
Vážení spoluobčané,
blíží se termín předčasných voleb, které jsou vy-
ústěním politické krize, odstartované červnovým 
zásahem Útvaru pro odhalování organizované-
ho zločinu na Úřadu vlády. Volby do posla-
necké sněmovny parlamentu české republiky 
nám napoví, co asi můžeme očekávat ve dnech 
příštích. přiznám se, že hodně lidí v této chví-
li zvažuje svou účast ve volbách. často kolem 
sebe slýchám slova, že není koho volit, mám už 
všech politiků plné zuby a stejně můj hlas nic 
nevyřeší. V tomto období, kdy se hojně diskutuje 
v médiích toto téma, mě zaujal názor mladého 
voliče, který sděluje, proč půjde volit. „Já vyu-
žiji svého práva a zvolím poslance a ten pak má 
povinnost pracovat pro blaho této země.“ I při 
jisté míře naivity tohoto prohlášení je to názor 
jistě prospěšnější, než nevolit a potom po dobu 
mandátu takto zvolených nadávat na poměry. 
při téměř poloviční účasti – neúčasti voličů je 

tak právo volit devalvováno a mandát zvolených 
pochybný a leckdy zpochybnitelný. Rovněž bych 
varoval před tak zvanou protestní volbou a pod-
porou těch, kteří se odněkud vynořili a sbírají 
hlasy těch, kteří uvěří jejich nereálným a často 
povšechně formulovaným slibům. scénář před-
volebních příslibů těchto uskupení se pravidel-
ně opakuje a bohužel vždy určitou část voličů 
zaujmou. nicméně jejich následný propad do 
politické nicoty je neodvratný a pravidelně se 
opakující. 

Tak tedy. předčasné volby do poslanecké sně-
movny se konají v pátek 25. října od 14 do 22 
hodin a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin. 
V celé zemi budeme vybírat mezi dvaceti čtyřmi 
a ve Zlínském kraji mezi osmnácti politickými 
stranami, hnutími a koalicemi. Využijte svého 
práva, protože volby jsou jednou z nejdůležitěj-
ších možností, jak ovlivnit politiku v této zemi.  
 Mgr. Jaroslav Budek, starosta otrokovic

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

18. října 2013
číslo 10 - ročník 23
zdarma - neprodejné
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slavnostní ceremoniál. I v Otrokovicích je oblíbený Tý-
den knihoven, který připadá na začátek října. Týden provází 
spousta akcí, jako je pasování druháků na čtenáře, besedy 
s autory a s turisty, burza knih či čtenářská amnestie: mož-
nost odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih. Tento rok 
se bezplatně registrovalo třicet dospělých a deset dětských 
uživatelů. „Slavnostní ceremoniál, uskutečněný v obřad-
ní síni městského úřadu, uvedl do řad uživatelů knihovny 
sto dvaadvacet žáků druhých ročníků základních škol, kteří 
byli královnou v podání radní Libuše Škrabolové pasováni 
na čtenáře. Čtvrteční dopoledne pak patřilo již tradičnímu 
posezení turistů-seniorů. Na tomto setkání v duchu sloganu 
Svět je krásný vystoupila cestovatelka paní Miloslava Abr-
lová – tentokrát  s poutavou přednáškou o Madeiře a New 
Yorku. Tato příjemná akce je důkazem toho, že i seniorské 
období života může být obdobím poznávání, zážitků a se-
tkávání se zajímavými lidmi,“ uvedly referentky odboru 
školství a kultury, oddělení městské knihovny Radka Jarko-
vá a Marie Škrabalová. Vyvrcholením Týdne knihoven se 
staly besedy se spisovatelkou, dramaturgyní a scenáristkou 
Irenou Obermannovou a s regionální autorkou Jaromírou 
Slezákovou. „Jsme rádi, že besedy s významnými osob-
nostmi pořádané odborem školství se stále více dostávají 
do povědomí občanů, jejichž zvyšující se účast na akcích 
knihovny je naší odměnou i motivací,“ doplnily referentky. 
 (red),  foto: Martina Fojtíková

v knihovně pasovali nové čtenářeCyklostezka směr Zlín už má povolení

Všechny pozemky jsou zajiště-
ny, stavební povolení vydáno. 
Tyto zprávy velmi důležité pro  
stavbu cyklostezky mezi Otro-
kovicemi a Zlínem jsou už reali-
tou. Pracovní skupině zabývající 
se přípravou této cyklotepny tím 
ale rozhodně činnost nekončí –
mezi další připravované kroky 
patří výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Pokud vše půjde, 
jak má, měla by se stavba za-
hájit na jaře. Trasa cyklostezky 
vede od kruhového objezdu 
podél řeky Dřevnice (levý břeh 
po proudu řeky, na pravém bře-
hu vede nyní cesta mezi poli), 
přibližně u firmy Tajmac se má 
spojit se stezkou budovanou Zlí-
nem. 

Výstavbu této stěžejní cyklo-
stezky vnímá město Otrokovice 
jako vysoce potřebnou. Trasa 
mimo hlavní silniční tah totiž 
slibuje bezpečnou přepravu cyk-
listů do krajského města – ať už 
k výletům, na cestě do práce či 
do školy. „Vybudování cyklo-
stezky Zlín – Otrokovice bylo 
naším dlouhodobým záměrem. 
Původně jsme měli realizaci 
stavby rozplánovanou do tří let 
kvůli finanční náročnosti. Díky 
aktivitě na tomto poli se nám 

ale podařilo získat na projekt 
dotaci z Regionálního operač-
ního programu Střední Morava, 
který bude financovat 85 % ze 
způsobilých výdajů projektu, 
tedy téměř 14 milionů korun. 
Projekt cyklostezky realizuje 
současně s námi na svém území 
také město Zlín, se kterým jsme 
v pravidelném kontaktu a smě-
řujeme tuto investiční akci tak, 
abychom se potkali ve stejném 
čase na konci obou katastrů 
a společně novou cyklostezku 
otevřeli jako jeden celek,“ při-
blížil otrokovický starosta Jaro-
slav Budek.

„Projekt nové a dlouho oče-
kávané cyklostezky z Otrokovic 
do Zlína má nyní vysokou šanci 
na realizaci. Po kvalitní přípravě 
všech administrativních podkla-
dů a získání nutných povolení, 
výkupu pozemků za vstřícnosti 
některých jejich majitelů, úspě-
chu v dotačním řízení a získá-
ní téměř 14milionové dotace 
samosprávu města nyní čeká 
proces zadávacího řízení na do-
davatele stavby a poté po odsou-
hlasení všech požadovaných ná-
ležitostí od poskytovatele dotace 
bychom chtěli spustit samotnou 
výstavbu cyklostezky,“ doplnil 

místostarosta Otrokovic Milan 
Plesar s tím, že první cyklisté 
by se mohli po nové trase projet 
do konce roku 2014. 

Společný postup ve výstavbě 
cyklostezky byl už vloni na jaře 
potvrzen deklarací vzájemného 
partnerství a spolupráce měst 
Otrokovice a Zlín. Města sice 
podala individuální žádosti 
o dotaci, díky deklaraci ale avi-
zovala zájem na společné věci. 
„Na základě Deklarace part-
nerství a spolupráce sladila obě 
města postup přípravy a reali-
zace projektu. Především došlo 
k upřesnění místa styku obou 
staveb. Deklarace významně 
přispěla k obhajobě projektu 
u poskytovatele dotace,“ zdůraz-
nil cyklokoordinátor a projekto-
vý manažer zlínského magistrá-
tu Martin Habuda.

Délka trasy v Otrokovicích je 
2,98  km, ze zlínské strany 3,5  
km. Novou cyklostezkou se tedy 
propojí dvě významná regionál-
ní centra s úzkými ekonomický-
mi vazbami, dojde k napojení 
na nadregionální cyklotrasu 47 
Moravská stezka, respektive 
na její součást – cyklostezku po-
dél Baťova kanálu, která spojuje 
významné turistické cíle Uher-
ské Hradiště a Kroměříž. Z hle-
diska cestovního ruchu bude 
zvýšena atraktivita celého úseku, 
a tím i jeho využití. 
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nejhezčí balkony a květinová výzdoba otrokovic pojedenácté

V kategorii výsadba a údržba zeleně u podnikatelských objektů 
a institucí zabodovala mateřská škola a jesle na Zahradní ulici.

ocenění soutěžící 11. ročníku soutěže naše město v květech 
 a zeleni se starostou v otrokovické obřadní síni.

Vítězi v kategorii květinová výzdoba oken, balkonů 
a předzahrádek bytových domů jsou manželé polanští.

Druhé místo v kategorii oken, balkonů a předzahrá-
dek bytových domů patří Daně Vrzalové.

Třetí místo v kategorii oken, balkonů a předzahrádek 
bytových domů získal balkon Jiřiny prokešové.

V kategorii výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů 
vyhrála ozdobená okna a okolí domu Vandy schmidtové.

V kategorii výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů 
patří stříbrná příčka manželům Vaculíkovým.

V kategorii výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů 
ocenila porota třetím místem ludmilu čaníkovou.

V týdnu od 16. do 22. září mohli obyvatelé Otro-
kovic myslet o něco více na přírodu. Vyzývaly je 
k tomu akce Evropského týdne mobility – připojit 
se mohli například využíváním ekologičtějších 
dopravních prostředků. Lidé si mohli prohlédnout 
a vyzkoušet čerstvě zrekonstruované dopravní 
hřiště anebo třeba vyměnit při cestě do zaměst-
nání auto za městskou hromadnou dopravu nebo 
za bicykl.  „Musím přiznat, že na kole do práce 
obvykle nejezdím, ale byla to příjemná změna. 
Rád vezmu kolo o víkendu na projížďku, bohužel 
pro pracovní povinnosti to není úplně nejvhod-
nější prostředek. Přesto bychom měli zvažovat, 
jaký způsob přepravy volíme a brát přitom ohled 

na ochranu životního prostředí a jako přidanou 
hodnotu vnímat posílení fyzické kondice,“ uvedl 
například starosta Otrokovic Jaroslav Budek. 

Evropský týden mobility provázelo deštivé po-
časí, a tak se některé akce nemohly konat v pů-
vodně plánovaném rozsahu. Přesto jej vedoucí 
dopravně-správního odboru Renáta Krystyníková 
hodnotí kladně. „Radě bude předloženo vyhod-
nocení s návrhem, abychom se jako město tohoto 
projektu účastnili i v dalších letech. Čerpat zkuše-
nosti můžeme z hodně měst v České republice, ale 
také ze zahraničí. Je to další příležitost, jak lidem 
ukázat, že existuje i jiný způsob dopravy než au-
tem,“ poznamenala.  (ano)

Už jedenáctým rokem prochází bě-
hem prázdnin Otrokovicemi odbor-
ná komise, jejíž členové vybírají ty 
nejrozkvetlejší a nejupravenější bal-
kony a zahrádky. Sedm oceněných 
soutěžících se mohlo i letos těšit na 
dárkové poukazy na odběr zahrad-
nického materiálu v Technických 
službách Otrokovice a na věcné ceny 
od sponzorů akce, kterými jsou: Gra-
moflor GmbH&Co.KG, TERRA-
COTTEM CZ, s. r. o., FLORAVIL 
s. r. o., Volmary GmbH, Pasič spol. 
s r. o., Trvalky Batůšek a Arboretum 
Břetislav Jalůvka.  (red)
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týden mobility ukázal, že není nutné stále jezdit autem

dokončení ze strany 1
otrokovická část cyklostezky
termín realizace: 1. 2. 2012–14. 8. 2015
Celkové náklady projektu: 
17 164 570 Kč
dotační titul:  Regionální operační pro-
gram Střední Morava, Prioritní osa 1 Do-
prava
Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava
Bližší informace: www.rr-strednimorava.cz
Zdroje financování: 
Dotace 13 943 400 Kč
(85 % ze způsobilých výdajů)
Město Otrokovice  3 221 170 Kč
Zlínská část cyklostezky
Celkové náklady stavby: 24,8 mil. Kč
dotace: 20 mil. Kč
dotační titul: Regionální operační program 
regionu soudržnosti Střední Morava.
 Anna novotná

stezka pro cyklisty směrem na Zlín už má stavební povolení
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Uctění 95. výročí vzniku samostatného Československa 
Pětadevadesáté výročí vzniku samostatného československé-
ho státu si Otrokovice připomenou ve středu 23. října pietním 
aktem a slavnostním večerem.  V 16 hodin se uskuteční pietní 
kladení věnců k pomníku obětem 1. světové války na náměstí 
3. května a následně u pomníku před kaplí sv. Anny v Kvítko-
vicích. Slavnostní večer, při kterém bude připomenut význam 
státního svátku, bude od 17 hodin v Otrokovické BESEDĚ. 
Každoročně jsou u této příležitosti udělena významná oceně-
ní. V letošním roce budou předány dvě Ceny města Otroko-
vice. Toto ocenění uděluje Zastupitelstvo města Otrokovice 
za mimořádný čin v různých oblastech lidské činnosti nebo 
za podstatný přínos pro rozvoj nebo propagaci města. V do-
provodném programu zazní například tóny cimbálové muziky 
Radovan či kapely Woodstock Memory Band. Vstup na akci 
je volný.   (red)

Městský úřad hledá financování z projektů
Městský úřad Otrokovice hledá příležitosti pro financování 
platů zaměstnanců z různých projektů. Vedení úřadu se roz-
hodlo využít možnost získání finančních prostředků pro zříze-
ní společensky účelných pracovních míst ve výši 20 tisíc ko-
run včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění na jednoho 
zaměstnance měsíčně. Bude se jednat o pracovníky vykoná-
vající tzv. Odbornou praxi pro mladé do 30 let ve Zlínském 
kraji, a to až na dobu 1 roku. Uchazeč o získání praxe musí být 
registrován na Úřadu práce a v souhrnu předcházejících praxí 
nemůže mít více než dvouletou praxi.  V rámci Městského úřa-
du Otrokovice budou tímto způsobem zřízena 4 pracovní mís-
ta. „Jednou z pozic vzniklých v rámci tohoto programu bude 
referent pro plánování rekonstrukce a údržby veřejné zeleně.  
Přednost dostanou absolventi lesnické fakulty případně dře-
vařské střední školy.  Dále bude obsazeno místo v rámci od-
boru školství a kultury, pracovní náplní bude v tomto případě 
zabezpečování propagace města včetně grafického zpracová-
ní propagačních materiálů. Jeden zaměstnanec by měl posílit 
i odbor sociální a bude zajišťovat projekty z oblasti sociál-
ních služeb. Poslední, tímto způsobem zřízené místo, vznikne 
v Městské knihovně,“ přiblížila tajemnice Městského úřadu 
Otrokovice Radana Zenáhlíková. Noví pracovníci by měli na-
stoupit v průběhu měsíce října 2013 až ledna 2014.        (vac)

dotace města podpoří zajímavé akce i činnost oddílů
Dalších 27 tisíc korun uvolnilo město Otrokovice na dotace 
pro kulturu i sport. Cílem je nejen podpořit a rozšířit růz-
norodost aktivit, které mohou občané zažít v Otrokovicích, 
ale i nabídnout pomocnou ruku talentovaným jednotlivcům.  
Částkou 5 tisíc korun podpoří otrokovická radnice voltižní od-
díl v Tlumačově, jehož velkou členskou základnu tvoří děti 
a mládež z Otrokovic. Například Otrokovičan Marek Hablovič 
získal v loňském roce titul mistra České republiky ve voltiži 
v kategorii juniorů. Dotace 15 tisíc korun je určena Fotoklu-
bu Beseda Otrokovice, který 18.–20. října pořádá fotografický 
workshop Kamínka 2013, na kterém nebudou chybět před-
nášky o focení v interiéru i exteriéru, praktické ukázky práce 
se světly i názorné prezentace. Dvěma tisíci přispěje město 
na uspořádání každoročního Misijního jarmarku, pořádaného 
asociací TOM ČR, TOM 1412 Otrokovice. V neděli 20. října 
si budou moci lidé před kostelem sv. Vojtěcha zakoupit svíč-
ky, fotorámečky, přáníčka, záložky a další výrobky. Výtěžek 
z akce bude zaslán do sídla národní kanceláře Papežských 
misijních děl, která peníze zasílá do programů pomoci v roz-
vojových zemích.  Peníze od města podpořila také účast talen-
tovaného otrokovického rodáka Petra Malého na Mistrovství 
Evropy ve sjezdu horských kol v bulharském Pamporovu, 
 a to částkou 10 tisíc korun. Osmnáctiletý závodník je členem 
juniorského reprezentačního týmu České republiky ve sjezdu 
horských kol. V letošním roce skončil druhý na mistrovství 
ČR, stejně jako v Českém poháru.   (red)

dopravní omezení na výjezdu ve směru na tlumačov
Až do neděle 20. října opravují dělníci povrch vozovky silnice 
č. I/55 v místě světelné křižovatky při výjezdu/vjezdu do Otro-
kovic ve směru z Tlumačova (ul. Komenského, Nadjezd a Při-
vaděč).  Provoz na této křižovatce je řízen pomocí mobilních 
semaforových souprav. Po dobu stavebních prací je uzavřen 
Přivaděč, tedy napojení na rychlostní komunikaci R/55 Otro-
kovice–Hulín. Dopravní omezení se během oprav nevyhnulo 
ani chodcům, kteří budou muset využít přechodu přes silnici 
v ulici Komenského blíže k centru města (ulice J. Žižky). Pře-
chod pro chodce v blízkosti ul. Přivaděč je dočasně uzavřen 
- zrušen.  (red)

Pouťové veselí ovládlo v ne-
děli 29. září otrokovickou část 
Baťov. Důvodem byla tradiční 
Michalská pouť. Ani letos na 
ní nechyběly stánky s nejrůz-
nějším zbožím a pochoutka-
mi, a také pouťové atrakce. 
Vše doplňoval pestrý kulturní 
program, ze kterého si mohly 
vybrat všechny generace – Ho-
dinou zpívání divadla Hnedle 
vedle počínaje přes dechovku 
Vlčnovjanku, funkrock Los 
Perdidos až po legendární roc-
kovou kapelu Turbo. 
 (red), foto: Michal vlČEk

otrokovický senior C oslaví páté výročí

Již šestým rokem se Zlínský kraj 
spolupodílí na financování soci-
álních služeb poskytovaných pří-
spěvkovou organizací SENIOR 
Otrokovice, jejímž zřizovatelem 
je město Otrokovice. Letos zís-
kaly podporu dvě pobytové so-
ciální služby určené seniorům: 
domov pro seniory SENIOR C 
částku 471 000 Kč a domov se 
zvláštním režimem SENIOR 
C částku 95 000 Kč. Celkem 
byl tedy rozpočet organizace 
podpořen částkou 566 000 Kč. 
Uživatelům jsou v rámci pobyto-
vých služeb zajišťovány všechny 
základní činnosti vyplývající ze 
zákona o sociálních službách 
(např. bydlení a služby s ním 
spojené, stravování, pomoc s hy-
gienickými úkony, praní prádla, 

aktivizační činnosti, vyřizování 
osobních záležitostí atd.). Mimo 
to je nabízena i řada fakultativ-
ních služeb, které mají zpříjemnit 
či ulehčit život našich uživatelů 
i jejich rodinných příslušníků. 
Posláním podporovaných služeb 
je: poskytnout v domově pro se-
niory důstojný život seniorům, 
kteří nemohou žít ve své vlastní 
domácnosti z důvodu postupné 
ztráty soběstačnosti, případně 
závažných změn zdravotního 
stavu. Podpora a pomoc vychází 
z individuálních potřeb seniorů, 
směřuje k udržení, případně roz-
voji schopností seniorů a napo-
máhá při zprostředkování  kon-
taktů s rodinou a okolím.

Posláním domova se zvlášt-
ním režimem je poskytnout dů-

stojný a bezpečný život osobám 
se sníženou soběstačností, které 
nemohou žít ve své vlastní do-
mácnosti z důvodu omezených 
poznávacích schopností, problé-
mů s orientací, vnímáním, pamě-
tí, vyjadřováním.  

Každodenní podpora a pomoc 
vychází z individuálních potřeb 
seniorů, směřuje k udržení jejich 
schopností a dovedností a napo-
máhá při zprostředkování  kon-
taktů s rodinou a okolím. S při-
hlédnutím ke stále se zvyšující 
poptávce a v souladu s Krajským 
plánem rozvoje sociálních slu-
žeb bude od 1. ledna 2014 zdvoj-
násobena kapacita domova se 
zvláštním režimem na 24 lůžek. 

 Ing. simona MAlInová,
 vedoucí senIoRu C 

Zlínský kraj se opět spolupodílí na financování sociálních služeb

Senioři nad 60 let v Otrokovicích mají v říjnu 
možnost navštívit řadu akcí pořádaných městem. 
Měsíc věnovaný seniorům navazuje na 1. říjen, 
který je Mezinárodním dnem seniorů. Zatím moh-
li nejen lidé starších ročníků zhlédnout výstavku 
fotografií a výrobků členů Otrokovických klubů 
důchodců před obřadní síní městského úřadu, užít 
si procedury zdarma ve wellness Sportovního are-

álu Baťov, poslechnout si povídání o Spojených 
arabských emirátech očima cestovatelky Milosla-
vy Valdové i o starých Otrokovicích z pohledu 
Eugenie Macháčkové. Do konce měsíce se mohou 
těšit  ještě na besedu s kvítkovickým dobrovol-
ným hasičem Martinem Holčíkem, a to 21. října 
od 15 hodin v Klubu důchodců Trávníky a 24. říj-
na od 15 hodin v Klubu důchodců Baťov.  (ano)

Den seniorů připadající na 
1. října oslavili v otrokovickém 
SENIORu pouze komorně. 
Dne 28. listopadu je totiž čeká 
mnohem větší oslava, a to pěti-
leté výročí otevření SENIORu 
C. Při této příležitosti se koná 
den otevřených dveří nazvaný 
Zážitkový den v SENIORu.  
„Jménem SENIORu Otroko-
vice, poskytovatele sociálních 
služeb, si vás co nejsrdečněji 
dovoluji pozvat na prohlídku 
našich zařízení. Na budově C, 
třída Spojenců 1840, zahájíme 
oslavy 5. výročí fungování to-
hoto zařízení v 9.30 hodin diva-
delním představením na téma 
Kouzlo dětství.  Po celý den 
budete mít  možnost vyzkoušet 
si aktivity, které nabízíme na-
šim seniorům: snoezelen (me-
toda multismyslové stimulace, 
která se realizuje v příjemném 
a upraveném prostředí a pro-
střednictvím světelných a zvu-
kových prvků, vůní a hudby 
vyvolává smyslové pocity), 
motomed (trenažer, který pro-
cvičí horní a dolní končetiny, 
a to jak pasivně, tak aktivně), 
trénování paměti, techniky ba-
zální stimulace, masáže, reha-

bilitační cvičení, výtvarné tech-
niky. Návštěvníky čeká také 
prezentace stravování v SENI-
ORu včetně ochutnávek. V bu-
dově B, Karla Čapka 1615, 
bude po celý den instalována 
výstava tvorby pracovní dílny 
domova. Od 14 do 17 hodin 
můžete na SENIORu B posedět 
v Kavárně POHODA,“ sdělila 
ředitelka SENIORu Ivana Var-
danová.

Ředitelka také upozornila 
na úspěch, kterého v SENIORu 
nedávno dosáhli zatím jako je-
diné zařízení ve Zlínském kraji, 
a to udělení certifikátu Pracovi-
ště bazální stimulace.  „Bazál-

ní stimulace je ošetřovatelský 
koncept podporující vnímání, 
komunikaci a pohybové schop-
nosti člověka. V péči o seniory 
využíváme prvků konceptu ba-
zální stimulace za účelem pod-
pory zachovaných schopností – 
komunikačních a pohybových. 
Součástí je i práce s biografií 
(životním příběhem) uživatele, 
která je tvořena ve spolupráci 
s rodinami seniorů,“ pozname-
nala Ivana Vardanová s tím, 
že u seniorů s nezvratnými 
změnami jejich tělesného a du-
ševního stavu tato technika vý-
razně podporuje kvalitu jejich 
života.  (ano)

návštěvníky Michalské pouti bavila vlčnovjanka i turbo

dobrovolný hasič Martin Holčík pobeseduje se seniory

Vloni mělo reminiscenční divadlo velký úspěch, v senioru jej 
chystají i na Zážitkový den.  Foto: archiv otrokovických novin

AktUálně Z MěstA

víCE AktUAlIt nA www.otRokovICE.CZ
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Nejenom pondělky a středy 
jsou úředními dny určenými 
k výměně končících řidičských 
průkazů. Kromě těchto zau-
žívaných úředních dnů jsou 
pracovníci Městského úřadu 
Otrokovice, odboru dopravně-
-správního, oddělení evidence 
řidičů už dlouhou dobu obča-
nům k dispozici i v další dny. 
Řidičské průkazy si tak mohou 

jít vyměnit i v úterý a pátek od 
8 do 11.30 hodin. „V tuto dobu 
je menší zájem. Naopak v za-
žitých dnech, tedy v pondělky 
a středy, je již zájem značný. 
Ve špičce je čekací doba i 45 
minut. Jen za včerejšek jsme 
obsloužili 108 občanů,“ uvedl 
například 2. října vedoucí od-
dělení evidence řidičů Martin 
Straka. 

Další možností, jak se fron-
tám na úřadě vyhnout, je vy-
užít objednávkový systém na 
webu města www.otrokovice.
cz.  Ke 14. říjnu zbývalo vy-
měnit 1 388 ks řidičských prů-
kazů vydávaných od 1. ledna 
2001 do 30. dubna 2004. Tyto 
řidičské průkazy jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit do 
31. prosince 2013.  (red)

Vážení spoluobčané,
v zářijovém Okénku starosty jsem reagoval na stíž-
nosti několika občanů našeho města, uvádějících 
přetrvávající problémy informovanosti veřejnosti 
při výlukách elektrické energie. V závěru svého 
příspěvku jsem přislíbil vykonat konkrétní kroky 
k jejímu posílení. 

Dne 4. září jsem se sešel s oblastním manažerem 
většinového dodavatele elektrické energie a infor-
moval ho o nespokojenosti části obyvatel našeho 
města s nastaveným systémem informování ob-
čanů o výlukách elektrické energie. Dohodli jsme 
se, že budeme iniciovat společnou schůzku se zá-
stupci správců bytových domů a společně budeme 
hledat řešení. Schůzka proběhla v pondělí 30. září 
a výsledkem je řešení, které podstatně posílí infor-
movanost větší části obyvatel, tedy těch, kteří by-
dlí v bytových domech. V těchto se tradičně jako 
nejvíce efektivní osvědčuje vývěska na nástěnce či 
vchodových dveřích. Zástupci správců bytových 
domů pozorně vyslechli informace od distributora 

a vyjádřili ochotu podílet se na vytvoření databá-
ze přímých elektronických kontaktů tak, aby nad 
rámec zákonných ustanovení putovalo oznámení 
o plánované odstávce k těm osobám, kteří zabezpe-
čí její včasné vyvěšení, v našem případě předsedům 
domovního výboru (dříve domovním důvěrníkům). 
Samozřejmě všechny současné informační kanály, 
které zabezpečuje město, zůstanou zachovány. Toto 
posílení se však týká jen obyvatel bytových domů, 
kde lze toto řešení uplatnit. Občané bydlící v rodin-
ných domech budou řešit informaci o odstávce indi-
viduálně, dle nabídky poskytovatele (jsou uvedeny 
v sousedním příspěvku oblastního manažera) či po-
užijí informačních kanálů produkovaných městem. 
V této souvislosti je potřebné zmínit, že se jedná 
v tomto  případě pouze o plánované odstávky. U ha-
várií nelze tento způsob oznámení uplatnit. Věřím, 
tato naše iniciativa přispěje ke zlepšení informova-
nosti občanů a že nemilých překvapení bude pod-
statně méně. Přeji všem hezký den. 

 Mgr. Jaroslav Budek, starosta otrokovic

Vážení obyVaTelé oTRokoVIC,
energetická společnost E.ON Česká republika byla oslo-
vena vaší samosprávou za účelem zkvalitnění komunikace 
mezi  dodavatelem a vámi odběrateli.
Společnost E.ON Energie, a. s. zřídila pro své zákazníky 
bezplatnou  službu  E.ON Energie 24. Díky této službě 
můžete z pohodlí svého domova, 24 hodin denně, vyřešit 
různé požadavky týkající se dodávky elektřiny i zemního 
plynu. Můžete snadno získat přehled o:
• vámi využívaných produktech a službách
• historii spotřeby elektřiny a zemního plynu
• zálohách, zaplacených platbách, fakturách
• technické specifikaci vašeho místa spotřeby

Za zvláštní zmínku stojí především možnost aktivovat 
si individuální oznamování případného připravovaného 
přerušení elektřiny, a to například prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu. Dále můžete jednoduše zadávat požadav-
ky, a měnit tak své údaje pomocí zjednodušeného on-line 
servisu. Bližší informace jsou snadno dostupné na http://
www.energie24.cz, kde také najdete odkaz na registrační 
formulář pro  aktivaci této služby. Budeme rádi, doporu-
číte-li tuto službu svým známým. Energetická společnost  
E.ON však nabízí mnohem více. Ale o tom příště nebo na 
http://www.eon.cz/ . Petr HoRák, oblastní manažer 

okénko stARosty

výměna řidičských průkazů v otrokovicích: 
úterky a pátky jsou méně vytížené

149 Kč6 ks

skautské středisko ožívá novým skautským rokem. nastal také čas, kdy přijímáme nové členy do všech našich oddílů.  Přijďte se podívat na naše schůzky 
a třeba s námi už zůstanete. Informace, časy schůzek a veškeré kontakty najdete na www.skautotrokovice.org. Hledáme vedoucí dívčího oddílu! Pokud víte 
o někom, koho by bavila práce s dětmi, prosím, kontaktujte nás! e-mail: otrokovice@skaut.cz  Petr Foltýn, vedoucí skautského střediska otrokovice

Z jednání RMo 9. 9. 2013
Radní na svém zářijovém jednání pro-
jednali 32 bodů s usnesením. Všechna 
jsou veřejnosti k dispozici na webu 
města v sekci Dokumenty města. 

Rada města schválila zahájení zadá-
vacího řízení veřejné zakázky „Chod-
níky podél I/55 – 4. etapa“. Radní ná-
sledně schválili rozhodnutí o výběru 
nejvýhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Otrokovice – komu-
nikace pěší – tř. Spojenců“. Jako nej-
výhodnější byla pro město Otrokovi-
ce nabídka uchazeče PS Stavitelství 
s. r. o. Radní se dále zabývali, projed-
nali a schválili smlouvu na zateplení 
ZŠ T. G. M. mezi městem a dodavate-
lem POZIMOS a. s. Radní poté schvá-
lili zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „SENIOR B – centrál-
ní koupelna“. Při dalším jednání se rad-
ní zabývali výdaji TSO za II. čtvrtletí 
2013, schválili organizačně-technické 
zabezpečení Májové pouti i kronikář-
ský zápis za rok 2012.

Z jednání RMo 23. 9. 2013
Radní na svém zářijovém jednání pro-

jednali 46 bodů s usnesením. Všechna 
jsou veřejnosti k dispozici na webu 
města v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili jménem vlastníka 
budovy Otrokovická BESEDA záměr 
„Digitalizace kina“ včetně podání 
žádosti o podporu ze Státního fondu 
kinematografie. Radní se poté zabý-
vali a schválili organizačně-technické 
zajištění provozu Turistického infor-
mačního centra, které radnice plánuje 
spustit od nového roku 2014. Radní se 
poté seznámili s Plánem komunikač-
ní strategie města pro rok 2014. Rada 
města následně schválila nominaci 
Jiřího Kubíčka a Romana Němečka 
k ocenění dobrovolných pracovníků 
Zlínským krajem za jejich dlouholetou 
a kvalitní činnost v oblasti volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže. Radní se 
následně zabývali Peticí za zachování 
prodejny zdravé výživy „Slunečnice“ 
na Baťově. Radní poté schválili zahá-
jení zadávacího řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce 
za účelem „Kolmé stání na ul. Hlavní 
Trávníky Otrokovice“. Rada města 
poté vyhodnotila výsledek výběrového 
řízení na zpracovatele nového územní-
ho plánu města Otrokovice. Nejvýhod-

nější nabídku předložil uchazeč Institut 
regionálních informací Brno. 

Z jednání RMo 7. 10. 2013
Radní na svém říjnovém jednání pro-
jednali 33 bodů s usnesením. Všechna 
jsou veřejnosti k dispozici na webu 
města v sekci Dokumenty města. 

Rada města schválila záměr města 
poskytnout finanční podporu Střed-
ní škole Otrokovice ve výši 70 tisíc 
korun na spolupořádání Mezinárodní 
konference ENERSOL 2014 ve dnech 
10.–11. dubna 2014. Radní následně 
schválili záměr poskytnout finanční 
podporu SDH Kvítkovice ve výši 50 
tisíc korun na zhotovení historického 
praporu SDH Kvítkovice.  Radní poté 
schválili poskytnutí finančního daru 
10 tisíc korun ve prospěch TJ Jiskra 
Otrokovice na úhradu nákladů spoje-
ných s akcí Memoriál MUDr. Josefa 
Podmolíka a půlmaratonu a in-line 
konaného dne 2. listopadu v Otrokovi-
cích. Radní schválili ve funkci zřizova-
tele ZŠ TGM nákup tabletů do výuky 
ve výši 161 tisíc korun. Radní poté 
schválili v ulici Na Uličce trvalé zave-
dení jednosměrného provozu ve směru 
jízdy z ulice Hložkovy. 

Z jednání ZMo 19.9.2013 
Zastupitelé na svém zářijovém jednání 
projednali 10 bodů s usnesením. Všechna 
jsou veřejnosti k dispozici na webu města 
v sekci Dokumenty města. 
Zastupitelé v úvodu jednání věnovali delší 
prostor projednávání návrhu nové obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2011 – přechodné 
ustanovení k úplnému zákazu provozo-
vání některých hazardních her. Navržené 
usnesení však nezískalo dostatečný počet 
hlasů a nebylo přijato. Zastupitelé schvá-
lili poskytnutí dotace na činnosti pro le-
tošní rok otrokovickému sdružení ONYX 
ve výši 91 000 korun, dále 2 400 000 ko-
run Charitě sv. Anežky a 1 317 000 tisíc 
korun Naději Otrokovice. 

Zastupitelé následně schválili financo-
vání projektu Modernizace přírodověd-
ných učeben otrokovických ZŠ s celko-
vými předpokládanými výdaji ve výši 
7 842 221 korun, z toho 5 489 554,70 ko-
run formou dotace (70 %) a 2 352 666,30 
korun vlastní podíl města Otrokovice (30 
%). Ve zbytku jednání se zastupitelé za-
bývali věcnými břemeny na pozemcích 
města a prodejem pozemků ve vlastnictví 
města.
 Ing. Milan PlEsAR,
  místostarosta města otrokovice
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Poděkování. Základní škola praktická a Základní 
škola speciální Otrokovice touto cestou děkuje městu Otro-
kovice za poskytnutí neinvestiční dotace na činnost, kterou 
využívá na nájem tělocvičny a školního hřiště ZŠ T. G. M. 
Otrokovice. Dotace přispívá ke zkvalitnění výuky tělesné vý-
chovy (kolektivní sporty, atletika, gymnastika), zvýšení těles-
né zdatnosti žáků. 
 Mgr. Pavlína FRdlíková, ředitelka ZŠp a ZŠs
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3. 11., 15.00 hod., velký sál, vstupné 80 kč
Loutkové divadlo POVIDLO uvádí: ostRov sPlněnýCH PŘání
Klasická kašpárkovská pohádka o hledání kouzelné perly, co splní každé přání.

4. 11., 18.00 hod., přísálí velkého sálu, vstup volný
Výtvarné sdružení Rozumění zve na vII. výtvARný sAlon
Představuje tvorbu otrokovických výtvarníků. Současně bude prezentován i nový 
kalendář Příběhy zakleté do kamene 2014, který vydává město Otrokovice. 

12. 11., 19.30 hod., velký sál, vstupné 80 kč
sAX & PIAno dUo (cyklus Vějíř paní hudby)
Roman Fojtíček – saxofon, Laura Mikel Vlková – klavír

15. 11., 19.30 hod., velký sál, vstupné 100 kč
CoUntRy vEČER s tElEGRAFEM – Bluegrassová formace Tele-
graf z Uherského Hradiště už odehrála nejeden country bál. Přijďte se pobavit 
a vyzkoušet si jednoduché a zábavné country tance!

16. 11., 17.00 hod., nám. 3. května
lAMPIonový PRŮvod A oHŇostRoj  
V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii vystoupí kapela Duo Elán.

24. 11., 14.00 hod., velký sál, vstupné 80 kč
kAtEŘInská ZáBAvA s j. ZIMákEM A jEHo Hosty (cyklus V lido-
vém tónu). „Zůstaň tu s námi, muziko česká“  je motto tohoto pořadu, v němž se 
mimo hlavního protagonistu představí i hosté včetně cimbálové muziky Radovan.

29. 11., 16.30 hod., nám. 3. května
RoZsvíCEní vánoČníHo stRoMU A vánoČníHo osvětlEní MěstA 
Vystoupí žáci otrokovických škol, zahraje kapela Miniband, součástí je i charitativ-
ní akce Pomáháme potřebným.

29. 11., 19.00 hod., velký sál, vstupné 300, 280 kč
vánoČní konCERt jAnkA lEdECkéHo
Pravá předvánoční atmosféra s krásnými písničkami a spoluúčastí dětského sboru. 

Připravujeme na prosinec: 10. 12. tomáš kočko orchestra, 13.–14. 12. vánoč-
ní trhy, 15. 12. koledy tří národů, 16. 12. Melanie scholtz Quartet, 20. 12. vá-
noční koncert ŽPs otrokovice, 28. 12. vyhazovači – divadlo R. Brzobohatého

kIno BEsEdA
5. 11., 19.00 hod., kinokavárna, 80 kč, přístupno
světlA v soUMRAkU – Finsko, Německo, Francie 2006, 78 min.
Drama, krimi. Příběh nočního hlídače Koistinena, který potkává ženu, ale namísto 
osudové lásky ho čekají jen zločinecké intriky.

7. 11., 19.00 hod., velký sál, 80 kč, přístupno od 12 let
oBCHodníCI – Česko, 2013, 85 min.
Komedie, romantický, hudební. Co třeba obchod se lží? Problémy nastanou, když 
se se lží přestane jen obchodovat a začne se s ní žít i v soukromí.

10. 11., 15.00 hod., velký sál, 80 kč, přístupno
PŘíBěH ŽRAlokA – USA 2004, 90 min. Animovaný, dobrodružný, kome-
die, rodinný. Příběh o kamarádství malé rybky Oscar s velkým bílým žralokem 
Lennym, který je vegetarián.

14. 11., 19.00 hod., kinosál, 80 kč, přístupno od 12 let
REvIvAl – Česko, 2013, 116 min. Komedie, hudební. Čtyři bývalí muzikan-
ti dávají dohromady znovu svou kapelu Smoke, která se za nejasných okolností 
v roce 1972 rozpadla. 

15. 11., 10.00 hod., velký sál, 50 kč, přístupno
2BoBUlE – Bio senior – Česko 2009, 94 min. Komedie, romantický. Opět bude-
me sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky. 

19. 11., 19.00 hod., kinokavárna, 80 kč, přístupno od 12 let
sHERRyBABy – USA 2006, 96 min., titulky. Drama. Ilustruje mechanismy ná-
vratu delikventů do standardní společnosti a je rovněž obecnější úvahou o mladých 
lidech, kteří v životě selhali a snaží se o nápravu.

21. 11., 19.00 hod., kinosál, 70 kč, přístupno 
no – Francie, USA, Chile, 2012, 118 min., titulky. Drama, historický. Snímek 
nominovaný na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film je lehkým, místy až 
groteskním pohledem na osmdesátá léta.

28. 11., 19.00 hod., kinosál, 85 kč, přístupno 
RIvAlové – USA, Německo, Velká Británie, 2013, 123 min., titulky. Životo-
pisný, sportovní, drama, akční. Skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých 
rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta. 
Připravujeme na prosinec: 3. 12. Barevný závoj, 5. 12. Mafiánovi, 6. 12. 
o rodičích a dětech, 10. 12. dokažte mi vinu, 19. 12. Riddik

ZájEZdy
16. 11., odjezd 5.30 od Spol. domu a 5.40 od Otrokovické BESEDY
vEĹký MEdER – Zájezd do termálních lázní. Cena: 400 kč
Připravujeme na prosinec: 14. 12. vánoční vídeň, 
28. 12. termální lázně Mošóň

LISTOPAD

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: predprodej@beseda.
otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej otevřen Po–Pá  8–12 a 13–18 hod.
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, které lze 
využít při návštěvě kina, k úhradě kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kulturní pořady 
Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo. 

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

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

Promítání filmů v Městské kavárně
každý čtvrtek se můžete těšit na kinokavárnu. vždy od 19 hodin 

se bude promítat poutavý film. přijďte si vychutnat klubovou 
kavárenskou atmosféru s dobrým filmem a výbornou kávou.
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Cvičení rodičů s dětmi
23. 10. se v zrcadlovém 
sále uskuteční informační 
a zkušební hodina s fyziote-
rapeutkou paní Poláškovou: 
v 9.00 hod. děti ve věku 1,5 
až 2,5 roku, v 10.00 hod. 
děti ve věku 1 až 1,5 roku,
v 11.00 hod. děti ve věku 
6 až 12 měsíců. Kurzovné 
na 5 měsíců činí 700 Kč.
Řecké tance
20. 10. v 17.00 hod. začí-
ná výuka v kinosále s paní 
Stroupkovou. Kurzovné 
na 5 měsíců činí 500 Kč
Bližší informace a přihláš-
ky u paní Kozlové v před-
prodeji vstupenek, předpro-
dej@beseda.otrokovice.cz 
nebo na tel. 571 118 103 
a 724 411 148.

9. 11., 16.00 hod., velký sál, vstup volný
FRkoBRAní
7. ročník soutěže vypravěčů vtipů, vystoupení typu Na stojáka, skupinových scé-
nek a skečů, hudební předěly Hostband, mimo hlavní soutěž vystoupí v rámci 
Improligy dva divadelní improvizační týmy, otrokovické O.VCE a valašskome-
ziříčské VALOUNY 
9. 11., 19.30 hod., velký sál, vstupné 180 kč
josEF FoUsEk – Vzácný host Frkobraní, populární pražský zpěvák, básník 
a vypravěč, mistr laskavého humoru i ostré satiry

Co nového v kurzech 
otrokovické BEsEdy?

30. 11., 19.00, velký sál, vstupné 200 Kč, 180 Kč
Pražská komorní zpěvohra uvádí: MAM´ZEllE nItoUCHE
Populární opereta s originálním hudebním aranžmá M. Kořínka, dlouholetého člena 
divadla Ypsilon, v hlavní roli Otakar Brousek mladší.
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Avon centrum 
Otrokovice-střed
nám. 3. května 35

nad květinářstvím Jasmín
 1. patro

kousek od Komerční banky
• přímý prodej výrobků na místě 

bez objednání - skladem ihned 
k odběru

• pravidelné slevové doprodeje
• katal. objednávání, 
   vzorky zdarma k vyzkoušení
• možnost registrace nových členů 

- distributorů
• zboží zn. Avon, Dedra, 

 Oriflame, Fm group, Essens 
a další kosmet. značky

• rozšířeno o prodej výrobků a do-
plňků na nehtovou modeláž

otevírací doba po–pá 9–17 hod.
(po dohodě i mimo otevír. dobu). 

Od 2. října do prosince každé pon-
dělí, úterý, středa nás najdete 
 i na Prioru v Otrokovicích

tel.: 605 375 505 
www.kosmetikadodomu.cz

Od září přešla Městská televize 
Otrokovice (MTVO) na digi-
tální kabelové vysílání. Jak se 
změny projevily, jsme se ze-
ptali odpovědného redaktora 
Michala kRAtoCHvílA.
jak naladí diváci nové digi-
tální vysílání?
Digitální vysílání na kabelovce 
UPC se naladí na každém set-
-top-boxu automaticky. Kde 
tomu nedojde, měl by se pří-
stroj vypnout a po chvíli znovu 
zapnout. Pak už by mělo být 
vše v pořádku. MTVO nalez-
nete na 142. pozici v síti UPC.
jsou další možnosti příjmu 
Mtvo?
Možností je několik. Zaprvé je 
přímo na webových stránkách 
www.televizeotrokovice.cz 
odkaz na živé vysílání, zadruhé 
máme v rámci Youtube vlastní 
televizní kanál, zatřetí provo-

zujeme v rámci kabelové sítě 
UPC ČR vlastní kanál a ten, 
kdo má internetové připojení 
od společnosti TC Servis má 

možnost sledovat zdarma naše 
vysílání v IPTV (tzv. interne-
tová televize). Zdůrazňuji, že 
nevysíláme klasickou pozemní 
cestou, tedy MTVO nelze přijí-
mat na televizní anténu.
Budete nějak rozšiřovat vy-
sílání?
Na základě podnětů diváků 
vznikl celoroční plán, podle 
kterého se bude MTVO věno-
vat významným akcím ve měs-

tě i okolí tak, abychom naplnili 
prostor v celém programovém 
bloku. Pochopitelně počítáme 
i natáčením a vysíláním re-
klam, kde chceme reklamní 
prostor nabídnout především 
menším podnikatelům a regio-
nálním živnostníkům.
dočkají se diváci plánované-
ho dětského vysílání?
Rozhodně. Do konce října 
chceme spustit vysílání TV 
Sluníčko, s tím, že aktuální po-
řad bude vždy jednou měsíčně. 
Obsah si budou připravovat 
samy děti pod vedením zkuše-
ného lektora. Kroužek je ofici-
álně veden pod DDM Sluníčko 
v úzké spolupráci s MTVO, 
a můžou se do něj hlásit děti 
zhruba od 8 let. Časem počítá-
me s tím, že budou děti připra-
vovat aktuální pořad jednou za 
14 dní.  (red)

Městská televize otrokovice je digitální a spouští tv sluníčko



 
o době a m

ístě konání voleb do Poslanecké sněm
ovny Parlam

entu České republiky 
 Starosta m

ěsta Otrokovice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlam
entu České republiky a o zm

ěně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o z n a m
 u j e : 

 
1. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční          
v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 
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 
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od 
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková 
volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. 

 

4. 
Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 5. 
Každý volič se ve volební místnosti musí před hlasováním odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 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 10. října 2013 
 

Mgr. Jaroslav Budek v. r. 
starosta města Otrokovice 

 
Popis stálých volebních okrsků města Otrokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební místnost: tel. 720 331 757 

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: tel. 607 399 649 

 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: tel. 607 399 650  

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: tel. 607 399 651  

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, 
1856 

 
 LIDICKÁ   

1231, 1232, 1233,  
 Okrsek č. 5

  
Volební místnost: tel. 607 391 679  

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ,  
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ   308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819, 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost: 607 399 652  

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: tel. 607 391 675 

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, 1901, 1907 

 
 NA ULIČCE   

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

  
Volební místnost:: tel. 720 331 831 

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:: tel. 607 399 653 

SENIOR 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, 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:: tel. 607 399 654 

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, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 
7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302,  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 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, 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:: tel. 607 399 655  

BYTOVÝ DŮM ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 
 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, 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, 

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:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266 (dříve SOŠ Otrokovice) 

 
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, 
  

Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297 
 Okrsek č. 13

  
Volební místnost: tel. 720 331 812 

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. 

  O
Z

N
Á

M
E

N
Í 



 
o době a m

ístě konání voleb do Poslanecké sněm
ovny Parlam

entu České republiky 
 Starosta m

ěsta Otrokovice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlam
entu České republiky a o zm

ěně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o z n a m
 u j e : 

 
1. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční          
v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 
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 
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od 
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková 
volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. 

 

4. 
Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 5. 
Každý volič se ve volební místnosti musí před hlasováním odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 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 10. října 2013 
 

Mgr. Jaroslav Budek v. r. 
starosta města Otrokovice 

 
Popis stálých volebních okrsků města Otrokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební místnost: tel. 720 331 757 

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: tel. 607 399 649 

 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: tel. 607 399 650  

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: tel. 607 399 651  

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, 
1856 

 
 LIDICKÁ   

1231, 1232, 1233,  
 Okrsek č. 5

  
Volební místnost: tel. 607 391 679  

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ,  
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ   308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819, 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost: 607 399 652  

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: tel. 607 391 675 

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, 1901, 1907 

 
 NA ULIČCE   

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

  
Volební místnost:: tel. 720 331 831 

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:: tel. 607 399 653 

SENIOR 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, 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:: tel. 607 399 654 

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, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 
7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302,  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 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, 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:: tel. 607 399 655  

BYTOVÝ DŮM ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 
 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, 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, 

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:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266 (dříve SOŠ Otrokovice) 

 
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, 
  

Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297 
 Okrsek č. 13

  
Volební místnost: tel. 720 331 812 

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. 

  O
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Á
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E
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Í 



Jak se asi člověk dostane k tomu, že je vybrán 
k účasti na obrovské výstavě letecké techniky 
v ruské Moskvě? Asi to nebude jen tak, proto-
že vedoucí kroužku modelářů DDM Sluníčko 
karel GAlAtík byl nabídkou hodně překva-
pený. „Oslovilo nás vedení Aircraft Industries 
Kunovice s tím, že při letecké výstavě MASK 
v Moskvě probíhá festival mládežnických mo-
delářských kolektivů. Možná nás oslovili proto, 
že pár kluků ze spřátelených kroužků studovalo 
v Kunovicích průmyslovku a že teď v bývalém 
LETu Kunovice pracují,“ přemítá. Podmínkou 
účasti bylo vypracování projektu, který případně 
vyberou. „Využili jsme projekt, který kluci dě-
lal – práce v modelářském kroužku během dvou 
až tří let od začátečnických až po rádiem řízené 
modely. Projekt jsme poslali a počátkem dubna 
přišla odpověď, že jedeme. Dva kluci jeli od nás 
ze Sluníčka a dva ze střední letecké průmyslov-
ky v Kunovicích. Nabídka byla velmi velkorysá, 
protože kromě vedoucích měli účastníci vše hra-
zené. Jako doprovod jsem si měl hradit letenku. 
V tomto směru bylo ovšem zase velkorysé měs-
to Otrokovice a letenku mi uhradilo. Z odboru 
školství a kultury jsme zase měli drobné dárky 
pro návštěvníky našeho stánku,“ dodává šéf mo-
delářů.

tak jste tedy zabalili bednu s jedenácti mode-
ly a vyrazili do Moskvy...
Všechno to byly modely kluků, akorát jeden 
vyrobila dívka, která odešla studovat mimo 
Otrokovice. A co všechno jsme pak v Moskvě 
zažili? Poprvé jsem si uvědomil, co je to velká 
země, čemuž také odpovídala tato přehlídka.Vy-
stavovala se tam válečná technika mnoha států, 
dopravní letouny, sportovní aeroplány, ultrali-
ghty.  Dny NATO v Mošnově jsou proti tomu  
rozsahem regionální událost. Potkali jsme se 
tam s mladými modeláři z Petrohradu či Kyjeva, 
Němci, Kanaďany. Výstava se konala na přelo-
mu srpna a září, trvala devět dnů.
Podívali jste se i mimo areál výstaviště?
Stihli jsme procházky po Moskvě, prezenta-
ci na výstavišti, v leteckém muzeu v Moninu, 
kde jsou vystavená letadla od počátku letectví 
až po současnost včetně válečných letadel nejen 
z Ruska, ale i amerických. Čtvrtý den jsme byli  
muzeu Velké vlastenecké války, což byl zážitek 
zajímavý třeba tím, kolik jsme v tomto památní-
ku potkali nevěst. Je tam  zvykem, že svou sva-
tební kytici pokládají k pomníku vojáků, kteří 
nepřežili válku. Nedalekpamátníku je i blízko 
sebe mešita, pravoslavný kostel a synagoga – 
svatostánky rozdílných kultur, jejichž členové 
se všichni podíleli na vítězství v této válce. Byli 
jsme i v Kremlu či v muzeu kosmonautiky, kde 
se kluci setkali s kosmonautem A. I. Lazutinem, 
který žil asi šest měsíců na orbitální stanici Mir. 
Náš stánek pak navštívil například premiér Dmi-
trij Medveděv či ruský ministr školství. Bylo 
vidět, že vedení země chce prezentovat nejen 
zbraně, ale i činnost mládežníků, kteří mají zá-
jem o letectví.
Zúročíte zkušenosti z výstavy MAsk v otro-
kovickém modelářském kroužku?
Výstava je každé dva roky, takže může být pro 
ostatní kluky v kroužku takovým magnetem pro 
jejich další snahu. Pro kluky, kteří tam byli letos, 
je to zážitek, protože vidět takto takovou vojen-
skou a další techniku je, řekl bych, velká zku-
šenost. Našli si tam také několik nových přátel. 
Také jsme měli srovnání, při kterém jsme zjis-
tili, že se svými modely obstojíme. Když jsem 
viděl třeba Kanaďany či Ukrajince, ta úroveň je 
zhruba stejná.  Anna novotná
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27. října od 10 do 16 hodin, letiště u Bělova
ZAvíRání nEBE – Model klub Otrokovice zve všechny kamarády a příznivce na 
přátelské polétání. vstup volný

1. listopadu od 16.30 hodin, sokolovna Otrokovice
HAllowEEnský kARnEvAl s dIskotékoU
Přijďte si zacvičit a zahrát hry o super ceny. Soutěž o nejkrásněji vyřezanou přinese-

nou dýni, malování na obličej (peníze s sebou). Těší se na vás cvičitelky z TJ Jiskra 
Otrokovice, odbor SPV.  vstupné: dítě s maskou 30 kč, dítě bez masky 
 50 kč, doprovod vstupné dobrovolné

2. listopadu od 10 a 10.30 hodin, Nový stadion Otrokovice
MEMoRIál MUdr. josEFA PodMolíkA
Běžci zdolávají trať 21,096 km a jezdci na in-line bruslích 12 km. Dětský závod od 
10 hodin, dospělí od 10.30 hodin. Trať využívá zčásti cyklostezku k přístavišti s ná-
vratem po silnici a otočkou v prostoru Nového stadionu. Zkrácený okruh pro běžec-
ké závody žákovských kategorií a závod atletických přípravek v trojboji: běhu, hodu 
raketkou a překážkového běhu. Záštita starosta Otrokovic Mgr. Jaroslav Budek.

16. listopadu, 9–17 hodin, sportovní hala Štěrkoviště 
dětI FItnEss AnEB sPoRtEM PRotI dRoGáM 
Semifinále za Moravu Děti fitness a Aerobic Tour.
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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 

otRokovICké novIny Mě-
síčník města Otrokovice. vydavatel: 
Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 
255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 - MK 
ČR E 13019. Vychází každý předpo-
slední pátek v měsíci v nákladu 9 000  
ks, uzávěrka je 10. den v měsíci. Dis-
tribuce do všech domácností ve městě 
Otrokovice a na určená místa. Zdarma 
– neprodejné. Redakce: Otrokovická 
BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice, tel.: 571 118 104, redakce@

otrokovickenoviny.cz. Redakční rada: 
Ing. Milan Plesar (předseda), Mgr. Ja-
roslav Budek, Mgr. Lenka Krupková, 
Mgr. Marta Zakopalová, Ing. Václav 
Ransdorf, Ing. Anna Novotná. Šéfre-
daktorka: Ing. Anna Novotná. Inzerce: 
zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 
571 118 104, inzerce@otrokovickenovi-
ny.cz Graf. úprava: Ing. Anna Novotná 
tisk: Hart press, spol. s r. o., distribu-
ce: Česká pošta, s. p.,  nevyžádané pří-
spěvky se nevracejí.

Stejně jako pro prvňáčky i pro 
mě bylo pondělí 2. září prv-
ním školním dnem. Na roz-
díl od nich ale nemám svoji 
třídu, ale snažím se tady být 
pro všech 445 žáků ZŠ TGM 
Otrokovice a stejně tak i pro 
jejich učitele a jejich rodiče. 
Ráda bych pomohla v naší ško-
le udržovat přátelskou a vlíd-
nou atmosféru a také rozvíjet 
mimoškolní dovednosti dětí, 
jako například schopnost ko-
munikovat s ostatními nebo 
porozumět pocitům druhých. 
A vzhledem k tomu, že se říká, 
že sdílená starost je poloviční 
starost, tak pokud přece jen 
nebude vše ideální, mám ote-
vřené dveře pro všechny žáky, 
učitele i rodiče. 

A protože je správný start 
důležitý, kým jiným začít, než 
právě prvňáčky? Z tohoto dů-
vodu jsme pro ně společně se 
školní metodičkou prevence 
Mgr. Ivanou Bezděkovou při-
pravily program Seznámení se 
školou, v rámci kterého se děti 
poznaly navzájem, zopakova-
ly si svá jména, ale také jsme 
si společně řekli, jak se máme 

chovat, aby nám spolu ve škole 
bylo dobře. V tom nám ochot-
ně pomohli rovněž žáci ze 4. 
B, kteří se prvňáčkům na jednu 
hodinu stali staršími kamarády 
a pomocníčky, za což jim pat-
ří velké poděkování. A co nás 
čeká dál? Protože naše devá-
ťáky čeká rozhodování, kterou 
cestou se vydat po základní 
škole, v nejbližší době se bude-
me věnovat právě správnému 
výběru další školy. 

Ani ostatní žáci samozřej-
mě ochuzeni nebudou, a proto 
bude připravena spousta zá-
žitkového programu zaměřená 
především na rozvíjení mezi-
lidských vztahů a chybět ne-
bude ani individuální pomoc 
jednotlivým žákům a řešení 
aktuálních problémů, a to jak 
výukových, tak výchovných 
a rovněž problémů mimoškol-
ních. 

Nezbývá, než si ale přát, 
aby problémů bylo co nejmé-
ně a abychom se my všichni 
do školy stále těšili stejně tak 
jako ten první školní den.  
 Mgr. Alžběta BARoŇová,
  školní psycholožka ZŠ TGM 

Ze života školní psycholožky

17.11., 10–18 hod. 
den s deskovými hrami 
DDM Trávníky
Program: Hraní deskových her 
pro malé i velké. Přezůvky sebou
Cena: 20 Kč 

23.11., 8–16 hod. 
Hledači pokladů 
DDM Trávníky
Program: Zábavná hra geoca-
ching, spojená s opékáním špe-
káčků a výšlapem Vizovickými 
vrchy. Trasa vhodná pro děti od 
sedmi let.
Cena: 50 Kč
 Těší se na vás DDM sluníčko

23. 10., 17 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
slAvnostní vEČER kE dnI vZnIkU sAMostAtnéHo Čs. státU 
V rámci večera se zajímavým kulturním programem bude letos dvěma ob-
čanům udělena CENA MĚSTA OTROKOVICE. Od 16 hodin se koná pi-
etní KLADENÍ VĚNCŮ k pomníku obětem 1. světové války na nám.  
3. května.  vstup volný

Klienti Naděje v Otrokovi-
cích vynakládají i letos úsilí 
na to, aby vytvořili co nej-
hezčí výrobky. Přesvědčit se 
o tom můžete na Dušičkovém 
prodeji, který se koná 30. říj-
na od 10 do 16 hodin. V na-

bídce budou vazby na hroby, 
věnce i drobnější vzpomín-
kové předměty. Až do Duši-
ček bude nabídka přesunuta 
do Café Naděje v Senioru C. 
 Martina lAnGERová, 
 naděje otrokovice

Pozvánka: před dušičkami do naděje

stánek otrokovických modelářů viděl i ruský premiér

v muzeu kosmonautiky. Zleva čtrnáctiletý To-
máš Janeček, který se věnuje modelování pět let, 
druhý zleva sedmnáctiletý Michal Divílek modeluje 
3,5 roku. oba se shodují, že by zkusili postavit ma-
ketu některého z letadel, které na výstavě Mask vi-
děli. Vpravo vedoucí modelářského kroužku karel 
Galatík.  Foto: archiv karla GAlAtíkA



Máme Tě moc rádi a Ty to víš a na Tvé zdra-
ví pozvedáme číš. Dne 21. října oslaví krásné 
90. narozeniny paní Karla Benešová. za 
všechnu lásku, péči a starostlivost děkují a do dal-
ších let hodně pevného zdraví, pohody a radosti 
ze zahrádky přejí manžel Jiří, dcery Eva a Naďa, 
vnoučata Markétka, Anetka, Dominik a sestra Vlasta.

Dne 12. listopadu oslaví paní  
Marie MInAŘÍKová 80 let. 
Pusu posílá vnuk Martin a do dalších let přeje 
 hodně zdraví dcera Hana s rodinou.

Jménem své rodiny bych 
chtěla poděkovat Charitě sv. 
Anežky všem zaměstnan-
cům za péči a pochopení, 
hlavně sestrám, které se sta-
raly o mou maminku, paní 
Marii ZeLÍKovoU. 
 Děkuji, M. Abrlová

Dne 23. září ze-
mřela naše dra-
há maminka, 
babička a pra-
babička, paní 
Helena VA-
CULÍKová. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří 
se přišli s maminkou rozlou-
čit.  Dcery s rodinami.

Dne 26. září 
 zemřela ve věku 
84 let paní 
M a r i e 
B U d K o v á . 

Chtěli bychom poděkovat 
všem zaměstnancům Senioru 
B v Otrokovicích za příklad-
nou a obětavou péči, kterou 
jí po celou dobu jejího pobytu 
věnovali. Děkujeme rovněž 
všem, kteří se s ní na poslední 
cestě přišli rozloučit. 
 Manžel a syn s rodinou
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Odešel, ale zůstal v srdci těch, kteří ho měli rádi.
Dne 21. října si připomeneme smutné 4. výročí úmrtí 
pana Josefa PETRA. S láskou vzpomínají manželka 
Marie, syn Pavel, dcera Irena s rodinami.

Dne 25. října uplyne již 10 smutných let 
od úmrtí našeho drahého tatínka, pana 
Jaroslava LISY. Dne 9. května jsme si 
připomněli 3. výročí úmrtí naší milova-
né maminky, paní Milady LISovÉ. S 
láskou a úctou vzpomínají dcera Milada 
s manželem a syn Jaroslav s rodinou.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, 
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe 
vzpomínat. Dne 25. října vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí paní Jindry MAToCHovÉ. S láskou a úctou 
vzpomíná rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

Dne 30. října uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustil pan Bedřich BáR. S láskou vzpo-
míná manželka Jana, syn Petr a dcera Jana 
s rodinami. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 2. listopadu uplynou 2 roky, co od nás ode-
šel náš drahý manžel, tatínek, syn a bratr, pan  
Pavel veČeŘA. Za tichou vzpomínku děkuje 
zarmoucená rodina.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou 
a obětavostí. Dne 2. listopadu uplyne 2. smutný rok, 
kdy nás navždy opustila paní Jana HoLUBová. 
Stále vzpomíná a všem přátelům a známým za vzpo-
mínku děkuje manžel s rodinou.

Dne 5. listopadu uplyne rok od úmrtí pana Jana Gráfa. 
Stále vzpomínají manželka Františka a synové Vlasti-
mil a Pavel s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomín-
ku.

Dne 4. září by se dožil 90 let náš ta-
tínek, dědeček a pradědeček, pan  
František BULvA. Dne 16. září by se 
dožila 88 let naše maminka, babička a 
prababička paní Ludmila BULvová. 
Stále vzpomínají syn František s rodi-
nou, vnučka Eva s rodinou a vnuk Tomáš s rodinou.

Dne 26. září uplynul smutný rok, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička a prababička paní 
Marie SUKUPová. S láskou vzpomínají dcera 
a syn s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 3. října uplynul první rok od úmrtí pana  
Antonína HoLáSKA, který by se 9. prosince dožil 
84 let. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Dcery 
Miluše a Irena s rodinami.

Dne 4. října uplynulo 5 let, co nás opustila paní  
Ludmila ŘeZnÍČKová. Vzpomeňte s námi. Man-
žel a dcery s rodinami.  

Dne 8. října uplynulo dvanáct smutných let, kdy 
nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan  
Stanislav vACULÍK. S láskou vzpomínají dcery 
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 9. října by se dožil 80 let pan  
Zdeněk HRAZdIRA. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 16. října uplynulo 25 let od úmrtí pana Zdeňka PIJáČKA. 
Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje sestra s rodinou.

Dne 16. října by oslavil 100. výročí narozenin váže-
ný pan vladislav KŘeTInSKÝ. S láskou a úctou 
vzpomíná syn Vladislav s rodinou.

Dne 17. října jsme si připomněli 7. výročí dne, kdy 
nás navždy opustil pan Jindřich KoCIán. Vzpomí-
nají manželka, dcera a synové s rodinami. Kdo jste ho 
měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dnes, 18. října, uplyne 1. smutné výročí úmrtí mého 
manžela, pana vladimíra MACHALY. Stále vzpo-
mínají manželka a dcery. Děkujeme za tichou vzpo-
mínku.

Dne 19. října vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí 
naší drahé manželky, maminky, dcery, sestry, paní 
Renaty doLeŽeLovÉ. S láskou vzpomínají man-
žel Zbyněk, syn Zbyněček a celá rodina.

Dne 22. října vzpomeneme nedožité 70. narozeniny 
pana Zbyňka ŠVARcE. S láskou dcera Simona  
a syn Zbyněk s rodinami

Kdo v životě lásku rozdával, ten v srd-
cích žije dál. Dne 24. října uplyne 20 let 
od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana 
Stanislava PIKA a 9 let od úmrtí naší 
maminky a babičky, paní Bohuslavy 
PIKovÉ. Nikdy nezapomenou dcera 

Jaroslava a syn Pavel s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Odešel, ale v našich srdcích žije dál.  Dne 21. října si 
připomeneme smutné 1. výročí, co nás navždy opus-
til pan Jindřich JURáK. S láskou stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.

SPoLeČenSKá KRonIKA

BLAHoPŘánÍ

INZERcE
Restaurace dolly Trávníky 
pořádá o víkendu 9.–10. listo-
padu SVATOMArTINSKé 
HODy. Po celý víkend podá-
váme husí a kachní speciality. 
www.dolly.unas.cz

IN
Z

E
r

C
E

Společnost ToMA, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

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

Přivýdělek pro Vás, kdo  máte  
zájem o práci  na  PC. TErMÍN 
informační  schůzky na  tel.   
602 702 415 nebo  pište  SMS.
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PodĚKovánÍ

Maminky pozor!
Už nehledejte obchod s 
oblečky pro miminka!

V našem internetovém 
obchodě Myšáček.cz 

nakoupíte kvalitní oblečení 
pro Vaše miminko.

Zboží pouze od evropských 
výrobců a distributorů.

Vše skladem.
Poštovné již od 45,- Kč. 

Navštivte nás ještě dnes na 
www.mysacek.cz
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Společenská 
kronika: 

cena za zveřej-
nění ve Spole-
čenské kronice je 
120 Kč vč. DPH/
osoba. Podklady 
a platby přijí-
má  ekonomka 
p. Gajdošíková, 
1. patro Otroko-
vické BESEDy, 
Po–Pá 7.30–16 
hod.
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Firma Martin Kytka 
nabízí služby v oboru 

KÁCENÍ, 
ořezu stromů a rizikového kácení stromo-
lezectvím. Ceny jsou vždy stanoveny po 
individuální prohlídce daného stromu

 a posouzení případných rizik
 a náročnosti práce. V případě zájmu 

nás neváhejte kontaktovat na 
tel.: 737 635 748. 

Veškeré informace naleznete na
www.martinkytka.webnode.cz
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

 AUTOVRAKŮ 
 

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku 

NA MÍSTĚ 
 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 
Autovrakoviště Třebětice 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak vyplatíme 

1000,- Kč 

Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické a zednické práce

tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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Střední průmyslová škola Ot-
rokovice se zapojila do projek-
tu Zlínského kraje s názvem 
Centra vzdělávání – Centra 
přírodovědného a technického 
vzdělávání pro moderní výu-
ku žáků středních a základních 
škol ve Zlínském kraji. Projekt 
má zapojit žáky základních 
škol do práce a činnosti střed-
ních škol, aby žáci získali před-
stavu o přípravě na technická 
a přírodovědná povolání. Toto 
zapojení bude probíhat formou 
kroužků žáků základních škol 
v prostředí středních škol, sdíle-
ním výuky některých předmětů 
přímo na středních školách.

Střední průmyslová škola Ot-
rokovice bude spolupracovat se 
sedmi základními školami z Ot-
rokovic, Napajedel, Tlumačova 
a Zlína. 

„Pro žáky základních škol 
a studenty naší střední školy 
chceme připravit vědeckotech-
nický park Experimentárium, 
v němž budou umístěny inter-
aktivní expozice z technických 

a přírodních věd. Expozice 
budou vybaveny jak interak-
tivními učebními pomůckami, 
tak stroji a přístroji ke zvýšení 
kvality výuky. Bude zde např. 
elektronový mikroskop, jímž 
žáci mohou pozorovat různé 
látky a hmoty v maximálním 
rozlišení, budou mít možnost 
sestavit skutečný funkční au-
tomobil, uvidí, jak se tvoří tzv. 
inteligentní dům, vyzkouší si 
různé pohyblivé a funkční ex-
ponáty, budou pracovat v che-
mických laboratořích se skuteč-
nými chemickými analytickými 
přístroji, ve 3D kině zhlédnou 
k dané problematice odborné 
3D filmy. Zjistí, jak funguje 
3D scaner a 3D tiskárna a se-
známí se s množstvím dalších 
pomůcek a přístrojů, které zde 
budou k dispozici,“ vysvětlila 
manažerka projektu Marie Ho-
molková.

Potřeba užší a dlouhotrva-
jící spolupráce mezi středními 
a základními školami v oblasti 
přírodovědných i technických 

disciplín vznikla na základě 
poznatků z praxe. Tato potřeba 
vychází z dlouhodobě se snižu-
jící úrovně znalostí a dovednos-
tí absolventů základních škol 
v přírodovědných a technic-
kých disciplínách, technickém 
uvažování, manuální zručnosti 
a vztahu k manuální práci. Žák 
základní školy, který se roz-
hoduje o své budoucí profesi, 
dnes z velké části ani netuší, 
co která odbornost v sobě za-
hrnuje, a tudíž nemá ani o své 
budoucí specializaci představu. 

„Součástí sdílené výuky bu-
dou také četné exkurze a mo-
tivační přednášky pro žáky 
základních i středních škol. 
Významná bude role odborníků 
z praxe a vysokých škol, kteří 
by měli do naší školy přinést 
nové technologické postupy, 
informace, know-how,“ doplni-
la Marie Homolková.

Projekt trvá od 1. 9. 2013 
do 30. 6. 2015. 

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

Stromy kolem naší školy poma-
lu oblékají podzimní šat, teplá 
rána budou za pár dní minulostí. 
My se však těšíme na poslední 
zářijový čtvrtek, protože nás 
navštíví kamarádi ze slovenské 
školy v Dubnici. Utkáme se 
v přátelském fotbalovém a flor-
balovém klání, osvěžíme si zna-
losti slovenského jazyka, který 
je nám blízký a tak podobný. 
Přece jen ale bude dnešní setká-
ní výjimečné…

Takto by mohl začínat článek 
určený nejen pro místní noviny, 
ale třeba do školní kroniky. 

Výjimečnost tohoto dne je 
umocněna přítomností sym-
patické ženy po boku paní ře-
ditelky, která svým osobitým 
projevem zahajuje v tělocvičně 
družební sportovní setkání pod 
názvem Memoriál Mgr. Jiřího 
Ševčíka.

Slova, která patří vzpomín-
ce na oblíbeného učitele, ka-
maráda, kolegu a milujícího 
manžela, rozpláčou tváře nejen 
jeho bývalých kolegů. Už jsme 
si zvykli na profesionální vy-
stupování naší paní ředitelky, 
a právě proto, když uprostřed 
věty dojetím nemůže promluvit, 

pomůžeme jí potleskem a dáme 
jejímu lidskému projevu chvil-
ku času na to, aby opět mohla 
pokračovat. To už nezůstalo 
u přítomných jedno oko suché. 
I děti, jindy rozverné, stály ne-
hnutě a jako by si i ony uvědo-
mily význam tohoto klání. 

S obdivem posloucháme kra-
tičké zavzpomínání paní Adely 
Ševčíkové, která vzpomně-
la na okamžiky seznámení se 
svým mužem, jejich společnou 
práci s dětmi, která se počítá 
na desítky let, a na krutou ránu 
osudu, která jí vzala báječného 
muže. A nám vynikajícího uči-
tele, který miloval své povolá-
ní, svou školu. Byl to právě on, 
který naučil naše děti základům 
florbalu, na hodiny tělocviku či 
zeměpisu vzpomínají jeho žáci 
dodnes. 

Podobnými slovy zahájil náš 
malý mezinárodní sportovní 
den také Ing. Milan Plesar, mís-
tostarosta města, který se může 
pochlubit tím, že ho pan učitel 
zkoušel nejen u tabule, ale měřil 
i jeho výkony v hodinách tělo-
cviku. I jeho oči prozrazují, že 
mluvit o panu učiteli v minulém 
čase je obtížné.

Slovenština, která zazněla 
z úst pana ředitele z dubnické 
školy, nám připomněla, že jsme 
si, oba národy, pořád blízcí. Jir-
ka Ševčík Slovensko považoval 
za svou druhou vlast, miloval 
slovenské hory, lidi. Pro školá-
ky z Dubnice jsme jejich přátelé 
a oni pro nás. 

Slavnostní nádech a skuteč-
nost, že nejde jen o obyčejný 
zápas, umocní tóny hymny na-
šich přátel a poté také naší, čes-
ké. Opět nám zvlhnou oči. Jirka 
byl výjimečný člověk a my se 
budeme do posledních sil snažit 
zvítězit. Dnes budeme „kopat“ 
za něj. „Kdybychom takový 
den zorganizovali u nás, ten den 
by se u nás na škole neučilo, 
všichni by hráli nebo fandili.“ 
Tak nějak komentoval dnešní 
den ředitel slovenské školy, pan 
Mgr. Ferdinand Brunovský.

U nás tomu není jinak. Tří-
dy se střídají v tělocvičně, kde 
je slyšet bouchání florbalových 
hokejek smíšené s burácivým 
skandováním slovenských děv-
čat. Na jejich fistuli nemáme, 
přesto povzbuzujeme ze všech 
sil naše bojovníky, kteří střídavě 
dají gól nebo míček neuhlídají 

a smutně se dívají, jak holky za-
pisují bod soupeřům. Na „uměl-
ce“ je také živo. Starší i mladší 
žáci nabíhají ve slušivých dre-
sech a za vydatného povzbu-
zování celého druhého stupně 
běhají po hřišti s vervou profesi-
onálů. Fanoušci z prvního stup-
ně jen velice neradi opouští po-
myslné tribuny. V jejich očích 
se dá vyčíst, že by dnešní oběd 
klidně vyměnili za pár minut na-
víc v řadách fanoušků. 

Pár kapek deště před koncem 
utkání vyhání první fanoušky, 
ke kterým se přidají i ostatní 
na slavnostním zakončení ce-
lého dne. Vítězové jásají, pora-
žení však nejsou. Dnes je vítěz 
každý. Každý hráč, který svým 
bravurním výkonem uctil pa-
mátku učitele, který byl určitě 
celou dobu s námi. Díval se 
na nás z oblaků a posílal nám 
teplé sluneční pohlazení. Pohla-
zení, která jsme celý den cítili 
všichni. Jen ti nejmladší o tom 
ještě nevědí…   
Mgr. jiří ŠEvČík (27. 10. 
1955–9. 3. 2010)
Působil v letech 1980–2010 
na ZŠ Trávníky jako vyučující 
zeměpisu a tělesné výchovy, 

výchovný poradce, nadšený 
organizátor sportovních a ze-
měpisných soutěží, lyžařských 
kurzů, skvělý třídní učitel.

Ing. Pavlína PtáČková, 
 ZŠ Trávníky

Poděkování
Děkuji vedení ZŠ Trávníky i ce-
lému kolektivu za důstojnou pří-
pravu a průběh Memoriálu Jiří-
ho Ševčíka. Děkuji za nádherná 
a upřímná slova o mém manže-
lovi, která pronesla p. ředitel-
ka Mgr. Jana Večeřová a také 
místostarosta města otrokovice 
pan Ing. Milan plesar.  byla to 
dojímavá vzpomínka na skvělé-
ho člověka, který chybí nejenom 
mně a mé rodině, ale také kole-
gům ze školy. nesmírně si toho 
vážím a ze srdce děkuji. 
 Adela ŠEvČíková, manželka 

Před třemi lety se začali žáci 
naší školy díky své učitelce 
výtvarné výchovy Ivaně Řez-
níčkové zabývat animací. V ho-
dinách výtvarky vytvářeli první 
díla, ve kterých předvedli, že 
dokážou propojit klasickou vý-
tvarnou výchovu (kresbu, mo-
delování, objektovou tvorbu…) 
s moderními médii. Protože 
jsme přesvědčeni, že multime-
diální výchova hýbe a bude hý-
bat naším světem, chceme, aby 
žáci získali cenné dovednosti 
i v tomto oboru. Tato další tvář 
výtvarné výchovy má u našich 
žáků velký úspěch. Nabízíme 
také oblíbený volitelný předmět 
animace. 

Peněz na to, co potřebujeme 
a co nás baví, není ve školství 
nikdy dost. Projekt Crowdfun-
ding, do kterého jsme se díky 
společnostem SCIO a Hithit za-
pojili, nás oslovil proto, že cesta, 
jak získat peníze na dovybavení 
animační dílny, byla akční a zá-
bavná. Byli jsme nadšeni při 
psaní scénáře a natáčení video-
klipu, bavilo nás vymýšlet bene-
fity - odměny a žáci i my jsme 

byli napjatí při každodenním 
pozorování účtu, na který nám 
přicházely peníze. Crowdfun-
ding neboli „placení davem“ je 
založen na oboustranně výhod-
ném „obchodu“. My jsme na-
bídli odměnu (obrázky, péefka, 
animovaná videa….), za které 
dárci zaslali určenou částku.  
Byla a je to pro nás nová cesta, 
nová výzva, nová příležitost. Už 
jsme se chlubili, že jsme jako 
zatím jediná škola v České re-
publice tento projekt úspěšně 
dokončili. Peníze máme na účtu, 
takže začínáme rozesílat slíbené 
odměny. Srdečné poděkování 
za příspěvek patří na stránkách 
Otrokovických novin těmto přá-
telům: Zdence Bursové, Martině 
Láníkové, Haně Fuksové, Rena-
tě Koválové, Janě Ludvíkové,  
Kamile Kadrnoškové,  Jiřímu 
Turčínovi, rodičům Tomáše Ve-
čeři, Zuzany Kunové a Marka 
Kunze z 5. C, babičce Simony 
Rozehnalové, babičce Denisy 
Švendové ze 6. B a rodičům 
Zdeňka Mišurce ze 4. C.  
 Marcela jAvoŘíková, 
 ZŠ Mánesova

Společnost MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a. s. zajišťuje dle 
platného harmonogramu v měsí-
cích září a říjen 2013 (v celkové 
délce 6 týdnů) podzimní etapu 
plošné deratizace stokové sítě. Jen 
na území měst Zlín, Otrokovice, 
Vizovice, Napajedla, Valašské 
Klobouky, Slavičín, Brumov-Byl-
nice i dalších menších obcí se jed-
ná o preventivní ošetření kanali-
začních sítí v délce téměř 650 km. 
Na podzimní etapu deratizace jsou 
vydány stovky tisíc korun, spotře-
buje se téměř půl tuny nástrah. 
Rozsahem prací je podzimní etapa 
méně náročná než jarní, hlavním 
cílem je především ověření účin-
nosti jarní deratizace.

Plošná deratizace se provádí 

pulzační metodou pomocí kom-
binované nástrahy. Je to směs 
granulí a zrna v mikrotenových 
sáčcích, která je ošetřena tak, aby 
byla odolná proti vlhkosti. Účin-
nou látkou je antikoagulant, který 
zabraňuje srážlivosti krve, a hlo-
davci tak bezbolestně hynou asi 
po 7 dnech na vnitřní vykrvácení. 
Harmonogram i výsledky pra-
cí jsou konzultovány a zasílány 
Krajské hygienické stanici ve Zlí-
ně, se kterou prováděcí firma úzce 
spolupracuje. Zvláště ve velkých 
městech se musí provádět dera-
tizace pravidelně, dochází tak ke 
korigování početního stavu potka-
nů na přiměřené úrovni. 

Likvidace potkanů má dva dů-
vody: zdravotně-hygienický, pro-

tože potkani přenášejí množství 
nemocí, a ekonomický, kdy způ-
sobují svou činností velké škody. 
Kanalizační síť je domovem vel-
kého množství potkanů. Nejenom 
zbytky u popelnic, ale také tím, 
co vše doma spláchneme nebo na 
ulici naházíme do kanálů, přispí-
váme k životu těchto škůdců. De-
ratizace stokové sítě se provádí na 
jaře a na podzim, místa s výsky-
tem potkanů se kontrolují častěji. 
Někdy je nutné provést v průběhu 
roku i doplňkové lokální ošetření 
ložisek se zvýšeným výskytem 
hlodavců. Pokud se takové ložis-
ko někde vyskytne, mohou je ob-
čané nahlásit na tel.: 840 668 668 
 a www.smv.cz.
 MoRaVská VoDáRenská, a.s.

Podzimní deratizace na Zlínsku: ošetření 650 km kanalizačních  sítí 
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Experimentárium ve střední průmyslové škole otrokovice

Memoriál Mgr. jiřího Ševčíka aneb slzám dojetí se nebraňme

Animační dílna ZŠ Mánesova 

Městská televize Otrokovice archiv vysílání: 
www.televizeotrokovice.cz



Zdravý pohyb do škol vzbuzo-
val možná před rokem pochyb-
nosti, zda a jak se děti zapojí 
do pohybových aktivit. Brzy si 
ale zúčastnění nemohli vede-
ní k všestrannému pohybu dětí 
vynachválit. Proto také tento 
projekt, hrazený městem Otro-
kovice, letos pokračuje. „Druhý 
ročník Zdravého pohybu do škol 
jsme zahájili 16. září. Vloni se 
na všech třech školách zúčast-
nilo programu zhruba čtyři sta 
dětí. Do škol nám začínají při-
cházet silné ročníky, takže počet 
se ještě navýšil.  Zdravý pohyb 
probíhal na každé škole každý 
den, v pololetí byl ukončen Vá-
nočním řáděním v hale na Štěr-
kovišti, na konci školního roku 
Prázdninovým řáděním ve Spor-
tovním areálu Baťov,“ pozna-
menal předseda trenérské rady 
Aleš PRUdký. 
jaké ohlasy jste měli na loňský 
Zdravý pohyb do škol?
Co se ke mně doneslo, tak ohla-
sy byly velmi příznivé. Rodičům 
se to líbí, líbí se to i veřejnosti. 

Dokonce mě zastavovali i lidé, 
které neznám, a ptali se, jak nás 
to napadlo a jak se to vůbec po-
dařilo zorganizovat. Nebylo to 
lehké, to víme všichni, kteří se 
kolem tohoto projektu točíme. 
Ale rozběhlo se to a se závistí 
po tom pokukují i v ostatních 
městech.
loňský program se vám 
osvědčil. Chystáte nějaké změ-
ny?
Letos plánujeme víceméně stej-
ný rozsah tohoto programu, to 
znamená každý týden každý 
den na každé škole pro první až 
páté ročníky pro děti, které jsou 
přihlášené do družiny i pro ty, 
které chtějí chodit jen do Zdra-
vého pohybu do škol a opět 
Vánoční a Prázdninové řádění. 
Nejde o závody, ale spíše sou-
těžení v dovednostech – v tom, 
co probíráme během školního 
roku. Nejsou tam žádné speci-
fické disciplíny, jako třeba at-
letika, jsou to spíše dovednostní 
soutěže.
Bude se loňské schéma opako-

vat i pokud se jedná o trenéry?
Rozhodně ano. Program je za-
měřený na všestrannost, ta dětem 
chybí. Dneska děti nechodí řádit 
ven tak, jak to znala naše genera-
ce – lezení po stromech, sáňko-
vání v moravním korytu, hokej 
s míčkem a další legrace. Byla 
tedy vytvořena městská trenér-
ská rada, byly vyzvány všechny 

sportovní organizace ve městě, 
aby se do tohoto projektu za-
pojily. V současné době je za-
pojena SK Baťov a FC Viktoria 
Otrokovice s fotbalem, florbal 
Panteři, atletika a házená TJ Jis-
kra Otrokovice, DDM Sluníčko, 
holky z aerobiku paní Urbanové, 
takže všestrannost je víceméně 
zabezpečena. Jede se podle celo-

ročního plánu, který je zaměře-
ný tak, aby se děti každý měsíc 
vystřídaly s míčem, s atletikou, 
s gymnastikou, cvičíme na nářa-
dí – prostě učíme je dovednos-
tem úměrným jejich věku.  
trenéry financuje město. 
v čem ještě Zdravému pohybu 
do škol pomáhá?
Důležité je to, že se vůbec poda-
řilo dát dohromady město, kluby 
a školy. Město to podpořilo, a to 
je strašně důležité. Má velikou 
sílu sjednotit subjekty, které by 
třeba ani nevěděly, jak se spo-
jit. Funguje to na velice dobré 
úrovni. Měl jsem možnost vidět 
jiné projekty v jiných městech 
a myslím, že tady jsme to dotáhli 
na naše podmínky téměř k doko-
nalosti. Využíváme podmínek 
škol, které jsou u nás velice dob-
ré, podařilo se nám vše i dobře 
trenérsky obsadit. Najednou při-
jde do školy někdo zvenčí – pan 
trenér nebo paní trenérka. Najed-
nou je to pro většinu dětí impulz, 
aby se chovaly k pohybu aktiv-
něji. Anna novotná
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V pátek 20. září odjeli mladí spor-
tovci z atletického klubu SVIŠTI při 
ZŠP a ZŠS Otrokovice v doprovodu 
učitelů soutěžit na 5. krajskou olym-
piádu speciálních škol v atletice, kte-
rá se konala již tradičně v Uherském 
Hradišti. Sjeli se zde sportovci s tě-
lesným, mentálním a kombinovaným 
postižením z celého regionu. Cílem 
určitě nebylo pouhé soutěžení, ale 
i prožití radosti a pohody z pohybu 
a navázání nových kamarádských 
vztahů mezi žáky jednotlivých škol. 
Naši sportovci se na tuto akci velmi 
těšili. V minulém školním roce pilně 
trénovali a sportovali, a tak měli ko-
nečně možnost poměřit  síly s ostat-
ními.  Napětí a trému z blížícího se 
klání při vstupu na moderní prestižní 

hradišťský stadion umocnilo zjištění, 
že letošní konkurence bude opět vel-
ká. Do sportovních soutěží se přihlá-
silo 8 škol s více než stovkou žáků. 
Tradičně se zápolilo v disciplínách: 
60 m běh, hod míčkem a skok daleký.    
Naši školu reprezentovalo celkem 12 
žáků.  I když účast a závod byl pro 
některé sportovce premiérou, vedli 
si naprosto skvěle. Vybojovali jsme 
celkem 10 cenných kovů, na které 
jsme náležitě pyšní.
Zlaté medaile vybojovali: Alexandr 
Kopiš  (2 zlaté), Martin Ivan, Michal 
Pitzinger.
Stříbrné medaile získali: Lukáš Vi-
decký, Vanesa Soukupová, Robin 
Mlčoch. Bronzové medaile obdr-
želi: Míša Novotka, Tereza Krato-

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE 
tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 925 078 

e-mail: skola@spsotrokovice.cz, www.spsotrokovice.cz 

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 
Aplikovaná chemie  
Tříletý obor zakončený výučním listem 
Autoelektrikář * Automechanik * Autoklempíř * Elektrikář * Instalatér * 
Gumař-plastikář * Kuchař-číšník * Tesař * Truhlář * Malíř * Zedník 
Dvouletý obor zakončený maturitní zkouškou (nástavbové studium) 
Provozní technika * Provozní chemie * Provozní elektrotechnika 

Dny otevřených dveří: 8. a 9. 11. 2013 
 Den otevřených laboratoří a dílen: 3. 12. 2013 
Noc alchymistů: 12. 12. 2013 
Konzultační středy: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. a 5. 2. 2014  

 

 

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín – Napajedla
Tel.: 577 102 290

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se
silnice dotýkají plochou velikou pouze
jako lidská dlaň? Věnujte proto pozornost
stavu i stáří pneumatik!
Nabízíme Vám kvalitní zimní pneumatiky
za internetové ceny nebo kompletní
zimní kola pneugarancí na 3 rokys .
V rámci servisní akce při zakoupení sady
předních stíracích lišt od nás dostanete
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů
jako .bonus
Pro více informací kontaktujte naše
servisní poradce.

Zimní servisní prohlídky
od 14. 10. do 30. 11. 2013ŠKODA Vás připraví na zimu

www.hlavacek.cz

v. krajská olympiáda speciálních škol

Předseda sportovní komise: Zdravý pohyb do škol nám jinde závidějí

Trenéři dívčího házenkář-
ského oddílu miniházené 
Jiskry Otrokovice hledají 
do svého družstva nové 
tváře! Sportovní nadšen-
kyně od šesti let mají dve-
ře otevřené na trénincích 
družstva vždy v pondělí 
a v pátek v 15.30 hodin 
v Městské sportovní hale 
(u koupaliště). Nechte 
děti sportovat, ať si zku-
sí házenou! Kontakt: 
602 938 500.
 Trenéři miniházené 
 TJ Jiskra otrokovice

chvílová. Všem závodníkům 
blahopřejeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci ško-
ly. Atletický klub Sviš-
ti děkuje za podporu neje-
nom ředitelství ZŠP a ZŠS 
Otrokovice, ale také spon-
zorům Continental Barum, 
 s. r. o. a Mitas, a. s.  
 Trenérka  
 Mgr. kateřina kotová, 
 ZŠp a ZŠs otrokovice

se stopkami. aleš prudký hlídal časomíru při atletickém čtyř-
boji škol otrokovicka na ZŠ Mánesova. Foto: Anna novotná
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!!! Srdečně Vás zveme k návštěvě naší hotelové restaurace Colosseo !!!
REZERVACE MÍST: tel.: + 420/ 573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz

PRAVÉ HUSÍ HODY v OREA Hotelu Atrium
KDE: OREA HOTEl ATRiUM, nám. 3. května 1877, Otrokovice
KDY: 11. 11.–23. 11. 2013 (PO-SO 11.–21.30 hod)

Husí roládu
s kaštanovou nádivkou,
červené zelí, 
bramborový knedlík

Šéfkuchař Ladislav Pánek  
z naší nabídky doporučuje:

* Speciální cena platí  
po předložení tohoto poukazu

185,- Kč* 

Těšit se samozřejmě můžete 
také na spoustu dalších husích 
specialit a Svatomartinské víno  
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Osm startů, čtyři zlaté, dvě stříbrné 
a jedna bronzová medaile – takové 
je skóre oddílu veslařů TJ Jiskra 
Otrokovice, kteří se o posledním 
zářijovém víkendu zúčastnili Mist-
rovství České republiky ve sprintu. 

Nejúspěšnější byla posádka ju-
niorů. Ta prokázala svoji vysokou 
výkonnost a v sestavě J. Vodinský, 
M. Omelka, M. Svízela a T. Svobo-
da s přehledem zvítězila jak v zá-
vodě nepárových čtyřek, tak i v zá-
vodě párových čtyřek, kde porazila 
další účastníky mistrovství světa. 
Další zlaté medaile vybojovali bra-

tři Jakub a Adam Atarsia v závodě 
dvojskifů mužů lehké váhy. Jan 
Solař porazil všechny své soupeře 
v kategorii skif dorostenců. 

O stříbrné medaile se zasloužili 
muži společně s břeclavskými ves-
laři na párové čtyřce a na stejné lodi 
i ženy Š. Hamanová, E. Řezníčko-
vá, J. Skochová a T. Mačáková. 

V rámci mistrovství České re-
publiky družstev obsadili otroko-
vičtí veslaři celkově desáté místo, 
což je v konkurenci velkých klubů 
velmi dobrý výsledek. V jednot-
livých disciplínách si velmi dobře 

vedla opět čtyřka juniorů, která 
svůj závod vyhrála. Na druhém 
místě se umístila skifařka starší 
žačka Solařová Valentýna, párová 
čtyřka dorostenců Solař J., No-
votný F., Šamánek J. a Húsek M. 
a dvojskif mužů Atarsia A. a J. 
Těsně na čtvrtém místě se umístila 
čtyřka starších žáků Maňásek T., 
Machoň F., Hladík R., Martínek 
O., kormidelník Janda R.

V sobotu 5. října ukončili vesla-
ři letošní závodní sezonu na vodě 
tradičním Mistrovstvím Moravy ve 
sprintu na Štěrkovišti.  (vac)

veslaři mohli slavit pozlacený závěr sezony
Za účasti závodníků z 10 
zemí se o prvním říjnovém 
víkendu konalo v Praze 
Mistrovství ČR v gym-
nastickém aerobiku a zá-
vod Prague Open Aerobic 
2013. 

Výborného úspěchu do-
sáhla Otrokovičanka Bar-
bora Karlíková, závodnice 
ASC Zlín, která získala 
titul mistryně České re-
publiky v gymnastickém 
aerobiku 2013 v kategorii 

jednotlivců 12–14 let. Spo-
lečně s děvčaty v kategorii 
Group 12–14 let získala 
na MČR také bronz. 

Završením medailových 
umístění je opět společné 
3. místo z MČR v kategorii 
Dance.  V otevřeném závo-
dě Prague Open Aerobik 
2013 se jako jediná česká 
závodnice probojovala až 
do samotného finále, kde 
obsadila 7. místo ze 45 zá-
vodnic z 10 zemí.  (red)

Mistryně ČR v gymnastickém 
aerobiku je z otrokovic

Pane Seďo, pravicové vlády 
se tvářily jako vlády rozpočtově 
odpovědné a protikorupční. 
Víme ale jak to vše dopadlo. Co 
stálo za špatnou hospodářskou 
politikou české pravice?

Jsem přesvědčen, že pravi-
ce upřednostnila ideologická 
doporučení Mezinárodního 
měnového fondu a dogmaticky 
trvala na dodržení Maastricht-
ských kritérií. Její nesystémové 
škrty nejenže nevyřešily pro-
blémy české ekonomiky, ale 
naopak zvýšily zadlužení země  
a zhoršily životní podmínky rodin 
s dětmi, důchodců a zdravotně 
postižených. Negativní dopady 
pravicových reforem, zejmé-
na zvýšení DPH však postihly 
všechny občany naší země. Pra-
vice vládla takovým způsobem, 
že stát fungoval jako nepřítel lidí.  
A to se musí změnit.

Jaký je současný stav našeho 
hospodářství a jaká je výše stát-
ního dluhu?

Nejnovější ekonomické údaje 
za 2. čtvrtletí tohoto roku hovoří 
o meziročním poklesu o 1,3 % 
HDP, o slabém růstu průmyslové 
výroby o 2,1 % a stavebnictví  
o 0,2 %. Ovšem po očištění 
těchto údajů o počty pracovních 
dnů, dochází stále k ekonomic-
kému propadu. V prvním čtvrtletí 
dokonce došlo poprvé v historii  
k poklesu reálných mezd o 2,2 %. 
Tato čísla jasně ukazují, že pro-
blémy stále existují a že pravi-
cová hospodářská politika byla 
neúspěšná.

Co se týká státního dluhu, 
tak pokud po koaliční vládě pod 
vedením ČSSD bylo celkové za-
dlužení v roce 2006 28,3 % HDP, 
pak v prvním čtvrtletí tohoto 
roku dosáhlo zadlužení 42,3 % 
HDP. To je výsledek rozpočtově 
odpovědných pravicových vlád? 
Prostě Nečasova vláda podcenila 
boj s ekonomickou krizí a zejmé-
na nezavedla opatření k nastar-
tování růstu.

Jaký recept nabízí ČSSD na 
oživení naší ekonomiky?

Sociální demokraté již v letech 
1998–2002 dokázali napravit 
chyby bývalých pravicových 
vlád. Bez ekonomického růstu 
nebude možno snížit zadlužení 
země. Je nutno podpořit domácí 
i zahraniční investice, podpořit 
podnikatele a zejména napo-
moci najít nová teritoria pro 
české zboží. Bylo chybou opustit 
trhy bývalých postsovětských 
republik, obrovskou budoucnost 
mají trhy zemí BRICS (Brazí-
lie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Af-
rika) a země jihovýchodní Asie. 
Základním motivem musí být 

snížení nezaměstnanosti, které 
je lékem na problémy v sociální 
a zdravotní oblasti. Důležitou 
součástí je podpora technickému 
školství, vědy, výzkumu a inovací. 
A podstatnými zdroji pro oživení 
hospodářství musí být i peníze 
z evropských fondů. Ovšem vy-
dávané na smysluplné projekty.

Jedním z hlavních problémů 
Zlínského kraje je financování 
krajských nemocnic. Jakým 
způsobem zajistíte personální 
a finanční stabilitu zdravotní 
péče?

Parlament obecně přijímá 
legislativní opatření, která platí 
na území celé ČR. Zřizovatelem 
krajských nemocnic je Zlínský 
kraj, a ten musí řešit aktuální 
problémy s jejich zadlužením. 
Chci připomenout, že to nebyla 
ČSSD, ale ODS a KDU-ČSL, která  
k 1. 1. 2006 převedla nezis-
kové nemocnice na akciové 
společnosti. Již tehdy jsem va-
roval a sepisoval petice proti to-

muto převodu. Dnes se ukazuje, 
že jsem měl pravdu. Řešením 
je zaprvé přijetí nového zákona 
o veřejných neziskových ne-
mocnicích, který by řešil nejen 
převod nemocnic z obchodních 
společností, ale zároveň by garan-
toval zabránění jejich privatizace. 
Podotýkám, že to byla česká prav-
ice, která podobný zákon zrušila, 
a to přes odpor opoziční ČSSD.

Druhým a zřejmě snadnějším 
krokem je změna úhradové 
vyhlášky. Ta musí zabezpečit 
nejen potřebnou výši úhrad ze 
zdravotního pojištění za jed-
notlivé zdravotnické úkony, ale 
zároveň musí garantovat stejné 
platby za stejné výkony. A to 
pro všechny nemocnice, ať již 
ve Vsetíně, Zlíně či Valašském 
Meziříčí. ČSSD podporuje pravi-
delné zvyšování plateb za státní 
pojištěnce, a to s ohledem na in-
flaci. A v neposlední řadě sociální 
demokraté sníží DPH za léky.

Paní Strnadlová, jak hod-
notíte boj s korupcí bývalé 
Nečasovy vlády?

Vláda se sice snažila otevřít 
pomyslné dveře pro potírání 
korupce, ale sama do ní spadla. 
Řada opatření zůstala pouze na 
papíře a prakticky se toho moc 
nezměnilo. Uvedu dva konkrét-
ní příklady špatné práce této 
vlády. Prvním je přijetí novely 
zákona o veřejných zakázkách, 
která nejenže neodstranila 
korupční chování, ale naopak 
zhoršila možnost čerpání evrop-
ských peněz a prakticky zastavila 
investiční činnost v zemi. Druhým 
případem je trestní zákoník, kdy 
pravicová koalice odmítla návrh 

našeho lídra Antonína Sedi, 
který jako poslanec navrhoval  
opětovné zavedení institutu 
účinné lítosti i pro trestné činy 
úplatkářství. A plivnutím do tváře 
občanů byla velmi nepovedená 
Klausova amnestie, na které 
se současná pravice výraznou 
měrou spolupodílela. Proti ko-
rupci se totiž nesmí pouze mlu-
vit, ale musí se konat.

Pane Berčíku, proč by měli 
lidé volit právě ČSSD?

ČSSD je jedinou politickou 
stranou, která je schopna 
vyřešit základní problémy 
občanů ČR. Jako jediná má 
komplexní volební program s cí- 
lem prosadit dobře fungující 
stát. který bude přívětivý ke 
svým občanům a který jim za-
jistí podmínky k práci i kvalitní  
a dostupné veřejné služby.

Změny k lepšímu ale nastanou, 
jen pokud získá ČSSD většinu  
v parlamentu. Tu ovšem musejí 
zajistit svými hlasy voliči.  (kup)

Občané České republiky chtějí změnu a ČSSD ji svým programem nabízí

Ing. Antonín SEĎA,
lídr ČSSD ve ZK ve volbách do PSP ČR

Mirka StRnADlová, 
kandidátka ČSSD za Zlínsko do PSP ČR

Milan BERČíK,
kandidát ČSSD za Zlínsko do PSP ČR


