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První dítě Zlínského kraje 
roku 2018 je z Otrokovic

Narozen 1. 1. 2018 v 0.44 hodin. Prvním dítětem roku 
2018 ve Zlínském kraji je Jan Krkoška z Otrokovic. Na-
rodil se čtyřiačtyřicet minut po půlnoci mamince Martině  
a otci Martinovi, při narození vážil 4 020 gramů a měřil  
52 centimetrů. Moc se na něj těšila i sestřička Adélka, kte-
ré jsou dva roky a měsíc. „Manžel byl skvělý. Zvládl se 
mnou během té zběsilé jízdy i dýchat. O tom, že budeme 
první, jsme se dozvěděli na příjmu v nemocnici. Ale mu-
sím říct, že v té chvíli jsme měli jiné starosti,“ pousmála 
se Martina Krkošková. Její manžel popsal jízdu autem  
z Otrokovic do zlínské porodnice jako velmi rychlou – vy-
jížděli před půlnocí, o čtvrt na jednu už byli na příjmu. 
„Doufám, že úřady budou shovívavé, musel jsem jet tro-
chu rychleji než obvykle,“ poznamenal s tím, že byly do-
konale prázdné cesty.  (ano), foto: Anna NOvOtNá 

Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. 
Těmito slovy začínalo prohlášení Národního výboru a počínaje dnem 28. října 1918 se začala 
psát historie samostatného československého státu. Letos v říjnu oslavíme významných 100 let 
existence našeho státu. Naši předkové se nevzdali svého snu, „vybojovali“ samostatný stát a zba-
vili náš národ nadvlády habsburské monarchie. Držme se snu našich předků a dělejme maximum 
pro zachování naší svébytnosti, každý z nás by se o to měl svým dílem přičinit. Nenechme si 
od nikoho diktovat, co můžeme a nemůžeme, co je správné a nesprávné. Nedělejme ze sebe loka-
je ani sluhy jiným mocnostem či uniím. Úvodní prohlášení je spojeno se jmény Antonín Švehla, 
Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup, držme se jejich odkazu i pro naše 
další generace a pamatujme na to, že našemu srdci je nejbližším sousedem Slovensko, s kterým 
jsme setrvali ve společném svazku až do konce roku 1992. Společně popřejme našemu státu, aby 
navždy zůstal svrchovaný a my vždy sami mohli rozhodovat o tom, jakou cestou a kam se vydáme. 
A víte, co je v České republice nejkrásnější? Naše rodná Morava… 
 Jiří veselý,  místostarosta

  úvOdNí slOvO

Plánované investice s předpokladem čer-
pání dotací. To je hlavní příčina schodko-
vého rozpočtu na rok 2018 schváleného 
Zastupitelstvem města Otrokovice.

„Celkové příjmy činí 519,244 milionu 
korun. Celkové výdaje činí 557,21 milio-
nu korun. K vyrovnání schodku rozpoč-
tu budou v roce 2018 použity zůstatky 
na účtech města a zlepšené hospodářské 
výsledky z minulých období, zejména  
z roku 2015 a 2016,“ upřesnil vedoucí 
ekonomického odboru Jaroslav Dokou-
pil.

Příjmy jsou tvořeny především výnosy 
z daní (sdílené daně, místní poplatky), 
nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy  
a dotacemi od různých poskytovatelů. 
Nejvyšší je částka daňových příjmů.

 Pokračování na straně 5

Rozpočet na rok 2018 je schválený
Celkové příjmy

(v tisících korun)

Celkové výdaje (v tisících korun)

Daňové příjmy 
288 240

Kapitálové příjmy 
168 393

Dotace 32 778,8

Nedaňové příjmy 
29 833,04

Názory zastupitelů na rozpočet 
najdete na straně 5

Státní moc, 
státní správa
122 700

Vzdělávání 
55 407

Doprava
156 163

Tělovýchova a 
zájmová činnost 
72 445

Zdravotnictví 3 217

34 610

30 243

Sociální péče 
38 410

Civilní připravenost 
a krizové stavy 883

16 910

Požární ochrana 
a Integrovaný 

záchranný systém  2 144

Jiné veřejné služby a činnosti  50
Finanční operace  1 014 Zemědělství a lesní hospodářství  1 105

Průmysl, stavebnictví, 
obchod a služby  3 525

Vodní hospodářství 
361

Kultura, církve a sdělovací 
prostředky 17 736Bydlení, komunální služby 

a územní rozvoj

Ochrana životního prostředí

Politika 
zaměstnanosti 797

Bezpečnost 
a veřejný pořádek
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Město Otrokovice od roku 
2011 spolupracuje s vesničkou 
Wad Ben Naga, která se nachá-
zí na břehu řeky Nilu ve státu 
Nil v Súdánu. Tato vesnice je 
místem, ve kterém probíhají 
vykopávky pod vedením otro-
kovického rodáka a vedoucího 
sbírkového oddělení Náprstko-
va muzea asijských, afrických 
a amerických kultur Pavla On-
derky. Wad Ben Naga je jednou 
z nejvýznamnějších lokalit tak-
zvaného Merojského ostrova, 
území nacházejícího se mezi 
řekami Nil, Modrý Nil a Atbar 
(severně od súdánského hlav-
ního města Chartúmu). První 
zmínky o starověkém městě 
na území stávající vesničky se 

datují do 4. a 3. století před na-
ším letopočtem.

Město Otrokovice za dobu 
spolupráce podpořilo obec třemi 
sty tisíci korunami. Díky peně-
zům, které poskytlo, byl ve Wad 
Ben Naga vybudován vodovod, 
opravena chlapecká škola, vy-
bavena dívčí škola, vybavena 
knihovna ve škole atd. Všech-
ny projekty na území obce mají 
multiplikační efekt. Místní oby-
vatelé pomáhali s budováním 
vodovodu, investice do škol 
aktivizovala rodiče žáků, kteří 
se začali aktivně zajímat o ško-
ly a vlastní činorodostí je začali 
podporovat. Právě aktivizace 
obyvatel je velkým přínosem 
projektu.

Mezi 26. až 30. listopadem 
proběhla státní návštěva Súdá-
nu, kterou vedl místopředseda 
Senátu Ivo Bárek. Součástí de-
legace (kromě senátorů, před-
stavitelů Národního muzea 
a archeologů a podnikatelů) 
byli i zástupci Otrokovic – sta-
rosta Jaroslav Budek a zastupi-
telé Milan Plesar a Ivo Kramář. 
Právě první dva jmenovaní byli 
společně s panem Onderkou 
u zrodu spolupráce Otrokovic 
s vesničkou Wad Ben Naga. 
Cílem senátní delegace bylo 
zlepšení diplomatických vztahů, 
navázání diplomatických a pod-
nikatelských kontaktů a v ne-

poslední řadě podpora práce 
českých archeologů. Z pohledu 
Otrokovic však nejdůležitější 
částí pobytu byla návštěva spřá-
telené vesnice a předání huma-
nitární pomoci, kterou zorga-
nizovaly otrokovické základní 
školy a Gymnázium Otrokovice 
za podpory města Otrokovice. 
Školní potřeby, sportovní vyba-
vení a oblečení – to vše poskyt-
ly rodiny žáků našich škol. Při 

slavnostním předání darů byli 
přítomni představitelé místní 
státní moci a samosprávy. 

Podpora, kterou město Otro-
kovice věnuje vesnici Wad Ben 
Naga, je vysoce hodnocena ne-
jen na súdánské, ale velmi pozi-
tivně je vnímána i na české stra-
ně, což vyjádřil i místopředseda 
Senátu Ivo Bárek. Participace 
místních obyvatel je velkým 
příslibem do budoucna.  (ik)

Zástupci města navštívili spřátelenou súdánskou vesnici Wad Ben Naga
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kdo by si to nechal ujít? Plácek před školou ve Wad Ben Naga se stal 29. listopadu místem setkání zástupců Otrokovic s místními obyvateli. Přišla snad celá vesnice.

Pomoc z Otrokovic. Milan Plesar, Ivo Kramář a Jaroslav Budek při překládání beden s humani-
tární pomocí v podobě školních potřeb, hraček, sportovního vybavení a oblečení. V pozadí je nádrž 
na vodu patřící k vodovodu, na jehož stavbu přispěly právě Otrokovice.

knihovna. Daleko lepší přístup ke čtivu mají školáci ve Wad Ben 
Naga právě díky Otrokovicím.

kulturní vystoupení. Žákyně místní školy si připravily pro ná-
vštěvu z Evropy pěkný kulturní program.

strom přátelství. Keramický reliéf od člena Rozumění Emila 
Slámy jakožto dar zástupců Otrokovic řediteli tamní školy. 

společné foto. Na památku setkání se vyfotila zahraniční delegace a zástupci samosprávy z Wad 
Ben Naga. Česká a súdánská vlajka na stěně školy je trvalou připomínkou dobrých vztahů.



další střípky a novinky z Otrokovické Besedy

Má za sebou patnáct let služby 
na Krajském úřadu Zlínského 
kraje, kde se zabýval mládeží, 
sportem a rozvojem lidských 
zdrojů. Jeho další životní 
výzvou je funkce jednatele  
Otrokovické BESEDY. Měst-
skou kulturní instituci tedy 
nově povede ekonom Filip 
PAstusZek.
Jak blízký je váš vztah 
ke kultuře?
Mám rád hudbu, rád si zajdu 
na pěkné divadlo, na pěkný 
koncert. Ale lhal bych, kdy-
bych tvrdil, že denně sleduji 
veškeré světové kulturní dění. 
Kultura ovšem do každoden-
ního života patří. Jako je pro 
někoho důležitý třeba sport 
či další volnočasové aktivity, 
také kultura je neodmyslitel-
nou součástí veřejného dění.
Jste Zlíňan. Našel jste si 
i dříve cestu na kulturu 
do Otrokovic?
Přiznám barvu, na jediném 
kulturním představení, ale 
zato nezapomenutelném, jsem 
tady byl ještě v době, kdy fun-
goval jen kinosál. Byl jsem 
na koncertě Jarka Nohavici, 
kterého mám velmi rád. Moc 
bych si přál, aby tady měl ješ-
tě někdy koncert. Samozřejmě 
záleží na ekonomických mož-
nostech, ale byl bych tomu 
rád.
Co je vám tedy z kultury 
nejbližší?
Je to hudba – folková, popu-
lární, rocková. Jak česká, tak 
světová. A pak divadlo. Jsem 
velkým fanouškem například 
Divadla Járy Cimrmana. 
A co byste tu tedy například 
v horizontu jednoho roku 
rád viděl?
Potěšil by mě třeba právě No-
havica. Vím také, že tu běží 
zajímavá divadelní představe-
ní a na to bych chtěl navázat. 
Jak chcete směřovat Otro-
kovickou Besedu celkově?

Je mi jasné, že kultura se ni-
kdy nemůže dlouhodobě ko-
merčně rentovat. Chtěl bych, 
aby byla Otrokovická BESE-
DA ještě více vidět a sloužila 
nejen pro občany města, ale 

určitě i pro lidi z blízkých 
obcí. Ve spolupráci s kolegy 
bych rád připravil další a další 
zajímavé programy, aby ná-
vštěvnost byla co největší. 
 Anna NOvOtNá

tříkrálová sbírka ve městě vynesla skoro tři sta tisíc
Přesně na svátek Tří králů, 6. ledna, se konala Tříkrálová sbír-
ka. „Malí koledníci v letošním roce v Otrokovicích vybrali  
293 798 korun, což je o 26  033 korun více než v roce 2017.  
Celkově se na Otrokovicku vybralo 717 118 korun.  Oproti roku 
2017 je to o 24 717 Kč více,“ potěšilo ředitele Charity sv. Anežky  
Otrokovice Petera Kubalu. Tříkrálovou sbírku pořádá každo-
ročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovod-
né akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní 
Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými 
mládežnickými organizacemi. Tříkrálová sbírka je největ-
ší dobrovolnickou akcí v republice, letos byla uspořádána už 
posedmnácté. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, 
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každo-
ročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Pomoc 
z Tříkrálové sbírky na Otrokovicku byla v roce 2017 využita 
například na zakoupení auta postižené dívce, na zakoupení kr-
miva pro asistenčního psa dívce s mentálním a tělesným po-
stižením, na provoz Charitního šatníku, na výměnu vstupních 
dveří a opravu balkonů Charitního domova pro seniory a na 
pomoc mnoha dalším potřebným. (ano)

kluziště tuto sezonu nebude v provozu
Kluziště na tradičním místě, parkovišti naproti Městskému 
koupališti, nebude tuto sezonu v provozu. Tam, kde bývá le-
dová plocha, je nyní staveniště stavby rekonstrukce Městské 
sportovní haly. „Prověřovali jsme jiná veřejná místa v Otroko-
vicích, kde by bylo možné provést nástřik plochy. Bohužel, 
podmínky námi vytipovaných míst nedovolí ledovou plochu 
zrealizovat,“ uvedl jednatel TEHOSu, městské organizace, kte-
rá každým rokem veřejné kluziště zabezpečuje, Tomáš Morys. 
Dodal, že podle projektu se předpokládá, že po dokončení re-
konstrukce haly bude další sezony kluziště na parkovišti před 
halou bruslařům, zejména dětem, opět k dispozici.  (red)

stezka mezi Otrokovicemi a Zlínem se stala cyklodálnicí
V období prázdnin využije stezku pro 
chodce a cyklisty podél řeky Dřevnice 
nejméně tisíc cyklistů, in-line bruslařů 
a chodců denně. Otrokovická radni-
ce si zpětně pochvaluje spolupráci se 
statutárním městem Zlín při realizaci 
výstavby cyklostezky, která je nyní 
využívána během celého roku. Páteřní stezka pro chodce a cyk-
listy na trase Zlín–Otrokovice byla slavnostně otevřena v září 
2014. „Z doposud provedených sčítání jednoznačně vyplývá, 
že na stezce je intenzivní provoz, že stezka pro chodce a cyk-
listy je využívána nejen k rekreaci, ale představuje také alter-
nativu motorové dopravy při každodenních cestách obyvatel 
do práce, do školy či za zábavou,“ uvádí vedoucí odboru do-
pravně-správního Renáta Krystyníková. Průzkumy ukazují, že 
největší vytíženost je na stezce v období letních prázdnin, kdy 
přes víkend využije stezku více než 1200 osob denně, během 
pracovního dne o necelou stovku méně. „Například koncem 
září ještě využilo stezku téměř 900 osob, vše ale záleží na po-
časí,“ konstatovala Renáta Krystyníková.  (ste)

seNiOR Otrokovice bude mít novou ředitelku
K poslednímu dni loňského roku podala současná ředitelka Iva-
na Vardanová zřizovateli rezignaci na svou funkci. Od února 
ji nahradí Aranka Medková Pekárková, která obstála ve výbě-
rovém řízení a následně její jmenování schválila Rada města  
Otrokovice. Ivana Vardanová vedla příspěvkovou organi-
zaci SENIOR Otrokovice od samého počátku jejího zřízení. 
„Na pozici ředitelky SENIORu jsem již dvanáctý rok. Když 
jsem do organizace nastoupila, byly zde pouze dva penziony. 
V současné době provozuje organizace dvě budovy s pobytový-
mi službami a dvě odloučená pracoviště na DPS, což náročnost 
práce znásobilo. Nyní nastal čas k předání pozice někomu další-
mu. Městu bych tímto chtěla poděkovat, protože sociální oblast 
je v Otrokovicích podporována velice štědře a díky poskytova-
ným finančním prostředkům jsme měli možnost své služby ne-
ustále rozvíjet,“ uvedla dosavadní ředitelka Ivana Vardanová.  
SENIOR Otrokovice je příspěvková organizace poskytující 
sociální služby osobám, které je skutečně potřebují. Ke své 
činnosti má organizace odpovídající technické i personální za-
jištění, tedy pobytové služby jsou poskytovány kvalifikovaným 
personálem v budovách s vybavením odpovídajícím specific-
kým potřebám osob, kterým jsou určeny. Zřizovatelem organi-
zace je město Otrokovice.  (red)
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AktuálNě Z městA

AktuálNě Z městA

Filip Pastuszek. „Budu velmi rád za každý podnětný námět. 
Neříkám, že všechny budou vyslyšeny, ale určitě každý zajímavý 
námět s kolegy proberu,“ podotýká nový jednatel Otrokovické 
BESEDY. E-mailová adresa je pastuszek@otrokovickabeseda.cz.
 Foto: martina FOJtíkOvá

Otrokovickou Besedu povede ekonom

• Od ledna má Otrokovická BESEDA nové internetové stránky www.otrokovickabeseda.cz. 

• V Otrokovické BESEDĚ je nový také rezervační a vstupenkový systém. Nově je možné pořídit 
si vstupenky on-line přes web www.otrokovickabeseda.cz.

• Kromě platby hotovostí  či kartou lze za vstupenky a kurzy Otrokovické BESEDY platit poukáz-
kami typu Edenred, SODEXO Pass, Unišek.

•  V dubnu si Otrokovická BESEDA připomene dvacet let promítání kina. Diváci se mohou těšit 
na zajímavý program.

V roce 2015 zapojila otroko-
vická radnice veřejnost do čin-
nosti redakční rady Otroko-
vických novin. Za necelé dva 
roky nastala celá řada událostí 
a složení redakční rady prošlo 
proměnou. Od roku 2018 je 
jejím novým členem Jiří Ho-
lub, kvůli změně jednatele Ot-
rokovické BESEDY je novou 
osobou v redakční radě Filip 
Pastuszek. 

Redakční rada Otrokovic-
kých novin se schází dvakrát 

do měsíce. Hlavním úkolem 
členů je rozhodovat o obsahu 
novin. Nový člen Jiří Holub 
v ní bude zastupovat otroko-
vickou veřejnost.

Jiří Holub je nositelem ti-
tulu Osobnost města Otroko-
vice, kde byl navržen za svou 
uměleckou tvorbu, za organi-
zační podíl na obohacení spo-
lečenského a kulturního života 
a za propagaci dobrého jména 
Otrokovic. Je předsedou vý-
tvarného spolku Rozumění.

složení redakční rady: 
Předseda: Jaroslav Budek
Členové: Jiří Veselý
Jiří Holub
Michal Petřík
člen Zastupitelstva města Ot-
rokovice – měnící se po půl 
roce, nyní Filip Šimek
Členové s hlasem poradním:
Anna Novotná,
Filip Pastuszek
Romana Stehlíková
Zapisovatel: Ivo Novotný. 
 (ste)

Redakční rada Otrokovických novin má nové členy
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání Rady a Zastupitelstva města Otrokovice (RmO, ZmO)
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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 Zastupitelstva 
města Otrokovice
14. 12. 2017
Zastupitelé projednali 14 
bodů programu, k nimž přijali 
usnesení.
ZMO schválilo:
• Rozpočet města Otrokovice 
na rok 2018 v celkové výši 
příjmů 519 244 840 Kč a vý-
daje ve výši 557 721 260 Kč 
jako závazné ukazatele roz-
počtu města Otrokovice na 
rok 2018
• Program pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města  

Z jednání Rady města 
Otrokovice 6. 12. 2017
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 36 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Uzavření Dodatku č. 1 
k Servisní smlouvě o provádě-
ní pravidelných ročních revi-
zí, záruční a pozáruční údržby 
a oprav tísňového systému ze 
dne 18. 12. 2009 mezi městem 
Otrokovice a Systém plus Zlín, 
s. r. o.
• Souhlas se stavbou „Úspo-
ry energií BD Na Uličce 1361 
Otrokovice“ a tím i s přesahem 
zateplení, s opravou stávajícího 
vnějšího vstupního schodiště, 
s novým zastřešením stáva-
jící betonové rampy vedoucí 
do suterénu, s opravou stávající 
betonové zídky, s výměnou stá-
vajících  okapových chodníků, 
se zřízením staveniště, lešení, 
montážního a komunikačního 
prostoru na pozemku města 

parc. č. 66/1 ostatní plocha 
(jiná plocha) v k. ú. a obci Ot-
rokovice a také se zvláštním 
užíváním místní komunikace 
a chodníku ul. Na Uličce v obci 
Otrokovice v rámci stavby
• Stanovisko města k návr-
hu zadání Změny č. 3A a 3C 
Územního plánu Zlína, ve zně-
ní, že město Otrokovice neu-
platňuje k návrhu zadání Změ-
ny č. 3A a 3C Územního plánu 
Zlína žádné připomínky
• Vyhlášení Výzvy k předklá-
dání návrhů na ocenění pe-
dagogických pracovníků pro 
rok 2018 a vyhlášení Výzvy 
k předkládání návrhů na oceně-
ní pracovníků volnočasových 
aktivit dětí a mládeže pro rok 
2018.

Z jednání Rady města 
Otrokovice 20. 12. 2017
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 44 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.

RMO schválila:
• Souhlas s umístěním sídla 
SK Baťov 1930 z. s., v budově  
č. p. 1891 ul. Erbenova, která 
je součástí pozemku p. č. stav-
by 3615 v katastrálním území  
Otrokovice
• Uzavření Dohody o změně 
Smlouvy o poskytování právní 
pomoci uzavřené mezi měs-
tem Otrokovice a advokáty 
JUDr. Ing. Pavlem Schreibe-
rem a JUDr. Pavlou Plašilovou 
dne 15. 9. 2005
• Uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu „Otrokovice, 
most M – 1 přes železniční 
trať“ mezi investorem – měs-
tem Otrokovice a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR
• Vyjádření města ke stav-
bě „Měnírna elektrického 
proudu“, ve znění, že město  
Otrokovice nemá připomínky 
k umístění stavby „Měnírna 
elektrického proudu“ dle před-
ložené projektové dokumen-

149 Kč6 ks

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)
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Archiv městské televize Otrokovice:
www.televizeotrokovice.cz, www.mtvo.cz

tace, kterou vypracovala ob-
chodní společnost FORMICA, 
investor stavby: Dopravní spo-
lečnost Zlín-Otrokovice, s. r. o.
• Stanovisko města k návrhu 
aktualizace č. 2 Zásad územ-
ního rozvoje Zlínského kraje, 
ve znění, že město Otrokovice 
neuplatňuje k návrhu aktualiza-
ce č. 2 Zásad územního rozvoje 
Zlínského kraje žádné připo-
mínky.

Otrokovice v oblasti kultury 
pro rok 2018
• Program pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města  
Otrokovice v oblasti sportu 
pro rok 2018
• Poskytnutí finančního daru 
14 000 Kč a uzavření daro-
vací smlouvy mezi městem 
Otrokovice a organizací Ro-
dinné centrum Kroměříž
• Uzavření smlouvy o narov-
nání škody způsobené pro-
vozní činností v rámci stavby 
„D 55 Otrokovice, obchvat 
JV“ mezi městem Otrokovice 
a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR
• Změnu termínu pro uza-
vření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene (služebnosti) 
mezi městem Otrokovice  
a TOMA, a. s., v rámci stav-
by „Otrokovice – Stezka pro 
cyklisty, Erbenova – Štěrko-
viště“, nový termín: 31. 1. 
2018. 
 Jiří veselý,  
 místostarosta

Otrokovice a rok 2017:

Počet obyvatel:   8 510 mužů 
                                9 168 žen 
          celkem:  17 678 obyvatel 

Průměrný věk obyvatel
   44,25 roku                    

Průměrný věk muži     
 42,09 roku

Průměrný věk ženy     
 46,25 roku 

Počet narozených dětí:  172

Počet svateb:    35

Jubilejní svatby:   1x zlatá                             

Předběžná cena tepelné energie 
bude letos pro více než pět tisíc šest 
set otrokovických domácností a ce-
lou řadu objektů občanské vybave-
nosti, které jsou odběrateli tepelné 
energie ze zařízení městské společ-
nosti TEHOS, o 4,60 koruny za GJ 
vyšší než předběžná cena tepelné 
energie v roce 2017. Bude však 
o necelou korunu nižší než v letech 
2013–2016, kdy se cena neměnila. 

„Rada města Otrokovice ve funk-
ci jediného společníka obchodní 
společnosti TEHOS v souladu s do-
poručením dozorčí rady společnos-
ti schválila dne 20. prosince 2017 
předběžnou cenu tepelné energie 
pro rok 2018 ve výši 496,89 Kč/GJ 

bez DPH tj. 571,42 Kč/GJ s DPH 
(15%). Výsledná cena tepelné ener-
gie roku 2017 bude známa až za-
čátkem roku 2018 po provedení její 
výsledné kalkulace,“ uvedl jednatel 
městské společnosti TEHOS Tomáš 
Morys.

Modelově tak například  do-
mácnost v Otrokovicích se spotře-
bou cca 20 GJ/byt/rok na vytápění 
a ohřev vody může oproti roku 2017 
zaplatit v roce 2018 o cca devadesát 
korun za rok více. Toto navýšení je 
však nižší než očekávaný meziroční 
růst inflace.

Drobné meziroční navýšení je 
způsobeno navýšením ceny tep-
la od Teplárny Otrokovice, která 
k tomuto kroku přistoupila z důvo-
du očekávaného navýšení nákladů 

na palivo. TEHOS dodává tepel-
nou energii pro vytápění a přípravu 
teplé vody prostřednictvím svých 
více než patnácti kilometrů horko-
vodních rozvodů a více než dvou 
stovek předávacích stanic, které dis-
pečersky řídí prostřednictvím vlast-
ní komunikační sítě. Pro všechny 
odběratele tepelné energie ze zaří-
zení TEHOS platí stejná jednotková 
cena. 

Cena tepelné energie je kal-
kulována v souladu s platnými 
cenovými předpisy, tj. zákonem  
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zně-
ní pozdějších předpisů a zároveň 
v souladu s příslušným cenovým 
rozhodnutím Energetického regu-
lačního úřadu k cenám tepelné ener-
gie. (tom)

v Otrokovicích je cena tepla stabilní

In
z

e
r

c
e

SERVIS Plynových kotlů 
výměny, záruční i pozáruční 

servis BAXI  
Tel. 777 052 866 

druhé kolo prezidentských voleb se koná 26. a 27. ledna
Ze dvou kandidátů, kteří postou-
pili 12. a 13. ledna do finále vo-
leb, mohou lidé vybrat prezidenta 
České republiky. Druhé, poslední 
kolo voleb se koná 26. a 27. ledna.  

Volební účast v prvním kole 
voleb byla 60,25 procenta, průměr 
v celé republice byla 61,92 pro-
centa. Pořadí finalistů volby kopí-
rovalo trend ve většině republiky. 
První z kandidátů, Miloš Zeman, 
obdržel v Otrokovicích 45,02 pro-
centa, druhý kandidát Jiří Drahoš 
22,56 procenta. Dalšími v pořadí 

jsou v Otrokovicích Pavel Fischer 
(10,99%), Marek Hilšer (7,99%), 
Michal Horáček (7,42%), Mirek 
Topolánek (3,73%), Jiří Hynek 
(1,41%), Petr Hannig (0,51%) 
a Vratislav Kulhánek ((0,33%). 

Volební lístky pro druhé kolo 
budou k dispozici přímo ve vo-
lebních místnostech tak, jako 
je obvyklé při volbách do Se-
nátu ČR. Také pro druhé kolo 
prezidentských voleb mohou 
ti, kteří nebudou v době voleb 
v místě trvalého bydliště, re-

spektive svého volebního okrs-
ku, požádat o voličský průkaz. 
Obecní úřad, popř. zastupitelský 
úřad v této době může vydávat 
voličský průkaz nejpozději do  
2 dnů před prvním dnem hlaso-
vání ve druhém kole volby, tj. do  
24. ledna do 16.00 hodin.

Vydání voličského průkazu ob-
čanům s trvalým pobytem v Otro-
kovicích zajišťuje úsek evidence 
obyvatel MěÚ Otrokovice, tel. 
577 680 101-2. Podá také podrob-
nější informace k volbám. (ano)
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BeZPečNý dOPRAvNí PROstOR

Vážení čtenáři,
bezpečnost silničního provozu je 
v dnešní době často skloňovaným 
pojmem a s nejrůznějšími projekty 
přispívajícími k ochraně bezpečí osob 
pohybujících se na komunikacích se 
všichni v běžném životě pravidelně 
setkáváme.

Důvodem jsou velmi nelicho-
tivé statistiky nehodovosti v rám-
ci celé republiky, kdy každoroč-
ně dochází k tisícům dopravních 
nehod, při nichž umírá nebo je zra-
něno velké množství lidí. Dílčí sta-
tistiky pro Zlínský kraj v rozmezí let 
2002–2016 uvádí 680 usmrcených  
a  3 213 těžce zraněných osob, čímž se 
náš kraj řadí mezi nejméně bezpečné 
v rámci celé České republiky. Vývoj 

nehodovosti a jejích důsledků přímo 
v Otrokovicích v letech 2007–2016 
potom udává 8 usmrcených, 57 těž-
ce zraněných a 407 lehce zraněných 
osob, přičemž nejde jen o zmařené 
životy a utrpení obětí nehod i jejich 
blízkých, ale i o obrovské ekonomic-
ké ztráty způsobené nehodami a jejich 
následky.

Město Otrokovice již celou řadu 
let systematicky rozvíjí dopravně-
-bezpečnostní aktivity, kterými 
se snaží působit na různé skupiny 
účastníků silničního provozu a kul-
tivovat tak náš společný dopravní 
prostor. Děti z mateřských i zá-
kladních škol se účastní výtvar-
ných soutěží na téma BESIPu, žáci  
5. tříd ZŠ se stávají členy hlídek dět-

ské policie, řidiči vozidel jsou testo-
váni na přítomnost alkoholu v dechu 
v rámci projektu „Když řídím, piju 
nealko“. Nezapomínáme ani na naše 
nejstarší spoluobčany, se kterými se 
pravidelně setkáváme v rámci besed 
organizovaných ve spolupráci s měst-
skou policií. A ani tímto výčtem ak-
tivity města na poli dopravní bezpeč-
nosti zdaleka nekončí. 

V letošním roce vám budeme 
v každém vydání Otrokovických no-
vin a na webových stránkách města  
www.otrokovice.cz přinášet seriál 
otázek pod názvem BEZPEČNÝ DO-
PRAVNÍ PROSTOR. Otázky se bu-
dou věnovat konkrétním dopravním 
situacím a problematickým místům, 
se kterými se můžete setkat, a umož-

ní vám tak rozpoznat dopravní úskalí 
v jednotlivých částech našeho města. 
Rovněž si budete moci zopakovat vý-
znam některých dopravních značek 
nebo osvěžit povinnosti účastníků sil-
ničního provozu v jednotlivých rolích. 

Předem děkuji všem, kteří se pro-
střednictvím rubriky nad bezpečnos-
tí v Otrokovicích zamyslí. Bezpečí 
v rámci dopravního prostoru je nejen 
právem, ale hlavně zodpovědností nás 
všech. Teprve až každý z nás správně 
a zodpovědně pochopí svoji roli, bude 
schopen efektivně chránit zdraví své 
i ostatních, a dopravní statistiky k nám 
začnou promlouvat pozitivnějšími čís-
ly. mgr. Renáta kRystyNíkOvá, 
 vedoucí odboru dopravně-správního, 
 MěÚ Otrokovice

Bezpečný dopravní prostor: nový dopravně-vědomostní kvíz 

Opět se sešel rok s rokem a je 
zapotřebí malého bilancování. 
Jako zastupitel zde mám mož-
nost napsat pár řádků týkajících 
se rozpočtu města na rok 2018. 
Ten je podle mého názoru, jako 
každý rok, precizně sestaven 
a počítá s řadou zajímavých 
investic. Mě však více zajímá, 
jak se povedlo hospodaření 
současné koalice. To lze jed-
noduše shrnout jedinou větou. 
Město v letech 2014–2017 sní-
žilo zadlužení města Otrokovi-
ce o téměř 90 milionů korun. 
Přeji všem příjemný rok 2018 
plný pevného zdraví a pohody.  
 ing. Ondřej 
 WilCZyNski, Ph.d., 
 ANO 2011 

Rozpočet Otrokovic pro rok 2018 – názory zastupitelů města
Redakce Otrokovických no-
vin oslovila prostřednictvím  
e-mailu všechny otrokovic-
ké zastupitele s tím, že je 
jim vymezen prostor pro 
komentář k přijatému roz-
počtu. Zde jsou reakce těch, 
kteří v daném termínu od-
pověděli:

Rozpočet  pro rok 2018 je 
schválen. Je schodkový a pře-
vyšuje rozpočet loňský, a to 
jak v příjmové, tak ve výdajové 
části. K vyrovnání rozpočtové-
ho schodku budou použity zů-
statky na účtech města a zlep-
šené hospodářské výsledky 
let minulých. Investiční akce 
v rekordní výši 242 milionů 
Kč jsou většinově zaměřeny 
na snižování energetické nároč-
nosti městských staveb zatep-
lováním a na pokračování re-
vitalizace městského majetku. 
Významná část je pak realizo-
vána s vysokou poskytovanou 
dotací. Přiznání či nepřiznání 

ROZPOČET PRO ROK 2018 
JE INVESTIČNÍ A ROZVO-
JOVÝ! Investujeme do vnitř-
ního dluhu města, zatepluje-
me například DDM Sluníčko, 
školku na Trávníkách, dokon-
čujeme revitalizaci městské 
haly, budujeme parkovací 
místa, rozvíjíme IT, zaměřu-
jeme se na zkvalitňování ži-
vota v Otrokovicích. Moder-
nizujeme učebny na ZŠ TGM, 
upravujeme prostranství před 
ZŠ Mánesova, rekonstruuje-
me dětská hřiště, opravujeme 
plochy u polikliniky, vybudu-
jeme nový bufet na koupališti. 
To je jen stručný výčet toho, 
co je naplánováno. Je hezké 
se dívat na naše město, jak 
vzkvétá, jak se rozvíjí, če-
hož jste si samozřejmě všim-

Rozpočet je strukturovaný, 
má snahu zohlednit známé 
potřeby města. Ovšem jeho 
struktura musí být posouzena 
vždy pečlivě, rozpočet tvoří 
data, která lze vyhodnocovat. 
Tento nevyrovnaný rozpo-
čet je poněkud matoucí, a to  
i v souvislostech, obsahuje 
sporné položky. Není patrné 
hledisko hospodárnosti, oproti 
minulým vzbuzuje rozpaky. 
Příliš velká míra přerozdělová-
ní je posunuta radě města. Pri-
ority MěÚ jsou cíleny na úkor 
ostatních potřeb občanů, dis-
kuse o něm neproběhla, to vše  
v posledním roce volebního ob-
dobí. Komu má takto poslou-
žit?  Proto jsem pro tento roz-

Protože se jedná o první letoš-
ní vydání Otrovických novin, 
nejdříve chci všem občanům, 
kteří se zajímají o rozpočet 
města a čtou tyto řádky, po-
přát vše dobré v novém roce. 
Nyní k rozpočtu: Letošní rok 
bude odlišný od těch minu-
lých. Předešlé roky jsme fi-
nance šetřili a zmenšovali 
dluh města, letos budeme více 
peněz vydávat. Myslím, že 
zmenšování dluhu nemusím 
komentovat, nikdo nechceme 
žít na dluh. Spíše se vyjád-
řím k letošnímu „víc peněz 
vydávat“. Jedná se zejména 
o růst výdajů, přesněji inves-
tic (letos téměř 242 mil. Kč!). 

finanční podpory podstatně 
ovlivní výši realizovaných in-
vestic a tedy i rozpočtu. Jedná 
se tak o rozpočet ambiciózní, 
reálný, jehož realizace město 
posune k dalšímu rozvoji.
 mgr. Jaroslav Budek, 
 čssd

V letošním roce totiž máme 
příležitost více investovat 
s podporou dotací, tedy zre-
alizovat více projektů za míň 
„našich“ peněz. Rozpočet je 
kvalitní, podpořil jsem ho.
 ing. Petr BOtek, čssd

počet já nehlasoval. Byl ovšem 
přijat většinou. Ti, co jej pod-
pořili, zřejmě tak učinili každý 
z jiného důvodu, či úmyslu? 
  ing. Josef lOBPReis

li. ANO, JSME HRDÍ NA  
OTROKOVICE, PROTOŽE 
JSOU MĚSTEM S DOBROU 
ADRESOU A JE PŘÍJEMNÉ 
ZDE ŽÍT! 
 mgr. Jiří veselý, 
 ANO 2011

dokončení ze strany 1
Běžné výdaje slouží k zajiště-
ní chodu města, jeho příspěv-
kových organizací a také pro 
podporu sdružení a spolků 
zajišťujících ve městě činnos-
ti v sociální oblasti, v oblasti 
zdravotnictví, školství, sportu, 
v kultuře a zájmové činnosti. 
„Nejvyšší položku běžných vý-
dajů tvoří náklady na to, na co 
je město zřízeno dle zákona 
o obcích, tzn. výkon přenesené 
působnosti státu a výkon samo-
správy,“ přiblížil Dokoupil.

Další částí výdajů rozpočtu 
města je část nazvaná kapitá-
lové výdaje, i když se vžil spí-

še pojem investice. Rozpočet 
města na rok 2018 se zvyšuje 
v investicích o 163,391 mi-
lionu korun, to je způsobeno 
předpokladem realizace inves-
tic s podílem získaných dotací 
na investiční akce. Přiznání či 
nepřiznání dotací podstatně 
ovlivní výši realizovaných in-
vestic v roce 2018.

Z minulého období město 
splácí dva investiční úvěry, 
které byly v minulém období 
čerpány na investiční akce. Cel-
kový nesplacený zůstatek úvěrů 
k datu 30. listopadu 2017 činil 
30,010 milionu korun, což činí 
5,57 % z rozpočtu. Tyto úvěry 

jsou neustále snižovány v sou-
ladu se sjednanými úvěrovými 
podmínkami. 

Letos je v plánu realizace 
řady investičních akcí, u vět-
šiny z nich bude město žádat 
o poskytnutí dotací. Například 
je uznána dotace na zateplení 
DDM Sluníčko, domova s pe-
čovatelskou službou na Trávní-
kách a azylového domu Nový 
domov. O další bude město usi-
lovat. Plánuje se například také 
rekonstrukce mostu přes želez-
niční trať na Nadjezdu či bezba-
riérová úprava zastávek MHD. 

 Romana stehlíkOvá, 
 mluvčí Otrokovic

Rozpočet na rok 2018 je schválený

Nový domov čeká zateplení. Posláním Nového domova je 
poskytnout na přechodnou dobu ubytování a podporu ženám, 
matkám, popřípadě i otcům s nezletilými, nezaopatřenými dětmi 
a těhotným ženám z Otrokovic a nejbližšího okolí i z jiných obcí 
České republiky.  Foto: Anna NOvOtNá

2) Obchvat Otrokovic na d55 v úseku mezi  
30. a 32. kilometrem smí užít

a) všechna motorová a nemotorová vozidla  
a jízdní soupravy, jejichž nejvyšší dovolená rych-
lost není nižší než 80 km/h
b) motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž nej-
vyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h
c) motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž nej-
vyšší dovolená rychlost není nižší než 100 km/h

1) Cyklista může užít chod-
níku k jízdě na jízdním kole

a) pokud tento sousedí se silni-
cí I. třídy a nedojde k ohrožení 
a omezení chodců
b) nesmí 
c) pouze pokud je mladší  
deseti let

3) Chodec pohybující se po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, 
kde není veřejné osvětlení, je povinen mimo obec
a) být vepředu osvětlen neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním 
červeným světlem
b) mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
c) na silnici I. třídy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvlášt-
ního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě

 správné odpovědi najdete na straně 9
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Foyer kinosálu, vernisáž ve středu 31. 1. v 18.00 hod., vstup volný
svět OčimA dětí
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice, pestrá celoroční bilance. Program ver-
nisáže obohatí vystoupením děti hudebního oboru ZUŠ. Výstava potrvá do 28. února.

neděle 4. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 340, 310, 280 Kč
NORmálNí deBil
Deník puberťáka aneb Mé dětství za socialismu. Originální retro komedie od autora in-
scenace Rychlé šípy v podání Divadla PECKA na motivy stejnojmenné knihy Roberta 
Bellana, inspirována autorovým dětstvím prožitým v socialistickém Československu. 

sobota 10. 2. v 15 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek TYJÁTR uvádí reprízu pohádky 
sNěhOvá kRálOvNA
Pohádkový příběh Káje a Gerdy o lásce a přátelství, které jsou schopny porazit zlo  
v jakékoli podobě. Režie: Radek Chmela

neděle 11. 2., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“
milOčANkA
Dechovka z Milotic u Kyjova po čtyřleté přestávce navazuje na svoji téměř třicetiletou 
historii, během které byla známá domácím posluchačům i příznivcům v Polsku, na Slo-
vensku, v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Itálii a Francii. 

pátek 16. 2. v 19.30 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč
Daniel Šagát pořádá:
COuNtRy Bál se skuPiNOu PěŠáCi
Tradiční country bál aneb Večer plný tance a zábavy. Těšit se můžete na bohatou tom-
bolu, western koutek, kde okusíte život Divokého západu, degustace whisky. Zábavná 
vystoupení či divoká jízda na rodeo býku, k tomu známá muzika, country tance s výukou 
pro zájemce, fotokoutek. V ceně vstupenky pro každého malé občerstvení.

neděle 18. 2. od 8 do 13 hod., vstupné 30 Kč
hOBBy sRAZ 
Setkání sběratelů všech oborů. Koupě, prodej a výměna rozmanitých sběratelských ko-
modit. Nebudou chybět bankovky, mince, poštovní známky, pohlednice, starožitnosti, 
minerály, kuriozity, atd. Setkání organizuje Dan Čagánek.

Městská galerie, 19. 2.–18. 3., vernisáž ve středu 21. 2. v 18.00 hod., vstup volný
RAdek Petříček – OBRAZy 
Spolek Rozumění ve spolupráci s městem Otrokovice a Otrokovickou BESEDOU srdeč-
ně zve na vernisáž. Úvodní slovo Mgr. Martin Dvořák, hudba – studenti Herecké školy 
Zlín oboru hudebně dramatické umění ZSVOŠU. Ukončení výstavy 18. března.

neděle 25. 2., 15-17 hod., velký sál, vstupné 90 Kč, stolová úprava
kARNevAl divAdlA keJkle
Bublinový karneval s herci a klauny divadla Kejkle z Brna. Zábavné odpoledne pro děti 
i rodiče na závěr jarních prázdnin. Bubliny, tvarovací balonky, soutěže, odměny, tanec 
a písničky, legrace.

Připravujeme na březen: 7. 3. Věra Martinová s kapelou, 11. 3. DH Zlaťanka,  
15.–18. 3. FORBÍNA – tradiční přehlídka amatérských divadelních souborů

kiNO BesedA

čtvrtek 1. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2018, 105 min., titulky, 
nevhodné pro děti do 12 let
CiZiNeC ve vlAku – akční, thriller
Do poklidné jízdy obchodního cestujícího jednoho dne vstoupí cizinka, jež mu nabídne 
vidinu snadného výdělku. Obrátí mu tím život o 180 stupňů.

neděle 4. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Česko, Slovensko 2017, 90 min., 
přístupné bez omezení
PřáNí k máNí – komedie, rodinný, fantasy
Ke štěstí není zapotřebí kouzel a magie, ale hlavně odvaha věci kolem sebe změnit  
k lepšímu. 

čtvrtek 8. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, Česko 2018, 83 min., 
nevhodné pro děti do 12 let
ZOuFAlÉ ŽeNy dělAJí ZOuFAlÉ věCi – komedie
Najít pravou lásku není vůbec jednoduché. Možná proto, že ani Olga není jednoduchá. 
Má se svým milostným životem velké plány a přebujelou fantazii.

neděle 11. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA 2017, 109 min., dabing, 
přístupné bez omezení
COCO – animovaný
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným 
hudebníkem. V touze dokázat svůj talent se souhrou neuvěřitelných okolností ocitne  
v překrásné a barevné Říši mrtvých. 

čtvrtek 15. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2018, 105 min., titulky, nepřístupno pro děti do 15 let
PAdesát OdstíNŮ svOBOdy – drama, romantický
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Christiana končí veškerá leg-
race a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. 

neděle 18. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 125 Kč, Rusko 2016, 80 min., 
český dabing, přístupné bez omezení
sNěhOvá kRálOvNA: tAJemství OhNě A ledu – animovaný
Gerda nemůže najít klid. Jejím snem je objevit rodiče, kteří se ztratili vinou severního 
větru. Gerda a její přátelé se musí při hledání rodičů postavit další těžké výzvě.

čtvrtek 22. 2., 17 hod., kinosál, vstupné 150 Kč, USA 2018, 120 min., český dabing, 
přístupné bez omezení
BlACk PANtheR 3d – akční, drama, sci-fi
Dobrodružství válečníka, který se po smrti otce, krále Wakandy, vrací domů do odlouče-
né, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem. 

čtvrtek 22. 2., 19.30 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2017, 105 min., titulky, 
přístupné bez omezení
NeJvětŠí shOWmAN – muzikál, drama, romantický, životopisný
Phineas Taylor Barnum je vizionář, jehož upřímné nadšení je naprosto nakažlivé. A to  
i v časech, kdy jeho nezlomný optimismus a energie jsou jediným bohatstvím, které má. 

pátek 23. 2., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč, Česko, Slovensko 2017, 115 min., 
přístupné bez omezení
Bio senior: ZAhRAdNiCtví: NáPAdNík – drama
NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamena-
ných válkou a komunistickým převratem. Nápadník je romantickou komedií o předsta-
vách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.

Připravujeme kino na březen: V pasti času, Tátova volha, Králíček Petr, Máří Magda-
lena, Anubis, Sherlock Koumes, Alfa, Tomb Raider

ÚNOR

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

pátek 9. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 150 Kč
O sPORtOvNí slávě
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, kolektivů a trenérů roku 
2017. Večerem provází Jan Weber. V programu vystoupí mimo jiné Lukáš Kulda, je-
den z nejlepších parkouristů Evropy, a Petra + Marcela Žampovy, reprezentantky ČR  
v rope skippingu. Po skončení slavnostní části program v kinosále – výběrem hitů  
k tanci i poslechu skvěle pobaví skupina NATY & GENTS.

upozornění pro diváky:  Lístky na akce Otrokovické BESEDY 
již není možné zakoupit u vstupu do velkého sálu. Centrální prodej 
vstupenek na všechna představení (koncerty, divadla, kina atd.) se 
přesouvá pouze do Turistického informačního centra. 
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             Otevírací doba: 
      Po–Pá:   
        9.00–12.00     12.30–16.30  
 
    Najdete nás v Otrokovicích,  
       náměstí 3. května  1793. 
                 (dříve prodejna obuvi) 
 

Chcete nakupovat kvalitně, ale levně?  Pak přijďte k nám! 
 

Najdete  u nás: 
- kojenecké, dětské 
- karnevalové kostýmy 
- dámské 
- pánské 
- nadměrné velikosti 
- svícny, svíčky, dřevěné sošky 
- drobné dárkové předměty 

Najdete u nás široký sortiment oděvů exkluzivních  
světových značek.  
 

 

 Anglický second hand 
NOVĚ dárkové zboží 

www.seraph.cz
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Na konec roku 2017 si amatér-
ský divadelní soubor Tyjátr pů-
sobící při Otrokovické BESEDĚ 
připravil pro malé i velké diváky 
výpravné představení Sněhová 
královna. Pohádka podle klasic-
ké předlohy Hanse Christiana 
Andersena vypráví příběh sou-
rozenců Káje a Gerdy o jejich 
nepřekonatelné lásce a přátel-
ství, které jsou schopny porazit 
zlo v jakékoli podobě. 

Premiéru měla pohádka v so-
botu 16. prosince, reprízu mo-
hou zájemci vidět 10. února od 
15 hodin ve velkém sále Otroko-
vické BESEDY.   (ano)

 Foto: Anna NOvOtNá

Předvánoční čas zkrášlila i pohádka o sněhové královně
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

pátek 9. února, Otrokovická BESEDA
O sPORtOvNí slávě
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, 
kolektivů a trenérů roku 2017. Večerem provází Jan Weber.

sobota 10. února od 9 hodin
mAsOPustNí ReJ mAsek – SDH Kvítkovice vás zve do masopustního prů-
vodu, který projde ulicemi Kvítkovic a navštíví jednotlivé domácnosti. Sraz ma-
sek v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici Kvítkovice. 

sobota 10. 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 10. 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,
skončily dny adventní, vánoční 
svátky klidu, rodinné pohody 
a rozjímání a přichází rok nový 
se všemi novými plány a vý-
zvami. V tomto období je čas 
na ohlédnutí, co se nám v roce 
minulém podařilo, co méně 
a s čím jsme spíše neúspěšně 
zápolili. Rovněž tak na naší 
radnici bilancujeme. Ohlížíme 
se za rokem minulým a plánu-
jeme období, které nás čeká. 
Abychom však dodrželi tradici 
novoročních zpráv o stavu měs-
ta, zhodnotíme nejprve hospo-
daření, a to v roce minulém.

Rozpočet byl v loňském roce 
schválen jako vyrovnaný, a to 
v celkové výši 353 369 000 Kč. 
Postupnými úpravami přede-
vším příjmy státních dotací se 
výše rozpočtu měnila na stra-
ně příjmů a částečně i výda-
jů na částku 375 170 000 Kč. 
Na straně příjmů se kladně 
projevila zlepšená hospodářská 
situace celé české ekonomiky, 
která má přímý vliv zejména 
na DPH, daň z mezd a daň, 
kterou do státního rozpočtu 
platí právnické osoby. Navý-
šení příjmové části rozpočtu 
společně s úsporou v běžných 
výdajích pak nastavilo čerpání 
na 98% a tak bylo umožněno 
pokračovat v trendu předcho-
zích let, což je snižování za-
dluženosti města. V roce 2017 
se snížil dluh o dalších téměř 
15 000 000  Kč. Od roku 2014, 
tedy od nástupu nové koali-
ce (ČSSD, ANO a Nezávis-
lých) tak došlo k výraznému 
snížení dluhu města bezmála 
o 100 000 000 Kč. V tomto 
období jsme se soustředili pře-
vážně na opravy a revitalizaci 
městského majetku. Jedna-
lo se o rekonstrukci obřadní 
síně, opravy zpevněných ploch 
v okolí Městské polikliniky 
a převážně o opravy a budová-
ní nových chodníků, parkovišť, 
obytných domů, škol a dalších 
nemovitostí v majetku města. 
Zároveň jsme chystali projek-
ty, které jsme připravovali pro 
realizaci s podporou dotací. 
Uspěli jsme tak u sedmi pro-

růstových projektů, které jsou 
zaměřeny na zlepšení energe-
tických vlastností budov s výší 
dotace více než 25 mil. Kč. 
S dalšími projekty usilujeme 
o dotace v celkové výši více než 
100 000 000 Kč. Zároveň jsme 
zahájili nejvýznamnější inves-
tiční akci tohoto volebního ob-
dobí, a to revitalizaci Městské 
sportovní haly, která si v loň-
ském roce vyžádala náklady 
ve výši téměř 40 000 000 Kč.

V polovině prosince loň-
ského roku zastupitelstvo 
města schválilo předlože-
ný rozpočet pro rok 2018. 
Je schodkový, když příjmy 
činí 519 244 000 Kč, výdaje 
557 210 000 Kč. K vyrovná-
ní schodku rozpočtu budou 
použity zůstatky na účtech 
města a zlepšené hospodářské 
výsledky z minulých období. 
Hlavní příčinou převisu výdajů 
je nárůst plánovaných investic 
s předpokladem financování 
pomocí dotací. V této kapito-
le hovoříme o částce 242 mil. 
Kč, což je trojnásobek obvyk-
lé částky, kterou pro investice 
vyčleňujeme. Projekty jsou 
připraveny a tam, kde uspějeme 
a dostaneme dotaci, budeme re-
alizovat. Přiznání či nepřiznání 
dotací pak podstatně ovlivní 
výši realizovaných investic 
a tedy i rozpočtu. Z nejzávaž-
nějších investic pak zmíním 
opravu nadjezdu nad želez-
niční tratí ve výši 82 mil. Kč 
se 100 % dotací Státního fondu 
dopravní infrastruktury, dokon-
čení revitalizace Městské spor-
tovní haly 39 mil. Kč s dotací 
17 mil. Kč, zateplení budov, 
které jsou v majetku města, 
v celkové výši více než 31 mil. 
Kč, investicemi do školství, 
budování nových parkovišť, 
a to s předpokládanými dota-
cemi. Dále budeme realizovat 
revitalizaci vybraných dětských 
hřišť, bezbariérové úpravy za-
stávek MHD, zlepšení zázemí 
na Městském koupališti a další 
investiční akce.

Město Otrokovice rovněž 
velmi intenzivně vnímá potře-
bu podpory spolkové činnosti. 

Nejvíce diskutovanou je výše 
podpory sportu, obzvláště v ka-
pitole dotace na činnost. Pod-
pora má meziročně stoupající 
tendenci a ve srovnání s roky 
předcházejícími je stále navy-
šována, když v aktuálním roz-
počtu byla schválena ve výši 
7 mil. 400 tisíc korun. Nelze 
však očekávat, že tak budou 
sanovány veškeré náklady jed-
notlivých sportovních klubů 
městem. Vždyť náklady města 
v kapitole sport činí na dota-
ce, dary, náklady na provoz 
sportovních zařízení a pořádá-
ní sportovních akcí v loňském 
roce celkem téměř 17 mil. Kč. 
Vedení těchto organizací by se 
mělo více věnovat získávání 
dalších donátorů sportu v na-
šem městě, i když přiznávám, 
a to znám z vlastní zkušenosti, 
že to opravdu není jednoduché.  

Nejen sport, ale i kultura 
patří k atributům, které vytváří 
v našem městě klima, přízni-
vě vnímané našimi občany. 
Rovněž podpora těchto spolků 
má mírně vzrůstající tendenci. 
Zvláště pak výtvarný spolek 
Rozumění, Fotoklub Beseda 
Otrokovice a Klub přátel histo-
rie města Otrokovice odvádějí 
skvělou práci a svou činnost 
prezentují nejen prostřednic-
tvím výstav v Městské gale-
rii a Otrokovické BESEDĚ, 
ale i v partnerských městech. 
Rovněž Ženský pěvecký sbor, 
divadelníci a další protagonisté 
kulturních aktivit se zasluhují 
o to, že se v našem městě kul-
tuře daří. 

Otrokovice jsou městem, 
které je často zmiňováno v sou-
vislosti s hodnocením úrov-
ně výkonů sociální služeb. Je 
pravidelně konstatováno, že 
kvalita práce poskytovatelů 
je na vysoké úrovni. Posled-
ní kontrola výkonu přenesené 
působnosti ze strany krajského 
úřadu na úseku sociální práce 
to potvrdila. Jsme rádi, že práce 
našich sociálních pracovníků 
a s tím související komunitní 
plánování jsou dávány za vzor 
ostatním obcím s rozšířenou 
působností v celém Zlínském 

kraji. Rovněž velmi kladně je 
hodnocen projekt Pilotní ově-
ření sociálního bydlení, v rámci 
kterého mají šanci získat přimě-
řené standardní bydlení osoby 
či rodiny, které by na volném 
trhu s byty neměly šanci toto 
bydlení získat. K dnešnímu 
dni tento projekt pomohl zís-
kat a udržet si bydlení šestnácti 
osobám, resp. domácnostem.

Samozřejmě i naše město 
je povinno reagovat na změ-
ny v legislativě. Dosavadní 
smluvní vztah mezi Tehosem 
a městem Otrokovice, týkající 
se správy bytů a nebytových 
prostor města, nesplňoval 
přísné podmínky souladu se 
zákonem o finanční kontrole 
a o veřejných zakázkách, a tak 
došlo k převzetí této agendy 
městem. Pro nájemce se téměř 
nic nemění, o případných změ-
nách budou včas informováni. 
K menším změnám v této sou-
vislosti došlo i u technických 
služeb.

Otrokovice od ledna obje-
dete bez dálniční známky. To 
byl titulek jedné z tiskových 
zpráv města koncem listopadu 
loňského roku. Ministr dopra-
vy Dan Ťok potvrdil skuteč-
nost, že dvoukilometrový úsek 
dálnice D55 směrem na Zlín 
nebude zpoplatněn. Zúroči-
la se tak dlouhodobá snaha 
představitelů města zrušit toto 
nesmyslné zpoplatnění části 
obchvatu Otrokovic. Pro měs-
to to má velký význam, neboť 
centrem města nebudou projíž-
dět ti, kteří si nekupují dálniční 
známku a denně jezdí za prací 
či z jiných důvodů směrem 
na Zlín a zpět. Výsledkem je 
pak zvýšení bezpečnosti pro-
vozu na komunikacích uvnitř 
města, snížení hodnot polétavé-
ho prachu, jehož 90 % vytvářejí 
právě spaliny automobilů.

Nejsme však město bez 
problémů. Nejpalčivějším byl 
zápach, který postihl měst-
skou část Bahňák. Od nástupu 
teplých dnů koncem června 
loňského roku jsme evidovali 
desítky stížností občanů na ne-
pravidelně, ale často se vysky-

tující zápach různé intenzity 
objevující se nejčastěji v noč-
ních hodinách. Následně se si-
tuace vyhrotila, když si občané 
stěžovali, že kvůli zápachu ne-
mohou spát, větrat, u citlivěj-
ších občanů a dětí docházelo 
dokonce ke zvracení a majitelé 
hotelů a ubytoven zavnímali, 
že někteří hosté z těchto dů-
vodů ukončili pobyt ve městě 
a vraceli se domů. Ve svých 
stížnostech označovali viní-
kem většinou shodně kafilerii. 
Na základě těchto podnětů jsme 
iniciovali jednání s majiteli fir-
my MAT, která vlastní tento 
provoz, a byla nám přislíbena 
náprava. Protože k ní nedo-
šlo, obrátili jsme se na Českou 
inspekci životního prostředí, 
dále na Krajský úřad Zlínské-
ho kraje, odbor životního pro-
středí a zemědělství, krajskou 
hygienickou stanici a krajskou 
veterinární správu s podezře-
ním na provozní nekázeň, popř. 
možné porušování provozního 
řádu či nedokonalost stanove-
ní podmínek provozu s návr-
hem přezkumu integrovaného 
povolení vydaného Krajským 
úřadem Zlínského kraje. Naše 
podněty vyslané výše uvede-
ným organizacím podpořili 
rovněž občané prostřednictvím 
petice, kterou podepsalo více 
než 1 700 občanů. Na základě 
našich podnětů a této petice 
krajský úřad revidoval inte-
grované povolení, které je zá-
kladním dokumentem, kterým 
se upravují podmínky provozu 
tohoto zařízení. Byla stanove-
na a definována opatření, která 
mají zajistit nápravu.

Vážení a milí spoluobča-
né, do roku nového Vám přeji 
v prvé řadě hodně zdraví, hod-
ně energie k překonávání pro-
blémů či jiných překážek, aby 
vítězil vždy optimismus a chuť 
do života, hodně lásky a poro-
zumění v rodině a nejbližším 
okolí. Nám všem pak, aby se 
nám v našem městě dobře žilo 
a aby i v tomto roce zůstalo 
městem s dobrou adresou.
 mgr. Jaroslav Budek,
 starosta města

NOvOROčNí POZdRAv stAROsty OtROkOviC
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2. 2., od 8 do 17 hodin
CVČ Baťov 
den otevřených dveří  
v Centru volného času
Herna pro rodiče s dětmi, ote-
vřená tělocvična, od 13 hodin 
tvoření za drobný poplatek.
Na akci budeme přijímat při-
hlášky na letní pobytové tábo-
ry DDM Sluníčko 2018.
Vstup: zdarma 
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 075 716

9. 2.–10. 2., od 17 do 10 hodin 
CVČ Baťov 
Nocování v Centru
Akce na přihlášku pro děti od 
6 do 10 let. Můžete se těšit na 
hry, soutěže, tvoření a disko-
téku. Přihlášky se budou vy-
dávat od 22. ledna.
Cena: 260 Kč
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 734 235 964

22.–25. 2., od 18 do 12 hodin
DDM Trávníky
13. ročník RPG víkend
Již tradiční turnaj vyprávěcích 
fantasy her na hrdiny. Hrají se 
systémy Dračí doupě, Dračí 
doupě plus a Dračí doupě 2.  
K účasti je nutné se přihlásit 
na webu mfs.webz.cz/ddm, 
kde lze najít více informací. 
Turnaj je určen hráčům star-
ším patnácti let. 
Vstupné: 90 Kč/hráč, 
120 Kč/noc, 150 Kč/tým
Kontakt:
houzva@ddmslunicko.cz, 

tel.: 734 235 962

Každé pondělí až čtvrtek  
v měsíci od 15 do 18 hodin
CVČ Baťov 
Otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti  
v herně zodpovídají rodiče. 
Kapacita herny omezena.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 734 235 964

do 28. února 
výtvarná soutěž na téma 
skřítkové a trpaslíci
Jakoukoliv výtvarnou tech-
nikou znázorni svou předsta-
vu o skřítcích a trpaslících. 
Formát výkresu max. A3. Na 
zadní stranu uveď své jméno, 
kategorii, e-mail, školu a věk. 
Všechny výtvory budou oce-
něny! V dubnu a květnu pro-
běhne výstava všech obrázků 
a hlasování o pět nejsympatič-
tějších výtvorů. 
Kontakt: tel.: 739 615 256, 
dolinova@ddmslunicko.cz

únor 2018, Městský úřad – 
budova č. 2, dle otevírací 
doby úřadu 
výstava fotografií z akcí 
evropského týdne mobility
Přijďte si prohlédnout foto-
grafie z Evropského týdne 
mobility.
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 615 256
 Těší se na vás 
 DDM Sluníčko

ZA milANem NeORAlem (1930–2017)

...odešel nám „rejža“...
Každé loučení je těžké. Obzvláště když se loučíte s člověkem, který pro vás moc znamenal, který má nemalou zásluhu na tom, kam směřuje 
váš život... Nikdy nezapomenu na zděšení v jeho očích, když jsem se před 35 lety přihlásil v hodině tělesné výchovy, že bych chtěl docházet 
do dětského divadelního kroužku, který vedl... Po malém zaváhání mě však přijal a tím určil moji profesní životní dráhu... Od té chvíle jsem 
účinkoval ve všech připravovaných divadelních inscenacích. Když jsem se mu svěřil, že bych se chtěl věnovat divadlu profesionálně, pomohl 
mi zkontaktovat se s odborníky, kteří mě připravili na talentové zkoušky na herectví na JAMU... Po celou dobu studia, ale i po něm, vlastně až 
do dnešních dnů, pilně sledoval moje počínání a fandil mi... Jsem si jistý, že nejen mně bude jeho podpora a jeho čilá korespondence chybět. 
Další dopis od „mého adoptivního otce“, jak jsem mu říkal, už ve schránce, bohužel, nenajdu... 

Pan učitel Milan Neoral odešel 12. 12. 2017 ve věku 87 let. Je to krásný věk. Přesto ale význam člověka délka jeho života neurčuje. Narodil se  
v Praze, vyrůstal v Kroměříži, rodinu založil v Opavě, kam se na sklonku života opět vrátil... Přesto ale, jak sám říkal, nejkrásnější léta svého života  

prožil v Otrokovicích a v Tlumačově... Řada jeho žáků na něj vzpomíná jako na „Pana učitele“, který jim pomohl zorientovat se v životě a který v duchu svých 
skautských zásad vštípil řád a odhodlání i do jejich srdcí a myslí. Coby učitel češtiny a dějepisu, ale i jako trenér atletiky a v našem městě pak především jako velký 
neúnavný divadelník, režisér a vedoucí divadelního souboru Racek zanechal úctyhodnou nesmazatelnou stopu v mnoha mladých rozvíjejících se osobnostech. Nejen 
žáci a učitelé ZŠ Mánesova, kde po léta působil, mají na tohoto výjimečného kantora doživotní vzpomínku. My, kteří jsme se zúčastnili jeho pohřbu v Opavě, jsme 
byli mile překvapeni, že se na poslední rozloučení dostavili i někteří jeho bývalí žáci z jiných koutů naší vlasti, často šlo už o penzisty...

Náš „rejža“, jak jsme v divadelním souboru pana učitele oslovovali, byl člověk veselý a energický, proto jsme na něj nevzpomínali smutně, ale naopak vesele. 
S velkým vděkem za všechno, co pro nás udělal. 

Jsme rádi, že se nám podařilo rok před jeho skonem připravit v bývalém Divadélku hudby v prostorách Společenského domu pořad „Rejžování“, kterého se mohl 
ještě v relativně dobré kondici zúčastnit. Že jsme ho mohli potěšit a zavzpomínat na všechna ta nádherná léta společného divadelničení... Hry a sny, O dvanácti 
měsíčkách, Zvířátka a Petrovští, Dva muži v šachu, Filosofská historie, Nejkrásnější válka, S tvojí dcerou ne.... Krásné vzpomínky nám nikdo nevezme. Navíc nás 
naučil milovat divadlo a spousta „rejžových“ odchovanců se mu věnuje dnes dokonce profesionálně. Kromě mě samotného například Jan Vápeník působící v Hradci 
Králové, Jan Hönig v Českých Budějovicích, Marcel Školout v Ostravě nebo Markéta Plánková v pražské Ypsilonce. 
Kromě pedagogické a kulturní činnosti byl však pan Neoral činný i literárně. Jeho sbírky veršů a drobných útvarů : Listopadání, Zamyšlenky, Omylování, Smutný 
poutník, Album vzpomínek a další zůstanou navždy součástí knihoven řady z nás. 
Loučíme se s Vámi, „rejžo“, jak jinak, než s písní na rtech : „...a luna plála, kvetla růže a stará loutna začla hrát, o tom, že básník tolik může, když srdcem umí pro 
nás psát...“ V hluboké úctě za všechny vděčné žáky  Gustav řeZNíček

Program pro poskytování do-
tací z rozpočtu města v oblasti 
kultury schválilo Zastupitel-
stvo města Otrokovice na pro-
sincovém zasedání. Zájemci 
o dotaci mohou doručovat 
žádosti od 12. do 28. února. 
Na kulturu v Otrokovicích je 
pro rok 2018 vyčleněno v roz-
počtu města čtyři sta padesát 
tisíc korun.

„O dotaci mohou zažádat 
spolky se sídlem v Otrokovi-
cích, které splňují všechny zá-
konem předepsané podmínky 

pro činnost v oblasti kultury. 
Spolek nesmí být komerčně 
zaměřený k dosahování zisku 
a jeho členové musí být pouze 
fyzické osoby,“ vyjmenovala 
vedoucí odboru školství a kul-
tury Barbora Šopíková.

Peněžní prostředky mo-
hou být poskytnuty například 
na provozní náklady vynalo-
žené na hlavní činnost spolku, 
na cestovné, dopravu, uby-
tování v rámci vystoupení, 
soutěží, festivalů, workshopů, 
ale také materiálně-technické 

zabezpečení, mzdy a honoráře 
lektorů apod. „Aby byla dotace 
poskytnuta, musí být řádně vy-
plněná žádost doručena ve sta-
noveném termínu buď osobně 
na podatelnu Městského úřadu 
Otrokovice, nebo poštou adre-
sovaná na  Městský úřad Otro-
kovice, odbor školství a kultu-
ry,“ upozornila Šopíková. 

Bližší informace naleznete 
na www.otrokovice.cz – for-
muláře – kultura. 

 Romana stehlíkOvá, 
 mluvčí Otrokovic

kulturní spolky mohou požádat o dotace

Na základě nedávné události, zřícené lávky 
v pražské Troji, nechalo vedení Otrokovic v mi-
mořádném termínu prověřit činnost správce lávek 
a mostů, které se nacházejí na území města. Chtě-
lo se ubezpečit, že této činnosti věnuje náležitou 
pozornost. Na území Otrokovic se nachází celkem 
šest lávek pro pěší, pět mostů a jeden podjezd. 

Město péči o mosty nepodceňuje. Prostřednic-
tvím správce, Technických služeb Otrokovice, 
jsou prohlídky prováděny autorizovanou osobou 
v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, v pra-
videlných intervalech, což je u starších objektů 

každé dva roky. Na základě posledních pravi-
delných prohlídek, jejichž výsledky si nechalo 
vedení města předložit, byl technický stav nosné 
konstrukce a spodní stavby mostů vyhodnocen 
v průměru dobře. 

„Jedinou výjimkou je most přes železnici 
na nadjezdu. Stav již není vyhovující. V tuto chví-
li je zpracován projekt na kompletní rekonstrukci. 
V současné době probíhá stavební řízení a je po-
dána žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, která by měla pokrýt sto procent 
nákladů,“ sdělil starosta Otrokovic Jaroslav Bu-
dek.  (ste)

Radnice zareagovala na zřícení lávky v Praze

Rekonstrukce je nutná. Nadjezd by se měl v letošním roce dočkat opravy.  Foto: mtvO

Studio MTVO nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, 
soukromých,�společenských�i�firemních�akcí,�dokumentů�a�pro-

pagačních�filmů.�
e-mail:�redakce@televizeotrokovice.cz



Dne 4. úno-
ra by se dožil  
65 let náš tatí-
nek a dědeček, 
pan miroslav 
s v O B O d A . 
Za tichou vzpomínku děkuje 
syn David s rodinou.

Dne 12. ledna by se dožil 88 let pan Josef  
hiáNek. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-
te s námi. Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou 
vzpomíná celá rodina.

Dne 17. ledna uplynuly dva roky ode dne, kdy 
nás nečekaně opustil pan František BRhel.  
S láskou vzpomíná manželka Olga, synové  
a dcera s rodinami.

Odešels, jak osud si přál, však ve vzpomínkách 
s námi žiješ dál… Dne 15. ledna vzpomínáme  
20. výročí úmrtí pana Antonína PAvlíčkA,  
dne 13. února by se dožil 75 let. Vzpomínají  
manželka, dcera Jitka s rodinou a celá rodina.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří jsme 
ho milovali. Dne 16. ledna uplynuly 3 roky, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, bra-
tr, švagr, strýc, prastrýc, pan František vlk.  
S láskou a úctou vzpomínají maminka Anna,  
sestra Jarmila s manželem Miloslavem, synovci 

Martin a Petr s rodinami.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dve-
ře vzpomínek jsi nechal dokořán. Dne 24. ledna 
vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho drahého man-
žela, tatínka, dědečka a tchána, pana vlastimila 
NOvákA. S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a syn s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

Dne 24. ledna uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 
opustil pan miroslav vAlOuCh. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte si s námi. Vzpomínají manželka 
Jindra a dcera Eva.

Odešel jsi, jak osud si přál, však ve vzpomín-
kách s námi žiješ dál. Dne 26. ledna uplyne 7 let 
od chvíle, kdy od nás odešel manžel, tatínek a dě-
deček, pan Jan BřeZOvič. S láskou vzpomíná 
manželka, děti s rodinami a vnoučata.

Dne 29. ledna by se dožil 80 let pan Jaroslav 
měChuRA. V měsíci červnu vzpomeneme  
20 let od jeho tragického úmrtí. Děkujeme za  
tichou vzpomínku. Manželka, dcera a syn s rodi-
nami

Dne 30. ledna, si připomeneme 11. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš syn, pan Zbyněk  
BRáZdil. Všem, kdo vzpomínají s námi, děkuje 
rodina Brázdilova.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli 
rádi. Dne 31. ledna uplyne 30 let od úmrtí pana  
Františka steJskAlA. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka a dcery s rodinami.

Dne 3. prosince uplynulo 7 let od úmrtí pana sta-
nislava kOPeCkÉhO. Kdo jste jej znali, vzpo-
meňte si s námi. Děkuje a s láskou vzpomíná celá 
rodina.

Ptáme se zas a znova, když přicházíme k Vašim hrobům, 
proč Vaše srdce přestala bít, vždyť jste pro nás mohli žít.  
Dne 6. prosince 2017 uplynul již sedmý stále smutný 
rok, kdy nás navždy opustila maminka a  babička, paní  
marie vANčíkOvá, v březnu letošního roku by se dožila 83 
let. Dne 21. prosince 2017 jsme vzpomenuli 9. výročí úmrtí je-
jího bratra, pana Jana kOBylíkA. V červnu letošního roku 
by se dožil 80 let. Dne 27. prosince tomu bylo 22 let, co navždy 
odešel tatínek a dědeček, pan Jaromír vANčík, který by se 
letos v září dožil 93 let. S láskou a úctou vzpomínají za rodi-
nu jen dcera Jana a vnuk Nicolas Mário. Děkujeme všem, kdo 
vzpomínají s námi. 

Dne 29. prosince tomu bylo 30 let, kdy nás opus-
tila naše maminka, paní ludmila lisOvá.  
S láskou a vděčností vzpomínají dcery Marie, 
Jana a Pavla s rodinami.

Dne 4. ledna jsme si připomněli 12. výročí úmr-
tí manžela, otce, dědečka a pradědečka, pana  
Antonína hROChA. Za tichou vzpomínku  
děkují manželka Jitka a dcery Jitka a Jarmila  
s rodinami.

I když Ti osud život vzal, v našich srdcích žiješ dál.
Dne 5. ledna jsme vzpomenuli 10. výročí úmrtí 
mého manžela, pana Aleše kuNdeRy. S láskou 
vzpomíná manželka Marie, dcera a synové s ro-
dinami.

Dne 5. ledna uplynuly 2 roky od chvíle, co nás 
opustila naše milovaná maminka, babička a praba-
bička, paní ludmila veselá. Vzpomínají syno-
vé Miroslav, Jan a Milan s rodinami.

Dne 10. ledna uplynuly 3 roky od úmrtí pana  
Aloise OlŠákA. S láskou a úctou vzpomíná  
rodina.

Na den 11. ledna připadá 10. výročí úmrtí paní  
Boženy ZikmuNdOvÉ. Vzpomíná syn  
František a syn Jiří s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 12. ledna 
uplynul rok, co nás nečekaně opustil náš syn,  
pan Antonín míčA. Stále vzpomínají rodiče,  
sestry Jarmila a Jitka s rodinou.
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Dne 8. ledna 
oslavila naše 
maminka, paní 
eva mAChŮ, 
75 narozeniny. 
Touto cestou 

jí děkujeme za péči, oběta-
vost a za vše, co nás nauči-
la. Do dalších dlouhých let 
přejeme ještě jednou hod-
ně zdraví, štěstí a pohodu. 
Máme Tě rádi. Přejí Dušan, 
Lenka a Laďka s rodinou.

BlAhOPřáNí

OdvOZ ZdARmA – CeNA dOhOdOu

In
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společenská kronika: zá-
kladní cena za zveřejnění je 
200  Kč vč. DPH/osoba. Pod-
klady a platby přijímá TIC, 
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 
8–12 hod., tel.: 571 118 103.

iNZeRCe

Děkujeme všem, kteří se 
přišli 20. listopadu rozlou-
čit s panem vojtěchem  
ŠtěPáNíkem. 
Díky za květinové dary, slo-
va útěchy a tichou vzpomín-
ku. Manželka, syn a dcera 
s rodinami.

Pokud jste nedostali Otro-
kovické noviny do schrán-
ky, jsou k vyzvednutí v Tu-
ristickém informačním 
centru v Otrokovické BE-
SEDĚ od 29. ledna. Ote-
vírací doba: Po–Pá 8–12, 
13–18 hod., So 8–12 hod. 
Chyby v distribuci hlaste 
redakci, tel. 571 118 104,  
e-mail: redakce@otroko-
vickenoviny.cz

Z důvodu stěhování hle-
dám ke koupi dům v Otroko-
vicích a okolí do 10 km. 
Tel.: 703 128 762.

Nutně hledám ke koupi 
byt. Tel.: 731 362 416.

správné odpovědi na otázky z kvízu ze strany 5:

1)  Cyklista může užít chodníku k jízdě na jízdním kole: 
správná odpověď je c)  Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné 
účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na 
chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně (§ 58 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.).

2) Obchvat Otrokovic na D55 v úseku mezi 30. a 32. kilometrem smí užít:
správná odpověď je a)  Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních sou-
prav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h. V úseku dálnice procházejícím 
obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou do-
pravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. Mimo obslužná zařízení dálni-
ce je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze  
a jízda po dálnici (§ 35 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.).

3) Chodec pohybující se po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, kde není veřejné osvětlení,  
je povinen mimo obec: 
správná odpověď je b) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnos-
ti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětle-
ním, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly vi-
ditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (§ 53 odst. 9 zákona  
č. 361/2000 Sb.).   (dop)

Bezpečný dopravní prostor: správné odpovědi
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PlyNOseRvis-tOPeNí 
Zdeněk srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla Karma, ohřívače 
vody Mora, Ariston, Enbra.  
Tel. 604 988 815.

POděkOváNí

sPOlečeNská kRONikA
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Neznám metodika prevence, který 
by se často nezamýšlel nad otázkou, 
jaká forma prevence je nejúčinnější 
či jak nejefektivněji přesvědčit žáky, 
že rizikové chování je nebezpečné. 
Výzkumy jasně ukazují na fakt, že 
prevence typu „Neolizujte to zábra-
dlí….“ je jednoznačně neefektivní. 
Podněcuje v dětech zvědavost, co je 
zakázané, je v tomto věku lákavé. 
Jak tedy na děti působit tak, aby to 
mělo smysl? Naším cílem je změnit 
myšlení a následně i chování dětí, 
seznámit je s riziky a dát jim mož-
nost rozhodnout se, po které cestě 
se vydají. Požadovaného výsledku 
můžeme dosáhnout mimo jiné také 
prožitkovými preventivními pro-
gramy.

Před dvěma lety jsme navázali 
spolupráci s olomouckým D sdru-
žením, které se zabývá realizací 
výše zmíněných programů. V roce 
2017 se téměř 420 našich žáků a 25 

pedagogů zúčastnilo šesti různých 
prožitkových programů. Jednalo se 
zejména o programy cílené na zlep-
šování a posilování pozitivního kli-
matu ve třídě, odmítání rizikových 
situací či drog, zamyšlení se nad 
prevencí šikany či úskalími kyber-
šikany. Žáci museli sami řešit kri-
zové situace, reagovat, přemýšlet 
a v neposlední řadě se vcítit do kůže 
někoho, komu je ubližováno, je 
v průšvihu nebo se ocitl ve zdánlivě 
neřešitelné situaci.

Motiv příběhu programu pro 
nejmenší děti byl opřen o pohádku 
Máša a medvěd. Cílem bylo uká-
zat dětem, že každá situace se dá 
řešit. Žáci participovali na příběhu 
dívenky, která neposlechla ma-
minku, odešla z domu a poškodila 
vázu v medvědím domečku. Museli 
zodpovědět otázky typu:  Co s tím, 
když něco provedu – třeba poško-
dím cizí věc či něco ukradnu nebo 

někomu ublížím, i když to třeba ne-
bylo se zlým úmyslem? Jaké to je 
být v kůži rodičů, když to se mnou 
řeší? Jaké jsou možnosti nápravy? 
Je možné průšvihům předcházet?

Nejstarší žáci se naopak ocitli 
v situaci patnáctileté výtvarně na-
dané Petry, která se, přestože pro 
ni byla droga jen občasným zdro-
jem extatického prožitku, dostala 
do konfliktu se zákonem a hrozilo 
jí trestní obvinění. Dívka se do pro-
blémů dostane za okolností, které 
jsou dospívajícím blízké – přes part-
nera, přes první opravdový milostný 
vztah. 

K perfektně zpracovaným téma-
tům ještě musíme přičíst fakt, že 
realizátoři programů jsou vesměs 
herci, takže provedení programů 
je vysoce profesionální a vtáhne 
do děje i toho, komu se ze začátku 
moc nechce.

Jistě vás napadne otázka, proč 
takových programů není na školách 
víc… Odpověď je zdánlivě jedno-
duchá. Finanční zajištění prevence 
rizikového chování leží vesměs 
na školách, které obecně nemají 
moc prostředků. Jednou z možnos-
tí, jak financovat nějaký program, 
je podat žádost o dotaci. Nám se již 
podruhé podařilo získat dotaci Zlín-
ského kraje na projekt Na jedné lodi 
II. Zlínský kraj se na projektu podí-
lel šedesáti procenty, škola doplatila 
zbytek. Jsme velmi rádi, že se nám 
díky pomoci Zlínského kraje poda-
řilo podpořit prevenci na naší ško-
le a posunuli jsme se o kousek dál 
v boji s riziky a nástrahami dnešní 
doby.
 mgr. martina kRyŠkOvá, 
 školní metodička prevence, 
 ZŠ Mánesova

Na jedné lodi ii.: existuje efektivní prevence?

Otrokovická průmyslovka žije a je vidět
I když prosinec bývá pro studenty 
i učitele kratším měsícem a všichni se 
těší na vánoční prázdniny, na Střední 
průmyslové škole v Otrokovicích se 
konala celá řada zajímavých akcí pro 
žáky, zaměstnance, ale i účastníky 
z jiných základních či středních škol 
a širokou veřejnost z regionu. Škola 
je velmi dobře vnímána také svým 
zřizovatelem, jen v posledním měsíci 
loňského roku byl hejtman Zlínské-
ho kraje třikrát v kontaktu se školou 
a osobně poděkoval zaměstnancům 
a žákům odloučeného pracoviště 
školy v budově zlínské „21“ za jejich 
celoroční práci. 

První prosincovou akcí byla sou-
těž Mladý chemik, která se konala 
5. 12. na SPŠ Otrokovice a jejíhož 
druhého kola se zúčastnilo 45 žáků 
z 15 základních škol regionu. O den 
později školou chodil Mikuláš se 
svojí veselou družinou a přispí-
val k adventní atmosféře ve všech 
školních budovách. Čtvrtek 7. 12. 
byl na události nejpestřejším dnem 
měsíce. V tento den se uskutečnila 
kolaudace budovy Jezerka za účas-
ti hejtmana a statutárního náměstka 
hejtmana Zlínského kraje. Budova 
byla během roku zateplena a byla zde 
vyměněna okna. Ve stejný den ško-
lu navštívili žáci z pěti partnerských 
středních škol z Prahy, Českých 
Budějovic, Moravského Krumlova, 
Znojma. Náplní akce byl turnaj žáků 
ve florbalu a v pátek 8. 12. zhléd-

la stovka studentů atraktivní show  
M. Londesborougha s názvem Světlo 
a zvuk. Ve čtvrtek 7. 12. zaměstnanci 
a žáci otrokovické průmyslovky za-
jišťovali vánoční večírek pro pracov-
níky Krajského úřadu Zlínského kraje 
a zapomenout nesmíme ani na tradič-
ní oblíbenou Noc alchymistů, kterou 
ve čtvrteční podvečer navštívilo více 
než 300 spokojených dětí a jejich ro-
dičů. Zvědaví badatelé a badatelky si 
vyzkoušeli nejrůznější experimenty 
s barevnými ohni, tajným písmem 
či barevným slizem. Kdo měl odva-
hu, mohl ochutnat experimentární 
kuchyni Alchymisty Dusíka, umýt 
si ruce mrazivou lázní, vyzkoušet 
experiment hořících rukou, seznámit 
se s vodními hady, navštívit čaroděj-
nici a nechat si vyvěštit zářnou bu-
doucnost z rukou a hvězd. Na závěr 
návštěvníci prošli tajnou chodbou ze 
středověku až do moderní doby plné 
fyzikálních pokusů, které připravi-
li v Experimentariu vědátoři ze ZŠ 
Mánesova. Ti odvážnější si vyzkou-
šeli sed na pohodlné hřebíkové židli 
a spoustu dalších zábavných aktivit.  

V předvánočním týdnu se 21. 12. 
ve sportovní hale konalo finále Vá-
nočního turnaje, 17. ročník soupeření 
chlapců a dívek. Turnaje ve futsalu 
chlapců se zúčastnily všechny třídy 
školy. Ze 4 kvalifikačních skupin 
do finálové skupiny postoupily čtyři 
týmy – za prváky AU1K, za druháky 
AE2I, za třeťáky GP3A a za čtvrťáky 

4. A. Ve finálovém turnaji se nej-
prve odehrály semifinálové zápasy 
a z nich do úplného finále postoupily 
třídy 4. A a GP3A. Událost sledovali 
všichni studenti a učitelé SPŠ Otro-
kovice, kteří byli unešení atmosférou 
a napětím utkání o první místo. Zápas 
byl vyrovnaný do posledních sekund 
– v nich se nakonec štěstí přiklonilo 
stejně jako loni na stranu chemiků 
ze 4. A, kteří vyhráli s výsledkem 
5:4. Volejbal dívek potřetí za se-
bou vyhrála třída 4. A, která ve fi-
nálovém utkání porazila družstvo 
3. AB. O den později se žáci oboru 
kuchař-číšník setkali s hejtmanem 
Zlínského kraje, který jim poděkoval 
za jejich práci v krajské budově „21“. 
Prosincový program byl slavnostně 
završen v pátek 22. 12. vánoční aka-
demií školy v Otrokovické BESEDĚ. 

Střední průmyslová škola Otroko-
vice žije a je vidět. Pokud i Vy máte 
zájem se přijít podívat, během ledna 
a února je možné školu navštívit kaž-
dou středu odpoledne, a pokud si žáci 
nevěří, že úspěšně zvládnou přijímací 
zkoušky, je možné se přihlásit a zku-
sit si je nanečisto.

Informace o termínech přijímacích 
zkoušek nanečisto a všechny další in-
formace najdete na webových strán-
kách školy www.spsotrokovice.cz 
a nově také na školních facebooko-
vých stránkách www.facebook.com/
spsotrokovice.  Jana GAlOvá, 

 SPŠ Otrokovice

Ve středu 20. prosince se v I. A otevřely čtvrtou ho-
dinu dveře a za nimi  – vánoční překvapení! Jejich 
starší kamarádi z 8. A vešli s rozsvícenými svíčkami 
a po krátkém přivítání přečetli prvňáčkům připrave-
nou pohádku Všetečný vánoční andělíček, kterou do-
provázely obrázky na interaktivní tabuli. Děti napjatě 
poslouchaly napínavý příběh o nezbedném andělíč-
kovi a jeho polepšení. Po pohádce následovaly dvě 
krásné koledy, které si připravili chlapci a děvčata  
z I. A i s paní učitelkou.

No a na závěr zazněly i dvě vánoční písně v podá-
ní osmáků, které jsme si všichni zazpívali společně. 
Užili jsme si krásnou vánoční atmosféru a těšíme se 
na další setkání.

 mgr. Pavlína heReNtiNOvá, ZŠ T. G. M.

vánoční překvapení

I tentokrát byl jednou z akcí dne otevřených dveří 
na naší škole turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho 
šestatřicet žáků II. stupně.

Nejprve se soutěžící rozlosovali do sedmi základ-
ních skupin, ve kterých se utkali systémem každý 
s každým. Mohli jsme sledovat velmi vyrovnaná 
utkání i partie, které skončily neskutečně rychle. Už 
v této fázi bylo vidět, kdo se asi probojuje do finá-
le. Ze základních skupin postoupili vždy 2 nejlepší 
do semifinále. Obě semifinálové skupiny už byly 
vyloženě pánskou záležitostí. Kluci zase hráli každý 
s každým. Podle dosavadního průběhu nás složení 
finálové skupiny ani nepřekvapilo. Do finále se pro-
bojovali: loňský vítěz Ondra Lapčík ze VII. B, dosud 
utajený talent z IX. A Lukáš Vyoral, velký příslib 
do budoucna Patrik Kolářík ze VI. A a vynikající 
stratég Denis Rotari ze VII. A. Po sehrání šesti finá-
lových utkání byl znám vítěz, který porazil všechny 
své soupeře. Ale o umístění na dalších stupních ví-
tězů bylo ještě nutné sehrát další rozhodující bitvy, 
protože všichni ostatní měli na svém kontě jen jedno 
vítězství. Po těchto rozhodujících zápasech je pořadí 
turnaje v piškvorkách následující:
Vítěz: Ondřej Lapčík, VII. B 
2. místo: Lukáš Vyoral, IX. A 
3. místo: Patrik Kolářík, VI. A 
4. místo: Denis Rotari, VII. A
Vítězům gratulujeme! mgr. Zuzana POkORNá, 
 mgr. miroslava málkOvá, 
 organizátorky turnaje, ZŠ Trávníky

turnaj v piškvorkách

Pastelkovou školkou se 6. prosince linula vůně per-
níkového těsta. Studentky UTB Zlín společně s dět-
mi navozovaly vánoční atmosféru vykrajováním per-
níčků. Následně nás trochu vystrašila čertí družina, 
která k nám zavítala spolu s Mikulášem a andílky. 
Čertí družina však měla smůlu a odešla s prázdnou. 
U nás totiž máme samé hodné děti.  
 Bc. Jana vykOukAlOvá, 
 Mateřská škola Otrokovice

v Pastelkové školce bylo veselo



Dvacet dobrovolníků, kteří se 
minimálně sedm let bez nároku 
na odměnu věnují dětem a mlá-
deži jako trenéři či vedoucí růz-
ných oddílů, ocenili v prosinci 
představitelé Zlínského kraje. 
Mezi oceněnými byly i cvičitel-
ky TJ Jiskra Otrokovice, oddílu 
sport pro všechny Alena JeŽO-
vá a magda vAClOvá.
Co vás přivedlo ke sportu?
Alena Ježová (A. J.):  Cvičím 
a hýbu se od malička. Běhali 
jsme kolem baráku, byli jsme 
pořád na hřišti. Prostě něco úpl-
ně jiného než většina dnešních 
dětí.
Magda Vaclová (M. V.): 
Ve třech letech mě rodiče při-
vedli sem na sokolovnu a tím to 
začalo. Sokolovně jsem věrná 
celý život, kromě pár let, kdy 
jsem žila v Napajedlích. Pohyb 
mě prostě baví.
A k trénování?
(A. J.): Trénování tak nějak vy-
plynulo ze situace. Dovedla mě 
k tomu v roce 1994 kamarádka, 
co vedla na sokolovně cvičení 
žen. Tehdy zrovna končila jiná 
cvičitelka v kategorii rodičů 
a dětí. Tuto kategorii vedu do-
dnes. Dál se k tomu přidala ka-
tegorie předškoláci a starší děti. 
Je krásné pozorovat v září zprvu 
bázlivé děti, které jsou na konci 
roku otrkané – zvládnou se na-
učit odvaze, kamarádství a naučí 
se nové cviky a věci. Nejvíc je 
to vidět na nejmenších dětech 
v kategorii rodičů a dětí, kdy se 
malí napřed bojí skočit do peřiny 
a časem už tam skáčou sami. 

(M. V.): Na sokolovně působila 
řada dobrých cvičitelů, kteří byli 
našimi vzory. Chtěla jsem to 
tedy zkusit. Začala jsem v osm-
nácti letech napřed jako výpo-
mocný cvičitel. Tato práce mne 
baví dodnes. 
Jak v dnešní době přimět lidi, 
aby se hýbali?
(A. J.): Každý musí chtít sám, 
odhodlat se a nevymlouvat se 
třeba na počasí.
(M. V.): Je to těžké. Myslím, že 
lidé jsou dost pohodlní a spíše 
si hledají důvody, proč to nejde 
než způsoby, jak se do cvičení 
zapojit. Žádnou radu nad zlato 
nemám, ale naše asociace má 
správné heslo „Pohyb je život“, 
a tím by se měli lidé řídit.  
Jaké jsou nejčastější vady a po-
ruchy u dětí i dospělých, pokud 
jde o pohyb a držení těla?
(A. J.): Cvičím jen děti, ale 
u nich musím říci, že je hodně 
co zlepšovat. Nováčci na začát-
ku školního roku neumějí chytit 
balon ani běhat ani skákat, mají 
křivá záda. Na konci školního 
roku to bývá o dost lepší. 
(M. V.): U dětí bývá hodně vidět 
sklon ke skolióze, tedy vyboče-
ní páteře, a pak sklon ke kifóze, 
tedy vyhrbená záda, odstáté lo-
patky. Je vidět, že se nehýbou. 
My jsme došli ze školy a už jsme 
běhali po ulici, hráli hry a rodiče 
nás večer svolávali domů. Dnes 
dojdou děti ze školy domů a sed-
nou k televizi, počítači, takže 
svaly zejména v horní části těla 
mají opravdu hodně oslabené. 
 Anna NOvOtNá
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magda vaclová
Předsedkyně oddílu sport pro všechny  
TJ Jiskra Otrokovice od mládí provozova-
la sportovní gymnastiku a turistiku. Léta 
vedla oddíl žactva a dorostu. Nyní je cvi-
čitelkou zdravotního cvičení, vede hodiny 
zdravotního cvičení pro děti a dospělé. 
Podílí na pořádání různých akcí, jako je 
Tradiční ples, karnevaly, Noc sokoloven.  
V roce 2014 byla oceněna městem Otroko-
vice cenou za celoživotní práci a dlouho-
dobý přínos pro otrokovický sport.

Alena Ježová
Členka TJ Jiskra Otrokovice, oddílu sport pro 
všechny. Má cvičitelský kurz všeobecné gymnas-
tiky. Vedoucí dětských táborů a sportovních sou-
středění. Je hlavní pořadatelkou Mezinárodní pře-
hlídky pohybových skladeb Otrokovice. V roce 
2006 získala od města Otrokovice cenu v kate-
gorii nejlepší trenér, v roce 2013 titul Pracovník 
volnočasových aktivit. Od roku 2016 je hlavní 
koordinátorkou projektu FitKoloběh Otrokovice. 
Správkyně webových stránek oddílu www.soko-
lovnaotrokovice.cz a FB Sokolovna Otrokovice.

Cvičitelky z otrokovické sokolovny: lidé se málo hýbou. Ale co s tím?

Jsme jedničky! Alena Ježová (zcela vlevo) a Magda Vaclová (zcela vpravo) na Mezinárodní pře-
hlídce pohybových skladeb Otrokovice 2016. V sokolovně, kde trénují, mohou lidé najít různé druhy 
pohybu s různými pomůckami. Hitem posledních let jsou třeba koloběžky, HIIT či Woudink, houpeme 
se ke zdraví a paleta zdravotních cvičení, jako jsou trampolínky, cvičení na balonech, SM systém.  
 Foto: archiv oddílu

Každou první 
středu v měsíci 
se mimo pravi-
delné týdenní 

kontrolní dny mohou schá-
zet představitelé a zastupitelé 
města na staveništi Městské 
sportovní haly Otrokovice. 
Zástupce zhotovitele a hlavní 
stavbyvedoucí informují vedení 
otrokovické radnice o aktuální 
situaci na stavbě a postupu pra-
cí. Dne 3. ledna se uskutečnil 
další kontrolní den. „Před Vá-
nocemi jsme vylévali poslední 
podkladní vrstvu podlahy, aby 
měla alespoň týden na zrání, 
kdy na podlahu nikdo nevstu-
poval. V příštím týdnu začne-
me přeměřovat vlhkost. V tuto 
chvíli objekt vytápíme, aby 
docházelo k efektivnějšímu 
vysoušení,“ informoval o aktu-
álních postupech prací zástupce 
zhotovitele Jiří Stacke.

V současné době je hoto-
vá střecha a částečně i fasády. 
Jakmile se zlepší klimatické 
podmínky, bude se pracovat 
na dokončení fasád. „Nyní pro-
vádíme omítky a v polovině 

ledna zahájíme betonáž podlah 
v přístavbě. V lednu také zahá-
jíme montáž roštů pro akustické 
obklady a sádrokartonové ob-
klady tady na hale. To zname-
ná, že se bude finalizovat celý 
povrch. Následně v únoru zahá-
jíme montáž obkladů a dlažeb,“ 
objasnil Stacke. 

Dále informoval, že v led-
nu bude vytvořen podrobný 
harmonogram dokončovacích 
prací, který bude předán a kon-
zultován s pracovníky odboru 
rozvoje města. Ten by měl ob-
sahovat i konkrétní časové úda-
je o dokončení.  „Ačkoliv práce 
probíhají ve stanovených termí-
nech, vyjma drobného prodlení 
z důvodu změny povrchu pod-
lahy, další práce jsou závislé 
na počasí. Vždycky je lepší 
pracovat za vhodných klima-

tických podmínek, aby rychlost 
nebyla na úkor kvality,“ uzavřel 
Stacke.

Další kontrolní den, kde se 
budou moci zastupitelé sezná-
mit s dalšími postupy prací, se 
uskuteční 7. února. „Koncem 
minulého roku jsem obdržel 
oznámení ze Zlínského kraje, 
že se krajští zastupitelé rozhodli 
navýšit dotaci na rekonstrukci 
haly o pět a půl milionu korun. 
Celkem tedy obdržíme z kraje 
dotaci sedm a půl milionu ko-
run,“ pochvaluje si starosta Ot-
rokovic Jaroslav Budek.

Práce na revitalizaci spor-
tovní haly začaly koncem dub-
na minulého roku. Dokončení 
stavby se předpokládá na přelo-
mu března a dubna 2018. 

 Romana stehlíkOvá, 
 mluvčí Otrokovic

sportovní hala bude mít brzy podlahu i vnitřní obložení

Stavební stav při kontrolním dni 3. ledna. Foto: Anna NOvOtNá mladí atleti závodili na Štěrkovišti

mezinárodní mítink byl tentokrát až v Nehvizdech
Až do městyse Nehvizdy le-
žícího v širším okolí Prahy 
se tentokrát vydali příznivci  
otrokovického mezinárodního 
atletického mítinku. Vzhledem 
k revitalizaci Městské sportovní 
haly se totiž pořadatelé otroko-
vického klání atletů domluvili 
právě s organizátory akce Hvěz-
dy v Nehvizdech. „Část pořa-
datelského týmu z Otrokovic 
a někteří tradiční partneři naší 
akce se tak podíleli na organi-
zaci a podpoře tohoto závodu, 

se kterým chceme v budoucnu 
spolupracovat,“ uvedl za otro-
kovické atlety Michal Petřík. 
Koncept otrokovického mítinku 
je tak osvědčený a úspěšný, že 
si jej „propůjčili“ v Nehvizdech. 
„Chtěli jsme, aby tam byla měst-
ská stopa, a proto je jedním ze 
závodů Velká cena města Otro-
kovice (výška žen) a Velká cena 
METAL-PS mezinárodního ha-
lového mítinku Otrokovice (zá-
vod vozíčkářů). Mítink se konal 
18. ledna.  (red)

Tradiční atletická Mikulášská hala 
se sice na sklonku loňského roku 
neuskutečnila, mladí atleti si ale 
přesto zasportovali. Útočiště našli 
v hale na Štěrkovišti. Na rozdíl 
od minulosti se však místo závod-
níků z Kopřivnice, Zlína či Uher-
ského Hradiště utkali 21. prosince 
na Vánoční hale pouze domácí.

Hoši a dívky ze starší přípravky 
ročníků 2006–7, mladší přípravka 
ročníků 2008–9, atletická školička 
ročníků 2009–10 a miniatleti roč-
níku 2011 a mladší si zazávodili 
v běhu s překážkami, ve skoku 
do dálky a hodu raketkou. Celkem 
čtyřicet  dětí předvedlo v předvá-
noční atmosféře výborné výkony. 

„Malí atleti atletického oddílu 
TJ Jiskra Otrokovice i atletických 
kroužků při DDM Sluníčko uká-
zali početnému obecenstvu, co 
se od počátku školního roku již 
dokázali naučit,“ přiblížil trenér 

Aleš Prudký s douškou, že nových 
dovedností není málo i přesto, že 
v této zimní sezoně jsou tréninko-
vé podmínky pro malé atlety do-
slova svízelné. 

„Plánovaná revitalizace Měst-
ské sportovní haly poslala malé 
atlety do ,vyhnanství‘ různých 
malých tělocvičen, kde je nácvik 
atletických disciplín velmi ztížen. 
Přes tyto skutečnosti se všichni 
trenéři a trenérky v jednotlivých 
skupinách snaží, aby příprava 
byla co nejpestřejší a nejkvalit-
nější a všichni se společně těší 
na jaro a na příští zimu v novém, 
v revitalizované hale,“ dodává 
Prudký. Věří, že tam se opět do-
čkají spousty tradičních závodů 
v opravdových atletických dis-
ciplínách na dráze a v sektorech 
technických disciplín a že se jim 
tam bude dařit, jako tomu bylo 
v předchozích letech.  (ano)
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Štědrý večer si sice užívali  
otrokovičtí otužilci u vánočního 
stromečku, dopoledne ovšem 
neodolali vábení chladných vod 
Štěrkoviště. Někteří z devate-

nácti otužilců se jen krátce smo-
čili, jiní plavali i několik minut 
ve vodě o teplotě 1,5 0C. Vzduch 
měl teplotu 7 0C. 

Zimní plavce je možné 

na Štěrkovišti potkat v sezoně 
každou neděli od 15 hodin. Otu-
žování je podle jeho propagátorů 
prevencí nachlazení, chřipky, 
angíny, i dalších nemocí, jako 

je vysoký krevní tlak či bolavá 
záda. Musí mu ovšem předchá-
zet příprava. 

„Do takto ledové vody nemů-
že vlézt každý, kdy si vzpomene. 

Při otužování platí zásady: postu-
povat pozvolně, vytrvale a dlou-
hodobě,“ upozornila otrokovická 
otužilkyně Renáta Straková.  

(ano), foto: martin stRAkA

vánočního kapříka neulovili, ovšem rýmu také ne

V sobotu 6. ledna uspořádal oddíl KES-
BUK 2. ročník Tříkrálového trailového 
běhu. A protože se jedná o oddíl extrém-
ních sportů, loňských minus 15 stupni 
letos vystřídaly skoro jarní teploty. Zvl-
něná trasa okolím kopce Tresného přilá-
kala na dvou tratích, pět a deset kilome-
trů, více než sto závodníků a třicet dětí.  
S blátivou a uklouzanou tratí se na kratší 

trase nejlépe popasoval Filip Vabroušek 
a Tereza Golová a na delší pak Libor 
Černocký a Helena Kovařčíková. Podě-
kování za vydařený závod patří nejen 
všem závodníkům, divákům za povzbu-
zování, ale i našim sponzorům a přede-
vším městu Otrokovice za dlouhodobou 
podporu pohybu v přírodě. 
 Zuzana NádeNíčkOvá, KESBUK

úspěšný 2. ročník tříkrálového trailového běhu

TJ Jiskra Otrokovice, oddíl házené zve diváky na 

Jiskra Winter Handball Cup 2018
sobota 3. února, sportovní hala Štěrkoviště

     Přijďte povzbudit otrokovické házenkářky. 

Sportovní klub Baťov 1930 pořádá nábor 
chlapců a děvčat ročníků 2010–2012 do 
předpřípravek. Nyní hrají v tělocvičně, 
od března je možné přijít na hřiště Spor-
tovního areálu Baťov vždy v úterý, středu 
či pátek od 15.30 hodin. Děti si s sebou 

vezmou sportovní oblečení, sportovní 
obuv (kopačky) a míč.  Informace podá 
i během ledna a února správce areálu. 
Tým SK Baťov 1930 zve srdečně rodiče  
s dětmi, kteří mají chuť sportovat a po-
znat nové kamarády. (red)

Předpřípravky Baťova hledají nové posily

Na prosincovém zastupitelstvu byl 
schválen program pro poskytování dota-
cí z rozpočtu města Otrokovice v oblasti 
sportu na rok 2018. Celková částka, která 
je v rozpočtu vyčleněna k těmto účelům, 
činí sedm milionů čtyři sta tisíc korun, 
tedy o čtyři sta tisíc více než vloni.

Žádat o dotace mohou spolky se sídlem 
v Otrokovicích,  které vykonávají činnost 
v oblasti tělovýchovy a sportu. 

„Zájemci mohou o dotaci žádat od  
5. do 28. února a doručit je  na  Městský 
úřad Otrokovice, odbor školství a kul-
tury,“ uvedla vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková. 

Činnost spolku nesmí být komerční se 
zaměřením na dosahování zisku a jeho 
členové musejí být fyzické osoby. Bližší 
informace naleznete na www.otrokovice.
cz – formuláře – sport.  (ste)

dotace pro otrokovické sportovce 


