších regionů střední Moravy vystaví několik desítek mode-
lů. Zahájení výstavy 6. 1. v 15 hod., ukončení 13. 1. ve 12 hod. V ostatní dny otevřeno 
vždy od 9 do 18 hod. na místě odborný výklad a promítání záznamů z modelářských 
akcí.   Vstupné: 30 Kč

12. ledna, od 9 do 13 hod., kinosál Otrokovické BESEDY
ZIMNí BAZáreK pro dětI I doSpělé. rezervace stolů á 50 Kč u paní 
Kozlové, tel. 724 411 148, e-mail: predprodej@beseda.otrokovice.cz. 

19. ledna  v 19.30 hod.,  velký sál a kinosál Otrokovické BESEDY
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádají:
otroKoVIcKý pleS  
Průvodcem večera je roman Vojtek. K tanci a poslechu hraje skupina rOcK SHOW 
BAnD a cimbálová muzika DUBInA. Barmanská show, taneční vystoupení a disko-
téka V. Vymětalíka. Zveme vás na koláčky a slivovici – v ceně vstupenky.
Bohatá tombola a losování stolů. Vstupné: 220 a 200 Kč 

25. ledna v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Koncert pod záštitou Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě
rAFAl SArNecKI trIo  – rafal Sarnecki je jazzový kytarista a skladatel půvo-
dem z Varšavy, žijící dnes v new Yorku. Svoji brilantní hudební kariéru zahájil v roce 
2002 po vítězství v mezinárodní jazzové kytarové soutěži „Guitar city“. Jeho evrop-

ské trio tvoří kromě něj Wojciech Pulcyn na kontrabas a Paweł Dobrowolski na bicí. 
Styl tria lze popsat jako moderní jazz s delšími, tvořivými a klidnými pasážemi, osvě-
žený postupným rozvíjením melodických motivů. Čili vybrané hudební lahůdkářství 
servírované na stříbrném podnose!  Vstupné: 100 Kč, členové Kph 60 Kč

KINo BeSedA     
čtvrtek 3. ledna v 19 hodin, německo 2011, 100 min., titulky
BoJoVNIce – drama  
přístupno od 15 let     Vstupné 90 Kč

čtvrtek 10. ledna v 19 hodin, Francie, Belgie 2011, 112 min., titulky
MINIStr – drama   
přístupno od 15 let     Vstupné  90 Kč

čtvrtek 17. ledna v 19 hodin, USA 2012, 94 min., titulky
SAFe –  akční, krimi, thriller    
přístupno      Vstupné  90 Kč

čtvrtek  24. ledna v 19 hodin, Francie 2012, 95 min., titulky
útěK Z MS – 1 –  akční, thriller, sci-fi    
přístupno od 15 let     Vstupné  80 Kč

čtvrtek  31. ledna v 19 hodin, USA, Francie, Belgie 2011 – 85 min., titulky
NoČNí INcIdeNt –  horor    
přístupno od 12 let     Vstupné  90 Kč

připravujeme na únor: Sedm psychopatů, Atlas mraků, George harrison:  
living in the Material world, Svatba mezi citrony
Předprodej vstupenek v přízemí Otrokovické BESEDY, tel. +420 571 118 103   
e-mail: predprodej@beseda.otrokovice.cz

  LEDEn

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
VČetNě

Vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
Vašeho autovraku NA MíStě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  Autovrakoviště třebětice
Za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,-
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Studio Městské televize Otrokovice 
nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních akcí, doku-
mentárních a propagačních filmů.  E-mail pro nabídku a bližší informace:  

redakce@televizeotrokovice.cz

Město Otrokovice jako zakladatel a je-
diný společník Otrokovické BESEDY, 
s. r. o., IČO 25513885, se sídlem Otrokovice, 
nám. 3. května 1302, PSČ  765 02, vyhlašuje  
VýBěroVé říZeNí NA oBSAZeNí 
FuNKce JedNAtele A ředItele  
otroKoVIcKé BeSedy, s. r. o. Podrobné 
informace o tomto výběrovém řízení jsou k dis-
pozici na webových stránkách města Otrokovi-
ce, v sekci úřední deska, volná pracovní místa.

V oboru stomatologie jsme svědky 
stále rostoucího trendu uplatňování 
preventivních metod práce. Souvisí 
to především s rozvojem poznatků 
o příčinách zubních onemocnění, 
které vedly k vypracování systému 
opatření vedoucích ke znatelnému 
zlepšení orálního zdraví populace. 
Přesto i dnes podléhá ještě mnoho 
lidí mylné doměnce, že stav svého 
chrupu příliš neovlivní – že zdraví 
dutiny ústní je především otázkou 
dědičnosti, že postupná ztráta zubů 
je prakticky nevyhnutelná. Výzku-
my však jednoznačně dokazují, že 
zubní kaz, zánět dásně i parodontó-
za jsou infekční onemocnění způ-
sobená bakteriemi, a tudíž jim lze 
velmi účinně předcházet!

Za vše může především nedo-
statečná nebo nesprávně provádě-
ná hygiena. neznamená to, že by 
si snad většina lidí vůbec nečistila 
zuby. Doplácí na nedostatek infor-
mací o tom, jak má správná ústní 

hygiena vypadat. není ale třeba 
propadat panice, vše se dá velmi 
rychle  změnit! Součástí stomatolo-
gických týmů v USA i západní Ev-
ropě a posledních 20 let i v našich 
zubních praxích  je i dentální hygi-
enistka – diplomovaná specialistka, 
která se zabývá prevencí a léčbou 
počátečních stadií kazu a onemoc-
nění parodontu. Správnou péčí 
o Vaše zuby dokáže předejít mnoha 
nepříjemným zákrokům u zubaře, 
parodontóze a následné ztrátě zubů. 
Přestože pojišťovna péči dentálních 
hygienistek nehradí, pacient v ko-
nečném důsledku těmito preven-
tivně léčebnými zákroky v podstatě 
ušetří. důsledná prevence je totiž 
mnohem důležitější a také lev-
nější než náhrada již ztracených 
zubů.

nemocný parodont může ovliv-
ňovat i celkový zdravotní stav, pro-
to je jeho stabilizace tak důležitá.
existuje například jistý stupeň 

závislosti mezi nemocným paro-
dontem a infarktem myokardu, 
vysokým tlakem, aterosklerózou 
či nízkou porodní váhou. 

K dalším zákrokům v ordinacích 
dentální hygieny patří i terapeutic-
ko-kosmetický zákrok bělení zubů 
a v neposlední řadě také lepení zub-
ních šperků. Dentální hygienistka 
je součástí týmu pečujícího o Vaše 
orální zdraví a nejen v předvánoční 
době, jedním z „andělů strážných“ 
Vašeho krásného úsměvu!

V lednu se na Městské polikli-
nice otevírá nová ordinace den-
tální hygieny a nyní máte i Vy je-
dinečnou možnost darovat svým 
blízkým krásný a zdravý úsměv 
ve formě dárkových certifikátů! 
při koupi ještě v prosinci dokonce 
s 20% slevou! na Vaši návštěvu se 
těší hana VlAchyNSKá, diS., 
 diplomovaná dentální hygienistka    

tel.: 777 99 66 10
www.andelskyusmev.cz

19. ledna 2013 v 19.30 hodin, velký sál a kinosál Otrokovické BESEDY 
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádají  

otroKoVIcKý pleS 
Moderuje a baví roman Vojtek, dále vystoupí skupina rock Show 
Band, cimbálová muzika Dubina, DJ Vašek Vymětalík, taneční  
skupiny AnIFÉ a KHArIDA a řada dalších.  Koláčky a slivovice  

v ceně vstupenky. Bohatá tombola a losování stolů.
   

Sponzorem plesu 
    je Mitas, a.s.

                        Vstupné 220 a 200 Kč, předprodej zahájen

Prosincové soutěže Miss Otrokovické BESEDY 2012 se 
zúčastnilo třináct dívek. 1. místo a titul miss Otrokovické 
BESEDY 2012  získala Eva Kůřilová, 2. místo Kateřina 
Kazdová, 3. místo Alena Konečná. cenu diváků neboli 
titul miss Sympatie patří Zuzaně Ondové. 
 (red), foto: Michal KrAtochVíl

Krásný a zdravý úsměv může mít opravdu každý!

dívky soutěžily o korunku pro miss



 
o době a m

ístě konání volby prezidenta republiky 
 Starosta m

ěsta Otrokovice podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o zm
ěně 

některých zákonů, 
o z n a m

 u j e : 
 

 
1. 

Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.  
 

2. 
Místem konání voleb jsou volební místnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

 3. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem

. Po 
učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové 
volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá 
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 

 
  

 4. 
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 
Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 5. 
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před 
okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební 
místnosti. 

 6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a 
v jejím bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
komise. 

  V Otrokovicích dne 19. prosince 2012 
 

Mgr. Jaroslav Budek v. r. 
starosta města Otrokovice 

 
Popis stálých volebních okrsků města Otrokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební místnost: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Celé ulice: 
HLAVNÍ, J. VALČÍKA  

Části ulic: 
LIDICKÁ 

267, 268, 269, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262 

 

Okrsek č. 2  
Volební místnost:  
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Části ulic: 
KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  

 
SNP 

1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  
 

ZLÍNSKÁ 
121, 137, 146, 148, 155, 159, 174 

 Okrsek č. 3  
Volební místnost:   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ   
Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  
 

SNP 
144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 

 

Okrsek č. 4
  

Volební místnost:  
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

 Celé ulice: 
BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁMOSTÍ  

Části ulic: 
ČECHOVA   

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381,  
 

J. JABŮRKOVÉ   203, 204, 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 
 

 LIDICKÁ   
1231, 1232, 1233  

 Okrsek č. 5
  

Volební místnost:   

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
      
Celé ulice: 

NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ, KUČOVANINY  
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ   308, 491, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 
1803, 1819 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost:   
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM. 3. KVĚTNA 

Části ulic: 
NA ULIČCE 

1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835, 
 

OBCHODNÍ   
1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323,  

 
SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314  

 Okrsek č. 7
  

Volební místnost:  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 

Celé ulice: 
B. NĚMCOVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SMETANOVA   

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844,  

 
 NA ULIČCE   

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362  
 Okrsek č. 8

  
Volební místnost::  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE - BUDOVA 2,  
NÁM. 3. KVĚTNA 1341 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOMENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV  
a TEREZOV,  

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,  
 

SVOBODOVA   1308, 1309,  
 

TŘ. TOMÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 
505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 6012 

 Okrsek č. 9
  

Volební místnost::  

SENIOR - BUDOVA C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 
 Celé ulice: 

DVOŘÁKOVA, MORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ  
Části ulic: 

DOBROVSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191, 

 
JUNGMANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 

6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293,  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256,  
 

MÁNESOVA   
663, 664, 665, 667, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 
6672, 6674, 6711, 6712,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840,  

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1241, 

1255, 1267, 1269, 1270, 1540, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 
1567, 1594, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1657, 1660, 1661, 
1663, 1666, 1667, 1677, 1678, 1687, 1700, 1703, 1715, 1717, 
1741, 1761, 1764, 4771, 4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 
4784, 4791, 4792, 4793, 4794, 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1250, 1565, 6291,    
 

VRCHLICKÉHO   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182   

 Okrsek č. 10
 

Volební místnost::  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁNESOVA, MÁNESOVA 908 

 
Celé ulice: 

KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE   
Části ulic:  

ERBENOVA  
 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145,  

 
MÁNESOVA   

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 7081, 
7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302,  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 726, 742, 805, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 815, 818, 819, 

820, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 

836, 837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 969, 971,  998, 
999, 1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 
8262, 8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 
8801, 8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 
9341, 9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 
9772, 9791, 9792,  

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 944, 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1574, 1581, 

1582, 1596, 1600, 1601, 1608, 1616, 1619, 1620, 1622, 1624, 
1635, 1827, 1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 
9422, 9431, 9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9482, 9612, 
9631, 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552  
 Okrsek č. 11 

Volební místnost::  
MĚSTSKÁ KNIHOVNA OTROKOVICE – POBOČKA BAŤOV, 
ERBENOVA 1597 

 Celé ulice: 
JANÁČKOVA  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 903, 921,  923, 

1638, 6451, 6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 
6483, 6484, 6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 
7502, 8012, 8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 
9212, 9221, 9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 
9262, 9271, 9272,  

 
 

ERBENOVA   
  693, 705, 706, 1275, 1597, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 
6941, 7051, 9852,  

 
JUNGMANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 

1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284,  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875,  

 
ŠKOLNÍ   

1299, 1300, 6911, 6912, 7032,  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012,  

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 695, 697, 698, 699,  

704, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 
929, 985, 988, 989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 
6982, 7001, 7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 
7471, 7481, 7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 
9882, 9891,  

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312  

 Okrsek č. 12 
Volební místnost::  
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266 

 
Celé ulice: 

ML. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W
OLKEROVA  

Části ulic:  
TŘ. TOMÁŠE BATI 905, 949, 951, 952, 953, 967, 1266, 1268, 9492, 9512, 9521, 

9532, 9541, 9542, 9671, 9672  
 Okrsek č. 13

  
Volební místnost:  
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, NIVY 283 

 Celé ulice:  
BARTOŠOVA, BŘÍ MRŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. MÁCHY, LETIŠTĚ, 
NAD HŘIŠTĚM, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 
U FARMY, U LETIŠTĚ 

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602. 
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K
ontakty na volební m

ístnosti: okrsek č. 1 – 720 331 757, okrsek č. 2 – 607 399 649, okrsek č. 3 – 607 399 650, okrsek č. 4 – 607 399 651, okrsek č. 5 – 607 391 679, okrsek č. 6 – 607 399 652, okrsek č. 7 – 607 391 675, okrsek č. 8 – 720 
331 831, okrsek č. 9 – 607 399 653, okrsek č. 10 – 607 399 654, okrsek č. 11 – 607 399 655, okrsek č. 12 – 607 399 656, okrsek č. 13 – 720 331 812



 
o době a m

ístě konání volby prezidenta republiky 
 Starosta m

ěsta Otrokovice podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o zm
ěně 

některých zákonů, 
o z n a m

 u j e : 
 

 
1. 

Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.  
 

2. 
Místem konání voleb jsou volební místnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

 3. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem

. Po 
učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové 
volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá 
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 

 
  

 4. 
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 
Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 5. 
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před 
okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební 
místnosti. 

 6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a 
v jejím bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
komise. 

  V Otrokovicích dne 19. prosince 2012 
 

Mgr. Jaroslav Budek v. r. 
starosta města Otrokovice 

 
Popis stálých volebních okrsků města Otrokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební místnost: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Celé ulice: 
HLAVNÍ, J. VALČÍKA  

Části ulic: 
LIDICKÁ 

267, 268, 269, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262 

 

Okrsek č. 2  
Volební místnost:  
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Části ulic: 
KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  

 
SNP 

1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  
 

ZLÍNSKÁ 
121, 137, 146, 148, 155, 159, 174 

 Okrsek č. 3  
Volební místnost:   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ   
Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  
 

SNP 
144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 

 

Okrsek č. 4
  

Volební místnost:  
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

 Celé ulice: 
BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁMOSTÍ  

Části ulic: 
ČECHOVA   

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381,  
 

J. JABŮRKOVÉ   203, 204, 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 
 

 LIDICKÁ   
1231, 1232, 1233  

 Okrsek č. 5
  

Volební místnost:   

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
      
Celé ulice: 

NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ, KUČOVANINY  
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ   308, 491, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 
1803, 1819 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost:   
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM. 3. KVĚTNA 

Části ulic: 
NA ULIČCE 

1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835, 
 

OBCHODNÍ   
1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323,  

 
SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314  

 Okrsek č. 7
  

Volební místnost:  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 

Celé ulice: 
B. NĚMCOVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SMETANOVA   

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844,  

 
 NA ULIČCE   

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362  
 Okrsek č. 8

  
Volební místnost::  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE - BUDOVA 2,  
NÁM. 3. KVĚTNA 1341 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOMENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV  
a TEREZOV,  

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,  
 

SVOBODOVA   1308, 1309,  
 

TŘ. TOMÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 
505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 6012 

 Okrsek č. 9
  

Volební místnost::  

SENIOR - BUDOVA C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 
 Celé ulice: 

DVOŘÁKOVA, MORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ  
Části ulic: 

DOBROVSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191, 

 
JUNGMANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 

6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293,  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256,  
 

MÁNESOVA   
663, 664, 665, 667, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 
6672, 6674, 6711, 6712,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840,  

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1241, 

1255, 1267, 1269, 1270, 1540, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 
1567, 1594, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1657, 1660, 1661, 
1663, 1666, 1667, 1677, 1678, 1687, 1700, 1703, 1715, 1717, 
1741, 1761, 1764, 4771, 4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 
4784, 4791, 4792, 4793, 4794, 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1250, 1565, 6291,    
 

VRCHLICKÉHO   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182   

 Okrsek č. 10
 

Volební místnost::  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁNESOVA, MÁNESOVA 908 

 
Celé ulice: 

KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE   
Části ulic:  

ERBENOVA  
 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145,  

 
MÁNESOVA   

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 7081, 
7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302,  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 726, 742, 805, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 815, 818, 819, 

820, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 

836, 837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 969, 971,  998, 
999, 1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 
8262, 8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 
8801, 8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 
9341, 9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 
9772, 9791, 9792,  

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 944, 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1574, 1581, 

1582, 1596, 1600, 1601, 1608, 1616, 1619, 1620, 1622, 1624, 
1635, 1827, 1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 
9422, 9431, 9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9482, 9612, 
9631, 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552  
 Okrsek č. 11 

Volební místnost::  
MĚSTSKÁ KNIHOVNA OTROKOVICE – POBOČKA BAŤOV, 
ERBENOVA 1597 

 Celé ulice: 
JANÁČKOVA  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 903, 921,  923, 

1638, 6451, 6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 
6483, 6484, 6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 
7502, 8012, 8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 
9212, 9221, 9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 
9262, 9271, 9272,  

 
 

ERBENOVA   
  693, 705, 706, 1275, 1597, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 
6941, 7051, 9852,  

 
JUNGMANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 

1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284,  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875,  

 
ŠKOLNÍ   

1299, 1300, 6911, 6912, 7032,  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012,  

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 695, 697, 698, 699,  

704, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 
929, 985, 988, 989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 
6982, 7001, 7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 
7471, 7481, 7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 
9882, 9891,  

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312  

 Okrsek č. 12 
Volební místnost::  
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266 

 
Celé ulice: 

ML. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W
OLKEROVA  

Části ulic:  
TŘ. TOMÁŠE BATI 905, 949, 951, 952, 953, 967, 1266, 1268, 9492, 9512, 9521, 

9532, 9541, 9542, 9671, 9672  
 Okrsek č. 13

  
Volební místnost:  
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, NIVY 283 

 Celé ulice:  
BARTOŠOVA, BŘÍ MRŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. MÁCHY, LETIŠTĚ, 
NAD HŘIŠTĚM, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 
U FARMY, U LETIŠTĚ 

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602. 
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OtrOkOvické
nOviny8

Montáž a opravy
plynových spotřebičů, 
topení. Mora, Destila, 
Therm, Viadrus, topidla 
Karma, ohřívače Ariston. 

Tel. 604 98 88 15

In
Z

E
r

c
E

12. 1., 10–18 hod.
BANG! – turnaj
DDM Trávníky
program: Den plný karetní 
hry BAnG! a jiných desko-
vých her. K hodnocení bude 
použit bodovací systém. Sou-
těží se ve věkových kategoriích 
8–14 let a 15–99 let.
Vstup: 20 Kč

18.–19. 1., 18–10 hod.
Nocování na cVČ
centrum volného času Baťov
program: Hry, soutěže, disko-
téka, překvapení:)
cena: 200 Kč

20. 1., 16–18 hod.

Královský karneval
Otrokovická BESEDA
program: Již tadiční karneval 
s celou královskou rodinou 
plný zábavy, tancování a her. 
chybět nebude král, královna, 
ani královský obveselovač ša-
šek.
Vstup: 50 Kč

26. 1., 8–17 hod.
Hledači pokladů
Okolí Zlína (z Kocandy 
na Mladcovou)
program: Zimní vý-
let okolím Zlína spojený  
s hrou zvanou geocaching.
cena: 40 Kč 
 Těší se na vás DDM Sluníčko

PŮJČOVNA A PRODEJ

EL. RUČNÍHO NÁŘADÍ

     

       Vrtací kladiva od 200 Kč/den

      Sekací kladiva od 250 Kč/den

      Brusky a pily od 150 Kč/den

      Zahradní nářadí od 250 Kč/den

SLEVA NA VÍKEND
NEBO VÍCE DNÍ

Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 923 510

In
Z

E
r
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E

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908

In
Z

E
r

c
E

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

Vánoční program v kostele sv. Vojtěcha v otrokovicích
Vánoční bohoslužba pro děti     24. 12. v 15.30 hod.
Hlavní vánoční bohoslužby   24. 12. ve 24.00 hod.
   25. a 26. 12. v 7.30 a 10.30 hod.
Vánoční besídka           25. 12. v 15 hod. 
Koncert Ženského pěveckého sboru         27. 12. v 17 hod.
novoroční bohoslužby  31. 12. ve 23.00 hod.
               1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
Koncert Magna Mysteria a hosté:              6. 1. v 17 hod.

Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha: 25. 12.–1. 1. vždy 
od 14 do 18 hod. a také vždy před bohoslužbami a po nich.

Vánoční program v kapli sv. Anny v Kvítkovicích
Hlavní vánoční bohoslužby:                 24. 12. ve 22.00 hod.
25. a 26. 12. v 9.00 hod.
Vánoční besídka    30. 12. v 15.00 hod.
novoroční bohoslužby:  31. 12. v 16.00 hod.
          1. 1. v 9.00 hod.
K pozvání na bohoslužby, na koncerty či k jesličkám připo-
juji přání všem občanům prožít Vánoce plné pohody, pokoje  
a všeho dobrého.  p. Josef ZelINKA, farář v Otrokovicích

Pohřební služba v Napajedlích
  komplexní pohřební a kremační služby 

 s dvacetiletou tradicí 
Provozní doba  pondělí–pátek  8–16 hodin

Stálá služba: volejte zdarma  tel. 800 12 12 11
  mobil: 774 759 573 

In
Z
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r
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Vánoční program v kostele sv. Michaela v otrokovicích
Byzantská liturgie řeckokatolické církve
 25. a 26. 12. a 1. 1. vždy v 9 hod.

In
Z

E
r

c
E

Městská televize Otrokovice:  tel. 571 110 220, 
archiv vysílání: WWW.TELEVIZEOTROKOVICE.CZ

Po roce se brněnští skauti v sobotu 15. 12. 
2012 opět vydali do Vídně převzít betlémské 
světlo. následující sobotu jej ve spolupráci 
s ostatními skauty rozvážejí po celé naší vlas-
ti. Ve vytipovaných stanicích si bude možno 
převzít plamínek od skautských kurýrů. V Ot-
rokovicích se vlak r805 se světlem zastaví  
22. prosince v 10.13 hodin.

Skauti však světlo nerozvážejí jen vlakem, 
ale přinášejí ho zejména do kostelů, na náměs-
tí měst, na radnice a přímo do domovů našich 
spoluobčanů. Otrokovičtí skauti budou betlém-
ské světlo předávat v sobotu  22. prosince od 16 
do 18 hodin pod rozsvícenými vánočními stro-
my na náměstí 3. května a v parku před Spo-
lečenským domem, kde vás potěší i drobným 
občerstvením. Mít doma betlémský plamínek 
a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě zname-
ná stát se součástí nekonečného řetězu domovů 

propojených symbolem naděje a duchovního 
poselství vánočních svátků. Stát se poslem po-
koje, přinést toto světlo jako dar lidem ve svém 
okolí a zapojit se do velké rodiny lidí dobré vůle, 
to je pro některé lidi dnes velkým vánočním přá-
ním a radostí.

Myšlenka předávání betlémského světla 
vznikla v rakousku jako součást charitativní 
akce. Předávání křehkého plaménku se díky 
skautským organizacím odtud rozšířilo do dal-
ších zemí, a to nejen po celé Evropě. Poprvé pla-
mínek přicestoval v roce 1986 letadlem z místa 
narození Ježíše Krista – Betléma – do rakous-
kého Lince. K nám se betlémské světlo dostalo 
hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády 
a v rukou českých skautů žijících v exilu k nám 
poprvé připutovalo v prosinci 1989 až pod so-
chu sv. Václava v Praze.  petr FoltýN, 

 vedoucí otrokovických skautů

hlavní půjčovna
Pondělí 10.00–17.00
Úterý   9.00–14.00
Středa 10.00–17.00
Čtvrtek    zavřeno
Pátek       10.00–13.00

pobočka erbenova
Pondělí 9.00 – 12.00                                                                                           

13.00 – 17.00
Úterý zavřeno 
Středa   9.00–12.00              

13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 13.00 
Pátek zavřeno
 Mgr. Veronika VAlKoVá, 
 vedoucí MěK Otrokovice

Zajímá se váš zaměstnavatel 
o rovné podmínky pro všechny 
skupiny zaměstnanců? Věnu-
je pozornost péči o ně? nabízí 
možnosti, jak sladit pracovní 
a rodinné role? nominujte své-
ho zaměstnavatele na udělení 
ocenění. 

Město Otrokovice ve spolu-
práci se společností LAPP KA-
BEL a občanským sdružením 
EDUcOL vyhlašuje v rámci 
realizace projektu BEnEFIT č. 
cZ.1.04/3.4.04/76.00248 oce-
nění FÉrOVÝ ZAMĚSTnA-
VATEL aneb Genderově orien-
tovaná instituce.  

návrhy na udělení ocenění 

může předkládat široká veřej-
nost i zaměstnanci navrhované 
instituce, a to prostřednictvím 
vyplnění návrhového listu, kte-
rý je dostupný na webu www.
otrokovice.cz, a jeho odesláním 
e-mailem na ferovyzamestna-
vatel@muotrokovice.cz nebo 
doručením na adresu Městský 
úřad Otrokovice, Mgr. Barbora 
Šopíková, nám. 3. května 1340, 
765 23 Otrokovice, a to nejpoz-
ději do 31. 12. 2012. 

návrh musí obsahovat název 
nominované instituce a odů-
vodnění nominace. navrhovatel 
dále uvede své jméno, příjmení 
a kontakt, na který mu bude za-

sláno potvrzení o přijetí nomina-
ce.  Z nominací budou vyřazeny 
návrhy doručené po termínu 
uzávěrky přijímání návrhů a ty, 
které nebudou splňovat požado-
vané náležitosti.
harmonogram pro udělování 
ocenění Férový zaměstnavatel 
aneb Genderově  orientovaná 
instituce:
• začátek kampaně listopad 2012
• ukončení kampaně 31. prosin-
ce 2012
• termín pro odevzdání dotazní-
ků 15. ledna 2013
• udělení ocenění únor 2013
 Mgr. Barbora ŠopíKoVá, 
           zástupkyně vedoucí OŠK

Změna výpůjční doby 
knihovny od 1. 1. 2013

Skauti přinesou do města betlémské světlo

Nominujte férového zaměstnavatele

rekonstrukce a zprovoznění 
velkého sálu Otrokovické Be-
sedy přinesly nové možnosti 
kulturního vyžití v Otroko-
vicích. Zhodnotit úspěšnost 
a přínos zrealizovaného pro-
jektu pro město Otrokovice 
pomohou také dotazníky ur-
čené široké veřejnosti k vy-
plnění. 

Budeme rádi, když se zú-

častníte dotazníkového šetření 
a svou odpovědí vyjádříte váš 
názor. 

Dotazník najdete na webu 
www.otrokovice.cz, vyplněný 
jej, prosím, zasílejte na e-mail 
hajkova@muotrokovice.cz. 

Dotazníky určené k vyplnění 
jsou umístěny také ve foyer 
velkého sálu Otrokovické BE-
SEDY. 

Projekt „Otrokovická BE-
SEDA – zprovoznění velké-
ho sálu“ byl spolufinancován 
z regionálního operačního 
programu Střední Morava.
Mgr. lenka KrupKoVá, 
 tisková mluvčí

dotazník pomůže ukázat úspěšnost projektu 
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restaurace dolly trávníky: 22.12. vánoční večírek se skupinou PEXESO, 
začátek ve 20 hodin, www.dolly.unas.cz

Dne 15. prosince oslavili zla-
tou svatbu manželé Svatava 
a Antonín ulMANoVI 
z Kvítkovic. Hodně štěstí, lás-
ky a pohody do dalších společ-
ných let života přeje celá rodi-
na a všichni kamarádi. 

 Dne 19. prosince 
oslavila krásných 
92 let naše babič-
ka a prababička, 
paní Božena FI-
ŠeroVá. Hod-

ně zdraví a štěstí přeje vnučka 
Soňa s rodinou.

naši rodiče drahomíra 
a Václav ŠeBeStoVI  osla-
ví 12. ledna 50 let, kdy si řekli 
své společné AnO. Srdečně 
děkují za Vaši lásku a vycho-
vání a do dalších společných 
let hodně zdraví a štěstí přejí 
dcery Marcela a Magda s ro-
dinami a pravnučka Vendulka.

Dne 20. prosince jsme si připomněli 6. výročí úmrtí 
pana Bořivoje GärtNerA. Vzpomíná manželka 
s rodinou.

 
Odešel, jak hvězda padá, jen vzpomínka zůstává 
stálá… Dne 23. prosince by pan Jan NedBáleK 
oslavil své 85. narozeniny. Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.
 

není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou 
a obětavostí. Dne 24. prosince si připomeneme 5 let 
od úmrtí pana Josefa SKácelA. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Zdeňka s rodinou, syn Karel s rodi-
nou a ostatní příbuzenstvo.

 
Dne 25. prosince uplyne 1. smutné výročí od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan Milan KřIVáK. S lás-
kou a úctou stále vzpomínají manželka, děti a vnuci. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.
 

Ptáme se zas a znova, když přicházíme k Tvému hro-
bu, proč Tvé srdce muselo přestat bít, vždyť mělo ještě 
pro koho žít. Dne 26. prosince uplynou 3 roky, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní 
Mária MAGdAléNA rASchMANNoVá. S lás-
kou vzpomínají děti s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomí-
nání. Dne 27. prosince by se dožil pan 
richard NedoMA 100 let. Letos jsme 
vzpomněli dvouleté výročí jeho úmrtí. 
Vzpomínáme také 5 let od úmrtí naší maminky, paní 

Věry NedoMoVé. Vzpomínají dcery Helena, Věra a Pavla s ro-
dinami.

 
Odešel, ale v našich srdcích zůstává dál. Dne 30. 
prosince vzpomeneme již 3. výročí úmrtí pana lu-
boslava JeNyŠe. S úctou a láskou vzpomínají dcera  
a syn s rodinami, Eva a ostatní příbuzenstvo. Děkuje-
me přátelům za tichou vzpomínku.

 
Dne 1. ledna by se dožila 100 let vážená paní Anna 
VAŠátoVá. S láskou vzpomíná dcera Milada a sy-
nové Josef, Svatopluk a Antonín se svými rodinami.

 
Dne 4. ledna uplyne 7 let, co nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Antonín 
hroch. Vzpomínají manželka Jitka, dcery Jitka  
a Jarmila s rodinami.

Odešel, ale v našich srdcích zůstává dál.  
Dne 5. ledna vzpomeneme 7 let od úmrtí pana Aleše 
KuNdery. S láskou vzpomínají manželka a děti  
s rodinami.

 
Dne 11. ledna si připomeneme smutné 5. výročí, kdy 
nás navždy opustil tatínek a dědeček, pan Vlastimil 
AuGuStA. Vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 11. ledna uplyne 5 let od úmrtí naší maminky, 
paní Boženy ZIKMuNdoVé. Vzpomínají syn 
František a syn Jiří s rodinou.
 

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 18. listopadu 
uplynulo výročí pěti let, kdy nás navždy opustil pan 
Karel NoVotNý. Za tichou vzpomínku děkují 
a s láskou vzpomínají manželka, dcera Pavla a syn 
Karel s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal a nám jen 
bolest v srdci zanechal... Dne 27. listopadu uplynulo 
již 10 let, kdy nás navždy opustil pan Josef KuBIŠ. 
Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

O adventu a Vánocích si připomínáme 
úmrtí našich rodičů. Dne 30. listopadu 
1996 odešel pan ladislav lISA a před 
25 lety, 29. prosince 1987, paní ludmi-
la lISoVá. S láskou vzpomínají dcery     

s rodinami.
 
žádná smrt nemůže být zlá, když předchází život dob-
rý. Dne 3. prosince uplynulo 5 let, kdy odešla navěky 
paní hana huBNíKoVá-VAculíKoVá. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Sestra Jiři-
na s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

 

Dne 6. prosince by se dožil 100 let pan ludvík Ku-
BíN. S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami. 
 

Oznamujeme všem přátelům a známým, že v těchto dnech by 
se dožila 100 let naše maminka, babička a prababička, paní  
Božena eNdlIcheroVá z Otrokovic. Zemřela ve svých 75 
letech, 16. 11. 1987. Za celou rodinu vzpomíná vnuk Aleš reichel.

 
Dne 13. prosince by se dožil 70 let pan Jan  
KAdlec, od jehož úmrtí uplynulo letos již 19 let.  
S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou. 
 
 

 Proč osud nepřál Ti déle žít a své blízké potěšit. Dne 
14. prosince jsme vzpomněli 5 let od úmrtí pana An-
tonína ŠtěrBy. Stále vzpomínají manželka Jindřiš-
ka a synové Antonín a Vlastimil.
 
 

Dne 18. prosince uplynul smutný rok, 
kdy nás navždy opustil v nedožitých 
šedesátinách pan Zdeněk NeVAřIl. 
Dne 5. září to bylo 16 let od úmrtí jeho 
bratra romana NeVAřIlA. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka, synové 

s rodinami a rodiče.
 

Dne 18. prosince jsme vzpomněli ne-
dožitých 100 let pana oldřicha ZA-
BloudIlA. Dne 19. ledna by se 
dožila 99 let paní Anežka ZABlou-
dIloVá. Za vzpomínku děkují dcera 
Eva s rodinou a rodina Zabloudilova.
 

Dne 19. prosince jsme si připomněli 10. výročí úmr-
tí naší maminky, sestry, babičky a prababičky, paní 
Anny ŠIMKoVé. Za tichou vzpomínku děkuje celá 
rodina.

SpoleČeNSKá KroNIKA BlAhopřáNí

prodám zahrádku v sadě Míru na Štěrkovišti, dvojpodílek, s chatkou, sad 
4. cena dohodou. Tel. 737 823 511.

ekologická likvidace autovraku s potvrzením zdarma, při odvozu komplet-
ního autovraku příspěvek 500 Kč. Tel: 776 719 631. 

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, 
a. s., vlastník vodárenské infrastruktury 
na území okresu Zlín, schválila pro rok 
2013 cenu vodného a stočného, která zů-
stává na úrovni roku 2012.

Jediná změna pro odběratele, kteří ne-
jsou plátci DPH, tak vyplývá ze změny 
zákona o dani z přidané hodnoty, kdy 
se zvyšuje sazba pro vodné a stočné ze 
14 % na 15 %.

Zatímco letos většina obyvatel Zlínska 
platí za 1 000 l upravené pitné vody a její 
následné odvedení a vyčištění 83,28 Kč 
(s DPH), od nového roku to bude v celé 
tarifní oblasti 84,01 Kč (s DPH).

Vyšší sazba DPH pro vodné a stoč-
né bude mít dopad na finanční situaci 
průměrné čtyřčlenné rodiny na Zlínsku 
ve výši 8 Kč za měsíc.
 Moravská vodárenská, a.s.

cena vodného a stočného pro rok 2013 na Zlínsku

cena vody platná od 1. 1. 2013: (údaje v Kč/m3)
Okres ZLÍn 2012 bez DPH       2013  bez DPH    2013 včetně DPH 15 %
vodné     36,98                  36,98  42,53
stočné                   36,07       36,07  41,48
vodné + stočné   73,05   73,05  84,01

In
Z

E
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cVIČeNí SportKluB eVA Otrokovice, ZŠ T. G. MASArYKA: po BO-
DYFOrM 18.00,  út ZUMBA 18.00, st POWEr JOGA 19.30, čt TrAMPO-
LInY 17.30, pá BOSU 18.00, info www.sportklubeva.cz

tiskárna hart press v Otrokovicích hledá ženy i muže na občasné bri-
gádnické práce při dokončování výroby. Vhodné pro aktivní důchodkyně – dů-
chodce.  Informace přímo v recepci firmy, tel. 577 926 206–8.

tomáš holčík získal 
titul Zasloužilý hasič

Titulem Zasloužilý hasič se 
může pyšnit Tomáš Holčík 
z SDH Kvítkovice. nejvyšší vy-
znamenání, jaké jen může dob-
rovolný hasič dostat, mu udělilo 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Tomáš Holčík je ha-
sičem od roku 1969. V letech 
1972–1973 byl jednatelem, pak 
dva roky velitelem. Od roku 
1976 až do důchodu byl záro-
veň velitelem sboru a okrsku. 
Má velké zásluhy za zásahy při 
povodních v roce 1997, vždy byl 
aktivní v práci s dětmi a mládeží 
a dodnes pomáhá s přípravami 
školení jednotky.  (ano)



10
OtrOkOvické

nOviny

I v tomto školním roce se ZŠ 
T. G. Masaryka zapojila do ce-
lostátního projektu Příběhy 
bezpráví – filmy o českosloven-
ských dějinách, který organizu-
je společnost Člověk v tísni.

Letos byl z bohaté nabíd-
ky vybrán film režiséra Pavla 
Křemena nikomu jsem neu-
blížil. Zamýšlel se nad otáz-
kou, proč se řadoví občané 
v komunistické době v tako-
vém množství zaprodávali reži-
mu a jaké byly nejčastější mo-
tivy kolaborace. Také se snaží 

odpovědět na to, jak své činy 
tito lidé hodnotí s odstupem 
doby dnes. Dokument Pavla 
Křemena přesvědčivě ukazuje, 
jak pokoutně a sofistikovaně 
korumpoval totalitní režim lid-
ské charaktery.

na promítání filmu navá-
zala beseda s velmi vzácným 
a mimořádným hostem, pub-
licistou a spisovatelem panem 
Antonínem Bajajou, který 
se ve svých knihách věnuje 
převážně příběhům z našeho 
kraje. Své vyprávění zahájil 

budovatelskými písněmi z 50. 
let, jejichž hraný optimismus 
ostře kontrastoval se životní-
mi  tragédiemi obyčejných lidí, 
kteří se z různých důvodů zne-
líbili režimu. Žákům 9. ročníku 
připravil také neopakovatelný 
zážitek v podobě autorské četby 
z knih na krásné modré Dřev-
nici a Duely. Poutavé vyprávění 
zakončil apelem na nebezpe-
čí různých jiných současných 
,,totalit“, např. vlády konzumu 
a všudypřítomných reklam. 
Vyprávění pana Bajaji žáky 
velmi zaujalo a během něj se 
v učebně vytvořila milá a pří-
jemná atmosféra. 

chtěli bychom věřit, že toto 
milé setkání nebylo poslední 
a že se ještě někdy podaří usku-
tečnit další podobnou besedu 
v prostorách školy.

celý projekt znovu přispěl 
k lepší informovanosti mladé 
generace o československých 
novodobých dějinách a napo-
mohl žákům k utváření vlast-
ních postojů a názorů.
Mgr. pavlína hereNtINoVá, 
 ZŠ T. G. Masaryka

Mezi pěti školami v České re-
publice oceněnými pro letošní 
rok v rámci projektu Ligy lid-
ských práv Férová škola jsou 
také dvě otrokovické – ZŠ 
Trávníky a ZŠ T. G. Masary-
ka. Získaný certifikát svědčí 
o tom, že tyto školy vytvářejí 
prostředí, které umožňuje roz-
voj plného potenciálu každého 
žáka a plnohodnotné zapojení 
všech žáků do školního i mi-
moškolního života, podporuje 
integraci žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dbá 
na dodržování lidských práv.   

Pro získání certifikátu mu-
sely školy udělat pokrok, který 
posílil vzdělávání všech žáků 
v rámci hlavního vzdělávacího 
proudu. To hodnotila certifi-
kační komise, která sledovala, 
jak každá z přihlášených škol 
pečuje o děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a ja-
kým způsobem včleňuje průře-
zová témata do výuky. 

„naše škola naplnila všech-
ny povinné podmínky k získá-
ní certifikátu. Titulem Férová 
škola bylo oceněno dlouhodo-
bé směřování školy v duchu 
školního vzdělávacího progra-
mu ‚Pomáháme si růst‘ a také 
to, že jsme opravdu ‚Škola pro 
všechny‘, škola hlavně pro 
život, škola, do které se rodi-
če nemusí bát své děti poslat. 
Hodnoticí komise se také vyjá-
dřila, že další ocenění zasluhu-
je například široká spolupráce 
s přirozenými partnery školy, 
systém dalšího vzdělávání 
pracovníků, způsob práce s in-
dividuálním plánováním vzdě-
lávání pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, sys-
tém podpory sociálního začle-

ňování žáků v rámci třídního 
kolektivu i v rámci školy či 
otevřenost a vstřícnost k žá-
kům,“ přiblížila ředitelka ZŠ 
Trávníky Jana Večeřová. 

Aktivity, které vedly k zís-
kání certifikátu, popisuje také 
ředitelka ZŠ T. G. Masary-
ka Marta Zakopalová: „naše 
škola se dlouhodobě snaží 
o celostní rozvoj žákovy osob-
nosti,  jehož součástí je i ohle-
duplnost, partnerství a zařazení 
do multikulturní společnosti. 
Vzhledem k tomu, že se sna-
žíme o vytváření pozitivního 
klimatu ve škole, spolupráci 
mezi žáky, učiteli i rodiči, je 
nám filozofie tohoto projektu 
velmi blízká. Jsme tedy rádi, 
že se nám podařilo připojit se 
ke skupině škol, které jednají 
férově. Většinu činností, které 
propaguje a zaštiťuje projekt 
Férová škola, již ve své praxi 
uplatňujeme několik let, a tak 
je získání titulu jen oceněním 
naší práce se všemi žáky bez 
rozdílu. Titulem Férová škola 
bylo oceněno dlouhodobé smě-
řování školy v duchu školního 
vzdělávacího programu ‚Škola 
– brána do života‘ a také to, že 
jsme škola, která aktivně při-
stupuje k přijímání odlišností. 
Škola, která problémy nevnímá 
jako ohrožení, ale jako příleži-
tost ke změnám, je škola pro-
gresivní a otevřená.“ 

Férových škol je nyní v Čes-
ku třiadvacet. „Všechny otro-
kovické základní školy reali-
zují programy, díky kterým se 
jejich žáci cítí dobře, bezpeč-
ně a mohou se plně soustředit 
na kvalitní vzdělávání. Získání 
každého ocenění je toho důka-
zem. Velmi mě těší a vážím si 

toho, že ZŠ Trávníky a ZŠ T. 
G. Masaryka byl udělen certi-
fikát Férová škola, kterým byl 
položen jeden z dalších ka-
mínků do mozaiky kvalitního 
inkluzivního vzdělávání zaru-
čujícího vytvoření spravedli-
vých podmínek pro všechny 
děti a fungující komunikaci 
žáků, učitelů i vedení školy,“ 
ocenil starosta města Otroko-
vice Jaroslav Budek. „Projekt 
Férová škola je dle našeho ná-
zoru aktivita, která nejlépe vy-
stihuje současné negativní ná-
lady a předsudky, které panují 
v naší společnosti, a snaží se 
najít cestu, jak už v mladé ge-
neraci vytvářet pozitivní život-
ní názory a postoje,“ zakončila 
ředitelka ZŠ T. G. Masaryka 
Marta Zakopalová.

certifikát Férová škola je ná-
stroj, kterým se Liga lidských 
práv snaží standardizovat pod-
mínky v oblasti lidských práv, 
diskriminace a inkluzivního 
vzdělávání v rámci systému 
českého základního školství. 
Liga jej vytvořila spolu s reno-
movanými odborníky v oblasti 
pedagogiky na základě zkuše-
ností ze zahraničí. certifikát je 
udělován těm základním ško-
lám, které nabízejí individuální 
přístup a rovné příležitosti pro 
všechny děti, snaží se integro-
vat žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a dodržují 
lidská práva. Liga lidských 
práv chce prostřednictvím 
certifikátu zajistit, aby šanci 
zařadit se do hlavního vzdělá-
vacího proudu a rozvinout svůj 
plný potenciál dostalo větší 
množství dětí.
 Mgr. lenka KrupKoVá, 
 tisková mluvčí

V ZŠ t. G. Masaryka vyprávěli příběhy bezpráví

Město otrokovice má dvě Férové školy

nemáte ještě vánoční náladu? 
Udělejte to jako my. Pozvěte 
pár přátel, připravte, co je pro 
Vánoce nezbytné, a můžete se 
začít těšit. K nám do školy při-
jelo na jeden den přes 40 dětí 
z partnerské ZŠ Pavla Demitry 
z Dubnice nad Váhom. V rámci 
projektu naše – vaše Vánoce 
si nejen prohlížely naši školu, 
ale hlavně porovnávaly, jak je 
to s jejich a našimi vánočními 
tradicemi a zvyklostmi, v čem 
jsou stejné, podobné i odlišné. 
Překvapením pro slovenské děti 
bylo, že je náš Mikuláš s anděly 
a čerty přišli navštívit už 5. pro-
since. Žádné další rozdíly jsme 
neřešili, ani jazyková bariéra 
nebyla sebemenším problémem. 

Dopoledne milí hosté, žáci 2. 
až 5. tříd, strávili s našimi čtvr-
ťáky ve vánočně vyzdobené tě-
locvičně. Tam jsme si na úvod 
připomněli, že Vánoce jsou nej-
krásnější svátky v roce a jejich 
magické kouzlo je dotvářeno 
různými zvyky, tradicemi a po-
věrami. A právě při nich jsme si 
společně zasoutěžili, pobavili se 
a navíc se i něco dozvěděli.

První společná hra rozdělila 
nenásilně děti do čtyř smíšených 
družstev, když hledaly kama-
ráda se stejnou půlkou srdíčka. 
Při druhé nám pod rukama dětí 
vyrostly čtyři velké plakáty čer-
tů. největší rozruch však nastal 
u třetí hry nazvané Ochutnej 
kapříka. Paní vychovatelky při-
pravily obrovského perníkového 
kapra, pod tác daly kapří šupinku 
a na nás už bylo jen hodit kost-
kou šestku, řádně se nasadit ru-
kavice, šálu a brýle, pak uchopit 
příbor a pustit se do hodování. 
Zdá se to jednoduché, ale mnozí 
z nás se při počtu 80 dětí nestihli 
ani ustrojit, natož kousek ochut-
nat. Zato jsme se všichni hodně 

nasmáli. Další bylo házení  pan-
toflem. A aby klukům nebylo 
líto, že házejí jen dívky, soutěžili 
v hodu pytlem plným voňavého 
sena. K Vánocům neodmyslitel-
ně patří dárky, a proto byla další 
disciplínou štafeta s velkými dár-
kovými balíčky. Zábavné dopo-
ledne završil malý testík, který 
prověřil naše „vánoční znalosti“. 

Po obědě se děti ze Slovenska 
přesunuly do žákovské kuchyň-
ky, kde jsme společně zdobili 
perníčky, které napekli deváťáci. 
A že se dařilo i chutnalo, o tom 
svědčily plné sáčky, které si 
dubnické děti odvážely domů, 
aby je daly ochutnat maminkám. 
Vánoční cukroví už si ale mu-
sely připravit samy, za odborné 
pomoci cukrářek z osmých tříd. 
Slepování lineckých koleček si 
nenechal nikdo ujít, pokud se 
ovšem dostatečně razantně pro-
tlačil ke kuchyňské lince. Při 
poslechu vánočních koled jsme 
pak stříhali a lepili model Lado-
va betléma.  Sychravé, ponuré 
počasí úžasně proteplilo pouš-
tění lodiček. Příjemné zklidnění 
přineslo malování vánočních 
motivů na kameny. Tvoření tra-
dičních i neobvyklých dekorací, 
zhotovování ozdob na stromeček 
či na okna, to už byla jen pomy-
slná třešinka na dortu. S dojetím 
v očích jsme my, dospělí, pozo-
rovali, jak ty naše a slovenské 
ratolesti brebentily jedna přes 
druhou a stále si měly o čem po-
vídat.  Jsme rádi, že se vzácným 
hostům, ze kterých se stali naši 
kamarádi, u nás líbilo. Hřeje nás 
pomyšlení, že jsme se vzájemně 
od sebe něco přiučili. Teď už se 
Trávničtí mohou těšit na oplátku 
na návštěvu v Dubnici.
Mgr. Marie heryáNoVá 
 a hana FIcKoVá, 
 ZŠ Trávníky

„Sice nám bylo hrozně zima, 
ale užili jsme si to, v Praze je 
krásně,“ tak komentovali účast-
níci zájezdu do Prahy svůj vý-
let za odměnu. nejen tito, ale 
všichni výtvarníci naší školy 
totiž po celý podzim malovali 
a kreslili vánoční přání, jež ka-
ždoročně posíláme Stonožce – 
hnutí na vlastních nohou, která 
je prodává dál, aby mohla po-
máhat, kde je třeba, např. v dět-
ských nemocnicích nebo dětem 
ve válečných zónách. Letos jsme 
přání pro Stonožku neodesílali, 
ale již podruhé jsme požádali 
o spolupráci město Otrokovice, 
které originály vánočních přání 
vytvořené našimi žáky použije 
jako svá oficiální přání a peníze 
na ně určené zašle na účet hnutí 
na vlastních nohou – Stonož-
ka. Stonožkové konto tak bude 
díky městu Otrokovice bohatší 
o 20 000 korun. 

Paní Běla Gran Jensen naši 
školu jako vzornou stonožkou 
školu pozvala na pátek 7. pro-
since do pražské katedrály sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha na mši 
svatou pro hnutí na vlastních 
nohou spojenou s poděkováním 
stonožkovým dětem, přátelům 
a příslušníkům Armády Čr 

za pomoc dětem ve válečných 
zónách. Mše se zúčastnil i vel-
vyslanec Čr ve Vatikánu Pavel 
Vošalík, velvyslanec norského 
království J. E. Jens Eikaas, ná-
čelník Generálního štábu AČr 
gen. Petr Pavel a vojáci, z nichž 
mnozí byli účastníky zahranič-
ních misí a bez jejichž přispění 
by se Stonožce pomáhalo mno-
hem hůř. V závěru mše pro-
mluvil i tehdejší ministr obrany 
Alexandr Vondra: „Je krásné, 
když děti prostřednictvím našich 
vojáků pomáhají jiným dětem. 
Taková pomoc znamená mnoho 
– a v konečném důsledku může 
chránit i vojenské životy, pro-
tože po laskavé a dávající ruce 
se přece nestřílí.“ celý program 
natáčela ČT. 

Po mši jsme si prohlédli Pra-
hu, zhlédli výstavu streetartu, 
seznámili se s úžasným dílem 
Karla Zemana a užili si také 
vánoční výzdobu hlavního měs-
ta. Mnohokrát děkujeme městu 
Otrokovice za úhradu autobusu 
do Prahy, protože bez této fi-
nanční pomoci bychom se tam 
nepodívali. Město Otrokovice, 
děkujeme za skvělou spolupráci. 
 Mgr. Marcela JAVoříKoVá, 

 ZŠ Mánesova

Srdečně zveme všechny přátele ZŠ Mánesova Otrokovice na DEn OTEVŘEnÝcH DVEŘÍ, který 
se koná ve čtvrtek 10. ledna 2012. Program najdete na webových stránkách školy www.zsotrman.cz.

projekt Naše – vaše Vánoce v ZŠ trávníky

Vánoční praha a Stonožka 



odměna. Desítky malých atletů z Otrokovic, Uherského 
Hradiště a Vsetína se zúčastnily tradiční Mikulášské haly 
atletických přípravek. Po absolvování překážkového běhu, 
skoku do dálky a hodu raketkou stáli ti nejlepší na stupních 
vítězství. Sladkou odměnu ale dostal každý účastník, a to 
od Mikuláše, čerta a anděla.  (ano)
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Zástupci Stáje Otrokovice se 
22. října ukázali na dostiho-
vém závodišti ve Slušovicích 
v ceně Sisi Misi. na distanci 
1700 metrů si klisna K Two 
s jezdcem Komlošim počínala 
velmi dobře a po závěrečném 
boji doběhla na druhém místě. 
Díky tomu postoupila o třídu 
výš a další dostihy absolvovala 
na ovále v Praze-Velké chuch-
li. 

Ten se konal 27. října, 
za hustého sněžení doprová-
zeného nepříjemným deštěm. 
K Two se však se svým jezd-
cem dokázala ihned po startu 
prosadit na pozici vedle ve-

doucího favorita. Ale později 
díky rozbahněné dráze udělala 
chybu a zacválala. Svou ztrátu 
už nedokázala dohnat, a byla 
tudíž dostihovou komisí dis-
kvalifikována.  

napravit reputaci se vydala 
Stáj Otrokovice o týden poz-
ději, tedy 3. listopadu opět 
do Prahy.  na závěr sezony si 
klisna v silné konkurenci při-
klusala pro velmi hezké třetí 
místo na distanci 1670 metrů. 
navíc si dokázala vylepšit svůj 
osobní rekord.  Poděkování pa-
tří celému realizačnímu týmu 
Stáje Otrokovice. 

 Martina huBNíKoVá

Klusačce se dařilo ve Slušovicích i v chuchli

na vlastní oči se mohli přesvědčit rodi-
če, ale i vedení škol a města, jak dětem 
prospívá program Zdravý pohyb do škol. 
Po tři dny spolu soutěžili žáci 1. až 4. tříd 
všech tří otrokovických základek, a to 

ve sportovní hale na Štěrkovišti. Mezi 
disciplíny Vánočního řádění patřila pře-
kážková dráha, skok daleký z místa, hod 
raketkou a štafety. Děti přišly podpořit 
i otrokovické sportovní osobnosti, které 
byly součástí jednotlivých družstev. Ško-
láci tak mohli běžet ve štafetě například 
s fotbalisty Jakubem Jugasem či Adamem 
Houserem, střelcem Jiřím Gachem, triat-
lonistou Petrem Vabrouškem, rallye jezd-
cem Pavlem Valouškem, veslaři Petrem 
a Vlastimilem Čablovými nebo s florba-
listou Matějem Koňaříkem. Děti celou 
dobu bavil i klokan ríša.

„Je to super,“ pochvaloval si třeba 
druhák Patrik Jakubovič nejen samotné 
soutěžení, ale i sportovní spolupráci s ka-
pitánem družstva Jiřím Gachem. „Líbí 
se mi tu, běhala bych tu i třikrát týdně,“ 
nechala se zase slyšet prvňačka Veronika 
Perničková. Dobrý pocit z projektu měli 

i oslovení rodiče a za své jej vzala i vedení 
základních škol. „Vítám každou sportovní 
aktivitu pro děti školního věku. Při spor-
tování žáci nejen zvyšují své pohybové 
dovednosti, ale také se učí spolupráci, 
komunikaci a také například umění pro-
hrávat. Velmi pozitivní se mi jeví, že žáci 
sportují ve známém prostředí bez nutnosti 
někam dojíždět. Projekt nezatěžuje rodiče 
a tím umožňuje sportování všem otroko-
vickým ratolestem. Přivítal bych pokra-
čování projektu pro žáky druhého stupně 
zapojením škol do Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů,“ uvedl  například ře-
ditel v soutěžích celkově nejúspěšnější ZŠ 
Mánesova Vratislav Podzimek.

Projekt Zdravý pohyb do škol odstar-
tovala otrokovická radnice 17. září. Pro-
střednictvím něj nabízí rozvoj sportovní 

všestrannosti pod vedením trenérů s li-
cencí, a to zcela zdarma. nový systém 
podpory výuky sportu na otrokovických 
základních školách je současně pilotním 
projektem v celém Zlínském kraji. Jeho 
přínosem je pozitivní  vliv na zdraví, tě-
lesnou i psychickou zdatnost, je ale také 
silnou a účinnou prevencí obezity, hazar-
du, alkoholu, drog, šikany a kriminality. 
„Děti tento projekt pochopily a mají spon-
tánní pohyb opravdu rády. Tady v hale 
jsme viděli, jak jim rodiče fandí. Velký 
dík patří těm, kteří se na tom všem podí-
leli - dobrovolníkům, trenérům, členům 
trenérské rady i radě města, která tento 
projekt schválila. Pevně věřím, že Zdravý 
pohyb do škol bude pokračovat i v dalších 
letech,“ sdělil otrokovický místostarosta 
Milan Plesar. Anna NoVotNá

Podpora aktivit v oblasti tělo-
výchovy a sportu patří mezi 
priority města. V rámci veřejné 
prezentace sportovní a tělový-
chovné činnosti město oceňuje 
své nejúspěšnější sportovce.    

Vyzýváme tímto otroko-
vickou veřejnost, aby Odboru 
školství a kultury Městského 
úřadu Otrokovice zasílala ná-
vrhy na ocenění nejúspěšněj-
ších otrokovických sportovců. 

nominační formuláře jsou 
k dispozici na odboru školství 
a kultury, na podatelně měst-
ského úřadu a na internetových 
stránkách města. 
oceňování probíhá v násle-
dujících kategoriích:
- nejúspěšnější sportovec měs-
ta (kategorie dospělých) 
 - nejúspěšnější spor-
tovec dětí a mládeže (sportovci 
do 18 let věku k 31. 12. daného 
kalendářního roku)        
- nejúspěšnější sportovec ve-
terán 
- nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec
- nejúspěšnější sportovní ko-

lektiv          
- nejúspěšnější trenér
- cena za celoživotní práci 
a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport.
 V kategorii nejúspěšnější 
sportovec města je oceňováno 
první až šesté umístění, v kate-
goriích nejúspěšnější sporto-
vec dětí a mládeže a nejúspěš-
nější kolektiv je oceňováno 
první až třetí umístění, v ka-
tegoriích nejúspěšnější spor-
tovec veterán a nejúspěšnější 
handicapovaný sportovec je 
oceňován jeden sportovec. 
V kategorii nejúspěšnější tre-
nér je oceňováno až šest tre-
nérů bez určení pořadí, cena 
za celoživotní práci a dlouhole-
tý přínos pro otrokovický sport 
může být v jednom roce uděle-
na nejvýše dvěma osobám.   

Do hodnocení jsou zařaze-
ni sportovci, kteří jsou členy 
sportovní organizace (klubu) 
se sídlem v Otrokovicích, dále 
sportovci s trvalým pobytem 
v Otrokovicích a trenéři vy-
konávající trenérskou činnost 

na území Otrokovic. V soula-
du s nominačním formulářem 
žádáme o uvedení dosažených 
výsledků navrženého kandidá-
ta na ocenění v oblasti sportu. 
Dosažené výsledky navrže-
ného kandidáta musí být po-
tvrzeny sportovní organizací, 
ve které navržený působí. Zdů-
vodnění návrhu je hlavním vo-
dítkem při výběru z případného 
většího množství navržených 
kandidátů.

Adresa pro zasílání návrhů: 
Městský úřad Otrokovice, od-
bor školství a kultury, nám. 3. 
května 1340, 765 23 Otroko-
vice. 

Kontaktní osoba pro případ-
né dotazy: Mgr. Barbora Šopí-
ková, tel. 577 680 103. E-mail: 
sopikova@muotrokovice.cz, 
Lenka Krejčí, tel. 577 680 436, 
krejci@muotrokovice.cz

uzávěrka návrhů je v úte-
rý 15. 1. 2013, rozhoduje ra-
zítko na podatelně MěÚ Otro-
kovice. 
   Mgr. Barbora ŠopíKoVá, 
          zástupkyně vedoucí OŠK 

Výzva k předkládání návrhů na ocenění 
nejúspěšnějších sportovců roku 2012

Město otrokovice informuje organizace 
sportovní, mládežnické, kulturní a organi-
zace působící na území města, že je možno 
v roce 2013 požádat o následující dotace:
- neinvestiční dotace na akci – akce mimořádné-
ho významu v termínu do 31. 1. 2013, v případě 
dotace na akce může žadatel požádat v průběhu 
roku – bližší informace poskytne Odbor škol-
ství a kultury MěÚ Otrokovice
- provozní dotace na činnost dotovaného sub-
jektu v termínu do 31. 3. 2013

Informace pro žadatele o poskytování dota-
cí z rozpočtu města a tiskopis Žádosti o dotaci 
z rozpočtu města jsou ke stažení na webových 
stránkách města Otrokovice (www.otrokovice.
cz – Městský úřad – odbory a oddělení – od-
bor školství a kultury, nebo jsou k dispozici 
na MěÚ Otrokovice – odbor školství a kultury, 
Lenka Krejčí (sportovní a mládežnické organi-
zace, Mgr. Barbora Šopíková (kultura a škol-
ství).  Mgr. Barbora ŠopíKoVá, 

 zástupkyně vedoucí OŠK

Mikuláš přišel i do městské haly
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áprvní Vánoční řádění: otrokovičtí školáci se radovali z pohybu

Před soutěžením se děti rozhýbaly při rozcvičce. Výjimkou nebyli ani prvňáčci.

Po každém dni byly vyhodnoceny výsledky škol a ti nejlepší dostali za umístění 
ceny, za třídní kolektivy také přebrali poháry jejich trenéři.

Bezprostředně z australského Ironmana 
přijel Petr Vabroušek podpořit otroko-
vické děti. Ty mu na oplátku nedaly od-
dechnout při autogramiádě.



12
OtrOkOvické

nOviny
In

Z
E

r
c

E

Třiadvacetiletý Jiří dráŽNý 
si sám vyzkoušel, jak zábav-
nou a vzrušující hrou je florbal. 
nadšení ale raději než s hokej-
kou v ruce zúročuje ve fanklubu 
otrokovických Panterů. Je jeho 
spoluzakladatelem a členem 
vedení. „chodil jsem na ZŠ 
Mánesova, kde se florbalu vě-
novala vždy pozornost. V mém 
ročníku se pohybovali kluci, 
kteří florbal hráli závodně už 
od útlého věku. Pak na střední 
škole jsem hrával školní kola 
florbalu i já sám. Protože mám 
několik známých v A či B týmu 
Panterů, sledoval jsem po očku, 
jak se jim daří. Při postupu do 1. 
ligy jsem začal i aktivněji jejich 
zápasy navštěvovat,“ popisuje 
Jiří Drážný své florbalové za-
čátky a také nápad na založení 
fanklubu.
Kdy přesně jste se rozhodl 
fanklub založit?
napomohlo tomu určitě po-
slední utkání v loňském play-
-off proti chodovu. Tam jsme 
si řekli, že by nebylo špatné 
fanoušky Panterů nějakým způ-
sobem organizovat. V průběhu 
léta jsme se pak sešli s Petrem 
Hlavicou a se Stanem Zaječím 
na několika schůzkách, kde 
jsme si nastínili naše názory 
a pohled na věc. Před začátkem 
letošní sezony jsme napsali sta-
novy a úspěšně registrovali ob-
čanské sdružení. A nyní se sna-
žíme i díky vstřícnému postoji 

klubu Panthers a města posu-
nout činnost fanklubu na vyšší 
úroveň.
Jaké máte jako fanklub cíle 
a čeho byste chtěli dosáh-
nout?
Máme stanovené dva hlavní 
cíle: jeden čistě fanouškovský, 
aby na každém domácím utkání 
bylo co nejvíce diváků a dařilo 
se nám vytvořit fantastickou at-
mosféru. Takovou, aby se mezi 
kluby mluvilo, jak těžké je pro 
ně na naší domácí palubovce 
hrát. Zajistili bychom tak tu 
nejlepší propagaci klubu a měs-
ta. Věříme, že toto je cesta, jak 
pomoci klubu i k přivedení 

sponzorů - co víc si může spon-
zor přát než slušné výsledky 
a spoustu fanoušků. Druhý cíl 
je být nápomocí v činnosti klu-
bu, pomoci s přípravou utkání, 
soutěžemi a tak podobně.
Máte zájem o rozšíření va-
šich řad? co proto chcete 
udělat?
Samozřejmě máme zájem 
o posílení fanklubu. Připravu-
jeme kampaň na jeho propa-
gaci. Jednou z akcí bude roz-
dávání letáčků s informacemi 
o fanklubu a o možném vstupu 
do něj před televizním utká-
ním ve zlínské hale Euronics 
v sobotu 22. prosince. Jedním 

z lákadel může být zvýhodně-
ný vstup na všechna domácí 
utkání Panterů, které poskytl 
klub a město Otrokovice. 
Jezdíte poctivě i na venkovní 
zápasy? Jak vás na nich vní-
mají fanoušci soupeřů?
nejvíce jsme pyšní na TV 
utkání v Brně zkraje této se-
zony. Podařilo se nám tam vy-
tvořit téměř domácí atmosféru 
a v hledišti bylo slyšet pouze 
o Otrokovicích. Mnozí diváci 
v Brně se na nás dívali jako 
na atrakci, ale bylo i spousta 
pozitivních hlasů a uznání, če-
hož si velmi vážíme. Venkovní 
výjezdy jsou ale pro nás složi-
tější, například co se týče do-
pravy a ceny. 
Jak z pohledu fanoušků vní-
máte výsledky klubu, jste 
spokojeni?
Začátek sezony byl fantastic-
ký. Bylo to do značné míry 
způsobené příznivým losem, 
ale důležité bylo, že se klu-
kům podařilo body na začátku 
posbírat. Pak přišla řada na ty 
nejtěžší soupeře, ale tam se už 
sbírat body bohužel nepodaři-
lo. nejvíce určitě mrzí utkání 
s Mladou Boleslaví, kde se 
koncovka zápasu příliš nepo-
vedla... Poslední domácí zá-
pas s Tatranem ukázal velkou 
vnitřní sílu Panterů, kdy do-
kázali v poslední třetině držet 
Tatran v šachu a zdramatizo-
vat zápas. A to jako fanoušci 

chceme vidět vždy: tým, co se 
nikdy nevzdá a bojuje za kaž-
dých okolností.
podporujete i mládežnické 
zápasy, tedy extraligu juni-
orů, či turnaje nejmladších 
kategorií?
rádi bychom, ale je to pro nás 
časově náročné. Bylo by skvě-
lé, kdyby nás členů fanklubu 
bylo více, abychom mohli 
i naše mládežnické kategorie 
povzbudit a motivovat ke hře 
a skvělým výkonům. V sou-
časnosti je nás jen několik 
málo lidí, kteří se musejí vždy 
dostavit s bubnem a fungující-
mi hlasivkami.
chystáte na tV utkání 
ve Zlíně nějakou další specia-
litu kromě letáčků s kontakty 
na fanklub? 
Snažíme se připravit nějakou 
zajímavou choreografii, která 
by mohla vypadat dobře i pro 
diváky v TV, dále dolaďujeme 
texty chorálů a pokřiků. Bude-
me velmi rádi, když se k nám 
diváci na zápase přidají – texty 
jim rozdáme. Určitě bychom 
chtěli na zápas pozvat nejen 
stálé diváky, ale i nové tváře. 
V předvánočním shonu si jeden 
večer užít příjemnou atmosféru 
a poznat nové lidi. Spousta lidí 
v Otrokovicích florbal neznala 
a nyní jsou stálými diváky, kte-
ré uchvátilo tempo hry, atmo-
sféra a prostředí. A za to jsme 
velmi rádi. Anna NoVotNá

Klienti Naděje měli bowlingové odpoledne 
Tento rok se klienti i zaměstnanci 
otrokovické naděje stali již po tři-
nácté účastníky Vánočního bow-
lingu. 

„Akci pro nás každoročně pořá-
dá rodina Zatloukalova. V restaura-
ci U Mašinky připravili pro klienty 
naděje bohaté občerstvení i zába-
vu. I tento rok zahrála kapela Host-
band. na bowling se naši klienti 
těší již od počátku listopadu. Moc 
si to užíváme a já osobně si velmi 
vážím této mnohaleté podpory,“ 
uvedl ředitel otrokovické pobočky 
naděje Pavel Polák.  (red)

Fotbalový klub SK Baťov 1930 o. s. děkuje 
svým členům, fanouškům, přátelům, reklamním part-
nerům, městu Otrokovice i Zlínskému kraji za podporu 
a fandění v celém roce 2012. Přejeme všem příjemné 
prožití nadcházejících vánočních svátků, klidného  
Silvestra a do nového roku hlavně pevné zdraví  
a veselou mysl. Těšíme se na setkání na našich akcích!  
 tomáš hrABec, předseda občanského sdružení

Fanklub panthers otrokovice: chceme vidět tým, co se nikdy nevzdá

Kamarádi. Panter Michal nagy (vlevo) je kamarád a někdej-
ší spolužák Jiřího Drážného (vpravo).  Fanouškovskou kulisu si 
podle nagyho hráči moc užívají - pobízí je k maximálnímu hráč-
skému nasazení. 
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Fotbalisté SK Baťov 1930 po-
kračují v tradici a letos opět 
uspořádají charitativní Vánoční 
fotbálek. První svátek vánoční, 
25. prosince, od 10 hodin se 
na umělé trávě Sportovního are-
álu Baťov v Otrokovicích utkají 
v přátelském utkání A-tým SK 
Baťov 1930 vs. „Tým hvězd.“ 
V minulosti se divácky atrak-
tivní utkání hrála na sněhem 
pokryté škvárové ploše, v po-
sledních šesti letech se utkání 
odehrávala na travnaté ploše, 
kterou v posledních dvou letech 
střídá nová moderní umělá trá-
va. 

„Letošní Vánoční fotbálek 
bude zajímavý i jedinečný tím, 
že dobrovolné vstupné od divá-
ků doplní finanční dary hráčů 

obou mužstev i organizátorů 
akce a dohromady poputují 
na rozvoj mládežnického sportu 
v Otrokovicích,“ přiblížil jeden 
z organizátorů akce Petr Zaple-
tal. 

Za A-tým SK Baťov 1930 
nastoupí hráči, kteří v polovi-
ně sezony 1. B třídy přezimují 
na 3. místě tabulky se ztrátou 
3 bodů na čelo. Tým hvězd je 
každoročně složen z osobností 
fotbalového i soukromého živo-
ta. Pravidelně se utkání za Tým 
hvězd účastní například sou-
časný hráč Sparty Praha, dříve 
Teplic Vlastimil Vidlička, sou-
časný hráč tureckého Trabzons-
poru, dříve Zlína a Slavie Praha 
Ondřej Čelůstka, odchovanec 
Jiskry a bývalý hráč SK Sigma 

Olomouc, Synotu Staré Měs-
to a nyní hráč SK Baťov 1930 
Libor Zapletal, bývalý hráč SK 
Sigma Olomouc Václav Jor-
dánek, bývalý hráč SK Slavia 
Praha Pavel Kříž, bývalí hráči 
TJ Gottwaldov a AG Slušovice 
Vlastimír Hrubčík a Petr Zaple-
tal, odchovanec a reprezentant 
do 17 let Adam Houser, odcho-
vanec a hráč Zlína a Příbrami 
Jakub Jugas a v neposlední řadě 
i reportér TV nova Jan Koleč-
kář. 

Přijďte se zahřát pohlednými 
fotbalovými akcemi i dobrým 
svařákem a v příjemné atmosfé-
ře každý svou měrou přispějme 
ke sportování mládeže v Otro-
kovicích.  tomáš hrABec, 
 předseda SK Baťov 1930 o. s.

tradiční Vánoční fotbálek pomůže mládežnickému sportu

Počátkem prosince si už tradičně zasportovali klienti otrokovické 
pobočky naděje. Bowling bavil všechny hráče i diváky. 
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