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zdarma – neprodejné

  úvodní slovo
Vážení SPOLUOBČAnÉ , 
především vám přeji v tomto novém roce pevné zdraví, úspěchy v práci, kterou máte rádi, a v souvislosti s tématem mého článku také to, abyste se cítili v našem městě bezpečně. 
Bezpečnost je totiž horké téma současnosti. Může mít spoustu podob – od bezpečnosti na pozemních komunikacích přes bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost v na-
šich městech a obcích až po bezpečnost ve světě. není proto žádným překvapením, že tématem bezpečnosti se dlouhodobě zabývá také město Otrokovice. Mimo jiné také konkrétní 
otázkou bezpečnosti našich dětí ve školských zařízeních. Všichni si dobře vzpomínáme na tragédie, ke kterým v minulosti došlo ve žďáru nad Sázavou nebo na Ostravsku, kde se 
oběťmi stali žáci středních či základních škol. Proto odbor školství a kultury provedl vloni bezpečnostní audit na školách, abychom ještě lépe zajistili bezpečnost, ochranu a zdraví 
dětí, žáků a studentů v našich  zařízeních. Stát prozatím zásadně nepředpokládá zvýšené finanční náklady na zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení, ale připravovanou 
právní úpravou definuje konkrétní opatření (personální, organizační, technické či jiné). Školy jsou nuceny tyto právní předpisy implementovat a dodržovat pokyny. naše školy 
a školská zařízení jsou v současné době velmi dobře zabezpečeny. Každá škola je opatřena kamerovým systémem u vstupu do budovy. Proti neoprávněnému vniknutí do objektu 
mimo pracovní dobu jsou ve všech objektech instalovány elektronické poplašné systémy s napojením na pult centralizované ochrany. V současnosti řešíme pasportizaci jako 
prevenci mimořádných událostí, připravujeme technická opatření. O cizích osobách vstupujících do škol máme přehled prostřednictvím vrátných a bezpečnostních zařízení. 
Společně s proškolenými pedagogy našich škol, ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Zlín a aktivními zálohami v rámci programu POKOS (Příprava občanů k obraně 
státu) proběhly na všech ZŠ ukázky a prezentace určené především pro žáky 2. stupně ZŠ. Plánujeme rozšířit tyto besedy hravou formou i pro děti předškolního věku. Atraktivní 
přednášky díky své jedinečnosti zvyšují emocionální prožitek žáků. V jejich průběhu vojáci aktivních záloh představili Armádu ČR, její poslání a na základě  osobních zkušeností 
osvětlili působení armády mimo jiné i v zahraničních misích. žáci si mohli prohlédnout a vyzkoušet vojenskou výstroj a výzbroj, v tělocvičně byly i praktické ukázky vojenských 
chemiků, zdravotníků, střelecký trenažer. Do vzdělávacího programu POKOS pro základní školy, který schválila vláda, se zapojil i Klub výsadkových veteránů Holešov, kon-
krétně občan našeho města František Gult. Záměrem je, aby žáci ZŠ získali vědomosti důležité pro chápání otázek obrany státu, formování postojů a osobní rozvoj v průběhu 
celého života. žáci projevili zájem o současné dění u nás i ve světě, o historii i současnost naší armády. Poděkování za to patří zejména panu Gultovi, který se scénáře besed ujal.  
Milí spoluobčané, na závěr mi dovolte ještě drobnou připomínku – letos uplyne již 20 let od ničivých povodní, které se nesmazatelně zapsaly do paměti Otrokovic a dalších měst 
a obcí podél řeky Moravy a  Dřevnice. Dnes se díky protipovodňovým opatřením můžeme cítit již mnohem bezpečněji. Přesto však je dobré si připomínat i naši bezpečnost při 
živelních pohromách. Proto při příležitosti výročí povodní roku 1997 připravujeme ve spolupráci se záchrannými složkami státu také aktivity pro žáky ZŠ, stejně jako zajímavý 
letní program pro rodiny s dětmi. Těším se na setkání s Vámi kdekoliv v našem městě.  Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury
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Rozpočet na rok 2017 je sestaven jako vyrovna-
ný a otrokovickým zastupitelstvem byl schválen 
na prosincovém jednání. Celkové příjmy i výdaje 
činí 353 369 260 korun. 

„Příjmy jsou tvořeny především výnosy z daní, 
místních poplatků, nájmů, odvodů a dotacemi od 
různých poskytovatelů,“ upřesnil vedoucí ekono-
mického odboru Jaroslav Dokoupil, který návrh 
rozpočtu ve spolupráci s pracovníky odboru sesta-
voval.

Běžné výdaje slouží k zajištění chodu města, 
jeho příspěvkových organizací a také pro podpo-
ru sdružení, spolků zajišťujících ve městě činnosti  
v sociální oblasti, v oblasti zdravotnictví, školství, 
sportu, kultury a zájmové činnosti. „Největší částka 
z běžných výdajů je vynaložena na výkon přene-
sené působnosti státu a výkon samosprávy města,“ 
vysvětluje vedoucí.  pokračování na straně 5
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82,562

0,100

1,664

Návrh rozpočtu 2015 
VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ

(v mil. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Doprava

Vodní hospodářství

Vzdělávání

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Tělovýchova a zájmová činnost

Zdravotnictví

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Ochrana životního prostředí

Sociální péče

Civilní připravenost na krizové stavy

Bezpečnost a veřejný pořádek

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Státní moc, státní správa

Jiné veřejné služby a činnosti

Finanční operace

1,093 1,831

116,350

1,33936,612

16,10318,4140,154
17,769

23,736

24,510
0,897

11,504
1,725

82,562

0,100

1,664

Návrh rozpočtu 2015 
VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ

(v mil. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Doprava

Vodní hospodářství

Vzdělávání

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Tělovýchova a zájmová činnost

Zdravotnictví

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Ochrana životního prostředí

Sociální péče

Civilní připravenost na krizové stavy

Bezpečnost a veřejný pořádek

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Státní moc, státní správa

Jiné veřejné služby a činnosti

Finanční operace

VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ   v tisících Kč 

1 090,00

1 864,00

34 108,15

352,00

31 801,00

17 526,37

78 173,36

192,00

20 537,00

24 182,00

24 774,00

1 833,00

900,00

VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ   v tisících Kč 

13 374,40
2 052,00

99 629,37

50,00

924,61 6,00

Ostatní činnosti

Inspirace plzeňskými andělíčky. Milá tradice oblékání so-
šek andělíčků na bráně kostela na plzeňském náměstí inspirovala 
Otrokovičanku Ludmilu Brázdilovou, která jezdí do Plzně za svou 
rodinou, k podobné akci i v Otrokovicích. „Přemýšlela jsem, kte-
rou sochu bych před zimou ochránila. Výběr je veliký díky míst-
ním výborným řezbářům. Volba padla na sochu plavčíka od autora 
Jiřího Parmy, která je od léta umístěna na pláži Štěrkoviště. Byl to 
trochu problém, neboť plavčík sedí na dosti vysokém sloupu, aby 
měl patřičný výhled na vodní plochu. S pomocí ochotného kolegy, 
který má smysl pro recesi, a se souhlasem autora jsem to zvládla. 
Šála plavčíkovi opravdu sluší, doufám tedy, že se přes zimu nena-
chladí a v létě bude opět hlídat koupající se návštěvníky oblíbené-
ho Štěrkoviště,“ věří Brázdilová.  (red), foto: Anna novotná
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otrokovičtí otužilci si zaplavali ve vltavě. A pak hurá na Štěrkoviště

Jubilejní sedmdesátý ročník soutěže v otužileckém plavání Memori-
ál Alfreda Nikodéma s sebou přinesl rekordní počet závodníků. Do 
Prahy přijelo 26. prosince i pět Otrokovičanů Renáta Straková, Milan 
Šima, Pavel Koželuh, Ján Križan a Vilém Herentin. „Závod pro mě 
byl zážitkem. Zaplavala jsem si ve Vltavě s ostatními s chutí a viděla 
jsem už podruhé na vlastní oči, kolik lidí se otužuje,“ je spokojená 
účastnice závodu Renáta Straková. „Cítím, že mi otužování posiluje 
nejen imunitu, ale také psychiku. Jsem také fyzicky odolnější. Není 
to jen o tom si něco dokázat, ale otužování se stalo součástí mého 
životního stylu. Silným jedincům opravdu doporučuji zimní plavání 
alespoň jednou vyzkoušet,“ přidala postřeh otužilkyně. 

Otužilci se scházejí na Štěrkovišti vždy v neděli od 15 hodin, někte-
ří tam zavítají i ve čtvrtky. Pokud kryje vodní hladinu led, musejí si 
napřed vyřezat dostatečně velký prostor, aby si mohli zaplavat. (ano)
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Získejte 20% slevu na pojištění domácnosti, 
rodinného domu, bytové jednotky, rekreačních 
objektů a zahradní architektury.

V případě, že máte u Generali sjednané a platné 
pojištění motorového vozidla, úrazové nebo životní 
pojištění, získáte slevu dalších 20 %.

Slevu je možné uplatnit jen u uvedeného agenta při sjednání nového pojištění.

Mimořádná 
sleva až 40 %

Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Otrokovice
Tř. Osvobození 141
Milan Pagáč, M 608 474 347
milan_pagac@generali.cz

Nám. 3. května 1791 (nová budova MÚ), Otrokovice, tel. 777 832 792

Jazykové kurzy pro dospělé, 
mládež a děti od 3 let
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ledová výzva. není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. S tímto heslem odjížděla na druhý svátek 
vánoční pětice otužilců z Otrokovic do Prahy na tradiční zimní závod v plavání Memoriál Alfreda 
nikodéma. Závod přilákal velké množství plavců a násobně více diváků.

5 plavců z 366 je z otrokovic. Ve Vltavě si zaplavalo tři sta 
šestašedesát otužilců všech věkových kategorií. Otrokovice reprezen-
tovalo pět mužů a jedna žena.
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Zpátky na Štěrkovišti. V neděli 8. ledna sledovali diváci partu otužilců přímo na ledové ploše  
Štěrkoviště. Teplota vzduchu byla –10 °C, voda měla 2 °C a led byl silný cca 10 centimetrů.

deset statečných. Krátké zapózování divákům, a pak hurá do vody.   
Z pohledu na otužilce sice diváky záblo, ale oni to vidí opačně – vždyť přece 
byli ve dva stupně teplé vodě, zatímco lidé mrzli při minus deseti stupních.

Od 6. ledna se mohou bruslaři 
prohánět po kluzišti, ve které 
se za příznivých klimatických 
podmínek každoročně mění 
parkoviště u Městské sportovní 
haly naproti Městskému kou-
pališti v Otrokovicích. Kvalita 
povrchu vždy závisí na počasí. 
Pokud nesněží a přitom dosta-
tečně mrzne, udržují pracovníci 
městské společnosti TEHOS 
ledovou plochu tak, aby byla 
kvalitní co nejdéle. Provozní 
doba umělého venkovního klu-
ziště není stanovena. Je bez ja-
kéhokoliv poplatku.  (red)

klouzání bez nebezpečí

Upozornění. Místo, kudy 
otužilci chodí do vody, je 
označené. Led je tam tenčí než 
na ostatní ploše.



Zastupitelé zaslali na ministerstvo další dopis s žádostí 
o zrušení dálničního poplatku na obchvatu. neuspěli
Ministr dopravy Dan Ťok, předseda vlády Bohuslav Sobotka, mi-
nistr financí Andrej Babiš nebo hejtman Zlínského kraje Jiří Ču-
nek. Těmto a dalším představitelům státu, kraje, měst a obcí bude 
zaslán dopis s opětovnou žádostí o osvobození od poplatku na dál-
nici D55 –  v úseku severovýchodní obchvat Otrokovic. To jed-
nomyslně odhlasovali členové Zastupitelstva města Otrokovice 
na prosincovém zasedání. Obsahem dopisu je vyjádření zklamání 
nad rozhodnutím Ministerstva dopravy o tom, že dálničnímu úse-
ku D55 u Otrokovic nebyla udělena výjimka ze souboru zpoplat-
něných pozemních komunikací. V dopisu jsou vyjmenovány veš-
keré důvody, proč by měl být severovýchodní obchvat D55 vyjmut  
z tohoto seznamu. Závěrem je uvedena žádost o vyslyšení ar-
gumentů, jejich opětovného posouzení a vyhovění žádosti  
o osvobození od poplatku na dálnici D55 – severovýchodním ob-
chvatu Otrokovic. Město má zpracovaný dopravní průzkum, kte-
rý potvrzuje, že kvítkovickou křižovatkou projede denně až třicet 
tisíc vozidel. Velká část řidičů by využila severovýchodního ob-
chvatu, ale z důvodu zpoplatnění tak nečiní. Dopis byl adresován 
ministru dopravy Danu Ťokovi. Na vědomí v kopii byl zaslán 
výše zmíněným osobám, dále také prvnímu náměstkovi ministra 
dopravy Tomáši Čočkovi, předsedovi podvýboru pro dopravu  
v rámci hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR Jaroslavu Foldynovi, předsedovi sdružení pro rozvoj do-
pravní infrastruktury na Moravě Liboru Lukášovi, řediteli Státní-
ho fondu dopraví infrastruktury Zbyňkovi Hořelicovi, poslancům 
a senátorům ze Zlínského kraje, všem zastupitelům Zlínského 
kraje a starostům ORP Otrokovice. Dopis však nebyl vyslyšen 
a obyvatelé Otrokovic budou muset dál platit za využívání ne-
dokončeného obchvatu města, pokud se budou chtít vyhnout 
centru. Ministr dopravy reagoval na žádost otrokovické radnice 
sdělením, že otrokovický úsek D55 nebyl vyjmut z časového 
zpoplatnění. Důvody městu poskytnuty nebyly.  (ste)

U vlakového nádraží přibude sedmnáct parkovacích míst
V ulici Nádražní může brzy zaparkovat vozidla o sedmnáct 
řidičů více. „Snažili jsme se hledat nejrychlejší a nejlevnější 
řešení, jak rozšířit odstavné a parkovací plochy bez nutných 
stavebních úprav. Na ulici Nádražní budou zřízena nová parko-
vací místa v jednosměrném úseku pomocí parkovacího pruhu, 
který bude vyznačen po obou stranách ulice,“ uvedla vedoucí 
dopravně-správního odboru Renáta Krystyníková. Dále infor-
movala, že k samotné realizaci dojde v průběhu prvních dvou 
měsíců v roce 2017, podle klimatických podmínek. „Parkovací 
pruh určený pro podélné stání vozidel v jedné řadě přinese ři-
dičům dovolené zastavení a stání, kdy ovšem při stání nesmí 
vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat plochu par-
kovacího pruhu,“ upozornila vedoucí odboru.  (red)

krajský hasičský záchranný sbor věnuje 
otrokovickým dobrovolníkům vozidlový terminál
Jednotka dobrovolných hasičů Otrokovice získala od Hasič-
ského záchranného sboru Zlínského kraje digitální vozidlový 
terminál MATRA v hodnotě 80 tisíc korun. Tímto zaříze-
ním bude vybavena nová cisternová automobilní stříkačka  
CAS 20, které se otrokovičtí dobrovolní hasiči dočkali v září 
minulého roku. Terminál MATRA umožňuje vyšší kvalitu spo-
jení v rámci požárních jednotek, ale hlavně mezi všemi slož-
kami Integrovaného záchranného systému. „Nový terminál 
nahradí starou analogovou vysílačku, která už nesplňuje pod-
mínky pro pokrytí našeho hasebního obvodu. Díky digitálnímu 
terminálu se nám zlepší komunikace se složkami Integrova-
ného záchranného systému. Rád bych touto cestou poděkoval 
Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje za bezplatný 
převod tohoto terminálu,“ uvedl velitel Jednotky dobrovolných 
hasičů Otrokovice Ludvík Kubín.  (red)

tříkrálová sbírka vynesla 286 218 korun
V sobotu 7. ledna se již posedmnácté po otrokovických domác-
nostech vydaly skupinky tříkrálových koledníků. „Ani silný 
mráz nikoho z nás neodradil, abychom přišli obyvatelům naše-
ho města popřát vše dobré do nového roku,“ uvedl pastorační 
pracovník Jan Žalčík. Ve většině případů se koledníkům dosta-
lo vlídného přijetí. „Vždy rádi slyšíme, jak se na nás dotyční 
těší. Mnozí nám vyslovili uznání, že i v takovém počasí ne-
váháme přijít. Potěšil nás nejeden úsměv na tvářích obzvláště  
u těch starších i osamocených, i radostné a mnohdy překvape-
né pohledy těch nejmenších. Chtěl bych tímto vyjádřit upřím-
né díky všem za milé přijetí i za vaši štědrost,“ dodal Žalčík.  
Letošní sbírka v Otrokovicích vynesla 286 218 korun.  (ano)
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AktUálně Z městA

AktUálně Z městA

projekty spolufinancované rop jsou úspěšné 

otrokovická BesedA 
– zprovoznění velkého 
sálu
Investor: 
Město Otrokovice
Celkové náklady  projek-
tu: 39 043 637,56 Kč
Dotace ROP Střední 
Morava: 15 999 999,81 Kč
Vlastní prostředky:  
23 043 637,75 Kč

návštěvníci koncertů v kostele si užili sváteční atmosféru

Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Smíšeného chrámového sboru sv. Vojtěcha, mše Missa Pasto-
ralis J. Schreiera a koledy v podání Ženského pěveckého sboru Otrokovice, chrámového sboru TIBI 
Zlín a mužského sboru Hlahol Mysločovice (koncert na snímku) a Novoroční koncert Hle, hvězdu 
spatřili, v němž účinkovala Magna Mysteria a zlínský dětský folklorní soubor Vonička za doprovodu 
cimbálové muziky Paléska, patřily k akcím vánočního programu v kostele sv. Vojtěcha a zároveň 
přispěly ke sváteční atmosféře v Otrokovicích.  (red), foto: Anna novotná

Díky dotacím z Regionálního 
operačního programu Střed-
ní Morava (ROP) se podařilo 
v minulých letech v Otroko-
vicích spolufinancovat řadu 
projektů. Aktuálně jsou zná-
mé počty návštěvníků velkého 
sálu Otrokovické BESEDY,  
uživatelů cyklostezky Zlín– 
Otrokovice a zrevitalizované 
severovýchodní části náměstí 
3. května.

Už pět let, od 12. prosince 
2011, slouží obyvatelům a ná-
vštěvníkům města velký sál 
Otrokovické BESEDY. Za tu 
dobu se v sále konala řada 
kongresů, seminářů, školních 
akademií, divadelních před-
stavení či plesů. Kromě akcí 
nemalou mírou přispívají svou 
návštěvností kurzy, které se 
opět v loňském roce rozrostly 
a probíhají právě ve velkém 
sále nebo v prostorách, které 
jsou jeho součástí. Návštěvnost 
pro udržitelnost projektu z hle-
diska dotací byla 34 900 lidí 
ročně. Tento počet se podařilo 
splnit každým rokem. Nejvíce 
návštěvníků velkého sálu bylo 
v loňském roce, a to 41 778. „Je 
vidět, že si k nám lidé nacházejí 
cestu,“ uvedla programová pra-
covnice Otrokovické BESEDY 
Lenka Navrátilová, která má 

od počátku velkého sálu na sta-
rosti jeho využití. Hned v závě-
su je rok 2012 – tehdy nový sál 
přilákal 41 140 návštěvníků. 
Nejméně jich bylo v roce 2014, 
a to 36 363. 

Návštěvnost se liší dle mě-
síců, a tak tomu bylo i v loň-
ském roce. „Zvítězil měsíc du-
ben s celkovým počtem 6 443 
návštěvníků. Bylo to hlavně 
programovou skladbou, a to 
koncerty Hradišťanu a Vlas-
ty Redla a koncertem Jožky 
Černého. V tomto měsíci také 
začínají mít školy a školky své 
akademie, které také přispívají 
velkým počtem návštěvníků. 
Dále i festival gymnázií a také 
soutěž v aerobiku Děti fitness,“ 
poznamenala Navrátilová. 
Druhé místo zaujímá měsíc lis-
topad s počtem 5 532 návštěv-
níků.  „Je to opět díky kvalitní 
nabídce programu v podobě 
koncertu Jiřího Schmitzera, 

divadelních představení O šíp-
kové Růžence a Domácí štěstí 
hned. Také nám zvyšují ná-
vštěvnost akce, které pořádají 
jiné agentury a velký sál si jen 
pronajímají a to byl právě v lis-
topadu koncert Majka Spirita 
a velká Hobby burza, jejíž or-
ganizátor je také pořadatelem 
Entomologické výstavy, která 
nám přinesla velkou návštěv-
nost v měsíci lednu a v říjnu,“ 
doplnila programová pracov-
nice. Ostatní měsíce se počty 
pohybují mezi dvěma a čtyřmi 
tisíci hostů. Nejmenší návštěv-
nost je již tradičně v prázd-
ninových měsících červenec 
a srpen, a to z důvodů pořádání 
venkovních akcí. 

Sčítání na cyklostezce ne-
probíhalo každý den, ale podle 
přesně dané metodiky. Za rok 
2016 je počet uživatelů cyklo-
stezky 164 706. 

Také na náměstí se vypo-
čítával počet návštěvníků po-
dle metodiky, ve všední den 
a v den pracovního klidu, 
navíc v závislosti na denní 
době. Celkový počet uživate-
lů revitalizovaného náměstí  
v Otrokovicích za rok 2016 činí  
1 402 308.  Anna novotná

regionální cyklostez-
ka č. 471, páteřní trasa 
Zlín–otrokovice, 
část otrokovice
Náklady projektu:  
17 164 570 Kč
Dotace ROP SM:   
13 943 400 Kč
Město Otrokovice:   
3 221 170 Kč
Termín realizace: 
1. 2. 2012–1. 12. 2014

otrokovice – revitalizace 
severovýchodní části nám. 3. května
Termín realizace: 23. 4.–30. 10. 2012 
Celkové náklady projektu: 17 392 602 Kč
Dotace ROP SM: 10 840 824 Kč
Město Otrokovice: 6 551 778 Kč
Dotační titul: Regionální operační pro-
gram Střední Morava, Prioritní osa 2 In-
tegrovaný rozvoj a obnova regionu, Ob-
last podpory 2.2 Rozvoj měst, Podoblast 
podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území 



Z jednání rady města 
otrokovice 7. 12. 2016
Radní na dalším ze svých jednání 
projednali 39 bodů programu, k nimž 
přijali usnesení.
RMO schválila:
• Souhlas ve funkci zřizovatele Ma-
teřské školy Otrokovice, příspěv-
kové organizace, s podáním žádos-
ti o podporu v rámci projektu reg.  
č. CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003811, 
Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ 
Otrokovice, v rámci OPVV, výzva  
č. 02_16_022 – Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování 
– šablony pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 
3 OP
• Souhlas s pronájmem nebytových 
prostor v ZŠ Trávníky organizaci 
DOMINO cz, o. p. s.
• Poskytnutí finančního daru ve výši 
3 000 Kč a uzavření darovací smlou-
vy se spolkem KESBUK z. s. Otro-
kovice, na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním sportovní akce – běžec-
kého závodu Tříkrálový běh, který se 
uskutečnil dne 7. 1. 2017 v Otrokovi-
cích
• Program kastrace toulavých koček 
a kocourů na území města Otrokovice 
v roce 2017
• Uzavření dohody o zajištění plochy 
pro zkoušky z praktické jízdy motocy-
klů s obcí Halenkovice pro rok 2017
• Stanovisko města k návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Tlu-
mačov v uplynulém období 2012–
2016, ve znění: Město Otrokovice 
neuplatňuje k návrhu Zprávy o uplat-
ňování Územního plánu Tlumačov 
v uplynulém období 2012–2016 žád-
né podněty.

Z jednání rady města 
otrokovice 21. 12. 2016
Radní na dalším ze svých jednání 
projednali 25 bodů programu, k nimž 
přijali usnesení.
RMO schválila:
• Projektový záměr Komunitní plá-
nování sociálních služeb na Otroko-
vicku dle důvodové zprávy, z Ope-
račního programu Zaměstnanost 
s celkovou výší předpokládaných ná-
kladů 2,018 milionu Kč a předpoklá-
danou výší dotace z OPZ 1,917 milio-
nu korun (95 %) a spolufinancováním 
z rozpočtu města Otrokovice ve výši 
0,101 milionu korun (5 %)
• Uzavření Smlouvy o převodu ma-
jetku z ČR – Hasičského záchranné-
ho sboru Zlínského kraje mezi měs-
tem Otrokovice a ČR – Hasičským 
záchranným sborem Zlínského kraje, 
jako bezúplatný převod digitálního 
vozidlového terminálu MATRA pro 
činnost jednotky SDH Otrokovice
• Sazebník úhrad nákladů souvisejí-
cích s poskytováním informací pro 
účetní období 2017, ve znění přílohy 
k tomuto usnesení
• Rozpis rozpočtu města Otrokovice 
na rok 2017
• Souhlas s umístěním a obnovou dět-
ského hřiště na části pozemku parc. 
č. 1502/1 – ostatní plocha (zeleň) 
o výměře 145 m2 v k. ú. Kvítkovi-
ce u Otrokovic s finanční podporou 
Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“,  
a dále s užíváním tohoto pozemku 
a hřiště po dobu 10 let ode dne udě-
lení souhlasu Charitou sv. Anežky 
Otrokovice.

OtrOkOvické
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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 a zastupitelstva města otrokovice

V prosinci řešili strážníci Městské po-
licie Otrokovice (MP) celkem 793 pří-
padů, z toho bylo řešeno 143 přestupků 
na úseku dopravy, byla provedena sou-
činnost při zajištění míst dvou doprav-
ních nehod, 14 přestupků proti veřej-
nému pořádku (neuposlechnutí výzvy, 
rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, 
znečištění a zábor veřejného prostran-
ství, černá skládka). Strážníci provedli 
146 kontrol na dodržování veřejného po-
řádku, 34 kontrol na dodržování zákona 
k ochraně před škodami působenými ta-
bákem, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a 19 kontrol majitelů psů zamě-
řených na dodržování obecně závazné 
vyhlášky (OZV), bylo zjištěno 6 případů 
porušení OZV. 

Dále bylo řešeno 7 přestupků proti ob-
čanskému soužití, 15 drobných krádeží 
v obchodech a přestupků proti majetku. 
Strážníci asistovali při zdravotních potí-
žích 9 občanů. Byli odchyceni 4 volně 
pobíhající psi, u 2 psů se podařilo zjistit 
majitele a nalezení psi jim byli předáni. 

Ve 30 případech spolupracovaly 
hlídky MP na případech s Policií ČR  
a v 5 případech bylo provedeno pátrá-
ní po pohřešované osobě. Ve dvou pří-
padech zabezpečovali strážníci místo 
trestného činu. V prosinci nebylo zjiš-
těno žádné vozidlo vykazující znám-
ky vraku dle definice § 19, zákona  
č. 13/1997 Sb. 

Strážníci MP v prosinci prováděli 
zvýšené kontroly okolí supermarke-
tů a dohlíželi na dodržování veřejného 
pořádku a BESIP při příjezdu fanoušků 
Slavie Praha a Vítkovic na nádraží ČD.   

 Ing. tomáš GromUs, 
 velitel Městské policie Otrokovice

 okénko městské polIcIe

Z činnosti městské policie 
otrokovice za prosinec 2016

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)
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Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 
15. 12. 2016
Zastupitelé projednali 16 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení.
ZMO schválilo:
• Rozpočet města Otrokovice na 
rok 2017 v celkové výši příjmů 
353 369, 260 Kč a výdaje ve výši 
353 369,260 Kč, jako závazné 
ukazatele rozpočtu města Otro-
kovice na rok 2017
• Program pro poskytování dota-
cí z rozpočtu města Otrokovice  
v oblasti kultury pro rok 2017
• Program pro poskytování dota-
cí z rozpočtu města Otrokovice  
v oblasti sportu pro rok 2017
• Podání žádosti o dotaci na Re-
konstrukci sportovní haly Bah-
ňák – Otrokovice z programu 
MŠMT 133510 Podpora materi-
álně technické základny sportu
• Poskytnutí finančního daru ve 
výši 50 000 Kč a uzavření daro-
vací smlouvy s koordinátorem 
pomoci PhDr. Pavlem Onder-
kou, jako příspěvek na spolufi-
nancování a koordinaci rozvojo-
vého projektu ve Wad Ben Naga  
v roce 2016
• Prodej spoluvlastnických podí-
lů pozemků pod bytovými domy 
vlastníkům předmětných jed-
notek za cenu 150 Kč/m2, která 
bude uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy a s tím, že kupu-
jící uhradí náklady související  
s převodem. Jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic

Město Otrokovice vyhlašuje  
výBěrové říZení nA proná-
Jem prostor sloUžících 
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 vý-
měře 117,40 m2. Prostory naposledy 
sloužily k účelu nájmu jako prodejna 
masa a masných výrobků. Město Otro-
kovice vyhlašuje výběrové řízení za ná-
sledujících 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 žá-
dosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/
rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského oprávně-
ní nebo kopii výpisu z obchodního rejs-
tříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdluž-
nosti ve vztahu k městu Otrokovice 
a městem zřízeným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před podpi-
sem smlouvy doloží originál potvrzení 
o bezdlužnosti ve vztahu ke správě so-
ciálního zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu
5. Další podmínky nájmu nebytových 

prostor: a) v pronajímaných prostorech 
nebudou umisťovány a provozovány vý-
herní hrací přístroje, interaktivní video-
loterijní terminály a jiná obdobná tech-
nická zařízení umožňující interaktivní 
hraní her s peněžitými sázkami ve smy-
slu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, ve znění poz-
dějších předpisů
b) nájemce před podepsáním nájem-
ní smlouvy uhradí pronajímateli kauci 
ve výši tříměsíčního nájemného 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 vyrovná-
ní všech závazků, bude tato kauce, pří-
padně její úměrná část pronajímatelem 

vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 
 1. 2. 2017 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje na ne-
veřejné schůzi Rada města Otroko-
vice. Prohlídku předmětných pro-
stor nutno předem dohodnout na tel.: 
577 662 313, případně 602 788 515 
(p. Dohnal). Bližší informace Eva 
Kadlečíková, tel.: 577 662 317. Na-
bídky předají zájemci osobně či poš-
tou v zalepené obálce s označením:  
„Výběrové řízení nám. 3. května 1342“ 
na adresu: TEHOS, s. r. o., k rukám 
jednatele, tř. Tomáše Bati 1255, 765 02   
Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

Kde jsou umístěny sběrné dvory, autobusové zastávky, 
kamerové body, aktuální volební okrsky i s volebními 
místnostmi, grafická část zimní údržby chodníků a ko-
munikací a jaké objekty či chodníky jsou ve městě bez-
bariérové. Tyto a další informace lze nyní dohledat na 
webových stránkách města www.otrokovice.cz v sekci 
Mapové služby. Tam je nově zveřejněna technická a in-
formační mapa, mapa bezbariérových přístupů a další dru-
hy grafických informací. Vzhledem k velkému množství 
zveřejňovaných dat byla původní turistická mapa rozdě-
lena do více mapových projektů. Nyní jsou zveřejňované 
informace tematicky tříděny dle předpokládané zájmové 
skupiny návštěvníků. „Při tvorbě projektů byl kladen dů-
raz na aktuálnost dat, takže jsou on-line využívány da-
tové sklady vybraných původců dat,“ uvedl otrokovický 
místostarosta Jiří Veselý. Mapa bezbariérových přístu-
pů na webových stránkách města byla vytvořena na zá-
kladě dokumentu o bezbariérovosti, který byl zpracován  
v součinnosti se sociálním odborem.  (ste)

na webových stránkách města přibyly mapy

otrokovice a rok 2016:

počet obyvatel:  8 559 mužů 
                            9 195 žen 
          celkem: 17 754 obyvatel 

počet narozených dětí: 162

počet svateb: 39

Jubilejní svatby: 1x zlatá 
                             2x diamantová
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Rozpočet byl finančním vý-
borem doporučen ke schvá-
lení. Na jednání ZMO jsme 
schválili vyrovnaný rozpočet 
na rok 2017. Osobně hodno-
tím pozitivně, výdaje budou 
účelně a efektivně vynalo-
ženy do všech důležitých  
a potřebných oblastí a budou 
kladně přijaty našimi občany. 
Myslím si, že jde o dobrý roz-
počet sloužící k dalšímu roz-
voji města.
 hana slUnečková, 
 ksčm

V rozpočtu 2017 hledám bu-
doucí směr města pod vedením 
koalice ČSSD+ANO+Nezá-
vislí+KSČM. Finanční plán 
neobsahuje nové aktivity pro  
rodiny s dětmi, aktivní pracující,  
seniory. Nulová podpora drob-
ných živnostníků a podnikání. 
Neřešení parkování u poliklini-
ky a žalostné dopravy průjezdu 
městem. Nepamatuje se ani na 
eliminaci zápachu v Kolonce, 
na Baťově a na Štěrkáči. K tomu 
opětovné zvýšení výdajů radni-
ce v milionech korun. Nebude 
se nic nově budovat, neumí se, 
tím nechce získat evropské do-
tace. Opět bez prorůstových in-
vestic s novým kontokorentním 
úvěrem 50 mil. na financování 
menší poloviny výdajů rekon-

Milí spoluobčané, letošní 
rozpočet je vyrovnaný a to 
je dobře. Bez nových vel-
kých investic, se zaměřením 
na rekonstrukci stávajícího 
majetku města. Při jeho se-
stavování byl kladen důraz 
zejména na další snižování 
zadlužení města. A to se po-
dařilo. V roce 2016 se snížil 
dluh o dalších 33,6 mil. ko-
run. K 31. 1. 2017 bude činit 
dluh našeho města pouhých 
36,5 mil. To je jistě skvělá 
zpráva. Snažíme se tak plnit 
slib, který jsme v roce 2014 
dali našim voličům. Žádné 
megalomanské investice jako 
v letech 2010/2014. Dluh se  
v tomto období pohyboval 
mezi 110 mil. až 90 mil. ke 
konci roku 2014. I při šetření 
se dá budovat. Letos na inves-
tice půjde cca 79 mil. korun. 
Přeji vám vše dobré v roce 
2017. Ing. ondřej 
 WIlcZynskI, ph.d., 
 Ano 2011 

rozpočet otrokovic pro rok 2017 – názory zastupitelů města
redakce otrokovických no-
vin oslovila prostřednictvím  
e-mailu všechny otroko-
vické zastupitele s tím, že 
je jim vymezen prostor 
pro komentář k přijatému 
rozpočtu. Zde jsou reakce 
těch, kteří v daném termínu 
odpověděli:

Letošní rozpočet města, opět 
ukázka, jak může 7 radních roz-
házet obecních 350 milionů bez 
většího užitku. Znovu nikoho 
netrápí, jestli peníze vynaloží 
užitečně pro občany. Proč by 
to taky dělali, hledali úspory?  
Platy mají jisté, radní si schválí 
prémie, svým známým pošlou 
dotace a nechají je na dobře 
městem placených místech.  
V rozpočtu se ani čert nevyzná. 
Jen to zkuste, stačí na web. strán-
kách města zadat ROZPOČET 
2017. Doporučuji  vzít na pomoc 
křišťálovou kouli. Po posledním 
zastupitelstvu a nekonečné deba-
tě nad rozpočtem mi jeden radní 
řekl: Máš pravdu, v rozpočtu se 
nikdo nevyzná a spousta peněz 
se vyhodí zbytečně, ale to není 
důvod ho neschválit. To nepotře-
buje komentář.
 Filip ŠImek, nový Impuls

ANO, POSOUVÁME NO-
VÝM ROZPOČTEM OTRO-
KOVICE DOPŘEDU! Až tepr-
ve s novým vedením města od 
konce roku 2014 dochází k po-
souvání našeho města dopředu! 
A jistě si všichni klademe otáz-
ku, čím to je? ANO, je to tou po-
zitivní změnou ve vedení města 
k lepšímu. A za rozvoj města 
vděčíme i ministru financí An-
dreji Babišovi, který zlepšeným 
výběrem daní přispěl k vyšším 

Křehkou většinou zastupite-
lů schválený rozpočet pro rok 
2017 zahrnuje velkou investici 
do dostavby sportovní haly. 
Shoda na této investici není ani 
ve sportovní veřejnosti. Vel-
kým otazníkem je smysl této 

Rozpočet je základní nástroj 
finančního hospodaření, kte-
rým se řídí veškeré činnosti 
města. Schváleným rozpoč-
tem mimo jiné podporujeme 
organizace na území města, 
zajišťující činnosti v oblasti 
kultury, sportu, sociální ob-
lasti, školství, zdravotnictví 
a jiných zájmových činností. 
Nemalou část rozpočtu také 
tvoří výdaje do oblastí, jako 
jsou vzdělávání a doprava. 
Další část z rozpočtu je určena 
na opravy a udržování majet-
ku města a také na investiční 
činnosti, a to především na 
rekonstrukci a modernizaci 
Městské sportovní haly, vznik 
nových parkovacích míst, na 
zvýšení bezpečnosti ve měs-
tě. Budeme dále pokračovat  
v rozvoji cyklodopravy. Dou-
fám, že rozpočet tak, jak je 
schválený, uspokojí potřeby 
co nejširšího spektra občanů 
a zároveň bude pokračovat  
v trendu snižování dluhu měs-
ta. Bc. hana večerková, 
 dis.,
 Ano 2011

Plánovaná výše příjmů a výdajů 
v roce 2017 je téměř o 18 % vyš-
ší než vloni z důvodů očekávané 
revitalizace Městské sportovní 
haly na straně výdajů a na straně 
příjmů očekávaných a většino-
vě již potvrzených dotací na ni. 
Lze předpokládat opětovné zvý-
šení výnosů ze sdílených daní  
v souvislosti s předpokládaným 
růstem ekonomiky ČR. Jsme 
pravidelně napadáni některými 
opozičními zastupiteli ze sesta-
vení nereálných rozpočtů zadlu-
žujících město. Není tomu tak. 
Vloni jsme sestavili rozpočet 
reálný. Výdaje nebyly čerpány 
v plné výši, což umožnilo snížit 
zadlužení města o 35 mil. Kč. 
Býváme napadáni, že zvyšujeme 
počty úředníků, což opět není 
pravda – od r. 2013, kdy jsme 
snižovali, je u nás stále stejný po-
čet pracovníků. Děkuji za skvěle 
odvedenou práci těm, kteří na 
tvorbě rozpočtu participovali. 
 mgr. Jaroslav BUdek, čssd

investice pro město velikosti 
Otrokovic. Nezajištěnost inves-
tice dotacemi dává předpoklad 
pro zadlužení města. To vše  
v době, kdy dosud např. nejsou 
dokončena protipovodňová 
opatření. Rozpočet také nebere 
do úvahy měnící se bezpečnost-
ní situaci v Evropě.  Finanční 
prostředky jsou více potřeb-
né pro infrastrukturu města, 
kterou denně využívá většina 
obyvatel, i pro zajištění bezpeč-
nosti nás všech. Tato investice 
není příkladem odpovědného 
investování. Takových položek 
je však v rozpočtu více. Tím se 
dostává rozpočet do rozporu  
s volebním programem ČSSD. 
Podpora rozpočtu by byla poru-
šením slibu voličům.
  Ing. Jaromír hAnák, 
 čssd

daňovým příjmům do rozpočtu 
města, díky čemuž můžeme tak 
krásně rozvíjet město, pečovat 
o svůj majetek. A můžeme být 
rádi za tu pozitivní změnu ve 
vedení našeho města, protože 
to, co tu bylo předtím, by jen 
zadlužovalo město a chaoticky 
rozhazovalo peníze, které slou-
ží nám všem. ANO, PROTO 
JSOU NYNÍ OTROKOVICE 
BOHATÝM, MODERNÍM 
MĚSTEM! 
 mgr. Jiří veselý, 
 Ano 2011

strukce městské haly. Rozpo-
čet přijalo 13 z 23 zastupitelů.  
Já jej pro výše uvedené nepod-
pořil.  Ing. milan plesAr, 
 nový Impuls

Po zimní přestávce dne 4. dubna 
2016 DDM Sluníčko opět otevře-
lo brány dopravního hřiště jak pro 
veřejnost, tak pro výuku dopravní 
výchovy a akce. Přestože hřiště fun-
guje sezonně, tzn. od dubna do lis-
topadu, zaznamenali jsme v roce 
2016 rekordní počet návštěvníků.

Dopravní výchova funguje  
v Otrokovicích již bezmála tři dese-
tiletí. Primárně se věnujeme výuce 
žáků od druhé do čtvrté třídy, kdy 
se žáci v nepravidelných interva-
lech učí jak po stránce teoretické, 
tak i praktické, pravidlům silničního 
provozu. Dopravní výchovu ukon-
čují pak ve čtvrté třídě přezkouše-
ním z pravidel provozu a násled-
ným předáváním dětských průkazů 
cyklisty. Vybaveností a kvalitním 
pojetím dopravní výchovy se do-
pravní hřiště v Otrokovicích řadí 
mezi jedno z nejmodernějších 
v České republice. Vloni se při vý-
uce dopravní výchovy vystřídalo 
na třináct set žáků z jedenácti zá-
kladních škol, které dopravní hřiště 

navštěvují. V zimním období pak 
dopravní výchova probíhá přímo 
na základních školách.

Veřejnosti jsou brány dopravní-
ho hřiště otevřeny v odpoledních 
hodinách. O víkendech, svátcích 
a prázdninách po celý den. Veřej-
nost má možnost si zdarma vyzkou-
šet jízdu na bezpečných vozovkách, 
průjezd křižovatkami se světelnou 
signalizací, poznávat dopravní zna-
čení, využít hrací plochy, benzino-
vou pumpu a o víkendech i s drob-
ným občerstvením. Svůj volný čas 
zde strávilo na dvanáct tisíc návštěv-

níků. Některé z akcí, které v roce 
2016 na dopravním hřišti proběhly:  
Evropský týden mobility (vždy 
v září), družiny ZŠ (pravidelně 
několikrát týdně), RC závody, 
Podzimní den na dopraváčku, MŠ 
na dopravním hřišti, Dopravní 
soutěž mladých cyklistů (oblastní 
a okresní kolo) a mnoho dalších. 
Naše akce navštívilo přes tři tisíce 
účastníků.

Dům dětí a mládeže Sluníčko 
chce tímto poděkovat všem, kte-
ří každoročně pomáhají nemalou 
měrou spolufinancovat provoz 
dětského dopravního hřiště, a tím 
je Zlínský kraj, město Otrokovice 
a Centrum služeb pro silniční do-
pravu.

Dopravní hřiště své brány uza-
vřelo 20. listopadu 2016 a DDM 
Sluníčko už pomalu připravuje 
spoustu novinek pro další rok, takže 
se rozhodně máte na co těšit.
 Bc. helena dolInová, 
 vedoucí dopravního hřiště, 
 DDM Sluníčko

rekordní návštěvnost dopravního hřiště

dokončení ze strany 1
Z rozpočtu města je také mimo jiné zajišťována ob-
last veřejné dopravy v Otrokovicích a její návaznost 
na příměstskou dopravu. V rozpočtu jsou na investice 
vyčleněny finanční prostředky ve výši téměř 80 mili-
onů korun. Největší objem peněz spolkne revitalizace 
Městské sportovní haly. „V současné době probíhá 
zadávací řízení. Po ukončení tohoto zadávacího ří-
zení, až bude známá cena, město zabezpečí finanční 
analýzu aktualizovanou na tuto cenu pro potřeby pro-
financování této akce. Od tohoto se odvine i zahájení 
realizace,“ nastínil postup Milan Štábl z odboru roz-
voje města. Vedle opravy sportovní haly se obyvatelé 
města dočkají například rozšíření parkovacích míst 
v oblasti Štěrkoviště nebo bezbariérové úpravy MHD 
zastávek. 

Rozšiřovat se bude kolumbárium na městském 
hřbitově. Zkvalitnění kamerového systému ocení 
strážníci Městské policie Otrokovice a od rekon-
strukce obřadní síně na radnici si vedení města slibuje 
větší zájem o uzavírání sňatků v nových, reprezenta-
tivnějších prostorách.

V novém rozpočtu se počítá s prostředky na přípra-
vu projektů, které budou sloužit k vybudování další 
části cyklostezky a na opravu mostu přes železnič-
ní trať v ulici Nadjezd. Kromě projektů zaměřených 
na dopravní infrastrukturu je počítáno také s projekty 
na zateplení budovy mateřské školy v ulici Hlavní 
1159, budovy Otrokovické BESEDY a domu s pečo-
vatelskou službou na Trávníkách.

V rozpočtu na rok 2017 jsou vyčleněny také pro-
středky umožňující přípravy projektů na  akce s mož-
ností podání žádostí o případné dotace.

 romana stehlíková, mluvčí Otrokovic 

pro rok 2017 je schválen 
vyrovnaný rozpočet

Z důvodu změny distributora jsou 

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

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, jsou  
k vyzvednutí v Turistickém in-

formačním centru v Otrokovické 
BESEDĚ od 30. ledna.  Chyby 
v distribuci hlaste redakci, tel. 

571 118 104, e-mail: redakce@
otrokovickenoviny.cz



3. 2., 8–17 hodin
táborový den na ddm 
Vstup: zdarma
Užijte si táborový den na  
Sluníčku. V rámci akce příjem 
přihlášek na letní tábory 2017.

3. 2., 8–17 hodin
den otevřených dveří v cvč 
Vstup: zdarma
Herna pro rodiče s dětmi, ote-
vřená tělocvična, tvoření za 
drobný poplatek – korálková-
ní, prostírky z čajových sáčků.  
V rámci akce příjem přihlášek 
na letní tábory 2017.

9. 2., od 14.30 hodin
XIX. ročník metAl-ps 
halového mítinku
Trojboj přípravek družstev  

o pohár DDM Sluníčko Otroko-
vice, trojboj přípravek jednot-
livců – velká cena obce Poho-
řelice. Více na www.mitink.cz
   10.–11. 2., 17–10 hodin
nocování v cvč
Cena: 250 Kč
Akce na přihlášku pro děti 
od 6 do 10 let. Můžete se 
těšit na hry, soutěže, tvoření  
a diskotéku. Info: dolezalova@
ddmslunicko.cz

13. 2., 9–17 hodin
Jarňačky v cvč
Vstup: zdarma
Herna pro rodiče s dětmi, ote-
vřená tělocvična, tančící kobe-
reček, deskové hry, tvoření za 
drobný poplatek

14. 2., 8–17 hodin 

výlet do Aquaparku Uherské 
hradiště
Cena: 330 Kč
V ceně je doprava, oběd 
a vstupné. Svačinu s sebou. Na 
akci je nutné se přihlásit. Při-
hláška a platba nejpozději 8. 2.  

15. 2., 8–16 hodin 
den s ddm sluníčko 
Cena: 100 Kč
Den plný her, šifrování  
a zážitků v DDM. Na akci je nut-
né se přihlásit. Přihláška a platba  
nejpozději 8. 2.  

25.–26. 2. 
12. ročník rpG víkend 
Již 12. ročník turnaje ve fantasy 
hrách. Hrají se systémy Dračí 
doupě plus a Dračí doupě 2. Na 
akci je nutné se přihlásit. Více 

na www.ddmslunicko.cz.

Od 4. 1. DDM Trávníky, 
v otevírací době DDM
výtvarná soutěž létající 
bytosti
Všechny výtvory (správně 
označené na zadní straně) 
budou vystaveny v DDM  
v dubnu a květnu, zároveň  
s hlasováním o pět nejsympa-
tičtějších obrázků. Více na
www.ddmslunicko.cz.

Každé pondělí a středu v mě-
síci, 15–18 hodin, CVČ Baťov 
otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti  
v herně zodpovídají rodiče.

OtrOkOvické
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středa 1. 2., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 350 Kč, 
v den koncertu 390 Kč
václAv neckář & BAcIly 2017
Komorní koncert Vaška Neckáře a jeho doprovodné skupiny Bacily, posta-
vený na úspěšném třídeskovém projektu Příběhy, písně a balady... Program 
bude doplněn dalšími známými písněmi, bez kterých si již fanoušci koncerty 
naší pěvecké legendy nedovedou představit. 

vernisáž ve čtvrtek 2. 2., 18.00 hod., foyer kinosálu, vstup volný
JAroslAv ABrhám – oBrAZy A pAstely
Jaroslav Abrhám žije v Bílovicích. Jeho tvorba zaznamenává vliv surreali-
smu. Malířský rukopis se ustálil na tvarové i barevné stylizaci figurálních 
i krajinných námětů – vesnické dvorky, domy, zvířata. V dílech potlačuje 
perspektivu, tvary a struktury tak uvolňují prostor pro lidskou představivost. 
Výstava trvá od 1. do 23. 2. 

neděle 5. 2., 15 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
o tereZce A mAtěJovI
Hudební pohádka pro menší i větší děti s písničkami Jaroslava Uhlíře a Zdeň-
ka Svěráka. Hrají a zpívají Jana Koutová a Jaroslav Beneš.

Městská galerie, vernisáž v pondělí 6. 2., 18.00 hod., vstup volný
kAmčAtkA
Autorská výstava fotografií Lubomíra Petříka, kterou pořádá Fotoklub Bese-
da. Výstava potrvá do 3. 3.

čtvrtek 9. 2., 19 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 280 Kč, v den akce 
310  Kč
screAmers: vIdeopŮJčovnA
Dvouhodinový pořad nabitý humorem, nadsázkou, tancem a nezbytnými 
parodiemi zpěvaček, zpěváků, herců a hereček. Travesti skupina Screamers 
uvádí novou zábavnou show z prostředí filmových komedií, muzikálů i po-
hádek, ve které nebude chybět romantika ani „tvrdí chlapi“.

neděle 12. 2., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
Taneční odpoledne z cyklu Naše muzika
BlUdověnkA
Výborná dechová hudba z Bludova z podhůří Jeseníků. Vedle dechovkové 
klasiky hraje písně Moravského Slovácka, Hané i písně taneční. Zpěvačky 
A. Kouřilovou, K. Blažkovou a zpěváky A. Peče a J. Večeře doprovodí dva-
náctičlenná kapela.

středa 15. 2., 19.00 hod., velký sál, vstupné 310, 280, 250 Kč
mAnželský čtyřúhelník
Ztřeštěná komedie o rozdílném pohledu mužů a žen na to, co život přináší,  
o hovorech mužů o ženách a ženách o mužích i o tom, že opačné pohlaví je 
pro nás stále neřešitelnou záhadou. Hrají: Dana Homolová, Michaela Badin-
ková, Daniel Rous a Martin Kraus. Scénář a režie: Jakub Zindulka

Foyer kinosálu, vernisáž v pátek 24. 2. v 18.00 hod., vstup volný
10. FotosAlon
Výstava členů Fotoklubu Beseda Otrokovice u příležitosti kulatého výročí 
tradičního otrokovického fotosalonu.

sobota 25. 2., 20 hod., velký sál, vstupné 130 Kč, stolová úprava
revIvAl nIGht – noc leGend 2
Rockový večírek s kapelami ACCEPT Revival Band (Znojmo),  
NIGHTWISH Revival (severní Morava) a IRON MAIDEN Revival  
(Otrokovice). Kvalitní občerstvení zajištěno.

připravujeme na březen:
6. 3. Partička, 9. 3. FLERET a Zuzana Šuláková, 12. 3. DH Březovjané, 
16.–19. 3. FORBÍNA – tradiční přehlídka amatérských divadel, 25. 3. FOR-
BÍNA plus – Paní Piperová zasahuje – premiéra domácího souboru TYJÁTR

kIno

čtvrtek 2. 2., 17 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA 2016, 133 min., dabing, 
přístupné bez omezení
roGUe one: stAr WArs story 3d – akční, dobrodružný, sci-fi
První z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Příběh skupiny netra-
dičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili zdánlivě nemožný úkol: 
ukrást plány Hvězdy smrti.

čtvrtek 2. 2., 19.30 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
USA, Austrálie 2016,  131 min., titulky, přístupné bez omezení
hAcksAW rIdGe: ZroZení hrdIny – drama, válečný, životopisný
Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil 
se Američan Desmond Doss, tak jako mnoho jiných mladíků, do služby vlas-
ti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. 

čtvrtek 9. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2016,  124 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
spoJencI – drama, válečný, romantický, akční
Píše se rok 1942 a Max seskakuje s padákem do dun marocké pouště s cí-
lem zabít v Casablance německého velvyslance. Setkává se s Francouzkou 
Marianne, která má hrát roli jeho manželky a pomoci mu se splněním mise. 

čtvrtek 16. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2017,  105 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
xXx: návrAt XAnderA cAGe 3d – akční, dobrodružný, thriller
Xander Cage je v dokonale vyladěné formě a připravený s pomocí vymazle-
ných, ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem 
největším hnusákům na světě. 

čtvrtek 23. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Německo, Austrálie, Kanada, Francie 2016,  107 min., titulky, nepřístupné 
pro děti a mladistvé do 15 let
resIdent evIl: poslední kApItolA 3d – akční, horor, sci-fi, 
thriller
Alice jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými, který měl rozhodnout  
o osudu lidstva. Nyní se musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala – do 
komplexu Hive, kde společnost Umbrella Corporation chystá finální útok. 

neděle 26. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA 2016,  80 min., dabing, přístupné bez omezení 
pes ro(c)kU – animovaný, komedie, rodinný
Naivní tibetská doga opouští domov, aby si mohla splnit svůj sen stát
 se hudebníkem, a tím uvádí do pohybu sérii zcela neočekávaných událostí.

připravujeme kino na březen:
50 odstínů temnoty, Super Duper Alice Cooper, Jackie, Skrytá čísla, Logan, 
Kráska a zvíře, Monster Truck, Denial

ÚNOR

Kongresové a kulturní centrum  
Otrokovická BESEDA – Otro-
kovická BESEDA, s. r. o., nám. 
3. května 1302, 765 02 Otroko-
vice, www.besedaotrokovice.
cz,  kontakt: predprodej@beseda.
otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru Otrokovice je ote-
vřen 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.

In
z
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

pátek 10. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 100 Kč
o sportovní slávě
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, kolektivů a tre-
nérů roku 2016. Moderuje Aleš Valenta. Součástí programu bude show Honzy 
Webera, vícenásobného mistra světa ve footbag freestylu a mistra ČR fotbalo-
vých disciplín a také amatérská ukázka pole dance v podání dětí ze sportovního 
studia Sky Gym Zlín. Po skončení slavnostní části pokračuje v kinosále taneční 
zábava se skupinou Ká-Duet. 
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pátek 10. února, Otrokovická BESEDA
o sportovní slávě
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, 
kolektivů a trenérů roku 2016. Moderuje Aleš Valenta.

sobota 25. února od 9 hodin
mAsopUstní reJ mAsek – SDH Kvítkovice vás zve do ma-
sopustního průvodu, který projde ulicemi Kvítkovic a navštíví jed-
notlivé domácnosti. Sraz masek v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici 
Kvítkovice. 

sobota  25. února od 9 hodin
vodění medvědA – tradiční průvod masek prochází centrem Otrokovic 
od požární zbrojnice přes náměstí 3. května, ul. Komenského, Dr. Stojana, Nábře-
ží a Újezdy, pořádá SDH Otrokovice. 

sobota 11. března, od 19.30 hod., sokolovna Otrokovice 
trAdIční ples
Srdečně zve TJ Jikra Otrokovice, odbor SPV. 
Rezervace vstupenek: 724 348 747.

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

Vážení spoluobčané, přátelé,
v posledních dnech roku uply-
nulého a na prahu roku nového 
je dobrým zvykem ohlédnout 
se za rokem odcházejícím 
a zamyslit se nad tím, co se 
nám v čase minulém podaři-
lo, co méně a co očekáváme 
od roku následného. Tako-
vé malé ohlédnutí a výhledy 
do roku příštího zcela určitě 
patří k těmto svátečním dnům. 
Rovněž na radnici v našem 
městě bilancujeme a plánuje-
me,  a jak je již tradicí a pro-
tože finance jsou pravidelně 
až na prvním místě, zmíníme 
nejprve je.

Rozpočet pro uplynulý rok 
byl schválen jako vyrovna-
ný na straně příjmů i výdajů 
ve výši 300 287 840 Kč. Bě-
hem roku došlo k několika 
stěžejním změnám, které pod-
statně ovlivnily hospodaření 
města. Bylo to především od-
ložení realizace rekonstruk-
ce Městské sportovní haly 
na Bahňáku. Na první etapu 
této akce bylo vyčleněno cel-
kem 13 milionů na vlastní fi-
nanční spoluúčast, což činilo 
značnou část investičních akcí 
města. Nevyčerpané finanč-
ní prostředky byly použity 
na umoření úvěrů z minulých 
let. Další prostředky byly ušet-
řeny z běžných výdajů, které, 
jak lze předpokládat, budou 
čerpány ve výši okolo 98 %.

Příznivě se také vyvíjela 
oblast příjmů. Schválený roz-
počet bude zřejmě překročen 
o necelých 10 % a bude vý-
razně přebytkový. Lze očeká-
vat, že se bude jednat o částku 
ve výši více než 30 milionů 
korun. Toto bylo dosaženo 
především u sdílených daní, 
což jsou hlavní příjmy města, 
které navazují na dobrý vývoj 
hospodaření a ekonomického 
růstu v celé České republice. 
Takto získané prostředky ze 
zvýšených příjmů byly pou-
žity ke skutečnému snížení 
úvěrového zatížení města více 
než o 37 mil. Kč, čímž došlo 
o snížení z počátečních téměř 
79 mil. Kč na necelých 42 
mil. Kč na konci roku 2016. 
Rovněž se pak otevřel prostor 
pro zvýšení prostředků na péči 
o městský majetek, když jsme 
do konce uplynulého roku in-
vestovali téměř 40 mil. Kč, 
což je 136 % ze schváleného 
rozpočtu města. I když koneč-
né výsledky budou známy až 

v prvním čtvrtletí roku 2017, 
lze konstatovat, že rok 2016 
byl z hlediska hospodaření mi-
mořádně úspěšný.

V oblasti investic a vý-
znamných oprav jsme reali-
zovali větší množství převáž-
ně méně finančně náročných 
akcí. Zároveň jsme projekčně 
připravovali akce, které chce-
me realizovat v roce 2017 
a o rok později. Za nejvý-
znamnější připravovanou akci, 
jak jsem již uvedl, lze označit 
revitalizaci Městské sportovní 
haly, jejíž technický stav je 
na hranici životnosti. Prove-
dením rekonstrukce stávající 
sportovní haly, dobudováním 
sociálního zázemí, šaten, zá-
zemí pro diváky, atletické pří-
stavby a například parkovišť 
získají občané důstojný spor-
tovní stánek, který bude všem 
zájemcům o sport sloužit mno-
ho dalších let. V roce minulém 
byla vypracována projektová 
dokumentace, vyřízeno pra-
vomocné stavební povolení 
a výběr dodavatele stavby. 
Stavba je tak řádně připravena 
k fyzické realizaci. Město Ot-
rokovice na tuto akci plánuje 
v roce 2017 vynaložit 57 mil. 
Kč. Finanční zdroje se snaží-
me zabezpečit z více zdrojů. 
Mimo vlastní prostředky již 
máme zabezpečeny z krajské-
ho rozpočtu 2 mil. Kč, ze Stát-
ního fondu životního prostředí 
více než 9 mil. Kč a usilujeme 
o významnou investiční do-
taci z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. 
Současné plné kapacitní vyu-
žití haly vede k přesvědčení, 
že její revitalizace je krokem 
správným směrem a tak ješ-
tě více rozšíříme a podpoří-
me sportovní a kulturní život 
ve městě a regionu. Realizaci 
předpokládáme v roce 2017 
s přesahem do roku 2018, kdy 
by měla být vybudována atle-
tická přístavba.

Významná část inves-
tic směřovala v roce 2016 
do školství, kde se realizovala 
celá řada projektů. Největší 
porce prostředků byla investo-
vána do ZŠ Mánesova na ge-
nerální opravu rozvodů vody 
a vnitřní kanalizace, proběh-
la oprava povrchu školního 
hřiště, rekonstrukce elektro-
instalace a počítačové sítě. 
Na dalších základních školách 
jsme realizovali již méně ná-
ročné investiční akce. Pozadu 

nezůstaly ani mateřské školy. 
V objektu MŠ J. Žižky a MŠ 
Jožky Jabůrkové byly prove-
deny rekonstrukce školní ku-
chyně.

Investice v sociální oblasti 
směřovaly zejména do budo-
vy SenIoru B v ulici Karla 
Čapka, kde byla vybudována 
vrátnice, lékařský dorozu-
mívací systém umožňující 
komfortní komunikaci sester 
s pacienty a některé další in-
vestiční akce. Investice byly 
rovněž nasměrovány na opra-
vu fasády budovy SenIoru 
C na třídě Spojenců. Celkem 
se jednalo o částku téměř 5 
mil. Kč.

V oblasti dopravy jsme in-
vestovali přes 7,5 mil. Kč. 
Mimo drobné lokální opravy 
můžeme zmínit opravu obrus-
ného povrchu v ulici SNP 
včetně rekonstrukce páteřního 
chodníku a také jsme doplnili 
10 parkovacích míst. Rovněž 
jsme opravili chodník u DPS, 
obojí v lokalitě Trávníků. 
Na Bahňáku jsme rekonstru-
ovali chodníky v ulici Tylova, 
podél tř. Tomáše Bati a vybu-
dovali nové parkoviště v ulici 
Mánesova.

V oblasti údržby budov 
a obnov hřišť jsme proved-
li spíše drobné opravy, a to 
ve výši více než 3 mil. Kč.

Jak jsem už zmínil, věno-
vali jsme velkou pozornost 
přípravě investičních akcí, 
které chystáme pro nadcháze-
jící léta. Ve většině případů 
se jedná o akce, kde budeme 
žádat o dotace prostřednic-
tvím výzev v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje území, 
Integrovaného regionálního 
operačního programu, Místní 
akční skupiny Severní Chřiby 
a Pomoraví, jednotlivých mi-
nisterstev či jiných. Bude se 
převážně jednat o revitalizaci 
městských nemovitostí, auto-
busových zastávek, výstavbu 
záchytných parkovišť, pro-
pojení páteřních cyklostezek 
a revitalizaci centrálních ploch 
na sídlištích. Mimo již zmíně-
né investiční akce očekává-
me v příštím roce kupříkladu 
realizaci zvýšení kapacity 
parkovišť v přednádražním 
prostoru a u polikliniky, do-
budování protipovodňových 
opatření na Bahňáku či jiných.

Jak jsem již v úvodu zmí-
nil, v současné době vnímáme 
v naší zemi pozitivní ekono-

mický růst, který korespondu-
je s kondicí firem působících 
v našem městě. Došlo k pro-
nikavému oživení výroby, 
a to nejen v nejvýznamnějších 
firmách, jako je Continental 
Barum a Mitas, ale i u firem 
ostatních. To má samozřej-
mě dopad na úroveň neza-
městnanosti, když aktuálně je 
v Otrokovicích pouze 3,56 % 
nezaměstnaných. Patříme tak 
k městům ve Zlínském kraji, 
kde je velmi nízká nezaměst-
nanost.

Míra spokojenosti a kvali-
ty života v našem městě, ale 
i v městech či obcích jiných 
není dána pouze rozvojem 
průmyslu, ale i možnostmi, 
které město občanům nabízí. 
Město již dlouhodobě pod-
poruje spolkovou činnost, 
a to jak v oblasti kultury, 
sportu či jiných zájmových 
skupin. Daří se nám propojo-
vat a prohlubovat spolupráci 
těchto skupin našich občanů 
s občany partnerských měst 
slovenské Dubnice nad Vá-
hom, polského Zawadzkého 
a maďarského Vácu. Kulturní 
vystoupení, výstavy, soutěže, 
sportovní turnaje a jiné akti-
vity spolupráce naplňují myš-
lenku vzájemného poznávání 
a obohacování. Jde o pozitivní 
a dynamický proces, kdy ka-
ždým rokem vzniká nová tra-
dice. V roce 2016 to bylo ku-
příkladu cyklosetkání našich 
občanů i občanů okolních obcí 
s dubnickými, vzájemná se-
tkání seniorů a strážníků měst-
ských policií. Pro rok 2017 
chystáme kupříkladu dětskou 
olympiádu všech čtyř partner-
ských měst či jiné akce.

Rovněž v oblasti sociál-
ní jsme i nadále pokračovali 
v podpoře dalšího zkvalitňo-
vání sociálních služeb. Za-
chovali jsme seďárnu, což je 
mobilní, vytápěná buňka pro 
lidi bez domova, kde v zim-
ním období mohou přečkat 
noc, veřejnou sprchu, jež 
slouží k zajištění osobní hygi-
eny pro občany, kteří nemají 
možnost nebo nejsou schopni 
si provedení hygieny zajistit 
jiným způsobem. Dále nově 
vznikla Svépomocná skupina 
pro rodinné příslušníky osob 
s duševním onemocněním, 
projekty Partnerství pro oso-
by s duševním onemocněním 
a metodická a informační pod-
pora v oblasti sociální agend 

– Sociální bydlení. Aktivit 
v této oblasti je nepoměrně 
více, nicméně jmenuji ty nej-
novější a ty, které občané více 
vnímají. 

Přiznejme si, že nejsme 
město bez problémů. Co nás 
aktuálně nejvíce zlobí, je stále 
trvající zpoplatnění nedokon-
čeného obchvatu města. Dů-
vody, proč usilujeme o zrušení 
zpoplatnění, už zná snad každý 
v našem městě, jen úředníkům 
ministerstva dopravy to nějak 
nedochází. Ve své snaze ne-
polevíme až do doby, kdy své 
nesmyslné zamítavé stanovis-
ko přehodnotí.  K dalším pro-
blémům pak patří stále se vy-
skytující zápach na Bahňáku, 
teď už poněkud méně častý, 
nedostatek parkovacích míst, 
i když každoročně jich přibývá 
několik desítek (v roce 2016 
nárůst o 38), opakovaná neo-
hleduplnost některých občanů 
a nerespektování smluvených 
pravidel při pořádání hudeb-
ních produkcí (i když i tady 
došlo k mírnému zlepšení).

Ke konci roku k nám do-
razila velmi příznivá zpráva. 
Město Otrokovice uspělo 
s žalobou na neplatnost valné 
hromady společnosti Vodovo-
dy a kanalizace z dubna 2004, 
kdy vrchní soud pravomocně 
rozhodl v náš prospěch. Ote-
vírá se tak prostor pro přízni-
vější a spravedlivější provo-
zování distribuce vody a péče 
o vodárenskou infrastrukturu. 
K dobrým zprávám pak mů-
žeme přiřadit získaná ocenění 
v roce 2016. Jde o druhé místo 
ve Zlínském kraji v prestižní 
soutěži „Přívětivý úřad“, první 
místo v krajské soutěži „Zlatý 
erb“ o nejlepší webovou strán-
ku města a Cenu Jana Savické-
ho ve stejné soutěži za nejlépe 
zvládnuté kritérium „Povinné 
informace“ garantované Ote-
vřenou společností o. p. s. 

Vážení a milí spoluobčané, 
do nového roku 2017 vám 
přeji v prvé řadě hodně zdra-
ví, dostatek pozitivní energie 
a sílu na překonávání problé-
mů a překážek, které na nás 
v tomto roce čekají. Proží-
vejme intenzivně  i úspěchy, 
radujme se z nich a podělme 
se o ně se svými nejbližšími 
a přáteli. No a nám všem přeji, 
aby se nám dobře žilo v našem 
krásném městě, v Otrokovi-
cích.  Jaroslav BUdek, 

 starosta Otrokovic

novoroční poZdrAv stArosty otrokovIc



OtrOkOvické
nOviny8

Jak pan starosta v reakci na můj minulý 
článek uvedl. A protože jsem opoziční 
zastupitel, je mou povinností upozornit 
na chyby vládnoucí koalice. Chemička 
a nové zásobníky na 800 tun chemikálií. 
Věděli jste, vážení čtenáři, o tomto při-
pravovaném projektu, ptal se Vás někdo 
na názor? 

Jistě že ne. Samozřejmě jak pan sta-
rosta i pan místostarosta uvádějí, vše 
bude naprosto bezpečné a čeká nás 
budoucnost šťastná. Ale oba pouze ar-
gumentují dokumentací, zpracovanou 
projektantem, kterého si najala a zapla-
tila chemička. Stěží si lze představit, že 
by nebyla v její prospěch. Právě proto 
mělo město požadovat posouzení podle 
zákona 100…(EIA), které je velmi přís-
né a podrobné. Ale to by stálo chemičku 
mnohem více peněz, času a především 
by do toho mohla mluvit veřejnost! A to 
se určitě nechce. Před lety byla chemička 
také bezpečná, přesto zde vznikl velmi 
nebezpečný požár. Byl jsem upozorněn 
ještě na jednu skutečnost. Chemička pa-
tří  šéfovi hnutí ANO, které spoluvládne 
také našemu městu. Má to vliv??? …… 

Sklad pneumatik na okraji Kvítkovic, 
tak to pan místostarosta lže, jako když 
tiskne. Vedení města udělalo maximum 
možného, aby se stavělo. Slyšeli jste, 
že by někdy řekli – ten sklad nechceme 
a uděláme všechno, abychom tomu za-
bránili? Nikdy. Naopak od začátku to 
všemožně obhajují nebo tvrdí, že se nedá 
nic dělat. Najali si jako v jiných přípa-
dech odborné právníky aby hájili zájmy 
občanů? Ne! Raději radní v tichosti 
schválili vodovodní přípojku pro tento 
sklad přes městské pozemky. Několikrát 
odmítli odeslat odborné námitky a při-
pomínky k jednotlivým řízením.  A když 
už pod tlakem nějaké námitky odeslali, 
tak je vzápětí vzali zpět. A výmluvy, že 
oni nic, to Napajedla, jsou úplně mimo. 
Přece není možné, aby si Napajedla 
nastěhovala průmysl na samou hrani-
ci Kvítkovic, kousek od našich domů. 
Samozřejmě kde není žalobce, není ani 

soudce. A zelený val (terénní a sadové 
úpravy) dal do podmínek dalších řízení 
již krajský úřad na úplném začátku pro-
jednávání záměru… 

Prodej dvou bytových jednotek 
a srovnání ceny dosažené v dražbě byl 
příklad, aby město využilo všech způso-
bů, jak dosáhnout nejvyšší ceny při pro-
deji svého majetku. Když takto mohou 
prodávat exekutoři, aby dosáhli nejvyšší 
ceny. Přece kupující jedná o svobodné 
vůli a je mu jedno, jestli prodává město, 
nebo exekutor a jakou formou. Jak jsme 
se ale dočetli, je opět spousta důvodů, 
proč to nejde…

Současná sociální sprcha pro sociálně 
slabé je mi opravdu trnem v oku. Ne pro-
to, k čemu slouží, ale kolik stojí. Přece 
částka 326 000 Kč vyčleněná v rozpoč-
tu pro tento rok je neskutečná. I když 
150 000 Kč je na novou vodovodní pří-
pojku a zbytek na provoz. Na několik 
desítek osprchování za rok je to příliš. 
Jistě by se dalo najít levnější řešení. Na-
příklad Azylový dům Samaritán, nevy-
užívané výměničky, sprchy v suterénu 
léta prázdné Radniční restaurace atd. 
Ušetřené peníze využít na program opě-
tovného začlenění bezdomovců do běž-
ného života, aby nežili jak zvěř po škar-
pách a mezích. 

V jednom má pan místostarosta prav-
du, kdo by odmítl pomoc a vyhovuje 
mu žít jako bezdomovec, tomu bych 
nedal z rozpočtu ani korunu. Ať se sba-
lí a táhne, odkud přišel, pro takové so-
ciální cítění nemám. Na závěr nevím, 
jak pan místostarosta (v minulých no-
vinách) přišel na částku 20 tisíc a pan 
starosta na minulém zastupitelstvu na 30 
tisíc za tuto sprchu za rok 2016, když 
byla půlka prosince. Vyúčtování ener-
gií je přece až na konci roku. Navíc má  
soc.sprcha a veřejné WC společný vo-
doměr i elektroměr, takže nikdo nezjistí, 
kolik co opravdu stojí. 

Vážení čtenáři, snad jsem vás příliš 
nezmanipuloval a nepostrašil:).
 Filip ŠImek, opoziční zastupitel

opět BUdU mAnIpUlovAt A ŠířIt strAch

Z redAkční poŠty

Otrokovická BESEDA ve spoluprá-
ci s Marií Španělovou zve zájemce 
na úvodní hodinu tvořivého kurzu 
Chvíle kreativity. 

Ukázková lekce se bude konat 3. 
února ve 2. patře Otrokovické BESE-
DY mezi 17.– 19. hodinou. 

Co lze od kurzu očekávat? Tech-
niku decoupage, tvorbu dekorací 
a aranžmá, pohodovou atmosféru 
a z každého tvoření minimálně jeden 
hotový výrobek. 

Kurzovné činí 1 000 Kč/pololetí. 
 (tic)

nový kreativní kurz v otrokovické Besedě

Čtyři sta padesát tisíc korun vyčleni-
lo vedení města pro podporu činnosti  
otrokovických spolků v oblasti kultu-
ry na rok 2017. Částka byla oproti mi-
nulému roku navýšena o padesát tisíc 
korun. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo 
města Otrokovice na prosincovém za-
sedání. Zástupci spolků mohou žádat 
od 13. do 28. února.

Součástí schválení finančních pro-
středků je program pro poskytování 
dotací a kritéria pro stanovení výše 
dotace. „Při stanovování výše dotace 
klademe důraz zejména na pořádání, 
případně aktivní účast na místních 
kulturních akcích, dále na regionál-
ních, celostátních nebo zahraničních 
akcích žadatele o dotaci. Dalším kri-
tériem je tradice a doba existence 
spolku,“ vyjmenovala hlavní kritéria 
vedoucí odboru školství a kultury Bar-
bora Šopíková.

Žádat si mohou spolky se sídlem 
v Otrokovicích, které nemají žádné 

závazky po lhůtě splatnosti ve vzta-
hu ke zdravotním pojišťovnám, orgá-
nům sociálního zabezpečení, státnímu 
rozpočtu a rozpočtu územních samo-
správních celků. Zároveň činnost spol-
ku nesmí být komerční se zaměřením 
na dosahování zisku a členové musí 
být pouze fyzické osoby. Stejně jako 
v uplynulých letech budou pozváni 
zástupci kulturních spolků na setká-
ní, kde budou podrobně informováni 
o programu a kritériích pro stanovení 
dotace. „S žádostmi spolkům pora-
díme a zodpovíme případné dotazy. 
O dotaci bude rozhodnuto v termínu 
do 30. dubna 2017,“ doplnila vedoucí 
odboru.

Kompletní Program pro poskytová-
ní dotací na rok 2017 v oblasti kultury, 
včetně kritérií pro stanovení výše dota-
ce, žádost o dotaci a další informace na-
leznete na webu města v sekci odbory  
a oddělení MěÚ – odbor školství  
a kultury – formuláře.  (ste)

kulturní spolky mohou žádat o dotace

doprava je a bude ve městě téma… 
Hustá doprava na hlavním sil-
ničním tahu městem (i v dal-
ších částech Otrokovic) je už 
neudržitelná. Všichni zastu-
pitelé jsme se shodli přeřadit 
vyšší rychlostní stupeň. Vy-
tvořili a podepsali jsme dopis, 
v němž průkaznými argumen-
ty apelujeme na nezpoplatnění 
dnešního SV obchvatu města 
do doby dobudování jeho JV 
části. Tento dopis adresujeme 
ministru dopravy, předsedovi 
vlády, ministru financí, míst-
ním poslancům, senátorům, 
hejtmanovi i krajským zastu-
pitelům a starostům okolních 
obcí. Chceme toto téma do-
stat na půdu Poslanecké sně-
movny, ministerstva dopravy 
i vlády. Osobně přidávám 
pomocnou ruku k dílu upo-
zorněním na naši zoufalou 
situaci při jednáních z pozice 
člena předsednictva Dopravní 
komise Svazu měst a obcí ČR 
i předsedy Výboru pro dopra-
vu Zastupitelstva Zlínského 
kraje. Když jsme u obchvatu 
města, výstavba jeho chybějící 

JV části je závislá, mimo jiné, 
také na průběhu zákonného 
aktu vyvlastnění 15 pozem-
ků o celkové rozloze 2 248 
čtverečních metrů. Věřím, že 
všichni kompetentní budou 
konat odpovědně a toto nebude 
trvat déle, než je nutné překáž-
kou realizace. Naopak v rámci 
mobility dnes v Otrokovicích 
existuje pár nesouvisle a ne-
koncepčně řešených míst a tím 
bariér. Tyto chceme postupně 
pojmenovat, navrhnout jejich 
řešení a za pomoci městských 
i dotačních peněz postupně 
v letech odstraňovat. Tento 
přístup v oblasti mobility je 
v Otrokovicích nový a jsem 
rád, že nová pracovní skupina 
dostala zelenou. Ono to sice 
v reálu odpracuje pár lidí, přes-
to je zde po letech posun k lep-
šímu. Tam bohužel nesměřuje 
situace v městem a ŘSD Zlín 
před lety společně deklarova-
ném záměru vybudovat kru-
hový objezd na Nadjezdu jako 
jednoho z vyvolaných opatření 
zprovozněného nového vjez-

du do průmyslového areálu 
TOMA. Tato cca 20 milionová 
investice měla být realizována 
v letech 2016 či 2017 v nákla-
dech půl na půl městem Otro-
kovice a ŘSD Zlín. Bohužel 
naše radnice na toto ujednání 
asi zapomněla a nezařadila 
tuto investici do rozpočtu roku 
2017. Tím prakticky odsoudila 
vše dříve ujednané v zapomně-
ní. Ztráta 10 milionů korun 
příspěvku státu na tuto inves-
tici dobrého hospodáře zamrzí. 
Bohužel na toto můžeme pouze 
upozornit… a pokusit se dále 
přinášet aktivními kroky městu 
rozvoj. Toto činíme například 
v situaci silnice a mostu nad 
železnicí na Nadjezdu, který je 
dnes na hranici své životnosti. 
V krátké budoucnosti bude za-
potřebí výrazné modernizace 
v očekávaných nákladech přes 
100 milionů korun. Neleníme, 
sestavují se analýzy a posudky 
stavu mostu, aktivně komu-
nikujeme s vedením Státního 
fondu dopravní infrastruktury 
ČR o možnostech spolufinan-

cování. Tak se nám třeba v ne-
dávné minulosti povedlo z ji-
ných zdrojů vyřešit nový vjezd 
do areálu TOMA či novou 
cyklostezku Otrokovice–Zlín. 
Nyní víme, že i s přihlédnutím 
k našim informacím je SFDI 
v procesu vypisování dotač-
ního titulu pro obce a města 
v ČR na modernizaci silniční 
infrastruktury mostů a nadjez-
dů vedoucích nad mezinárod-
ními trasami silnic a železnic. 
Věřím, že se nám nakonec 
společně podaří na tuto nut-
nou opravu mostu a silnice 
získat desítky milionů korun 
dotací a Nadjezd v budoucnu 
opravíme. Tímto jedním pří-
kladem ilustruji, že jsme spolu 
s kolegy aktivní a naše práce 
a aktivita jsou nejen slyšet, ale 
v ulicích Otrokovic i vidět.  
 Ing. milan plesAr, 
 zastupitel města Otrokovice,
 zastupitel Zlínského kraje, 
předseda Výboru pro dopravu 
 ZZK, 
 člen předsednictva Dopravní 
 komise Svazu měst a obcí ČR       

otrokovIcké novI-
ny Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. 
Měsíčník města Otrokovice.  
vydavatel: Otrokovic-
ká BESEDA, s.  r.  o., IČO: 
255 138 85. registrace:  
1. 7. 2007 – MK ČR E 13019.  
Vychází každý předposlední 
pátek v měsíci v nákladu 9 100  
ks, uzávěrka je 5. den v měsíci. 
Distribuce do všech domácností 
ve městě Otrokovice a na určená 
místa. Zdarma – neprodejné. 
redakce: Otrokovická BESE-
DA, nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice,  tel.: 571 118 104, 
redakce@otrokovickenoviny.cz. 
redakční rada: Mgr. Jaroslav 
Budek (předseda), Mgr. Věra 
Kramářová, Mgr. Michal My-
nář, Ing. Anna Novotná, Bc. Mi-
chal Petřík, Bc. Eva Pšenčíková,  
Filip Silný, Bc. Romana Steh-
líková, Mgr. Jiří Veselý.  
Šéfredaktorka: Ing. Anna 
Novotná. Inzerce: zákl. cena: 
20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 
571 118 104, inzerce@ot-
rokovickenoviny.cz. Graf. 
úprava: Ing. Anna Novotná.  
tisk: Hart press, spol. s  r. o. 
distribuce: MěÚ Otrokovice. 
nevyžádané příspěvky se ne-
vracejí. 

Jestliže máte zdravotní potíže, jste 
osamělý senior či se cítíte jakkoli 
ohrožen a potřebujete se v kteroukoli 
denní či noční hodinu dovolat pomoci, 
právě pro vás je určeno tlačítko tísňo-
vého volání. 

Jediným stiskem tohoto tlačítka si 
můžete kdykoli ve dne či v noci při-
volat pomoc. Tlačítko tísňového vo-
lání je majetkem města Otrokovice  
a je přímo napojeno na centrální pult 
městské policie. Požádat o jeho za-
půjčení můžete na Sociálním odboru 
Městského úřadu Otrokovice v kan-

celáři č. 213, budova č. II. – Jana 
Dudová, tel. 577 680 429, e-mail:  
dudova@muotrokovice.cz.

Tlačítko tísňového volání je obča-
nům zapůjčeno na základě písemné 
smlouvy a na základě doporučení 
komise sociálních služeb. Poplatek 
na úhradu nákladů provozu systému 
tísňového volání činí 200 korun roč-
ně, v případě uzavření smlouvy po  
30. červnu daného roku pak v daném 
prvním roce výpůjčky činí poplatek 
100 korun. kamil hrIc, 
 vedoucí oddělení sociální pomoci

město nabízí tísňové tlačítko

Z redAkční poŠty



Dne 5. prosince jsme si připomněli 5. výročí, co 
nás navždy opustila paní Anna němečková.  
S láskou vzpomíná syn Jaromír s celou rodinou.

Kdo v srdcích žije – neumírá. Dne 23. prosince 
jsme si připomněli 1. výročí, co nás navždy opus-
tila paní marie ŠIŠková. S láskou vzpomínají 
dcera Ivana s celou rodinou. 

Dne 4. ledna jsme si připomněli 11. výročí úmr-
tí manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
Antonína hrochA. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Jitka a dcery Jitka a Jarmila s rodinami.

Dne 5. ledna uplynul rok od chvíle, co nás opus-
tila naše milovaná maminka, babička a prababič-
ka, paní ludmila veselá. Vzpomínají synové  
Miroslav, Jan a Milan s rodinami.

I když Ti osud život vzal, v našich srdcích žiješ dál.
Dne 5. ledna jsme vzpomněli 10. výročí úmr-
tí mého manžela, pana Aleše kUndery.  
S láskou vzpomíná manželka Marie, dcera a synové  
s rodinami.

Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel, žije  
v našich srdcích dál. Dne 10. ledna jsme si připo-
mněli jeden rok od úmrtí tatínka, dědečka, pana 
rostislava večeřI. S láskou a úctou vzpomínají 
syn Rostislav s rodinou.

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám 
budeš chybět do konce života. Dne 10. ledna tomu 
bylo 10 let, co nás navždy opustila naše maminka, 
babička a prababička, paní Anastázie koUtná. 
S láskou vzpomíná dcera a synové s rodinami.

Dne 10. ledna uplynuly 2 roky od úmrtí pana  
Aloise olŠákA. S láskou a úctou vzpomíná  
rodina.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapo-
mene. Dne 13. ledna by oslavil 90. narozeniny 
můj manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček,  
pan Jindřich JUrák. S láskou vzpomínají  
manželka a dcera s rodinou.

Dne 14. ledna a 1. února si připomí-
náme první výročí úmrtí našich nej-
bližších, paní mileny ArnoŠtové  
a pana libora ŠIŠky. Za vzpomínku 
děkuje všem celá rodina.

Osud Ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srd-
cích stále budeš žít. Dne 16. ledna jsme vzpomněli 
2 roky od úmrtí našeho milovaného syna, bratra, 
švagra, strýce, prastrýce, pana Františka vlkA.  
S láskou a úctou vzpomínají maminka Anna, sestra 
Jarmila s rodinou.
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naše milá oslavenkyně, v den Tvých 80tin přichá-
zíme s kytičkou přát, aby Tě měl každý rád, aby 
Ti na světě dobře bylo a s námi se Ti krásně žilo. 
Toto srdečné přání patří naší milé mamince, paní  
Jarmile morávkové, která 10. ledna 2017 osla-
vila krásné životní jubileum. Touto cestou přejeme 

ještě jednou hodně zdraví, neutuchající životní optimismus, elán 
a boží požehnání na další cestě Tvým plodným a bohatým životem. 
Za bezmeznou lásku, obětavost a dobré vychování Ti mnohokrát 
děkujeme a budeme se snažit ze všech sil Ti dělat jen samou radost. 
Ze srdce blahopřejí manžel, syn a dcera s rodinami a celé velké pří-
buzenstvo. A ještě sladkou pusinku přidává pravnouček Matyášek. 

...roky plynou do dáli, jen vzpomínky na Tebe nám 
zůstaly... Dne 16. ledna uplynulo 30 let od náhlé-
ho úmrtí našeho bratra, pana Josefa prokeŠe.  
Za tichou vzpomínku děkují sourozenci Olga  
a Milan s rodinami.

Odešel jsi, jak osud si přál, však ve vzpomínkách  
s námi žiješ dál.  Dne 26. ledna uplyne 6 let od 
chvíle, kdy od nás odešel manžel, tatínek a děde-
ček, pan Jan BřeZovIč. S láskou vzpomíná 
manželka, děti s rodinami a vnoučata.

Dne 27. ledna uplyne 5 let od úmrtí pana  
Františka tUrečkA. Za tichou vzpomínku  
děkuje manželka Ludmila, syn Roman s rodinou  
a dcera Ivona s rodinou.

Dne 31. ledna tomu bude 20 let, kdy zemřela naše maminka, 
paní Zdena ZemAnová. 
Vzpomínají dcery Mirka a Jana s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapo-
mene. Dne 2. února vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
pana Antonína krále. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Děkuje rodina Kotáskova.

Dne 6. února t. r. uplyne už neuvěřitelných 20 let, 
co nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Augustin řeZníček. Po dlouhá léta byl, 
coby vedoucí závodního klubu ROH, hlavním ini-
ciátorem všech kulturních akcí našeho města. Byl 
znám jako konferenciér místních estrád, člen ochotnického di-
vadelního souboru, rád hrával kulečník, jeho dýchánky v bufetu 
Společenského domu s Pepíčkem Gergelou a pány Dohnalem, 
Skálou, Varmužou byly pověstné…  Měl rád život, zábavu, měl 
rád lidi… Vzpomeňte na něj spolu s námi! Synové Gustav, Jan, 
Miroslav a Karel s rodinami

společenská kronIkA

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč  
vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá TIC, Otroko-
vická BESEDA, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod.,  
tel.: 571 118 103.

BlAhopřání
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plynoservIs-topení 
Otrokovice. Montáže plynu, 
plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, 
Thermona, Viadrus, Karma, 
Ariston, John Wood., Rheem 
Tel. 604 988 815.

InZerce

sháním ke koupi byt  
v Otrokovicích, raději menší 
(2+kk, 2+1), tel.: 604 126 290.

stUdIo JAnA – KOS-
METIKA, MASÁŽE LÁ-
VOVÝMI KAMENY, 
MOŽNOST ZAKOUPENÍ 
DÁRKOVÝCH POUKA-
ZŮ. Na Vaši návštěvu se těší 
Věra Černá, Obchodní 1317, 
Otrokovice. Objednávky na 
telefonním čísle 606 129 185.
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Vážení spoluobčané,
v souvislosti s přípravami aktivit ke stému  
výročí vzniku samostatného čs. státu v roce 
2018 se obracíme na občany města Otrokovice 
a širokou veřejnost s prosbou o pomoc se sbě-
rem historických materiálů, které se vztahují  
k danému tématu v našem městě. Jde zejména 
o pohlednice, dobové fotografie, letáky apod. 
Materiály bychom potřebovali dodat na MěÚ 
Otrokovice, odbor školství a kultury, do konce 
dubna 2017. 
Se zapůjčením předmětů se prosím obracejte 
na Mgr. Barboru Šopíkovou, tel. 577 680 103,  
e-mail: sopikova@muotrokovice.cz, nebo  
Mgr. Janu Válkovou, tel. 577 680 451,  
e-mail: valkova@muotrokovice.cz

Předem vám děkujeme za spolupráci.
                                               Mgr. Barbora Šopíková, 

 vedoucí Odboru školství a kultury MěÚ Otrokovice

prŮkAZové Foto otrokovická BesedA: 
otevírací doba Fotostudia 

 Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 9–11,13–15, ČT 9–11 hod.

Výsledná cena tepelné energie 
za rok 2016, po provedení vý-
sledné kalkulace, do které lze 
zahrnout pouze skutečně uplat-
něné ekonomicky oprávněné 
náklady, je ve výši 497,71 Kč/
GJ bez DPH, respektive 572,37 
Kč/GJ s DPH (15 %). „Předběž-
ná cena tepelné energie pro rok 
2017 bude pro více než 5 600 
otrokovických domácností 
a celou řadu objektů občanské 
vybavenosti, které jsou odběra-
teli tepelné energie ze zařízení 
městské společnosti TEHOS  
s. r. o., nižší o 5,55 koruny 
za GJ (vč. DPH) než výsledná 
cena tepelné energie v posled-
ních třech letech, kdy se cena 
neměnila. Rada města Otroko-
vice ve funkci jediného spo-
lečníka obchodní společnosti 
TEHOS s. r. o., v souladu s do-
poručením dozorčí rady společ-
nosti, schválila dne 21. 12. 2016 
předběžnou cenu tepelné ener-
gie pro rok 2017 ve výši 492,89 
Kč/GJ bez DPH, respektive 
566,82 Kč/GJ s DPH (15 %). 
Výsledná cena tepelné energie 
za rok 2017 bude známa až za-
čátkem roku 2018 po provedení 
její výsledné kalkulace,“ uvedl 
jednatel městské společnosti 
TEHOS s. r. o. Tomáš Morys. 
V porovnání předběžných cen 
tepelné energie se sousedními 
městy, jako je například Zlín, 
Vsetín nebo Uherské Hradiště, 
je cena pro otrokovické domác-
nosti nižší. 

TEHOS s. r. o. dodává te-
pelnou energii pro vytápění 
a přípravu teplé vody prostřed-
nictvím svých více než pat-
nácti  kilometrů horkovodních 
rozvodů a více než dvou set 
předávacích stanic, které dis-
pečersky řídí prostřednictvím 
vlastní komunikační sítě. Pro 
všechny odběratele tepelné 
energie ze zařízení TEHOS  
s. r. o. platí stejná jednotková 
cena. Cena tepelné energie je 
kalkulována v souladu s platný-
mi cenovými předpisy, tj. záko-
nem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů 
a zároveň v souladu s příslušným 
cenovým rozhodnutím Energe-
tického regulačního úřadu k ce-
nám tepelné energie.  (tm)

cena tepla bude nižší
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Dne 8. prosince jsme při dni 
otevřených dveří přivítali ro-
diče a prarodiče, kteří si chtěli 
prohlédnout prostory celé školy 
a nahlédnout do výuky. V dopo-
ledních hodinách mohli sledovat 
své děti při různých činnostech 
v jednotlivých vyučovacích ho-
dinách, všimnout si, jak učitelé 
s žáky pracují, jak děti reagují, 
snaží se, jak se jim daří a co 
všechno už zvládly. Blížící se 
Vánoce připomnělo i množství 
různých aktivit, které učitelé 
pro své žáky připravili. 

Návštěvníci měli také mož-
nost si prohlédnout pestrou 
nabídku nejrůznějších advent-
ních a vánočních předmětů 
na výzdobu domácností. Naše 
škola se každým rokem v ten-
to předvánoční čas připojuje 

k charitativnímu prodeji vánoč-
ní hvězdy pro sdružení Šance. 
Letos přišli deváťáci s třídní 
učitelkou s nápadem podpořit 
navíc tento charitativní projekt 
i prodejem nádherných dobro-
činných dárků. Výtěžek z obou 
akcí byl věnován dětskému he-
matoonkologickému oddělení 
v Olomouci. Nedílnou součástí 
byly v odpoledních hodinách 
i vánoční dílničky. Kromě pří-
jemně prožitého odpoledne si 
do svých domovů všichni od-
nášeli řadu drobností, které si 
mohli sami vyrobit. 

Dne 20. prosince se v tělo-
cvičně ZŠ Trávníky Otrokovice 
konal již druhý ročník Vánoční 
taneční soutěže. Zúčastnilo se 
150 dětí, které byly rozděleny 
do pěti kategorií dle ročníků. 

Cílem bylo co nejpřesněji napo-
dobit a předvést taneční sestavu 
podle cvičení lektorů, kterými 
byli učitelé tělesné výchovy Zu-
zana Pokorná a Martin Hložek. 
Nelehký úkol vybrat ty nejlepší 
měla porota tvořená z pedagogů 
a vedení školy. V každé katego-
rii bylo vybráno šest nejlepších, 
na které čekala spousta odměn. 
Rozdávaly se nejen diplomy 
a medaile, ale pro vítěze byl při-
pravený i pohár. 

Soutěž se velmi vydařila 
a všichni se dobře bavili. Hlav-
ně si všechny zúčastněné děti 
zaslouží velkou pochvalu, jeli-
kož předváděly skvělé výkony. 
 mgr. martina FABrIková, 
 mgr. dana mlčáková, 
 mgr. Zuzana pokorná, 
 ZŠ Trávníky

den otevřených dveří a taneční soutěž

Předvánoční čas se stal pro 
skupinku žáků šestých tříd 
o něco zajímavější, protože se 
zapojili do projektu eTwinning 
a vyměnili si tak vánoční přá-
níčka s dětmi z dalších sedmi 
evropských zemí.

Jaký je význam slova eTwi-
nning? Pro ty, kteří by o něm 
nic nevěděli, je to spolupráce 
s různými evropskými školami, 
vytváření projektů a komuni-
kace v cizích jazycích. ETwi-
nning je skvělý způsob, jak se 
seznámit s dětmi i učiteli z ji-
ných zemí.

Děti ze 6. B si tak mohly pro-
cvičit svou angličtinu a výtvar-
ně se vydovádět na přáníčkách 

pro své nové kamarády. Všech-
ny děti měly neuvěřitelnou 
radost, když dostaly výměnou 
ta jejich. Dohromady jich při-
šlo patnáct, takže na každého 
z dětí se dostalo. Přání přices-
tovala z Polska, Německa, Tu-
recka, Litvy, Skotska, Španěl-
ska a Francie. Společně jsme si 
pak přáníčka přečetli a popoví-
dali si o tom, jak se kde Vánoce 
slaví a jak už se těšíme na další 
spolupráci a projekty.

ETwinning je skvělá věc 
a my doufáme, že se brzy zapo-
jíme do dalších projektů i s ji-
nými třídami na naší škole.
 kristýna pIňosová, 
 ZŠ T. G. M.

vánoční přáníčka pro evropu s etwinningem

Stalo se již tradicí školy, že 
se žáci i zaměstnanci Střední 
průmyslové školy Otrokovice 
scházejí poslední den před Vá-
nocemi ve velkém sále Otroko-
vické BESEDY. Společně zde 
slaví začátek vánočního ob-
dobí a loučí se s končícím ro-
kem. Stejně tomu bylo i letos. 
Ve čtvrtek 22. prosince si stu-
denti a studentky všech ročníků 
školy připravili skvělý dvouho-
dinový program plný zajíma-
vých kulturních či sportovních 
vystoupení. Průvodní slovo 
Vánoční akademií bylo svěře-
no třem moderátorům. Známý 
pár Klára a František byl do-
plněn o nového člena Marka, 
neboť čteného slova bylo ten-
tokrát víc než dost. Jednotlivá 
čísla programu byla uváděna 
několika verši vystihujícími 
charakteristiku jednotlivých 
tříd. Úvod jako vždy patřil ře-
diteli školy Liboru Baselovi 
a zástupci firmy Continental 
Otrokovice Viktoru Mechlovi, 

který předal nejlepším žákům 
chemických oborů stipendia 
za dosažené studijní výsledky 
a úspěchy v oboru podle stano-
vených kritérií. Finanční odmě-
nu 10 000 Kč získaly letos čtyři 
dívky. Tři z těchto dívek zís-
kaly v předcházejícím školním 
pololetí vyznamenání, přičemž 
dvě z nich měly na vysvědčení 
samé jedničky. Po slavnostním 
předání stipendií následovaly 
krojové tance, aerobic, recita-
ce, zpěv, klavírní vystoupení. 
Nechyběly divadelní scénky, 
sportovní a taneční vystoupení, 
flétnistky, trumpetista. Závěr 
patřil vánočnímu pásmu a vel-
ké děkovačce mnoha účinkují-
cích.

Otrokovická průmyslovka 
podporuje všestranný rozvoj 
svých studentů a studentek 
včetně účasti talentovaných 
mládežníků v nejrůznějších 
sportovních disciplínách, kde 
získávají četná ocenění a uzná-
ní. O tomto svědčí aktuálně 

úspěch čtveřice našich žáků 
Martina Jurase, Jakuba Do-
čkala, Martina Mika a Lukáše 
Solaře v Přeboru ČR škol se 
stavebním zaměřením ve stol-
ním tenise, který proběhl 5.–7. 
prosince v Litoměřicích. Klu-
kům se podařilo v soutěži druž-
stev obhájit loňské prvenství. 
Porazili všechny zúčastněné 
školy – domácí SŠ hotelnictví 
a služeb Litoměřice, SPŠ Ta-
chov, SOŠ energetickou a sta-
vební Chomutov, SŠ stavební 
a strojní Teplice a nakonec SPŠ 
stavební a technickou Ústí nad 
Labem. Druhý den se usku-
tečnila soutěž jednotlivců, kde 
všichni čtyři  studenti vyhráli 
své skupiny a byli nasazeni 
do finálové skupiny hráčů. Po-
stupně se dostali mezi osmičku 
nejlepších a nakonec v napína-
vém finálovém utkání zvítězil 
Martin Juras nad zástupcem 
z Ústí nad Labem 3:1 na sety 
a také obhájil loňské vítězství. 
Srdečně blahopřejeme.  (sps)

I technická průmyslovka dokáže kulturně žít

Poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na mimořádně po-
vedeném vánočním jarmarku. 
Nejenom že nás moc potě-
šil zájem a obrovské nadšení 
žáků, ale i jejich rodičů a dal-
ších příbuzných a kamarádů, 
kteří zaplnili celé hřiště a strá-
vili s námi podvečer zakončený 
rozsvícením našeho prvního 
vánočního stromu. Děkujeme 
všem dobrovolníkům z řad 
Spolku rodičů a bývalých žáků 
za organizační pomoc. 
Milí rodiče a kamarádi, děku-
jeme za skvělou atmosféru. 
Byl to pro nás nečekaný a mi-
mořádný zážitek.

Milé třídy a milé(í) třídní, 
překvapila nás vaše velkory-
sost, když jste rozhodovali, 
kolik z utržených jarmarko-
vých peněz pošlete na Sto-
nožku. Díky vám na její konto 
odešlo 22 496 Kč. Jste úžasní. 
Všem ještě jednou díky moc 
za podporu, byla v předvánoč-
ní náladě skoro hmatatelná. 

Blíží se 20. výročí povodní. 
Nechceme ho slavit, ale chce-
me si ho připomenout, chce-
me zaplavit Městskou galerii 

Otrokovice výtvarnými díly, 
chceme přizvat i ostatní školy 
a veřejnost. Z výtvarných pra-
cí uspořádáme přehlídku Pod 
hladinou, která se uskuteční 
v prostorách Městské galerie 
6. 3. až 2. 4. 2017. Všechny 
školy z ORP Otrokovice obdr-
ží podrobné informace. 

Prostřednictvím Otrokovic-
kých novin zveme k zapojení 
i veřejnost. V této extra kate-
gorii je všechno možné: libo-
volná technika, libovolný věk, 
libovolné pohledy na vodu. 
Základní téma – Pod hladinou 
– lze chápat jak doslovně (po-
vodně, život pod vodou…), tak 
v přeneseném významu (co je 
skryté, očím neviditelné, smy-
sly nepostižitelné…). Všichni, 
kdo máte chuť svým dílem naši 
přehlídku podpořit, odevzdejte 
své práce do ZŠ Mánesova 
v termínu do 28. února. Pří-
padné dotazy adresujte na paní 
učitelku Řezníčkovou: reznic-
kova@zsotrman.cz. Necháte 
se zlákat? Zúčastníte se? 
 Ivana řeZníčková, 
 marcela JAvoříková, 
 ZŠ Mánesova

máneska upřímně děkuje a zve k účasti 

Nejen s ohlasem publika přímo v sále Otrokovické BESEDY 
se setkal proslov ředitele zlínského Státního okresního archivu 
Davida Valůška k 875. výročí první písemné zmínky o Otro-
kovicích. Také tištěný proslov v prosincovém čísle Otrokovic-
kých novin vzbudil pozitivní reakce čtenářů. „Dík Otrokovic-
kým novinám vím nejen to, kdo je Jindřich Zdík, ale také vím, 
že moje SPZ je nositelem pro město Otrokovice významného 
letopočtu 1141,“ napsal například Otrokovičan Zdeněk Kou-
pil.  (red), foto: Zdeněk koUpIl

spZ s významným letopočtem přímo v otrokovicích

Archiv městské 
televize otrokovice:

www.televizeotrokovice.cz



Do nového roku vstoupil  
otrokovický klub extrémních 
sportů KESBUK uspořádáním 
prvního ročníku Tříkrálového 
trailového závodu, který se ko-
nal 7. ledna v lese za moravní 
lávkou. Dvě tratě o délce pět 
a deset kilometrů a dětské zá-
vody nakonec i přes mrazivé 
počasí přilákaly celkem kolem 
stovky závodníků. Trať na de-
set kilometrů vyhrál Radoslav 
Šíbl a Jana Žaludková, trať pět 
kilometrů pak Miroslav Kola-
řík a Markéta Fussová. 

Podle ohlasů závodníků to 
vypadá, že závod se organi-
zátorům vydařil, a tak se snad 
stane tradicí, jakou je již napří-
klad i Běžecký kroužek kona-
ný každou středu od 17 hodin 
u moravní lávky. Tímto také 
děkujeme městu Otrokovice 
i našim sponzorům za podporu.  

Tříkrálový trailový závod 
byl pěkným začátkem roku 
2017. Připomeňme si ale i rok 
2016, který byl pro členy 
KESBUKu opět velmi úspěš-
ný. Největším úspěchem je 

bezesporu účast Petra Kučery 
z Otrokovic na závodě Tor de 
Geants v Itálii.

Tor de Geants je svou délkou 
340 kilometrů a převýšením  
24 000 metrů jedním z nejtěž-
ších běžeckých závodů na svě-
tě. Registrace do závodu není 
jednoduchá, kromě samotného 
přihlášení vás navíc ještě musí 
vylosovat, startovné se pak ce-
nově blíží rodinné dovolené. 
Tento závod rozhodně není 
pro každého, protože kromě 
fyzické zdatnosti prověří i psy-
chickou odolnost závodníka. 
Na začátku roku 2016 se na něj 
přihlásil i sportovec z otro-
kovického klubu extrémních 
sportů KESBUK Petr Kučera 
a byl i vylosován. Několik mě-
síců poctivého tréninku a pří-
prav, které směřovaly k jedno-
mu cíli a tím je dokončit Tor de 
Geants. 11. září závod odstar-
toval, limit na jeho dokončení 
byl sto padesát hodin, celkem 
828 startujících, 72 národů,  
6 Čechů, 2 Slováci. 

Petrovi se i přes větší krizi 

způsobenou nedostatkem spán-
ku podařilo po osmadevadesáti 
hodinách doběhnout do cíle,  
a to na úžasném 13. místě cel-
kově a také jako první Čech, 
který závod v jeho historii do-
končil. 

KESBUKu se ale dařilo 
i na jiných velkých závodech,  
a to na Malofatranské stovce, 
kde si Jaroslav Vicher i v sil-
né bouřce doběhl pro 3. místo 
nebo na Beskydské sedmičce, 
kde se opět osvědčila dvojice 
Vlastimil Bukovjan a Josef 
Hubáček, kteří s přehledem vy-
hráli svou kategorii. Zlatou me-
dailí z tohoto závodu se může 
pyšnit i další kesácký tým, 
a to mixový, Jaroslav Vicher 
a Věra Vystrčilová. A vidět nás 
bylo i na tradičních silničních 
maratonských tratích, Petr Ku-
čera z Grymova, který na Ko-
šickém maratonu mieru vyhrál 
svou kategorii a celkově se 
umístil v konkurenci zahranič-
ních závodníků na 12. místě.  

Zuzana nádeníčková, 
 KeSBUK
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tříkrálový běh měl ledovou premiéru

Poslední listopadový víkend  
se Otrokovičanka Barbora Kar-
líková, závodnice ASC Zlín, 
zúčastnila čtvrtého  kola Pohá-
ru federací  České a Slovenské 
republiky v gymnastickém ae-
robiku v Bratislavě. Součástí 
závodů bylo i vyhlášení celko-
vého pořadí této soutěže. 

Pohár federací České a Slo-
venské republiky jsou  čtyři 
samostatné závody, kde ná-
sledně dle umístění a bodů 
v jednotlivých závodech  je 
vyhlášen celkový vítěz. V Bra-
tislavě Bára  předvedla sestavu 
perfektně a porota ji odměnila 
nejvyšší známkou  19,900. 

V celkovém vyhlášení Pohá-
ru federací ČR a SR si z Brati-
slavy odvezla zlatý pohár, a to 
zaslouženě, jelikož třetí kolo 

v Praze i druhé kolo v Nitře vy-
hrála a v prvním kole v Liberci 
byla druhá.

V posledním mezinárodním 
závodě, který se konal v lis-
topadu v Budapešti za účasti 
závodnic z deseti zemí, se ju-
niorská reprezentantka a letoš-
ní účastnice mistrovsví světa 
v Jižní Koreji probojovala 
mezi osm nejlepších závodnic 
do finále, kde obsadila krásné 
páté místo.

Velké poděkování patří 
městu Otrokovice – za finanč-
ní podporu, díky níž se Bára 
může účastnit zahraničních 
závodů a v loňském roce pře-
devším velmi nákladné účasti 
na mistrovství světa v Jižní 
Koreji. Děkujeme.  (pka)
Foto: archiv B. kArlíkové

Také díky otrokovickému útoč-
níkovi Davidu Palátovi vybo-
jovala česká sledgehokejová 
reprezentace na mistrovství 
světa skupiny B v Japonsku 
zlaté medaile. Díky vítězství 
se Česko vrací do skupiny A, 
kterou opustilo v květnu 2015 
po mistrovství světa v americ-
kém Buffalu. A hlavně se může 
na podzim zúčastnit kvalifikač-
ního turnaje na zimní paralym-
pijské hry v Jižní Koreji 2018.

Vzpomínka na Japonsko, po-
kud si člověk odmyslí časově 
náročnou cestu a časový posun, 
patří k  nejlepším momentům 
sezony. „Z Japonska jsme byli 
všichni nadšení – ubytování, 
atmosféra – Japonci jsou velcí 
organizátoři. Bylo to skvělé,  
i  když hned druhý den po pří-
letu jsme měli ostrý zápas, 
takže nebyl vůbec čas na od-

počinek a regeneraci,“ připo-
mněl Palát výhru nad Velkou 
Británií 12:0. Následně vyhráli 
2:0 se Slováky i Japonce, které 
ve finále porazili 6:0. 

„Jsou docela dobří, tak-
že jsme byli překvapení, že 
s  námi prohráli tak vysoko,“ 
poznamenal Palát, který v dre-
su zlínského sledgehokejového 
týmu útočí na zlatý hattrick, 
tedy třetí titul mistra republiky 
v řadě.

Přípravu před mistrovstvím 
nepodcenil. Jezdil na hand-
biku, posiloval, občas plaval. 
„Chodil jsem posilovat do Jis-
kry, připravoval mě Pavel Bez-
noska. Tímto bych mu chtěl 
poděkovat, stejně jako své 
přítelkyni Lence Řičářové, že 
mi toleruje hokejové víkendy,“ 
uzavřel Palát.  (ano)

 Foto: archiv d. pAlátA

Běhat lze i v mraze. Tříkrálového trailového běhu na pět a deset kilometrů se zúčastnila stovka 
dětí a dospělých.  Foto: Zdeněk kAdlčák

TJ Jiskra Otrokovice, oddíl házené zve diváky na 

Jiskra Winter 
Handball Cup 2017

sportovní hala Štěrkoviště, po oba dny 9–18 hodin

ženy:             sobota 4. února
dorostenky:   neděle 5. února

Přijďte povzbudit otrokovické házenkářky. 

palát mistrem světa skupiny B

Zlatý pohár má karlíková zaslouženě

sokolovna zve na cvičení na trampolínkách 
Trampolínky jako velké balanční pod-
ložky – cvičení pro získání a udržení 
kondice, správného držení těla a celko-
vé formování postavy přichystala pro 
zájemce lektorka oddílu SPV TJ Jiskra 
Otrokovice Magda Vaclová.  „Těším 
se na vás vždy ve středu od 17.30 do 
18.30 hodin. Trampolínky jsou využí-
vány jako balanční podložka, cvičení je 
bez skákání,“ upřesnila Vaclová.  (red)

SK Baťov 1930  
z. s. zve diváky na  
12. ročník mezinárod-
ního halového turnaje 
mladších žáků Memo-

riál Miroslava Hlobila, který se 
uskuteční 4. února od 9 do cca 
15 hodin v Městské sportovní 
hale u koupaliště. Zúčastní se 
jej šest týmů, hrací systém ka-
ždý s každým. Turnaj se koná-
za podpory města Otrokovice  
a zlínského KFS.  (red)

mladší žáci zabojují  
v hlobilově memoriálu



Otrokovičtí zastupitelé schvá-
lili program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města v ob-
lasti sportu na rok 2017. Sou-
částí programu je, stejně jako 
v roce 2016, vyčlenění sedm 
milionů korun. 

O dotace mohou žádat spol-
ky se sídlem v Otrokovicích 
vykonávající činnost v oblasti 
tělovýchovy a sportu. Činnost 
spolku ale nesmí být komerční 
se zaměřením na dosahová-
ní zisku a jeho členové mu-
sejí být fyzické osoby. Zá-

jemci mohou o dotaci žádat  
od 6. do 28. února.

 „Program na letošní rok 
zaznamenal pouze drobné 
změny, a to v upřesnění účelu, 
na který mohou být finanční 
prostředky poskytnuty. Pro 
zástupce sportovních organi-
zací bude uspořádáno společ-
né setkání, kde bude program 
podrobně představen a kde 
bude na změny upozorněno,“ 
uvedla vedoucí odboru škol-
ství a kultury Barbora Šopí-
ková.

Otrokovice jsou považová-
ny za město sportu, podpora 
sportu je jednou z priorit vede-
ní města. Každoročně jsou pro 
sportovní kluby vyčleňovány 
prostředky z rozpočtu města. 

„Kromě finančních dotací 
se snažíme podporovat i jed-
notlivé sportovní akce a sou-
těže svou záštitou. V mno-
hých případech se akcí osobně 
s místostarostou účastníme 
a poskytujeme ceny pro vítě-
ze,“ sdělil starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek. 

Kompletní program pro po-
skytování dotací na rok 2017 
v oblasti sportu, kritéria pro 
stanovení výše dotace, žádost 
o dotaci a další informace na-
leznete na webu města v sekci 
odbory a oddělení MěÚ – odbor 
školství a kultury – formuláře.

 romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic
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Také letos se sešli hráči a příznivci kopané na 
Boží hod vánoční na tradičním vánočním fotbál-
ku. Sportovní areál Baťov ožil díky tomu směsí 
sváteční a sportovní atmosféry. Fotbalisté i di-
váci si více než obvykle užívali různé legrácky, 
přitom ale mezi sebou vybrali peníze na podporu 
onkohematologicky nemocných dětí. Zástupky-
ně sdružení Šance Olomouc Zdena Wasserbaue-
rová tak mohla od nich po zápase převzít 18 840 
korun určených právě na pomoc dětem s leukemií  

v olomoucké fakultní 
nemocnici. 
výsledky: All stars 
team x SK Baťov 1930  
5:4  (poločas 3:0)
Branky: All stars team: Houser Adam, Sotolář 
Jiří st., Zapletal Libor, Máčala Daniel, Chwaszcz 
Šimon. Branky SKB: Vitásek Michal 2, Krajča 
Pavel, Sotolář Jiří ml. 
 (red), foto: Anna novotná

vánoční fotbálek rozproudil krev hráčům i divákůmměsto podpoří sport i letos

Atleti a fanoušci atletiky se mohou tě-
šit na zimní vrchol sezony, XIX. ME-
TAL-PS mezinárodní atletický halový 
mítink. Letos se koná 9. února na tra-
dičním místě – v Městské sportovní 
hale Otrokovice. Vzhledem k plánova-
né rekonstrukci haly pořadatelé raději 
avizují, že se, alespoň předběžně, jedná 
o poslední ročník. 

Mítink patří do kalendáře Světové 
i Evropské atletické federace a České-
ho atletického svazu a výkony na něm 
dosažené se pravidelně objevují v TOP 
výkonech mezinárodní atletické federa-
ce. Jako jeden z mála nejen v České re-
publice, ale i v Evropě nabízí jedinečné 
spojení mládežnické a dospělé atletiky 
tak, aby děti mohly vidět přímo v akci 
své sportovní vzory, což si pochvalují 
i samotní atleti. Snahou pořadatelů je 

také pomoci integraci postižených spor-
tovců a předvést především dětem, jak 
se vyrovnávají s handicapem, ať již jde 
o účast v závodu, či při organizaci.

„Bohužel víme, že technologicky 
je Městská sportovní hala za zenitem, 
nicméně má dojít k její rekonstrukci. 
Věříme, že nám umožní pokračovat ne-
jen v pořádání mezinárodního mítinku, 
ale především dalších desítek závodů 
pro mládež, a hlavně kvalitních stovek 
a tisíců tréninků, díky kterým se nejen 
otrokovické děti dostaly až do velkých 
oddílů a reprezentace. Ale to ukáže čas. 
Proto bereme tento ročník jako rozluč-
kový – nevíme, jak bude nový koncept 
haly vstřícný k naší akci,“ podotkla ře-
ditelka mítinku Ivana Staňková.
Více na webových stránkách mítinku 
www.mitink.cz.  (ano)

halový mítink bude možná naposledy
metAl-ps mezinárodní atletický mítink 
mládeže a dospělých otrokovIce 2017

městská sportovní hala, čtvrtek 9. února 2017
XIX. ročník mezinárodního atletického mítinku

XIX. ročník otrokovických halových přeborů škol
vIII. ročník trojboje přípravek

sprint 40y – překážky 40y – výška – dálka – trojskok – koule – víceboj
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