
Čí los vytáhne? Pestrý program s předtančením, vystou-
pením kouzelníka a velkým výběrem hudebních žánrů, ta-
kový byl letošní městský ples. Uvaděčem byl herec Gustav 
Řezníček, který se pro losování tomboly stylizoval do role 
Tomáše Bati staršího. Hlavním partnerem plesu byla společ-
nost Mitas, a. s. (ano), foto: Martina fojtíková

Vážení spoluobčané, 

řadu let jsme v nerudově ulici přemýšleli o stěhování na klidnější místo. pod okny nám od rána 
do noci projížděly kamiony. Kromě hluku a zplodin, kvůli kterým jsme mohli větrat jen v noci, 
nám praskaly domy, a tím vším klesala i cena nemovitostí. přijet anebo vyjet z domu byl 
pro časté kolony u vozové brány areálu Toma neskutečný problém. moc jsme se těšili, když 
nám město oznámilo, že konečně existuje projekt nového vjezdu. Desítky let jsme sepisovali 
petice, pro složitost záměru se to ale odkládalo na neurčito. Tato doba už naštěstí skončila, 
je za námi. Chodila jsem problém konzultovat za bývalým místostarostou milanem plesarem. 
ochotně mě seznamoval s postupem stavby vjezdu. byla jsem ráda, že zastupitelé našli spo-
lečnou řeč a stavba tak mimořádného významu se uskutečnila. po revitalizaci naší ulice se 
moc těšíme na normální, klidný život, zač všem zúčastněným na stavbě i přípravách děkujeme. 

 Za ulici nerudova jiřina Štanglicová, obyvatelka otrokovic

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

20. února 2015
číslo 2 - ročník 25
zdarma - neprodejné
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Zápisy do ZŠ

tombolu na městském plese losoval „Baťa“Rozpočet města je letos vyrovnaný

www.tcservis.cz

VÁŠ STABILNÍ INTERNET
NEJEN PO OPTICKÉM KABELU
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Vyrovnaný rozpočet pro rok 
2015 schválili na únorovém 
zasedání zastupitelé Otroko-
vic. Městský rozpočet počítá 
s částkou přes 356 milionů 
korun jak v příjmové, tak 
ve výdajové stránce. Hraze-
ny jsou z něj pravidelné vý-
daje, například vzdělávání, 
dopravní obslužnost, finan-
ce určené na sociální péči, 
ochranu životního prostředí, 
podporu kultury, sportu či 
výkon veřejné správy. 

Pro investice je vyčle-
něno téměř 92 milionů ko-
run, z toho ale činí bezmála 
88 milionů úhrada vjezdu 
do areálu TOMA. S ním 
souvisí i další, půlmiliono-
vá investice do revitalizace 
ulice Nerudova, kterou je 

nutno realizovat k naplnění 
parametrů poskytnuté dotace 
z Regionálního operačního 
programu Střední Morava. 
Mezi další výdaje patří reali-
zace prvků územního systé-
mu ekologické stability, tedy 
výsadba dřevin a zakládání 
travních porostů (1,23 milio-
nu korun) dotované z progra-
mu Ministerstva životního 
prostředí. Na studie a přípra-
vu nových  projektů je vy-
členěn v rozpočtu 1 milion 
korun, na technické úpravy 
v  SENIORu B a C (875 tisíc 
korun), na již uskutečněnou 
investici související s digita-
lizací kina (348 tisíc korun).
 anna novotná

 názory zastupitelů na 
rozpočet  najdete na straně 5
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Dvě stě devětadvacet dětí dovedli jejich rodiče 
6. února k zápisům do otrokovických základ-
ních škol Mánesova, T. G. Masaryka a Trávní-
ky. Kolik dětí nastoupí do první třídy, ale zatím 
není dáno. Některé půjdou, například kvůli ne-
moci, k zápisům později, některé zase k zápisu 
přišly, ale budou mít odklad.

Na dvě stovky dětí už školního věku zase 
sportovalo ve dnech 10. a 11. února ve spor-
tovní hale na Štěrkovišti. Pololetní řádění, při 
kterém děti předvádějí rodičům, co se naučily 
díky projektu Zdravý pohyb do škol, bývá roz-
loženo do dvou dnů podle věkových kategorií 
dětí. V úterý sportovali žáci prvních a druhých 
tříd a ve středu pak třeťáci, čtvrťáci a páťáci.  
Už tradičně školáky podpořili například střelec 
Jiří Gach, házenkářka Pavla Nevařilová, ves-
laři Vlastimil a Petr Čablovi nebo florbalisté 

Panthers Otrokovice, se kterými přišel i mas-
kot klubu – Růžový panter. Školáci se napřed 
společně rozcvičili a pak následovalo soutěžení. 
Na děti se přišlo podívat plné hlediště rodičů či 
prarodičů, a tak si mohli užít soutěžní a zároveň 
hravou atmosféru Pololetního řádění dohroma-
dy i celé rodiny. Vítězné zlato v úterý získalo 
družstvo ze ZŠ Trávníky a ve středu se na první 
příčce umístili žáci ze ZŠ Mánesova.

Zdravý pohyb do škol je projekt zcela unikát-
ní a svým zaměřením jediný ve Zlínském kraji 
a ojedinělý v celé České republice. Záměr je 
také v souladu se školním vzdělávacím progra-
mem jednotlivých škol, koncepcí státní podpory 
sportu v ČR i evropskou legislativou v oblasti 
podpory sportu. (red)
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Předškoláci šli k zápisům, školáci řádili se Zdravým pohybem

ZŠ trávníky. K zápisu přišlo 94 dětí.

In
z

e
r

c
e

 
 

 
TAJEMNICE MěÚ OTROKOVICE 

 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici právník/právnička v odboru majetko-právním. 
 

Bližší informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na webových stránkách 
města  www.otrokovice.cz  v sekci úřední deska-volná pracovní místa. 

 
Písemné přihlášky je možné podávat v souladu s vyhlášenými podmínkami  

na adresu Městského úřadu Otrokovice. 

ZŠ t. g. Masaryka. K zápisu přišlo 57 dětí.

 
 

13. ledna 2015 
 
 
Děti budou opět řádit ve sportovní hale   
 
I v letošním roce ukážeme rodičům, jak se naše dětí umí zdravě hýbat. Otrokovické základní 
školy ve spolupráci s městem Otrokovice, odborem školství a kultury organizují ve dnech 9. - 10. 
února 2015 pololetní řádění. Akce bude prezentací jedinečného projektu Zdravý pohyb do škol, 
který otrokovická radnice odstartovala v září 2012.  
Radnice prostřednictvím něj nabízí rozvoj sportovní všestrannosti pod vedením trenérů s licencí, 
a to pro rodiče zcela zdarma. Nový systém podpory výuky sportu na otrokovických základních 
školách je současně pilotním projektem v rámci celého Zlínského kraje. 
„Připravujeme další společné soutěžení více než tři sta žáků tří otrokovických základních škol 
pořádané pod názvem Pololetní řádění. Chceme projekt prezentovat především rodičům dětí, 
kteří uvidí na vlastní oči, jak prakticky hodiny probíhají včetně ukázek toho, čemu se jejich děti 
věnují,“ přiblížila vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Otrokovice Barbora 
Šopíková. 
Pololetní řádění je rozloženo do dvou dnů dle věkových kategorií dětí. Ve sportovní hale na 
Štěrkovišti se trenéři se žáky v doprovodu svých rodičů setkají ve dnech 9. - 10. února 2015 
vždy od 16 hodin. Akci podporují také významné sportovní osobnosti jako je střelec Jiří Gach, 
veslaři Vlastimil a Petr Čablovi, triatlet Petr Vabroušek či florbalisté klubu Panthers Otrokovice.  
„Pro žáky jsme připravili malé překvapení - setkání se sportovními osobnostmi chceme podpořit 
a motivovat děti k dalšímu sportovnímu nadšení ve snaze následovat ty, co ve sportu něčeho 
dosáhli,“ vyzdvihla další aktivitu projektu vedoucí odboru. 
„Naší motivací je nabídnout dětem pohybové vyžití a prostřednictvím něj zvýraznit sport jako 
silnou a účinnou prevenci drog, šikany a kriminality. Vycházíme z toho, že pohyb je jednou ze 
základních potřeb dítěte. Zlepšuje zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost. Poděkování patří 
místním sportovním organizacím pracujících s mládeží, které sdružily své zástupce do 
Trenérské rady. Ta je garantem pohybových aktivit, zabývá se výběrem vhodných trenérů a 
současně také monitoruje veškerou činnost v rámci projektu,“ doplnila závěrem Barbora 
Šopíková.  
  
 
 
Zpracovala: Barbora Šopíková 
 
Další informace: 
Romana Stehlíková 
tisková mluvčí města Otrokovice  
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
stehlikova@muotrokovice.cz  
www.otrokovice.cz   
 

In
z

e
r

c
e

Firma VÚK, spol. s r. o., přijme 
pracovníka do Tpv

pracovníka do úseku konTroly 
Požadovaná kvalifikace: SPŠ nebo VŠ strojní, praxe není podmínkou, 

znalost práce na PC, znalost AJ nebo NJ , řidičský průkaz sk. B.
dále příjmeme:

horizontkáře
Požadujeme: vyučení v oboru, znalost čtení technické dokumentace. 

Informace pro všechny pozice na tel. 577 665 123

Rozcvička. Více než dvě stovky žáků ze tří otrokovických základních škol předvedly 10. a 11. 
února rodičům, jak jsou zdatní ve sportovních aktivitách. pololetní řádění je součástí projektu 
Zdravého pohybu do škol. Rozcvička na snímku je z 1. dne Řádění.

ZŠ Mánesova. K zápisu přišlo 78 dětí.
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Město ani letos neuplatní inflační zvýšení nájemného
V posledních letech se drží nájemné v městských bytech a ne-
bytových prostorech ve stejné výši. Otrokovičtí radní, ve snaze 
podat pomocnou ruku stovkám rodin a desítkám podnikajících 
živnostníků, a udržet tak stávající služby poskytované na území 
města, neuplatňují zvýšení nájemného o inflační doložky.
Inflační doložka umožňuje městu Otrokovice v jím pronajíma-
ných bytech a nebytových prostorech pravidelnou indexaci ná-
jemného s ohledem na pohyb inflace. Jejím účelem je zachovat 
hodnotu sjednaného nájemného po celou dobu trvání nájmu, 
a to s přihlédnutím k průměrné meziroční míře inflace. Ta je 
dle zveřejněného údaje Českého statistického úřadu za rok 2014 
ve výši 0,4 %. Naposled bylo nájemné zvyšováno u pronajíma-
ných nebytových prostor v roce 2009 o míru inflace roku 2008 
a u městských bytů v roce 2011 o míru inflace roku 2010. Od té 
doby k navýšení nájemného o inflaci nedošlo. 
Výše meziroční inflace, kdy nebylo uplatněno zvýšení nájem-
ného v městských nebytových prostorech o inflační doložky – 
celkem 9,5 %, u městských bytů jde o 7 %.
rok 2009….míra inflace 1,0 %, rok 2010....míra inflace 1,5 %, 
rok 2011….míra inflace 1,9 %, rok 2012….míra inflace 3,3 %,
rok 2013….míra inflace 1,4 %, rok 2014….míra inflace 0,4% 
 (ste)

oznámení uzávěrky pro úvěr z fondu rozvoje bydlení
Termín uzávěrky pro podání žádostí o úvěr z Fondu rozvoje by-
dlení v 68. kole je 5. března. „Formuláře k podání žádosti spolu 
s výpisem z uvedeného předpisu jsou k dispozici v informacích 
Městského úřadu Otrokovice, v budově č. 1, kde se také vypl-
něné žádosti podávají,“ sdělila referentka odboru ekonomického 
Kateřina Štětkářová.  (red)

fronty nejsou příjemné, cestovní pas lze vyřídit už i nyní
Frontám na úřadě před letní turistickou sezonou se lze vyhnout  
O vydání nového cestovního pasu lze požádat už i nyní. Úřední 
hodiny na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 
na Městském úřadě Otrokovice jsou pondělí, středa 8–11.30, 
12.30–17 a úterý, pátek 8–11.30 hodin. „Máte-li platný cestovní 
pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat zejména 
mimo Evropskou unii, ověřte si raději na webu Ministerstva za-
hraničních věcí www.mzv.cz, jakou minimální dobu platnosti 
cestovního pasu vyžaduje stát, do kterého se vydáváte,“ doporu-
čil vedoucí odboru evidenčně-správního Marcel Nemček. K vy-
řízení cestovního pasu je nezbytné doložit občanský průkaz, 
600 korun a původní pas v případě, že se nejedná o pas první. 
Vyřízení pak trvá 30 dnů. Už 26. června 2012 skončila mož-
nost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. 
Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vyces-
tování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu se 
doporučuje včas požádat i o jeho vydání dítěti. „Pokud rodiče 
chtějí vycestovat do zahraničí například i s miminkem, je oprav-
du nutné vyřídit cestovní doklad i pro něj. Fotografie potřebovat 
nebudete, dítě si vyfotíme přímo u nás na úřadě. K vyřízení si 
musí rodič přinést rodný list dítěte a svůj platný občanský prů-
kaz. Správní poplatek činí v případě vyřízení občanského prů-
kazu pro dítě 50 korun a v případě cestovního pasu pro dítě 100 
korun,“ informovala pracovnice oddělení občanských průkazů 
a cestovních dokladů Jana Ludvíková. „Rodičům s malými dět-
mi doporučujeme návštěvu úřadu v úterý dopoledne. Obvykle 
tu nemáme tolik žadatelů a je velká pravděpodobnost, že budou 
rychleji odbaveni,“ poradila. Cestovní doklad dítěte je v obou 
případech platný 5 let. Podmínkou je však zachovaná podoba 
dítěte na fotografii v dokladu.  (red)

Pátek 13.: hasiči mají den otevřených dveří

Je to už tradice, že v pátek 13. mívají profesionální hasiči den ote-
vřených dveří. Nejinak tomu bylo 13. února. Koho zajímá, jak to 
vypadá uvnitř hasičské zbrojnice, jaký je technický park (na sním-
ku je v popředí hliníkový a gumový člun), pracovní pomůcky, může 
se zastavit kdykoliv během dne hned v březnu, kdy je opět pátek 
13. Do třetice je tato možnost letos ještě v listopadu.  (ano)

aktuálně Z Města

více aktualit na www.otRokovice.cZ

otrokovice spustily nové webové stránky
www.otrokovice.cz, tato in-
ternetová adresa stále platí. 
Od února ovšem doznaly ofi-
ciální webové stránky města 
novou grafickou podobu. Podle 
svých tvůrců by měly být i uži-
vatelsky přívětivější, původní 
stránky totiž sloužily už osm let 
a neodpovídaly dnešním poža-
davkům na moderní webovou 
prezentaci.

„Při tvorbě nového webu 
byl kladen hlavní důraz na uni-
verzálnost aplikace, kdy byla 
využita technologie, která za-
jišťuje korektní zobrazení webu 
jak na klasickém PC, tabletu 

či ostatních mobilních zaříze-
ních,“ uvedl místostarosta Jiří 
Veselý, jenž má v kompetenci 
informační technologie města. 

Na základě podnětů obyva-
tel, kteří se zúčastnili veřejného 
průzkumu, je nový web struk-
turován do čtyř oblastí a sna-
hou bylo jednotlivé nabídky co 
nejvíce přiblížit každodenním 
návštěvníkům internetové pre-
zentace města.

„Z dalších novinek jen na-
mátkou uvádíme například 
nové mapové služby, službu 
odběru novinek či větší integra-
ci se sociálními sítěmi. Další 

novinky pro občany se již při-
pravují, a jakmile budou připra-
veny do produkčního prostředí, 
budeme veřejnost informovat,“ 
upřesnil vedoucí oddělení IT 
Martin Maňásek.

Webová prezentace je i na-
dále doplňována a laděna na zá-
kladě požadavků představitelů 
a občanů Otrokovic, a proto 
mohou uživatelé zaznamenávat 
drobné korekce obsahu webu. 
Už nyní jsou ale nové stránky 
přihlášeny do celostátní sou-
těže webových stránek a elek-
tronických služeb měst a obcí, 
Zlatého erbu 2015.  (red)

Výpadky elektrické energie, 
vody, tepla, dopravní omeze-
ní, uzavírky z důvodu oprav 
a další. To jsou oznámení, která 
jsou zasílána občanům s trva-
lým pobytem v Otrokovicích 
prostřednictvím informačních 
SMS zpráv, pokud jsou zare-
gistrováni v databázi systému 
a pokud městu odpovědné 
subjekty dané informace sdělí. 
Tato služba občanům trvá již 
rok a nové registrace jsou sa-
mozřejmě stále možné. 

Prostřednictvím SMS lidé 
dostávají zprávy zejména 
o omezeních, která výkonem 
svých činností způsobí samo 
město Otrokovice. Veškerá 
další důležitá oznámení jsou 
zasílána v případě, že je město 
obdrží od subjektu, na jehož 
straně překážka vznikla.
Registrace pomocí e-mailu: 
Občané s trvalým pobytem 
v Otrokovicích e-mail odešlou 
na adresu infosms@muotroko-
vice.cz a do zprávy uvedou:
Předmět: REGISTRACE INFO 
SMS 
Text: jméno, příjmení, ulice 
a číslo popisné 
Registrace sMs zprávou:
Občané s trvalým pobytem 

v Otrokovicích odešlou SMS 
na číslo 725 517 675 a uvedou 
své jméno, příjmení, ulici a čís-
lo popisné ve tvaru: #infosm-
s#jmeno prijmeni ulice cp
Příklad registrační SMS zprá-
vy: #infosms#Frantisek Kou-
delka nam. 3. kvetna 1340

odeslaná registrační sMs 
je zpoplatněna dle tarifu ope-
rátora. další využívání služ-
by je zcela zdarma, veškeré 
náklady za budoucí doruče-
né informační sMs zprávy 
hradí město otrokovice (platí 
pro info i pro krizové sms).

Zrušit odběr SMS zpráv lze 
zasláním jedné SMS ve tvaru: 
#infosms#odregistruj na číslo 
služby: 725 517 675 nebo e-
-mailem na infosms@muotro-
kovice.cz

Služba krizových SMS a in-
formačních SMS zůstává oddě-
lena, uživatel si tak může vy-
brat, zda chce dostávat všechny 
zprávy, nebo jen některé z nich. 
Krizové SMS se odesílají pou-
ze při vzniku nepředvídané, 
mimořádné či krizové situace, 
v jejímž důsledku může dojít 
k ohrožení zdraví, životů a ma-
jetku.
krizové sMs: Zájemci  se 

mohou zaregistrovat několika 
způsoby:
 Přes internet na webových 
stránkách poskytovatele služ-
by: Registrace k odběru SMS 
 Písemným vyplněním regis-
tračního formuláře na informa-
cích budovy č. 1 MěÚ
 Odesláním registrační SMS 
zprávy z vašeho mobilního te-
lefonu, která je zpoplatněna dle 
tarifu vašeho operátora, tvar 
registračních SMS najdete níže.

Registraci formou SMS 
zprávy provedete následovně:

Občané s trvalým pobytem 
v Otrokovicích uvedou do re-
gistrační SMS zprávy tento text 
(napíší své jméno, příjmení, uli-
ci a číslo orientační):

REGISTRUJmezeraJME-
NOmezeraPRIJMENImeze-
raOTROKOVICEmezeraULI-
CEmezeraCISLOORIENTAC-
nI

Příklad registrační SMS 
zprávy: REGISTRUJ_JAN_
NOVAK_OTROKOVICE_
NAMESTI3KVETNA_999

Textovou registrační SMS 
zprávu odešlete na číslo 
577 680 111. Pro registraci cha-
ty přidejte za číslo orientační 
mezeru a slovo EVID. (red)

informační sMs upozorňují třeba na výpadky elektřiny

Práce bývalých otrokovických výtvarníků 
Vladimíra Doležela, Jaroslava Dračky, Bohu-
mila Hanulíka, Drahoslava Janíka, Gustava 
Krkošky (jediný žijící vystavující, na snímku 
vpravo) a Vojtěcha Otty mohou nyní zhléd-
nout návštěvníci Městské galerie. Dostanou se 
nejen do snového světa, ale mohou také třeba 
vidět krajinu Otrokovicka tak, jak ji pozoro-
vali před lety její tvůrci. Výstava potrvá do 1. 
března a je přístupná denně mimo pondělí vždy 
od 14 do 18 hodin. Další výstavou, která má 
také nádech dob minulých, bude od 2. března 

Od krinolíny po minisukni aneb Co se nosilo 
ve zlínském a otrokovickém regionu v letech 
1890–1965. „Kromě módy a odívání v ní budou 
zmapovány také živnosti a krejčovské salony, 
které byly v Otrokovicích a ve Zlíně v období 
před I. světovou válkou až do 50. let, kdy byly 
znárodněny. Jsou použity dobové fotografie 
i archivní materiály vztahující se k těmto živ-
nostem,“ přiblížila  Pavla Hradilová ze Spolku 
přátel historie města Otrokovice. Vystaveny 
budou i originály historických oděvů ze sbírky 
Zdeny Mudrákové a dobový nábytek.  (ano)

jedinečná možnost zhlédnout pohromadě tvorbu 
někdejších otrokovických výtvarníků



Je to už pokolikáté. opět se 
našel někdo, kdo po baťově 
rozhazuje otrávené návnady. 
ať se to někomu nelíbí, nebo 
s tím tiše souhlasí, nebo je mu 
to šumák... majitelé psů by 
se měli zamyslet nad jedinou 
věcí, a to pRoč? 

nejsem žádný děd Vševěd, 
ale napadá mě hned několik 
důvodů. předně je tu až příliš 
nevychovaných psů a nezod-
povědných majitelů – a někdo 
jich má prostě už plné zuby. 
Jako majitelka psa a spoluma-
jitelka druhého psa bych měla 
asi taky nadávat, ale nenadá-
vám. nenechávám psy dělat, 
co se jim právě zachce, lézt 
lidem do tašek, očurávat jim 
kola a nohavice, nenechávám 
své psy lítat svévolně kolem 
lidí, kteří se můžou psů bát... 
a že jich kvůli špatným zku-
šenostem přibývá. I já mám 
strach z některých dlouhodo-
bě módních plemen, která nás 
několikrát napadla, zatímco 
pánečci se tím bavili a jedna 
hodná zlatá kolie mě dokonce 
pokousala v obličeji. přesto 
jsem na psy nezanevřela. 

Kamarádčinu malou takhle 
jednou povalil labrador 
a rval jí z ruky rohlík, zatím-
co majitel psa jen řekl: „Je to 
labrador a toho prostě musí 
mít každý rád.“ byť by byl 
agresivnější, než pitbul. a že 
agresivních jedinců u tohoto 
plemene přibývá, jen je o tom 
zakázáno psát... 

Další důvod, a nejen tady, 
hovínka. asi je zbytečné psát, 
že mikrobobek od čivavy není 
takový problém, jako velká 
hromada. navíc už mám od-
koukáno, že ve většině neu-
klízí právě majitelé velkých 
plemen, protože... prostě je to 
moc veliké. s tím ale měli po-
čítat, když si pořídili velkého 
psa. 

a když je upozorníte? no, 
to se kolikrát divíte, jak pes-
trý mají slovník... Z toho pak 
plynou problémy i při běžném 
venčení malých psů: pejsek 
něco čuchá nebo čůrá a ma-

jitel pozemku na nás začne 
řvát o velikých ho..., protože 
na někoho s velkým psem si 
zřejmě netroufá. přitom koli-
krát při sběru našich mikro-
hovínek se vedle válí právě 
hromada jak od vola. 

a další navazující problém: 
pes na zahradě coby ozdoba, 
že na to taky máme. Když 
takový zcela nevychovaný, 
vyloženě tupý jedinec ute-
če, je problém většinou hned 
za prvním rohem. pes je zma-
tený, neví, co se děje, kde je... 
protože celý život dřepí jen 
v kotci nebo na zahradě... a to 
už pak není jen o pokaděných 
pískovištích a jiných zahrád-
kách, ale i o možném pokou-
sání. Tito lidé to ovšem neřeší 
a otráví-li jim někdo psa, po-
řídí si dalšího. Když uteče, tak 
se možná vrátí, možná ne... 
Jako jedni z domku s málopo-
četným plemenem. pes často 
(jako ti předchozí) uteče díky 
chatrné branečce a potkáte-li 
ho, ve snaze ho odehnat cení 
zuby a vrčí. Co by se asi stalo, 
kdyby před ním jelo třeba dít-
ko na kole? 

a nejnovější příhoda z par-
ku za hotelem: máma jela 
na kole a viděla jednu problé-
movou osobu, která má silně 
nevychovanou a nevypočita-
telnou kříženku border kolie. 
Dáma ji měla přivázanou 
a trhala cosi na keřích. psis-
ko vidělo osobu na kole a... 
co asi? Škubnutí, útěk, zákus 
do nohavice – a nějaký trest 
pro psa? Hádejte.

Tady žádné náhodné kont-
roly městských strážníků ne-
pomůžou. Tady by pomohlo 
jedině zavést průkaz na vlast-
nění psa. To by asi neprošlo 
lidí... Když už si někdo psa 
pořídí, měl by ho naučit zá-
kladům. Chce to prostě jen 
chtít. nic víc. Dokud budou 
ve městě nezodpovědní rádo-
bymajitelé nevypočitatelných, 
nevychovaných psů, budou 
ve městě i traviči. Jednodu-
ché.  lucie HaPalová, 

 obyvatelka otrokovic

Z jednání Rady města 
otrokovice 14. 1. 2015
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 24 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení. RMO 
schválila:
• Vítěze výběrového řízení 
na pronájem prostor sloužících 
k podnikání v objektu č. p. 950, 
ul. Tylova, nájemce pana Martina 
Hajného s dobou nájmu nejdříve 
od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou, 
účelem nájmu je obchod s far-
mářskými potravinami
• Uzavření nájemní smlouvy 
k prostorům sloužícím k pod-
nikání v objektu č. p. 1790, ul. 
Hložkova, s paní Pavlou Šlachto-
vou, na dobu neurčitou
• Čerpání zálohy příspěvku 
na krytí prokazatelné ztráty z hos-
podářské činnosti Otrokovické 
BESEDY, s. r. o., v lednu a únoru 
2015 v celkové výši 1 663 500 Kč
• Rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na dodávky 
„Dodávka tabletů – Základní 
škola Mánesova Otrokovice, 
příspěvková organizace“, jako 
nejvýhodnější byla vyhodnoce-
na nabídka uchazeče C.B.C CZ, 
spol. s r. o., následně bude uza-
vřena s tímto uchazečem kupní 
smlouva
• Rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na dodávky 
„Dodávka ICT techniky – Zá-
kladní škola Trávníky Otrokovi-
ce, příspěvková organizace“, jako 
nejvýhodnější byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče Z+M Partner, 
spol. s r. o., následně bude uza-
vřena s tímto uchazečem kupní 
smlouva
• Užití znaku města Otrokovi-
ce v souladu s OZV č. 5/2009, 
o symbolech města a jejich uží-
vání, za účelem jeho umístění 
v bakalářské práci Petra Houzara, 
s názvem Příručka s klíčem tink-
tur a figur současných městských 
znaků měst ČR. Díl I. Města nad 
7 000 obyvatel
• Sazebník úhrad nákladů souvi-
sejících s poskytováním informa-
cí dle zák. č. 106/1999 Sb., pro 
účetní období 2015, v sazbách 
nedošlo k žádným změnám proti 
roku 2014
• Vyjádření města Otrokovice 
k zahájení zjišťovacího řízení 
záměru „Přístřešek REMAQ 4, 
v areálu TOMA a. s., Otrokovi-
ce“, o posuzování vlivů na život-
ní prostředí se závěrem, že město 
nepožaduje další posouzení dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posu-
zování vlivů na životní prostředí
• Vyjádření města Otrokovice 
k zahájení zjišťovacího řízení 
záměru „Výroba WPC a PVC 
desek“, o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí se závěrem, že 
město požaduje dopracování do-
kumentace z důvodů uvedených 
v příloze k tomuto usnesení
• Vyjádření města Otrokovice 
k zahájení zjišťovacího řízení 
koncepce „Národní plán povo-
dí Dunaje“, o posuzování vlivů 
na životní prostředí se závěrem, 
že město doporučuje zpracovat 
koncepci s aspekty uvedenými 
v příloze k tomuto usnesení
• Podmínky zabezpečení samo-
správných činností matriky MěÚ 

Otrokovice s účinností od 15. 1. 
2015, změna podmínek odpovídá 
současným finančním nárokům 
k pořizování některých položek 
na úseku občanských záležitostí, 
např. zajišťování svateb, vítání 
občánků, blahopřání jubilantům 
a tak podobně.

Z jednání Rady města 
otrokovice 28. 1. 2015
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 35 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení. RMO 
schválila:
• Konání akcí realizovaných 
na veřejných prostranstvích 
a dotčených komunikacích uve-
dených v příloze usnesení, pořa-
datelem akcí uvedených v příloze 
usnesení Otrokovickou BESE-
DU, s. r. o.
• Uzavření darovací smlouvy se 
společností Teplárna Otrokovice 
a. s. na přijetí finančního daru 
ve výši 18 072 Kč na výdaje v ob-
lasti sociální
• Ukončení smlouvy se společ-
ností Dignita, s. r. o., dodavatele 
aplikace elektronická podatelna. 
Byla nahrazena z důvodů nedo-
statečných funkcionalit novou 
elektronickou podatelnou v rámci 
agend systému Radnice VERA
• Vyjádření města Otrokovice 
k zahájení zjišťovacího řízení 
koncepce Plán pro zvládání po-
vodňových rizik v povodí Duna-
je, dle zákona č. 100/2001 Sb., 
se závěrem, že město klade dů-
raz na aspekty uvedené v příloze 
k tomuto usnesení
• Vyjádření města Otrokovice 
k zahájení zjišťovacího řízení zá-
měru „Nové parkoviště osobních 
vozů Jih – I. etapa“, o posuzování 
vlivů na životní prostředí se závě-
rem, že město nepožaduje dopra-
cování dokumentace
• Technické řešení vybavení te-
pelných zařízení budov ve vlast-
nictví města Otrokovice přístroji 
registrujícími dodávku tepelné 
energie konečným uživatelům, 
indikátory pro rozdělování nákla-
dů na vytápění budou instalovány 
na každé otopné těleso
• Neuplatnění meziročního zvý-
šení nájemného pro rok 2015 
ve výši průměrné meziroční míry 
inflace roku 2014 u prostorů 
sloužících k podnikání pronají-
maných městem Otrokovice
• Neuplatnění meziročního zvý-
šení nájemného pro rok 2015 
ve výši průměrné meziroční míry 
inflace roku 2014 u bytů, pronají-
maných městem Otrokovice, ne-
uplatnění se týká i pozemků pro-
najímaných a propachtovaných 
městem Otrokovice
• Vyhlášení záměru pronajmout 
část pozemku parc. č. 2765/2 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře 
15 m2 v k.ú. a obci Otrokovice 
za účelem provozování novino-
vého stánku a umístění reklamy
• Vyhlášení záměru pronajmout 
část pozemku parc. č. 66/5 – 
ostatní plocha, ostatní komuni-
kace včetně zpevněných ploch 
parkoviště o výměře 23 m2  

v k. ú. obci Otrokovice za účelem 
parkování Charitě sv. Anežky Ot-
rokovice
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení č. 
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Z jednání rady a zastupitelstva města otrokovice (RMo, ZMo)
všechna usnesení RMo a ZMo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 
5. 2. 2015
Zastupitelé v novém povoleb-
ním složení projednali 12 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. ZMO schválilo:
• Členění rozpočtu města Ot-
rokovice na rok 2015 na pří-
jmy a výdaje dle odvětví jako 
závazné ukazatele dle příloh č. 
01 a 02 k tomuto usnesení, in-
vestiční akce zařazené do roz-
počtu města na rok 2015 dle 
přílohy č. 03 k tomuto usne-
sení, příspěvky příspěvkovým 
organizacím dle přílohy č. 04 
k tomuto usnesení a rozpoč-
tový výhled města Otrokovice 
na roky 2016 a 2017 dle přílo-
hy č. 05 k tomuto usnesení
• Vydání Jednacího řádu Zastu-
pitelstva města Otrokovice dle 
přílohy č. 1 k tomuto usnesení 
a vydání Jednacího řádu výbo-
rů Zastupitelstva města Otro-
kovice dle přílohy č. 2 k tomu-
to usnesení
• Pravidla, kterými se stano-
vuje výše odměny a upravu-
je odměňování členů výborů 
ZMO, kteří nejsou členy zastu-
pitelstva, dle přílohy k tomuto 
usnesení
• Uzavřít Memorandum o spo-
lupráci v oblasti kulturní, 
školské a humanitární v letech 
2015–2018 v předloženém 
znění včetně změn ZMO, de-
klarující realizaci projektu 
s obcí Wad Ben Naga, zprávu 
o vyúčtování daru města Ot-
rokovice pro vesnici za rok 
2013–2014
• Uzavření smlouvy a poskyt-
nutí zálohy na neinvestiční 
dotaci na činnost s Tělový-
chovnou jednotou Jiskra Ot-
rokovice ve výši 838 600 Kč 
na zajištění činnosti v roce 
2015, uzavření  smlouvy a po-
skytnutí zálohy na neinvestiční 
dotaci na činnost s SK Ba-
ťov Otrokovice o. s., ve výši  
103 500 Kč na zajištění činnosti 
v roce 2015, uzavření smlouvy  
a poskytnutí zálohy na nein-
vestiční dotaci na činnost s FC 
Viktoria Otrokovice ve výši 
164 500 Kč na zajištění činnosti  
v roce 2015
• Prodej pozemku parc. č. st. 
291/17 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 20 m2 v k. ú. 
Kvítkovice u Otrokovic, obci 
Otrokovice vlastníku garáže 
č.e. 5026 za cenu 890 Kč/m2, 
která bude uhrazena před pod-
pisem kupní smlouvy, kupu-
jící uhradí náklady související  
s prodejem pozemku
• Prodej pozemku parc. č. st. 

2597 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 29 m2 a části 
pozemku parc. č. 430/7 ostat-
ní plocha, manipulační plocha  
o výměře cca 85 m2 vše v k. ú. 
a obci Otrokovice, společnosti 
RWE GasNet, s. r. o., za účelem 
rekonstrukce vysokotlaké regu-
lační stanice plynu, za cenu 670 
Kč/m2, kupující uhradí náklady 
související s prodejem pozemku
• Zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemku parc.  
č. 4759  v k. ú. a obci Otroko-
vice ve vlastnictví Kauflan-
du Česká republika, v. o. s., 
ve prospěch města Otrokovice, 
za účelem uloženého kabelu 
světelné signalizace vybudova-
ného v rámci stavby „OC Ot-

rokovice“ dle podmínek Smluv 
o zřízení věcných břemen, zří-
zení věcného břemene (služeb-
nosti) na pozemku parc. č. 4753  
v k. ú. Otrokovice ve vlastnic-
tví THEIAINVEST, s. r. o., 
ve prospěch města Otrokovice, 
za účelem uloženého kabelu 
světelné signalizace vybudova-
ného v rámci stavby „OC Ot-
rokovice“ dle podmínek Smluv 
o zřízení věcných břemen
• Změnu termínu plnění usnese-
ní č. ZMO/319/04/13 – Územní 
plán Otrokovice, ze dne 18. 4. 
2013, v bodu 3 takto: 
- původní termín: 31. 12. 2014, 
- nový termín: 30. 6. 2016.
 jiří veselý, 
 místostarosta otrokovic

RMO/21/01/14 s žadateli dle 
přílohy k tomuto usnesení a uza-
vření nájemních smluv na měst-
ské byty dle stejného usnesení se 
stávajícími nájemci (navazující 
nájem) dle přílohy k tomuto usne-
sení a uzavření dodatků k nájem-
ním smlouvám na městské byty 
ve znění vzorového dodatku 
nájemních smluv dle usnesení 
č. RMO/22/01/14, bod 2 a), se 
stávajícími nájemci (prodlouže-
ní nájmu) dle přílohy k tomuto 
usnesení.

Z RedakČní PoŠty

otrávené návnady pro psy a kočky na Baťově
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Rozpočet otrokovic pro rok 2015 – názory zastupitelů města

K rozpočtu města se mohu 
vyjádřit jen velmi těžce, 
neboť materiály, které nám 
byly poskytnuty, mnoho 
informací o rozpočtu ne-
obsahovaly. Uspokojivých 
odpovědí na konkrétní 
otázky se nám nedostalo 
ani od nejvyššího zástupce 
města přítomného na jed-
nání zastupitelstva, tedy 
od pana místostarosty Vese-
lého. Tento nebyl na jasné 
dotazy schopen vůbec rea-
govat a jeho vysvětlení pak 
působila velmi rozpačitě, 
stejně jako celý způsob ří-
zení jednání zastupitelstva. 
Proti rozpočtu jsem však 
hlasoval také proto, že zce-
la rezignoval na jakékoliv 
rozvojové projekty města, 
kdy si za jediný cíl dal za-
betonování městského úřa-
du pod taktovkou nejsilnější 
strany. Takto byly pro mě 
nepochopitelným způsobem 
navýšeny mandatorní výda-

Na sestavení rozpočtu bylo 
relativně méně času než 
obvykle. Volby a složi-
tá povolební vyjednávání 
nám čas potřebný k sesta-
vení kvalitního rozpočtu 
výrazně zkrátily. Nicméně 
společným úsilím se nám 
podařilo sestavit vyvážený 
a vyrovnaný rozpočet: pří-
jmy, běžné a kapitálové vý-
daje mají v součtu stejnou 
hodnotu. Letos nás čeká 
úkol zvládnout financování 
investice „Vjezd do Tomy 
křížením se železniční tratí“ 
za téměř 92 mil. Kč, s dota-
cí přes 46 mil. Kč.  Nyní tak 
v této oblasti chystáme jen 
revitalizaci ul. Nerudova,  
která je součástí konceptu 
nového vjezdu. Všechny 
ostatní oblasti financová-
ní mají přibližně obdobné 
parametry jako rok 2014. 
Návrh rozpočtu projednal  
a většinově schválil finanč-
ní výbor. Proto jsem dopo-
ručil, aby byl na únorovém 
jednání podpořen.
 Mgr. jaroslav Budek, 
 Čssd

Redakce otrokovických no-
vin oslovila prostřednictvím  
e-mailu všechny otroko-
vické zastupitele s tím, že 
je jim vymezen prostor 
pro komentář k přijatému 
rozpočtu. Zde jsou reakce 
těch, kteří v daném termínu 
odpověděli:

Vážení spoluobčané, letošní 
rozpočet města Otrokovice 
je vyrovnaný, avšak počítá 
s minimem investic.  Naše 
město je zatíženo dalším 
úvěrem díky projektu „Vjezd 
do Tomy“, jenž se značně pro-
dražil. Nově vzniklá koalice 
neměla dostatek času na pro-
jednání kvalitnějšího rozpočtu 
pro rok 2015, což bylo mimo 
jiné způsobeno krátkým časo-
vým intervalem mezi vznikem 
koalice a jednáním o rozpoč-
tu. Věřím, že v příštích letech 
vznikne rozpočet počítají-
cí s efektivnějším využitím 
městských financí, např. 
v oblasti zdravotnictví, jež je 
mi blízká. V tomto roce jsou 
plánované výdaje do zdravot-
nictví v řádech stovek tisíců. 
V jiných oblastech jsou to de-
sítky milionů. Tento trend je 
potřeba změnit.  ing. ondřej 
 wilcZynski,  Ph.d.,
 ano 2011

Rozpočet města pro rok 2015 
je ve srovnání s jinými roky 
zvláštní tím, že ho neúměr-
ně zatěžuje velmi významná 
investice města, a to Vjezd 
do areálu TOMA. Pro zacho-
vání vyrovnaného rozpočtu 
muselo proto dojít k zásad-
nímu omezení provozních 
i dalších investičních pro-
středků na celé období ka-
lendářního roku. Dalším dů-
ležitým požadavkem vedle 
podmínky vyrovnaného roz-
počtu bylo zachování chodu 
města a ostatních organizací, 
které jsou na rozpočtu města 
závislé. Finanční prostředky 
rozpočtu města jsou omeze-
né, a přesto, že bychom si to 
všichni přáli, nelze počítat 
s tím, že rozpočet bude vyho-
vovat všem.  
 ing. jiří ondRáŠ, 
 nezávislí a občané oe

V politice, zastupitelstvu 
i v radě města jsem nováč-
kem. Sestavování a schvalo-
vání rozpočtu ve veřejném 
sektoru bylo tedy mou první 
zkušeností. Velkou váhu při 
schvalování rozpočtu přiklá-
dám důvodové zprávě, kte-
rou, tak jako návrh rozpočtu, 
sestavují odborníci a lidé se 
zkušenostmi. Rozpočet byl 
sestaven jako vyrovnaný 
a pro chod města bylo jeho 
schválení jistě lepší než se po-
hybovat v provizoriu. Sestavit 
rozpočet města, který by od-
souhlasili všichni zastupitelé 
ze všech politických uskupení 
bez výhrad, je obtížné, ne-li 
nemožné. Přesto bych byl rád, 
aby se při sestavování dalšího 
rozpočtu zlepšila spoluprá-
ce všech zainteresovaných 
na jeho závěrečné podobě, 
tak, aby byl zajištěn bezpro-
blémový chod města a jeho 
rozvoj bez dalšího zadlužo-
vání.
 Michal ticHý, Čssd

Rozpočet byl přijat v tom 
rozsahu, jak byl předložen, 
tzn. se strohými údaji, bez 
třídění na jednotlivosti. 
Odpovědnost nese zpra-
covatel, tj. RMO, finanční 
výbor a odbor ekonomický. 
Ti v předloženém znění ga-
rantují rozpočet vyrovnaný 
a bez rizik. Byl dokom-
pletován před zasedáním 
ZMO 5. 2. 2015, tedy ne 
jako obvykle během 4. 
kvartálu roku předchozí-
ho. Byl předložen bez širší 
diskuse, připomínkování 
či hledání dalších možnos-
tí. Důvod, enormní výdaje 
za investice předchozích 
let, je dnes daný a splátky 
rovněž. Vzhledem k tomu, 
že město je příjemce do-
tace, je nezbytné rozpočet 
přijmout. Proto zpracovatel 
tlačil i na neodkladné přijetí 
rozpočtu, v dílčích polož-
kách může RMO regulovat 
finanční bilanci v úzkém 
rozsahu prostředků během 
roku.  
 ing. josef loBPReis, 
 Čssd

Vzhledem k tomu, že jsem 
máma školou povinného dítěte 
a taktéž babičkou předškolní-
ho dítěte, vítám každou sou-
časnou i budoucí investici do 
škol, školek, kultury či spor-
tu. Velký význam pro občany  
Otrokovic mají taktéž investice 
do zdraví či podpora seniorů 
žijících ať už v pečovatelských 
domech, či doma. V neposled-
ní řadě  je potřeba zmínit důle-
žité investice v sociální oblasti 
týkající se  práce  s handicapo-
vanými  a  sociálně vyloučený-
mi občany. Schválený rozpočet 
je vyrovnaný, nemám k němu 
zásadních připomínek.  
 Hana  sluneČková, 
 ksČM

Rozpočet města Otrokovice 
na rok 2015 je velmi nero-
zumné mrhání finančními 
prostředky. Jako člen Fi-

Nejdřív nesmyslné zadlužo-
vání města vzetím nového 
20 mil. úvěru, prý na Vjezd 
do Tomy, aniž je potřeba, 
kdyby se šetřilo. Na to bez 
větších příprav a diskuze 
těsnou většinou 13 hlasů z 
23 přijetí snad nejhoršího 
rozpočtu za posledních 10 
let! Hlasoval jsem proti, 
protože je sestaven amatér-
sky, uměle zvyšuje budoucí 
daňové příjmy o více než 
10 mil., meziročně je zvý-
šením provozních výdajů 
o více než 6 mil. projídána 
naše budoucnost, snižují se 
peníze na opravy chodníků 
a majetku města, který chát-
rá a nové investice tvoří jen 
0,77 % rozpočtu (rarita v 
ČR, běžně 15–25 %), na-
víc žádné plány a projekty 
na využití evropských či 
národních dotací, a je toho 
mnohem víc. Bohužel Otro-
kovice nečeká v příštích le-
tech období rozvoje a s tím 
se těžce ztotožňuje! 
 ing. Milan PlesaR, 
 nový impuls

Rozpočet města pro rok 
2015 je vyrovnaný, ovšem 
vzhledem k tomu, že se do 
něj promítá nákladná in-
vestice z minulého období, 
musel být sestaven s řadou 
omezení. Vnímám jej jako 
kompromis mezi touto sku-
tečností a mezi nutností za-
chování prostředků pro za-
jištění chodu města, a jako 

V průběhu jednání o rozpočtu 
bylo na základě připomínek 
nutné návrh několikrát upra-
vovat, než byl konečně ve své 
deváté verzi předložen zastu-
pitelstvu. Přestože je rozpo-
čet vyrovnaný, tedy z ekono-
mického hlediska v pořádku, 
jedná se stále o kompromis – 
osobně mě mrzí, že v městské 
pokladně není více prostřed-
ků, a proto (při zodpověd-
ném přístupu) nelze vyhovět 
každému přání a požadavku 
na výdaje. Zároveň jsem ale 
rád, že se schválením rozpoč-
tu dostáváme z rozpočtového 
provizoria, jehož prodlužo-
vání by pro Otrokovice a jeho 
občany bylo zbytečnou kom-
plikací.
 ing. Petr Botek, Čssd

Schválení rozpočtu města 
jsem nepodpořila. Domnívám 
se, že otázka rozpočtu se nedá 
řádně a kvalitně vyřešit na 
dvou schůzkách Finančního 

Na jednání ZMO jsme schvá-

Rozpočet pro rok 2015 je 
vyvážený a zohledňuje vel-
ké investiční projekty z mi-
nulého volebního období, 
které budou hrazeny právě 
v tomto roce. Pozitivní je 
vyváženost, negativní je 
finanční zatížení z minu-
lých projektů. Stejně jako 
v letech 2011, 2012, 2013 
byl přijat až v únoru daného 
roku, mimo rok 2014, kdy 
byl přijat před zahájením 
nového roku, tj. bez roz-
počtového provizoria v roce 
2014. Je dobře, že město 
vyslalo jasný signál, že má 
již přijatý rozpočet pro ten-
to rok. A teď následuje pro-
stor na přípravu rozpočtu 
pro rok 2016.
 Mgr. jiří veselý, 
 ano 2011

Vážení spoluobčané, se sou-
časným rozpočtem, v podstatě 
dalším zadlužováním – nesou-
hlasím. Zadlužení města se 
za vedení předchozích radních 
(z části současných)  města 
Otrokovice zvýšilo z cca 76 
mil. Kč 12/2010 na cca 90 
mil. Kč 12/2014 . Na prvním 
povolebním zastupitelstvu 11. 
12. 2014 byl odhlasován další  
úvěr ve výši 20 mil. Kč (dluh 
celkem 110 mil. Kč).  Tento 
úvěr 20 mil. Kč je rozpláno-
ván na 12 let a budou jím za-
tížena další 2 zastupitelstva. 
Také díky tomuto úvěru je 
dosaženo „vyrovnaného“ roz-

počtu r. 2015 cca 356 mil. Kč. 
Proč se předchozí  radní města 
nepřipravili na zvýšené výda-
je s vjezdem do Tomy, což je 
finančně letošní hlavní inves-
tice? A jak se to podobá před-
volebním slibům  vládnoucí 
koalice ČSSD + Nezávislí 
a Občané OE + ANO?    
 Mgr. Pavel ČeRnoŠek, 
 kdu-Čsl

výboru, který navíc z větší 
části tvoří noví zastupitelé. 
Nechápu, jak ostatní zastupi-
telé mohli o rozpočtu vůbec 
hlasovat, když jim nebyly po-
drobné materiály poskytnuty. 
Cítím to jako velké pochybení 
nebo lehkovážnost těch, kteří 
tento dokument vypracovali  
a předložili ke schválení. Roz-
počet našeho města si rozhod-
ně zaslouží větší pozornost. 
 Bc. eva PŠenČíková,  
 nový impuls

nančního výboru jsem měl 
naivní představy o odpo-
vědném a průhledném hos-
podaření s financemi města. 
Realitou byla dvě jednání 
Finančního výboru, na kte-
rých nám byly předloženy 
tabulky očekávaných pří-
jmů a výdajů. Samozřejmě 
tak, aby rozpočet cca. 350 
milionů byl vyrovnaný. Na 
důkladné a odpovědné se-
známení s každou položkou 
by nestačilo ani deset jed-
nání. O velké většině obec-
ně pojmenovaných výdajů 
lze pochybovat, jestli jsou 
tyto opravdu nutné a budou 
hospodárně využity. Stylem 
nějak bylo, nějak bude by 
se město nemělo řídit. Hos-
podařit takto s penězi živ-
nostník nebo firma, jsou na 
nejlepší cestě ke krachu.
 filip ŠiMek, nový impuls

lili vyrovnaný rozpočet na rok 
2015. Jako nově zvolená člen-
ka zastupitelstva jsem v pod-
statě nemohla ovlivnit výši  
a strukturu investic, neboť 
největší a zásadní investice 
v letošním roce je úhrada fak-
tur zhotoviteli za akci „Vjezd 
do areálu TOMA“ ve výši 88 
mil. Kč z celkové výše 92 
mil. Kč schválených investic.  
Nyní nám nezbývá než hlídat 
nakládání s finančními pro-
středky města tak, aby příjmy 
i výdaje rozpočtu byly v rov-
nováze a aby město s nimi 
řádně a hospodárně nakládalo 
a zároveň musíme připravovat  
akce na další období  v soula-
du s naším programovým pro-
hlášením.  
Bc. Hana veČeRková, dis.
 ano 2011 

je, kdy se tak vracíme o ně-
kolik let zpět a projídáme 
svoji budoucnost.
judr. jaroslav tkadlec, 
 nový impuls

takový jsem jej podpořila.
 Mudr. Barbora 
 Patíková, 
 nezávislí a občané oe
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neděle 1. 3., 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
oPeRky na Motivy PoHádek kaRla ČaPka
(O princezně Solimánské, Loupežnická pohádka, Pošťácká pohádka.) 
Zpívané pohádky (tzv. operky – jak je kdysi pojmenoval Z. Svěrák).

pondělí 2. 3., 18 hod., Městská galerie, vstup volný
Vernisáž, výstava od kRinolíny Po Minisukni
Klub přátel historie města Otrokovice zve na výstavu odívání ve zlín-
ském a otrokovickém regionu v letech 1890 až 1965, jejímiž autory jsou 
Radek Polášek a Pavla Hradilová. Výstava potrvá do 26. dubna.

úterý 3. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Komorní koncert z cyklu „Doteky paní hudby“
kytaRové tRio nété – Ďusi Burmeč, Petra Galasová a Vlastimil 
Flajšingr – to je Nété, české klasické kytarové trio, založené v roce 2003. 
S příznivými ohlasy koncertuje na mezinárodní scéně kytarové i komorní 
hudby (Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou, kytarový festival 
Mikulov, Momentum Musicum Bratislava, Gitarre Wien – Konzerte Inter-
nazionale, Dny soudobé hudby – Praha a další). 

pátek 6. 3., 18 hod., foyer kinosálu, vstup volný
vernisáž 8. fotosalon – vZPoMínka na kaMínka
Přehlídka fotografií z posledních ročníků tradičního workshopu v chřib-
ských lesích. Výstava potrvá do 30. března. V sobotu a v neděli otevře-
no pouze po dobu konání kulturních akcí.

pátek 6. 3., 19.30 hod., velký sál, vstupné 200/230 Kč
MaRek ZtRacený – koncert. Oblíbený zpěvák, pianista, sklada-
tel představí největší hity. Na hudební scéně září od roku 2008, kdy  
se proslavil písní „Ztrácíš“.

neděle 15. 3., 14 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“
Žadovjáci – další taneční odpoledne pro příznivce dobré dechovky. 
Oblíbení Žadovjáci s kapelníkem Ladislavem Svobodou a sólisty.

středa 25. 3., 19 hod., velký sál, vstupné předprodej 180 Kč, na místě 210 Kč
Slezské divadlo Opava – editH a MaRlene
Hra s písněmi, inspirovaná přátelstvím dvou uměleckých ikon 20. století – 
Edith Piaf a Marlene Dietrich. Jejich přístup k životu a umění byl rozdílný, 
přesto (nebo právě proto) si byly blízké. Hrají: Hana Vaňková, Ivana Lebe-
dová, Miroslav Ondra.

čtvrtek 5. 3., 19 hod., kinosál, 120 Kč, USA 2015, 124 min., titulky,  
přístupno od 15 let 
Padesát odstínů Šedi – drama, romantický. Anastasia – „šedá 
myš“ s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného Christiana Greye,  
kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. 

úterý 10. 3., 10 hod., kinosál, 130 Kč, USA 2014, 108 min., český  
dabing, přístupno 
velká Šestka 3d – animovaný, akční, komedie, rodinný   
Emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruk-
térovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent.  
Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi.

úterý 10. 3., 17 hod., kinosál, 100 Kč, USA 2014, 108 min., titulky,  
přístupno 
juPiteR vycHáZí 3d – sci-fi, akční, dobrodružný  
Když se narodila, znamení napovídala, že je předurčena k velkým  
činům. Její genetická výbava ji předurčuje jako následnici královny  
vesmíru. 

čtvrtek 12. 3., 19 hod., kinosál, 110 Kč, USA, Francie 2014, 119 min., 

titulky, přístupno od 15 let 
BiRdMan – komedie, drama   
Černá komedie vypráví příběh herce, který se proslavil jako ptačí su-
perhrdina Birdman a nyní se s vypětím sil snaží o divadelní debut na 
Broadwayi. Doufá, že oživí svou upadající kariéru. 

čtvrtek 19. 3., 19 hod., kinosál, 110 Kč, Velká Británie 2014, 129 min., 
titulky, přístupno od 15 let 
kingsMan: tajná sluŽBa – akční, dobrodružný, krimi, kome-
die. Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci svých 
jmen žádné nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným britským služ-
bám rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná.

neděle 22. 3., 15 hod., kinosál, 130 Kč, USA 2014, 76 min., dabing, 
přístupno 
Zvonilka a tvoR netvoR 3d – animovaný, dobrodružný, 
rodinný, fantasy. Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích 
vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že 
každý tvor je v jádru dobrý. 

čtvrtek 26. 3., 19 hod., kinosál, 100 Kč, USA 2014, 133 min., titulky, 
přístupno od 15 let
aMeRický sniPeR – životopisný, akční, drama, válečný  
Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vy-
slán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. 

pátek 27. 3., 10 hod., kinosál, 50 Kč, Švédsko 2013, 114 min., titulky,  
přístupno, BIO senior: 
stoletý stařík, kteRý vyleZl Z okna a ZMiZel – 
dobrodružný, komedie, drama  
Allanu Karlssonovi je 100 let, ale ještě nechce zůstat v bačkorách v křes-
le. Poté, co uteče oknem, se vydává na úžasný a nepředvídatelný výlet... 

neděle 29. 3., 15 hod., kinosál, 110 Kč, USA 2015, dabing, přístupno 
koneČně doMa 3d – animovaný, dobrodružný, rodinný, fantasy  
Naši planetu navštíví přátelští mimozemšťané, kteří prchají vesmírem 
před protivníky. Jeden mimozemšťan nechtěně vyzradí místo úkrytu. 

úterý 17. 3., 19 hod., kinokavárna, 90 Kč, Francie 2011, 100 min., titul-
ky, přístupno od 12 let
neBeZPeČná kořist – thriller, krimi, akční
Bankovní lupič uteče z vězení, aby se pokusil vypátrat bývalého spo-
luvězně, který se na něho snaží svalit vinu z několika sériových vražd. 

úterý 24. 3., 19 hod., kinokavárna, 90 Kč, USA 2006, 91 min., titulky, 
přístupno od 12 let  
osudný den – drama. Judy je zpěvačka, John Medeski jazzový klá-
vesista. Shira úspěšná modelka. Najia je novinářka a Walter tichý muž, 
který tráví svůj čas pozorováním druhých v parku. Když atentátník od-
pálí bombu na rušném Manhattanu, všech pět je přinuceno se vyrovnat 
fyzicky i emocionálně s následky výbuchu.

sobota 21. 3., cena zájezdu 400 Kč
veĽký MedeR/gyÖR – zájezd do termálních lázní. Nástupní 
místa: 5.30 Otrokovice HOTEL SPOLEČENSKÝ DŮM; 5.40 OTRO-
KOVICKÁ BESEDA. Vstupné si hradí každý sám, bližší informace  
a rezervace míst v předprodeji vstupenek, tel. 571 118 103.

Připravujeme koncerty:
10. 4. Věra Špinarová; 21. 4. Vlasta Redl 
Připravujeme kino:
Hodinový manžel; Popelka; Rychle a zběsile 7; Asterix – sídliště bohů; 
Čarovný les
Připravujeme zájezdy:
18. 4. MOŠÓŇ; 23. 5. PODHÁJSKA; 20. 6. DUNAJSKÁ STREDA

BŘEZEN

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

kinokavárna

kino

Zájezdy

čtvrtek 26. 2., 19 hod., velký 
sál, 250 a 220 Kč
HOST FORBÍNY – 
SLOVÁCKÉ DIVADLO   
M. cooney – nájeMníci
Komedie plná omylů a záměn 
vypráví trochu ztřeštěnou anek-
dotu, na jejímž počátku přijde 
hlavní hrdina na vychytralý způ-
sob, jak pohodlně žít z podvod-
ně získaných sociálních dávek.      

pátek 27. 2., 10 hod., velký sál, 
40 Kč
SOUBOR TYJÁTR
carlo goldoni – 
PoPRask na laguně
Jádrem brilantní komedie cha-
rakterů je nedorozumění vy-
cházející z ochoty naslouchat 
kdejakému drbu a pak řešit 
vzniklé problémy takříkajíc 
„po italsku“. 

pátek 27. 2., 19.00 hod., velký 
sál, 90 Kč
DIVADLO HVOZDNÁ
kdyŽ se ZHasne...
Typicky české komediální mo-
menty, pečlivě vystavěné gagy 
a naprosto překvapivá záplet-
ka mezi dvěma manželskými 
páry, které se rozhodly po-
jmout vánoční večírek trochu 
jako swingers party. 

sobota 28. 2., 20 hod., velký 
sál, 90 Kč

DIVADLO MANDRAGORA 
RoZMaRné léto 

Adaptace románu Vladisla-
va Vančury v podání studentů  
Vyšší odborné školy umění Zlín

neděle 1. 3., 15 hod., velký sál, 
80 Kč
DĚTSKÉ KOČOVNÉ 
DIVADLO KYJOV

oPeRky na Motivy Po-
Hádek kaRla ČaPka 
(O princezně Solimánské, 
Loupežnická pohádka, Pošťác-
ká pohádka). Pro děti od jed-
noho roku do 100 let. 

foRBína 2015 – přehlídka amatérských divadelních souborů
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kalendář významných akcí
neděle 22. února od 16.00 hod., sraz masek v 15.30 hod., sokolovna Otrokovice 
dětský sPoRtovní kaRneval
Promenáda masek, tanec,soutěže. Pořádá TJ Jiskra Otrokovice, oddíl Sport pro 
všechny.

sobota 28. února od 19.30 hod., sokolovna Otrokovice 
tRadiČní Ples 
HRAJE VIVIAN BAND, vystoupí Aerobik klub SPV, zajištěno občerstvení.  
Pořádá TJ Jiskra Otrokovice, oddíl Sport pro všechny. 

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

In
z

e
r
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Městská televize Otrokovice 
archiv vysílání: 

www.televizeotrokovice.cz

In
z

e
r

c
e

Cestovatelka, novinářka a fotografka, šéfredaktorka časopisu Lidé a Země, se s fotografkou  
Jarmilou Štukovou tentokrát vydaly do Afghánistánu, kde natáčely o životě současných  
žen – mnohé z nich neumějí číst ani psát a o jejich životech a osudech rozhodují zásadně muži. 
Některé se však vzepřely. A o tom bude přednáška, kterou si dobrodružka připravila.

Zajímá se váš zaměstnava-
tel o rovné podmínky pro 
všechny skupiny zaměst-
nanců? Věnuje pozornost 
péči o ně? Nabízí možnosti, 
jak sladit pracovní a rodin-
né role? Nominujte svého 

zaměstnavatele na uděle-
ní ocenění. Návrhy může 
předkládat široká veřejnost 
i zaměstnanci navrhované 
instituce například prostřed-
nictvím e-mailu ferovyza-
mestnavatel@muotrokovice.

cz nejpozději do 28. 2. 2015. 
Návrh musí obsahovat název 
nominované instituce a odů-
vodnění nominace. Navrho-
vatel dále uvede své jméno, 
příjmení a kontakt, na který 
mu bude zasláno potvrzení 

o přijetí nominace. Návrho-
vý list ke stažení a odeslání 
poštou na adresu Městský 
úřad Otrokovice, Mgr. Bar-
bora Šopíková, nám.  
3. května 1340, 765 23 Ot-

rokovice naleznete na www.
otrokovice.cz. 

Ocenění Férový zaměstna-
vatel aneb Genderově orien-
tovaná instituce bude uděle-
no v květnu.   (vac)

navrhnout férového zaměstnavatele je možné do konce února
 

 
18. dubna 2013 

 
Tisková zpráva 
 
Město ocenilo Férové zaměstnavatele 
 
Mateřská škola Otrokovice a společnost MORAVIA CANS získali ocenění Férový zaměstnavatel 
aneb Genderově orientovaná instituce. Oba zaměstnavatelé se více než jiní zajímají o rovné 
podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců a věnují pozornost péči o ně.  
Udílení ocenění Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná instituce je součástí projektu 
BENEFIT, který realizuje společnost LAPP KABEL spolu s organizací EDUCOL a městem 
Otrokovice. Projekt BENEFIT je financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.   
Pro zapojení do prvního ročníku a zaslání nominací byli v závěru roku osloveni zaměstnavatelé ve 
zlínském kraji i široká veřejnost. Ocenění byla předána pouze dvě, a to vítězům v kategoriích malá 
a střední instituce do 250 zaměstnanců a velká instituce s 251 a více zaměstnanci. Nicméně už 
sama skutečnost, že instituce byla nominována na toto ocenění je úspěchem. „Jde o to, aby 
zaměstnavatelé vytvářeli příznivé pracovní podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců a 
umožňovali zejména ženám sladění pracovních a osobních rolí,“ uvedl hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák, který svou účastí při slavnostním vyhodnocení podpořil přítomné zaměstnavatele 
z celého kraje.  
V návaznosti na nominaci vyplňovaly navržené instituce dotazník, který se skládal ze sedmi 
tematických oblastí, jako jsou interní dokumenty, personální podmínky, formy organizace práce, 
udržování kontaktu, zdravotní péče, sociální péče a osobní rozvoj a vzdělávání. Dotazníky 
hodnotila odborná komise, která následně vybrala vítěze v každé kategorii. Celkem bylo 
hodnoceno sedm institucí. Mateřská škola Otrokovice zvítězila v kategorii malých a středních 
institucí, Moravia Cans v kategorii velkých. 
„Stejně jako si ocenění zaslouží pedagogové či sportovci, které jsme vyhodnocovali v uplynulém 
měsíci, uznání za vytváření příznivého pracovního klimatu si zaslouží také zaměstnavatelé. Jen 
v dobrých podmínkách je totiž možné podávat výkony, které vedou k dobrým výsledkům. Pokud je 
zaměstnanec spokojený a chodí do práce rád, snaží se také, aby společnost prosperovala, 
rozvíjela se na trhu a reprezentovala sebe i region, ve kterém působí. Společně pak můžeme být 
hrdí na to, že od nás odjíždějí spokojení zákazníci, kteří dostali kvalitní produkt či službu,“ přiblížil 
význam ocenění starosta města Otrokovice Jaroslav Budek při předání cen vítězům.  
Spolu s vyhodnocením roku 2012 byl vyhlášen další ročník udílení ocenění Férový zaměstnavatel 
aneb Genderově orientovaná instituce. Pro letošní rok 2013 budou návrhy na udělení ocenění 
přijímány až do 31. prosince 2013.      
 
 
 
 
Další informace: 
Mgr. Lenka Krupková 
tisková mluvčí města Otrokovice 
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
www.otrokovice.cz 
 

Město Otrokovice se bude 
prezentovat na 26. veletrhu 
STAVEBNICTVÍ-THERM 
2015. Na veletrhu stavebních 
materiálů, techniky, řemesel, 
projekčních a stavebních firem,  

vytápění, klimatizace a regula-
ce bude mít město svůj stánek. 
Veletrh se koná ve sportov-
ní hale Euronics pod zimním 
stadionem, a to ve čtvrtek 19. 
března od 10 do 17.30 hod.,  

v pátek 20. března od 9 do 17.30 
hodin a sobotu 21. března od  
9 do 15 hodin. 

Více informací je na interne-
tových stránkách stavebnictvi-
-therm.cz.  (red)

otrokovice se prezentují na veletrhu ve Zlíně

Město Otrokovice a jeho partneři s finančním příspěvkem Základní školy ORP Otrokovice si vás 
v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ dovolují 

pozvat na

2. veřejné setkání
dne 4. března v 16.00 hod. v Otrokovické BESEDĚ. Na setkání vám bude představen projekt 
a jeho stávající výstupy. Setkání bude zaměřeno na představení výstupů tvorby Návrhu lokální 

strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP 
Otrokovice. Těšíme se na připomínky a náměty všech 
občanů. Součástí setkání bude diskuse na téma školství.  
V doprovodném programu vystoupí děti z 2. ZŠ Napaje-
dla. Přijďte mezi nás, těšíme se na vaši účast.  
 Mgr. Barbora ŠoPíková, vedoucí oŠK

Proč se děti ve škole nudí? Co 
je příčinou školní neúspěšnos-
ti? Jak se vypořádat s výzvami, 
které představuje inkluze? Jak 
spolupracovat s dalšími institu-
cemi a organizacemi v regionu? 
To jsou otázky, na které hle-
dá odpovědi projekt s názvem 
Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na území ORP Otro-
kovice. Do projektu podpořené-
ho ESF v rámci OPVK řízené-
ho Odborem školství a kultury 
města Otrokovice (OŠK) se za-
pojilo všech deset základních 
škol v regionu. „Vytýčili jsme si 
nesnadný úkol, protože chceme 
nahlédnout pod pokličku základ-
ního vzdělávání na pedagogický 
proces, a zároveň si chceme za-
chovat nadhled při zpracovávání 
Návrhu strategického dokumen-
tu rozvoje základního vzdělává-
ní,“ uvedla vedoucí OŠK Barbo-
ra Šopíková.

Hlavním výstupem jsou pod-
poření žáci, kterým jejich učite-
lé poskytují doučování a konzul-
tace. Do projektu jsou zapojeny 
také školní psycholožky, které 
pracují například s dětmi, které 
nemají motivaci k učení, problé-
my s komunikací apod. Důvody 
školní neúspěšnosti jsou různé, 
proto byl u každého žáka se sou-
hlasem rodičů vypracován indi-
viduální plán podpory, který je 
postupně naplňován. „Možnost 
individuálního nastavení podpo-
ry je obrovskou přidanou hod-
notou projektu. Hledáme opti-
mální nastavení takové podpory 
i do budoucna, protože s prosa-
zováním inkluzivního vzdělá-
vání bude taková podpora mno-
hem potřebnější než doposud,“ 
poznamenala vedoucí OŠK. 

Z realizace projektu vyplynu-

lo, že hlavní problémy, se kte-
rými se školy směrem k inkluzi 
setkávají, spočívají v nedostatku 
financí na zaměstnávání asisten-
tů a vysoký počet žáků ve třídě. 
Některé školy ještě nemají do-
řešenu bezbariérovost. V rámci 
diskusí byla jednoznačně vy-
jádřena podpora zachování ZŠ 
praktická a ZŠ speciální, protože 
pro děti s mentálním postižením 
se objektivně jedná o vhodnější 
vzdělávací program. 

Z hlediska potřeb pedagogů 
byla zabezpečena série vzdělá-
vacích seminářů. Každá škola 
si zvolila vlastní preferovaná 
témata a lektory. V projektu tak 
celkem proběhne minimálně 40 
seminářů na základních ško-
lách a 10 seminářů pro vedoucí 
pracovníky základních škol. 
„Zatímco učitelé se vzdělávají 
především v tom, jak pracovat 
s žáky či jak zapojit moder-
ní techniku do výuky, ředitelé 
a jejich zástupci absolvují navíc 
semináře zaměřené na manage-
ment, legislativu a psycholo-
gii,“ doplnil projektový mana-
žer Josef Zdražil. „Jako velmi 
užitečné shledáváme zapojení 
mentorek, které podporují pe-
dagogy formou individuálních 
a skupinových konzultací. Za-
pojují se také školní poraden-
ská pracoviště, ale někdy může 
být pohled zvenčí prospěšnější. 
Budeme hledat možnosti, jak ta-
kovou nebo podobnou podporu 
poskytovat i v budoucnu,“ dopl-
nila Šopíková. 

Více o projektu na http://
www.otrokovice.cz/projekt-
-zvysovani-kvality-zakladni-
ho-vzdelavani-na-uzemi-orp-
-otrokovice/ms-2148/p1=2148  
 (red)

Rozvoj základního školství v oRP otrokovice

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EV-
ROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 
ROZPOČTEM ČR

realitní kancelář 
s tradicí od roku 1992

Více informací na tel.: 734 750 935, dolezal@zvonek.cz

HLEDÁME REALITNÍ MAKLÉŘE!
- garantovaný měsíční příjem od 10.000 Kč
- firemní telefon, zaškolení
- zázemí společnosti s 22-letou historií
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slevy na poplatku za komunální odpad

Dovolte, abychom vás infor-
movali o slevách a osvobození 
od místnho poplatku za provoz 
systému komunálního odpa-
du, které jsou v souladu s OZV 
o místních poplatcích platnou 
v roce 2015. 
• od poplatku jsou  osvoboze-
ni: 1) každý poplatník narozený 
po 31. 12. 2010 je od poplatku 
za komunální odpad osvobozen 
do posledního dne kalendářního 
měsíce, v němž dosáhne tří let
2) poplatníci, kteří mají v Otro-
kovicích trvalý pobyt a součas-
ně vlastní stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci 
na území města (jsou osvoboze-
ni od poplatku za tuto rek. stav-
bu, byt nebo rodinný dům)
3) od poplatku za kom. odpad 
jsou v daném kalendářním roce 
osvobozeny osoby, které se 
v roce předchozím fakticky zdr-
žovaly mimo území města více 
než 300 dnů z důvodu pobytu:  
a)  mimo území ČR, nebo
b) v LDN nebo v nemocnici,
c) v zařízení sociálních služeb, 
které poskytuje ubytování, ane-
bo
d) ve školském zařízení pro 
výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, nebo 

e) ve vazební věznici, věznici 
nebo v ústavu pro výkon za-
bezpečovací detence, pokud 
délku pobytu mimo území měs-
ta a jeho důvod prokazatelně 
doloží správci poplatku nejpoz-
ději do dne splatnosti poplatku 
na daný rok (do 30. dubna dané-
ho roku).

Upozorňujeme na nutnost 
podání žádosti a doložení pa-
třičných dokladů (z dokladu 
musí být jednoznačně patrná 
délka nepřítomnosti) do 30. 
dubna 2015. Správce poplatku 
je oprávněn v odůvodněných 
případech na žádost poplatníka 
stanovit delší lhůtu k doložení 
důvodu pro osvobození od po-
platku podle tohoto odstavce, 
přičemž lhůta však nesmí být 
delší než do posledního pracov-
ního dne daného kalendářního 
roku.
• úlevy od poplatku:
• Úleva od poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu 
ve výši 25 % z roční sazby se 
poskytuje poplatníkům, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu na adrese zařízení sociálních 
služeb na území města a toto 
zařízení jim poskytuje pobyto-
vou službu (ubytování). Úleva 

platí po dobu, kdy je u daného 
poplatníka současně splněna jak 
podmínka trvalého pobytu, tak 
podmínka poskytování pobyto-
vé služby podle předchozí věty.
• Úleva – poplatníkovi podle 
§ 10 b odst. 1 písm. a) zákona 
o místních poplatcích (fyzická 
osoba, která má v obci trvalý 
pobyt nebo které byl podle zá-
kona upravujícího pobyt cizin-
ců na území ČR povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů anebo 
pobývá na území ČR přechodně 
po dobu delší 3 měsíců), který je 
zároveň zákonným zástupcem 
poplatníka osvobozeného od po-
platku za provoz systému ko-
munálního odpadu podle čl. 14 
odst. 2 OZV a žije s ním ve spo-
lečné domácnosti, se poskytuje 
úleva od poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu 
ve výši 50 % z roční sazby po-
platku. To znamená, že zákon-
ní zástupci dětí, které jsou již 
dnes do 3 let věku osvobozeny 
od poplatku za provoz systé-
mu komunálního odpadu, bu-
dou sami mít úlevu od tohoto 
poplatku ve výši padesáti pro-
cent (tzn. 240 kč). Podmínkou 
této úlevy je sdílení společné 
domácnosti s dítětem. nárok 
na úlevu od poplatku musí 
poplatníci sami ohlásit a pro-
kázat správci poplatku. 

Správce poplatku vytvořil 
potřebné tiskopisy, na kterých 
můžete ohlášení, případně žá-
dost provést. Jsou k dispozici 
u správce poplatku nebo na in-
ternetových stránkách www.
otrokovice.cz – potřebuji vyří-
dit – místní poplatky – poplatek 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. 

další informace a vysvětlení 
získáte u správce poplatku –  
Městský úřad otrokovice, 
odbor ekonomický, odd. 
správy  místních poplatků, 
budova č. 1 – kancelář č. 
222a, tel. 577 680 221, e-mail: 
radnice@muotrokovice.cz, 
svozilova.ilonamuotrokovice.
cz.    ilona svoZilová,   
 odd. správy místních poplatků, 
 odbor ekonomický

Termín pro splnění poplatkové 
povinnosti je do 30. dubna 2015. 
Poštovní poukázka je doručena 
během února. Dovolte nám, aby-
chom vás informovali o místním 
poplatku ze psů, který je zaveden 
na území města obecně závaznou 
vyhláškou č. 5/2012, o místních 
poplatcích, v platném znění. Saz-
ba poplatku ze psů se stanovuje 
takto:
a) u poplatníků – fyzických osob, 
pro které není stanovena sazba 
v písm. b), a u poplatníků – práv-
nických osob sazba poplatku 
činí: 400 kč ročně za prvního 
(jednoho) psa poplatníka, 600 
kč ročně za druhého a každé-
ho dalšího psa poplatníka, je-li 
pes chován (umístěn) v rodinném 
domě nebo na pozemcích mimo 
budovy (např. ve venkovním 
kotci),
1 000 kč ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 1500 kč 
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka v ostat-
ních případech umístění psa (zá-
kladní sazba poplatku),
b) u poživatele invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jejich 

jediným zdrojem příjmů, anebo 
poživatele sirotčího důchodu, 
u poplatníků, kteří čerpají ma-
teřskou nebo rodičovskou do-
volenou a u poplatníků, kteří 
jsou vedeni v evidenci uchazečů 
o zaměstnání déle než 12 měsíců 
a jejichž jediným zdrojem příjmů 
jsou dávky v hmotné nouzi, saz-
ba poplatku činí: 
80 kč ročně za prvního (jedno-
ho) psa, 120 kč ročně za dru-
hého a každého dalšího psa po-
platníka, je-li chován (umístěn) 
v rodinném domě nebo na po-
zemcích mimo budovy (např. 
ve venkovním kotci),
200 kč ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 300 kč 
ročně za 2. a každého dalšího 
psa poplatníka v ostatních přípa-
dech umístění psa.
splatnost poplatku: Maxi-
málně dvě splátky – pololet-
ní. Pokud sazba nepřevyšuje 
400 Kč, platí se jednorázově 
do 30. dubna daného roku, po-
kud je sazba vyšší než 400 Kč, 
platí se ve dvou splátkách vždy 
na polovinu kalendářního roku, 
první do 30. dubna, druhá do  
31. října daného roku. 

upozornění pro držitele psů 

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

Během února, března vám bude doručena poštov-
ní poukázka k úhradě místního poplatku za komu-
nální odpad na kalendářní rok 2015. 
• Sazba  poplatku za provoz systému komunální-
ho odpadu je stanovena na kalendářní rok 2015 
na 480 kč za osobu poplatníka. 
• Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má na území města Otro-
kovice trvalý pobyt nebo které byl podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů anebo pobývá na území ČR přechodně 
po dobu delší 3 měsíců 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
sloužící k individuální rekreaci, byt nebo ro-

dinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, má povinnost platit také 
místní poplatek za tuto nemovitost, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu 
• Splatnost  poplatku za komunální odpad je  
do 30. dubna 2015.
Do tohoto termínu musí být poplatek uhrazen. Po-
kud není v termínu splatnosti splněna poplatková 
povinnost, správce poplatku může včas neuhraze-
ný poplatek navýšit až na trojnásobek. Upozor-
ňujeme, že v současné době správce navýší včas 
neuhrazený poplatek o 50 %.  Pokud poplatník 
neuhradil místní poplatek v některém z minulých 
let, bude platba použita na úhradu dlužné částky 
z minulých let.

Místní poplatek za komunální odpad

• Poplatníkem místního poplat-
ku je držitel psa (ten, který má 
psa prokazatelně u sebe, pečuje 
o jeho potřeby, případně jej vy-
užívá). Přihlášku je možné získat 
na MěÚ Otrokovice, odbor eko-
nomický, odd. správy místních 
poplatků, budova č. 1, kanc. č. 
222, na webu města – www.ot-
rokovice.cz (s odkazy: potřebuji 
vyřídit – místní poplatky – po-
platek ze psů).
•  Poplatek se platí ze psů star-
ších 3 měsíců 
• Poplatek se platí obci podle 
místa trvalého pobytu nebo sídla 
a při držení psa po dobu krat-
ší než 1 rok se platí v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i za-
počatých kalendářních měsíců 
• Ohlašovací povinnost: do 30 
dnů ode dne, kdy předmětná 

skutečnost nastala (nabytí psa 
staršího 3 měsíců nebo dovr-
šení tohoto stáří u psa, který je 
v držbě; pozbytí držby psa, ka-
ždou změnu mající vliv na výši 
poplatku – do 15 dnů, případně 
osvobození atd.)
• Skupiny poplatníků, kteří jsou 
osvobozeni od tohoto poplatku, 
jsou uvedeny v čl. 3 OZV č. 
5/2012, o místních poplatcích 
• Pokud poplatník neuhradí míst-
ní poplatek ve stanovené výši 
a lhůtě splatnosti, bude tento 
poplatek stanoven platebním 
výměrem a správce může zvýšit 
včas nezaplacený poplatek až 
na trojnásobek
• Od poplatku ze psů jsou nově 
osvobozeni psi s canisterapeu-
tickým výcvikem, respektive 
zkouškou.

další informace k místnímu poplatku ze psů:

Způsob platby poplatků:
• bezhotovostně na účet města, KB a. s., expozitura Otrokovice  č. ú. 19-0000122921/0100 – pozor, změna od 1. 1. 2015
• platba poštovní poukázkou
• platba v hotovosti v pokladnách MěÚ: hlavní pokladna: budova č. 1 MěÚ, 1. patro – kanc. 224: 
Po, St 8.00–12.30  a 13.30–17.00, Út, Čt  8.00–11.30 
Příjmová pokladna: budova č.2 MěÚ, přízemí – kanc.113: Po, St    8.00–11.30 a 12.30–17.00, Út, Pá    8.00–11.30  
Registraci, příp. ohlášení změn rozhodných pro výši poplatku provede poplatník u správce poplatku: Městský úřad Otrokovice, 
nám. 3. května 1340, PSČ 765 23, odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků (I. poschodí budovy MěÚ č. 1, kancelář  
č. 222, tel. 577 680 221).  upozornění: správce poplatku přidělí po zaregistrování poplatníkovi, příp. zástupci variabilní 
symbol (Vs) – pro správnou identifikaci platby. potřebné tiskopisy jsou k dispozici u správce poplatku nebo na internetových 
stránkách www.otrokovice.cz – potřebuji vyřídit – místní poplatky – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.



Chci touto cestou poděkovat všem, kteří dne 13. ledna  
doprovodili mého manžela, pana ladislava PeteRku,  
na jeho poslední cestě.  Děkuje manželka a dcera s rodinou.

Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili dne  
31. ledna pana ing. Bohumila Petříka na jeho poslední cestě  
a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest. Rovněž děkujeme  
za květinové dary. Zarmoucená rodina

žádný čas není tak dlouhý, aby nechal zapome-
nout. Dne 18. února uplynulo 5 let od úmrtí pana 
Martina ZaHRadníČka.Vzpomínají rodiče  
a sestry. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět...  
o to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve vzpomín-
kách... Dne 19. února tomu byly 2 roky, co nás  
navždy opustila naše drahá maminka a babička, 
paní libuše vojáČková. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Lenka a syn Vladimír s rodinami.

Dnes, 20. února, si připomínáme 2. výročí, kdy 
nás opustila naše milovaná maminka, babička  
a prababička, paní Marie koČendová. Kdo 
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. s láskou 
a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 25. února vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana 
Štefana toMáŠky. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka  
a dcery Iva a Renata s rodinami.

Dne 27. února to bude 10 roků, co od nás navždy 
odešel pan serafin RePka. Kdo jste ho znali,  
věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Děkuje  
rodina Repkova.

Dne 2. března uplyne dlouhých 8 let od chvíle, 
kdy od nás odešel manžel, tatínek a dědeček, pan  
slavomír Šenovský. S láskou vzpomíná  
manželka, syn s manžekou a vnoučata.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 2. března uply-
ne 6 let od úmrtí našeho tatínka a manžela, pana  
jaroslava juReČky. Kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka s rodinou.

život je jen chvíle pouhá, pro každého jinak dlou-
há. V ní se radost – smutek střídají, od narození až 
k hrobu okraji... Dne 4. března uplyne 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil pan jiří MaRČík. 
Za tichou vzpomínku děkují manželka Květa a děti 
Monika a Dušan s rodinami.

Dne 4. března uplynou 2 roky od úmr-
tí naší maminky, babičky a prababičky, paní  
Marie kaRlíkové. S láskou vzpomíná syn 
Pepa s manželkou Božkou, vnuci Roman s rodinou 
a Martin s rodinou.

Dne 27. února 
se dožívá paní 
k v ě t o s l a v a  
H á n ě l o v á 
krásných 90 let, 

naše maminka, babička a 
prababička. Do dalších let  
jí přejí hodně zdraví, štěstí  
a lásky dcera a synové  
s rodinami. 

9
OtrOkOvické

nOviny

Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdcích 
se uhnízdí smutek a chlad. po celém světě, ach, 
sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád.  
Dne 2. února to byly 3 roky, co nás navždy opustila 
naše maminka, paní Milena PaPieRníková. 
Stále vzpomínají Simona a Jana s rodinami.

Dne 3. února uplynulo 7 let, kdy nás opustil man-
žel, tatínek a dědeček, pan karel voBejda.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 4. února jsme si připomněli 4. výročí úmrtí 
pana Rudolfa Petříka. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina Petříkova.

Dne 4. února jsme si připomněli 4. výročí úmrtí 
paní evy kotáskové. Vzpomíná kamarádka 
Staňka s rodinou.

Dne 9. února uplynulo již 25 let, kdy nás opustil 
pan josef tiPka a zároveň vzpomeneme 6. úno-
ra jeho nedožitých 99 let. S láskou vzpomínají  
manželka, dcery Františka a Jarmila s rodinami.

měl jsi rád život, chtěl jsi s námi žít, přišla chví-
le zlá, Ty jsi musel odejít. Dne 12. února uplynuly  
2 roky, co nás opustil manžel, tatínek, dědeček, pan 
arnošt kuBeŠa. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Dne 17. února uplynulo 30 let, co odešel můj tatínek,  
prof. ing. Beda Hájek. Působil na SEŠ ve Zlíně a Kroměříži 
a SPŠ koželužské v Otrokovicích. Měl rád své povolání kanto-
ra a své žáky, svou rodinu. Všem, kteří si na něj vzpomenou, 
děkuje dcera Iva s rodinou.

sPoleČenská kRonika BlaHoPřání

PlynoseRvis-toPení 
Otrokovice. Montáž a opravy 
plynu, plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, Ther-
mona, Viadrus, Karma, Ariston, 
John Wood. Tel. 604 988 815.

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. 
DPH/osoba. Podklady a platby přijímá Turistické informační  
centrum, Otrokovická BESEDA, přízemí, Po–Pá 8–12  
a 13–18 hod., So 8–12 hod.

inZeRce
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v otrokovicích koupím 
byt 2+1 nebo 3+1, balkon  
výhodou. Tel.: 722 421 245.

Hledám paní se ŽL na pedi-
kúru a manikúru v zavedeném 
kadeřnictví v Malenovicích. 
Nástup možný ihned. Informa-
ce na tel. 728 160 876.

Poděkování
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MUDr. Eva TILŠAROVÁ 
nová ambulance 

aleRGOlOGIe 
a klInIckÉ 

ImUnOlOGIe 
Kroměříž, Moravská 51 

(Polimed centrum)
Telefon k objednání 

725 828 736, 573 336 500 
Krátká objednací doba 
www.kromeriz-alergo.cz

Restaurace dolly Trávní-
ky zve v sobotu 14. března na  
večer se skupinou Pexeso.  
Web: restauracedolly.wgz.cz

Prodám Rd 1/4 domek,  
Otrokovice, ul. Přístavní, s pří-
jezdem. Tel.: 724 670 505.

anglický značkový second 
hand na nádraží v Otrokovi-
cích pro vás připravil SLEVU 
– 1 kus za 39 Kč, a to v týdnu 
od 23. do 27. února.
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Výroba nábytku – Janík Radomil
přijme stolaře do výroby v Halenkovicích

Požadujeme: preciznost, spolehlivost, odpovědnost, zručnost, 
schopnost pracovat samostatně, znalost pracovních výkresů, ŘP
Podmínkou: vyučení nebo praxe v oboru
Nabízíme: stabilní práci na plný úvazek, profesionální vybavení

V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: 
radomiljanik@seznam.cz, bližší informace na tel. 605 911 873

otRokovické noviny Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíč-
ník města Otrokovice. vydavatel: Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. 
Registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci 
v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 10. den v měsíci. Distribuce do všech domácností 
ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická 
BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104, redakce@ot-
rokovickenoviny.cz. Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Vlastimil 
Bukovjan, Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. Romana Stehlíková, Mgr. Jiří 
Veselý, Mgr. Marta Zakopalová. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. inzerce: zákl. 
cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz graf. 
úprava: Ing. Anna Novotná. tisk: Hart press, spol. s r. o., distribuce: Česká pošta,  
s. p.,  nevyžádané příspěvky se nevracejí. 

koupím garáž v Otrokovi-
cích, Smetanova ulice. 
Tel.: 603 493 176.

Máte zájem o individuální 
výuku ruského nebo německé-
ho jazyka? Volejte 776 139 489.

Prodejna krmiv a masa 
pro psy Otrokovice Baťov 
(Prior) nabízí doprodej aqua  
a tera zářivek za 1/2 ceny. Info:  
724 106 031, popř. v prodejně.

KOZA na Trávníkách 
Maminky, babičky, hol-
ky! Vám přece záleží na  
vztazích i na původu toho, 
co jíme:) Pro vás otevíráme 
1. komunitní zahradu:)
www.kozanatravnikach.cz
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Studio Městské televize 
Otrokovice nabízí výrobu 

a profesionální zpracování sva-
teb, soukromých, společenských 

i firemních akcí, dokumentů  
a propagačních filmů. E-mail pro 

nabídku a bližší info: 
redakce@televizeotrokovice.cz
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knihovna zve na akci tátové čtou dětem

Mladí chemici soutěžili v sPŠ otrokovice
Střední průmyslová škola Otro-
kovice se tento školní rok stala 
spolupořadatelem stále populár-
nější celostátní soutěže „Hledáme 
nejlepšího mladého chemika ČR“, 
která je určena žákům a žáky-
ním 9. tříd ZŠ. Soutěžní klání se 
koná pod záštitou Svazu chemic-
kého průmyslu České republiky 
a za podpory řady významných fi-
rem chemického průmyslu v dese-
ti pořadatelských centrech po celé 
republice. Otrokovická průmys-
lovka organizuje soutěž pro okres 
Uherské Hradiště a školy z Otro-
kovic. 

Soutěž je tříkolová, následu-
je celostátní finále. První kolo se 
konalo přímo na přihlášených ZŠ. 
Učitelé žáky na podzim sami tes-
tovali a z každé školy vybrali tři 
nejlepší. Ti postoupili do prosin-
cového kola druhého, které se ko-
nalo již v prostorách Střední prů-
myslové školy Otrokovice. Druhé 
kolo prověřilo teoretické znalosti 
a nejlepší soutěžící se probojo-
vali do regionálního finále. To se 
uskutečnilo 23. ledna v laborato-

řích SPŠ Otrokovice. Čtyřiadvacet 
žáků základních škol vypracováva-
lo praktické laboratorní úlohy pod 
názvem „Chemik detektivem“.  
Silvie Řehoříková ze ZŠ Máne-
sova získala bronzové umístění. 
Deset nejlepších v regionálním 
finále obdrželo hodnotné ceny, je-
jichž předání se uskutečnilo ve 3D 
kině vědeckotechnického parku 
Experimentárium Střední prů-
myslové školy Otrokovice. Slav-
nostního předání cen se zúčastnili 
také představitelé významných 
chemických firem regionu Fatra 
a. s. a Barum Continental s. r. o.  
Vítěz regionálního finále postupu-
je do celostátního finále v Pardu-
bicích.

Střední průmyslová škola Ot-
rokovice ovšem nežije jen che-
mií. Například nyní zve zájemce 
na Měsíc hraní v Centro Zlín – 
výstavu hraček dávných a ne-
dávných. Výstava trvá do konce 
února.
 Mgr. vlastimil ŠnajdaR,  
 Mgr. jana vodáková,
 spŠ otrokovice

pocta těší tím víc, čím větší ná-
mahu žádá. 
 Marcus annaeus lucanus
Nám se námaha vynakláda-
ná v uplynulých letech vyplácí 
a přináší výsledky… v mnoha 
oblastech. V prosinci jsme měli 
na Mánesce pětidenní návštěvu 
z České školní inspekce (ČŠI). 
Kdo jiný než právě pracovníci 
ČŠI má možnost srovnání? Kdo 
jiný může objektivně vnímat 
atmosféru ve škole a ve vyučo-
vacích hodinách? Kdo může dát 
kvalifikovanou zpětnou vazbu 
vedení školy o odváděné práci? 

Samozřejmě všichni ve škole 
byli nervózní a zpočátku měli 
obavy. Ale školní život se každé 
ráno rozbíhá naprosto automatic-
ky, takže návštěva nenávštěva, 
děti jsou děti, rozvrh běží a kro-
mě běžné práce jsme žáky neoši-
dili o projektový den s rodilými 
mluvčími ani o divadelní předsta-
vení v angličtině ani o jazykový 
pobyt deváťáků v Rýmařově ani 
o florbalové klání, ani o Mikulá-
še, prostě jsme dělali jakoby nic, 
jako by náš školní cvrkot nikdo 
nepozoroval. A přitom kontrola 
probíhala nenápadně, kultivo-
vaně, přátelsky a velmi pečlivě. 

Bylo pro nás poctou vyslechnout 
si závěrečné hodnocení od všech 
členů inspekčního týmu. ČŠI 
vysoce hodnotila příznivé klima 
ve škole i velmi dobrou spoluprá-
ci s rodiči, poskytování poraden-
ských služeb žákům a jejich zá-
konným zástupcům, účast školy 
v různorodých projektech, které 
zlepšují profesní dovednosti pe-
dagogických pracovníků a oteví-
rají nové obzory žákům, organi-
zaci vzdělávání, metody a formy 
práce se žáky a jejich výsledky. 

Ve všech oblastech jsme získali 
VÝBORNÉ hodnocení a ve dvou 
jsme dokonce dostali hodnoce-
ní VÝJIMEČNÉ, se kterým ČŠI 
hospodaří jako se šafránem. Ci-
tujeme ze zprávy: „Ředitel školy 
svědomitě plní své povinnosti při 
řídicí a kontrolní práci. Řízení 
školy je na nadstandardní úrovni. 
Materiální podmínky školy a za-
bezpečení výuky moderní didak-
tickou technikou jsou na nadstan-
dardní úrovni.“ Za pomoc nejen 
v materiální oblasti patří velký 
dík našemu zřizovateli. S celou 
zprávou ČŠI se můžete seznámit 
na webových stránkách naší školy 
nebo csicr.cz. 

Další zpětnou vazbu o vzdě-

lávání žáků pravidelně získává-
me prostřednictvím komerčního 
i školního testování. Poslední, 
loňské testování našich páťáků 
společností SCIO ukazuje, že vý-
sledky naší školy v českém jazyce 
i matematice jsou nadprůměr-
né, patříme mezi úspěšné školy 
a máme výsledky lepší než 80 % 
zúčastněných škol. Studijní po-
tenciál žáků je využíván opti-
málně a výsledky žáků v testech 
odpovídají jejich studijním před-
pokladům. 

V letošním testování SCIO 
prokázali výborné výsledky 
i deváťáci. Výsledky naší ško-
ly v matematice jsou špičko-
vé a škola patří mezi 10  %  
nejúspěšnějších škol v testová-
ní. Výsledky v českém jazyce 
jsou nadprůměrné, patříme mezi 
úspěšné školy a máme lepší vý-
sledky než 80  % zúčastněných 
škol. Na výsledky práce našich 
učitelů a žáků jsme pyšní. Jsme 
rádi, že stojíme v čele týmu lidí, 
na které je spolehnutí, kteří jsou 
pracovití a ochotní se ctí čelit růz-
ným výzvám. Díky za všechno.
 Za vedení školy 
 Marcela javoříková, 
 ZŠ mánesova

ZŠ Mánesova hodnotili školní inspektoři
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

V rámci oblíbeného pro-
jektu EDISON začali od 
pondělí 2. února působit 
v naší škole po celý týden 
zahraniční stážisté. V hodi-
nách angličtiny, španělštiny 
a francouzštiny  představili 
studentům naší školy své 
země, jejich přírodní krásy, 

kulturu, tradice a  přiblíži-
li jim život mladých lidí  
v různých zemích světa. 
Letos jsme přivítali studen-
ty z Číny, Argentiny, Brazí-
lie, Peru, Austrálie, Vietna-
mu, Indonésie a Jordánska. 
 jana Maňásková, 
 Gymnázium otrokovice

studenti go si zdokonalili jazykové dovednosti
3. 3., 15–17 hod. 
2. veřejná 
Žákovská Hala
Městská sportovní hala
Soutěže mladšího žactva 
a starší přípravky

26. 3., 15–17 hod. 
3. veřejná 
Žákovská Hala
Městská sportovní hala
Soutěže atletické školky 
a mladší přípravky

27.–28. 3., sraz  v 17.30 hod.
noc s andersenem
CVČ Baťov
Akce pro děti od 5 do 8 let, 
které čeká pohádkové noco-
vání se spoustou zábavy, čte-
ní, tvoření a her.
cena: 250 Kč

28. 3., 10–18 hod.
Den s deskovými hrami
DDM Trávníky
Hraní deskových her pro 
malé i velké. Přezůvky 
s sebou. 
cena: Pro členy ZÚ Deskov-
ky vstup zdarma, jinak 20 Kč

Každé pondělí, 15–18 hod.
otevřená herna pro rodiče 
s dětmi
CVČ Baťov
Otevřená tělocvična a herna.
Těší se na vás DDm sluníčko

Poslední lednový týden se 
v Základní škole Trávníky 
nesl ve znamení zimního 
sněhového řádění. Škola se 
zapojila do celostátní akce 
s názvem Sněhuláci pro Af-
riku, v rámci které se žáci 
spolu s dalšími téměř čtyřmi 
stovkami škol rozhodli pod-
pořit dobrou věc stavěním 
sněhuláků. Za každého po-
staveného sněhuláka přispě-
ly děti padesáti korunami 
na projekt Kola pro Afriku. 
Výtěžek z této charitativní 
akce bude použit pro zaslání 
kol mezi nejchudší africké 
děti. 

V období, které bylo ce-
lostátně vyhlášené, tisíce 
žáků mnoha škol stavěly 
co možná nejoriginálnější 
sněhuláky. Aby byli i naši 
žáci motivováni, všechny 
postavené výtvory se zúčast-
nily školního kola soutěže. 

Následně sami žáci vybrali 
nejoriginálnější dílo. Jeho 
stavitelé získali odměnu 
a sněhulák postoupil do ce-
lostátního kola. 

V naší škole se této akce 
zúčastnily téměř všechny 
třídy. Díky tomu odešleme 
na projekt nemalý příspě-
vek. Žáci svou snahou po-
mohli dobré věci, ale navíc 
byli i motivováni ke stavbě 
velmi originálních výtvorů. 
A povědomí, že jsou součástí 
akce, která má celostátní vý-
znam, je hnalo kupředu. Sta-
vění sněhuláků bylo pro děti 
příjemným zpestřením závě-
ru pololetí. Nechybělo ani 
koulování. Zažili jsme spo-
lečně spoustu legrace a jistě 
se i v budoucnu zúčastníme 
podobných akcí, které po-
máhají těm nejpotřebnějším. 
 Mgr. jan wuRst, 

 ZŠ Trávníky 

sněhuláci pro afriku ze ZŠ trávníky
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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

Projekt s názvem Tátové čtou dě-
tem má povzbudit tatínky, aby byli 
ve čtení svým dětem aktivnější. 
Městská knihovna Otrokovice se 
k akci připojí ve středu 11. břez-
na v 16 hodin, kdy bude dětem 
v knihovně předčítat pohádky tatí-
nek Martin. Kampaň pořádá Svaz 
knihovníků a informačních pracov-
níků České republiky a Liga otevře-
ných mužů.

„Sehnat tátu pro čtení v knihovně 
nebylo snadné, většinou se na veřej-
né předčítání necítili. Nicméně se 
nám nakonec podařilo získat tatín-
ka tříleté holčičky, která má knihy 
ráda,“ prozradila vedoucí Městské 
knihovny Veronika Zbíralová.

Podle průzkumů si většina rodi-
čů myslí, že čtení má výrazný vliv 
na vzdělání dětí. Dětem však ve vět-
šině případů předčítají matky. Rodi-
če mají zásadní vliv na výběr knih 
a pozdější čtení svých dětí. Chlapci 
čtou výrazně méně než dívky a tento 
rozdíl se ještě s věkem dále zvyšuje. 
Chlapci nemají ve svých otcích do-
statečný vzor, protože otcové sami 
nečtou. 

„Do knihovny na čtení pohádek 
zveme nejen všechny děti, ale i ro-
diče. Věříme, že děti zaujmeme a že 
táta Martin bude pro ostatní rodiče 
motivací, aby svým dětem doma 
také více četli,“ pozvala vedoucí 
knihovny. (ste)

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

AKCE: daňové přiznání 2014 e-mailem

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)



Družstvo starších žákyň TJ Jis-
kra Otrokovice si letos vybojo-
valo pod vedením trenéra René-
ho Blahuše účast v hlavní části 
soutěže Žákovské ligy házené 
dívek, kde se mezi sebou utká 
ve své věkové kategorii pěta-
dvacet nejlepších týmů z celé 
republiky. 

Všechna družstva do Žákov-
ské ligy postoupila buď přímo 
z prvních míst po podzimních 
částech oblastních soutěží, nebo 
jako naše děvčata přes kvali-
fikační turnaj, který tým ab-

solvoval na začátku prosince. 
Žákovská liga se letos poprvé 
hraje novým šestikolovým turna-
jovým způsobem, systémem ka-
ždý s každým, kde vítězný tým 
získá titul mistr České republi-
ky v házené starších žákyň. Pro 
dívky TJ Jiskra Otrokovice se 
jedná zřejmě zatím o nejnároč-
nější soutěž, do které nastoupila, 
protože Žákovská liga se hraje 
souběžně s jarní částí oblastních 
soutěží v házené starších žákyň 
a navíc proti většině ostatních 
týmů mají Otrokovičanky „leh-

ký“ ročníkový handicap, ne-
boť družstvo je složeno hlavně 
z děvčat ročníku 2001. 

Los šesti kol soutěže nás za-
vede do nedalekých měst Zlín, 
Veselí nad Moravou a Ivančice, 
ale taky do jihočeské Žirovnice 
a vzdáleného Chebu. Posled-
ní kolo Žákovské ligy sehrají 
děvčata 3. května v domácím 
prostředí ve sportovní hale Štěr-
koviště.  V neposlední řadě bych 
rád zmínil, že naše hráčky mo-
hou hrát tuto soutěž také díky 
nemalé podpoře ze strany rodičů, 
za což jim děkuje trenér Blahuš 
i celý realizační tým.

Sestava družstva: Popelíková 
Patricie, Sekulová Lenka, Mozo-
lová Lucie, Šišmišová Adriana, 
Němečková Kateřina, Holubová 
Michaela, Hřibová Tereza, Še-
divá Kateřina, Vyoralová Bea-
ta, Žůrková Klára, Stuchlíková 
Milada, Fuksová Julie, Matelová 
Eva, Holubová Terezie, Hejzla-
rová Zuzana. 

Přejeme mladým házenkář-
kám hodně sportovních úspěchů 
na cestě touto soutěží a držíme 
pěsti při reprezentaci našeho 
města.  Martin HřiB, 
 místopředseda oddílu házené
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Zimní svátek atletiky v Otrokovicích, 
Metal PS atletický mítink mládeže a do-
spělých 2015, znamenal skvělý zážitek 
pro diváky i účastníky. Rekordy z minu-
lých ročníků odolaly, jejich pokoření ale 
mělo párkrát namále. Například ve sko-
ku vysokém se o vzrušení diváků po-
staral Američan James Harris výkonem 
222  centimetrů. „Jsem spokojený. Nohy 
mě poslouchaly, cítím se v pořádku. Je to 
ale teprve můj druhý start v sezoně, ješ-
tě mám co vylepšovat,“ neusínal Harris 
na vavřínech. Američan je mistrem světa 
ze štafety 4x400 metrů, v hale se ale spe-
cializuje na skok vysoký. 

Kvalitní česká i mezinárodní účast 
byla ve všech mužských i ženských dis-
ciplínách už 17. ročníku halového mí-
tinku: běh 40 yardů s překážkami i bez, 
skok vysoký, trojskok a skok daleký, 
vrh koulí, čtyřboj. Účastníci přijeli ze 

třech kontinentů a deseti zemí, například 
z Polska, Uzbekistánu, USA, Turecka, 
Itálie či Velké Británie. Pětaosmdesát 
závodníků absolvovalo sto sedmatřicet 
individuálních startů. 

Součástí akce byly i Otrokovické 
halové přebory škol, kde se soutěžilo 
v běhu s překážkami i bez, vrhu koulí 
a skoku dalekém a vysokém. Odpoled-
ne se konal trojboj atletických přípravek 
v překážkovém běhu, hodem raketkou 
a skoku do dálky. „Dvaadvacátého ledna 
se v hale během dne pohybovalo téměř 
sedm set lidí, ať už závodníků, trenérů, 
diváků či organizátorů. Tomu se ani ne-
chce věřit a chtěl bych touto cestou po-
děkovat všem, co podpořili, závodili, or-
ganizovali nebo navštívili letošní ročník 
METAL-PS mezinárodního atletického 
mítinku,“ řekl spoluorganizátor Michal 
Petřík. anna novotná

Žákovská liga házené starších žákyň po letech opět v otrokovicích

Hráčky žákovské ligy. Horní řada zleva: Vyoralová b., Holu-
bová m., Holubová T., stuchlíková m., popelíková p., sekulová 
l., Fuksová J. spodní řada zleva: Hřibová T., žůrková K., němeč-
ková K., matelová e., mozolová l. Další děvčata z týmu marodila 
a na snímku chybí: Šedivá K., Šišmišová a., Hejzlarová Z. 

lednový mítink nabídl atraktivní pohled do světa atletiky

Ještě dvě kola základní části 
má před sebou florbalová Au-
toCont extraliga, už nyní je ale 
zřejmé, že Panteři se nevyhnou 
boji o udržení. Otrokovičané 
jsou aktuálně předposlední, 
tedy jedenáctí. Play-down hrají 
poslední čtyři týmy po základní 
části – 9. proti 12. a 10. proti 11. 
Vítězové sérií se automaticky 
zachrání. Poražení hrají spolu 
další sérii, kdy poražený se-
stoupí do 1. ligy, vítěz bude hrát 
baráž o extraligu s druhým nej-
lepším týmem 1. ligy. Soupeř 
ani termíny těchto zápasů ještě 
nejsou definitivní, trenér Pante-

rů Daniel Folta však tipuje, že 
soupeřem by mohl být momen-
tálně desátý Liberec. 

„Hlavně doufám, že ani s žád-
ným týmem z první ligy hrát 
nebudeme. Že to dopadne už 
v první sérii, kdy se utkáme prav-
děpodobně s Libercem – všechno  
k tomu směřuje. Takže je spíše 
otázka, jestli budeme hrát první 
zápas proti Liberci venku, nebo 
doma,“ přiblížil Folta. 

Poslední dvě kola základní 
části hrají Panteři s Pražany: 
22. února doma s Královskými 
Vinohrady, 1. března venku 
s Chodovem.  (ano)

Panteři musejí zabojovat o udržení

Vážení žadatelé,
v minulém čísle Otrokovických novin byla uveřejněna z MěÚ 
Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Otroko-
vice pro rok 2015. Velmi se omlouváme, ale formulář žádos-
ti o poskytnutí dotace z rozpočtu města nyní není k dispozici 
na webových stránkách města vzhledem k novelizaci zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, který nabude účinnosti  
20. 2. 2015 a upravuje NOVĚ pravidla pro poskytování do-
tací z obecních rozpočtů. V současné době pracujeme na no-
vém vyhlášení programu pro poskytování dotací (pro oblast 
mládeže a sportu, pro oblast kultury a cestovního ruchu, pro 
oblast sociální). Tento program spolu se žádostmi  bude po-
změněn v souladu se zákonem a zveřejněn, jakmile bude 
schválen Radou města Otrokovice.

O vyhlášení programu, který specifikuje podávání žádostí, 
Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme Vám za po-
chopení a těšíme se na spolupráci v letošním roce.
  Mgr. Barbora ŠoPíková, 
 vedoucí odboru školství a kultury měÚ otrokovice

skok vysoký. američan James Harris (na snímku) zdolal laťku 222 centimetrů,  
o tři centimetry vyšší rekord mítinku mu odolal. mezi ženami byla nejlepší Turkyně 
burcu ayhan, která přeskočila 185 centimetrů.  snímky: anna novotná

vrh koulí. ženy vrhaly koulí o váze 4 kilogramů, muži 7,26 kilogramu. nejdá-
le, 16,07 metru, dolétla koule vržená Janou Kárníkovou z Hvězdy sKp pardubice.  
mezi muži měl nejlepší výkon, 19,93 metru, Jan marcell z VsK univerzita brno.

skok daleký a trojskok. městská sportovní hala patří mezi nemnoho z těch, které 
mají k dispozici pískové doskočiště pro skok daleký a trojskok. Vítězem skoku do dálky 
je Julian Reid z Velké británie s 7,39 metru, z žen nejdále doskočila ukrajinka maryna 
bekh, 5,94 metru. V trojskoku se nejlépe dařilo bohumilu bětuňákovi ze ssK Vítkovice 
s výkonem 14,75 metru, andriana banova z bulharska zvítězila výkonem 13,74 metru.

V neděli 15. února se Otro-
kovičan Tomáš Janeček stal 
atletickým halovým mistrem 
České republiky dorostenců 

v trojskoku  vynikajícím osob-
ním rekordem 13,73 metru. 
Dosavadní nejlepší osobní vý-
kon si v nejdůležitějším závodě 

halové sezony zlepšil nakonec 
až o půl metru a vysloužil si 
nominaci do reprezentace Čes-
ké republiky.  (red)

tomáš janeček je dorosteneckým halovým mistrem v trojskoku



Již déle se v hlavách čtyř spolu běhajících 
kamarádů rodil nápad založit tým, který 
by sdružoval lidi se stejnou zálibou, jakou 
mají oni, a tou byly extrémní závody… 
a tak se na začátku loňského roku pomalu 
začal formovat KESBUK. Spolek býva-
lých profesionálních závodníků v cyklis-
tice, maratonu a triatlonu, kteří stále hle-
dají dno svých fyzických možností. Proto 
Klub Extrémních Sportů, KES. A protože 
je mezi námi „blázen“, kterému je sice 
přes padesát, ale s bohatými zkušenostmi 
z vytrvalostních závodů, kterých využívá-
me při tréninku a závodech, pojmenovali 
jsme klub podle jeho přezdívky BUK. Po-
čet členů se z těch původních čtyř rozrostl 
na současných dvanáct. 

A že toho ta partička za loňský rok 
opravdu dokázala stihnout hodně. Vidět 

nás bylo na závodech na horských i silnič-
ních kolech, ale hlavně v běhu, a to ne le-
dajakém. Samozřejmě v tom extrémním, 
takže nejlépe v kopcích, v terénu a aspoň 
60 kilometrů dlouhém.  Mezi největší 
úspěchy patří vítězství ženské dvojice 
Kadlčáková, Vystrčilová na Beskydské 
sedmičce 2014, 90 kilometrů dlouhém 
,,výletu“ po Beskydech,  stejně jako jejich 
vítězství na Hostýnské osmě, o něco krat-
ší ,,vycházce“ Hostýnkami. Na nejvyšším 
stupni vítězů na Beskydské sedmičce sta-
nula i naše mužská dvojice Utinek, Bu-
kovjan. Na druhém místě se ve stejném 
závodě umístila i další ženská dvojice na-
šeho týmu Obručová, Večerková.

Dvojice Kadlčáková, Kučera si doběhla 
pro čtvrté místo na Nízkotatranské stíhač-
ce, 105 kilometrů dlouhém závodu nád-

hernou přírodou Nízkých Tater.  V létě 
pak hájili barvy KESBUKu Petr Kučera 
a Vašek Utinek ve švýcarském Davosu, 
kde se na Irontrailu utkali na tratích 140 
a 202 kilometrů. 

Velmi vysoko jsme se umisťovali také 
v regionálních menších závodech, nako-
nec se nám, i přesto, že jsme naskočili 
do již rozjeté soutěže až v půli roku, se 
podařilo vybojovat v krajské soutěži vy-
trvalců Zlínského kraje jako tým 5. mís-
to. Ten největší úspěch na nás ale ještě 
čekal a ukázal se až letos, předposlední 
víkend v lednu na mistrovství republiky 
v zimním horském maratonu jednotliv-
ců, opravdu extrémním zimním závodě 
Lysá hora 24 hodin, jehož princip spočívá 
v opakovaném výstupu na Lysou horu bě-
hem jednoho dne. Na start nastupují jak 
jednotlivci, tak dvojčlenné štafety, které 
se v průběhu závodu střídají. Podmínky 
jsou velmi drsné, zima, velká fyzická ná-
maha, trasa vede velmi prudkou pěšinou, 
dolů zase závodníky čeká dlouhý a prud-
ký seběh a to vše pořád dokola, ve dne, 
v noci, dokud můžete. Letos byla navíc 
většina trasy pod ledem, naštěstí celou 
dobu sněžilo, a led se tak schoval. Někteří 
členové KESu měli tento závod jako vr-

chol sezony, neponechali nic z přípravy 
náhodě a… vyplatilo se. Dvě naše mixové 
dvojice Vystrčilová, Bartík se 14 okruhy 
a Kadlčáková, Nádeníček se 13 okruhy se 
umístily na nejvyšším stupínku ve svých 
kategoriích, první výše jmenovaní dokon-
ce ovládli i celé mixové štafety.

V mužských štafetách pak 2. místo vy-
bojovali Bukovjan a Vicher se 14 okru-
hy. Největším triumfem ale bylo celkové 
vítězství Vaška Utinka, který se s 13 do-
končenými okruhy stal mistrem republiky. 
Podařilo se mu dokonce o několik minut 
překonat výkon loňského vítěze.  Za vše-
mi těmito výsledky stojí dlouhý trénink, 
spousta dřiny, ale radost z úspěchu, ať už 
vlastního, nebo týmového, za to stojí.  

Pokud o dění v KESBUKu chtete vědět 
více, mrkněte na web www.kesbuk.cz, 
nebo na náš Facebook. Dozvíte se mimo 
jiné, že pořádáme pravidelné měřené bě-
žecké tréninky, kam si může kdokoliv 
přijít změřit své síly na pětikilometrovém 
okruhu v terénu kopce Tresného.  Příští 
měřený trénink je 14. března, sraz v 10.00 
za moravní lávkou u kynologického klu-
bu. Tak si přijďte zaběhat a kdo ví, možná 
že i vy si ten extrém zamilujete. 

 Zuzana kadlČáková, KesbuK
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Pečený losos 
na Rýnském ryzlinku, 
podávaný s listovým 
špenátem a lehce 
přelitý kaparovou 
omáčkou

Z naší nabídky Vám 
pan šéfk uchař Miloslav Tauš 
doporučuje:

* Speciální cena platí  
po předložení tohoto poukazu

přelitý kaparovou 

* Speciální cena platí  
190 Kč* 
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obchodní zástupce

ofsetový tiskař

řezač

vzdělání ekonomického (obchodního) směru podmínkou
jazyková vybavenost NJ nebo AJ (slovem i písmem) podmínkou
znalost polygrafie výhodou
kontakt: obchod@hartpress.cz, tel.: 737 259 370

praxe na řezačkách Polar nebo Adast výhodou
spolehlivost, pečlivost, práce ve třísměnném provozu
kontakt: tisk@hartpress.cz, tel.: 737 259 370

praxe na tiskových strojích Heidelberg vítána
spolehlivost, pečlivost
kontakt: tisk@hartpress.cz, tel.: 737 259 370

manuální zručnost, praxe v oboru výhodou
práce ve třísměnném provozu
kontakt: tisk@hartpress.cz, tel.: 737 259 370

knihař / ka

nový klub extrémních sportů boduje, už má mistra České republiky

kesBuk. snímek vlevo: horní řada zleva – Jaroslav Vicher, patrik bartík, milan 
Šimek, petr Kučera, Vlastimil bukovjan. Dolní řada zleva – Hana Večerková, Kristina 
obručová, Zuzana Kadlčáková, Věra Vystrčilová. snimek vpravo: Václav utinek na 
stupni vítězů v závodu lysá hora 24 hodin.  snímky: archiv kesBuku

uvítání. na vernisáži přivítali   
i manželku zakladatele orientač-
ního běhu v čR marii němcovou. 
 foto: Radim ŠevČík, MjvM

na vernisáži vzpomínali na začátky orientačního běhu
S velkým zájmem se setkává výstava „Orientač-
ní běh – moderní sport 21. století“ v Galerii RIM.  
Návštěvníci vernisáže i další zájemci se mohou se-
známit s pětašedesátiletou tradicí orientačního běhu 
v Česku a vidět třeba originál mapy nejstaršího ori-
entačního běhu na světě v Norsku roku 1897. Vý-
stavu je možno zhlédnout až do dubna. Na zahájení 
přišla také manželka zakladatele orientačního běhu  
v ČR Marie Němcová i vedoucí klubu OOB TJ 
Jiskra Otrokovice Antonín Kunz. A co klub chystá 
tento rok? „Budeme opět závodit v rámci oblasti 
a národního žebříčku. Veřejnost se s námi může 
potkat třeba na Mikulášském kufříku, který spolu-
pořádáme s DDM Sluníčko,“ přiblížil.  (ano)
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