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Silvestr na 
Štěrkovišti

milí čtenáři, 

když se před několika lety začalo město Otrokovice prezentovat na mezinárodním veletrhu cestov-
ního ruchu Regiontour na brněnském výstavišti, mnozí škarohlídi to považovali za naprosto zbytečné. 
Proč by se mělo v podstatě průmyslové město prezentovat jako turistický cíl? Jenže, slovy klasika: 
„Stačilo, aby se pár chytrých hlav dalo dohromady...“, vypíchly se nejzajímavější turistické atrakce ve 
městě i okolí a vymyslela se strategie propagace cestovního ruchu. A za pár let jsou Otrokovice najed-
nou všude vidět. A to nejen na výstavišti v Brně. Díky své poloze na hranici Valašska, Hané a Slovácka 
a bezkonkurenční dopravní dostupnosti se tak stále častěji stávají přirozeným centrem pro domácí  
i zahraniční turisty, kteří město berou jako základnu pro výlety do okolí. Ve spojení s „domácími“ 
zajímavostmi (Štěrkoviště, Baťův kanál ad.) jde o ideální volbu. Tato slova potvrzují i otrokovičtí ho-
teliéři, kteří v poslední době zaznamenávají pozvolný nárůst počtu turistů.

Když se přidá řada městských akcí v čele s Otrokovickými letními slavnostmi, tak s ohledem na 
minulá léta se Otrokovice vyšvihly mezi známé turistické destinace. Prostě jsou na mapě Česka vidět!
 Michal Kratochvíl

  úvodní slovo
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Kotlíkové 
dotace

Rozpočet má i letos vyrovnanou bilanci
Vyrovnaný rozpočet pro 

rok 2016 schválili na svém 
prosincovém zasedání zastu-
pitelé Otrokovic. Městský 
rozpočet počítá s částkou 
300 287 840 korun jak v 
příjmové, tak ve výdajové 
stránce. Hrazeny jsou z něj 
pravidelné výdaje, ke kte-
rým patří vzdělávání, do-
pravní obslužnost, patří do 
něj finance určené na soci-
ální péči, ochranu životního 
prostředí, podporu kultu-
ry, sportu či výkon veřejné 
správy. 

Pro kapitálové výdaje, 
tedy investice, je pro letošní 
rok vyčleněno téměř jeden-
atřicet milionů korun. Tato 
částka ale nemusí být koneč-

ná. Pokud budou Otrokovice 
úspěšné v získání dotací na 
investice zahrnuté ve strate-
gických dokumentech měs-
ta, může během roku dojít 
k upřesnění seznamu těchto 
investic. Právě proto se v ka-
pitálových výdajích počítá s 
částkou 2,1 milionu korun 
na přípravu projektů pro pří-
ští období. 

Městu se také v loňském 
roce dařilo postupně snížit 
dluhy z úvěrů z již realizo-
vaných investic. Celková 
výše zadlužení města kles-
la k 31. prosinci minulého 
roku pod osmdesát milionů 
korun, přičemž k 1. 1. 2015 
činila zhruba 110 milionů 
korun.  (red)
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názory zastupitelů na rozpočet najdete na straně 5.

tak tohle veletrh dlouho nezažil. 
Doslova přetlak účastníků při mezinárodním veletrhu ces-

tovního ruchu Regiontour na brněnském výstavišti zažila ex-
pozice města Otrokovice. Ta lákala potenciální návštěvníky 
města a okolního regionu nejen na turistické atrakce, hlavním 
motivem byly totiž Otrokovické letní slavnosti. Především 
mužské osazenstvo si nenechalo ujít fotografii s brazilskou 
tanečnicí, kterou prezentovala mnoha Otrokovjanům známá 
Oriana. Veletržní stánek Otrokovic tak opět výrazně oživil 
hlavní expozici Zlínského kraje

  (kra), foto: michal KRatochvíl
 Více o nabídce akcí na straně 3.

otrokovice se představily na Regiontouru
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Kam na silvestra? Přece na koupačku na Štěrkoviště!

tak jaká dneska je? Kvůli mrazu byl v okolí starého mola le-
dový škraloup, který museli otužilci rozbít. Teplota vody byla 3 °C.

diváci. Zachumlaným divákům, kteří obsypali břeh Štěrkoviště,  
byla možná větší zima než otužilcům plavajícím ve vodě.

a teď rychle do tepla. Koupání bylo osvěžující, ale i otužilci se 
musejí rychle osušit a schovat do tepla. 

 
                  tř. Tomáše Bati 1266 
                  765 02 Otrokovice 
                  tel. 577 925 078 
                    skola@spsotrokovice.cz 
                    www.spsotrokovice.cz  

Pro školní rok 2016/17 nabízíme vzdělávání v těchto oborech: 
 

MATURITNÍ OBORY (4leté)         NÁSTAVBOVÉ STUDIUM (2leté) 
Aplikovaná chemie             Provozní technika 
Dopravní prostředky a systémy          Provozní chemie 
 

UČEBNÍ OBORY (3leté) 
Gumař-plastikář Instalatér 
Automechanik  Tesař 
Autoklempíř  Zedník 
Autoelektrikář  Kuchař-číšník 
Elektrikář 
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO  
Po 8. 2. 2016  9.00 hod.,  
přihlášení 577 925 303, jandousova@spsotrokovice.cz              
 

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE PRO UCHAZEČE    
St 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2. 2016 13.00–17.00 hod. 
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Kdopak by se mrazu bál. Sestava otrokovických otužilců pózovala při –3,5 °C. Pocitová teplota 
byla kvůli větru ještě nižší. Do vod Štěrkoviště se 31. prosince vydala pětice odvážlivců.

chladná, ale příjemná. Otužilci si ve Štěrkovišti užili asi pět minut. Voda jim i díky chladu venku 
přišla příjemná. Pozor museli dávat na kry, které jsou velmi ostré.
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slavilo se 10. výročí komunitního plánování 
Společné setkání členů pracovních skupin a řídicí skupiny Ko-

munitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku (KPSS) si 
připomnělo své zakládající členy, nové členy a zmapovalo 10 let tr-
vání komunitního plánování v Otrokovicích a události KPSS v roce 
2015. „V rámci čtyř projektů se podařilo získat z evropských fondů 
více než jedenáct milionů korun na fungování procesu komunitní-
ho plánování a další téměř dva miliony na vzdělávání pracovníků 
poskytovatelů sociálních služeb a osob pečujících o osoby blízké,“ 
vyčíslil metodik komunitního plánování Josef Zdražil. 

Za deset let se s pomocí KPSS zavedla řada sociálních služeb, 
například pravidelná poradna Centra zdravotně postižených, Dlu-
hové poradenství Samaritán, veřejná sprcha, seďárna pro lidi bez 
domova, sociální rehabilitace Centra služeb pro zdravotně posti-
žené, odlehčovací služby a další. Podařilo se vypořádat desítky 
podnětů a připomínek občanů. „Výčet služeb, které se organiza-
cím zapojeným do KPSS podařilo zřídit a které pomáhají obča-
nům v našem regionu, by nebyl úplný, kdybychom nepřipomně-
li Madio o. s., KC Domino, MC Klobouček, M2M napajedla, 
Stůňata – nyní v rámci DDM, Kafé naděje, naděje Otrokovická 
o. p. s.,“ doplnila vedoucí sociálního odboru Květoslava Horáko-
vá. Komunitní plánování má ve svých principech zakotveno, že 
se jedná o opakující se proces zjišťování potřeb občanů a nacháze-
ní způsobů jejich řešení prostřednictvím sociálních a navazujících 
služeb. Pracovní skupiny a řídicí skupina mají naplánována čtyři 
setkání i v roce 2016. Každý zájemce může přijít a aktivně se 
zapojit – setkání pracovních skupin jsou přístupná všem. Stačí se 
informovat na sociálním odboru města.  (ste)

tříkrálová sbírka vynesla letos téměř 655 000 korun
17. ročník Tříkrálové sbírky konané Charitou sv. Anežky Ot-

rokovice letos přinesl úžasný výsledek. navzdory ledovce, která 
se utvořila hned zrána a pokryla celé území Zlínského kraje, se 
v Otrokovicích, napajedlech, Tlumačově, Spytihněvi, Žlutavě, 
Pohořelicích, Oldřichovicích, Komárově, Halenkovicích v so-
botu 9. ledna 2016 vybralo necelých 655 tisíc korun.

Z výtěžku pomáhá Charita sv. Anežky těm, kteří si sami po-
moci nemůžou a kde jiné formy pomoci obvykle nejsou k dis-
pozici. nejvíce využívaná je tzv. přímá pomoc, která pomáhá 
přímo konkrétním lidem a potřebným rodinám.  (red)

ledová plocha u městské sportovní haly vítá bruslaře
Od 1. ledna slouží díky mrazivým dnům bruslařům parkoviště 

mezi koupalištěm a Městskou sportovní halou. K využití je dle kli-
matických podmínek zdarma. O zprovoznění kluziště se postarala 
městská organizace TeHOS.  (ano)

aKtuálně z města

více aKtualit na www.otRoKovice.cz

Toto ocenění města Otrokovice je udě-
lováno za úspěšnou volnočasovou práci 
s dětmi a mládeží jako veřejné ocenění 
profesionálních a lidských kvalit oce-
něné osoby. Vyzýváme tímto pedago-
gickou i nepedagogickou veřejnost, 
aby Odboru školství a kultury Měst-
ského úřadu Otrokovice zasílala návrhy 
na ocenění. 
Podaný návrh musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul navrhované-
ho kandidáta, datum narození, přesnou 
adresu bydliště včetně PSČ, spolehlivý 
telefonický kontakt 
• profesní životopis navrhovaného kan-
didáta 
• podrobné zdůvodnění podávaného 
návrhu ze strany navrhovatele (viz upo-
zornění dále)
• název a adresu spolku nebo klubu, 
ve kterém kandidát působí  
• přesné označení a podpis navrhovate-

le, popř. navrhovatelů
• souhlas navrhovaného kandidáta s tím, 
že v případě jeho ocenění bude zveřej-
něno jeho jméno, případně některé úda-
je související s jeho profesní kariérou 
a důvody ocenění.

Zdůvodnění návrhu je jeho stěžejní 
součástí a musí mít dostatečnou vypo-
vídací hodnotu, zejména proto, že je 
hlavním vodítkem při výběru z případ-
ného většího množství navržených kan-
didátů.

Za práci s dětmi a mládeží se pro úče-
ly tohoto ocenění považuje:
a) činnost zaměřená k účelnému využí-
vání volného času dětí a mládeže
b) výchova dětí a mládeže mimo rodinu 
a mimo školní vyučování

Za dlouhodobou se pro účely tohoto 
ocenění považuje práce s dětmi a mláde-
ží, které se daná osoba věnuje minimálně  
7 let. 

výzva k předkládání návrhů na ocenění pedagogických pracovní-
ků mateřských škol, základních škol a školských zařízení se sídlem 
na území města otrokovice za pedagogickou činnost a významný 
přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, 8. ročník – rok 
2016
Toto ocenění města Otrokovice je 
udělováno za úspěšnou pedagogickou 
práci jako veřejné ocenění profesio-
nálních a lidských kvalit daného pe-
dagogického pracovníka. Vyzýváme 
tímto pedagogickou i nepedagogic-
kou veřejnost, aby Odboru školství 
a kultury Městského úřadu Otrokovi-
ce zasílala návrhy na ocenění. 
Podaný návrh musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul navrhova-
ného kandidáta, datum narození, 
přesnou adresu bydliště včetně PSČ, 
spolehlivý telefonický kontakt 
• profesní životopis navrhovaného 
kandidáta
• podrobné zdůvodnění podávaného 
návrhu ze strany navrhovatele (viz 
upozornění dále)
• název a adresu školy nebo škol-
ského zařízení, ve kterém kandidát 
působí  

• přesné označení a podpis navrhova-
tele, popř. navrhovatelů
• souhlas navrhovaného kandidáta 
s tím, že v případě jeho ocenění bude 
zveřejněno jeho jméno, případně ně-
které údaje související s jeho profesní 
kariérou a důvody ocenění.

Zdůvodnění návrhu je jeho stěžej-
ní součástí a musí mít dostatečnou 
vypovídací hodnotu, zejména proto, 
že je hlavním vodítkem při výběru 
z případného většího množství navr-
žených kandidátů.

Žádáme o uvedení konkrétních 
údajů o pedagogické činnosti navr-
ženého kandidáta dle oblasti jeho pe-
dagogického působení, o jeho dalších 
aktivitách v oblasti výchovy a vzdě-
lávání dětí a mládeže, přínosu ke zvy-
šování prestiže pedagogické práce 
na veřejnosti, přínosu k prezentaci 
nebo propagaci města apod.  

výzva k předkládání návrhů na ocenění pracovníků volnočasových akti-
vit dětí a mládeže realizovaných na území města otrokovice za úspěšnou 
volnočasovou práci s dětmi a mládeží a za významný přínos pro výchovu 
mladé generace, 5. ročník – rok 2016

Pro obě výzvy platí: nominační formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města. termín a kontakty pro podávání návrhů pro obě ocenění:  
Adresa pro zasílání návrhů: Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.  Kontaktní osoby pro případné dota-
zy: Mgr. Barbora Šopíková, tel. 577 680 103, e-mail: sopikova@muotrokovice.cz nebo Lenka Kučerová, tel. 577 680 436, e-mail: kucerova@muotrokovice.cz.  
Uzávěrka návrhů je 25. ledna 2016, rozhoduje razítko na podatelně MěÚ Otrokovice. Schváleno usnesením č. RMO/618/12/15 dne 16. 12. 2015.  
 mgr. Barbora ŠoPíKová, vedoucí Odboru školství a kultury MěÚ Otrokovice

výzva k nominaci na ocenění pedagogů a volnočasových pracovníků

Také letos Otrokovice ožijí 
sportovními, kulturními a spo-
lečenskými událostmi městské-
ho významu. Lednový Městský 
ples je už minulostí, další dů-
vody k setkávání Otrokovičanů 
jsou ale ještě před námi – v úno-
ru budou na akci O sportovní 
slávě oceněni nejlepší sportovci 
uplynulého roku a v březnu se 
dočkají svého uznání kantoři 
a také například vedoucí zá-
jmových kroužků při ocenění 
pedagogů a volnočasových 
pracovníků. V dubnu se mohou 
hudební příznivci těšit na sou-
těž Hledá se otrokovický Goťák. 

Vítání jara na náměstí  
3. května se uskuteční v dub-
nu a následovat bude květno-
vá Májová pouť a odemykání 
vody. novinkou příštího roku 
bude akce s názvem náměstí 
2016. „Od června do začátku 

září se bude konat každou dru-
hou neděli přibližně hodinové 
vystoupení, kde dáme příleži-
tost představit se regionálním 
kapelám a souborům. Vstup 
bude zcela zdarma a drobné ob-
čerstvení k poslechu bude také 
zajištěno,“ prozradil Michal 
Mynář, jednatel Otrokovické 
BeSeDy, která tuto akci po-
řádá. I v tomto roce se občané 
Otrokovic a širokého okolí do-
čkají třídenního letního festiva-
lu Otrokovické letní slavnosti. 
Předposlední víkend v červenci 
roztancují brazilské tanečnice 
naše město a návštěvníci se mo-
hou těšit na bohatý program pro 
všechny generace. 

Podzim přivítáme Týdnem 
mobility, jehož program s do-
provodnými akcemi pro děti 
škol a školek, ale i pro dospě-
lé a rodiny uspořádá odbor 

dopravně-správní. Děti ocení 
tradiční zářijovou Michalskou 
pouť a v říjnu se pro labužníky 
a milovníky kvalitního jídla 
a pití uskuteční Farmářský den. 
Koncem října se koná Slav-
nostní večer k vyhlášení samo-
statného čs. státu a v polovině 
listopadu lampionový průvod 
s ohňostrojem.

Zimní náměstí ožije poslední 
listopadový pátek rozsvícením 
vánočního stromu s charitativ-
ní akcí Pomáháme potřebným. 
A konečně prosincové Koledy 
tří národů navážou na Vánoční 
trhy. Pořadatelem a organizáto-
rem akcí městského významu je 
Otrokovická BeSeDA ve spo-
lupráci s odborem školství 
a kultury a odborem dopravně-
-správním. 
 Romana stehlíKová,
 mluvčí města Otrokovice 

město letos čeká bohatý kulturní program 

Jezulátko z živého betléma má trefné jméno – František Papež

u jesliček. Po dvou letech byl v Otrokovicích ke spatření živý betlém. Návštěvníci parčíku před kos-
telem svatého Vojtěcha mohli zhlédnout anděla spouštějícího se z kostelní věže a také svatou rodinu 
u jesliček – tou byli manželé Papežovi se synkem Vilémem Františkem.  (ano), foto: a. novotná



V měsíci prosinci 2015 řešili 
strážníci Městské policie Ot-
rokovice (MP) celkem 555 
případů. Z toho bylo zjištěno a 
řešeno 160 přestupků na úseku 
dopravy, 30 přestupků proti ve-
řejnému pořádku (neuposlech-
nutí výzvy, rušení nočního 
klidu, veřejné pohoršení, zne-
čištění a zábor veřejného pro-
stranství, černá skládka), bylo 
provedeno 74 kontrol na dodr-
žování veřejného pořádku, 28 
případů porušení obecně závaz-
né vyhlášky (OZV), 32 kontrol 
majitelů psů zaměřených na 
dodržování OZV, 11 přestup-
ků proti občanskému soužití, 
5 přestupků proti majetku, 9 
drobných krádeží v obchodech. 

V měsíci prosinci bylo zjiš-
těno jedno vozidlo, které je 
dočasně nezpůsobilé provozu 
na pozemních komunikacích. 
Strážníci MP asistovali při 
zdravotních potížích 4 občanů. 
Strážníky MP bylo odchyce-

no 8 volně pobíhajících psů, u 
všech se podařilo zjistit maji-
tele a nalezené psy jim předat. 
MP provedla 29 kontrol na do-
držování zákona k ochraně před 
škodami působenými tabákem, 
alkoholem a jinými návyko-
vými látkami. V 10 případech 
spolupracovaly hlídky MP na 
případech s Policií ČR. 

V průběhu měsíce prosince 
dohlíželi strážníci MP na ve-
řejný pořádek při kulturní akci 
„Živý betlém“. Při této akci 
nebylo zjištěno závažné naru-
šení veřejného pořádku. Oslavy 
Silvestra a nového roku byly 
vcelku poklidné, nebylo zjiš-
těno žádné výraznější narušení 
VP. V tyto dny bylo řešeno cel-
kem 28 případů, z toho 3 pře-
stupky proti VP.
v roce 2015 řešili strážníci 
mP celkem 8 031 případů.
 ing. tomáš GRomus,
 velitel Městské policie 
 Otrokovice
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 oKénKo městsKé Policie

z činnosti městské policie otrokovice za prosinec
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všechna usnesení Rmo a zmo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

z jednání rady a zastupitelstva města otrokovice (Rmo, zmo)

z jednání zastupitelstva 
města otrokovice 10. 12. 
2015
Zastupitelé projednali 10 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. ZMO schválilo:
• Rozpočet města Otroko-
vice na rok 2016 v celkové 
výši příjmů 300 287 840 Kč 
a výdaje v celkové výši 
300 287 840 Kč jako závazné 
ukazatele
• Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Otro-
kovice v oblasti sportu pro rok 
2016
• Prodloužení platnosti do-
kumentu Komunitní plán 
sociálních služeb na Otroko-
vicku na období 2014–2015, 
schváleného usnesením č. 
ZMO/452/06/14, na obdo-

bí 2016–2017 a aktualizaci 
dokumentu na období 2016–
2017
• Prodej spoluvlastnických 
podílů pozemků pod bytový-
mi domy vlastníkům před-
mětných jednotek dle přílohy 
k tomuto usnesení za cenu 150 
Kč/m2 s tím, že každý kupují-
cí uhradí náklady související 
s převodem (kupní smlouvu)
• Směnu pozemku parc. č. st. 
581 zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 186 m2, pozemku 
parc. č. st. 582/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 894 m2, 
pozemku parc. č. st. 583/1 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 331 m2, pozemku parc. 
č. st. 583/4 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 18 m2, po-
zemku parc. č. 1502/7 ostatní 

plocha, manipulační plocha 
o výměře 1 734 m2, pozemku 
parc. č. 1502/8 ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 
1 643 m2 a pozemku parc. č. 
1502/18 ostatní plocha, ma-
nipulační plocha o výměře 
6 m2, vše v k. ú. Kvítkovice 
u Otrokovic, obci Otrokovi-
ce ve vlastnictví města Ot-
rokovice, za pozemek parc. 
č. 2795/1 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 2 821 m2 v k. 
ú. a obci Otrokovice ve vlast-
nictví TRÁVníKy, bytové 
družstvo, s doplatkem sjed-
naným dohodou stran ve výši 
775 000 Kč, který bude uhra-
zen městu Otrokovice před 
podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové 
řízení na PRonáJem PRostoR 
sloužících K PodniKání umístě-
ných v Budově sídla městsKého 
úřadu otRoKovice (Bývalá Rad-
niční RestauRace). Prostory se nachá-
zejí v přízemí a 1. podzemním podlaží budovy 
č. p. 1340, nám. 3. května, Otrokovice, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 2658 v k. ú. 
Otrokovice. Prostory umístěné v přízemí jsou 
o celkové výměře až 382,50 m2 a prostory 
umístěné v 1. podzemním podlaží jsou o cel-
kové výměře až 290,8 m2.      Město Otrokovi-
ce vyhlašuje výběrové řízení za následujících 
podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 15. 3. 2016 na dobu 
neurčitou.
2. nájemné:  a) za prostory umístěné v přízemí 
budovy minimálně 500 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) za prostory umístěné v 1. podzemním pod-
laží budovy minimálně 100 Kč/m2/rok (bez 
DPH)
c) v případě provedení stavebně technických 
úprav předmětu nájmu je možné smluvně za-
jistit nárok nájemce na slevu z nájmu, jejíž for-
ma a výše by se odvíjely od charakteru a hod-
noty daných stavebně technických úprav
d) bude hrazeno měsíčně předem
e) nezahrnuje zálohy na služby spojené s uží-
váním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti 
uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok 
a účel nájmu
b) vymezení prostor s uvedením výměry v pří-
zemí a v 1. podzemním podlaží budovy, které 
by chtěl využívat
c) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo 
kopii výpisu z obchodního rejstříku
d) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti 
ve vztahu k městu Otrokovice a městem zříze-
ným organizacím.
4. nabídky budou hodnoceny podle navrhova-
ného účelu nájmu a navržené výše nájemného 

za užívání nebytových prostor.
5. Vítěz výběrového řízení před podpisem 
smlouvy doloží originál potvrzení o bezdluž-
nosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpe-
čení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu 
 6. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umis-
ťovány a provozovány výherní hrací přístroje, 
interaktivní videoloterijní terminály a jiná ob-
dobná technická zařízení umožňující interak-
tivní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných ob-
dobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíční-
ho nájemného a záloh na služby. Tato kauce 
bude použita v případě, že nájemce nebude 
platit řádně nájem a služby s nájmem spojené 
a při ukončení nájemního vztahu, po vyrovná-
ní všech závazků, bude tato kauce, případně 
její úměrná část, pronajímatelem vrácena ná-
jemci.
7. uzávěrka výběrového řízení: 9. 2. 2016 
v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřej-
né schůzi Rada města Otrokovice. Prohlíd-
ku předmětných prostor je nutné předem 
dohodnout na tel.: 577 662 313, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace po-
skytne eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317.

nabídky předají zájemci osobně nebo 
poštou v zalepené obálce s označením:  
„Výběrové řízení – nám. 3. května 1340“ 
na adresu: 
TeHOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. Tomáše 
Bati 1255, 765 02  Otrokovice

zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat 
nabídku, u níž účel užívání bude v rozporu 
s charakterem budovy, v níž se předmětné 
nebytové prostory nacházejí, tj. v budo-
vě radnice. zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 
z nabídek.

z jednání Rady města 
otrokovice 16. 12. 2015
Radní na dalším ze svých 
jednání projednali 33 bodů 
programu, k nimž přijali 
usnesení. RMO schválila:
• Uzavření pachtovní smlou-
vy mezi Otrokovickou 
BeSeDOU a panem Jiřím 
Daňkem na provoz Městské 
kavárny od 1. 1. 2016
• Vyhlášení výzvy k před-
kládání návrhů na ocenění 
pedagogických pracovníků 
pro rok 2016 a Vyhlášení 
výzvy k předkládání návr-
hů na ocenění pracovníků 
volnočasových aktivit dětí 
a mládeže pro rok 2016
• Vydání Směrnice města Ot-
rokovice o vyřizování žádos-
tí o informace
• Pokračování „Programu 
kastrace toulavých koček 

a kocourů na území města Ot-
rokovice“ i v roce 2016
• Informační koncepci – aktu-
alizace 2015 pro oblast infor-
mačních technologií
• Vyjádření města ke zveřej-
nění koncepce „Plán odpado-
vého hospodářství Zlínského 
kraje“ se závěrem, že město 
Otrokovice nemá ke zveřej-
nění výše uvedené koncepce 
ani k vyhodnocení vlivů této 
koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví připomínek.
• Uzavření Dodatku č. 4 
ke Smlouvě o dílo ze dne 
18. 03. 2014 (vjezd do areálu 
TOMA) mezi městem Otro-
kovice a sdružením „Společ-
nost TOMA vjezd“ Společník 
1 (Správce): eUROVIA CS, 
Společník 2: GJW Praha. 
 Jiří veselý, 
 místostarosta Otrokovic

 

 
 
 

Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
stRážníK městsKé Policie otRoKovice
Pracovní poměr na dobu určitou, nástup 1. 3. 2016 (dohoda 

o nástupu možná). Podrobnosti najdou zájemci na webu města 
www.otrokovice.cz v sekci volná pracovní místa.

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději 
do 31. 1. 2016 v obálce označené heslem „VŘ strážník MP“ 

na adresu: Městská policie Otrokovice, 
Ing. Tomáš Gromus – velitel MP, nám. 3. května 1341, 

765 23 Otrokovice
vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného  

z  uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení. 
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči 

písemně informováni.

Studio Městské televize Otrokovice 
nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, sou-
kromých, společenských i firemních akcí, dokumentů 
a propagačních filmů. E-mail pro nabídku a bližší info: 

redakce@televizeotrokovice.cz
www.televizeotrokovice.cz, www.mtvo.cz

In
Z

e
R

C
e

společnost toma, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
Kontakt: 737 207 790
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Rozpočet otrokovic pro rok 2016 – názory zastupitelů města
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:

na jednání ZMO jsme schvá-
lili vyrovnaný rozpočet na rok 
2016, který je sestaven z před-

Současná radniční koalice si 
s úspěchem odhlasovala roz-
počet. Jako člen finančního 
výboru mohu jen se smutkem 
konstatovat, že je to další ne-
rozumné rozhazování peněz 
města. A město jsou jeho ob-
čané. Takže se v příštím roce 
bude rozhazovat 300 milio-
nů, které by měly sloužit nám 
všem. Skutečností je, že ony 
peníze nás všech se utrácejí 
velmi chaoticky bez řádné 
kontroly. nikdo nemá zájem 
řádně hospodařit s financemi 
a majetkem  města. nikdo k 
tomu není ani po léta zave-
deným systémem motivován. 

Rozpočet města Otrokovice 
na rok 2016 byl sestaven jako 
vyrovnaný a jako takový byl 
schválen. Osobně si myslím, že 
vzhledem k možnostem města 
Otrokovice jde o dobrý roz-
počet. Přesto mě mrzí, že při 
schvalování rozpočtu opět vy-
šla najevo nejednotnost zastu-
pitelů ČSSD. Přeji všem oby-
vatelům Otrokovic vše dobré v 
roce 2016. 
 michal tichý, čssd

Rozpočet je vyrovnaný na stra-
ně příjmů i výdajů. Akcentuje 
potřebu zvýšení výdajů pro 
oblast oprav a údržby městské-
ho majetku, v minulosti zane-
dbávanou. Jdeme cestou vy-
hledávání dotačních titulů pro 
plánované investice, uvedené 
v integrovaném plánu rozvoje 
města, ne cestou přizpůsobo-
vání plánování rozvoje města 
dotacím. Každoročně, ani letos 
toho nebudeme ušetřeni, jsme 
svědky opakovaného naříká-
ní opozičních zastupitelů, že 
příjmová část rozpočtu je nad-
hodnocena, přičemž výsledky 
hospodaření města již 4. rokem 
skončily přebytkem. Rovněž 
budeme kritizováni, že v pří-
jmové části je v kapitole dotace 
nula. Je to proto, že vybíráme 
jen dotační tituly zaměřené na 
plánovaný rozvoj města. První 
žádosti o tyto dotace předloží-
me již v tomto měsíci.  
 mgr. Jaroslav BudeK, 
 čssd

Je TO neJLePŠí ROZPO-
ČeT OD ROKU 2005!!! 
Rozpočet pro rok 2016 klade 
důraz i na opravy vlastní-
ho majetku, neobsahuje in-
vestice, které nebyly nutné, 
jako v době nedávné, kdy 
docházelo k zadlužování 
města a neřešily se provoz-
ní náklady, které tyto ne-
potřebné investice přinesly 
a velmi zatěžují rozpočet 
města na úkor daleko přínos-
nějších oprav či investic!!! 
Tento rozpočet rozvíjí měs-
to a přitom ho nezadlužuje, 
vybavuje městskou policii, 
věnuje se investicím v Senio-
ru, rekonstrukcím veřejného 
osvětlení a dalším potřeb-
ným investicím. Opravy se 
věnují chodníkům, školám, 
obecně městskému majetku, 
který byl dlouhou dobu za-
nedbáván. Jinými slovy: Je 
TO neJLePŠí ROZPOČeT 
OD ROKU 2005!!!
 mgr. Jiří veselý, 
 ano 2011

Rozpočet města na rok 2016 
jsem nepodpořil. Je sice 
schválen jako vyrovnaný, ale 
osobně se mi nelíbí, jakým 
způsobem bylo této vyrov-
nanosti dosaženo. Velkým 
negativem ve schváleném 
rozpočtu je pro mne výše 
schválené investice na rekon-
strukci (nebo spíše přestav-
bu) sportovní haly na Baťově. 
Rada města navrhla a hlasy 
koaličních zastupitelů schvá-
lila na tuto akci pro příští rok 
13 mil. korun bez toho, aby 
byl znám podrobný rozsah 

Vyrovnaný rozpočet města, 
to byla jedna ze základních 
podmínek pro to, abychom 
hlasovali pro schválení před-
loženého rozpočtu zastupi-
telstvu. Jde o rozpočet, kdy 
je v plném rozsahu zachován 
chod města i jeho organiza-
cí. Zahrnuje výdaje do všech 
oblastí života ve městě a pod-
poruje činnost a aktivitu jed-
notlivých zájmových skupin, 
které jsou na rozpočtu města 
závislé. Kladně lze hodnotit, 
že zásadním způsobem došlo 
k navýšení finančních pro-

Rozpočet města na rok 2016 je 
zpracován zcela zásadně s prio-
ritou VyROVnAnÝ – dojde-li 
k úsporám, půjdou na rychlejší 
umořování bankovních úvěrů 
z předchozích let, které jednou 
investicí v roce 2015 obzvlášť 
vzrostly. Přesto je vyčleněno 
i na akce investičního charakte-
ru přibližně 30 mil. Kč, a to pro 
údržbu či nezbytné požadavky 
správců nemovitostí stávající-
ho majetku města. V některých 
příjmových položkách jsou 
citelné poklesy – např. „pří-
jmy z hracích strojů“, zatímco 
ve výdajích zvýšení – nárůst 
mezd, zabezpečení dopravní 
infrastruktury atd. Také letos 
má RMO možnost operativ-
ních přesunů mezi finančními 
kapitolami dle platné státní le-
gislativy a schválení ZMO. Do-
zajista, občané mají záruku hos-
podárného používání veřejných 
financí v jejich zájmu. 
 ing. Josef loBPReis, 
 čssd

Rozpočet našeho města 
v plné nahotě ukazuje, že pro 
naše město není prospěšné 
jeho faktické řízení jednou 
stranou trvající déle než 20 
let. Tato strana navíc po od-
chodu současného hejtmana 
trpí nedostatkem kvalitních 
a rozhodných osobností. 
Takto schválený rozpočet 
toleruje veškeré zaužívané 
vazby, které rozpočet vylože-
ně vysávají. Tyto vazby ne-
pochopitelně zvedají manda-
torní výdaje, navyšují počet 
úředníků, a my tak projídá-
me budoucnost. Investujeme 
neuvážlivě, nahodile, bez 
zdravého selského rozumu. 
Za výsměch potom považu-
ji skutečnost, že je počítáno 
s nulovým příjmem rozpoč-
tu z dotačních titulů. Stejný 
přínos, myšleno nulový, pak 
má pro naše město jeho sou-
časné vedení. A z toho jsem 
smutný. 
 Judr. Jaroslav tKadlec, 
 nový impuls

Lampy svítí, odpadky se odvá-
ží, v létě krásné květiny, v zimě 
blikající vánoční výzdoba, asi 
město dobře funguje? Realita 
je jiná. nesvoboda mnoha za-
stupitelů vykoupená placený-
mi místy v dozorčích radách 
umožňuje fungování současné 
koalice o 12 až 13 lidech z 
23. Těsná většina předložila 
a schválila si snad nejhorší fi-
nanční plán v novodobé histo-
rii města. neexistují zde reálné 
úspory, naopak o téměř 10 mil. 
zvýšení výdajů na běžný pro-
voz, bobtnání administrativy, 
nulová podpora podnikání, 
nulové evropské i národní do-
tace, což je opravdový paradox 
v ČR, po dobách, kdy jsme 
investovali průměrně 40 mil. 
peněz z evropy. Ještěže je za-
chována dříve nastartovaná 
podpora sportu, kultury a hu-
manity.  ing. milan PlesaR, 
 nový impuls

Zápis do 1. tříd v ZŠ TGM se koná 12. února od 13 do 18 
hodin.

Zápis do Základní školy praktické a Základní školy spe-
ciální, Komenského 1855, se koná ve středu 10. 2. od  8 
do 16 hodin. nově proběhne i zápis dětí do přípravného 
stupně základní školy speciální. Zapsány budou děti, které  
v průběhu uvedeného školního roku dosáhnou pěti let věku. 

Zápis do ZŠ Mánesova se uskuteční v pátek 12. února  
od 13 do 18 hodin.

Zápis do ZŠ Trávníky se uskuteční 12. února od 13 do 18 
hodin.

zápisy do otrokovických zŠ

Zápis se týká dětí narozených do 31. srpna 2010. 

prací, jejich rozpočet a bu-
doucí náklady na provoz. Pro 
zajímavost: dříve vybudo-
vaný Sportovní areál Baťov 
spolkne ročně z rozpočtu 3,4  
mil. Kč (plánované příjmy 
550 tis. Kč). 
 ing. vojtěch čamBala, 
 Kdu-čsl

středků na údržbu a opravy 
stávajícího majetku města. 
Finanční prostředky rozpočtu 
města jsou omezené a nelze 
předpokládat, že členění vý-
dajů bude vyhovovat všem 
a všichni s ním vysloví sou-
hlas a spokojenost. 
 ing. Jiří ondRáŠ, 
 nezávislí a občané oe

Otrokovice by mohly být bo-
hatým, moderním a čistým 
městem. Ale s tímto přístu-
pem budou stále zadluže-
ným, tak nějak přežívajícím 
podprůměrem. Ovládané lží, 
nepravdou a výmluvami na 
nedostatek peněz.
 Filip ŠimeK, nový impuls

pokládaných příjmů a pláno-
vaných výdajů. Rozpočet byl 
řádně projednán a následně 
většinově podpořen finančním 
výborem a doporučen zastupi-
telstvu ke schválení. Já osobně 
hodnotím velmi kladně, že vý-
dajová stránka rozpočtu kromě 
mandatorních výdajů zahrnuje 
velký podíl finančních pro-
středků určených na opravy, 
udržování a investice do stá-
vajícího majetku města. Vě-
řím, že výdaje budou účelně a 
efektivně vynaloženy do všech 
oblastí života ve městě a přine-
sou užitek co největšímu počtu 
občanů našeho města a podpoří 
činnosti a aktivity všech věko-
vých skupin. Takto navržený 
a schválený rozpočet také po-
vede k snížení dluhu města z 
předchozích období.
 Bc. hana večeRKová, 
 dis., ano 2011 

Cvičitelé a sportovci navštěvující 
sokolovnu využívají od začátku 
roku zrenovovanou parketovou 
podlahu. Rozsáhlá rekonstrukce 
v hodnotě devadesáti tisíc korun 
začala v půlce prosince. „Byla to 
velká investice, a tak pevně věří-
me, že budou všichni ohleduplní 
a podlaha nám zůstane co nejdéle 
hezká. V pondělí 4. ledna se již 
cvičení rozjelo na nové podlaze 
a všichni byli moc spokojení,“ 
pochvaluje si členka výboru TJ 
Jiskra, oddílu Sport pro všechny 
Alena Ježová. Podlaha se celkem 
pětkrát brousila, opravovala a 
tmelila. Dvakrát na ni byl nanesen 
speciální přípravek na úpravy his-
torických budov, kde se parkety 
nelakují. „Těšíme se na všechny, 
co si chtějí protáhnout těla a udě-
lat něco pro zdraví. náš rozvrh je 
na www.sokolovnaotrokovice.cz 
a Facebooku Sokolovna Otroko-
vice,“ vyzvala Ježová.  (red)

sokolovna se pyšní 
renovovanou podlahou

Dne 4. ledna 2016 se v ital-
ské Veroně konala meziná-
rodní taneční soutěž World 

DanceSport Federation. 
Díky finanční podpoře měs-
ta Otrokovice a pod záštitou 
místostarosty města Otroko-
vice Mgr. Jiřího Veselého se 
mohli mistři České republiky 
2015 v kombinaci 10 tanců 
Jakub Zaorálek a nikola Tep-
lá zúčastnit této soutěže. Z 
Verony přivezli ze standard-
ních tanců stříbrnou medaili. 

Děkujeme městu Otroko-
vice za maximální podporu a 
důvěru.  
 Pavel BaRtoŠ,
  Dance Talent Zlín 

Správní rada Fondu rozvoje bydlení 
stanovila termín uzávěrky pro podání 
žádostí o úvěr v 73. kole na 25. února 
2016. Formuláře k podání žádosti spolu 

s výpisem z uvedeného předpisu jsou k 
dispozici v informacích Městského úřa-
du Otrokovice, v budově č. 1, kde se také 
vyplněné žádosti podávají. 

Další informace: Ing. Lucie Guricová, 
referentka odboru ekonomického, tel.: 
577 680 227, e-mail: guricova@muotro-
kovice.cz.  (red)

termín uzávěrky 73. kola výběru zájemců o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

První letošní stříbro pro otrokovice
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foyer kinosálu, vernisáž 1. 2. v 18 hod., vstup volný
KdYž ženY maluJí neJen ženY 
Anežka Ungerová a Miluše Slezáková malují portréty žen a ženský akt. 
Jsou tu také zahradní zátiší, krásně barevná příroda, zátiší s hrozny nebo 
podzimní kytice a zahradní keramika. Obrazy jsou malované akrylem na 
plátně a olejem na sololitu. Výstava potrvá do 25. 2. 

Městská galerie, 2. 2. v 18 hod., vstup volný
RoBeRt BučeK, sochař
Vernisáž – výstava sochaře, mimo jiné i autora sochy Antonína Bati v 
Uherském Hradišti. Výstava potrvá do 28. 2. 

neděle 7. 2., 14 hod., velký sál, vstupné 120 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „naše muzika“
zlaŤulKa
Dechová hudba z Podluží se zpěváky Janou Janoškovou, Jaroslavem Snop-
kem a kapelníkem Peterem Ondriskou vás pobaví v dalším oblíbeném ta-
nečním odpoledni...

čtvrtek 11. 2., velký sál, v 19 hod., vstupné 120 Kč, mládež a studenti 60 
Kč, členové KPH na předplatenky
smetanovo tRio
patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. V obsazení Jitka 
Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle a Jan Páleníček  – violoncello, vám 
zahrají skladby od Beethovena, Šostakoviče, Mendelssohna a další.

neděle 14. 2., velký sál, od 15 hodin, vstupné 80 Kč
nosáčKova doBRodRužství - PinÓKio
Výpravná, muzikálově zpracovaná inscenace na motivy známého příběhu 
dřevěného panáčka. Představení pro děti od 3 do 9 let v podání Hravého 
divadla z Brna.

neděle 21. 2., 15–18 hod., bar I. patro, vstupné 90 Kč 
KdYBY tY muziKY neBYlY
Příjemné nedělní odpoledne při známých melodiích. Hraje Jaroslav Zimák, 
zpívají Jarka netíková a Vlasta Procházková, kontrabas Bohouš Bébar, 
bicí Miloš Horňák. Zajistěte si vstupenky v předprodeji včas, počet stolů 
je omezen.

středa 24. 2., 19 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 220 Kč, 
v den akce 250 Kč
waBi daněK – a život běží dál
Koncert charizmatického písničkáře s úzkým vztahem k našemu regionu  
a současně autora mnoha známých písní, které doslova zlidověly - Hudson-
ské šífy, Outsider waltz, Ročník 47, Fotky, na cestě, Píseň, co mě učil listo-
pad, Las Palmas, Vítr,... a především Rosa na kolejích. Wabiho doprovodí 
dlouholetý spoluhráč, brilantní kytarista Miloš Dvořáček.

Městská galerie, 29. 2. v 18.00 hod., vstup volný
RadeK PoláŠeK, BadatelsKá PRáce v otRoKovicích
Slavnostní zahájení a výstava aktivit jednoho z činných členů Klubu přátel 
historie města Otrokovice. Výstava potrvá do 27. 3. 

Připravujeme na březen
10.-13. 3. FORBínA – tradiční přehlídka amatérských divadel, 18. 3. Ma-
rián Varga - koncert, 1. 4. Hradišťan a Vlasta Redl!!! 

Kino Beseda
čtvrtek 4. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Česko 2015, 97 min., přístupno od 12 let
PadesátKa – komedie
Lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije, legendární lovec 
žen ozdobený neplodností, barman se zálibou ve věštění. A také Pavka, 
nejstarší žijící člen tradiční běžkařské rodiny Bulánů. 

středa 10. 2., 18 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Česko 2014, 73 min., přístupno
aldaBRa: Byl jednou jeden ostrov 3d – rodinný
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných 
živočichů, kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společen-
ství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. 

pátek 12. 2., 10 hod., kinosál, vstupné 50 Kč
Česko 2015, 103 min., přístupno 
celeBRitY s. r. o. – Bio senior – komedie
Děj filmu nás zavede do studia se všemi typickými postavičkami tohoto 
světa rychloobrátkové zábavy. Režisér Tomáš přichází s odvážným nápa-
dem. Aby zvedl sledovanost seriálu, vloží do děje postavu, která je inspiro-
vána reálnou postavou lobbisty – mafiána.

čtvrtek 18. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA 2016, 101 min., titulky, přístupno od 12 let
PoldŮv ŠvaGR – akční, komedie
Ben Barber má čerstvý diplom z policejní akademie a vyhlídku na šťastný 
život po boku krásné Angely. Její brácha James Payton z toho není ani 
trochu nadšený, ale když už se mu nepodařilo sestře svatbu rozmluvit, roz-
hodne se z Bena udělat pořádného chlapa.

neděle 21. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 115 Kč
USA 2015, 92 min., dabing, přístupno
alvin a chiPmunKové: čiperná jízda – rodinný, komedie, 
hudební, animovaný
Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy na-
bití energií, písničkami a především šílenými nápady. Jejich nový, už čtvrtý 
příběh začíná tradičně: velkým nedorozuměním.

neděle 28. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Česko 2016, min., přístupno
řachanda – pohádka
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždyc-
ky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném 
Černém lese, naučí se od nich, že tak, jak se chováme k ostatním, tak se 
pak oni chovají k nám. 

Připravujeme kino na březen
Zoolander 2, Bohové egypta 3D, Padesát odstínů černé, Batman vs. Su-
perman: Úsvit spravedlnosti, Kung Fu Panda 3, Malý princ, Lída Baarová 
- Bio senior, Lemmy! - rocková legenda ve filmu

Připravujeme zájezd na březen
12. 3. DUnAJSKÁ STReDA

ÚnOR

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BeSeDA – Otrokovická BeSeDA, s. r. o.,
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  

www.besedaotrokovice.cz,  kontakt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103.
Předprodej v Turistickém informačním centru Otrokovice je otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., www.tic-otro-

kovice.cz. Městská galerie je otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

pátek  19. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 100 Kč

o sPoRtovní slávě
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, kolektivů  
a trenérů roku 2015. Moderuje Petr Svěcený. Hrají a zpívají Popstars – Bee 
Gees. Po skončení programu pokračuje v kinosále taneční zábava se sku-
pinou Kosovci.

Jazykové kurzy na

Nám. 3. května 1791 (nová budova MÚ), Otrokovice, tel. 777 832 792
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Otrokovická BeSeDA otevírá ve 
spolupráci s Richardem Zápecou 
kurz BOJOVÉ UMĚní SAMURA-
JŮ pro děti od 10 let a pro dospělé. 
Ukázková hodina 27. 1. 2016 v 17:30 
(děti) a v 18:30 (dospělí) v horním 
baru velkého sálu, 2. patro budovy 
OB. Podrobnější informace a přihláš-
ky v TIC 571 118 103.

Pokud jste nedostali Otrokovické 
noviny do schránky, jsou  

k vyzvednutí v Turistickém  
informačním centru v Otrokovické 

BeSeDĚ od 27. ledna 2016.



Dnem 25. ledna 2016 zahájí Krajský úřad Zlínského kraje 
příjem žádostí o dotaci v rámci tzv. „Kotlíkových dotací“. Jak 
již bylo v předchozích číslech Otrokovických novin avizová-
no, tentokrát jsou podmínky pro získání dotace na pořízení 
nového, ekologicky mnohem kvalitnějšího tepelného zdroje 
velmi výhodné. Další výhodou je skutečnost, že žádosti ten-
tokrát vyřizují přímo krajské úřady, takže lze předpokládat 
zjednodušení procesu získání podpory. 

Krajská rada schválila „Program výměny zdrojů tepla v do-
mácnostech Zlínského kraje“ na svém zasedání 21. prosince. 
Od té doby je na webových stránkách kraje – www.kr-zlin-
sky.cz - možno pod odkazem „KOTLíKOVÉ  DOTACe“ 
získat veškeré informace a podklady potřebné k podání žá-
dosti. na telefonních číslech 577 043 833, 577 043 825 jsou 
pracovníci krajského úřadu připraveni zodpovědět dotazy  
a stejně tak je možné využít adresu elektronické pošty 
kotliky@kr-zlinsky.cz.

Jak už to tak bývá i při vyřizování žádostí o kotlíkové do-
tace platí známé: „Kdo dřív příjde, ten dřív mele“. Proto po-
kud jste vlastníky staršího kotle na pevná paliva, neváhejte  
a s podáním žádosti si pospěšte. Odměnou vám bude nejen 
pořízení nového zdroje tepla za velmi příznivou cenu a po-
zitivní reakce sousedů, ale hlavně dobrý pocit, že jste svým 
dílem přispěli ke zlepšení ovzduší, které dýchají vaše děti.

 ing. Petr zaKoPal
 vedoucí odboru životního prostředí
 Městský úřad Otrokovice

OtrOkOvické
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kalendář významných akcí
sobota 6. 2. od 9 hodin
masoPustní ReJ maseK – SDH Kvítkovice vás zve do masopustního 
průvodu, který projde ulicemi Kvítkovic a navštíví jednotlivé domácnosti. Sraz 
masek v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici Kvítkovice. 

sobota  6. 2. od 9 hodin
vodění medvěda – tradiční průvod masek prochází centrem Otrokovic 
od požární zbrojnice přes náměstí 3. května, ul. Komenského, Dr. Stojana, ná-
břeží a Újezdy, pořádá SDH Otrokovice. 

pátek 19. 2., Otrokovická BeSeDA
o sPoRtovní slávě

Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, kolektivů  
a trenérů roku 2015. 

neděle 21. 2., sokolovna
dětsKý sPoRtovní KaRneval
Sraz masek 15.30, začátek v 16 hodin. Promenáda masek, tanec, soutěže. Více na 
www.sokolovnaotrokovice.cz, Facebooku

sobota 27. 2., od 19.30 hod., sokolovna
tRadiční Ples
Vystoupení aerobiku, hraje Vivian band. Srdečně zve TJ Jiskra Otrokovice, od-
bor SPV.

Celkem 40 285 lidí navštívilo v loň-
ském roce velký sál Otrokovické Be-
SeDy, což je o 5 385 více, než stano-
vuje dotační podmínka.

„nejvíce účastníků, 7 409,  přišlo 
v dubnu. Bylo to dáno hlavně aka-
demiemi škol a školských zařízení, 
koncerty Věry Špinarové a Vlasty 
Redla a také velkým Včelařským kon-
gresem,“ uvedla programová pracov-
nice Otrokovické BeSeDy  Lenka 
navrátilová. Doplnila, že velký počet 
lidí se zúčastnil také akcí v říjnu, kdy 
jich přišlo 5 062 díky entomologic-
ké výstavě a programům Otrokovic-
ké BeSeDy, jako byl koncert Jiřího 
Suchého a Jitky Molavcové, divadlo 
s evou Holubovou či festival Stetson 
and Bourbon. Tradičně velkou ná-
vštěvnost zajišťují domácí představení 
divadla Tyjátr a taneční show skupiny 
Anifé a předsilvestrovské divadlo. ne-
malou měrou také přispívají účastníci 
v kurzech, které se také konají ve vel-
kém sále. 

„Velký sál stoprocentně splňuje po-
žadavky pro výstavy podobného dru-
hu. Kladně hodnotím zejména jeho 
prostornost, kdy mezi výstavními sto-

ly prošlo více než tisíc lidí, dále pak 
intenzitu osvětlení, která je nutná ze-
jména u malých exemplářů a oceňuji 
též možnost dokonalé klimatizace,“ 

vyzdvihl mimo jiné pořadatel meziná-
rodního entomologického výměnného 
dne a výstavy Dan Čagánek. 

naopak co se týká návštěvnosti sálu  

v letních měsících, dařilo se spíše kul-
tuře pod širým nebem. V červenci  pro-
šlo sálem 340 a v srpnu 456 návštěvní-
ků.  Anna novotná

velký sál dokázalo naplnit profesionální i ochotnické divadlo

tradičně vyprodáno. Povánoční divadelní představení Božská Sarah s Ivou Jan-
žurovou a Kryštofem Hádkem sledovalo plné hlediště.  Foto: anna novotná

Název projektu: Otrokovická Bese-
da – zprovoznění velkého sálu
Investor:  Město Otrokovice
Zhotovitel: sMO,  a. s.
Projektant: J a P architects s. r. o.
Celkové náklady projektu:  
39 043 637,56 Kč
Dotace ROP EU Střední Morava: 
15 999 999,81 Kč
Vlastní prostředky:  
23 043 637,75 Kč
Tento projekt byl spolufinancován ze 
zdrojů evropské unie www.rr-stred-
nimorava.cz

 

     

                              Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU 

vyhlašují 

SOUTĚŽ V PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

Soutěž je součástí projektu Koledy tří národů  
spolufinancovaného ze zdrojů EU – Fondu mikroprojektů 

 
Soutěžní cukroví v množství cca 2kg přineste v neděli 16. 12. 2012 na Otrokovickou BESEDU 

před začátkem akce od 12.30 do 14.30 hodin. 

Vyhodnocení soutěžních vzorků proběhne v neděli 16.12.2012 v sále Otrokovické BESEDY v průběhu 
akce Koledy tří národů.  

Omezenému počtu účastníků budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví a to až 
do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě předložení orazítkovaných účtenek.  

Porotou vyhodnocení nejlepší cukráři se mohou těšit na hodnotné ceny! 

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU 
MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“ 

 

únor, v otvírací době DDM
zvířecí svět
kterékoliv středisko DDM
Použijte libovolnou techniku 
i materiál. Výtvor označte 
jménem, třídou, školou a 
nezapomeňte uvést kontakt 
(e-mail nebo telefon). Ode-
vzdávat můžete až do 26. 2. 
Všechny vaše práce budou 
odměněny a vystaveny v 
prostorách DDM Sluníčko 
po celý duben a květen 2016. 

Součástí výstavy bude též 
hlasování o nejsympatičtější 
dílo.
Cena: zdarma

1.–2. 2. 
začátek 1. 2. v 17 hodin, 
konec 2. 2. v 18 hodin
nocování 
ve sluníčKu
DDM Trávníky
netradiční návštěva zlínské-
ho divadla, návštěva kina a k 
tomu spousta her a zábavy.
Cena: 450 Kč

12.–13. 2., od 17 hod.
nocování v centRu
CVČ Baťov
Určeno pro děti od 6 do 10 
let. Pro všechny, kteří si chtějí 
užít jiné nocování než to do-
mácí. Podrobné info: doleza-
lova@ddmslunicko.cz
Cena: 250 Kč

17. 2., od 16 do 18 hod.
tvoření PRo vŠechnY
DDM Trávníky
Přijďte si odrátkovat vlastní 
nádobu podle svých představ. 

Opletete si drátkem hrnek, 
láhev či jinou skleněnou ná-
dobu. 
Akce na přihlášku, více info 
na www.ddmslunicko.cz

18. 2., od 16.30 do 18.30 hod.
Badatelé
DDM Trávníky
Čas pro správné koumáky, 
badatele a rozumbrady. Zkou-
mejte, jak věci fungují a k 
čemu nám slouží. Akce je ur-
čena dětem ve věku 7–11 let.
Cena: 40 Kč

26.–28. 2., zahájení v 18 hod.
RPG víKend
DDM Trávníky
Již jedenáctý ročník tradiční-
ho turnaje ve fantasy hře na 
hrdiny Dračí doupě. Pro účast 
je třeba registrace pětičlenné 
družinky. Více info na www.
ddmslunicko.cz
Cena: 90 Kč bez nocování, 
250 s nocováním a 150 Kč 
společná registrace družinky.

 Těší se na vás DDM Sluníčko
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

výhodné „Kotlíkové dotace“ se rozbíhají. neváhejte!

Kde zísKat inFoRmace:
www.kr-zlinsky.cz

pod odkazem „KOTLíKOVÉ  DOTACe“

telefony: 577 043 833, 577 043 825
e-mail:  kotliky@kr-zlinsky.cz

spolek Rozumění ve spolupráci  
s Městem Otrokovice a Otrokovickou 
BeSeDOU srdečně zve na výstavu

sochY
RoBeRt BučeK.

Vernisáž se koná v úterý 2. února  
v 18 hodin v Městské  

galerii Otrokovice.
Výstava potrvá do 27. února.



OtrOkOvické
nOviny8

Vážení spoluobčané, přátelé,
na prahu roku nového je ob-
vyklé a zcela určitě i potřebné 
ohlédnout se za rokem končícím 
a zamyslet se a pojmenovat vše 
významné, co se v tomto obdo-
bí událo a co nás v roce příštím 
očekává. no a jak je již dlouho-
dobým zvykem, soustředím se 
nejprve na hospodaření v roce 
uplynulém.

Rozpočet pro rok 2015 byl 
hodně specifický. Bylo potřeb-
né řešit dofinancování projektu 
realizace nového vjezdu do prů-
myslového areálu Tomy kříže-
ním se železniční tratí v celkové 
výši více než 80 milionů korun, 
což nám samozřejmě nedávalo 
prostor pro další významnější 
investiční akce. Snad bychom 
mohli zmínit ještě revitalizaci 
ulice nerudova, kde byl pů-
vodní vjezd do Tomy, kdy jsme 
plnili slib občanům v této ulici, 
kteří byli dlouhodobě sužováni 
nadměrným hlukem, prachem 
a otřesy, které doprovázely ná-
jezdy kamionů a dalších vozidel 
do areálu. V rámci této revitali-
zace byly rekonstruovány chod-
níky a nově vysazena zeleň. 
Z dalších investičních akcí bych 
pak zmínil výměnu zábradlí 
na mostě přes Dřevnici v ulici 
nadjezd ve výši více než dva 
miliony korun. Další finanční 
prostředky pak byly směřovány 
do oprav a údržby v oblasti škol-
ství, životního prostředí a oblas-
ti sociální. Jak už jsem zmínil, 
vzhledem k výše zmiňované, 
finančně velmi náročné inves-
tici byla další investiční činnost 
částečně utlumena a v tomto 
roce 2015 jsme většinu úsilí 
věnovali přípravě strategických 
investičních projektů, obsaže-
ných v Strategickém plánu roz-
voje města. Z těchto projektů lze 
zmínit například práce na pro-
jektu řešící zásadní rekonstrukci 
městské sportovní haly, která je 
již značně amortizována a neod-

povídá dnešním standardům jak 
v oblasti technické, tak uživatel-
ské, dále pak pořízení projektu 
dokončení protipovodňového 
opatření Laziště, kde po reali-
zaci vznikne zóna pro možnou 
zástavbu 80 rodinnými domy, 
projekty stezek pro pěší a cyklis-
ty zabezpečující pohodlné a bez-
pečné spojení jednotlivých měst-
ských částí a napojení na páteřní 
cyklostezky Otrokovice–Zlín 
a podél Baťova kanálu. V této 
souvislosti rovněž zpracovává-
me aktualizaci cyklokoncepce 
Otrokovic. Z dalších projektů, 
které jsme zpracovali, bych zmí-
nil vybudování nového zázemí 
pro školní družinu ZŠ TGM pro 
šedesát žáků. V sociální oblasti 
připravujeme projekt pro Seni-
or směřující ke zkvalitňování 
poskytování služeb, zázemí pro 
materiální vybavení a projekt 
zabezpečující výstavbu omeze-
ného množství malometrážních 
bytů pro sociálně vymezenou 
skupinu občanů v městské části 
Letiště.

Snahou pro další období je 
maximálně možné, samozřejmě 
při vyhodnocení potřebnosti, 
využívání dotačních možností. 
Vedle pravidelných a obvyklých 
dotačních titulů se město v nad-
cházejícím období bude ucházet 
i o dotace v rámci programů inte-
grovaného plánu rozvoje území 
a Místní akční skupiny Severní 
Chřiby a Pomoraví. Zde jsou 
projekty nasměrovány převážně 
do oblasti budování a zkvalit-
ňování dopravní infrastruktury, 
a to ve všech městských částech. 
Jedná se o vybudování zastřeše-
ných zastávek městské hromad-
né dopravy, nových parkovacích 
míst, revitalizaci centrálních 
ploch na sídlišti Trávníky a další 
odstraňování bariér pro zlep-
šení podmínek pro pohyb osob 
se sníženou schopností pohybu 
a orientace.

 na posledním zasedání zastu-

pitelstva města v prosinci 2015 
jsme schválili rozpočet pro rok 
2016. Je konstruován tak, že 
je vyrovnaný na straně příjmů 
a výdajů ve výši 300 287 840 
korun. Ve struktuře rozpočtu 
jsme akcentovali zvýšené vý-
daje na péči o majetek města, 
tedy pro oblast oprav a údržby 
městského majetku, kde jsme 
v minulých letech zůstali hodně 
dlužni. Pravda, není to až tak 
mediálně výživné, nicméně je to 
více než potřebné. nelze done-
konečna realizovat nové a nové 
investiční akce podle zveřejně-
ných výzev, které mají povět-
šinou nároky na další a další 
provozní náklady. Jsem rád, že 
většina zastupitelů chápe, že 
nelze dotacím přizpůsobovat 
plánování rozvoje města, ale že 
postup má být opačný, tedy nej-
prve definovat, co město potře-
buje a podle takto stanovených 
priorit hledat dotační tituly.

Přestože budeme znát přesná 
čísla až v měsíci únoru 2016, lze 
konstatovat, že rok 2015 bude 
z pohledu financí pro město 
rokem úspěšným. Rozpočet by 
měl skončit s přebytkem a za-
dlužení se významněji snížit. 
na přesnější vyčíslení si však 
počkejme do února 2016.

ne jen penězi se měří míra 
spokojenosti a kvality života 
ve městě. Velkou roli tu hraje 
rovněž skutečnost, jaké podně-
ty a podmínky vytváří město 
pro rozvoj občanských aktivit, 
pro možnost seberealizace, a to 
například v oblasti kultury, spor-
tu, vzdělávání. Snažíme se již 
dlouhodobě podporovat spol-
kovou činnost, která zmíněné 
aktivity nabízí. Vznik Městské 
galerie společně s prostory v Ot-
rokovické BeSeDĚ dává mož-
nosti k prezentaci výsledků vý-
tvarných činností, fotografické 
tvorby či k zamyšlení nad his-
torií města či regionu. Rovněž 
kvalita vzdělávání předškoláků, 

žáků základních škol patří k pri-
oritám, kdy město přistupuje 
k projektům, které směřují k je-
jímu dalšímu zvyšování, a to ne-
jen v Otrokovicích, ale i v celém 
regionu. Město rovněž podporu-
je školy, které sice nezřizuje, ale 
které mají sídlo v našem městě 
a jejich žáci jsou převážně děti 
z Otrokovic, a to je gymnázi-
um, střední průmyslová škola, 
základní umělecká škola a Zá-
kladní škola praktická a základní 
škola speciální Otrokovice.

Před několika dny pracovníci 
sociálních služeb oslavili desáté 
výročí komunitního plánování 
na Otrokovicku. Malá retro-
spektiva dala nahlédnout do de-
setiletí stálého rozvoje a zkvalit-
ňování těchto služeb, na kterých 
participují stovky lidí z regionu, 
jak ze strany poskytovatelů, tak 
jejich partnerů, tedy obcí v re-
gionu. Kvalita komunitního 
plánování na Otrokovicku patří 
k nejlépe hodnoceným, a to ne-
jen ve Zlínském kraji, ale i v ce-
lorepublikovém měřítku.

Rovněž ve spolupráci s part-
nerskými městy jsme se posunu-
li dále. Se slovenskou Dubnicí 
nad Váhom jsme se nad rámec 
stávajících akcí dohodli na vzá-
jemných výměnných setkáních 
seniorů, zástupců městských po-
licií a dalších vystoupeních zá-
stupců kultury na městských ak-
cích. Další rozvíjení spolupráce 
s maďarským Vácem a polským 
partnerským městem Zawadzkie 
jsou v jednání. V roce 2015 jsme 
poprvé organizovali farmářský 
den s očekáváním, jak bude při-
jat občany. Ohlas byl veskrze 
pozitivní, proto s jeho uspořádá-
ním v roce 2016 počítáme. 

nicméně, přiznejme si, ne-
jsme město bez problémů. Pře-
trvává občasný zápach na Bah-
ňáku, nedostatek parkovacích 
míst ve všech místních částech, 
neohleduplnost některých spo-
luobčanů při rušení nočního 

klidu, venčení pejsků a uklí-
zení po nich, leckdy používání 
zábavní pyrotechniky uvnitř 
sídlišť. Rovněž dlouhodobě usi-
lujeme o zrušení zpoplatnění 
severovýchodní části obchvatu 
města, protože nám přivádí den-
ně stovky automobilů středem 
města na kvítkovickou křižovat-
ku a komplikuje nám dopravu 
v této části města. Rovněž se 
nemůžeme smířit s neschop-
ností odpovědných ministerstev 
zabezpečit rozhodnutí města 
prostřednictvím obecně závazné 
vyhlášky, realizovat nulovou va-
riantu hazardu v Otrokovicích. 
Problémem je rovněž stavba 
skladu pneumatik realizovaná 
na hranici katastrů Otrokovic 
a napajedel.

Abychom mohli s občany 
přímo diskutovat o problémech 
jednotlivých městských částí, 
sešli se radní včetně starosty 
a místostarosty v roce 2015 
na čtyřech setkáních s občany. 
Setkání byla podnětná, hojně 
navštěvovaná a ve všech pří-
padech velmi přínosná. Vedení 
města obyvatele jednotlivých 
městských částí informovalo 
o plánovaných akcích a záro-
veň jsme si vyslechli pohledy 
jednotlivých občanů a někte-
ré pak zapracovali do plánů či 
projektů. Protože se tato setkání 
setkala s velkým zájmem, bude-
me v nich pokračovat.

Vážení a milí spoluobčané, 
přátelé. Do nového roku 2016 
Vám všem přeji hodně zdraví, 
hodně pozitivní energie na pře-
konávání překážek, které na nás 
zcela určitě čekají, dále pak aby 
nescházelo štěstí, láska a po-
rozumění našich nejbližších. 
Vykročme proto do nového 
roku rázně a tou pravou nohou 
a udělejme vše pro to, aby se 
nám všem žilo v našem krás-
ném městě dobře.

 mgr. Jaroslav BudeK, 
 starosta Otrokovic

novoRoční PozdRav staRostY otRoKovic

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

AKCE: daňové přiznání 2015 e-mailem

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)
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archiv městské televize 
otrokovice: 

www.mtvo.cz

Dne 15. prosince proběhl v sále 
Otrokovické BeSeDy koncert 
či spíše mezioborový projekt  
ZUŠ Otrokovice  nazvaný Ježí-
šek má narozeniny, na kterém 
vystoupili žáci hudebního, ta-
nečního a literárně-dramatic-
kého oboru.  Byly na něm pre-
zentovány též práce žáků  oboru 
výtvarného. ZUŠ Otrokovice se 
rozhodla věnovat výtěžek z akce 
projektu MaleMimi.cz, jehož 
cílem je získat prostředky na re-
konstrukci pokojů ve zlínské 

nemocnici a umožnit předčasně 
narozeným dětem trávit první 
okamžiky v těsném kontaktu 
s rodiči. Díky hojné návštěvě a  
štědrosti  dárců se podařilo vy-
brat 10 414  Kč. Bezprostředně  
po skončení koncertu byl výtě-
žek předán MUDr. Dagmar Ko-
vaříkové. Mnohokrát děkujeme 
všem návštěvníkům a dárcům 
a těšíme se na další setkání. 

 michael ŠimŮneK, 
 ZUŠ Otrokovice
 Foto: světlana macáKová

Ježíšek měl narozeniny pro malemimi.cz
O tom, že se nebude navyšo-
vat cena tepelné energie v roce 
2016, informovala otrokovic-
kou radnici Teplárna Otroko-
vice. V našem městě je teplo 
pro přibližně 5 600 domácností 
dodáváno městskou společnos-
tí TeHOS, která je vlastníkem 
a provozovatelem více než 
15 km horkovodních rozvodů 
a více než 200 objektových 
předávacích stanic.

„Odběratelé teplárny nebu-
dou platit za teplo více. na stej-
né úrovni drží společnost ceny 
už od roku 2013 a patří k nej-
levnějším teplárnám v České 
republice. Cena tepla v roce 
2016 zůstane na stejné úrovni 
jako letos,“ ubezpečila tisko-

vá mluvčí Teplárny Otroko-
vice Jana Burešová. „Výsled-
nou cenu ovlivňují náklady 
na nákup paliva, dále investi-
ce do ekologických opatření 
i ceny povolenek na emise 
skleníkových plynů, které 
musí firma nakupovat. Tep-
lárna také investuje do moder-
nizace technologií a rozvodné 
sítě. Podstatná část tepla míří 
do průmyslového sektoru, dále 
společnost zásobuje domác-
nosti, školy, obchodní centra 
a další instituce,“ objasnila.

Cenu tepelné energie nebude 
zvyšovat ani TeHOS. „Tep-
lárna nám cenu nakupovaného 
tepla na rok 2016 nenavýšila 
a navyšovat ji nebudeme ani 

my, a to přesto, že se snižuje 
objem dodávaného tepla vli-
vem zateplování domů a vli-
vem vyššího průběhu venkov-
ních teplot. naposledy jsme 
cenu tepla navýšili v roce 
2013, kdy jsme museli alespoň 
částečně do své ceny promít-
nout navýšení ceny od Tep-
lárny. Předběžná cena tepelné 
energie na rok 2016, projedna-
ná dozorčí radou a dne 16. 12. 
2015 schválená radou města 
v působnosti jediného spo-
lečníka, je 497,71 Kč/GJ bez 
DPH (tj. 572,37 Kč/GJ s DPH 
15 %),“ sdělil jednatel TeHO-
Su Tomáš Morys.
 Romana stehlíKová,
 mluvčí Otrokovic

cena tepla se v otrokovicích letos nezvýší



Chci touto cestou poděkovat 
všem, kteří dne 10. prosince 
doprovodili mou maminku, 
paní irenu KučeRovou 
na její poslední cestě. Rovněž 
děkujeme za květinové dary. 
Děkují dcera Lenka a syn Mi-
roslav s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.  
Dne 18. ledna uplynul první rok, kdy nás navždy 
opustila paní milena motalíKová. S lás-
kou a úctou vzpomínají dcera, zeť, vnuk, pravnuk  
a všichni blízcí.

Dne 25. ledna si připomeneme 20 smutných let, 
kdy nás navždy opustil Robert smolinKa. 
S láskou stále vzpomínají maminka eva, sestra 
Lenka s rodinou, bratr Jiří.

Je pouhé zdání, že čas hojí rány, v srdci stále zů-
stává bolest a vzpomínání.
Dne 27. ledna si připomeneme již 6 let, co nás 
opustila naše drahá maminka, babička, paní

Jarmila PoliŠensKá. 
S láskou vzpomínají manžel Zdeněk, dcery Jana a Jarmila s ro-
dinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 30. ledna tomu bude 9 let, co nás navždy opus-
til pan

zbyněk BRázdil.
Stále vzpomíná celá rodina Brázdilova. 

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout. 
Dne 31. ledna uplyne již 28 let od úmrtí pana

Františka steJsKala. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, spolu s námi 
tichou vzpomínku. Děkuje manželka a dcery s ro-
dinami.

Kdo znal, vzpomene, kdo miloval, nezapomene.
ing. František nahodil nás opustil před deseti léty. 

nezapomeneme.

Dne 25. prosince uplynuly 4 smutné roky, kdy nás 
navždy opustil pan

milan KřiváK. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, děti 
a vnuci.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, kte-
rý jsi s námi žil. Tvůj odchod stále bolí, na Tebe zapo-
menout nedovolí. Dne 16. ledna by se dožil  
86 let pan otakar zatlouKal. To mu však 
nebylo přáno a zemřel dne 4. ledna 2012. Kdo jste 
ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpo-
mínku děkují manželka Jana a dcery s rodinami.

Dne 4. ledna jsme si připomněli 10. výročí úmrtí, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček, pan antonín hRoch. Za 
tichou vzpomínku děkují manželka Jitka a dcery 
Jitka a Jarmila s rodinami.

I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi. 
Dne 5. ledna uplynulo 9 let od úmrtí pana  
aleše KundeRY. S láskou vzpomínají manželka 
Marie, děti Alena, Aleš a Dušan s rodinami.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. 
Dne 10. ledna uplynul 1 rok od úmrtí pana  
aloise olŠáKa. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Ma-
rie, syn Radim, dcera Šárka a vnučka Sandra.

Odešla v tichosti, ale v našich srdcích zůstává.
Dne 10. ledna 2016 uplynulo 20 let, co nás navždy 
opustila paní alžběta RYBensKá. Stále vzpo-
mínají dcera a synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 14. ledna uplynul rok od úmrtí paní Jaroslavy 
maRtYnKové. S láskou vzpomínají maminka 
Marie, manžel Pavel, dcera, syn, sestra Hana a celá 
rodina.Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene...
Dne 15. ledna jsme vzpomněli 18. výročí umrtí 
pana antonína PavlíčKa. Stále vzpomínají 
manželka Marie a dcera Jitka s rodinou.

Odešel, ale zůstal v našich srdcích, kteří jsme ho milovali.
Dne 16. ledna uplynul 1 rok, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný syn, bratr, švagr, strýc, prastrýc, 
pan František vlK. S láskou a úctou vzpomínají 
maminka Anna, sestra Jarmila s manželem Milo-
slavem, synovci Martin a Petr s rodinami.

Rodiče nikdy neumírají. Rodiče jenom spí, aby se probouzeli ve 
vzpomínkách svých dětí. 
Dne 17. ledna uplynulo 28 let, kdy nás navždy 
opustil pan stanislav vlčeK. Stále vzpomíná 
dcera s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.
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sPolečensKá KRonikA

PoděKování

BlahoPřání

inzeRce

v otrokovicích koupím 
menší byt, cena dle stavu.  
Tel.: 739 122 174.

Koupím garáž v Moravní ulici 
nebo na Štěrkovišti. 
Tel.: 602 740 334
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společenská kronika: cena 
za zveřejnění je 120 Kč  
vč. DPH/osoba. Podklady 
a platby přijímá Turistické 
informační centrum, Otro-
kovická BeSeDA, 
Po–Pá  8–12, 13–18 hod.,
So 8–12 hod., 
tel.: 571 118 103.

otRoKovicKé novinY Periodický tisk územního samo-
správného celku. Měsíčník města Otrokovice. vydavatel: Otro-
kovická 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. Dis-
tribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená 
místa. zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BeSeDA, 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104, re-
dakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada: Mgr. Jaroslav 
Budek (předseda), Mgr. Pavel Černošek, Mgr. Ivo Marušák, 
Mgr. Věra Kramářová, Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna novot-
ná, Bc. Michal Petřík, Bc. Romana Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý, 
Šéfredaktorka: Ing. Anna novotná. inzerce: zákl. cena: 20 Kč/
cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.
cz Graf. úprava: Ing. Anna novotná, Michal Kratochvíl, Martina 
Fojtíková. tisk: Hart press, spol. s r. o., distribuce: Česká pošta,  
s. p.,  nevyžádané příspěvky se nevracejí. 

odvoz zdaRma – cena dohodou
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studio Jana – KOS-
MeTIKA, MASÁŽe LÁ-
VOVÝMI KAMeny, 
MOŽnOST ZAKOUPení 
DÁRKOVÝCH POUKA-
ZŮ. na Vaši návštěvu se těší 
Věra Černá, Obchodní 1317, 
Otrokovice. Objednávky na 
telefonním čísle 606 129 185.
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Ing. Radka Šenková
• vedení podvojného 
účetnictví a daňové evidence
• zpracování mezd a všech
druhů daňových přiznání

+420 604 760 136
senkova.radka@email.cz

PlYnoseRvis-toPení 
Otrokovice. Montáž a opra-
vy plynu, plynových spotře-
bičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, Ariston, John Wood.  
Tel. 604 988 815.

technické služby otro-
kovice s. r. o., K. Čapka 
1256, Otrokovice  při-
jmou na zkrácený úvazek 
sPRávce sBěRné-
ho dvoRa na ulici  
K. čaPKa. Zájemci  
o pracovní místo se mohou 
hlásit u p. Zapletalové te-
lefonicky – číslo  telefonu 
577 922 329, 603 159 744 
nebo osobně v sídle spo-
lečnosti v době od 6.00 do 
14.00 hodin. Osobní schůz-
ku je nutné si vždy předem 
sjednat telefonicky.
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Pronajmu prostory pro kos-
metiku volné od 1. 2. 2016, 
Masarykovo nám. 217, napa-
jedla. Tel. 603 851 865.

hledám do provozovny  
v Otrokovicích-Baťově MAnI-
KÉRKU-PeDIKÉRKU se ŽL. 
Info na tel.: 723 50 33 94.

Dne 24. prosince oslavila naše milovaná babička, 
maminka a prababička, paní

irena miKová krásných 90 let. 
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje rodina.

Dne 13. ledna se dožila krásných 60 let naše ka-
marádka, paní

marta staniKová. 
Přejeme jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohody. 
Přání posílá rodina Lukáškova a kamarádka Lenka.

Dne 29. ledna se dožívá životního výročí 85 let 
pan ing. František sméKal. 

Do dalších let hodně zdraví, štěstí, životní poho-
dy a spokojenosti přeje manželka Zdeňka a dcery 
Olga a Marta s rodinami.

Cestovní agentura Kašpárek bus s. r. o.

Nově vám nabízíme tyto zájezdy:
 6. 2.    Masopust ve skanzenu Rožnov p. R.  190 Kč
 20. 2.  Termální lázně Veľký Meder/Györ  400/420 Kč
 12. 3.  Tropical Island Německo   1 090 Kč
 25. 3.  Termální lázně Dunaj. Streda/Veľký Meder  380/400 Kč 
 27. 3.  Termální lázně Veľký Meder/Györ  400/420 Kč
 8. 4.    Muzikál Děti ráje v Brně  820 Kč 

Dále v prodeji: květinové korzo Holandsko, Benátky, Medvědí soutěska, Orlí hnízdo,  
Vídeň, Legoland Německo a další.  Nástupní místa – Zlín, Otrokovice a dále po trase 

Více info na tel.: 774 291 277, e-mail: cakasparekbus@email.cz, FB: CA Kašpárek BusIn
Z

e
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Víte, co je to Kvarteto? Asi vět-
šina z vás odpoví – karetní hra. 
My na Mánesce už ale víme, že 
to může být o trochu jinak. To 
naše Kvarteto je hra vědomostně 
dovednostní. Vyzkoušeli jsme si 
v ní, co umíme, co dokážeme, 
jak zvládneme spolupracovat. 

Všechno to začalo v listopa-
du, kdy Adam Štourač, Štefan 
Grivalský, Barča Vavřínková 
a Šárka Doležalová z 5. A jeli 
do Ostravy, kde se zúčastnili 
základního kola této soutěže, 
ve kterém jsme absolvovali tes-
ty z matematiky, českého jazy-
ka, vlastivědy a všeobecného 
rozhledu. Kromě třídní učitelky 
Andrey Dohnalové nám výbor-
nou podporou byly také voňavé 
řízky, které jsme dostali na cestu 
od rodičů Doležalových. Urči-
tě to perfektně zabralo, proto-
že jsme v konkurenci 42 škol 
skončili na 2. místě a postoupili 
do velkého finále. To se konalo 
3. prosince. S sebou jsme si vzali 

všechny kamarády ze třídy, kteří 
byli výborným povzbuzujícím 
družstvem. Soutěž začala pre-
zentací školy, se kterou naší paní 
učitelce skvěle pomohla paní 
učitelka Řezníčková. Děkujeme! 
Pak už jsme se celé dopoledne 
potýkali s řešením zapeklitých 
úkolů z matematiky, poznávali 
jsme fotografie známých osob-
ností nebo míst z celé evropy, 
poslouchali jsme filmové a zvu-
kové ukázky, bojovali jsme 
ve sportovních disciplínách. 

A jak tento tříhodinový ma-
raton dopadl? nakonec jsme 
vybojovali v konkurenci osmi 
nejlepších družstev 3. místo. Zís-
kali jsme skvělé MP4 a pro třídu 
šek na 10 000 korun. Třešinkou 
na sladkém dortíku bylo vítěz-
ství spolužačky Míši Medkové, 
která v divácké soutěži vyhrála 
fotoaparát! Byl to super den!
 Šárka doležalová, 
 Barbora vavřínKová, 
 5. A, ZŠ Mánesova

uspěli jsme ve finále Kvarteta!
Škola pro demokracii aneb Co 
dokáže žákovský parlament – 
to byl název akce, kterou po-
řádalo v prostorách Senátu ČR 
v Praze Centrum pro demokra-
tické učení (CeDu).

CeDu je organizace, která se 
snaží, aby si děti již na základní 
škole uvědomovaly pocit zod-
povědnosti za společnost a aby 
se nebály se do společnosti za-
pojovat a aktivně ji měnit – na 
školách se tyto skutečnosti mo-
hou dít prostřednictvím škol-
ních žákovských parlamentů. 
Školní žákovský parlament na 
ZŠ TGM je tvořen zástupci tříd 
od druhého do devátého roč-
níku – parlamenťáky. Členové 
parlamentu se schází každý 
týden a jsou prostředníky mezi 
žáky a pedagogickým sborem. 
Sbírají podněty a připomínky 
od svých spolužáků, nebojí 
se vymýšlet své vlastní akti-
vity a ty přednáší vedení ško-
ly. některé jsou dle možností 
školy realizovány. Díky práci 
parlamentu, ve spolupráci se 
školním klubem se uskutečnil 
celoškolní barevný týden, kaž-
doročně ve školní jídelně pro-
bíhá týden jídel podle výběru 
žáků a spousta dalších akcí. 

CeDu se snaží školní žákov-
ské parlamenty podporovat, a 
proto uspořádalo výše uvede-
nou akci, na které parlamenty 
mohly prezentovat jeden svůj 
projekt. Cesta do Senátu však 
nebyla jednoduchá – k tomu, 

aby nás vybrali, jsme muse-
li prokázat, že jsme opravdu 
škola pro demokracii, tedy že 
se naši žáci skutečně na živo-
tě školy aktivně podílí. Dále 
jsme museli vybrat jeden pro-
jekt, který jsme v loňském 
roce uskutečnili – vybrali jsme 
projekt Hudba místo zvonění. 
V rámci tohoto projektu děti 
nejdříve od svých spolužáků 
v anketě zjistily, že by si naši 
žáci přáli, aby místo klasické-
ho zvonku hrála hudba. Tento 
návrh jsme probrali na schůz-
ce parlamentu, a protože se 
nám líbil, přednesli jsme ho na 
společné schůzce s paní ředi-
telkou. Ta nebyla proti, a tak 
nic nestálo v cestě této změně. 
Abychom nebyli pasivní, na-
vrhli jsme, že na zakoupení za-
řízení, které je k tomu potřeba, 

přispějeme z peněz, které se 
vyberou ze sběru starého papí-
ru. Proto jsme udělali plakátky, 
které tento sběr propagovaly, 
informovali jsme o této akci 
na naší nástěnce, hlásili jsme 
o ní ve školním rozhlase. na 
základě všech těchto aktivit se 
vybralo krásných 6 tisíc korun. 
nyní nám už jen zbývá vybrat, 
které zařízení pořídíme a jaké 
melodie vybereme. 

Tento projekt se CeDu líbil, 
a proto jsme byli spolu s dal-
šími 24 školami z celé České 
republiky vybráni, aby jej dva 
naši zástupci, Helena Čermá-
ková a Kryštof Pospíšil, před-
stavili právě na akci Škola pro 
demokracii v Senátu ČR. Pre-
zentace proběhla prostřednic-
tvím tabla, které tento projekt 
představovalo. S tímto tablem 
nám velmi pomohla paní uči-
telka Večeřová, za což jí patří 
obrovské poděkování. Kromě 
naší prezentace jsme načerpali 
na této akci spoustu inspirace 
z nápadů ostatních škol, zaži-
li jsme workshop v angličtině 
s Jeremym Druckerem, který 
nám poradil, jak propagovat 
své nápady do budoucna a ne-
chyběla ani diskuse žáků s po-
slanci a senátory.

Akce to byla velmi zajímavá 
a motivující a doufáme, že se 
nám podaří se jí v příštím škol-
ním roce opět zúčastnit.
 mgr. alžběta BaRoňová,
 školní psycholožka ZŠ TGM

žáci zŠ tGm reprezentovali v senátu

den otevřených dveří v zŠ mánesova
středa 27. ledna od 10 do 12 hodin, v 1. a 2. ročnících na přístavbě. 

Vážení rodiče, pokud zvažujete zápis budoucího prvňáčka do naší školy, 
zveme vás na Den otevřených dveří. Přijďte se podívat s dětmi do školy za 

běžného provozu, budete vítáni. Těšíme se na vás i vaše děti. 
 Vedení ZŠ Mánesova

Výuka anglického jazyka je důleži-
tou součástí učebního plánu Gymná-
zia Otrokovice. Vyučuje se od primy 
osmiletého studia v počtu pěti hodin 
týdně. V sekundě mají žáci čtyři ho-
diny, stejně jako studenti septimy 
a oktávy a studenti 3. a 4. ročníku 
čtyřletého studia. Zbývající ročníky 
mají tříhodinovou týdenní dotaci. 
Kromě toho si studenti vyšších roční-
ků mohou ještě vybrat volitelný před-
mět anglická konverzace a seminář 
Aj s přípravou na FCe mezinárodní 
jazykovou zkoušku.

Stalo se tradicí, že zapojujeme 
do jazykového vzdělávání rodilé 
mluvčí. V minulosti na naší škole 
působili již tři američtí lektoři a jedna 
Kanaďanka. nyní přicestovala z texa-
ského Dallasu slečna Brianna Adams. 
Svědomitě a velmi pečlivě si připra-
vuje různé prezentace, konverzační 
cvičení, jazykové hry a písničky. Se 
staršími studenty čte knihy americ-
kých autorů a maturantům pomáhá 
s přípravou na ústní i písemnou matu-

ritní zkoušku. Je ochotna studentům 
dávat individuální konverzační ho-
diny. Stejnou měrou se na ni mohou 
obracet i učitelé jiných oborů, než je 
cizí jazyk.

Studenti si Briannu velmi oblíbili, 
neboť je nesmírně milá a přátelská. 
Zúčastňuje se všech akcí školy. Ještě 
než začal školní rok, strávila s několi-
ka studenty první víkend, poté odjela s  
1. ročníkem na seznamovací pobyt 
a navštívila s maturanty hlavní měs-
to. Díky ní se dostalo naší škole cti, 
že nás 26. října navštívila i americká 
diplomatka nooshin Soltani v dopro-
vodu české politické expertky Jany 
Kernerové. 

O tom, jak všestranná a nadaná Bri-
anna je, svědčí její zapojení do čin-
nosti Ženského pěveckého sboru při 
Otrokovické BeSeDĚ. nejen že se 
sborem zpívá, ale pomáhá při nácvi-
ku anglické výslovnosti ve skladbách 
od amerických autorů.

Svým laskavým a příjemným 
vystupováním si získala sympatie 
studentů, ale též členů učitelského 
sboru. Jsme velmi rádi, že máme 
takovou úžasnou dívku v našem ko-
lektivu. Domníváme se, že velkou 
měrou obohacuje nejen hodiny ang-
lického jazyka, ale i celkový spole-
čenský život Gymnázia Otrokovice.   

 Kolektiv vyučujících aJ, 
 Gymnázium Otrokovice

američanka mezi studenty na Gymnáziu

Co čeká vaše dítě v průběhu devítileté 
školní docházky do naší školy?

Všechno to začne zápisem, kdy se z před-
školáka stává už „skoroškolák“. Vězte, že 
když k zápisu přijdete, vaše dítě, pokud na-
vštěvuje některou z blízkých mateřských 
škol, už povědomí o naší škole má. A to 
proto, že se přišlo s celou svojí třídou a paní 
učitelkou k nám v předzápisovém čase podí-
vat na své kamarády, kteří už jsou školáky, 
na naše prvňáčky. 

Také jste možná využili pozvání na pro-
cházku naší školou. Je krásná, světlá a barev-
ná, s moderními učebnami. Z procházky i ná-
vštěvy už budou děti znát naše osmáky, kteří 
je v tyto dny ve škole přivítají. Proč zrovna 
osmáci? Ti v příštím roce, kdy se z vašich dětí 
stanou opravdoví školáci, budou už deváťáky. 
nové prvňáčky do školy uvedou a v rámci 
projektu Máme nové kamarády se s nimi bu-
dou v průběhu celého školního roku setkávat 
při různých aktivitách. Loučení na konci roku 
bývá obvykle smutné, často provázené slzič-
kami, ale tato celoroční spolupráce a vzájem-
né setkávání „malých a velkých“ jim všem dá 
hodně do života. 

naše škola nabízí možnost zúčastnit se  
v rámci projektu „Těšíme se do školy“ ještě 
na jaře tří zábavných odpolední pro naše bu-
doucí prvňáčky, aby se vaše dítě seznámilo  
s prostředím školy, školní zahrady, vyzkou-
šelo si školní lavici, uvidělo paní učitelky, 
které budou v prvních třídách učit, prostě 
aby vědělo, že prostředí, do kterého příští rok 
přijde, je vlídné a přátelské, a tak se nemusí 
ničeho bát. Osmáci na ně budou opět čekat. 

Rodiče přitom mohou využít poraden-
ských služeb výchovné poradkyně a školní 
psycholožky a dozví se spoustu důležitých 
informací, které před zahájením docházky 
rodiče zajímají. 

V září to nástupem do školy začne a věřte, 
uteče to jako voda – první školní rok, rozlou-
čení s deváťáky, kteří jim za ten rok přirostou 
k srdci. 

Jenom co zvládneme čtení, přijde na začát-
ku druhé třídy slavnostní pasování na čtená-
ře a pravidelné návštěvy městské knihovny, 
protože umět číst s porozuměním je doved-
nost do života velmi důležitá. 

Taky umění počítat a přemýšlet při tom, 
nenechat se manipulovat, umění argumento-
vat, obhajovat svůj názor a pracovat s chybou 
a poučit se z ní, to je zase matematika Hejné-
ho metodou, kterou u nás vyučujeme. 

Anglicky se také učí už od první třídy. 
V rámci projektu edison se děti budou po-
tkávat ve škole týden se zahraničními studen-
ty, kteří je seznámí s životem v jejich rodné 
zemi. na konci školní docházky může vaše 
dítě vycestovat do Anglie a utvrdit se v tom, 
že rčení, kolik řečí umíš, tolikrát jsi člově-
kem, je pravdivé. 

Do výčtu přidejte ještě nezapomenutelné 
společné zážitky ze školy v přírodě, z lyžař-
ského výcviku, projektového vyučování, ná-
vštěv kulturních akcí, exkurzí, taky skvělou 
školní družinu a její kroužky, v případě hu-
debního nadání školní sbor, v případě nadání 
sportovního vyžití sportovní. 

na druhém stupni si vaše děti vyzkouší, 
jaké je to učit mladší spolužáky, to je zase 
projekt Bezpečná škola. Své místo v životě se 
u nás učí hledat i děti se speciálními vzdělá-
vacími potřebami.

Co tedy ZŠ Trávníky Otrokovice dětem 
nabízí? Příjemné prostředí a zážitky, na které 
se ještě po letech při školních srazech vzpo-
míná. Proto, budete-li chtít a rozhodnete se, 
přijďte k nám…

 za zŠ trávníky otrokovice 
mgr. marcela vrubelová, vých. poradkyně

Přijďte k nám, na základní školu trávníky
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Dotace se poskytují na čin-
nost žadatele v oblasti sportu 
na území města Otrokovice 
nebo pro občany města Ot-
rokovice. Dotace je určena 
pouze na úhradu uznatelných 
nákladů roku 2016 souvisejí-
cích s hlavní činností žadate-
le, pro kterou je založen, a to 
konkrétně na:
a) provozní náklady vynalo-
žené na hlavní činnost
• nákup materiálu na údržbu 
a opravu majetku organizace 
a pronajatého majetku k zajiš-
tění hlavní činnosti 
• opravy a udržování majet-
ku organizace a pronajatého 
majetku sloužícího k zajištění 
hlavní činnosti 
• energie, vodné, stočné
• pronájem sportovišť a spor-
tovního vybavení
b) cestovní náklady spojené 
s hlavní činností
•  náklady na cestovné a do-
pravu na utkání, soutěže, sou-
středění a akce konané mimo 
území Otrokovic v rámci 
hlavní činnosti žadatele. 
c) ostatní náklady vynalože-
né na hlavní činnost
• ubytování členů žadatele 
v rámci utkání, soutěží a sou-
středění mimo území Otrokovic

•  startovné
• materiálně technické zabez-
pečení neinvestičního charak-
teru
• školení a semináře pořádané 
příslušným svazem pro trené-
ry
• mzdy licencovaných trenérů 
včetně zákonných odvodů ze 
mzdy
• zabezpečení rozhodčích, 
případně delegátů vyslaných 
příslušným svazem, a to při 
pravidelných a jednorázových 
akcích.

Město Otrokovice na zá-
kladě zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpi-
sů v samostatné působnosti 
ve svém územním obvodu 
pečuje v souladu s místní-
mi předpoklady a s místními 
zvyklostmi o vytváření pod-
mínek pro uspokojování po-
třeb svých občanů, do čehož 
patří i vytváření podmínek pro 
volnočasové aktivity zejména 
dětí a mládeže, a to v zájmu 
jejich rozvoje a prevence ne-
gativních jevů. 

Otrokovice podporují sport 
na území města na základě zá-
kona č. 115/2001 Sb., o pod-
poře sportu, ve znění pozděj-

ších předpisů. Předpokládaný 
celkový objem peněžních pro-
středků pro tento program je 7 
milionů korun.

Kritéria pro stanovení výše 
dotace jsou uvedeny v příloze 
č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto programu.  

Do okruhu žadatelů patří 
spolky se sídlem v Otrokovi-
cích, které vznikly v souladu 
s právním řádem ČR a splňují 
všechny zákonem předepsané 
podmínky pro činnost v ob-
lasti tělovýchovy a sportu. 
Zároveň je způsobilým ža-
datelem pouze spolek, jehož 
činnost není komerční se za-
měřením na dosahování zisku 
a jehož členy jsou pouze fy-
zické osoby.
Dotace bude poskytnuta 
na základě žádosti doručené 
v termínu od  8. 2. do 11. 3. 
2016, a to:
1. osobně na podatelnu Měst-
ského úřadu Otrokovice, nebo
2. poštou na adresu:
Městský úřad Otrokovice, od-
bor školství a kultury, nám. 3. 
května 1340, 765 23 Otroko-
vice

Rozhodujícím kritériem pro 
splnění lhůty podání žádosti 
je razítko s datem jejího po-

dání na podatelně úřadu nebo 
na poště.
žádosti budou hodnoceny 
podle následujících kritérií:
a) formálně správné vyplnění 
žádosti a dodání požadova-
ných příloh dle vzoru žádosti
b) dodržení lhůty pro podání 
žádosti
c) způsobilost žadatele dle to-
hoto programu
d) soulad s účely, na které 
mohou být peněžní prostřed-
ky dle tohoto programu po-
skytnuty
e) řádné předložení finanční-
ho vypořádání (vyúčtování) 
předchozích dotací, které byly 
poskytovatelem žadateli v mi-
nulosti poskytnuty.

Pokud je žádost neúplná, 
je žadatel Odborem školství 
a kultury Městského úřadu 
Otrokovice písemně vyzván 
k odstranění vad žádosti 
ve lhůtě pěti pracovních dnů 
od doručení výzvy k odstraně-
ní vad žádosti. Pokud žadatel 
všechny vady ve stanovené 
lhůtě odstraní, pak je na tako-
vou žádost o dotaci pohlíženo 
jako na řádně a včas podanou. 
Pokud žadatel ve stanovené 
lhůtě všechny vady neodstra-
ní, pak je taková žádost vy-

řazena z dalšího hodnocení. 
O dotaci bude rozhodnuto 
v termínu do 20. 4. 2016.
Dotace podle tohoto progra-
mu se poskytují při splnění 
těchto podmínek:
a) řádné podání žádosti dle 
programu
b) splnění stanovených kritérií 
pro hodnocení žádosti
c) schválení poskytnutí dotace 
a schválení uzavření veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí 
dotace příslušným orgánem 
města dle obecního zřízení 
d) uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 
ve znění schváleném poskyto-
vatelem.

Vzor žádosti je uveden 
v příloze č. 2, která je nedíl-
nou součástí tohoto programu.

Dotace jsou poskytová-
ny v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších před-
pisů, případně dle obecního 
zřízení a dalších souvisejících 
právních předpisů. na poskyt-
nutí dotací dle tohoto progra-
mu není právní nárok.
 mgr. Barbora ŠoPíKová,
 vedoucí Odboru školství 
 a kultury MěÚ Otrokovice

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města v oblasti sportu v roce 2016

Tak jako každý rok se i letos zúčastnili 
mladší žáci SK Baťov 1930 z. s. meziná-
rodního halového turnaje v Bruntále, kte-
rý pořádal domácí oddíl Slavoj Olympia. 
V tomto roce se uskutečnil jubilejní dva-
cátý ročník a náš klub, tradiční účastník, 
startoval již po devatenácté.        

V silné konkurenci se naše mužstvo roz-
hodně neztratilo. Celkem dvanáct účast-
níků turnaje ze šesti zemí bylo pořadateli 
rozděleno do dvou skupin, kde se utkali 
systémem každý s každým o pořadí ve sku-
pinách a nasazení do dalších bojů o koneč-
né pořadí.  Ve skupině „A“ se představil 
rumunský L.P.S. Sébeš, slovenská DAC 
1904 Dunajská Streda, rakouský ASV 
Salzburg, výběr Západoslovenského fot-
balového svazu, TJ Zemas Hovorany a SK 
Baťov 1930. Skupinu B tvořily slovenské 
týmy Lokomotíva Trnava a MŠO Štúrovo, 
litevský FC Ziogeliai Plungé, polský KS 
Prudnik, ŠSK Bílovec a domácí FC Slavoj 
Olympia Bruntál.

SK Baťov se v zahajovacím utkání turna-
je střetl s ASV Salzburg. A zrodil se oprav-
du „rekordní“ výsledek 0:0. To proto, že se 

hraje na brány 5 x 2 m. Jak řekl prezident 
turnaje Jan Urban, tento výsledek za dvacet 
ročníků nepamatuje. V dalších dvou utká-
ních, s pozdějšími finalisty, jsme prohráli 
s výběrem Západoslovenského fotbalového 
svazu 0:9 a Dunajskou Stredou 3:9. Dru-
hý den turnaje zahájilo naše mužstvo vel-
mi dobře, když porazilo Zemas Hovorany 
11:1, ale v utkání o třetí místo ve skupině 
podlehlo rumunskému Sébeši 1:3. 

V utkání o umístění jsme nastoupili pro-
ti třetímu týmu skupiny „B“ Lokomotívě 
Trnava.Ve velmi dramatickém utkání jsme 
zvítězili po remíze 2:2 nakonec 4:3 na po-
kutové kopy.V neděli tak SK Baťov čekal 
zápas o páté místo s ŠSK Bílovec. Po na-
prosto fantastickém výkonu deklasoval náš 
tým Bílovec 11:2, a obsadil tak krásné páté 
místo. Je třeba celý tým pochválit za nasa-
zení a předvedenou hru v průběhu celého 
turnaje. navíc brankář týmu Roman Chytil 
vyhrál v každoroční tombole první cenu  
–  „mluvícího papouška“ i s klecí, i proto 
byl návrat domů ještě veselejší.       

A že jsme se v Bruntále „neztratili“, do-
kazují i dvě freestylová vystoupení, která 
na žádost pořadatelů předvedl trojnásobný 
mistr a jednonásobný vicemistr České re-
publiky, držitel třetího místa z mistrovství 
světa a trenér SK Baťov 1930 Petr Zapletal 
ml. Od mladých talentů sklidil velký obdiv 
a ovace.

Sestava SK Baťov 1930: Roman Chytil, 
Denisa Janíková, Jonáš Kraváček,  Petr 
Kopecký, Vojtěch Lysák, Jan Gloser, On-
dřej Štefka, Šimon Zpěvák, erik Guřan, 
Dominik Marčík, Tomáš Fuksa, Jakub Ja-
ník, trenér Petr Zapletal ml., vedoucí Pavel 
Janík a Radek Šíma.

Konečné pořadí: DAC Dunajská Stre-
da, 2. výběr ZsFS, 3. FC Plunge, 4. Po-
goň Prudnik, 5. SK Baťov 1930, 6. SŠK 
Bílovec, 7. Lokomotíva Trnava, 8. L.P.S. 
Sebeš, 9. ASC Salzburg, 10. FC Slavoj 
Olympia Bruntál, 11. MŠO Štúrovo, 12. 
Zemas Hovorany. milan sPuRný,                                                                                                                                          
   sekretář SK Baťov 1930 z.s.

mladší žáci sK Baťov 1930 se v Bruntále  neztratili

s hlavní cenou. Vítěz tomboly brankář 
Roman Chytil.

Potkat se s přáteli, zasportovat si a v neposlední řadě po-
moci dobré věci. I to byla součást tradičního Vánočního 
fotbálku, který přinesl rekordní částku 21 212 korun. Ta 
pomůže sportovcům ze spolku Sjednocená kopaná Zlín. 
na Boží hod vánoční se na umělé travnaté ploše Sportov-
ního areálu Baťov utkal tým SK Baťov spolu s All Stars týmem, složeným z hráčů 
zvučných jmen jako Zapletal, Hrubčík, Kolečkář, Gojš, Vidlička, němčický, Želez-
ník, Jugas, Havlík a dalších. Celé utkání provázela přátelská atmosféra. Fanoušci 
na tribunách povzbuzovali hráče, kteří s chutí stříleli na branky soupeřů s výsled-
ným skóre 2:1 pro All Stars tým.  

Rekordní částku se podařilo vybrat díky samotným hráčům i přítomným fa-
nouškům. Výtěžek z  utkání bude použit na sportovní vybavení pro mládežnic-
ký tým zlínské sjednocené kopané. Ta je charakteristická tím, že na jednom hři-
šti jsou sportovci s mentálním postižením a jejich zdraví partneři jako vodiči. 
  (vac), foto: anna novotná

na Boží hod pomáhali fotbalem
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Perný a úspěšný rok má za sebou  
rallye posádka Pavel Valoušek junior 
– Veronika Havelková. V roce 2015 
startovali na dvou mistrovských se-
riálech – v šampionátu České repub-
liky  a také na Slovensku, což byl 
po všech stránkách velmi náročný 
program – na logistiku i na finance. 
„Jsem rád, že náš tým zvládl celou 
sezonu, a navíc tak dobře. na Slo-
vensku jsme dojeli třetí absolutně 
v konkurenci osmi vozů WRC, z če-
hož čtyři vozy WRC byla auta nové 
generace. Před sezonou jsme takový 
výsledek vůbec neočekávali,“ po-
chvaloval si Valoušek. 

Také ve skvěle obsazeném mist-
rovství České republiky se posádka 
umístila na bronzové příčce. „Před 
námi byl tovární jezdec Honza Ko-
pecký a Václav Pech. Takže i v čes-
kém mistráku se nám dařilo dobře,“ 
zhodnotil otrokovický jezdec. Jed-
ním dechem ale dodal, že bez celého 
týmu, spolujezdkyně Veroniky Ha-

velkové a podpory rodiny by se neo-
bešel. Co se týká roku 2016, tak ještě 
s určitostí neví, co jej čeká. O své 
spolujezdkyni ovšem nepochybuje. 

„Jsme prostě parťáci napořád. 
Musím Verču moc pochválit za ten 
právě uplynulý rok. Zaprvé jsme jeli 
mnoho závodů a Verča vše zvládla 
zorganizovat jak v práci, tak samot-
nou přípravu a logistiku. To vše to-
tiž řeší ona. navíc ještě těsně před 
závody zvládala dávat vybraným 
posádkám kurz první pomoci. Verča 
je totiž zdravotní sestra, pracuje jako 
záchranář. Měla ten celý rok opravdu 
velmi náročný a zvládla to všechno 
perfektně a já jí za to moc a moc dě-
kuji,“ vyznal se Valoušek. 

 Dodal, že zůstává věrný i MM 
Rally teamu. „Otázkou je, s jakým 
vozem budeme startovat. Buďto poje-
deme s naší současnou Fabií S2000, 
anebo možná obměníme techniku. 
Ale to se ještě uvidí,“ nechce předjí-
mat Valoušek.  (ano)
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ZDARMA přípravné kurzy!

Tak jako všude, i my v Klubu extrém-
ních sportů BUK (KeSBUK) bilancu-
jeme právě uplynulou sportovní sezonu 
a připravujeme se na tu další. Rok 2015 
byl pro náš tým úspěšný již od začát-
ku, kdy se Vašek Utínek stal mistrem 
ČR v Zimním horském maratonu jed-
notlivců, 24 hodin na Lysé hoře. Dal-
ší sportovní úspěchy na sebe nedaly 
dlouho čekat a mezi ty největší patří 
1. místo v kategorii nad padesát let pro 
Vlasťu Bukovjana na Bratislavském, 
Rájeckém i Košickém maratoně, dále 
pak jeho 2. místo celkově na padesát 
kilometrů dlouhém Valašském hrbu. 
Za zmínku dále rozhodně stojí úžasný 
výkon Jardy Vichra na závodě Moravi-
aman na ironmanské trati, kterou zdolal 
za 9 hodin a 49 minut, což mu vyneslo 
3. místo v kategorii. 

Petru Kučerovi se v létě ve Švýcarsku 
podařilo zaběhnout dvě stě jedna kilo-
metrů dlouhý Swiss Irontrail na 3. mís-
tě v kategorii, Vašek Utínek se popral 
s kratší, stočtyřicetikilometrovou tratí 
a vybojoval 6. místo. nejúspěšnějším 
závodem se stala Hostýnská osma (pět-
ašedesát kilometrů), kde jsme uprostřed 
největších veder obhájili zlatou medai-
li z loňska – tým Zuzka nádeníčková 
a Věrka Vystrčilová a na stejný stupínek 
dosáhla i Kristina Obručová jako jednot-
livec.  

Podzim byl pak tradičně ve zname-
ní extrémního  a dnes již legendárního 
závodu Beskydská sedmička, pětadeva-
desátikilometrového přeběhu Beskyd, 
kde se týmu nádeníčková, Vystrčilová 
podařilo v plné Sport trase obsadit dru-

hé místo mezi ženami, Vlasťa Bukovjan 
společně s Pepou Hubáčkem pak svou 
kategorii vyhráli. Jarda Vicher pak ještě 
ukázal, že KeSBUK umí potrápit i elit-
ní sportovce a v hvězdně obsazeném 
závodě na 102 km se umístil na 5. mís-
tě hned za českou špičkou. Vidět nás 
bylo i na domácím závodě Memoriál 
MUDr. Josefa Podmolíka, kde si čle-

nové KeSu zaběhli nejen půlmaraton, 
ale Zuzka nádeníčková a Patrik Bartík 
otestovali i novou trať maratonu a půl. 
Zuzka za ženy závod vyhrála, Patrik 
doběhl na úžasném 3. místě v mužích. 
Úspěšnou sezonu a formu členek týmu 
potvrdil několik dní před koncem roku 
osmapadesát kilometrů dlouhý horský 
závod v Beskydech. Kristina Obručová 

jej vyhrála a jen kousek za ní přiběhla 
a na druhém místě se umístila Věrka 
Vystrčilová.  

Po nezbytném odpočinku a regeneraci 
jsme již opět uprostřed plného tréninku, 
nejbližším závodem, na kterém si změří-
me své síly s konkurencí, je opět extrém-
ní zimní závod 24 hodin na Lysé hoře 
23.–24. ledna. Držte nám palce! Tímto 
také děkujeme všem, kteří nám fandí 
a podporují nás, velký dík patří i městu 
Otrokovice. 

A pokud jste si dali do nového roku 
předsevzetí, že začnete běhat, není lep-
ší příležitost než náš Běžecký kroužek 
každou středu v 18.00 u moravní lávky 
na Baťově… tak to doběhněte zkusit.
 zuzana nádeníčKová, 
 KESBUK

ohlédnutí za uplynulou sezonou Klubu extrémních sportů BuK

muži KesBuKu: zleva: Václav Utínek, Milan Šimek, Josef Hubáček, Vlastimil 
Bukovjan, Patrik Bartík, Petr Kučera.

ženy KesBuKu: zleva: Hana Ve-
čerková, Zuzana Nádeníčková, Kristina 
Obručová, Věra Vystrčilová.
 snímky: archiv KesBuKu

valda si cení spolujezdkyně – zdravotnice


