
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

16. prosince 2016
číslo 12 – ročník 26
zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ ,
na náměstí září vánoční strom a připomíná nám, že jsou tu nejkrás-
nější svátky v roce. Máme za sebou přípravy na Vánoce a těšíme 
se na několik dní klidu. Věnujme tyto dny nejen návštěvám svých 
blízkých, ale také sami sobě. Zamysleme se nad tím, co jsme udělali 
pro své bližní, kolik jsme rozdali úsměvů kolem sebe a co jsou pra-
vé hodnoty života. Využijme tyto chvíle k rozdávání radosti, štěstí 
a vlídných úsměvů. To nás nejvíce obohatí, neboť bohatství nespo-
čívá v penězích… Přejeme Vám všem příjemně prožité chvíle s těmi, 
které máte rádi a cítíte se s nimi dobře, všem dětem bohatou nadílku 
pod stromečkem a právě co nejvíce rozzářených úsměvů v našem 
okolí. V novém roce 2017 ať jsme všichni zdraví, máme štěstí, mnoho 
energie a nezapomínejme na známé rčení „S úsměvem jde všechno 
líp“. Tak na zdraví… Jaroslav Budek, starosta

 Jiří veselý, místostarosta
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Zářil barvami. Den boje za svobodu a demokracii, při-
pomínající studentské protesty z let 1939 a 1989, si lidé  
v Otrokovicích už roky připomínají lampionovým průvo-
dem a shromážděním na náměstí 3. května. Vrcholem veče-
ra bývá tradičně pestrobarevný ohňostroj. (ano)
 Foto: Martina FoJtíková

Předvečer 17. 11. zkrášlil ohňostroj 
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Brouzdej 
internetem 
21. století

Nabídnout obyvatelům Otro-
kovic a jejich návštěvníkům 
pestrý společenský a kultur-
ní program je jednou ze snah 
vedení města. Výsledkem je 
šestnáct událostí, které jsou 
zařazeny do seznamu nazva-
ného Akce městského vý-
znamu 2017. Většinu akcí 
městského významu pořádá 
pro město kulturní organi-
zace Otrokovická BESEDA 
ve spolupráci s odborem škol-
ství a kultury. Evropský týden 
mobility zajišťuje odbor do-
pravně-správní ve spolupráci 
s DDM Sluníčko.

Každý měsíc v roce nabíd-
ne město občanům alespoň 
jednu významnou akci. První 
čtvrtletí zahájí tradiční Měst-
ský ples Otrokovice, v únoru 
budou předána ocenění nej-
lepším otrokovickým spor-
tovcům a v březnu se bude 

slavit Den učitelů slavnostním 
předáním cen pedagogům. 
Začátek dubna bude patřit 
zpěvákům v soutěži Hledá se 
otrokovický Goťák a ve stej-
ném měsíci přivítáme na ná-
městí 3. května jaro společně 
s farmářskými trhy. Májová 
pouť a odemykání vody potě-
ší zejména nejmenší občánky. 
Od června do září se uskuteční 
2. ročník hudební události Ná-
městí 2017, kdy se na náměstí 
každou druhou neděli předsta-
ví jedna regionální kapela.

Nejrozsáhlejší společensko-
-kulturní akcí budou i v násle-
dujícím roce třídenní Otroko-
vické letní slavnosti, které se 
uskuteční 14.–16. července 
2017. Ani v příštím roce ne-
bude vynechán každoroční 
zářijový Evropský týden mo-
bility, který nabídne akce pro 
všechny věkové kategorie. 

V říjnu se návštěvníci mo-
hou těšit na Michalskou pouť, 
Farmářský den a Slavnostní 
večer k vyhlášení samostat-
ného československého státu. 
V polovině listopadu projde 
městem lampionový průvod 
a na večerní obloze se rozzá-
ří ohňostroj. Vánoční strom 
se v Otrokovicích na náměstí 
rozsvítí 24. listopadu 2017 
a k Vánocům už neodmysli-
telně patří také vánoční trhy. 
Rok zakončí v Otrokovické 
BESEDĚ akce Koledy tří ná-
rodů.

V souvislosti s novelou zá-
kona o přestupcích účinnou 
od letošního října a především 
kvůli článkům, které se k tomu 
objevily v denním tisku, se lidé 
ptají, jak je to s nočním klidem 
při pořádání společenských, 
kulturních či třeba rodinných 
akcí.  Pokračování na str. 3

otrokovická radnice plánuje na příští 
rok šestnáct významných akcí

termíny akcí městského významu 2017
Městský ples otrokovice                    21. ledna 2017

o sportovní slávě                              10. února 2017

den učitelů – ocenění pedagogů    28. března 2017

Hledá se otrokovický Goťák             6. dubna 2017

vítání jara na nám. 3. května a Farmářský den
          9. dubna 2017

Májová pouť a odemykání vody     1. května 2017

náměstí 2017     11. června, 25. června, 9. července, 

               23. července, 6. srpna, 20. srpna, 3. září 2017

otrokovické letní slavnosti   14.–16. července 2017

evropský týden mobility               16.–22. září 2017

Michalská pouť                                      1. října 2017

Farmářský den                                    14. října 2017

slavnostní večer k vyhlášení samostatného 
čs. státu                                                  25. října 2017

lampionový průvod a ohňostroj
 16. listopadu 2017

Rozsvícení vánočního stromu    24. listopadu 2017

vánoční trhy                               8.–9. prosince 2017

koledy tří národů                          9. prosince 2017
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otrokovice se ponořily do sváteční předvánoční nálady

TECHNIK ÚDRŽBY
Vzdělání SŠ/SOU s maturitou/vyučení v elektrotechnickém oboru + platné elektrozkoušky z vyhlášky
č. 50/1978 Sb. §6, svářečská zkouška, oprávnění VZV, praxe v oboru údržby elektro, vodo-topo-plyn.

VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY
Vzdělání min. SŠ s maturitou ekonomického směru, aktivní znalost NJ, praxe v administrativě – fakturace,

mzdové účetnictví; spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost.

VEDOUCÍ VÝROBY
Vzdělání technického směru, orientace ve výkresové dokumentaci, praxe ve výrobní firmě a s vedením týmu
lidí, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, odolnost proti stresu, týmový duch;

rozhodná, spolehlivá, aktivní, samostatná, flexibilní a zodpovědná osobnost s přirozenou autoritou.

OBCHODNÍK
Vzdělání min. SŠ s maturitou, technické myšlení, orientace ve výkresové dokumentaci, aktivní znalost NJ,

výborné komunikační a organizační schopnosti, spolehlivost, pečlivost, aktivita, samostatnost, zodpovědnost,
praxe na obdobné pozici nebo v kovovýrobě výhodou.

DĚLNÍK
Výuční list, manuální zručnost, zodpovědnost, pečlivost, fyzická zdatnost, vhodné i pro absolventy

Nabízíme: 
Perspektivní zaměstnání v novém prostředí úspěšné mezinárodní společnosti, jednosměnný provoz,

zajímavé platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, bonusy / prémie, roční odměny, příspěvek na stravování.

Očekávaný termín nástupu: Dohodou
Místo pracoviště: Pravčice (Hulín)
Typ pracovního poměru: HPP
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Kontakt: WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Kontaktní osoba: Antonín Kozubík
Email: antonin.kozubik@wiegel.cz
Tel.: 733 124 148, 573 332 900

V případě zájmu nám zašlete životopis s fotografií a průvodním dopisem na níže uvedený email,
u dělnické pozice je možné se hlásit jak písemně, tak telefonicky.

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:
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vectorKKS, s. r. o.

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OTROKOVICE

TEHOS

SYGNUM
IMMO

®

PARTNEŘI AKCE:HLAVNÍ PARTNEŘI:

WESTLAND
Otrokovice

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

SDH OTROKOVICE

POLIKLINIKA
OTROKOVICE
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Dobročinné jarmarky, prodej vánočních 
růží, punče či steaků, mikulášské nadíl-
ky. Zhruba od poloviny listopadu se dějí 
a avizují akce, které dokreslují před-
vánoční atmosféru. K akcím spojeným 
s Mikulášem patřila například atletická 
Mikulášská hala nebo videomapping ZŠ 
Mánesova ve zlínských filmových ate-
liérech při akci Namaluj čerta na zeď! 
V základních školách a také v NADĚ-
JI a na otrokovickém náměstí se konaly 

jarmarky a trhy. V Kvítkovicích rozsvě-
covali vánoční hvězdu a na otrokovickém 
náměstí vánoční strom s akcí Pomáháme 
potřebným. K tradičním akcím spojeným 
s předvánočním časem patřil i prodej vá-
nočních růží. Koledy zazněly například 
při doprovodném programu při rozsvícení 
vánočního stromu na nám. 3. května. Opět 
se tam rozezněly 14. prosince při akci 
Česko zpívá koledy a v Otrokovické BE-
SEDĚ v pořadu Koledy tří národů. (ano)
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květina pro dobrou věc. nejen v Otro-
kovicích se na přelomu listopadu a prosin-
ce prodávaly vánoční růže. Tradici založila 
v roce 1998 Zdena Wasserbauerová právě 
v Otrokovicích. Výtěžek z prodeje vánočních 
růží půjde na dětské Hemato-onkologické 
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Le-
tos jen na Zlínsku a Uherskohradišťsku bude 
výtěžek přibližně 300 tisíc korun.

Aby punč a svařák opravdu zahřály. Při akci Pomáháme potřebným patří mezi práce dobrovolníků nejen prodej pochoutek, ale třeba i štípání dřeva. Díky tomu, že také letos 
vše klapalo a že se prodalo hodně svařáku, punče i masa, mohla Zdena Wasserbauerová ze sdružení Šance Olomouc převzít od pořadatelů šek na 187 608 korun. Za devět let trvání 
akce se vybralo již 1 156 479 korun. Většina z vybraných peněz posloužila a poslouží onkohematologicky nemocným dětem, v minulosti šla část peněz také na canisterapeutické 
centrum a na pomoc súdánské vesnici Wad Ben naga.

Ať mi splní přání. Děti i dospělí si  
v Kvítkovicích v sobotu 3. prosince ma-
lovali hvězdy, na které psali svá přání. 

Plné náměstí. Stovky lidí si nenechaly v pátek 25. listopadu ujít příležitost nasát vá-
noční atmosféru při rozsvěcování vánočního stromu. To je spojené s kulturním progra-
mem na pódiu a také s dobročinnou akcí Pomáháme potřebným. Strom, který letos zdobí 
náměstí, je z  ulice Olbrachtova. Dosud byl součástí veřejné zeleně.



divadelní scénky vznikly díky vzpomínkám seniorů

Dávno minulé příhody se znovu dostaly na světlo díky diva-
delnímu představení, které sehráli 23. listopadu zaměstnan-
ci SENIORu Otrokovice. Scénky z baťovské éry, kde ožily 
vzpomínky na Baťovu školu práce či na návštěvu Marie Ba-
ťové v domácnosti zaměstnanců, potěšily klienty SENIORu 
i ostatní návštěvníky. Představení se konalo při příležitosti dne 
otevřených dveří. Spolu s ním byla otevřena ve společenském 
sále budovy také výstava tomáš Baťa – československý self-
mademan, která je umístěna ve společenském sále budovy C. 
Výstava vznikla v rámci projektu Moderní dějiny do škol a vy-
tvořili ji učitelé a studenti ze zlínského Gymnázia Lesní čtvrť 
ve spolupráci s Občanských sdružením PANt. Výstava bude 
přístupná veřejnosti do konce roku. Zájemci o zhlédnutí výsta-
vy se mohou hlásit na vrátnici budovy SENIOR C na adrese tř. 
Spojenců 1840 Otrokovice. (ano)

Připravuje se databáze zajímavých osobností města
Odbor školství a kultury s týmem dobrovolných spolupracov-
níků připravuje databázi zajímavých osobností 20. a 21. století 
spjatých s městem Otrokovice. „Pokud víte o někom, kdo by 
podle vašeho názoru neměl být opomenut, kontaktujte mne 
prosím do konce února s uvedením základních životopisných 
údajů a oboru působnosti dotyčného občana. Děkujeme za vaši 
vstřícnost pro dobrou věc,“ uvedla vedoucí odboru školství 
a kultury MěÚ Otrokovice Barbora Šopíková.  (red)
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dokončení ze strany 1
V úpravě nočního klidu, který 
je v době mezi 22. a 6. hodi-
nou, k žádné podstatné změně 
nedošlo. Uvedené akce nevy-
žadují povolení a mohou se 
konat i v době nočního klidu 
po 22. hodině, respektive mo-
hou pokračovat i po 22. hodi-
ně za podmínky respektování 
ochrany nočního klidu stano-
vené zákonem o přestupcích. 
Jinak řečeno, takovou akcí 
a jejími hlasitými projevy ne-
smějí být rušeny nezúčastněné 
osoby.  

V Otrokovicích je doba noč-
ního klidu obecně závaznou 
vyhláškou vyloučena pouze 
pro silvestrovskou noc, kdy 
není nutné noční klid dodržo-
vat. Ale určitě je na místě vzá-
jemná ohleduplnost i v tomto 
případě. 

A ještě připomínáme pořada-
telům koncertů, tanečních zá-
bav, diskoték a jiných veřejně 
přístupných kulturních a spo-
lečenských akcí spojených 
s veřejnou produkcí hudby 
povinnost stanovenou obecně 
závaznou vyhláškou o veřej-

ném pořádku, pokud se má ta-
ková akce konat ve venkovním 
prostoru, písemně oznámit její 
pořádání alespoň pět pracov-
ních dnů přede dnem zahájení 
Městské policii Otrokovice. 

Další podmínky pro pořádá-
ní veřejných kulturních akcí, 
například dobu jejich ukonče-
ní, stanovuje obecně závazná 
vyhláška o veřejném pořádku 
(OZV), která je dostupná na in-
ternetových stránkách města 
www.otrokovice.cz. 

 Romana steHlíková,
 mluvčí Otrokovic

Radnice plánuje na rok 2017 šestnáct významných akcí
Aktuálně Z MěstA

Aktuálně Z MěstA

tabulka: aspekty veřejného pořádku

V Otrokovicích proběhl již 
10. misijní jarmark, a to v ne-
děli 23. října před kostelem sv. 
Vojtěcha. Je to akce, která se 
u nás koná pravidelně v dru-
hé polovině října a na jejíž 
přípravě se podílí turistické 
oddíly mládeže tOM 1412 
Otrokovice a tOM 1419 Ot-
rokovice za podpory farnosti 
Otrokovice a města Otroko-
vice. 

Do celé akce je zapojeno 
velké množství lidí, dětí, do-
spělých i seniorů, ať už z far-
nosti, či mimo ni. Jarmarku 
předchází pečení, vyrábění 
– např. svícínků, malování hr-
níčků, pletení ošatek… a ba-
lení výrobků. Poté následuje 
samotný prodej. Všechny 
vydělané peníze se zasíla-

jí na Papežská misijní díla 
(PMD). Letos to byla část-
ka 45 000 Kč. A dohroma-
dy za těch deset let je to již 
úctyhodných 274 645 korun! 
A k čemu ta PMD jsou? Po-
máhají v boji proti chudobě, 
negramotnosti, nemocem, ne-
spravedlnosti a vykořisťování, 
dětem postiženým, zneužíva-
ným, unášeným, ohroženým 
a nakaženým onemocněním 
AIDS. Budují a udržují pro-
voz mateřských a základních 
škol, domovů pro sirotky, le-
prostředisek… Učí lidi v mi-
sijních oblastech hospodařit, 
vést je ke spoluúčasti a respek-
tovat svou důstojnost. Pomoc 
PMD je soustředěna do 13 vy-
braných zemí – Bangladéš, Srí 
Lanka, Papua-Nová Guinea, 

Guayana, Filipíny, Jamajka, 
Keňa, Uganda, Zambie, Ni-
gérie, Egypt, Pakistán, Sýrie. 

Ve 112 projektech se PMD za-
měřují na podporu vzdělávání, 
šíření křesťanské víry, sociální 

a zdravotní péči v chudých 
oblastech. (Více na webových 
stránkách www.missio.cz)

Chtěla bych moc poděkovat 
všem, kdo se na přípravě po-
díleli, městu Otrokovice, že 
nás finančně podpořilo, tSO 
za zapůjčení stánků a také 
všem, kdo zakoupením přispě-
li na dobrou věc pro lidi v nou-
zi. Naše turistické oddíly se 
zapojily i do sbírky pro Svět-
lušku (podařilo se nám vybrat 
13 447 Kč), a tak z vlastní zku-
šenosti vím, že v našem městě 
je mnoho laskavých a štědrých 
lidí, kterým není lhostejné, že 
spousta jedinců se nemá tak 
dobře jako my. Velké DíKy 
za vaši solidaritu! 

 Pavla JAnečková,
vedoucí TOM 1412 Otrokovice

letošní Misijní jarmark vynesl pětačtyřicet tisíc korun

*) noční klid v Otrokovicích není stanoven pro silvestrovskou noc, pouze v tomto jediném případě 
není nutné noční klid dodržovat, rovněž není o silvestrovské noci omezena doba pořádání veřejných 
kulturních akcí (viz poslední sloupec). 
 Autor tabulky: Jiří tuRčín, vedoucí oddělení kanceláře starosty

typ akce P ř ík l ady 
d a n é h o 
typu akce

Noční klid 
(22.–6. ho-
dina)

Povolení 
pořádání

Ohlášení po-
řádání podle 
OZV o veřej-
ném pořádku

Omezení doby po-
řádání podle OZV  
o veřejném pořád-
ku*)

Soukromá Svatba, oslava 
narozenin

platí*) není vy-
žadováno

není vyžado-
váno

není

Veřejně pří-
stupná spo-
l e č e n s k á 
nebo kulturní  
s veřejnou 
p r o d u k -
cí hudby –  
v budově

Ples, taneční zá-
bava, koncert, 
diskotéka v bu-
dově

platí*) není vyža-
dováno

není vyža-
dováno

• ve dnech, po kte-
rých následuje den 
klidu, nejdříve od  
8 hodin a s ukonče-
ním nejpozději do  
3 hodin bezprostřed-
ně následujícího dne
• v ostatních dnech 
nejdříve od 8 hodin 
a s ukončením nej-
později do 1 hodiny 
bezprostředně násle-
dujícího dne

Veřejně pří-
stupná spole-
čenská nebo 
kulturní s 
veřejnou pro-
dukcí hudby – 
ve venkovním 
prostoru

Ples, taneční 
zábava, kon-
cert, diskotéka 
ve venkovním 
prostoru

platí*) není 
vyžadová-
no

ano, písem-
ně, 5 pracov-
ních dnů před 
z a h á j e n í m , 
Městské poli-
cii Otrokovi-
ce (náležitosti 
ohlášení upra-
vuje OZV)

• ve dnech, po kte-
rých následuje den 
klidu, nejdříve od  
8 hodin a s ukonče-
ním nejpozději do  
1 hodiny bezprostřed-
ně následujícího dne
• v ostatních dnech 
nejdříve od 8 hodin 
a s ukončením nej-
později do 23 hodin 
téhož dne

Veřejně pří-
stupná – jiná 

platí*) není vy-
žadováno

není vyža-
dováno

není
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

Z jednání Rady města otrokovice (RMo)

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové říZe-
ní nA PRonáJeM PRostoR sloužícícH 
k Podnikání  nAcHáZeJícícH se v Pří-
ZeMí Budovy č. P. 1793, náM. 3. květ-
nA, Otrokovice, nacházející se na pozemku  parc. 
č. st. 3156/2 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře  
50,78 m2. Prostory naposledy sloužily k účelu ná-
jmu jako prodejna obuvi. Město Otrokovice vyhla-
šuje výběrové řízení za následujících podmínek:  
1. Doba nájmu: nejdříve od 1. 2. 2017 na dobu ne-
určitou
2. Nájemné:  
a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním 
prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel ná-
jmu
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii 
výpisu z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem zřízeným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy 
doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor: 

a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány 
a provozovány výherní hrací přístroje, interaktivní 
videoloterijní terminály a jiná obdobná technická 
zařízení umožňující interaktivní hraní her s peně-
žitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,  
o loteriích a jiných obdobných hrách, ve znění poz-
dějších předpisů
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhra-
dí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemné-
ho a záloh na služby. tato kauce bude použita v pří-
padě, že nájemce nebude platit řádně nájem a služby 
s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, 
po vyrovnání všech závazků, bude tato kauce, pří-
padně její úměrná část pronajímatelem vrácena ná-
jemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 3. 1. 2017 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Prohlídku předmětných pro-
stor je nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313, 
případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace 
poskytne Eva Kadlečíková na tel.: 577 662 317.

Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v za-
lepené obálce s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května 1793“ na adresu: 
tEHOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. tomáše Bati 
1255, 765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zru-
šit a nevybrat žádnou z nabídek.

V listopadu 2016 řešili strážníci Městské policie Otrokovi-
ce (MP) celkem 609 případů, a to 169 přestupků na úseku 
dopravy, součinnost při zajištění míst pěti dopravních ne-
hod, 12 přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí 
výzvy, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění 
a zábor veřejného prostranství, černá skládka). Bylo pro-
vedeno 110 kontrol na dodržování veřejného pořádku, 
na dodržování zákona k ochraně před škodami působenými 
tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami a kont-
rol majitelů psů zaměřených na dodržování obecně závazné 
vyhlášky (OZV), zjištěno 5 případů porušení OZV. Řešeno 
bylo 10 přestupků proti občanskému soužití, 9 drobných 
krádeží v obchodech, 2 přestupky proti majetku. 

Strážníci asistovali při zdravotních potížích 6 občanů. 
Strážníky byli odchyceni 3 volně pobíhající psi, u 2 psů 
se podařilo zjistit majitele, a nalezení psi jim byli předá-
ni. V 10 případech spolupracovaly hlídky MP s Policií 
ČR. V jednom případě zabezpečovali strážníci MP místo 
trestného činu. V měsíci listopadu nebylo zjištěno žádné 
vozidlo vykazující známky vraku dle definice § 19, zákona 
č. 13/1997 Sb. Strážníci MP dohlíželi v listopadu na dodr-
žování veřejného pořádku a BESIP při konání Memoriálu 
MUDr. Podmolíka – půlmaraton. ing. tomáš GRoMus, 

 velitel Městské policie Otrokovice

 okénko Městské Policie

Z činnosti Městské policie otrokovice za listopad

Z jednání Rady města 
otrokovice 16. 11. 2016
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 50 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Souhlas s umístěním sídla 
spolku Sdružení rodičů a přátel 
školy při Základní škole trávní-
ky Otrokovice, z. s.
• Souhlas s uzavřením Smlou-
vy o nájmu nebytových prostor 
mezi Základní školou t. G. Ma-

saryka Otrokovice, příspěvková 
organizace, a Základní školou 
Otrokovice, Komenského, od   
1. 1. 2017 na dobu neurčitou 
• Podání Žádosti i poskytnutí do-
tace z rozpočtu Odboru umění, 
literatury a knihoven Minister-
stva kultury na projekt „Zkva-
litnění katalogizace a zlepšení 
služeb pro čtenáře“ s předpoklá-
danými náklady ve výši 144 451 
Kč a předpokládanou výší dota-
ce 100 000 Kč (70 %)

• Cykloopatření na stezkách pro 
chodce a cyklisty označených 
dopravním značením č. C 9a na 
území města Otrokovice, z dů-
vodu zvýšení bezpečnosti dopl-
nit symboliku chodce, cyklisty, 
směrových šipek a podélných 
čar
• Zrušení nejvyšší dovolené 
rychlosti 70 km/h na silnici  
č. III/36745 (Bělov–Otrokovice)
 Jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic

Město Otrokovice vyhlašuje výBěRové ří-
Zení nA PRonáJeM PRostoR slouží-
cícH k Podnikání  nAcHáZeJícícH se  
v PříZeMí Budovy č. P. 1342, náM. 3. květnA, 
otRokovice, nacházející se na pozemku  parc. č. st. 
2554 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře 117,40 m2. Pro-
story naposledy sloužily k účelu nájmu jako prodejna masa 
a masných výrobků. Město Otrokovice vyhlašuje výběrové 
řízení za následujících podmínek:
1. Doba nájmu: nejdříve od 15. 3. 2017 na dobu neurčitou
2. Nájemné:  a) minimálně 600 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zřízeným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží 
originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě soci-
álního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány a pro-
vozovány výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní 
terminály a jiná obdobná technická zařízení umožňující in-
teraktivní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronají-
mateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh na služ-
by. tato kauce bude použita v případě, že nájemce nebude 
platit řádně nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, bude tato 
kauce, případně její úměrná část pronajímatelem vrácena ná-
jemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  1. 2. 2017 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor nutno pře-
dem dohodnout na tel.: 577 662 313, případně 602 788 515 
(p. Dohnal). Bližší informace Eva Kadlečíková, tel.: 
577 662 317. Nabídky předají zájemci osobně či poštou v za-
lepené obálce s označením: „Výběrové řízení nám. 3. května 
1342“ na adresu: tEHOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. to-
máše Bati 1255, 765 02  Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Z důvodu změny distributora budou 
Otrokovické noviny od ledna 2017 

distribuovány vždy 
v týdnu následuJícíM 

Po vydání novin
(dnem vydání je předposlední pátek v měsíci).

 Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin
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Kvůli snižování nákladů se 
otrokovická radnice rozhodla 
pro změnu distributora Otro-
kovických novin. Distribuci 
budou od ledna zajišťovat do-
ručovatelky Městského úřadu 
Otrokovice. Noviny budou 
roznášet jako dosud do všech 
schránek domácností ve měs-
tě, a to v týdnu po vydání 
novin – tedy od pondělka ná-
sledujícího po předposledním 
pátku v měsíci. Distribuce 
bude probíhat od pondělka 
do pátku. V lednu to bude  
v týdnu od 23. do 27. ledna. 

„Prosíme obyvatele města  
o trpělivost. Doručování sice 
bude trvat déle, díky novému 
způsobu ale ušetříme náklady 
na Otrokovické noviny. ty 
jsou pro občany zdarma, ale 
to zdaleka neznamená, že by 
jejich tvorba, tisk a distribu-
ce nic nestály,“ uvedl starosta 
Otrokovic a předseda redakční 
rady Otrokovických novin Ja-
roslav Budek.  (red)

Redakce otrokovických novin připomíná
 tRvAlé Posunutí uZávěRky PRo PříJeM 

PřísPěvků nA 5. dAnéHo Měsíce. 
Uzávěrka příštího čísla je tedy 5. ledna a následujících čísel také 

vždy k 5. dni měsíce. Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, jsou  

k vyzvednutí v turistickém 
informačním centru v Otrokovic-

ké BESEDĚ od 21. 12. Chyby 
v distribuci hlaste redakci, 

tel. 571 118 104, e-mail: redak-
ce@@otrokovickenoviny.cz



OtrOkOvické
nOviny 5

den první 
Je sychravo, vítr fouká a já vyrá-
žím na svůj pátý dálkový pochod, 
tentokrát Otrokovice–Košice. 
Zatím míjím maják, hospodu 
Na Pinduli, poutní kostel v Pro-
vodově. U zříceniny Starého 
Světlova potkávám první turisty, 
manžele s mapou jako almara, 
kteří zabloudili. Hrad je hodně 
rozebrán, vesničani z něj v mi-
nulosti postavili nejednu stodolu. 
Přicházím k Luhačovické pře-
hradě. Nikde nikdo, což má i své 
výhody. Jediný otevřený penzion 
v rozumné cenové hladině má 
volných lůžek dost. 
den druhý

Svítí slunce slibované předpo-
vědí počasí, opar se pomalu zvedá 
z krajiny, vzduch jiskří čistotou 
a krajina nabízí mnoho kopečků 
a údolí, jedno hezčí než druhé. 
V Nevšové mě zastaví starý pán, 
pečlivě se vyptává a vzpomíná, 
jak kdysi vandroval po Fatře on. 
Seznámil mě s hospodářskou si-
tuací obce, stavem zásobování... 
Už jsem myslel, že se dnes dál 
nedostanu, naštěstí se objevila 
jeho manželka a vlídně ho vyzva-
la k odchodu. Ve Štítné nad Vláří 
dám kafe v hospodě. Hospod-
ská se diví, že suším na batohu 
na šňůrce slipy a ponožky, chla-
pi se rovnou ptají, jestli jsem se 
z té turistiky nepo…, ale jinak to 
nejde. Večer operu, do rána neu-
schne, a tak prádlo suším cestou.  
den třetí 

Po noclehu v  Brumově-Bylni-
ci stoupám do kopce, pode mnou 
krásný hrad. Míjím ceduli „Pozor,  
státní hranice“ a po dalších kilo-
metrech nádherné krajiny zalité 
sluncem přicházím na Vršatec. 
První platba v eurech. Jdu dál 
na Červený kameň, vesnici, kde 
se nad domy tyčí šestačtyřicet 
metrů vysoký monolit z načer-

venalého kamene. Míjím škol-
ku s paní učitelkou, která vyzve 
děti: „Pozdravte pána turistu“, 
a tak šestadvacetkrát řeknu Dob-
rý deň, aby si děti nemyslely, že 
my z Moravy se neumíme chovat. 
Přecházím kopec a přede mnou 
krásná skála, která pokračuje až 
na kraj vesnice Lednice. Jako bo-
nus je na skále romantická zříce-
nina hradu a pod ní hospůdka, kde 
jsem chvíli spočinul. Za pár hodin 
je přede mnou Púchov.
den čtvrtý

Ráno projdu městem, lidé spě-
chají do práce a škol, auta spě-
chají také a tak nespěchám, aby 
v tom byla nějaká rovnováha. Jdu 
okolo přehrady podél kolejí, ob-
čas proletí vlak víc než stovkou. 
U přejezdu pomníček dvacetile-
tého kluka, co taky spěchal. Dál 
jdu asi deset kilometrů po silnici. 
Slunce už mi dávno vypálilo znak 
Slovenské republiky na čelo. 
V Rajci mě požádal malý kluk, 
abych jim pomohl odstranit přeje-

tou kočku z frekventované cesty. 
Nechtěl jsem být za sraba, a tak 
jsem kličkoval mezi auty, než se 
mi podařilo nebohé mrtvé zvíře 
z cesty vydolovat. Obdivné po-
hledy dětí byly velkou odměnou. 
Raději mizím, aby po mně ne-
chtěly ještě dát kocourovi umělé 
dýchání z úst do čenichu.
den pátý a šestý

V sobotu byl volný den stráve-
ný v lázeňských koupelích mezi 
kopiemi antických soch. Další 
den zostra vyrážím do Martin-
ských Holí, skoro čtyři hodiny 
do kopce. Stromy se mění v kleč 
a borůvčí. Lidí, pejsků a cyklistů 
je na hřebenu plno, fotím a schá-
zím do bufetu pod lyžařský vlek. 
U gulášovky mi vyprávějí tři mla-
díci, jak jeli před čtrnácti dny na-
večer kempovat a na horské cestě 
byl medvěd. Byli v autě, a tak 
se cítili být v bezpečí a začali 
na zvíře najíždět. Medvěd utíkal 
před autem a vytáhl to na šedesát 
kilometrů za hodinu. Potom sko-
čil do lesa. Hoši ujeli ještě dva 
kilometry, postavili stan a jeden 
z nich začal uvažovat nahlas: 
„No, ty dva kilometry, co jsme 
teď ujeli, udělá medvěd za dvě 
minuty...  naskákali jsme do auta 
a ve stanu už nikdo nespal.“  

Kousek dál v lese jsem si nafo-
til ceduli „Pozor, zvýšený výskyt 
medvědů“, ale po lesních cestách 
probíhal cyklistický závod, ma-
jetní tátové usazení v limuzínách 
opatřených reproduktory řvali 
na své synky hop, hop, hop nebo 
pouštěli hudbu v rytmu duc, duc, 
duc a mně bylo jasné, že tady 
medvěda nevyfotím.  
den sedmý 

Hned kousek za penzionem 
ve Vrútkách potkávám paní ve-
doucí kozu k capovi. Fotím, ona 
se mi směje, jestli jsem ještě nevi-
děl kozu a pak ji chválí, jak hez-
ky dojí a spiklenecky mi říká, že 
jdou za kozlem, víte, mrkla, milo-
vat se. Ovlivněn takovým erotic-
kým zážitkem hned po ránu jsem 
na první křižovatce blbě zahnul 
a šel dva kilometry navíc. Cesta 
vede kolem řeky Váh až do Kr-
pelan, kde stojí velká přehrada 
s elektrárnou a taky hospoda. Paní 
hospodská si přisedla. Vyprávěla, 
jak jezdila na kole do práce okolo 
pole, až jednou z kukuřice vy-
skočil jelen a zranil ji natolik, že 

se půl roku léčila. Přišla o práci 
a manžel vymyslel pronájem této 
hospody. Ji ale nebaví obsluhovat 
opilce, kteří ji plácají po zadku. 
Řekla manželovi, že si najde ji-
nou práci. On souhlasil, ale chce, 
aby mu sehnala servírku. „Jak to 
udělat, když musí být servírka 
hezká, aby tam chlapi chodili, ale 
zase ne moc, aby se manžel neza-
koukal?“ hodila na mě prosebné 
oči. Nenapadlo mě nic jiného než 
jí poradit, aby sehnala krásnou le-
sbičku. Chlapi na to naletí a man-
žel je v bezpečí... 

Stoupám dlouze na Maguru 
a pak rychlým sešupem do Ĺu-
bochni. Z nevýrazného bodu 
na mapě se vyklube pěkné měs-
tečko lázeňského typu. Na kraji 
Ružomberoku nacházím na zemi 
desetieurovku, a tak v penzionu, 
když paní chce zaplatit osm, dám 
jí celých deset. Za odměnu mi do-
nese cukroví z rodinné oslavy a já 
si olizuju knír ještě do noci.
den osmý

Ranní mlha se vznáší nad pa-
vučinami propletenými v trávě 
a na keřích. Míjím zvláštní skalní 
útvar s přiléhavým názvem Skal-
natá pěst, obcházím Liptovskou 
Maru. Míjím Bešeňovou, pole, 
lesy, vesnice, tatralandii a celý 
ten cirkus okolo. Večer Liptovský 
Mikuláš a ráno do tater.
den devátý

Západní část tatranské magis-
trály není moc dobře značená, na-
dejdu si zbytečně čtyři kilometry. 
Dělníci makají v lese, stromy leží 
přes cestu, veverka zkouší, jestli 
ji chytnu do foťáku, až přicházím 
do Podbánské, kde v hotelu Kri-
váň pamatuji skvělou ROH rekre-
aci s ranní rozcvičkou, společný-
mi vycházkami a seznamovací 
zábavou za zvuku cikánské kape-

ly. teď je po sezoně, hotel změ-
nil jméno, majitelé jej nákladně 
upravili a v restauraci jsme byli 
tři. Původně jsem tu chtěl pře-
spat, ale je ještě málo hodin, šlapu 
dál. V chatě tri studničky mají 
na dveřích napsáno: Wi-fi ne-
máme, zkuste si povídat. trochu 
jsem to časově podcenil, začíná se 
stmívat, stále šlapu horama, fotím 
západ slunce, vzpomenu si na po-
vídačky o medvědech. Strach je 
dobrý doping, valím to nebývalou 
rychlostí a za úplné tmy dochá-
zím do Štrbského plesa. Na poko-
ji je o něco chladněji než venku.
den desátý

Scházím okolo stanice Poprad-
ské pleso, kde už se rojí turisté. 
Šlapu kus po silnici. Zastaví mě 
horská stráž, a tak se hned vyptá-
vám, jak je to s těmi medvědy. 
„S medvědy,“ říká mi, „je to jako 
s lidmi. Když potkáš medvěda, 
ten chce jen nažrat. Zahodíš ba-
toh, on si ho přebere, ty si to pak, 
až odejde, posbíráš a můžeš jít.  
Když potkáš medvědici, tak je to 
dost horší. Zvlášť, když je s med-
víďaty.“.

Pokračuji do Starého Smokov-
ce a do Staré Lesné. Dnes končím 
ve Vrbově, městečku s cikánskou 
osadou a termálními lázněmi. 
V penzionu hraje hudba, blaženě 
usínám.
den jedenáctý
Chtěl jsem jít po cyklostezce, 
jenomže zemědělci ji rozorali 
a nasadili obrovský lán kukuřice. 
Musím po asfaltce plné spěcha-
jících aut. Smrad z nich se mísí 
s ranní mlhou, ale také s tichým 
cinkáním opuštěné krávy na pas-
tvě. Stádo oveček, křížek, který 
říká, že Petr už nepřijede, nikdy. 
Blížím se do Spišské Nové Vsi. 
ta je rozhodně Spišská, ale jistě 
ne Nová a už vůbec ne Ves. Střed 
města tvoří pěkné velké náměstí, 
radost pobejt. Po obědě kráčím 
dál přes vesnice, kopečky, do-
lečky, lesíky, remízky. Zastavu-
je mi sám od sebe řidič a nabízí 
svezení a pak kroutí hlavou, že 
nechci. Blíží se večer. Dnes jsem 
si naložil příliš velkou porci, 
můj tachometr se v dnešním cíli, 
Krompachu, vyšplhal na osma-
čtyřicet kilometrů a to už není 
ono. Ke konci se už jen tak vle-
ču, nesleduji okolí a jen se těším, 
že bude konec. A taky byl. Ráno 
koleno jak balon. Dál to nejde. 
Otáčím kormidlo čtyřicet kiláků 
před Košicemi, sedám na vlak 
a vracím se krajinou, kterou jsem 
prošel za deset dnů, ušel nádher-
ných tři sta šedesát kilometrů 
a teď jsem za sedm hodin doma. 
tak zase za rok.  Jiří HoluB

Wi-fi nemáme, zkuste si povídat aneb Pěšky na východní slovensko
Už pátým rokem vyráží čerstvý držitel ceny Osobnost města Otrokovice Jiří Holub pěšky objevovat krásy vlasti. Takto už navštívil jižní Čechy nebo třeba Plzeň, kam přišel 
oslavit výročí vítězství spojeneckých vojsk ve 2. světové válce. Tentokrát se však vydal východním směrem a došel až do východoslovenského Krompachu. 

Podhradí v lednici. Třetí den na cestách – Lednice se svou 
romantickou zříceninou hradu. chlupatý doprovod. Zvířata – nezbytní společníci na cestách.

Podmanivá horská idyla. Pohled ze sjezdovky Plejsy u Krompachu.   snímky: Jiří HoluB



Od 4. 1., každé Po a St v měsíci, 
CVČ Baťov, 15–18 hod.
otevřená herna – rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti zodpo-
vídají rodiče.

Od 4. 1., DDM trávníky, 
v otevírací době DDM
výtvarná soutěž létající bytosti
Více na www.ddmslunicko.cz

10.–26. 1., Otrokovická BESEDA 
každý všední den 8–18 hod.
Pojďte s námi za tábory
Výstava z táborů DDM z léta 2016.

10. 1., Městská hala, od 15 hod. 
novoroční hala 
Závody atletických přípravek. Více 
na: kozeluhova@ddmslunicko.cz

14. 1., DDM trávníky, 
9–17 hod., vstupné: zdarma

sherlockování – úniková hra 
Exit Game pro týmy 2–5 členů. 
Varianty obtížnosti JUNIOR a SE-
NIOR.

22. 1., Otrokovická BESEDA, od 
16 hod. Vstupné: masky 50 Kč, do-
provod 60 Kč
Pohádkový karneval – rej masek, 
hry, soutěže, spousta zábavy.

23. 1., DDM trávníky, 17–19 hod., 
cena 90 Kč. ARt pro dospělé – 
Přijďte malovat, kreslit, tvořit. V ceně 
použitý materiál. Přihlášky do 20. 1., 
p. Bárová, tel.: 739 075 711

30. 1., DDM trávníky, 17–19 hod., 
cena 200 Kč. tvoření pro dospělé 
– keramický anděl – V ceně po-
užitý materiál. Přihlášky do 25. 1.,  
p. Bárová, tel.: 739 075 711

OtrOkOvické
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neděle 8. 1., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
taneční odpoledne z cyklu Naše muzika
ŠoHAJkA
Populární podlužácká kapela z Dolních Bojanovic u Hodonína. Šohajka má dvě 
zpěvačky, které doprovází dvanáct muzikantů.

Foyer kinosálu, vstup volný
PoJďte s náMi ZA táBoRy – výstava DDM Sluníčko Otrokovice
Výstava fotografií z uskutečněných táborů DDM Sluníčko. Potrvá od 10. do 26. 1. 

Městská galerie, vernisáž v úterý 10. 1., 18.00 hod., vstup volný
oko
Obrazy akademického malíře Miroslava Maliny, uherskohradišťského rodáka, 
který má za sebou více než 30 let hledání a nalézání ve výtvarném vesmíru. 

sobota 28. 1. 2016 od 9–15 hod., velký sál, 
vstupné veřejnost 50 Kč, držitelé Senior pasů 50% sleva, děti do 10 let v dopro-
vodu rodičů vstup zdarma
MeZináRodní entoMoloGický výMěnný den A výstAvA 
Jedinečná výstava, spojená s koupí a prodejem brouků, motýlů, strašilek, pavouků 
atd., doplněná o ochutnávku hmyzu. Pro děti je připraveno malování na obličej.
připravujeme na únor:
1. 2. Václav Neckář a Bacily, 10. 2. O sportovní slávě, 12. 2. DH Bludověnka, 
15. 2. Manželský čtyřúhelník – divadlo, 25. 2. premiéra divadla tyjátr 

kino
čtvrtek 19. 1., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA, Čína 2016,  124 min.,dabing, nevhodné pro děti do 12 let  
velká čínská Zeď 3d – akční, dobrodružný, thriller
Mnoha bitvami zocelený žoldák přijel na Dálný východ získat tajemství střelného 
prachu. Největší film, který se kdy natáčel na území nejlidnatější země na světě. 

pátek 20. 1., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2016,  112 min., přístupné bez omezení 
Bio senior dědA– komedie, rodinný
K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučci z Prahy. Zane-
prázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět inter-
netu, mobilů a tabletů. 

čtvrtek 26. 1., 19 hod., kinosál, vstupné  110 Kč
Česko 2016,  105 min., nevhodné pro děti do 12 let
MAnžel nA Hodinu– komedie
Milanův vztah k Elišce se slibně vyvíjí, a když se jí konečně odhodlá požádat 
o ruku, vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. tedy až na to, že je stále ženatý.

pátek 27. 1., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2016,  85 min., nevhodné pro děti do 12 let
Bio senior instAlAtéR Z tucHlovic– komedie
Svérázný instalatér z vesnice tuchlovice je zručný a poctivý, se vším si poradí. 
Všechny jeho pokusy o kontakt se ženami však končí fiaskem. Matka se marně 
snaží, aby syn konečně získal partnerku.

neděle 29. 1., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2016,  110 min., dabing, přístupné bez omezení
ZPíveJ – animovaný, muzikál, komedie, rodinný
Podnikavý koalí chlapík má poslední šanci zachránit zděděné divadlo. Všechno 
vsadí na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. 

připravujeme kino na únor:
Spojenci, Star Wars story, Zrození hrdiny, xXx: Návrat Xandera Cage, Resident 
Evil: Poslední kapitola

LEDEN

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 cen-
tru 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.

sobota 21. 1., 19.30 hod., velký sál, kinosál, kavárna, bar, vstupné 250 Kč, 
230 Kč, 200 Kč
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá
Městský Ples
Moderuje a baví známý kouzelník a iluzionista JIŘí HADAŠ, prezident Čes-
kého magického svazu. Uvidíte špičkovou iluzi QUICK CHANGE, ukázky 
standardních a latinskoamerických tanců v podání mistrů ČR z klubu GRADA-
CE Kroměříž. Hudba: velký sál – FLASH BAND a VIVIAN BAND, kinosál 
– diskotéka a DJ DALIBOR DĚDEK. V Městské kavárně – cimbálovka VČE-
LARAN, ve II. patře PIANOBAR. Bohatá tombola a losování stolů.
Hlavním partnerem plesu je společnost MItAS a. s. 
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vánoční program v kostele sv. vojtěcha v otrokovicích
Vánoční bohoslužba pro děti        24. 12. v 15.30 hod.
Hlavní vánoční bohoslužby        24. 12. ve 24.00 hod., 25. a 26. 12. v 7.30 a 10.30 hod.
Vánoční besídka         25. 12. v 15 hod. 
Vánoční koncert chrámového sboru       26. 12. v 17 hod.
Vánoční koncert ženského sboru        27. 12. v 17 hod.
Novoroční bohoslužby        31. 12. ve 23.00 hod., 1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
Novoroční koncert                          8. 1. v 17 hod.
Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha   25. 12.–1. 1. vždy od 14 do 18 hod.  
          mimo to vždy před bohoslužbami a po nich

vánoční program v kapli sv. Anny v kvítkovicích
Hlavní vánoční bohoslužby:                       24. 12. ve 22.00 hod., 25. a 26. 12. v 9.00 hod.
Novoroční bohoslužby:                       31. 12. v 16.00 hod., 1. 1. v 9.00 hod.
Vánoční besídka           1. 1. v 15.00 hod.

řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Michaela
24. 12. ve 14 hod., 25., 26., 27. 12., 1. 1. vždy v 9 hod.

vánoční koncerty v kostele sv. vojtěcha
26. 12. v  17 hod.: česká mše vánoční od J. J. Ryby „Hej mistře“ 
Pod vedením Zdeňky Kvasnicové zpívá Smíšený chrámový sbor sv. Vojtěcha

27. 12. v 17 hod. Josef schreier – Missa Pastoralis, české a moravské vánoční koledy 
Účinkuje Ženský pěvecký sbor Otrokovice pod vedením Marka Obdržálka, Chrámový sbor tIBI 
Zlín, Mužský sbor Hlahol Mysločovice

8. 1. 2017 v 17 hod. novoroční koncert v kostele sv. vojtěcha s názvem: „Hle, hvězdu spatřili“ 
Účinkují Magna Mysteria a Dětský folklorní soubor Vonička ze Zlína. 
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Milí spoluobčané,
jménem farního společenství v Otrokovicích vám přeji krásné a radostné prožití vánočních svátků 
a vše dobré po celý další rok 2017. Aby tomu tak bylo, to záleží na každém z nás, jak se o to kdo 
přičiní. Budeme však rádi, pokud vám k pěkně prožitým svátkům přispěje i něco z toho, co si vybe-
rete z výše uvedeného programu.  P. Josef ZelinkA, farář v Otrokovicích
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Adventní tančírna v Besedě 
velký sál otrokovické Besedy, 18. 12., 17–21 hod.

17–18 h.: Společná výuka společenských tanců
18–19.30 h.: taneční minikurz pro Vás i Vaše děti
19.30–21 h.: Závěrečná tančírna pro dospělé 
Během programu bude probíhat zápis do tanečních kurzů.
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výZvA k Předkládání návRHů nA ocenění PedAGoGickýcH PRAcovníků 
MAteřskýcH Škol, ZáklAdnícH Škol, střednícH Škol A ŠkolskýcH ZAří-
Zení se sídlem na území města Otrokovice za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu 
a vzdělávání mladé generace – 9. ročník – rok 2017.
výZvA k Předkládání návRHů nA ocenění PRAcovníků volnočAsovýcH 
Aktivit dětí A Mládeže realizovaných na území města Otrokovice za úspěšnou dlouhodobou 
volnočasovou práci s dětmi a mládeží a za významný přínos pro výchovu mladé generace – 6. ročník – 
rok 2017. Informace o výzvách získáte na www.otrokovice.cz, odbor školství a kultury – záložka Jak si 
vyřídit, Formulář. uzávěrka návrhů 20. ledna 2017, rozhoduje razítko na podatelně MěÚ Otrokovice. 

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

Příspěvek Mgr. davida valůška, ředite-
le státního okresního archivu Zlín
slavnostní večer k 28. říjnu – otrokovice 
27. října 2016
Vážený pane starosto, vážené dámy 
a pánové,
město Otrokovice v letošním roce možná 
slaví polokulaté výročí svého vzniku a já 
bych vám rád v krátkosti představil tento 
zajímavý a poněkud spletitý příběh. Hned 
na začátku vás mohu ujistit, že je to příběh 
s dobrým koncem.

První písemná zmínka o Otrokovicích 
se nachází na vzácném a nesmírně cenném 
dokumentu, uchovávaném v depozitáři 
olomouckého pracoviště Zemského ar-
chivu v Opavě. Je to pergamenová listina 
s přitištěnou pečetí olomouckého biskupa 
Jindřicha Zdíka a má jedinou vadu, není 
datovaná. Řada historiků se dlouhou dobu 
zabývala tím, jak tuto listinu zařadit do mo-
ravských dějin a jak ji datovat.

Hlavním hrdinou našeho příběhu je Jin-
dřich Zdík. Byl sedmým moravským bis-
kupem. Narodil se pravděpodobně v Praze 
a možná byl synem kronikáře Kosmase. 
Nevíme to však zcela jistě, protože se po-
hybujeme v období středověku, kdy máme 
velmi málo písemných zpráv a řadu věcí 
si musíme spíše z útržkovitých údajů tu 
více, tu méně domýšlet. Kronikář Jarloch 
o Jindřichu Zdíkovi ve své kronice napsal, 
že byl „květem mezi biskupy, mužem pře-
milým Bohu, důvěrně známým na dvoře 
papežském i císařském, sloup a světlo 
Čech, jakož i Moravy, který ve zbožnosti 
a cti neměl na Moravě sobě rovného“. Jsou 
to vzletná slova, ale nejsou asi nepravdivá. 
Zajímavé svědectví o moravském bisku-
povi Jindřichu Zdíkovi zanechal Bernard 
z Clairvaux, jedna z nejvýznamnějších 
intelektuálních autorit západní Evropy 
té doby. tento zakladatel cisterciáckého 
kláštera v Clairvaux, autor řeholního řádu 
templářů a velký podporovatel křížových 
výprav do Svaté země o Jindřichu Zdíkovi 
mimo jiné napsal, že je to „muž svatý, uče-
ný a moudrý“.

Jindřichu Zdíkovi se dostalo vzdělání 
na některé z katedrálních francouzských 
škol. takže již v mládí se vydal do Evropy 
a po celý život čerpal z kontaktů, které zís-
kal již v době, kdy se v Evropě vzdělával. 
Po svém návratu z Francie se rychle zařa-
dil mezi intelektuální elitu tehdejší Prahy 
a brzy se vydal také za hranice Evropy, 
neboť v roce 1126 podnikl cestu do Jeruza-
léma. Strávil tady nějakou dobu a byl to asi 

klíčový okamžik pro jeho další duchovní 
kariéru. Byl mužem silné, opravdové zbož-
nosti a za pobytu v Jeruzalémě se rozho-
doval, jestli se má věnovat veřejné církevní 
službě, pro niž měl veškeré předpoklady, 
anebo zda stráví svůj život v tiché kontem-
placi v některém z evropských klášterů.

Je asi dobře, že se rozhodl veřejný život 
neopustit, protože hned v roce 1126 byl 
tehdejším českým knížetem Soběslavem I. 
navržen za nového olomouckého biskupa. 
Mohučský arcibiskup, pod jehož pravomoc 
toto rozhodnutí spadalo, Jindřicha Zdíka 
jmenoval novým olomouckým biskupem. 
Poprvé přijíždí do Olomouce, sídelního 
města biskupství, ale stav moravské círk-
ve neshledává příliš uspokojivým. Hlav-
ním tehdejším chrámem moravské církve 
byl kostel sv. Petra, který stával v místech 
dnešního Biskupského náměstí v Olomou-
ci. Kostel nebyl příliš prostorný, a tak se 
v něm nemohla konat velká shromáždění, 
k jakým by měl hlavní církevní objekt teh-
dejšího biskupství sloužit. 

Biskupství trpělo nedostatkem litur-
gických knih. Musíme si uvědomit, že se 
pohybujeme ve 12. století, kdy byly všech-
ny knihy přepisovány ručně a šlo o časo-
vě i finančně velmi nákladnou záležitost. 
Nejenže se tehdy potřebné liturgické kni-
hy nedostávaly v městských a vesnických 
farnostech olomouckého biskupství, ale 
zásadní nedostatek jich byl také v samotné 

Olomouci.
V roce 1130 věnoval Jindřichu Zdíkovi 

moravský kníže Václav, který sídlil v Olo-
mouci, tehdy teprve rozestavěný kostel 
na knížecím olomouckém hradě, zasvěce-
ný sv. Václavovi. Jindřich Zdík tento dar 
přijal a hned v následujícím roce 1131 po-
zval českého knížete Soběslava I. na slav-
nostní vysvěcení celého knížecího okrsku, 
ačkoliv samotný kostel ještě nebyl dokon-
čen. tímto aktem započal proces přenesení 
sídla olomouckého biskupa od kostela sv. 
Petra ke sv. Václavovi. Jindřich Zdík ne-
mohl přenesení učinit sám od sebe. Musel 
požádat o schválení mohučského arcibis-
kupa, který tak dle dochovaných záznamů 
učinil roku 1137.

Na to navázal další praktický krok, kte-
rý je popsán v nedatované listině Jindřicha 
Zdíka, kterou jsme si představili na začátku 
našeho povídání. V této listině se dočteme, 
že k reálnému přenesení sídla biskupství 
došlo roku 1141. Máme tedy před sebou 
dvě klíčová data – 1131 a 1141. Histori-
kové vedli dlouhá desetiletí spory o to, 
ke kterému datu se vlastně hlásí ona listina 
vydaná Jindřichem Zdíkem. Dnes již pova-
žujeme za dostatečně prokázané, že listina 
byla sepsána buď na konci roku 1141, nebo 
v lednu či únoru roku 1142. Vědce dlouho 
mátla skutečnost, že listina na pohled vy-
padá, jako by nebyla psána rukou jednoho, 
ale více písařů. to vedlo některé historiky 

k domněnce, že část textu listiny byla při-
psána až dodatečně a není možné její infor-
mace vztahovat k datu vzniku listiny. tento 
problém vyřešil roku 1960 profesor Miro-
slav Flodr, který pečlivým rozborem písma 
listiny prokázal, že absolutní většina textu 
je psána rukou jednoho písaře, i když to tak 
na první pohled nevypadá. to znamená, že 
nedocházelo k pozdějším přípiskům a vše, 
co je v listině uvedeno, bylo napsáno roku 
1141 nebo v lednu či únoru 1142.

Jindřich Zdík začal po svém příchodu 
olomoucké biskupství zvelebovat. Projevo-
valo se to třeba tím, že založil skriptorium 
– písařskou dílnu. Získal pro něj vynika-
jícího písaře, který se jmenoval Hildebert 
a který přišel odněkud z Porýní. ten je au-
torem mnoha nádherných rukopisů, z nichž 
mnohé se dochovaly do současnosti. tím 
Jindřich Zdík pozvedl písemnou kulturu 
tehdejší Moravy na úplně novou úroveň 
a další písaři, přicházející do skriptoria, 
mohli na tuto vysokou kvalitu písařského 
umění navázat.

Druhá věc, o kterou se biskup musel sa-
mozřejmě také postarat, byl majetek. Dnes 
jsme zvyklí na to, že každý úřad, každá 
instituce musí na konci roku provést in-
venturu svého majetku. A něco takového 
učinil Jindřich Zdík s majetky olomoucké-
ho biskupství, jejichž inventuru již velmi 
dlouhou dobu nikdo neudělal. takže se 
sice vědělo, že biskupství má na Moravě 
několik důležitých kostelů – v Přerově, 
Spytihněvi, Břeclavi, Znojmě a Brně –, 
také se vědělo, jaký majetek náleží k těm-
to kostelům, ale nikde to nebylo přehledně 
a nezpochybnitelně popsáno. Nápravu při-
nášela právě listina Jindřicha Zdíka, která 
ve své druhé části uvádí výčet všech míst, 
statků a majetků náležejících k biskup-
ským kostelům. Mezi majetky přerovského 
kostela nalézáme také vesnici Otrokovice, 
čímž se dostává do, řekl bych, velmi exklu-
zivního klubu. Když si zapneme například 
Mapy.cz a zobrazíme si prostor okresu 
Zlín, z osmdesátky dnešních vesnických 
a městských lokalit nám při pohledu k roku 
1141 zůstane na mapě jen velmi málo do-
dnes existujících míst: Biskupice, Mladoti-
ce, Spytihněv, tečovice, tlumačov, Velký 
Ořechov. Otrokovice mohou opřít svoji 
historii o hluboké kořeny a letošní oslavy 
výročí 875 let od první písemné zmínky 
jsou zcela na místě.

Děkuji vám za pozornost.
 Mgr. david vAlůŠek, 
 ředitel Státního okresního archivu Zlín

Projev ředitele státního okresního archivu k 875 letům otrokovic

slavnostní večer. David Valůšek při projevu k 875 letům od první písemné zmín-
ky o Otrokovicích. Za ním na plátně zobrazení Jindřicha Zdíka. 
 Foto: Martina FoJtíková

Nezřídka slýcháváme v médiích zprávy 
o vyhozených štěňatech psů či koťatech 
v papírových krabicích někde jen tak 
na ulici. Asi si říkáme, jak tohle může člo-
věk udělat, proč nevyužil například mož-
nosti zvířata někomu darovat nebo pokusit 
se je dát do útulku. takových případů, při 
kterých zůstává zdravý rozum stát, jsou 
ročně napříč naší republikou desítky, ne-li 
stovky. Nedávno by v médiích hodně dis-
kutovaný případ čtyř štěňat kříženců lab-
radora nalezených v krabici od vysavače 
na ulici v Brně. Bohužel ani Otrokovicím 

se tyto případy nevyhýbají, akorát jich na-
štěstí není tolik. Poslední je z 10. listopadu 
tohoto roku. Ovšem nejedná se o štěňata 
nebo koťata, ale o malá terarijní zvířata. 

Zřejmě v předchozí den večer, než bylo 
přijato oznámení o nalezení dvou terárií 
s hadem a ještěrem na městskou policii, 
někdo tato terária vyhodil. Jednalo se o le-
guána a užovku červenou. Nalezeny byly 
u sběrného dvora na Štěrkovišti. 

Zvířata byla ihned po oznámení převeze-
na k veterináři k prohlídce. Bohužel leguán 
noční pobyt v chladné noci nepřežil. Užov-
ka je zřejmě proti chladu odolnější a zimu 

přežila. Pro okomentování takovéhoto 
barbarského jednání člověka se jen těž-
ko hledají slušná slova. Možná se jednalo 
o naštvanou manželku nebo rodiče dítěte, 
těžko říct, ale jsou to živá zvířata, a ne věc, 
kterou vyhodíme jako nepotřebný odpad. 
tento nemorální čin by se dal téměř s jisto-
tou kvalifikovat jako týrání zvířat.

Za chvíli nastane čas Vánoc, při kterých 
si lidé udělují dárky, zejména chtějí udělat 
radost dětem. Přál bych si, abyste všichni 
pečlivě zvážili, jaký dáreček a komu nadě-
líte. Pokud se bude jednat o ten živý, vě-
nujte mu prosím pozornost tak, aby vám 

po čase nezavazel a nebyl vám na obtíž. 
A pokud by byl pro někoho dárek přece jen 
nevhodný, tak si myslím, že je spousta ji-
ných možností, kam zvíře umístit. Vyhodit 
zvíře na ulici je to nejodpornější řešení.

Chtěl bych tímto poděkovat strážníkům 
MP Otrokovice za obětavou práci nejen 
se zvířaty, která jsou nacházena na území 
Otrokovic. Musejí jim totiž zajistit péčí 
a následné umístění do specializovaného 
zařízení, a to nemusí být vždy jednoduché.

Na závěr bych vám všem chtěl popřát 
klidné prožití Vánoc a do nového roku pev-
né zdraví. Bc. lukáš HAluZA, člen ZMO

odhození mazlíčci

Z RedAkční PoŠty
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Nemusíme letět přes půl světa, 
stačí se podívat od nových domů 
v Kvítkovicích před hřbitovem 
směrem na Napajedla. Neskutečné, 
co za hrůzu tam vyrostlo s přičině-
ním vedení našeho města a zastu-
pitelů vládnoucí koalice. A to je 
teprve první třetina celého skladu. 
Je to asi vánoční dárek od radnice 
za to, že si zde lidé od města kou-
pili za velké peníze pozemky a po-
stavili domy. A val se zelení, který 
měl toto monstrum zakrýt, bude 
prý možná do roku 2018. Protože 
dle slov pana starosty se ještě neví, 
co dohodnou. Škoda že se neposta-
vili za občany a skladu nezabránili, 
když mohli. Hlavně mohli vyjednat 
takové kompenzace pro Kvítkovi-
ce, o jakých se nám ani nesnilo 
(zelený val, nové chodníky, parko-
viště u hřbitova, atd.) Ale když pan 
starosta podle svých slov před lety 
slíbil podporu skladu tak to musí 
dodržet, zájmy občanů a města 
jdou stranou.

A jak dopadlo povolování při-
pravovaného obřího skladiště 
na 800 tun nebezpečných chemi-
kálií v chemičce na Batově, kou-
síček od rodinných domů? Rada to 
schválila a nepožaduje další posou-
zení podle přísného zákona o vlivu 
na životní prostředí. Když jsem se 
ptal na zastupitelstvu pana starosty, 
jestli město souhlasí s chemičkou 
ve městě, tak mi odpověděl, že tu 
nejsou od toho, aby překazili ně-
jaké průmyslové aktivity.  tak už 
víme, proč naše město vypadá, jak 
vypadá.  Spíš je to obří průmyslová 
zóna od severu k jihu a na okrajích 
se bydlí.

Ještě trocha úžasného hospo-
daření našeho města. Na zastupi-
telstvu jsme měli schválit prodej 
dvou bytů města za cenu 589 tisíc 
a 579 tisíc vítězi výběrového říze-
ní. Ve stejný týden prodal exeku-
tor formou dražby byt ve stejném 

domě, stejně velký, za 710 tisíc. 
takže město přišlo asi o čtvrt mi-
lionu. A kupujícím obou bytů byla 
realitka, která to prodá dál a nama-
že si kapsu. Na finančním výboru 
je nám při každém jednání předklá-
dán návrh rozpočtu na příští rok. 
Pokaždé jiná čísla u stejných polo-
žek, takže se v tom nikdo nevyzná. 
tak kupříkladu mzdy úředníků 
spolknou 65 milionů příští  rok, 
městská policie 12 milionů…. 

Víte, jaký je systém hledání 
úspor na radnici? Myslel jsem, že 
stejný jako v moderních firmách, 
navrhni, jak ušetříme a když se to 
prokáže dostaneš procenta z toho, 
co se tím ušetří. tak takto to prý 
na městě nejde a bylo by to zbyteč-
né, protože zaměstnanci města to 
mají  v popisu práce. to je opravdu 
vynikající motivace.Víte, že máme 
ve městě sociální sprchu? Prý pro 
bezdomovce a sociálně slabé. tak 
tato sranda bude příští rok stát 
i s veřejným  WC, které je naprosto 
zbytečné a slouží  hlavně hostům 
blízké cukrárny, cca 326 000 Kč. 
Přitom minulý rok byla sprcha 
využita 68krát za celý rok a to se 
za 326 tisíc opravdu vyplatí. A to 
vše na konečně zrušeném tržišti 
Havlíčkova ulice. K tomu přičtě-
me 185 000 Kč na zimní seďárnu 
pro bezdomovce za hasičárnou.  
A skvělé hospodaření města s pe-
nězi občanů je všem jasné. Přitom 
by se toto dalo vyřešit za pár tisíc. 

Nebudu vás dále obtěžovat svý-
mi poznatky z fungování města, 
které mi neskutečně pijí krev. Pro 
ty z vás, kteří jsou na tom stejně 
jako já, připravujeme s kolegy 
na příští rok nové webové strán-
ky. tam budou všechny informace 
o špatném fungování města i s vi-
dei ze zastupitelstev.

Přeji vám krásné Vánoce a hlav-
ně štěstí v novém roce. 
 Filip ŠiMek, opoziční zastupitel

velká čínská zeď v kvítkovicích

Z RedAkční PoŠty

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
jsem znepokojený tím, že vedení města mlčí. Proč? Protože 
nemá odvahu se bezodkladně vyjádřit k velkému nebezpečí, 
které hrozí Baťovu. Záměrem je: (jak uvádí článek: „Chemič-
ka, asi jsem ...“ v Otrokovických novinách č. 10, z 21. 10. 
2016)
1. postavit u benzinky velké zásob. nebezpečných chem. látek
2. rozšířit chemickou výrobu.
Proč rozumní zastupitelé Otrokovic nevidí do budoucna? Proč 
účinně nejednají v tak závažné věci. Proč neinformují obča-
ny? Radnice by se měla plnou vahou postavit za svoje město, 
za svůj Baťov a společně své domovy a rodiny chránit. K služ-
bě občanům byli zvoleni a slibem se jim zavázali. Byla by 
to velká zrada, kdyby rozhodli proti nim. Čisté svědomí má 
cenu nejvyšší. Žijeme v demokracii. Máme občanské svobo-
dy. Vládne ale lid? to se jen často a farizejsky říká. Nechci 
a nemám v úmyslu nikoho poučovat, ale demokracie je vždy 
taková, jací lidé ji uskuteční. Často bývá zneužita. Penězi 
mocných a nemorálních, kterým jde jen o jejich zisky. Pravda 
a skutečný stav věcí se občanům zatajují. ti, co takto nečestně 
jednají, v okolí benzinky by nikdy nežili. U pomníku tomáše 
Bati kladou lidé květiny. Přicházejí sem učitelé s dětmi, staří 
i mladí občané, mnozí z daleka. Je to krásné a dojímavé. V na-
šich srdcích se upevňuje hrdost. Mnohým mladým lidem je 
dán dobrý příklad a vzor. tomáš Baťa spojoval lidi k budování 
lepšího života. Usiloval o výchovu svobodného člověka, jehož 
rodina bude žít v prostoru zeleně, čistého vzduchu a slunce. 
A za čistý vzduch je třeba v Otrokovicích stále bojovat. 
S pozdravem František BýMA, učitel ve výslužbě

Vážený pane Býmo,
dovolte mi, abych Vám nejprve poděkoval za Váš dopis a svolení k jeho zveřejnění. Požádali jsme Vás 
o to z toho důvodu, že bychom rádi na tomto případu ukázali, jak lze prostřednictvím médií manipulovat 
s čtenáři našich Otrokovických novin (ON). Pan opoziční zastupitel se tématu možnosti intenzifikace che-
mické výroby v našem městě „věnuje“ již v říjnovém čísle ON, když sděluje, cituji „Myslím, že chybí jen 
pořádná chemička a ocelárny a dílo zkázy je dokonáno.“ takže, občane, aktuálně ti hrozí velké nebezpečí. 
Dalším „argumentem“ pana Šimka pro posílení šíření strachu občanů, zvláště pak těch, kteří bydlí na Ba-
ťově v části kolem benzinové pumpy na třídě tomáše Bati, je pak záměr vybudování cisterniště alkoholů 
a výrobků firmy Deza, projednávané na jednání Rady města dne 12. 10. 2016. Když jsem se připravoval 
na toto jednání, zjistil jsem následující. Je deklarováno a jasně prokázáno, že se nejedná o zvýšení výrobní 
kapacity jmenovaného provozu (v opačném případě by Deza byla nucena žádat Stavební úřad v Otroko-
vicích o vydání příslušného správního rozhodnutí a krajský úřad o změnu integrovaného povolení), což se 
neděje. Realizací dojde ke změně způsobu skladování a částečně k navýšení skladové kapacity vstupních 
surovin a výrobků. tímto opatřením tak dojde k pozitivnímu posunu v tom, že vstupní suroviny nebudou 
čerpány přímo z jednoplášťových vlakových cisteren, jak je tomu doposud, ale ze stacionárních zařízení 
technicky zabezpečených o několik úrovní výše. Riziko úniku chemických látek je při stávajícím sklado-
vání v jednoplášťových vlakových cisternách nesporně vyšší než v moderním stacionárním zařízení, osa-
zeném kromě jiných bezpečnostních opatření také technologií umožňující okamžitou detekci případného 
nebezpečí. Jde tedy o posílení bezpečnosti skladování těchto surovin a výrobků. Mimo jiné jsme rovněž 
zkoumali případné navýšení dopravních toků, což se nepotvrdilo. Proto Rada města Otrokovice tento 
projekt podpořila.

 Ve svém dopise rovněž zmiňujete, že vedení města mlčí, protože nemá odvahu vyjádřit se k problé-
mům, které aktuálně občany trápí. Věřte tomu, že nemlčí a odvahu má. Každoročně se setkáváme se 
spoluobčany na besedách ve všech částech Otrokovic a odpovídáme na vaše dotazy, připomínky. Je dále 
možné zúčastňovat se jednání zastupitelstva či nahlížet do jeho zápisů. Kancelář starosty a místostarosty, 
popřípadě úředníci odborných útvarů jsou vám k dispozici, což velká část spoluobčanů rovněž využívá.

Vážený pane Býmo, ještě jednou děkuji za aktivitu, s jakou se zajímáte o problémy města, ve kterém 
společně žijeme. Přeji Vám i všem dalším spoluobčanům hezké a klidné svátky nerušené negativistickými 
texty, které si kladou za cíl vnášet mezi občany neklid, nedůvěru a strach. Jaroslav Budek, starosta

Z RedAkční PoŠty: téMA cHeMičky nA BAťově – k doPisu v otRokovickýcH novinácH Z 21. 10.

Reakce města: velká čínská zeď v kvítkovicích
Opoziční zastupitel pan Filip Šimek 
ve svém článku Velká čínská zeď v Kvítko-
vicích se opět zabývá skladem pneumatik 
v průmyslové zóně Napajedla, která sousedí 
s katastrem Otrokovic. K tomu znovu mu-
sím opakovat následující:

K umístění haly došlo dle platného územ-
ního plánu Napajedel, a to v ploše určené 
pro výrobu a skladování.  Územní rozhod-
nutí a stavební povolení vydával pro tuto 
stavbu Stavební úřad v Napajedlích. Vedení 
města Otrokovice vyjednalo pro své občany 
výstavbu zeleného valu, který opticky oddě-
lí sklad od obytné zástavby v Kvítkovicích 
a toto považuje za maximum možného, co 
šlo pro občany Otrokovic udělat. V původ-
ním záměru tento zelený val vůbec nebyl 
projektován. Podotýkám, že bude postaven 
na náklady soukromé firmy, která tento 
sklad staví. tím, že se tento zelený val vy-
buduje, odstíní i již zde postavené  objekty 
v rámci napajedelské průmyslové zóny.

Pan Šimek ve svém článku dále zmiňuje 
vybudování skladiště nebezpečných che-
mikálií na Baťově. Zde je opět potřeba toto 
tvrzení uvést na pravou míru:

V současném areálu DEZy jsou v tuto 
chvíli již chemikálie dávno skladovány 
a nově vybudované skladovací prostory 
zajistí mnohem bezpečnější zajištění těch-
to chemikálií. Z toho důvodu město Otro-
kovice tento záměr uvítalo a nepožadovalo 
posuzování vlivu na životní prostředí. Vy-
budováním skladu se zvýší ochrana a bez-
pečnost občanů Baťova a celých Otrokovic.

Co se týká prodejní ceny bytů ve vlast-
nictví města, pan Šimek již neuvádí, že se 
jedná o ceny v místě a čase obvyklé, podlo-
žené znaleckým posudkem. Za tyto ceny se 
obdobné byty v předmětném domě obvykle 
prodávají. Cena byla vysoutěžena v rámci 
otevřeného výběrového řízení, do kterého 
se přihlásilo několik zájemců a byty byly 
prodány za nejvyšší nabídky. Cena 710 ti-
síc korun, za kterou byl prodán obdobný byt 
v tomto domě, je výsledkem nedobrovolné 
dražby realizované  exekutorem v rámci vý-
konu rozhodnutí za účelem úhrady závazků 
povinného – šlo o opakovanou dražbu a by-
tová jednotka byla v předcházející dražbě 
vydražena za cenu daleko nižší a tato cena 
nebyla zaplacena. Ani současná vydražená 

cena k datu zpracování tohoto textu zřej-
mě zaplacena taktéž nebyla, proto nedošlo 
ke změně zápisu vlastnictví v katastru ne-
movitostí. Je otázkou, zda vydražená cena 
není výsledkem spekulativního jednání 
osob spřízněných s dlužníkem. Z výše uve-
deného vyplývá, že nelze hovořit o tom, že 
by město Otrokovice se svým majetkem 
špatně hospodařilo.

Co se týká předkládaného rozpočtu města 
na příští rok na jednání finančního výboru, 
tak člověk obeznámený s finančním hospo-
dařením a způsobem sestavování rozpočtu 
ví, že proces prochází vývojem a čísla se 
v průběhu sestavování rozpočtu od prvotní-
ho po poslední návrh mění. takto ostatně 
probíhá i sestavování jiných rozpočtů, např. 
i sestavení státního rozpočtu ČR. 

Co se týká informace, že mzdy úředníků 
„spolknou“ 65 milionů korun, dodávám, 
že se jedná pouze o informaci k výdajové 
stránce rozpočtu a chybí informace o pří-
jmové stránce, kdy činností MěU Otrokovi-
ce  město naproti tomu získá cca 40 milionů 
korun. Především se jedná o příspěvek státu 
na výkon státní správy, státní dotace na pla-
ty úředníků  a  příjem ze správních poplatků.

Je mi velmi líto, že pan opoziční zastu-
pitel nevnímá snahu města o řešení situace 
sociálně slabých spoluobčanů a dehonestu-
je dlouholetou snahu města takto pomáhat 
i ostatním občanům. Je jistě lepší, když už 
tady takováto skupina obyvatel je, vynalo-
žit určitou finanční částku a chránit takto 
zdraví i ostatních obyvatel města. Velmi mě 
mrzí, že tuto naši snahu pan Šimek nechápe 
a i na těžké sociální životní situaci těchto 
spoluobčanů sbírá politické body.  Navíc 
pan opoziční zastupitel neříká, jak by to 
„za pár tisíc vyřešil.“  Odvezl by je snad 
autobusem do jiného města? Pro informa-
ci občanům ovšem dodávám, že v letoš-
ním roce veřejná sprcha doposud stála cca  
20 tisíc korun.

Myslím, že o tom, jestli město funguje 
dobře, nebo špatně, jistě potřebují obyvate-
lé Otrokovic mít informace. tyto informace 
ovšem musí být kompletní, nezkreslené, ob-
jektivní a pravdivé. Pokud takovéto infor-
mace najdeme na novém webu, jak o něm 
pan opoziční zastupitel píše, jistě jej uvítá-
me.  Jiří veselý, místostarosta 



Byli jsme dva. Dva na vše – na lásku, na 
život, na boj i bolest i na hodiny štěstí. 
Dva na výhry i prohry, na život i smrt... 
dva! V tomto měsíci si připomeneme  
1. smutné výročí úmrtí milovaných rodičů 
Milana a Jindřišky JuRíčkovýcH.  

    Za tichou vzpomínku děkují dcera s rodinou.

Dne 20. listopadu uběhlo 15 let od úmrtí paní  
Marie GeRGelové, roz. doležAlové.  
Vzpomíná manžel, synové Lukáš a Marek a bratr  
Zdeněk.

Odešli a v našich srdcích zůstávají. Dne 
1. prosince by náš tatínek Rostislav 
MARtinec oslavil 90 let. Dne 29. pro-
since vzpomeneme 7. výročí úmrtí naší 
maminky, paní věry MARtincové. 
Dcera Věra a syn Rostislav s rodinami

A láska zůstává – ta smrt nezná. Dne 1. prosin-
ce uplynuly 2 roky, kdy nás tiše opustil pan Honza  
PAvelkA. Za tichou vzpomínku děkují manželka 
Eva, dcery Janka a Zuzka.

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám bu-
deš chybět do konce života. Dne 2. prosince uplynuly 
3 roky od úmrtí paní Marie tRčAlové. S láskou 
vzpomínají, za tichou vzpomínku a modlitbu děkují syn 
Karel a dcera Jana.

neplačte, že jsem odešel, ten svatý klid mi přejte 
a v srdcích milou vzpomínku na mne uchovejte.  
Dne 2. prosince uplynul rok, co nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a švagr, pan 
leopold láník. Za tichou vzpomínku děkují manžel-
ka Libuše a synové Martin a Dušan s rodinami.

Dne 5. prosince by se naše milovaná maminka, paní 
ludmila BRáZdilová, dožila 97 let. S láskou 
vzpomínají synové Jindřich a Zdeněk s rodinami.

Dne 6. prosince uplynulo již 23 let od úmrtí pana  
Josefa dRážnéHo. Stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Marie, dcery Dana a Jana 
se svými rodinami.

Ptáme se zas a znova, když přicházíme k Vašim hrobům, proč Vaše 
srdce musela přestat bít, vždyť jste pro nás mohli žít. Dne 6. prosince 
uplynul již šestý stále smutný rok, kdy nás navždy opustila maminka 
a babička, paní Marie vAnčíková, v březnu letošního roku by 
se dožila 81 let. Dne 21. prosince vzpomeneme 9. výročí úmrtí jejího 
bratra, pana Jana koBylíkA. V červnu letošního roku by se do-
žil 78 let. Dne 27. prosince tomu bude 21 let, co navždy odešel tatí-
nek a dědeček, pan Jaromír vAnčík, který by se letos v září dožil  
91 let. S láskou a úctou vzpomínají za rodinu jen dcera Jana  
a vnuk Nicolas Mário. Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi. 
Zádušní mše za zemřelé se uskuteční v neděli 18. prosince 2016  
v 10.30 h v kostele sv. Vojtěcha.

Dne 6. prosince uplynul smutný rok od úmrtí naší mi-
lované maminky, paní ireny kučeRové. S láskou  
a úctou vzpomínají dcera Lenka a syn Miroslav s ro-
dinou.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 6. prosince uplynuly  
2 smutné roky od úmrtí naší milované dcery Bohdany 
BuRiánové. S láskou vzpomíná maminka Alena, 
sestry a bratr s rodinami.

Díky za to, čím 
jsi nám v životě 
byl, za každý den, 
který jsi s námi 
žil. Tvůj odchod 
stále bolí, na Tebe 

zapomenout nedovolí. Dne 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 vzpomínku děkují man-
želka Jana a dcery s rodinami.

Dne 21. ledna 
tomu bude 15 
let, co nás na-
vždy opustil pan  
vladimír 
lAPčík. S lás-
kou a úctou vzpomínají manžel-
ka a synové s rodinami.
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Dne 15. pro-
since oslavila 
významné ži-
votní jubileum  
85 let naše milá 
maminka, babič-
ka a prababička, paní Božena 
ŠtykARová. Přejeme do 
dalších let stálé zdraví, štěstí 
a rodinnou pohodu se svými 
blízkými. S láskou přeje dcera 
Zdeňka a syn Radomír s rodi-
nami, vnoučata a pravnoučátka 
Natálka a tomášek.

Hodně štěstí, žádné vrásky, dal-
ší roky plné lásky. A s úsměvem 
na tváři, ať se vám vše vydaří. 
Dne 31. prosince oslaví naši ro-
diče pan lubomír vAculík 
a ludmila vAculíková 
padesát let ode dne, kdy si řekli 
své společné „ano“. Při této pří-
ležitosti jim chceme poděkovat 
za lásku a vychování. Do dal-
ších společných let hodně zdra-
ví a štěstí přejí děti Lubomír, 
Hana a Markéta s rodinami.

Dne 13. prosince uplynulo přesně 20 let od okamžiku, 
kdy od nás navždy odešel manžel, tatínek, dědeček, zeť 
i švagr, pan Pavel PAřenicA. Kdo ho měl rád, neza-
pomíná... S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn  
a dcery, vnoučata a celá širší rodina.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, který 
jsi s námi žil. Tvůj odchod stále bolí, na Tebe zapome-
nout nedovolí. Dnes, 16. prosince, by se dožil 92 let 
můj drahý manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan František vlk. Zároveň vzpomeneme 30. výro-
čí jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Anna a dcera Jarmila s rodinou.

Dnes, 16. prosince, by se dožil pan Miroslav  
Ptáček 85 let. Za tichou vzpomínku děkují manželka 
Zdena, dcery Alena a Hana.

život je jen cesta, na které ztrácíme ty, které nejvíce mi-
lujeme. Dne 17. prosince vzpomeneme 5. výročí, kdy 
od nás navždy odešel náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan František kRček. Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina.

Dne 17. prosince uplyne 12 let od 
úmrtí naší maminky, paní ludmily  
MARtynkové a 21. října uplynu-
lo 28 let od úmrtí tatínka, pana Pavla  
MARtynkA. Za tichou vzpomínku  
děkují děti s rodinami a sestra Olinka.

Dne 18. prosince uplyne 5 let od úmrtí pana  
Františka vyoRAlA. Stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují synové Radomír a Miroslav s rodi-
nami, manželka.

Dne 18. prosince si připomeneme 15 let, kdy od nás 
odešel milovaný člověk, můj manžel, tatínek a dědeček, 
pan Jaroslav tuRek. Stále vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 20. prosince uplyne 10 let od úmrtí pana  
Bořivoje GÄRtneRA. Vzpomíná rodina.

Dne 20. prosince si připomeneme 10. výročí úmrtí pana 
Josefa voJtkA. Za tichou vzpomínku děkuje man-
želka Zdenka, dcera Jitka s rodinou a syn Zdeněk.

Dne 25. prosince uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 
pan Milan křivák. S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, děti a vnuci.

Zvony již dozněly, utichl jejich hlas, Ty jsi nám odešla 
na věčný čas. Dne 26. prosince uplyne 7 let, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní  
Marie Magdaléna RAscHMAnnová. S láskou 
vzpomínají děti s rodinami.

Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen vzpomín-
ka nám zůstane, je v našich myslích skrytá. Dne 27. pro-
since si připomínáme 3. výročí úmrtí pana vlastimila 
kulendy. Stále vzpomínají všichni, kdo ho měli rádi.

Odešla v tichosti, ale v našich srdcích zůstává.  
Dne 28. prosince uplynou 2 roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustila paní Marie kotásková. S láskou 
stále vzpomíná syn Vratislav s rodinou.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala 
cestička jen. Kytičku květů Ti můžeme dát a se slzami  
v očích vzpomínat. Dne 29. prosince si připomeneme  
4. výročí úmrtí pana ludvíka GloseRA. Vzpomíná 
manželka a děti s rodinou.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen bolest v srdci zůstává 
dál. Dne 30. prosince si připomeneme již 7. výročí úmr-
tí pana luboše JenyŠe. Za vzpomínku děkuje celá 
rodina.

Dne 31. prosince by se dožil 100 let náš milovaný tatí-
nek, pan Antonín MAŇAs. S láskou vzpomíná dcera 
s rodinou.

sPolečenská kRonikA

společenská kronika: cena 
za zveřejnění je 120 Kč vč. 
DPH/osoba. Podklady a plat-
by přijímá tIC, Otrokovic-
ká BESEDA, Po–Pá 8–12, 
13–18 hod., So 8–12 hod.,  
tel.: 571 118 103.

BlAHoPřání

Děkuji všem, kteří dne 15. listo-
padu doprovodili mého manže-
la, pana Zdeňka ŠtykARA, 
na jeho poslední cestě. Rovněž 
děkuji za květinové dary. Man-
želka Božena s rodinou

Poděkování
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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.
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Výuka moderních dějin je peda-
gogy i historiky často vnímána 
jako obtížně uchopitelné téma 
zejména pro omezený časový 
odstup od probíraného období. 
Vliv zde mají i různé osobní zá-
žitky a vzpomínky učitele i sa-
motných žáků a jejich blízkých. 
Proto jsme na naší škole uvítali 
možnost zapojit se do projektu 
Jeden svět na školách – příběhy 
bezpráví, které již od roku 2004 
organizuje společnost Člověk 
v tísni.

V měsíci listopadu, který je 
spojen s událostmi roku 1989, se 
letos již poosmé žáci 9. ročníku 
zúčastnili promítání dokumen-
tárního filmu a následné besedy 
s pamětníkem. Filmy, které si 
předem vybíráme, jsou zaměře-
né na různá témata a v minulých 
letech to byly například: Srpen 

jako kladivo (o událostech roku 
1968), Postavení mimo hru 
(o osudu hokejového mužstva 
v padesátých letech), Hořící 
keř (o Janu Palachovi) a jiné. 
Své osobní zážitky žákům pou-
tavým způsobem vyprávěli 
například spisovatel B. Maty-
áš nebo A. Bajaja, pamětnice  
K. Janků či disident A. Černý. 
Letos byl pro žáky připraven 
hraný film Jaromíra Polišenské-
ho Swingtime, který je inspiro-
ván provokační akcí Státní bez-
pečnosti v letech 1949–1952.

Celý projekt přispívá k lepší 
informovanosti mladé generace 
o československých novodo-
bých dějinách a napomáhá žá-
kům k utváření vlastních postojů 
a názorů. 
Mgr. Pavlína HeRentinová, 
 učitelka ZŠ T. G. M.

Zajímavá výuka moderních dějin v ZŠ t. G. M.

Šťavnatý losos, ochucená bramborová kaše, výrazný dressing a barevná 
zelenina – vítězné menu Pavla Chytila a Marka Zvoníčka ze ZŠ t. G. 
M. Finále školní soutěže Master Chef se uskutečnilo 23. listopadu v SPŠ 
Otrokovice. Minulý rok naplánovali tuto soutěž členové Městského par-
lamentu dětí a mládeže Otrokovice v ZŠ trávníky. Letos ji uspořádali 
pro všechny tři základní školy a SPŠ Otrokovice. První kola se konala 
v rámci jednotlivých škol, do finále postoupil vítězný tým z každé školy. 

Čtyřčlenný tým ze ZŠ trávníky připravoval plněná kuřecí prsa sýrem 
a slaninou, americké brambory a zeleninový salát. Kuchaři ze ZŠ Má-
nesova si dali práci se špenátovými noky, lososem, omáčkou a připojili 
osvěžující nápoj a malinový dezert. tým z průmyslovky oslnil porotu 
nakládaným kuřecím steakem s výrazným přelivem z vína, medu a kapa-
rů a americkými bramborami. Pomyslnou třešničkou na dortu byl dezert 
flan caramel, který porotu zaujal vynikající chutí a vzhledem. Pro velký 
úspěch se bude soutěž pořádat i v příštím roce.  (ste)

ve školním Master chefu zvítězili „lososáci“

V pátek 18. listopadu jsme měli 
na Mánesce celoškolní projek-
tový den Vesmírná Máneska. 
Každá třída měla trojí vesmírný 
program, který zahrnoval pořad 
v mobilním planetáriu, jednu či 
více praktických dílen a program 
zaměřený na zajímavé mobilní 
aplikace nebo počítačové progra-
my zabývající se vesmírem nebo 
prezentaci s videi apod. Při mno-
hých aktivitách rozvíjeli žáci čte-
nářskou gramotnost. tento pro-
jektový den byl, nebojím se použít 
to slovo, výjimečný. V prvé řadě 
tím, že 90 % aktivit připravili žáci 
7. až 9. ročníku, tzv. Zapálení pro 
vědu a spolupracující žáci se Za-
pálenými, kteří se občas přidají 
k vědeckým projektům školy dle 
časových možností a aktuálního 
tématu. Někteří zapojili i rodinné 
příslušníky. Podpora rodičů byla 
potřebná i ve fázi přípravy. Sice 
jsme začali již v loňském roce, 
nejvíce jsme připravili z pátku  
4. na sobotu 5. 11., kdy jsme 

společně vymýšleli a nocovali 
ve škole.Velký dík zaslouží Sim-
ča Jurášková (VII. A), Dominik 
Běhal a Marek Neulinger (VII. 
C), Zuzka Kunová a Šárka Zaple-
talová (VIII. C), Maruš Staňková, 
terka Hřibová, Eliška Zapletalo-
vá, Barča Kašíková, Nikola Ve-
selá, Franta Dominec a Vladimír 
Čelechovský (IX. B). Ještě větší 
dík patří Elišce Riesslerové (VIII. 
B) a terce Evě Valové s Maxem 
Vančou (VIII. C). Připravili ob-
rovské množství aktivit a nále-
žitostí k nim a hóódně pomáha-
li ve třídách s mladšími žáky, 
případně podali svůj program 
na velmi vysoké úrovni a byli po-
chváleni všemi učiteli, v jejichž 
třídách byli. 

Co dodat závěrem? Podle 
všech učitelů, kteří se nám (Zapá-
leným pro vědu) k projektu vyjád-
řili bezprostředně po jeho skonče-
ní, se velmi povedl a měli bychom 
Vesmírnou Mánesku opakovat.
 Pavel BRožA, ZŠ Mánesova

Dveře v těchto dnech a týdnech 
otevírají adeptům studia zřejmě 
všechny střední školy. Zájemci ví-
tají možnost nahlédnout do nového 
prostředí, obhlédnout, jaké kde 
mají vybavení a zjistit, jak vstřícní 
jsou učitelé a jak se třeba o přestáv-
kách chovají studenti.

Ve studovně otrokovického 
gymnázia se setkáváme se dvěma 
typy zvídavých návštěvníků: ti 
první jsou patnáctiletí, kteří se při-
cházejí s rodiči nebo se spolužáky 
informovat o přijímacích zkouš-
kách či získat odpovědi na otázky, 
jež pokládají za klíčové („A můžu 
u vás pokračovat ve francouzštině 
mezi pokročilými?“ „Jaké jsou 
tu sportovní kroužky?“ „V kolik 
obvykle končívá vyučování?“), 
druhou skupinu tvoří páťáčci v do-
provodu rodičů. tady se ptají spíš 
maminky a budoucí primán se 
zpočátku nedůvěřivě rozhlíží. Na-
bídnutou prohlídku školy přijímají 
všichni. A protože průvodci jsou 
sami studenti, může se návštěvník 
během pár minut dovědět, jak se 
cítí otrokovický gymnazista ve své 
škole, jaké má vztahy s učiteli, kte-

ré předměty mu připadají zábavné 
a co jsou to ty „červnové akce“. 
V pátek 25. listopadu jsme přidali 
nabídku otevřené výuky: chcete 
nahlédnout do vyučovací hodiny? 
tady je dnešní rozvrh, vyberte si 
předmět nebo třídu a v doprovodu 
studenta můžete na hospitaci. I tato 
možnost seznámení byla beze 
zbytku využita. Někteří zájemci 
ode dveří obezřetně obhlíželi terén, 
jiní přijali nabídku učitele, usedli 
mezi žáky a kontrolovali správnost 
matematických výpočtů na tabu-
li nebo si s ostatními v angličtině 
zazpívali písničku Freddie Mercu-
ryho. Pokud vás teď napadlo něco 
o potěmkinovských vesnicích, 
vězte, že studenti velmi dobře vědí, 
jak vypadá práce v běžné hodině, 
a kdyby učitel začal předvádět pe-
dagogické etudy, užili by si podob-
nou scénku po svém, jako příleži-
tost k recesi. Máte-li chuť vrátit se 
do gymnaziálních let či máte-li je 
teprve před sebou, přijďte 19. ledna 
ochutnat, co studium u nás obnáší: 
dveře tříd pro vás budou otevřené!
 Mgr. eva svoBodová, 
 Gymnázium Otrokovice

Letošní rok 2016 je výročně 
spojen s osobností Wolfganga 
Amadea Mozarta, od jehož na-
rození uplynulo letos 260 let 
a od úmrtí 225 let.  K této příleži-
tosti vytvořila naše základní umě-
lecká škola mezioborový projekt 
s názvem MozARt, který proběhl 
15. listopadu v 10 hodin v sále Ot-
rokovické BESEDy. toto před-
stavení zhlédli nejprve žáci 4., 
5. a 6. tříd všech otrokovických 
základních škol. Mnozí z žáků 
v tomto pořadu také účinkovali 
a pro děti bylo jistě atraktivní vi-
dět své spolužáky v akci. 

Celý koncept MozARt propo-
jil tvorbu našich čtyř uměleckých 
oborů: literárně-dramatického, 
hudebního, tanečního a výtvar-
ného. Výchovný koncert  prová-
zel herec Městského divadla Zlín 
a pedagog literárně-dramatického 
oboru ZUŠ Otrokovice Gustav 
Řezníček, který nás seznámil 
s Mozartovým životním příbě-
hem. Poutavé vyprávění bylo 
doplněno obrázkovou projekcí. 
Žáci hudebního oboru zase vy-
brali střípky z jeho rozsáhlého 

hudebního díla a pokusili se je in-
terpretovat. Výtvarníci pod vede-
ním Světlany Macákové a Marie 
Rakové připravili krásnou výsta-
vu s dobovou tematikou a taneční 
obor se zapojil svými choreogra-
fickými vstupy, kde se pokusili 
ukázat, že i hudba W. A. Mozarta 
je plná tance, ale i humoru a ne-
sčetně dalších možností, jak ji vy-
jádřit.  „Nechtěli jsme jeho hudbu 
konzervovat, naopak, chtěli jsme 
ji otevřít pro současné děti. Poku-
sili jsme se vytvořit živý obraz ze 
života tohoto světového umělce, 

jehož hudba je stále aktuální, živá, 
což se nám myslím skvěle poved-
lo,“ říká tvůrčí tým pedagogů Eva 
Hudečková, Hana Geržová a Gus-
tav Řezníček. „Vzniklo krásné 
představení, které jsme tentýž den 
v 17 hodin odehráli ještě jednou 
rodičům a veřejnosti se skvělým 
ohlasem. Proto chceme moc po-
děkovat všem žákům a kolegům 
za skvěle odvedenou práci a také 
Otrokovické BESEDĚ za tradičně 
výborné zázemí“. 

 Mgr. eva Hudečková, 
 ZUŠ Otrokovice

Střední průmyslová škola Otroko-
vice se ve dnech 25.–26. listopadu 
otevřela zájemcům o studium a je-
jich rodičům, jak maturitních tak 
i učebních oborů. Dny otevřených 
dveří se nesly již v duchu adventu 
a tak všechny příchozí vítala vůně 
nealkoholického vánočního punče 
a cukrovinky napečené žáky ško-
ly. Dny otevřených dveří se těšily 
velkému zájmu – prohlédnout si 
školu, informovat se o vybraném 
nebo zamýšleném oboru přišlo 
dvojnásobek zájemců proti mi-
nulému roku. Přístupné bylo také 
Experimentarium, kde se mohli 
pobavit, poučit a oprášit své školní 
vědomosti. Návštěvníkům se vě-
novali učitelé i zapálení žáci ško-

ly. Ve čtvrtek 8. prosince se škola 
ponořila do záře svíček a loučí, 
a přivítala malé i velké alchymis-
ty na tradiční Noci alchymistů. 
Návštěvníci přicházeli svícemi 
ozářenými chodbami v doprovodu 
tajemných mistrů magie. Mistři, 
žáci Aplikované chemie, všechny 
zvědavé okouzlovali záplavou ba-
revných ohňů, jiskrných či třaska-
vých a dýmajících pokusů či dali 
nahlédnout do tajů neviditelných 
písem. ti odvážnější si mohli 
pod dohledem pokusy vyzkoušet 
na vlastní kůži. Jako vždy měla 
akce úspěch, o čemž hovoří rok 
od roku vyšší a vyšší zájem ná-
vštěvníků. Radka evJáková, 
 SPŠ Otrokovice

Žáci ZŠ trávníky se i s rodiči zúčastnili již podruhé celostátní dob-
ročinné sbírky Bílá pastelka. Koupí bílé pastelky, symbolu slepecké 
hole, podpořili nevidomé a slabozraké v ČR u příležitosti Meziná-
rodního dne chůze s bílou holí. Výtěžek slouží na výukové programy 
pro zrakově postižené, aby mohli žít samostatný a nezávislý život. 
Organizace a prodeje se ujaly zejména žákyně 7. ročníku Karolína 
Andrýsková a Sabina Hoferková. Měli jsme velkou radost ze zprávy, 
že se v naší pokladničce ocitlo nejvíce peněz z Otrokovic. Jaké však 
bylo překvapení, když jsme se dozvěděli, že naše pokladnička vyhrála 
ve Zlínském kraji! S pozvánkou na slavnostní celonárodní ocenění 
do Prahy přišla i zpráva, že jsme na 2. místě v republice. Vysněný 
výlet za oceněním se konal 11. listopadu. V Rezidenci primátora 
hlavního města Prahy převzala děvčata ocenění z rukou náměstky-
ně primátorky, byla pozvána na slavnostní raut a prohlídku Strakovy 
akademie, kde nyní sídlí Úřad vlády ČR. Děkujeme všem žákům i ro-
dičům a pedagogům, kteří přispěli do této sbírky. Vážíme si našeho 
společného úsilí učit děti pomáhat a zlepšovat život nevidomým a sla-
bozrakým. Paeddr. Hana vyoRAlová

tato Praha byla jedním z nejlepších zážitků. V rezidenci primáto-
ra, kde se konalo slavnostní poděkování nám, nejlepším pastelkářům, 
jsme byly velmi nervózní. Po ocenění z nás nervozita spadla a uži-
ly jsme si jízdu historickým výtahem, vybalování dárečků i dobroty 
na rautu a návštěvu Strakovy akademie. Doufáme, že tam pojedeme 
i další rok.  karolína AndRýsková, sabina HoFeRková, 
 žákyně VII. B, ZŠ Trávníky

sPŠ otrokovice provoněná cukrovím i alchymií
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technické služby 
Otrokovice s. r. o., 

K. Čapka 1256, Otrokovice 
přijmou 

do pracovního poměru 
elektRikáře PRo 

údRžBu veřeJnéHo 
osvětlení 

s nástupem – prosinec 2016. 
Požadavkem je vyučení  
a praxe v oboru, řidičský prů-
kaz skupiny „B“, odborná 
způsobilost v elektrotechnice 
podle vyhl. č. 50/1978.
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalové 
telefonicky – číslo  telefonu 
577 922 329, 603 159 744,  
e-mailem: mzdy@tsotroko-
vice.cz nebo osobně v sídle 
společnosti v době od 6.00 
do 14.00. Osobní schůzku je 
nutné si vždy předem sjednat 
telefonicky.

inZeRce

naléhavě hledám ke koupi 
byt, s balkonem, v dobrém sta-
vu. Otrokovice. 
tel.: 608 721 099.

společnost PARZlicH s.r.o., 
hledá pro svůj výrobní 

závod v Hulíně 
oPeRátoRA výRoBy – 

oBsluHA vytlAčovAcí 
linky. Požadujeme ukončené 
středoškolské vzdělání, spoleh-
livost, samostatnost. Nabízíme 

dobré finanční ohodnocení, 
příspěvek na stravování, stabilní 

zaměstnání. Nástup možný 
ihned. Životopisy posílejte na: 
eliska.odlozilova@parzlich.cz.

koupíme dvougenerační 
dům v Otrokovicích. Info
na tel.: 734 410 229.

Firma přijme muže na dlou-
hodobou brigádu. Jedná se 
o úklid Po–Pá na 3–6 hod. 
denně. Vhodné i pro star. dů-
chodce. tel.: 606 694 644, 
606 669 893.

dny otevřené výuky v Go byly velkým lákadlem

Projektový den vesmírná Máneska„MozARt“ stále živý

Bílá pastelka aneb učíme se pomáhat



V roce 1997 vybojovali muži  
v I. národní lize 3. místo, stej-
ně jako v roce následujícím. 
V roce 1999 se posunuli na 2. 
místo, což bylo nejlepší umístě-
ní v historii I. národní ligy. Pak 
už se opět projevila generační 

krize a klesli postupně na 5. a 7. 
místo. Na místo předsedy oddílu 
nastoupil Michal Petřík. Hlav-
ním trenérem oddílu se stal Aleš 
Prudký. V roce 1999 uspořádal 
oddíl halový mítink pod názvem 
1. ročník otrokovické laťky. ten-
to mítink prošel několika změna-
mi, atleti jej pořádají do dneška. 
V rámci tohoto mítinku probíhají 
i přebory škol a nově také soutěž 
přípravek. 

V soutěžích jednotlivců se 
opět objevili závodníci, kteří 
jsou schopni vozit medaile z nej-
vyšších mistrovství. V roce 2003 
dorostenec Jan Kouřil získal dvě 
stříbrné medaile na MČR v hale 
i venku. Jako dorostenec také 
reprezentoval Českou republiku  
při mezistátním utkání. Lukáš 
Janošík obsadil na juniorském 

mistrovství ČR v hale 3. místo 
v běhu na padesát  metrů. Nej-
větší úspěch však zaznamenala 
mužská štafeta ve složení Pospí-
šil, Šrom, Opravil a Janošík, kte-
rá na MČR v Olomouci získala 
stříbro časem 42,07 sekundy.

Do povědomí otrokovické ve-
řejnosti se dostal i V. I. P. deseti-
boj, který je pořádán především 
pro atlety amatéry. taktéž tento 
mítink probíhá do dnešních dnů. 

V roce 2004 opět Jan Kou-
řil už jako junior získal stříbro 
a bronz v překážkových bězích 
v hale i na dráze. tentýž závod-
ník v roce 2005 získal stříbrné 
medaile v mužské kategorii v ha-
lových překážkách a trojskoku. 
Dorostenka Kateřina Ovčáčková 
přivezla z MČR bronz za hod 
diskem a žačka Adéla Prud-
ká stejný kov v oštěpu. V roce 
2006 dorostenec Martin Stašek 
zvítězil na MČR v hodu diskem 
a taktéž Adéla Prudká v kategorii 

žaček v hodu oštěpem. V dalším 
roce byl pak Jan Kouřil v muž-
ské kategorii třetí na 110 metrů 
překážek a Adéla Prudká byla 
stříbrná v dorosteneckém oště-
pu. Mimo to reprezentovala ČR 
v mezistátním utkání a zúčastnila 
se i mistrovství světa sedmnácti-
letých v Ostravě, kde výkonem 
43,53 metru obsadila 10. místo. 
Mezi další skvělé reprezentantky 
dosahující úspěchů na meziná-
rodních mistrovských soutěžích 
patří například běžkyně Pavla Ja-
nečková či trojskokanka Kristina 
Havlíková.

Čím dál větší popularitu zís-
kává rok od roku Memoriál 
MUDr. Podmolíka. Z původního 
běžeckého závodu o pár lidech se 
stává prestižní akce s mezinárod-
ní účastí.

V posledních letech si ve-
doucí trenéři shromáždili kolem 
sebe další obětavé trenéry, kteří 
se starají o mládež a věříme, že 

z těchto dětí vyrostou jednou 
závodníci, kteří budou získávat 
další medaile pro otrokovickou 
atletiku, stejně jako mistrovské 
body v soutěžích družstev. Aleši 
Prudkému, který je od roku 2010 
předsedou oddílu, jako vedoucí-
mu trenérovi pomáhá trenérka 
vrhů Kateřina Foltýnová, žactvo 
a přípravky vedou Ivana Staň-
ková a Martina Slívová, mladší 
přípravku a školku učí Dominika 
Remešová. 

Další velmi početnou skupi-
nou je atletický potěr v DDM 
Sluníčko, kde hlavní trenérkou 
je Eva Pšenčíková. S výchovou 
jí pomáhají Daniel Máčala, Pav-
la Janečková, Barbora Husková 
a Jana Ludvíková. 

Pro obě tyto věkové skupiny 
jsou v hale i na stadionu pořádá-
ny závody včetně mistrovských 
soutěží družstev pro starší kate-
gorie.  Petr GyBAs, 

 TJ Jiskra Otrokovice
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Atletika v otrokovicích slaví letos 80 let – směle do jedenadvacátého století

Atletika má výhodu mnoho-
strannosti – svou disciplínu 
si v ní může najít jaždý, kdo 
se chce věnovat pohybu.  
V Otrokovicích funguje atle-
tický oddíl od roku 1936. Pro-
tože je historie oddílu opravdu 
bohatá, našli čtenáři povídání 
o tom, jak šla léta s otroko-
vickou atletikou, v několi-
ka vydáních Otrokovických 
novin.  Nyní představujeme 
pátou, poslední  část – konec  
20. a počátek 21. století.

1996 – oslava 60. výročí atletiky v Otrokovicích. Mezi účastníky patřili například Jiří Vavřík, Vilém Vavřík, 
Míla Bukovjanová, Josef Bukovjan, Jiří Bednařík, Jiří Křivák, Jaroslav Otépka, Josef Prudký, Vladimír 
Tvrdoň, Jitka Slezáková, Karel Col, pan Koryčánek, paní Zbořilová, Matochová či Honsová.

2003 – mistrovství České republiky v Olomouci – v popředí otro-
kovický sprinter Pavel Šrom.
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V minulém školním roce probí-
hala celostátní soutěž zaměřená 
na všestrannou pohybovou ak-
tivitu co nejvíce žáků. Ze 614 
žáků ZŠ Mánesova se jí aktiv-
ně zúčastnilo 588. Všichni si 
zaběhli pestrou překážkovou 
dráhu a svými výkony a body 
do soutěže výrazně přispěli 
i učitelé a samotný ředitel Vra-
tislav Podzimek, který svým 
časem konkuroval mnoha žá-
kům. Důležitými body přispě-
li v bonusových disciplínách 
i výtvarníci a hudebníci. 

Dne 18. října jsme slav-
nostně převzali cenu – pou-
kázku v hodnotě čtyři tisíce 

korun na nákup v Hervisu 
– z rukou radního Zlínské-
ho kraje pro školství, mládež 
a sport Petra Navrátila (no-
vým radním se po volbách 
do Zlínského kraje stal a nyní 

je Petr Gazdík, pozn. red.).  
Více informací, fotogalerii 
a videa ze soutěže najdete na  
internetových stránkách  
www.hejtmanuvpohar.cz nebo 
na www.zsotrman.cz.  (ešt)

stříbrná medaile v krajském kole celostátní soutěže všestrannosti
taneční pár města Otrokovice 
Jakub Zíma a Nikola teplá ani 
v čase adventním rozhodně ne-
lení. Dne 26. listopadu si zajeli 
na taneční soutěž v latinsko-
amerických tancích Vánoční 
cena Bakova nad Jizerou. Kuba 
s Nikčou se vrátili se zlatou 
medailí v kategorii Junior II, 
aby si v sobotu 3. prosince  vy-

tancovali na tanečním festivalu 
v Kyjově druhou zlatou medai-
li v latinskoamerických tan-
cích. tanečníci svým věrným 
fanouškům vzkazují, že se po-
kusí o třetí zlato hned v sobotu 
17. prosince.  to se v Ostravě 
koná Crystal Cup 2016.  
 Pavel BARtoŠ, Dance 
 Talent Academy Otrokovice 

2x zlato pro otrokovice v latině

Vážení fanoušci florbalového 
klubu Hu-Fa Panthers Otro-
kovice, dovolujeme si vás po-
zvat po poslední domácí utkání  
v letošním roce, ve kterém se 
postavíme FBC Ostrava. Zápas 

se koná v pátek 16. prosince 
od 18 hodin ve sportovní hale 
Štěrkoviště.

Dále dovolte jménem klubu 
Panthers Otrokovice popřát 
hráčům, rodičům, trenérům, 

sponzorům a všem, kteří pod-
porují otrokovický florbal, 
krásné prožití vánočních svátků  
a hodně štěstí v roce 2017.
 Jaromír MAlinA,
 Panthers Otrokovice
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Mgr. Jiří Veselý. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 
21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz. Graf. úprava: Ing. Anna Novotná.  
tisk: Hart press, spol. s  r. o. distribuce: Česká pošta, s. p. nevyžádané příspěvky se nevracejí. 

Florbalisté zvou fanoušky na poslední letošní zápas

Vážení obchodní partneři,

děkujeme Vám za spolupráci 
v uplynulém roce. 

Do nového roku Vám přejeme hodně 
pracovních i osobních úspěchů.

Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Otrokovice
Tř. Osvobození 141, 765 02 Otrokovice
Milan Pagáč 
M +420 608 474 347
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Bikeři zdolali dvacet vrcholů valašska

Zvládli jsme to. Daniel Máčala a Petr Juřík na Pustev-
nách.  Foto: lenka MáčAlová

Premiérovou účast 
na pravidelné akci  
Vrchařská koruna Va-
lašska mají úspěšně 
za sebou dva otroko-
vičtí bikeři Petr Juřík 
a Daniel Máčala. ti 
od dubna do listo-
padu zdolali ve dva-
nácti etapách celkem 
dvacet předepsaných 
vrcholů Valašska, 
mezi kterými byly 
například Pustevny, 
Velký Javorník či Mi-
loňová. Při své úžas-
né bikové roadshow 
najeli celkem 760 
kilometrů a nastou-
pali neuvěřitelných  
22 656 výškových me-
trů. Oběma bikerům 
patří velká gratulace. 
Přejeme jim mnoho 
sil do dalších ročníků, 
které již chtějí absol-
vovat se svými rodina-
mi. 
 věra Juříková 

Po loňské úspěšné úvodní se-
zoně v Moravskoslezské fotba-
lové lize pokračovala Viktorka 
v dobrých výkonech i v pod-
zimní části letošního ročníku. 
Se ziskem 26 bodů po 7 ví-
tězstvích, 4 remízách a 5 po-
rážkách je tým na výborném 
šestém místě, což je nejlepší 
výsledek v klubové historii. 

Svými výkony tak naše áčko 
udělalo velký krok k zachová-
ní třetiligové příslušnosti i pro 
další ročník již po letošním 
podzimu. Náš tým je po ligo-
vých celcích FC FAStAV Zlín 
a 1. FC SLOVáCKO třetím 
nejlepším fotbalovým druž-
stvem Zlínského kraje. O tento 
úspěch se zasloužili hráči: Jiří 
Balážik, Duah Kwaku, Adam 

Juráň, Adam Bahounek, Ond-
řej Šuranský, Adam Jasenský, 
Robin Elšík, Erik Hradil, Lu-
káš Křivánek, tomáš Dekleva, 
Jaroslav Foltýn, Vojtěch Zach, 
Nikola Višněvský, Ondřej Po-
nížil, tomáš Mlýnek, David 
Juřík, Ondřej Malota, Marek 
Němec, Lukáš Juhás a kapitán 
Marek Vavruša, trenéři Marek 
Sedlák a Jiří Kovařík, vedou-
cí mužstva František Brachtl 
a masér Radovan Macháček.

Velmi dobře si vedlo i naše 
béčko, které je po podzi-
mu ve své skupině I. B třídy 
na druhém místě a stále si drží 
naději na postup do vyšší sou-
těže. Postoupit do I. A je cílem 
klubu, neboť kvalitnější soutěž 
umožní snáze zapojovat mladé 

hráče z dorostu do mužské-
ho fotbalu a lépe je připravit 
na přechod do A týmu.

Ve svých soutěžích – Morav-
skoslezské dorostenecké divizi 
– se neztratili ani naši doros-
tenci, když starší se po pod-
zimní části umístili na solidním 
osmém místě a jejich mladší 
kolegové na tom byli ještě lépe 
a skončili šestí.

Viktorka vychovává mladé 
fotbalisty také v kategorii žáků 
a přípravek.

Vedení klubu děkuje hráčům 
za odvedenou práci a velmi 
dobré výsledky a všem divá-
kům a sponzorům za jejich pří-
zeň a těší se na další pokračo-
vání v jarní části soutěže.
  František BRAcHtl
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Fc viktoria 3. nejlepším týmem kraje

Ani letos veslaři z UK Zlín ne-
zaháleli a od začátku sezony 
vířili vody nevody, seč jim síly 
stačily. V závodě univerzitních 
osem pořádaným při pražských 
Primátorkách jsme dokázali 
o jedno umístění vylepšit loň-
skou jedenáctou příčku. Závod 
nabírá na prestižnosti, letos 
jsme se těšili jak na domácí 
konkurenci, tak závodníky  
z Německa a Spojených států. 

V podzimních měsících se 
domácí univerzity přijely po-
měřit do Brna na zajímavou 
trať na řece Svratce. V brněn-
ských vodách jsme zanechali 
stopu ve tvaru čtvrtého místa. 

Největší překvapení nás ale če-
kalo na Mistrovství České re-
publiky ve sprintu v Račicích. 
tam jsme v párových čtyřkách 
vykouzlili druhé místo hned 
za Duklou Praha. Překvapení 
bylo stejně velké jako radost ze 
stříbrné medaile. 

Junior Filip Novotný letos 
zabojoval o místo v reprezen-
taci v nominačním závodě. Le-
tenka na evropský šampionát 
mu ovšem těsně unikla. Již teď 
se těšíme na další rok. Děku-
jeme městu Otrokovice za fi-
nanční podporu. 

 ing. vlastimil čABlA, 
 předseda UK Zlín

Akademickým veslařům se 
v letošní sezoně dařilo

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ  
FOTBÁLEK        

ALL STARS TEAM v. SK BAŤOV 1930 
Sportovně - společensko - charitativní utkání 

 se uskuteční v termínu  
NEDĚLE 25.12.2016 od 10.00hod.  

ve Sportovním areálu Baťov. 

 SK BAŤOV 1930  z.s. Vás srdečně zve 
                                    

na 


