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osmnáct osobností. Sto let od založení samostatného Československého státu si připomínalo také město Otrokovice. Tomuto významnému svátku byl věno-
ván celý 25. říjen. Oslavy pak vyvrcholily tradičním slavnostním večerem v Otrokovické BESEDĚ. Na něm se předávaly ceny významným osobnostem města.  
V letošním roce byla rozdána celkem čtyři ocenění. Město zároveň odměnilo i všech osmnáct dosavadních oceněných osobností města. Ty si také odnesly památné 
stříbrné medaile jako vzpomínku na toto významné výročí.   (šar), foto: Martina Fojtíková, více na str. 2

oslavy 100 let založení republiky vyvrcholily předáním pamětních medailí 

VážENí ČTENáři,
píše se rok 1989. Všechny státy východního bloku se už zbavily 
svých komunistických vlád, jen v Československu zatím zůstává. 
A potom přichází 17. listopad. Policie mlátí studenty na Národní 
třídě, po pár dnech vznikají stávkové výbory, herci a studenti po-
stupně rozhýbají celou zemi, tvoří se buňky Občanského fóra, věci 
konečně dostávají správný směr. Komunisté to postupně vzdávají 
a já zažívám nesdělitelný pocit, když vidím, jak dělníci vypískali 
čelného funkcionáře KSČ soudruha Štěpána, když Marta Kubišová 
po mnoha letech zpívá z balkonu Modlitbu a vedle stojí Václav Ha-
vel, budoucí prezident. Uběhlo pár let a při cestách po světě jsem 
zažil úžasný pocit, když jsem někde řekl, že jsem z České republiky 
a Američané, Němci, italové, ba i Slováci uznale řekli „Česko – 
Václav Havel.“ Byl jsem poprvé pyšný, že jsem Čech, byl jsem po-
prvé pyšný na svého prezidenta. Třeba to ještě někdy zažiji. Uběh-
lo bezmála třicet let, mnohé se změnilo. Vzpomínám na tu dobu, 
na nevinné vězně, zmanipulované politické procesy, zničené životy 
tisíců lidí. Vzpomínám i na mnohahodinové řady na jakékoliv zboží, 
na většinou zpustlé památky, na sortiment cestovní kanceláře Če-
dok: Balaton, NDR a Bulharsko, ostatní jen pro někoho. Dobře si 
pamatuju na vekslování s bony, abychom si mohli koupit rifle v Tu-
zexu, na výlety do Maďarska pro trička, která jsme potajmu převá-
želi přes hranice a další „speciality“ minulého režimu. Každá doba 
má své problémy. Jsou ale hodnoty, které nesmí chybět, aby se moh-
la společnost rozvíjet. A to jsou svoboda a demokracie. Díky všem, 
kteří na to nezapomínají, i všem, kteří o ně pečují. jiříHolub,                                                                                                                                  
 Rozumění Otrokovice

Po další čtyři roky povede měs-
to Otrokovice jeho dosavadní 
starosta Jaroslav Budek. Ten 
tak zůstává v čele radnice již 
třetí volební období. Do této 
funkce jej opětovně zvolilo 
zastupitelstvo, které se sešlo  
1. listopadu na svém ustanovu-
jícím zasedání v Otrokovické 
BESEDĚ.  

Jaroslav Budek kandidoval 
za hnutí ANO 2011 (bez poli-
tické příslušnosti), které v le-
tošních komunálních  volbách 
v  Otrokovicích  zvítězilo  po-
čtem 31 426 hlasů. 
Strana  pak  hledala  mezi 

ostatními  politickými  usku-
peními  vhodné  koaliční  part-
nery.  „Vzhledem  k  tomu,  že 
ke  koaličnímu  jednání  bylo 
vítěznou  stranou přizváno  cel-
kem  pět  politických  subjektů, 
povolební  vyjednávání  nebylo 
jednoduché. Nakonec jsme ale 
našli  dost  průniků  a  shodli  se 
na  prioritních  programových 
bodech,“  uvedl  staronový  sta-

rosta  města  Jaroslav  Budek. 
Koalici nyní  tvoří ANO 2011,  
Nezávislí, VIZE 21 s podporou 
SPD,  Občané  OE  s  podporou 
Pirátů, KDU-ČSL a ODS s cel-
kovým  počtem  osmnáct  man-
dátů. 
V opozici  je tak ČSSD, která 

získala ve volbách  jeden man-
dát, a Nový Impuls pro Otroko-
vice s počtem čtyř mandátů.
Na  prvním  ustanovujícím 

zastupitelstvu  se  celkem  sešlo 
jednadvacet nových zastupitelů 
z  celkových  třiadvaceti.  Jejich 
první  úkol  byl  jasný.  Zvolit 
nové  vedení  radnice  včetně 
členů rady. 
Na post starosty byla, kromě 

Jaroslava Budka, navržena také 
Hana Večerková (ANO 2011).  
V  tajných  volbách  nakonec 
získal Budek celkem sedmnáct 
hlasů,  jeho  protikandidátka 
čtyři hlasy. 
Hana Večerková se nakonec 

stala  místostarostkou,  kterou 
na volebním lístku zakřížkova-

lo celkem osmnáct zastupitelů, 
zbylí tři nehlasovali. 
O dalších členů Rady města 

Otrokovice  rozhodovala  opět 
tajná  volba.  Do  ní  nakonec 
usednou  Ondřej  Wilczynski 
(ANO  2011),  Marta  Zakopa-
lová  (Nezávislí,  BEZPP),  bý-
valý  místostarosta  města  Jiří 
Veselý  (VIZE  21  s  podporou 
SPD, BEZPP), dále Petr Ťopek 
(Občané OE s podporou Pirátů, 
BEZPP) a Vratislav Podzimek 
(KDU-ČSL, BEZPP).
Dění  na  prvním  zastupi-

telstvu  sledovaly  také  zhruba 
tři  desítky  občanů,  kteří  byli 
zvědavi,  kdo  bude  čtyři  roky 
stát  v  čele  jejich  města.  Další 
jednání zastupitelstva  je naplá-
nováno na 13. prosince a bude 
stejně jako všechna ostatní jed-
nání  zastupitelstva  přístupné 
veřejnosti. 

 Šárka Šarmanová
Fotografie vedení města, 

jednotlivých členů rady i za-
stupitelstva najdete na str. 5

v čele otrokovic zůstává Jaroslav Budek
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sázení lip i oceňování osobností. takové byly oslavy 100 let republiky
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obětavá. Čestnou občankou města se stala Zdenka 
Wasserbauerová, která roky pomáhá hemato-onkologicky 
nemocným dětem. Aktivně shání finanční prostředky na to, 
na co běžný nemocniční rozpočet nestačí, a snaží se, aby 
se děti, které musejí trávit veškerý svůj čas v nemocnici a 
bojovat se zákeřnou nemocí, i v tomto prostředí cítily pokud 
možno nejlépe. Díky její pomoci jsou tak nemocniční od-
dělení barevnější a veselejší. Jedním ze způsobů, jak získat 
finance, je také charitativní prodej vánočních růží.

Symbol svobody. Oslavy vzniku samostat-
né ČSR začaly ve městě symbolickou výsad-
bou lip u Městské sportovní haly a v Kvítko-
vicích. Tohoto úkolu se chopil starosta města 
Jaroslav Budek (zleva), tehdejší místosta-
rosta Jiří Veselý, bývalý zástupce primátora 
Dubnice nad Váhom František Mikolášek  
a  také emeritní starosta Stanislav Mišák  
i bývalá starostka Radoslava Matuszková.

Statečný. Neuvěřitelnou odvahu ukázal teprve sedmnáctiletý Tadeáš Heren-
tin, když zachránil život lektorovi anglického jazyka, kterého postihla srdeční 
slabost. Student neváhal a s pomocí operátorky mu poskytl první pomoc. Za 
svůj hrdinský čin získal Cenu města a stal se nejmladším oceněným. 

Uznávaný. Pavel Onderka získal 
titul Osobnost města za význam-
ný přínos pro rozvoj města a jeho 
propagaci v humanitární oblasti. 
Je vedoucím archeologické expe-
dice v súdanské vesnici Wad Ben 
Naga, v níž i s pomocí města Otro-
kovice pomohl dobudovat školu. 

Plná elánu. Titul Osobnost měs-
ta obdržela Ludmila Brázdilová 
za dlouhodobou činnost v kul-
turní sféře. Více než čtyřicet let 
se věnovala pořádání  řady akcí, 
podílela se na kulturním živo-
tě třiadvaceti kroužků a skupin  
i organizaci filmového festivalu.

s úctou. Nedílnou součástí oslav bylo také kladení věn-
ců u pomníku obětí 1. světové války. První z nich položili 
zástupci města na náměstí 3. května, další ozdobil pomník  
v Kvítkovicích před kaplí sv. Anny.



Město rozsvítí desítky nových ozdob
Osmdesát kusů vánočních ozdob na sloupech veřejného osvět-
lení a tři vánoční stromy. To je výzdoba, která  rozzáří  Ot-
rokovice a vytvoří vánoční atmosféru. „v letošním roce jsme 
přikoupili padesát kusů zlatých baněk, které doplní původní 
stříbrné. Celkem sto kusů zlatých a stříbrných baněk bude roz-
místěno na stromě a kolem náměstí 3. května. Náměstí bude 
již tradičně dominovat vánoční strom,“ informoval jednatel 
technických služeb vladimír Plšek. Pořízení nových ozdob 
a opravy stávajícího vánočního osvětlení stály zhruba sedmde-
sát tisíc korun.vánoční strom dopraví pracovníci technických 
služeb na náměstí v pondělí 26. listopadu. „Jedná se o stříbr-
ný smrk, přibližně osm metrů vysoký, který rostl na zahradě 
rodinného domku na Bahňáku. Strom byl příliš velký a bylo 
nutné jej pokácet. majitelé se rozhodli věnovat strom k tomuto 
účelu městu,“ vysvětlil Plšek.   (ste)

junior pas využívá 460 dětí z otrokovic
Už více než dva měsíce mohou žáci ze Zlína a Otrokovic 
využívat takzvané junior pasy, které jim umožňují cestovat  
s Dopravní společností Zlín – Otrokovice celý rok pouze za 330 
korun v celé síti mHD. v Otrokovicích pořídili rodiče svým 
dětem bezmála 460 těchto cenově výhodných jízdenek. Junior 
pas je určený pro děti základních škol s trvalým pobytem v Ot-
rokovicích, Zlíně a ostatních obcích, s nimiž uzavřela DSZO 
smlouvu. Junior pas je platný od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. 
vyřízení pasu sice vyžaduje návštěvu úřadu a předprodeje, 
rodiče však jeho pořízením ušetří až 2 000 korun. „v minu-
lém školním roce si celoroční kartičku pořídilo v Otrokovicích 
přibližně 330 žáků, letos počet narostl vzhledem k příznivější 
ceně,“ uvedl předseda rady jednatelů DSZO Jiří Ondráš.  (red)

technické služby vysadily tisíce nových rostlin
i přes letní vysoké teploty a extrémní sucho se podařilo pra-
covníkům Technických služeb Otrokovice udržet město zele-
né a rozkvetlé. Na květinové záhony a do závěsných nádob 
bylo vysázeno celkem 14 tisíc letniček a 250 trvalek. Parková 
a sídlištní zeleň byla doplněna o 330 nových keřů a 8 nových 
stromů. „Z důvodu extrémního sucha bylo nezbytné zajišťovat 
prakticky každodenní zálivku květinových záhonů a mladých 
stromků,“ uvedl jednatel technických služeb vladimír Plšek. 
Novinkou před Základní školou Trávníky je kamínkový záhon 
s travinami a trvalkami. Nezapomnělo se ani na dětská hřiště, 
kde pracovníci opravili poškozené herní prvky a také vyměnili 
na všech pískovištích písek. ve městě také vznikla dvě nová 
stanoviště pro podporu sběru vytříděných odpadů a byl zvýšen 
počet nádob na sběr plastů, papíru a skla o dalších deset kusů. 
„Díky třídění odpadů za minulý rok tak obyvatelé Otrokovic 
přispěli do městské kasy částkou dva miliony korun,“ upozor-
nil závěrem vladimír Plšek.  (šar)
 
Pozor na podvodné charitativní sbírky
Skupinku podvodníků, kteří se vydávali za pracovníky Dět-
ského fondu Organizace spojených národů – Unicef, dopad-
li v uplynulých dnech otrokovičtí strážníci. „Podvodníci se 
pokoušeli vybírat od občanů finanční prostředky, čímž jsou 
podezřelí z trestné činnosti. Jednalo se o osoby cizí státní pří-
slušnosti,“ upřesnil dále zástupce velitele městských strážníků 
karel koňařík. Falešní pracovníci Unicefu v tyto dny zneuží-
vají předvánočního období, kdy lidé přispívají na charitativní 
účely. „Upozorňujeme proto občany, aby dbali zvýšené opatr-
nosti a v případě jakéhokoli podezření se ihned obrátili na naši 
linku 156 nebo přímo na Policii České republiky na linku 158,“ 
vyzval ještě koňařík.  (red)

Poliklinika bude mít nový nákladní výtah
Přibližně dva měsíce budou probíhat v otrokovické poliklini-
ce práce na rekonstrukci nákladního výtahu. Oprava výtahu 
začala 18. listopadu a potrvá do 20. ledna 2019, stát má dva 
miliony korun. Nákladní výtah je v provozu od samotného ote-
vření polikliniky, tedy přibližně třicet let. „v současné době je 
výtah za svojí životností. Dalším důvodem rekonstrukce je ne-
vyhovující stav z pohledu ovládání a využití výtahu lidmi, kteří 
jsou na invalidním vozíku. Proto jsme se rozhodli přistoupit k  
celkové rekonstrukci výtahu včetně provedení dalších staveb-
ních prací s tím spojených,“ uvedl jednatel městské polikliniky 
Otrokovice Jiří Ondráš. Během rekonstrukce bude vyměněna 
kabina nákladního výtahu a další příslušenství. „Prosíme ná-
vštěvníky, aby v době prací byli opatrní a dbali na svou bez-
pečnost. Děkujeme za pochopení,“ uzavřel Ondráš.  (ste)
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aktuálně z Města

více na www. otrokovice.cz

nový kalendář města ukazuje otrokovice z jiného úhlu

tradičně. Nový kalendář na rok 2019 už je na světě. Jeho slavnostní křest, kterého se ujal starosta 
města Jaroslav Budek (vpravo) a historik Petr Klokočka (vlevo), se uskutečnil 5. listopadu v rámci 
vernisáže 12. ročníku Otrokovického salonu, který byl již tradičně v prvním patře Otrokovické BESE-
DY. Kalendář, který si mohou zájemci koupit v Turistickém informačním centru, představuje známá 
místa Otrokovic, ale tentokrát z jiného úhlu, navíc je doplněn pranostikami. Díla otrokovických vý-
tvarníků mohou návštěvníci vidět až do konce listopadu. (šar), foto: Šárka ŠarManová

Téměř dva miliony korun 
vynaloží otrokovická radni-
ce na opravu dětského hřiště 
za hotelem Baťov – Společen-
ský dům.  Jeho rekonstrukce 
začala v polovině října a hoto-
va by měla být ještě letos. 

Současný stav hřiště už ne-
byl vyhovující, a to hlavně 
svým vybavením i z hlediska 
jeho bezpečnosti. Nyní dosta-
ne zcela nové, moderní  herní 
prvky, které budou moci vyu-
žívat děti ve věkovém rozmezí 
od dvou do čtrnácti let. 

„Herní systém dětského hřiš-
tě  byl vytvořen na základě ros-
toucích požadavků a poptávky 
po netradičních hřištích s vyso-
kou mírou pevnosti a odolnosti 
proti vandalismu,“ vysvětlila 

Dita Doleželová z odboru roz-
voje města. 

Hřiště bude mít otevřenou 
dispozici, bude přehledné jak 
pro děti, tak pro rodiče, a tím 
pádem více bezpečné. 

Sestavy jsou tvořeny herními 
prvky různé náročnosti, jsou 
určeny dětem s odlišnou fy-
zickou připraveností. Dítě zde 
samo postupuje a samo volí 
cestu podle svých možností 
a fantazie. „Nevymezuje dětem 
určitý postup, nechává jim pro-
stor kdykoliv do hry vstoupit 
nebo ji opustit. Současná hra 
je umožněna maximálnímu po-
čtu dětí. Herní prvky dětského 
hřiště jsou vyrobeny z vysoce 
odolných, na údržbu nenároč-
ných materiálů, tak, aby co 

nejlépe odolávaly opotřebení, 
klimatickým vlivům a byla 
zaručena jejich dlouhá život-
nost,“ popsala Doleželová. 

Hřiště má bezmála tři sta 
metrů čtverečních, přičemž do-
padové plochy budou tvořeny 
z lité pryže a zpevněné plochy 
dlažbou. mimo to se počítá 
také s lavičkami, odpadkovými 
koši nebo stojany na kola. Ter-
mín dokončení je naplánovaný 
do 14. prosince tohoto roku.

rekonstrukce dětských hřišť 
se provádějí na území města 
postupně v závislosti na stavu 
jednotlivých hřišť a vyčleně-
ných finančních prostředcích 
na jednotlivá období. 

 romana steHlíková,
 mluvčí města

Hřiště za společenským domem bude nové

Již čtyři roky mohou milovníci 
cyklistiky, turistiky nebo in-line 
bruslení využívat stezku pro 
chodce a cyklisty mezi městy 
Otrokovice a Zlín. O tom, že se 
výstavba cyklostezky vyplatila, 
svědčí počty uživatelů.

„Lidé stezku využívají při 
každodenních cestách do práce, 
do školy a třeba za zábavou. Nej-
více používají stezku cyklisté, 
poté pěší, in-linisté a stále více se 
setkáváme s koloběžkáři,“ uved-
la vedoucí odboru dopravně-
-správního renáta krystyníková. 

Během víkendů využije denně 
cyklostezku na trase Otrokovice 
– Zlín až 1800 uživatelů, v pra-
covní dny ale také počet přesáh-
ne tisícovku.

 Průzkumy si nechává město 
zpracovat každoročně pro ob-
dobí školního roku a prázdnin 

v souladu s pokyny Úřadu regio-
nální rady rOP Střední morava. 
Počet uživatelů se v těchto obdo-
bích výrazně neliší.

Cyklostezku ke svým cestám 
do práce a zpět využívá Josef To-
manovič už několikátým rokem. 
„vybudováním cyklostezky po-
dél řeky Dřevnice byly pro cyk-
listy z Otrokovic a Zlína vytvo-
řeny naprosto ideální podmínky. 
Z centra Zlína se do Otrokovic 
osobním automobilem dostanu 
za dvacet minut, cesta mHD trvá 
pětadvacet minut a na kole ujedu 
trasu za třicet minut. Proč tedy 
nespojit příjemné s užitečným 
a při cestě do práce si trochu ne-
protáhnout tělo, nenadýchat se 
čerstvého vzduchu a přitom ješ-
tě ušetřit peníze za benzin nebo 
mHD,“ usmál se Josef Tomano-
vič.  (ste)

stezku využije denně více než tisíc lidí

Pětičlenný  tým  kuchařů  z  Ot-
rokovic  v  čele  se  starostou  Ja-
roslavem  Budkem  mohl  odejít 
se vztyčenou hlavou. Na devá-
tém  ročníku  „Medzinárodných 
majstrovstev  vo  varení  gulášu“ 
v  Dubnici  nad  Váhom  získal 
čtvrté  místo.  Celkem  soutěžilo 
jedenáct družstev. „Guláš se va-
řil z vlastních surovin a na místě 
podle  vlastních  receptů,“  uvedl 
člen  českého  týmu  Ivo  Novot-
ný.  Vařily  se  guláše  z  hovězí-
ho, ze srnčího či jeleního masa, 
k dochucení se používalo  třeba 
rybízové víno nebo džem.  „Do 
našeho  jsme dali  červený Mer-
lot  a  brusinky.  Rozdali  jsme 
téměř 150 porcí,“ prozradil No-
votný. Tým nakonec  dostal  di-
plom za fantastický guláš.  (red)

otrokovický guláš 
chutnal nejvíc



z jednání dosavadní rady 
města otrokovice 
11. 10. 2018
radní projednali 23 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
rMo schválila:
• Poskytnutí individuální dota-
ce ve výši 5 000 kč na úhradu 
nákladů spojených s pořádáním 
akce „misijní jarmark“ konané 
dne 21. 10. 2018 a uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Ot-
rokovice a pobočným spolkem 
Asociace turistických oddílů 
mládeže Čr, TOm 1412 Otro-
kovice
• Uzavření Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o zajištění míst-
ního televizního vysílání 
ve veřejném zájmu ze dne 
18. 10. 2011 mezi městem Ot-
rokovice a Otrokovickou BE-
SEDOU, s. r. o.
• Uzavření Dodatku č. 1 
Smlouvy o reálném užívá-
ní bytových domů, uzavřené  
12. 11. 2003 mezi městem 
a Bytovým družstvem Lípa, 
družstvo, jako spoluvlastní-
ky bytových domů na náměstí  
3. května č. p. 1465, 1466,  
č. p. 1792–1794, Na Uličce  
č. p. 1467, 1468 a na ulici Hlož-
kova č. p. 1625–1627
• Jménem zadavatele rozhod-

nutí o výběru nejvhodnější na-
bídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na stavební práce 
„rekonstrukce dětského hřiště 
u Společenského domu“ – jako 
nejvýhodnější byla vyhodno-
cena nabídka účastníka zadá-
vacího řízení 3D PrOGrAm,  
s. r. o., a uzavření Smlouvy 
o dílo mezi městem Otrokovice 
a 3D PrOGrAm, s. r. o., na re-
konstrukci stávajícího dětského 
hřiště u Společenského domu.

24. 10. 2018 rMo schválila:
• Plán zimní údržby místních 
komunikací, chodníků a veřej-
ných ploch v majetku města 
Otrokovice pro zimní období 
2018–2019
• Stanovisko města k opako-
vanému veřejnému projednání 
návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Tečovice, ve znění, že 
město Otrokovice neuplatňu-
je k opakovanému veřejné-
mu projednání návrhu Změny  
č. 1 Územního plánu Tečovice 
žádné připomínky
• Uzavření softwarové licenční 
smlouvy mezi městem Otroko-
vice a společností Apttc.me s. r. 
o. , na dodávku software e-mai-
lového serveru včetně technické 
podpory
• Uzavření nájemních smluv 

na městské byty ve znění vzo-
rové smlouvy dle usnesení 
č. rmO/716/12/17 s žadateli 
a stávajícími nájemci dle přílo-
hy k tomuto usnesení, uzavření 
nájemních smluv na městské 
byty v rámci projektu „Pilot-
ní ověření sociálního bydle-
ní v Otrokovicích“ ve znění 
vzorové smlouvy dle usnesení  
č. rmO/716/12/17 s žadate-
li dle přílohy tohoto usnesení, 
uzavření nových nájemních 
smluv na městské byty ve znění 
vzorové smlouvy dle usnesení 
č. rmO/716/12/17 se stávající-
mi nájemci (prodloužení nájmů) 
dle přílohy tohoto usnesení, 
uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám na městské byty 
ve znění vzorového dodatku 
nájemních smluv dle usnesení  
č. rmO/716/12/17 se stávající-
mi nájemci (prodloužení nájmů) 
dle přílohy tohoto usnesení, 
uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám na městské byty 
v rámci projektu „Pilotní ově-
ření sociálního bydlení v Otro-
kovicích“ ve znění vzorového 
dodatku nájemních smluv dle 
usnesení č. rmO/716/12/17 se 
stávajícími nájemci (prodlou-
žení nájmů) dle přílohy tohoto 
usnesení. jiří veselý, 
 dosavadní místostarosta
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 1) osoba která vede jízdní kolo
a) nesmí užít chodníku
b) musí užít levé krajnice nebo levého okraje vozovky
c) smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí 
užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky

2) vyberte správnou odpověď:
a) Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po-
zemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně 
hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce,
v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přecho-
dem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje 
a cyklisty.
b) Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po-
zemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně 
hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, 
v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přecho-
dem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tram-
vaje.
c) Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po-
zemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně 
hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, 
v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přecho-
dem pro chodce. 

3) dne 21. 6. 2018 schválilo zastupitelstvo města strategii 
bezpečnosti silničního provozu města otrokovice na obdo-
bí 2018 – 2025. strategie směřuje k naplnění vize nula, 
která znamená:
a) nulový počet usmrcených a vážně zraněných obětí dopravních 
nehod na území města Otrokovice
b) nulový počet dopravních nehod na území města Otrokovice
c) nulový počet přestupků a trestných činů v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu na územní města Otrokovice.   
 odpovědi najdete na str. 7

bezPečný doPravní Prostor

Město otrokovice vyhlašuje
výběrové řízení 
na PronájeM Prostor 
sloužícícH k Podniká-
ní restaurace „u ka-
líŠka“ u areálu rekreační 
oblasti Štěrkoviště umístěné 
v objektu č. p. 1922, který je sou-
částí pozemku parc. č. 2691/1 
v k. ú. Otrokovice, o celkové 
výměře 234,5 m2 a dále souvise-
jící části pozemků parc. č. 3363, 
č. 3366/1, vše nacházející se  
v k. ú. Otrokovice, včetně zpev-
něných venkovních ploch 709,10 
m2, z toho přilehlý pozemek   
395,1 m2, taneční kolo 314 m2. 
Uvedené prostory jsou kolaudo-
vány jako restaurace. 
Podmínky  výběrového řízení:   
1. doba nájmu: nejdříve od led-
na 2019 na dobu neurčitou
2. nájemné: a) za sta-
vební objekt: od 1. 5. do  

30. 9. min. 200 kč/m2/období 
(bez DPH), od 1. 10. do 30. 4. 
min. 100 kč/m2/období (bez 
DPH)
b) za přilehlý pozemek, taneční 
kolo min. 30 kč/m2/rok (bez 
DPH)
d) nájemné bude hrazeno měsíč-
ně předem a nezahrnuje zálohy 
na služby spojené s užíváním 
prostor.
3. Účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájem-
ného za m2/období dle bodu  
2 písm. a účel nájmu
b) navrhovanou výši nájemného 
za m2/rok dle bodu 2 písm. b) 
c) předpokládaný termín zaháje-
ní užívání prostor
d) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku,
e) doloží čestné prohlášení 

o bezdlužnosti ve vztahu k měs-
tu Otrokovice a městem zříze-
ným organizacím.
4. vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu a složí kauci ve výši tří-
měsíčního nájemného a záloh 
na služby.
5. Uzávěrka výběrového řízení: 
30. 11. 2018 v 10.00 hod.
Prohlídku je nutné dohodnout 
na tel.: 577 680 175, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Dal-
ší informace: Eva kadlečíková,  
tel.: 577 680 176. 
Podrobné  znění  podmínek: 
www.  otrokovice.cz/vyberova-
-rizeni. zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabídek.

město otrokovice vyhlašu-
je výBěrové řízení 
na PronáJem ProStor 
SloUžících k Podniká-
ní  nacházejících  se v přízemí 
budovy č. p. 1793, nám. 3. květ-
na, Otrokovice, které jsou na po-
zemku  parc. č. st. 3156/2 v k. ú. 
Otrokovice,  o  celkové  výměře 
64,61 m2. Prostory jsou zkolau-
dovány k účelu nepotravinářské 
prodejny  a  naposledy  sloužily 
jako prodejna textilní galanterie. 
Podmínky  výběrového řízení:   
1. doba nájmu: nejdříve od led-
na 2019 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) min. 800 Kč/m2/
rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíc předem

c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním prostor.
3.  Účastník  výběrového  řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného 
za m2/rok a účel nájmu 
b)  doloží  kopii  živnostenského 
oprávnění  nebo  kopii  výpisu 
z obchodního rejstříku
c)  doloží  čestné  prohlášení 
o bezdlužnosti ve vztahu k měs-
tu  Otrokovice  a  městem  zříze-
ným  a  založeným  organizacím 
a společnostem
d) kontaktní údaje
4. Vítěz výběrového řízení před 
podpisem  smlouvy  doloží  ori-
ginál  potvrzení  o  bezdlužnosti 
ve  vztahu ke  správě  sociálního 

zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní  pojišťovně  a  celnímu 
úřadu a  složí kauci ve výši  tří-
měsíčního  nájemného  a  záloh 
na služby.
5. Uzávěrka výběrového řízení:  
4. 12. 2018 v 10.00 hod.
Výběrové  řízení  vyhodnocuje 
Rada města Otrokovice. 
Prohlídku  je  nutné  předem do-
hodnout  na  tel.:  577  680  175, 
případně  602  788  515  (p.  Do-
hnal).  Další  informace:  Eva 
Kadlečíková, tel.: 577 680 176. 
Podrobné  znění  podmínek 
www.  otrokovice.cz/vyberova-
-rizeni. zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabídek

Město Otrokovice hodlá i v letošním roce jako poděkování držite-
lům zlaté Janského plakety, Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně, 
kteří mají trvalý pobyt v Otrokovicích, uhradit roční celosíťovou 
jízdenku na MHD. ČČK Zlín poskytl městu aktuální seznam dár-
ců, kteří darovali krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín 
a  Uherské  Hradiště.  „Vyzýváme  proto  občany  Otrokovic,  kteří 
darovali kostní dřeň či jsou držiteli zlaté Janského plakety za 40 
bezpříspěvkových odběrů krve či držiteli Zlatého kříže 1. – 3. tří-
dy, přičemž odběry byly provedeny mimo výše uvedené transfuzní 
stanice,  aby  se  přihlásili  do 18.  prosince 2018 na Městský úřad 
Otrokovice, odbor školství a kultury,“ vyzvala Barbora Šopíková, 
vedoucí odboru školství a kultury. Kontaktní osobou je Jana Tesa-
řová, tel.: 577 680 460, e-mail: tesarova@muotrokovice.cz.  (red)

odměna pro dárce krve a kostní dřeně

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
a město Otrokovice zvou veřejnost na besedu 

výSledkY zaSedání evroPSkého Parlamen-
tU oSoB Se zdravotním PoStižením 

Úvodní  slovo  přednese  poslankyně  Evropského  parlamentu 
Olga  Sehnalová,  dále  promluví  starosta  Otrokovic  Jaroslav 
Budek a místopředseda NRZP ČR Jan Uherka. Beseda se usku-
teční 30. listopadu 2018 v 10 hodin v obřadní síni Městského 
úřadu Otrokovice.   (red)

odvoz zdarMa – cena doHodou
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Ing. Pavel
BEZNOSKA

Občané OE
s podporou Pirátů

Vlastimil
BUKOVJAN
Nový Impuls 

pro Otrokovice

Mgr. Pavel
ČERNOŠEK

KDU-ČSL

Ing. Helena
DANÍČKOVÁ

ODS

Ing. Michal 
DRÁBEK
ANO 2011

Mgr. Pavlína
HERENTINOVÁ

Nový Impuls pro 
Otrokovice / BEZPP

Mgr. Ivo
KRAMÁŘ

NEZÁVISLÍ / BEZPP

Bc. Marta
LANŠPERKOVÁ

ANO 2011

Mgr. Vratislav PODZIMEK
KDU-ČSL / BEZPP

Ing. Petr ŤOPEK
Občané OE s podporou Pirátů / BEZPP

Mgr. Jiří VESELÝ
VIZE 21 s podporou SPD / BEZPP

Ing. Ondřej WILCZYNSKI, Ph.D.
ANO 2011

Mgr. Marta ZAKOPALOVÁ
NEZÁVISLÍ / BEZPP

Oldřich 
MLČÁK
ANO 2011

Zdeněk
NOVÁK

ČSSD

Mgr. Martin 
OČADLÍK

VIZE 21 s podporou 
SPD / BEZPP

Ing. Milan
PLESAR

Nový Impuls 
pro Otrokovice

Bc. Eva
PŠENČÍKOVÁ
Nový Impuls pro 

Otrokovice / BEZPP

Bc. Miroslav
SCHMIDT
ANO 2011

Bc. Jan
SKOCH

NEZÁVISLÍ / BEZPP

Petr
ZLATUŠKA

VIZE 21 s podporou 
SPD / BEZPP

Mgr. Jaroslav BUDEK
ANO 2011 / BEZPP*

Bc. Hana VEČERKOVÁ, DiS.
ANO 2011

STAROSTA 
MĚSTA

MÍSTOSTAROSTKA
MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OTROKOVICE
pro volební období 2018–2022

ČLENOVÉ RADY MĚSTA OTROKOVICE

OSTATNÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OTROKOVICE

* BEZPP = kandidáti bez 
 politické příslušnosti
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kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.otrokovickabeseda.cz, kontakt: predprodej@otro-
kovickabeseda.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru je otevřen  
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., www.tic-otrokovice.cz. městská galerie je otevřena ve 14–18 hod. 
denně kromě pondělí.

30.  11.  2018,  15–19  hodin  
Otrokovická BESEDA,
vánoční dílny
Součást  akce  Rozsvěcení  vá-
nočního stromu. 
Program:  výroba  vánočních 
dekorací;  jednotlivé  výrobky 
za poplatek
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz

1. 12. 2018 – 9–11 hodin
areál kynologů 
mikulášský kufřík
Zábavný  orientační  běh  či 
procházka  lesem  za  Mikulá-
šem  s  dárečky  a  čertovskými 
špekáčky. 
Startovné:  děti  20 Kč,  dospělí 
30 Kč
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz

2.  12.  2018,  13.30–16.30  ho-
din, středisko Tlumačov

mikulášský den otevřených 
dveří
Prezentace  činnosti  kroužků, 
tvoření,  malování  na  obličej, 
hry,  otevřená  čajovna, možná 
přijde i Mikuláš.
Kontakt:
hlobilova@ddmslunicko.cz 

13.  12.  2018,  17–19  hodin, 
Středisko Trávníky
tvoření pro dospělé – háč-
kování
Program:  Výroba  drátkované 
dekorace. V ceně použitý ma-
teriál, návody, lektorné. 
Přihlášky do 12. 12. 2018.
cena 120 Kč
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz

Každé  pondělí  až  čtvrtek 
v  měsíci  do  15  do  18  hodin,  
Centrum volného času Baťov
otevřená herna pro rodiče  
s dětmi – Za děti v herně zod-
povídají rodiče. 

Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz

prosinec  2018  –  únor  2019,  
středisko Trávníky
vyhlášení výtvarné soutěže 
na téma „můj nejoblíbenější 
film/pohádka“
Namaluj  či  jinak  výtvarně 
ztvárni  svůj  oblíbený  film 
nebo pohádku. Na zadní stra-
nu  uveď  jméno,  školu/škol-
ku,  e-mail  a  věk.  Každý  vý-
kres  bude  oceněn  a  vystaven 
ve  středisku  Trávníky,  kde 
proběhne hlasování o pět nej-
sympatičtějších výtvorů, které 
získají cenu. 
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko

prosinec  –  MěÚ  Otrokovice,  
dle otevíracích hodin úřadu
výstava fotek z evropského 
týdne mobility
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz

 

 
 
 

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 

 

galanterie žalčíková
• prodej a opravy oděvů

• sběrna oprav obuvi
• prodej galanterního zboží a vlny

od 1. října 2018 otevřena
na adrese nám. 3. května 1342  (vedle Městské galerie)
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do 9. 12., Městská galerie, 14–18 hod., vstup volný
richard zahradníČek – Street
Výstava  kroměřížského  fotografa  s  výborným  citem 
pro dramata a zajímavé věci, odehrávající se v reálném 
čase na ulici. 

pondělí  3.  12.  od  18  hodin  vernisáž,  foyer  kinosálu,  
vstup volný
Jana Černochová – koláže
Průřez tvorbou otrokovické rodačky, výtvarnice Jany 
Černochové. Výstava trvá do 27. 12. 2018.

pondělí 10. 12., 19.00 hod., kinosál, vstupné 300 Kč
ScreamerS – naŠe vánoce
Přední travesti skupina Screamers míří opět do Otro-
kovické BESEDY, tentokrát s novou, vánočně laděnou 
show. 
pondělí 10. 12., vernisáž v 18 hod., Městská galerie, 
vstup volný
alFonS – výtvarná SkUPina hUStoPeČe
Výstava výtvarného spolku z Hustopečí. Výstava potr-
vá do neděle 6. ledna 2019.

úterý 11. 12., 17.30 hod., velký sál, vstupenky 480 Kč 
v síti Ticketstream
PartiČka  – pořádá Agentura AZmusic 
Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Mi-
chal Novotný, Dano Dangl a Marián Čurko vždy spo-
lehlivě pobaví a rozesmějí. 

neděle 16. 12., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
leGrÚti
Další taneční odpoledne pro příznivce dobré dechov-
ky. Legrúti,  vítězové  soutěže Zlatá  křídlovka  z  roku 
2010, baví své posluchače již patnáct let doma i v za-
hraničí. Členové kapely vystupují ve vyšívaných lido-
vých krojích, typických pro region Hanácké Slovácko. 

čtvrtek 27. 12. v 19 hod., velký sál, vstupné 390, 360 
a 330 Kč
vYSoká hra – vánočně silvestrovské divadlo
Mistrně sehraný tým podvodníků se snaží o velkolepý 
podvod, který jim už několikrát vyšel. 

Připravujeme na leden:
13. 1. DH Vacenovjáci, 19. 1. Městský ples, 26. 1. En-
tomologická výstava, 30. 1. Kollárovci

kino
neděle 2. 12., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2018, 86 min., dabing, přístupno bez omezení
Grinch – animovaný, rodinný

čtvrtek 6. 12., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA, Velká Británie 2018, 129 min., titulky, nevhod-
né pro děti a mládež do 12 let
vdovY– drama, krimi, thriller

pátek 7. 12., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko  2018,  80  min.,  nevhodné  pro  děti  a  mládež 
do 12 let
Bio senior: hovorY S tGm – drama, historický

neděle 9. 12., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Česko, Slovensko 2018, 99 min., 
Čertí Brko – pohádka, komedie
Hříchy obyvatel zapisuje spravedlivě a neomylně kou-
zelné čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. 
Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího 
brka trochu zmateného čerta Bonifáce. 

čtvrtek 13. 12., 17 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2018, 90 min., dabing, přístupno bez omezení
SPider-man: Paralelní světy 3d – animovaný
Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Bro-
oklynu  Milese  Moralese  a  nekonečné  možnosti  Pa-
ralelních  světů,  kde  je  víc  než  jen  jeden maskovaný 
hrdina.

Připravujeme kino na leden:
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, Bumblebee,
Ticho  před  bouří,  Po  čem  muži  touží  –  bio  senior, 
Black Sabbath

záJezdY
sobota 8. 12., cena zájezdu 450 Kč
vánoČní vídeŇ  
Zpestřete si atmosféru Vánoc zájezdem do Vídně. Ná-
stupní místa 6:00 Zlín ABS, 6:15 Otrokovice Spole-
čenský dům, 6:20 Otrokovice zastávka MHD náměstí 
(u  BESEDY).  Rezervace  míst  a  platba  v  TIC  nebo 
na telefonním čísle 571 118 103.

Prosinec

sobota 8. 12. v 17 hod., velký sál, vstup volný
koledY tří národŮ
Tradiční  akce  s  nádhernou  vánoční  atmosférou. 
V  programu  zazní  koledy  české,  moravské,  ale 
i  vánoční  písně  dalších  národů,  našich  sousedů. 
Vystoupí  známá  polská  zpívající  básnířka  Basia 
Stępniak-Wilk,  slovenský  Vinohrad,  hodonínská 
kapela Countrio, Ženský pěvecký sbor Otrokovice, 
chrámový sbor Tibi ze Zlína, mužský pěvecký sbor 
Hlahol Mysločovice a další. Program zahájí vánoč-
ní MISSA PASTORALIS skladatele Josefa Schre-
iera, ve které se střídají pasáže latinské s pasážemi 
českými s valašským akcentem. Součástí akce bude 
také zdobení perníků s Eliškou Pohořalou.

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.

TJ JISKRA OTROKOVICE, ODDÍL SPV, ZVE DĚTI 
I DOSPĚLÉ NA POSEZENÍ SPOJENÉ S 

VÝROBOU ADVENTNÍCH  
VĚNCŮ A vlastních  
VÁNOČNÍCH BANĚK

kdY: SoBota 1. ProSince od 16 hodin 
kde: Sokolovna otrokovice
S SeBoU:  korpusy  a  ozdoby na věnce,  nůžky,  drobné peníze 
 na baňky. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
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Rozsvěcování vánoční 
hvězdy 

hasiči kvítkovice zvou na tradiční předvánoční akci, 
která se bude konat 

1. 12. od 13 hodin v parku v kvítkovicích.

Program: - vystoupení mladých hasičů s vlastní písničkou 
  - ohnivá show
  - vystoupení ZUŠ Otrokovice  
  - rozsvícení vánoční hvězdy s přáními
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru, občerstvení zajištěno   
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7OtrOkOvické
nOviny

sobota 8. 12. v 17 hod., velký sál, vstup volný
koledY tří národŮ
Tradiční akce s vánoční atmosférou. Vystoupí mimo jiné skupina Countrio se 
slovenskou zpěvačkou Jarkou Heldesovou a další. Více k akci najdete na str. 6

 neděle 2. 12. a středa 5. 12.
vánoČní rŮže na Pomoc nemocným dětem
Tento krásný symbol Vánoc bude možné koupit 2. prosince v kostele sv. Voj-
těcha po obou mších. Dále 5. prosince na dvou místech ve městě. Více o této 
charitativní akci najdete na str. 7

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

1) osoba která vede jízdní 
kolo:  Správně c)
zákon č. 361/2000 Sb. 
§ 53 odst. 7
Osoba vedoucí jízdní kolo 
nebo moped smí užít chod-
níku, jen neohrozí-li ostatní 
chodce; jinak musí užít pravé 
krajnice nebo pravého okraje 
vozovky.

2) vyberte správnou odpo-
věď: Správně b)
Zákon č. 361/2000 Sb.
§ 5 odst. 2 písm. f)
Řidič nesmí ohrozit nebo 
omezit chodce, který pře-
chází pozemní komunikaci 
po přechodu pro chodce nebo 
který zjevně hodlá přecházet 
pozemní komunikaci po pře-

chodu pro chodce, v případě 
potřeby je řidič povinen i za-
stavit vozidlo před přechodem 
pro chodce; tyto povinnosti se 
nevztahují na řidiče tramvaje.

3) dne 21. 6. 2018 schválilo 
zastupitelstvo města stra-
tegii bezpečnosti silničního 
provozu města otrokovice 
na období 2018–2025. stra-
tegie směřuje k naplnění 
vize nula, která zname-
ná: Správně a) 
Text dokumentu Strategie 
bezpečnosti silničního provo-
zu města Otrokovice na ob-
dobí 2018–2025 je dostupný 
na webových stránkách města 
www.otrokovice.cz, v sekci 
dokumenty. (dop)
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

Broetje, Buderus, Ariston, Destila 
Tel. 777 052 866

bezpečný dopravní prostor: správné 
odpovědi na otázky z kvízu ze str. 4 

Vrátit  dětem  zpátky  jejich  úsměv  a  ra-
dost  ze  života.  To  je  cíl  charitativní  akce, 
díky  níž  mohou  lidé  v  Otrokovicích  při-
spět  koupí  vánoční  růže  na  dětskou  onko-
logii  ve  Fakultní  nemocnici  v  Olomouci. 
Tento  symbol  Vánoc  bude  možné  koupit  
2.  prosince  v  kostele  sv.  Vojtěcha  po  obou 

mších. Dále 5. prosince na dvou místech ve městě, a to na poliklinice  
od 7 do 10 hodin a na městském úřadu od 10 do 13 hodin. Výtěžek 
bude použit na rekondiční pobyty pro nemocné děti.   (red)

vánoční růže na pomoc nemocným dětem

Avon centrum 
Otrokovice – Trávníky

ul. Hlavní 1549  
kousek od Papučárny  

Prodej zboží zn. Avon, 
Oriflame, Dedra, Essence, LR, 

Yodeyma... 
Pravidelné slevy, výprodeje,
4 500 ks položek skladem.

Zboží, co není skladem, 
na objednání.

Možnost registrace, vzorečky 
k vyzkoušení

Otevřeno Po–Pá 9–17 hodin, 
příp. dle dohody 

i mimo otevírací dobu.
Platba hotově i kartou.

Facebook: Michaela Vajdová
Tel.: 605 375 505 

e-mail: m.vajdova@seznam.cz
e-shop: www.kosmetikadodomu.cz
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rozsvěcování vánočního stromu bude i s charitativní akcí
Příležitost  k  setkání  se  svými 
blízkými,  přáteli  a  známými 
v předvánočním čase opět po-
skytne  akce  „Rozsvícení  vá-
nočního  stromu“.  Stejně  jako 
v  minulých  letech  bude  udá-
lost  doprovázena  charitativní 
akcí, letos pod novým názvem 
„Otrokovice  pomáhají  potřeb-
ným“. 
Tato oblíbená akce se usku-

teční  v  pátek  30.  listopadu 
na  náměstí  3.  května  před  bu-
dovou Otrokovické BESEDY.
 „Před deseti lety se k „Roz-

svěcování  vánočního  stromu“ 
připojila  akce  „Pomáháme 
potřebným“,  kdy  výtěžek 
z  prodeje  občerstvení  byl  roz-
dělován  nemocným  dětem, 
případně byl určen na budová-
ní školského zařízení v súdán-
ské  vesničce  Wad  Ben  Naga. 
Za  uplynulých  deset  let  obča-

né Otrokovic vnímají  tyto dvě 
akce  jako  jednu  z  příležitostí, 
kdy  se  na  náměstí  sejdou  se 
svými přáteli, koupí si občers-
tvení  a přitom přispějí  potřeb-
ným. V letošním roce se orga-
nizátoři  vzdali  pořádání  akce 
„Pomáháme  potřebným“,  dle 
svých  slov  z  osobních  a  zdra-
votních  důvodů.  Město  Otro-
kovice se rozhodlo s přispěním 
otrokovické  Naděje  převzít 
pořadatelství a pod novým ná-
zvem  „Otrokovice  pomáhají 
potřebným“  uspořádat  veřej-
nou  sbírku,  která  bude  probí-
hat  dvěma  formami,  jednak 
prodejem  občerstvení  při  roz-
svěcování  vánočního  stromu, 
a současně formou shromažďo-
vání  příspěvků  na  bankovním 
účtu.  Město  Otrokovice  vloží 
jako  vstupní  kapitál  na  nákup 
surovin sto tisíc korun,“ popsal 

starosta  Jaroslav  Budek  his-
torii  konání  akcí  a  informoval 
o  změnách  v  letošním  roce. 
„Času  na  uspořádání  tak  roz-
sáhlé akce není mnoho, a proto 
doufám,  že  se  tento  advent-
ní  večer  podaří  zorganizovat 
ke  spokojenosti  návštěvníků,“ 
uvedl starosta závěrem.
Náměstí v centru města ožije 

přípravami  již  v  dopoledních 
hodinách. Jakmile bude uvaře-
na první dávka svařeného vína, 
budou ugrilovány první kousky 
masa či uzenin, začne se s pro-
dejem.  Program  bude  zahájen 
v  15  hodin  žesťovým  kvinte-
tem, tradičně zde vystoupí žáci 
otrokovických základních škol 
a  v  podvečer  zahraje  kapela 
Podjezd.  Konec  programu  je 
naplánován  na  19  hodin.  Pro-
dej  občerstvení  bude  ukončen 
po vyprodání zásob.  (ste)

Putovní pohár prestižní fotografické sou-
těže „Mapový okruh Vysočina“  se vrací 
do Otrokovic.  Zásluhu má  na  tom  foto-
klub Beseda Otrokovice, který mezi osm-
nácti fotokluby z celé republiky dokázal, 
že jejich členové jsou ve svém oboru sku-
teční profíci.  
I  když  jsou  to  „jenom“  amatéři, mezi 

těmi profesionálními fotografy by se roz-
hodně neztratili. Úspěchy otrokovického 

fotoklubu  dokazují  i  letošní  výsledky 
v soutěžích mapové okruhy. 
Principem mapových okruhů je posklá-

dat  patnáct  nejzajímavějších  fotografií 
od  jednotlivých  členů  klubu.  Ty  se  pak 
odešlou  jinému  fotoklubu na hodnocení. 
V každém mapovém okruhu je přibližně 
15  fotoklubů  napříč  republikou,  které  si 
vzájemně  přeposílají  fotografie  a  bodují 
je. 
První letošní soutěž nedopadla sice pro 

klub nejlépe, protože v mapovém okruhu 
Moravskoslezském  obsadil  osmou  pozi-
ci  z  celkových  dvanácti  klubů.  Naštěstí 
se brzy objevila hojivá náplast v podobě 
třetího  místa  z  Turnovského  mapové-
ho  okruhu.  A  další  úspěchy  nenechaly 
na  sebe  dlouho  čekat.  V  Turnovském 
okruhu  získal  otrokovický  fotoklub  třetí 
místo,  z  toho  fotografie  Petry  Tomaští-
kové „Pohled do minulosti“ získala abso-
lutně  největší  počet  bodů,  a  tím  se  stala 
vítěznou.  Na  třetím  místě  skončil  další 
otrokovický fotograf Zdeněk Knapík. 
V  září  přišlo  vyhodnocení  posledního 

mapového okruhu ve Zruči nad Sázavou, 
které  skončilo  obrovským  úspěchem. 
Z  osmnácti  fotoklubů  urval  ten  otroko-
vický první místo, a to díky vynikajícímu 
hodnocení  fotografií  Petry  Tomaštíkové 
(2. místo), Svatopluka Klhůfka (4. místo) 
a Zdeňka Knapíka (5. místo).   (šar)

otrokovičtí fotografové získali prestižní pohár

Úspěšný. Snímek Pohled do minulosti zís-
kal v Turnově první  místo. 
 Foto: Petra tomaŠtíková

Firma aramark, s. r. o. 

hledá do Své nové  
ProvozovnY tYto koleGY: 

• pomocný kuchař
• kuchař minutky
• pokladní/prodavač/výdej jídel
• šéfkuchař
• skladník/řidič

Otevíráme 2.1.2019! 
místo pracoviště: 

Objízdná 1628, Otrokovice. 
zájemci se mohou hlásit na tel. čísle: 

606 699 370
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Stříbrné  vagony  s  tmavými 
okny a uvnitř příběh,  jak snad-
no lze sklouznout do světa drog 
a kam až to může vést. Unikátní 
protidrogový vlak, který brázdí 
celou republiku, zavítal posled-
ní říjnový týden také na otroko-
vické  nádraží.  Příběh,  který  je 
založen  na  skutečné  události, 
tak  mohly  na  vlastní  oči  vidět 
i „zažít“ stovky školáků.
Už  při  příchodu  do  vozů 

obklopí  každého  návštěvníka 
neobvyklý  interiér.  Ten  má 
představovat zničený lidský or-
ganismus. Pak začíná promítání 
filmu, v němž se diváci seznámí 
se  skupinkou mladých  lidí.  Je-
jich zábava je založena na alko-
holu, cigaretách a drogách. 

„Celý  příběh,  který  jim  pro-
mítáme,  je  skutečný.  Stal  se 
před  osmnácti  lety  mému  ka-
marádovi, který se předávkoval 
a  zemřel.  Snažíme  se  jim uká-
zat, jak může dopadnout závis-
lost  na  drogách,“  přiblížil  ma-
nažer projektu Revolution train 
Pavel Tůma. 
Film  je  vždy  po  chvíli  pře-

rušen a návštěvníci  jsou vtaže-
ni  do  reálné  situace,  například 
jdou  do  věrné  kopie  baru,  kde 
s  nimi  lektor  probírá  téma,  co 
vše si můžou za peníze, které by 
jinak utratili za cigarety, koupit. 
„Dovolená! Něco  od Gucciho! 
Nový mobil!“ padají od školáků 
nejrůznější návrhy. 
Následují  pak  další  scén-

ky,  další  vagony  a další  reálné 
ukázky,  jako  je  návštěva  vě-
zeňské cely, místo autohavárie, 
squatu  či  policejní  služebny. 
„Na mě  to  udělalo  dojem. Ur-
čitě bych se do podobné situace 
nechtěla nikdy dostat,“ zhodno-
tila třináctiletá školačka Anežka 
Boudová.
O  tom,  jak  tráví  volný  čas 

mladí lidé, se díky tomuto pro-
jektu mohou dozvědět něco i sa-
motná města.  „Žáci  při  vstupu 
do  vlaku  vyplní  dotazníky,  jak 
tráví svůj volný čas, zda kouří, 
pijí alkohol. Tato data zpracuje-
me a předáváme městům. A zá-
leží na nich, jak dál s informace-
mi naloží,“ doplnil Tůma. 

 Šárka Šarmanová

Protidrogový vlak vtáhl školáky do skutečného příběhu 

v baru. Na školáky čekala návštěva fiktivního baru, kde probí-
rali problematiku kouření. Foto: Šárka Šarmanová

Hned dvě prestižní ocenění zís-
kal  otrokovický SENIOR. Re-
dakce časopisu Péče o seniory 
ve  spolupráci  s  Radou  kvality 
ČR  jej  ocenil  v  soutěži  o  nej-
lepšího  poskytovatele  sociál-
ních  služeb  v České  republice  
a získal Cenu kvality v sociální 
péči.  Vedoucí  SENIORU  C 
získala také Cenu sympatie.
Záměrem  ocenění  je  každo-

ročně hledat, podporovat a mo-
rálně  ohodnotit  ty  jednotlivce 
a  instituce,  kteří  v  této  nároč-

né  době  vytvářejí  komfortní 
prostředí a stabilní zázemí pro 
uživatele  svého  zařízení  so-
ciální  péče  a  svým  přístupem 
k  práci  potvrzují,  že  kvalita 
je  především  v  profesionalitě 
a osobním přístupu. Projekt se 
stal  Strategickým  projektem 
Národního  programu  podpory 
kvality v ČR, a získal tím nej-
vyšší možný kredit v aktivitách 
národní politiky kvality.   
A  právě  tuto  prestižní Cenu 

kvality  získal  SENIOR  Otro-

kovice,  p.  o.  ,  v  kategorii  po-
skytovatelé  sociálních  služeb 
– pobytové služby pro seniory. 
Slavnostní finále se uskutečni-
lo v prostorách Rytířského sálu 
Senátu  Parlamentu ČR. Nezů-
stalo pouze u  jednoho ocenění 
a Mgr. Věra Berková – vedoucí 
SENIORU  C  a  metodička  or-
ganizace  –  si  odnesla  i  Cenu 
sympatie,  tj.  ocenění  za  výji-
mečnost  a  excelenci.  V  této 
kategorii se hodnotí to, co dělá 
daného  pracovníka  sociálních 
služeb  jedinečným  a  oblíbe-
ným. Porota vybírá z nominací 
napříč všemi službami i profe-
semi v nich zastoupenými.   
Děkujeme  všem  zaměstnan-

cům  za  jejich  kvalitní  a  nad-
standardně poskytovanou péči. 
Díky nim jsme se dostali v sil-
né  konkurenci  mezi  nejlepší 
a můžeme být hrdí na toto oce-
nění.  Velký  dík  patří  i  zřizo-
vateli, městu Otrokovice,  díky 
jehož  podpoře  a  záštitě  může 
organizace  dlouhodobě  svoje 
služby takto poskytovat.

 lenka eliáŠová, 
 SENIOR

dvojí ocenění pro Senior. cena kvality a sympatie

v Senátu. Slavnostní finále bylo v Rytířském sálu Parlamentu 
České republiky. Foto: Senior

Maltézská pomoc, o. p. s., hle-
dá  dobrovolníky  pro  návštěvy 
a  popovídání  s  lidmi  v  jejich 
domovech  nebo  v  domovech 
pro seniory. Můžete dělat např. 
společníka na procházce lidem 
na  vozíčku  a  umožnit  jim  tak 
dostat  se  do  kontaktu  s  oko-
lím. Nebo si povídat  s osamě-
lými  lidmi  a  zpříjemnit  jejich 
den. Vzájemně  spolu navážete 

přátelský  vztah  a  přinášíte  si 
radost  ze  společně  strávených 
chvil. Dobrovolnictví se dá vy-
konávat v každém věku. Další 
info:www.maltezskapomoc.
cz  nebo  Romana  Rochovan-
ská,  tel.  737  589  644,  e-mail: 
otrokovice@maltezskapomoc.
cz, či osobně v kanceláři, v úte-
rý 15–17 hodin, nám. 3. května 
166, Otrokovice.  (red)

maltézská pomoc hledá dobrovolníky

Stovky  a  stovky  kabelek  nej-
různějších  tvarů  i barev, navíc 
za  symbolickou  cenu,  nabízel 
tradiční  Kabelkový  veletrh, 
který  se  uskutečnil  v  polovině 
října  v Otrokovické BESEDĚ. 
Ten letošní ročník měl podtitul  
Pomoc, co se nosí.
Vybírat  bylo  skutečně 

z  čeho.  „Letos  se  nám  sešlo 
skutečně  velké  množství  ka-
belek.  Máme  jich  tu  více  než 
tisícovku,“  upřesnila  Kateřina 
Mičáková  z  pořádající  otroko-
vické  Naděje.  Mezi  jednotli-
vými kousky byly  jak použité, 

tak zcela nové kabelky, ale také 
ručně vyráběné kousky. 
Nejlevnější  kabelka  se  dala 

pořídit  už  i  za  dvacet  korun, 
dražší  byly  nové  a  ručně  vy-
ráběné,  kde  se  cena  šplhala 
i  na více než  sto korun. Výtě-
žek  nakonec  příjemně  překva-
pil.  „Podařilo  se  nám  vybrat 
20  819  korun.  Moc  děkuji 
všem,  kdo  se  na  akci  podíleli, 
hlavně  dobrovolníkům  a  dár-
cům kabelek,“ vzkázala Mičá-
ková. Celá částka jde na rozvoj 
sociálních služeb, které otroko-
vická Naděje poskytuje.  (šar)

kabelkový veletrh vynesl dvacet tisíc 
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Dne 22. října jsme vzpomně-
li nedožitých 90. narozenin paní  
věry kleinové. Dne 28. listo-
padu by se dožil 93. narozenin pan 
vladimír klein. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera marcela a syn vla-

dimír s rodinami.

Dne 25. října jsme si připomněli 15 let 
od úmrtí našeho milovaného tatínka, 
pana jaroslava lisY. Dne 9. května 
uplynulo 8 let, kdy odešla naše dra-
há maminka, paní Milada lisová. 
S láskou vzpomínají dcera milada  

s manželem a syn Jaroslav s rodinou.

Dne 2. listopadu 2018 uplynulo 5 let od úmrtí man-
želky, mámy, babičky a prababičky, paní Marty 
uHlárové, 5 let bolesti a žalu. manžel Štefan, 
synové s rodinami. kdo jste ji znali, vzpomeňte  
s námi.

Dne 6. listopadu jsme si připomenuli 1. výročí úmr-
tí naší milované maminky, babičky, prababičky 
a družky, paní bohunky svobodové. S láskou 
vzpomíná celá rodina.

Dne 9. listopadu uplynuly 2 smutné roky od úmr-
tí našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, 
pana zdeňka ŠtYkara. S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

i když nejsi mezi námi, v našich srdcích stá-
le žiješ s námi… Dne 9. listopadu uplynul 6. rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše maminka  
a babička, paní Zdena lorenzová. S láskou 
stále vzpomínají dcera Zdenka, syn Petr a vnoučata 
s rodinami.

Dne 12. listopadu jsme si připomněli 6. smutné 
výročí úmrtí paní Marie PrekoPové. S láskou 
vzpomínají rodiče, manžel, syn, dcera s rodinou  
a sestra Lenka.

Dne 19. listopadu uplynuly 4 roky, kdy nás navždy 
opustil manžel a tatínek, pan jiří kaŠPárek.  
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti.

Dne 20. listopadu by se dožila 44 let paní bohdana 
buriánová (Paráková) a 6. prosince jsme si 
připomenuli 4. výročí, kdy nás navždy opustila.  
S láskou vzpomíná rodina.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře 
vzpomínek jsi nechal dokořán. Dík za to, čím jsi 
nám v životě byl, za každý den, jenž jsi pro nás 
žil. Dne 20. listopadu uplynul 3. smutný rok, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, pan jindřich  
nevařil. Dne 20. ledna 2019 vzpomeneme jeho 
nedožitých 90 let. S láskou a úctou vzpomíná manželka Božena 
a dcery věra a irena s rodinami. kdo jste jej znali, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku spolu s námi. Děkujeme.

Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít stále v srd-
cích těch, kteří mě milovali. Dne 20. listopadu by 
se dožil 90 let pan karel sucHoMel a dne  
18. listopadu uplynulo smutných 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil. S láskou a úctou vzpomíná 
a za tichou vzpomínku při zapálené svíčce všem dě-
kují Eva Dalecká, Jan Němeček a radka Švendová.

Dne 25. listopadu by se dožil náš manžel, ta-
tínek, dědeček a pradědeček, pan vladimír  
MaráŠek, 90 let. Za tichou vzpomínku děkuje  
rodina.

Dne 28. listopadu uplyne 6 let, co nás navždy opus-
til náš tatínek, manžel, dědeček, strýc a kamarád 
jaromír lobodáss. i když už není mezi námi, 
ve vzpomínkách zůstane dál. moc nám chybíš. Dě-
kujeme všem za tichou vzpomínku. Děti s rodinami

Dne 30. listopadu uplyne rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan jindřich křuPala. vzpo-
mínají manželka milena a děti s rodinami.

Dne 30. listopadu uplyne 4. smutný rok, co 
nás opustil pan Pavel salát. S láskou a bo-
lestí v srdci vzpomíná maminka, družka Jitka  
s rodinou, dcera kristýna s rodinou, sestry Jana  
a Dana s rodinami. 

Kdo v srdci žije, neumírá… Dne 1. prosince vzpo-
meneme první smutné výročí úmrtí pana jiřího 
Pavláska, který by se 12. prosince dožil 63 let. 
S láskou a úctou stále vzpomínají přítelkyně Hanka 
a sestry Ludmila a Jarmila s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla, za ruce, 
které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že 
jsi byla, za každý den, který jsi s námi žila. Dne 
2. prosince uplyne 5 roků od úmrtí paní Marie  
trčalové. S láskou vzpomínají, za tichou vzpo-
mínku a modlitbu děkují syn karel a dcera Jana.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 8. prosince uplyne 
2. výročí od chvíle, kdy nás opustila naše milova-
ná manželka, maminka, babička a prababička, paní 
jaroslava Malá. Za tichou vzpomínku děkují 
manžel Josef, syn a dcera s rodinami.

Kdo v srdcích žije – neumírá...  
Dne 8. prosince 2018 uplyne již 
24 let, kdy nás na vždy opustil 
náš tatínek a dědeček, pan josef  
kliMeŠ, a  dne 11. prosince 2018 
uplyne již pátý smutný rok, co nás 

opustila naše milovaná  maminka, babička a prababička, paní  
věra kliMeŠová. kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dáša a věrka s ro-
dinami.     

Dne 15. prosince si připomeneme 105. výročí 
narození paní bedřišky kolářové. S láskou 
vzpomíná rodina.

9
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společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200  (a více, 
dle délky textu) kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá 
TiC, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

blaHoPřání

sPolečenská kronika

inzerce

koupím staré hračky z Fa-
try Napajedla, kus za 500– 
2  000 kč. koupím i jiné staré věci  
a hračky. volejte 607 666 636 
– po domluvě přijedu.

Prodám nové celoskleněné 
posuvné  dveře, 100 x 200 cm. 
Dále bílé posuvné dveře zn. Sa-
pelli se zárubní. Cena dohodou. 
více na tel: 724 258 822.

koupím byt, může být i v pů-
vodním stavu. 
Tel.: 732 535 575.

Hledám ke koupi rodinný 
dům, spěchá, platba v hotovosti 
z prodeje bytu.
Tel.: 737 730 312.

Dne 7. listopa-
du oslavil krás-
ných 70 let pan  
oldřich 
a d á M e k . 
Přejeme našemu 

oslavenci do dalších dlou-
hých let pevné zdravíčko, 
protože je vzácné, štěstíčko, 
protože ho není dosti a spous-
ty krásně prožitých chvil 
v klidu a radosti, se všemi, co 
mají Oldřicha rádi. manželka 
květoslava, děti květoslava, 
Zlatka a Oldřich s partnery, 
vnuci David, Tomáš, Pat-
rik, ríša a Deniska s part-
nery a pravnuci Adrianka, 
Davídek a Tomášek posílají 
za všechny dědovi tu nejslad-
ší pusinku.

Devadesát není 
málo, prožít je 
snad za to stá-
lo, jsi nejbohat-
ší mezi námi, 
ne penězi, ale 

vzpomínkami. Tvůj poklad 
sice není zlatý, ale má hod-
notu a je pro nás svatý. Dne 
13. listopadu oslavil své 
90. narozeniny náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan  
josef Malý. Do dalších let 
pevné zdraví, štěstí, osobní 
a rodinnou pohodu přejí syn 
Svatopluk a dcera Hana s ro-
dinami.

Diamantovou svatbu osla-
vili dne 15. listopadu man-
želé růžena a bohumil  
záleŠákovi. Děkujeme 
za lásku a obětavost. Hodně 
zdraví a pohody do dalších 
společných let přejí synové 
s rodinou.

Dne 25.  listopa-
du  oslaví  osm-
desát    let  živo-
ta  pan  ctibor  
n e t U k a . 
Zdraví  a  vese-

lou mysl i do dalších let přejí 
synové Dalibor a Marek s ro-
dinami.

technické služby otrokovice s. r. o.,  
k. Čapka 1256, otrokovice, 

přijmou
•  na zkrácený úvazek – 15 hodin týdně v odpoledních  
hodinách pracovnici pro úklid administrativní budovy,  
ul. k. Čapka.
Nástup od 1. ledna 2019 nebo dle dohody. 
Zájemci o pracovní místo se mohou hlásit u p. Zapletalové tele-
fonicky – 577 922 329, 603 159 744 nebo osobně v sídle společ-
nosti v době od 6 do 14 hodin. 
Osobní schůzku je nutné si vždy předem sjednat telefonicky.
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Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli 
rozloučit s panem rudolfem 
ŠiMkeM. Zarmoucená ro-
dina

Hledám důchodce nebo 
důchodkyni na čerpací sta-
nici LPG (naproti teplárně).  
info: 608 746 787.

Prodám autosedačku mON-
ZA SPS. Tel.: 776 117 950.

PrŮkazové 
Foto 

otrokovická 
beseda:  

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

9–11 hod.



Byl čtvrtek 25. října. Do školy 
jsme přišli v barvách trikolory, 
čekal  nás  totiž  slavnostní  den 
na počest naší krásné země. 
Dopoledne  jsme  vysadi-

li  dva  stromy  svobody,  jeden 
na  pozvání  města  Otrokovice 
u  Sportovní  haly  a  druhý  náš 
vlastní na školní zahradě. Bude 
nejen  připomínat  toto  výročí, 
ale  zároveň  poskytovat  stín 
žákům školní družiny  i sloužit 
k mezinárodnímu fenologické-
mu  bádání  našemu  mladému 
vědeckému týmu. 
Pěvecký  sbor  Studánka 

byl  trochu  nervózní  z  příprav 
na  vystoupení,  která  jej  při 
obou akcích čekala, ale zvlád-
li  to  skvěle.  Podpořili  je  naše 
žákyně Šárka Doležalová a náš 
bývalý  žák  Michal  Kobylík, 
kteří  si  připravili  krátký  pro-
slov. 
Ale  partnerské  třídy,  prv-

ňáci a  sedmáci, měli den  ještě 
náročnější. Hledali  bílou  paní. 

Ta  se  totiž  na  naší  škole  zje-
vuje  naprosto  nevyzpytatelně 
a vysvobodit ji dokáže jen pra-
vé  kamarádství  a  spolupráce. 
Ihned  po  tom,  co  pan  školník 
rozhlasem  vyhlásil,  že  se  bílá 
paní opět objevila a prosí o po-
moc,  sestavili  sedmáci  bada-
telský  tým,  který  spolu  s  prv-
ňáčky hledal dva týdny indicie 
týkající se záhadné postavy. 
A  právě  25.  října  se  potom 

sedmáci  a  prvňáci  i  se  svý-
mi  rodiči  sešli  ve  škole,  plnili 
úkoly,  museli  projít  stezkou 
odvahy a nakonec zavolat kou-
zelnou  formuli,  kterou  bílou 
paní  vysvobodili.  Jak  jsme  si 
oddechli, když se objevila, roz-
dala sladké odměny a poděko-
vala za pomoc…
Kromě  toho  jsme  uvede-

ným  čtvrtkem  zahájili  akci 
s  krycím  názvem  „Otevřená 
škola“.  Uvědomili  jsme  si  to-
tiž,  že  rodiče  do  školy  zveme 
nejčastěji  na  třídní  schůzky, 

tripartity  či  odborné  přednáš-
ky, čili samé formálně náročné 
akce, a přitom je nám blízkých 
tolik dalších věcí, které může-
me společně sdílet, abychom si 
byli zase o kousek blíž. Takže 
odpoledne mohli rodiče poprvé 
navštívit školu s cílem toulat se 
po Islandu díky cestopisné be-
sedě, kterou si připravil benja-
mínek našeho sboru, pan učitel 
Schejbal. 
Ti,  kdo  nechtěli  cestovat, 

si  mohli  popovídat  na  besedě 
s paní psycholožkou Zvoníčko-
vou. A tímto rozhodně ve spolu-
práci s rodiči nekončíme. Oslo-
vili jsme rodiče, zda by s námi 
neběželi. A nakonec jsme složili 
dvě kantorsko-rodičovské štafe-
ty  na Memoriál MUDr.  Josefa 
Podmolíka.  Za  obrovské  pod-
pory kolegů, žáků i maminek ze 
Spolku rodičů jsme běželi  jako 
tým. Bylo to bezva. 

 marcela Javoříková,
 ředitelka ZŠ Mánesova
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Jak si co nejlépe upevnit znalos-
ti  z  historie? Vlastní  aktivitou, 
osobními  zážitky  a  zábavnou 
formou.  Těchto  zásad  jsme  se 
drželi na naší škole při oslavách 
kulatého  výročí  vzniku Česko-
slovenska.  Projektový  týden 
„Stoletá republika“ jsme zaháji-
li štafetovým během ,,100 x 100 

metrů pro republiku“ na našem 
školním  hřišti.  Odměnou  pro 
účastníky  byla medaile,  sladký 
perníček a společná fotka s ba-
lonky v barvách trikolory.
Pro  chytré  hlavičky  byla 

připravena  vědomostní  sou-
těž,  ve  které  se  zájemci  mohli 
pochlubit  svými  znalostmi. 

V průběhu celého týdne se také 
zaplňoval ,,Strom přání“ barev-
nými lístky se vzkazy republice 
do  dalších  let.  Děti  přály  své 
rodné  zemi  další  dlouhá  léta 
v míru,  čisté  lesy  i  řeky,  svěží 
ovzduší i lepší mezilidské vzta-
hy.
Všechny  třídy druhého  stup-

ně  se  během  týdne  zúčastnily 
exkurzí,  výstav  a  vyslechly  si 
poutavé  přednášky.  Osmáci  se 
vydali  do  Brna  na  výstavu  Co 
nám válka vzala a dala, sedmáci 
navštívili Muzeum T. G. Masa-
ryka v Hodoníně, pro šestý roč-
ník  byla  připravena  prohlídka 
expozice ve Vlastivědném mu-
zeu v Olomouci a nejstarší žáci 
diskutovali o staletých kořenech 
naší státnosti s lektorem.
Celý  týden  završilo  sázení 

pamětní lípy na školním pozem-
ku  za  přítomnosti  členů Klubu 
vojenské  historie  Litava,  kteří 

žákům  předvedli  dobové  legi-
onářské  uniformy  a  historické 
zbraně.  Nově  vysazený  strom 
byl symbolicky předán do péče 
našim  nejmladším  žákům,  kte-
ří  o  něho  budou  jistě  po  celou 
dobu své  školní docházky svě-
domitě  pečovat.  Věříme,  že 

všechny  aktivity  celého  týdne 
napomohly k upevnění národní 
hrdosti,  vlastenectví  a  doufám, 
že  děti  budou  dlouho  vzpomí-
nat, jak na základní škole slavily 
narozeniny své rodné země.

 Pavlína herentinová, 
 ZŠ T. G. M.

narozeniny své rodné země oslavila škola sportem i zábavnými akcemi všeho druhu

červeno-modro-bílé. žáci i učitelé vypustili na počest stého  
výročí balonky v barvě trikolory.  snímky: zŠ t. g. M.

Prvním  zářijovým  dnem 
letošního  roku  zahájil  ot-
rokovický  odbor  školství 
a  kultury  čtyřletou  realizaci 
projektu Místní akční plán II. 
obce  s  rozšířenou působností 
Otrokovice  (dále  jen  MAP 
II.),  který  je  spolufinancova-
ný EU. 
Tento  projekt  je  pokračová-
ním  projektu  MAP  I.,  který 
na  stejném  území  probíhal 
v  předchozích  dvou  letech. 
Cílem  projektu  je  podpora 
školství a vzdělávání v našem 
regionu.
Z dvouleté práce se základ-

ními  a  mateřskými  školami, 
středisky  volného  času,  zá-

stupci OSPOD a neziskovými 
organizacemi  vzešel    strate-
gický  rozvojový dokument  – 
„Místní akční plán vzdělávání 
na Otrokovicku“.
„V  rozvojovém  dokumen-

tu  jsme  společně  s pedagogy 
a řediteli škol  definovali cíle 
podpory vzdělávání. Jedná se 
například o výuku jazyků pro-
střednictvím  rodilých  mluv-
čích  nebo  podporu  primární 
prevence  na  školách. Rozvoj 
kreativity,  talent  a  podporu 
žákům vyjádříme projektovou 
aktivitou  pod  názvem  „Dět-
ský vědecký kongres“, jemuž 
bude  předcházet  tříměsíční 
příprava osmnácti žáků ze zá-

kladních škol formou prezen-
tací či experimentů na zadaná 
témata  v  oblasti  techniky, 
přírodních  a  společenských 
věd. Na tyto cíle jsme získali 
finanční  prostředky  a  chce-
me  je  nyní  implementovat 
do    škol,“  vysvětlila  vedoucí 
projektu  a  vedoucí  odboru 
školství a kultury Barbora Šo-
píková. 
Dalšími  klíčovými  akti-

vitami  bude  podpora  strate-
gického  řízení  na  školách, 
aktualizace místního  akčního 
plánu,  v  rámci  kterého  bude 
docházet  k  setkávání  osmi 
specializovaných  pracovních 
skupin  tvořených  především 
z  řad  pedagogů,  odborníků 
a zřizovatelů. 
„Nezanedbatelným  téma-

tem  bude  podpora  společ-
ného  vzdělávání  na  školách 

a  workshopy  s  rodiči,“  do-
plnila  ještě  vedoucí  projektu 
Barbora Šopíková. 
Do projektu  jsou  zapojeny 

všechny  obce  ORP  Otroko-
vice  –  Bělov,  Halenkovice, 
Komárov, Napajedla, Otroko-
vice,  Pohořelice,  Spytihněv, 
Tlumačov a Žlutava, v jejichž 
registru  působí  7  základních 
škol,  4  základní  a  mateřské 
školy,  6  mateřských  škol,  
2  základní  umělecké  školy  a  
2 domy dětí a mládeže. 
Všechny  aktuální  informa-

ce    k  projektu  jsou  pro  ve-
řejnost  k  dispozici  na  webo-
vých  stránkách  města  www.
otrokovice.cz v sekci školství 
a také na FB profilu projektu 
MAP II. ORP Otrokovice.
registrační číslo projektu: 
cz.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
008582  (ste)

otrokovice pomáhají rozvoji školství dalším evropským projektem

sportovní. Týden oslav zahájila škola štafetovým během. 

Jak jsme si užili aneb Jeden den na mánesce

Nové pískoviště mohou od podzimu 
využívat    nejmladší  děti  z  příprav-
ného stupně základní školy speciální 
a žáci prvního stupně ZŠ Komenské-
ho Otrokovice.  Na jeho vybudování 
získala  škola  finanční  dar  deset  tisíc 
korun.  „Za  tuto pomoc bychom  rádi 
poděkovali  Nadaci Synot. Pískoviště 
vnímáme jako první krok na přebudo-
vání přilehlého pozemku okolo budo-
vy školy, který by měl v budoucnosti 
sloužit k výuce i relaxaci všech našich 
dětí a žáků,“ vzkázala ředitelka školy 
Pavlína Frdlíková.     (šar)

děti zŠ komenského 
mají nové pískoviště 

Dobu podzimních prázdnin vy-
užili pedagogičtí pracovníci ZŠ 
Otrokovice, Komenského k dal-
šímu  vzdělávání,  které  jim  po-
skytl  seminář  „Sociální  učení, 
čtení  s  využitím  globální  me-
tody,  psaní  hůlkovým písmem, 
sociální počty“. 
Zkušené  lektorky  Krista 

Hemzáčková  a  Jana  Pešková 
přiblížily  jednotlivé části  semi-
náře zcela komplexně od počá-
teční diagnostiky, podrobné me-
todiky  až  po  praktické  ukázky 
aplikací  na  konkrétní  jedince. 
Metody práce mají úspěšně pro-
věřené mnohaletou  praxí  nejen 
u dětí s  těžšími  formami posti-
žením, ale i u seniorů. 
Lektorky  vše  doplňovaly 

vhodnou  literaturou,  vytvoře-
nými učebními materiály, řadou 
osobních  zkušeností,  ochotně 
zodpovídaly dotazy a vysvětlo-

valy nejasnosti. Díky  tomu byl 
kurz  dynamický,  rozvíjely  se 
zajímavé diskuse a nové pohle-
dy  obohatily  pedagogy  i  před-
nášející. Jejich heslo „JAK TO 
UDĚLAT, ABY TO  ŠLO“  by 
mělo být vlastní každému.
 mgr. zuzana FoJtíková,
 ZŠ Otrokovice, Komenského

registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/
0007648
identifikace žádosti (hash): 
j2QbRP
název projektu cz: Chceme 
si rozumět
realizátor projektu: ZŠ 
Otrokovice, Komenského
se sídlem: Komenského 
1855, 765 02 Otrokovice
iČ: 61716413
oprávněná osoba:  
Mgr. Pavlína Frdlíková

když učení nemusí být mučení
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Deset  kilometrů,  z  toho  převážně 
do  kopce.  To  byla  výzva,  která  če-
kala  na  účastníky  druhého  ročníku 
přespolního běhu Otrokovické svahy, 
který    se  uskutečnil  na  konci  října 
v  prostoru  kopce  Tresný  nad  řekou 
Moravou. 
I přesto, že se jednalo o teprve dru-

hý  ročník,  přihlášených  bylo  téměř 
dvojnásobek  oproti  roku  minulému. 
Závod  probíhal  hned  v  několika  ka-
tegoriích  bez  věkového  omezení. 
Na své si tedy přišli i ti nejmenší, pro 
které byly připraveny tratě na 1000 m 
a 400 m v prostorách stadionu. Na ty 
odvážnější čekal krosový terén. 
„Hlavní  závod  se  běžel  na  trati 

deset kilometrů a  jednalo  se převáž-
ně  o  kopcovitou  trasu  s  převýšením 
zhruba  400  metrů,“  popsal    jeden 
z  organizátorů  Tomáš Müller  s  tím, 
že  tento závod byl doplněn  ještě bě-
hem na 5 km, který se uskutečnil zá-
roveň.
To, že se jednalo opravdu o vytří-

benou běžeckou společnost, potvrzu-
je  i  fakt, že všichni  tři nejlepší muži 
v čele s Janem Kolárikem se na hlav-
ní  trati  dostali  pod  čtyřicet  minut. 

Jedním  z  účastníků  byl  i  profesio-
nální triatlet Petr Vabroušek, který je 
ve sportovním světě znám především 
díky  svým  úspěchům  a  rekordům 
v  oblasti  extrémních  triatlonů  Iron-
man nebo jako třináctinásobný mistr 
republiky v dlouhém triatlonu. 
Závod v Otrokovicích byl  tak pro 

něj  spíše  tréninkem.  „Na  tyto  závo-
dy  nijak  neodpočívám  ani  neladím, 
klidně si den před závodem dám sto 
osmdesát  kilometrů  na  kole  v  kop-
cích,“ sdělil Vabroušek. Sám byl prý 
ale s terénem velmi  spokojený a při-
pomnělo mu  to  jeho začátky.  „Běhy 
v terénu miluji a  závod navíc probí-
hal na stezkách, kde jsem ve dvanácti 
s prvními běžeckými pokusy začínal. 
Z  pohledu  závodníka  mi  ke  spoko-
jenosti  tedy  nic  nechybělo,“  zmínil 
Vabroušek. 
I sami pořadatelé soutěže byli pří-

jemně  překvapeni  velkým  zájmem 
běžců  a  už  nyní  připravují  novinky 
pro příští ročník. „Jsme rádi, že jsme 
si před pár lety sedli a dali dohroma-
dy tuto skvělou akci,“ přidal závěrem 
pořadatel Jan Netuka. 

 tereza cedidlová

Běžci změřili své síly s „železným mužem“

ŠKOLA PRO ŽIVOT

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pátek 30. 11. 2018 8:00 - 17:00

OTEVŘENO ROVNĚŽ EXPERIMENTARIUM

Sobota 1. 12. 2018 8:00 - 12:00

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE

TŘ. TOMÁŠE BATI 1266, OTROKOVICE

tel: 577 925 078, e-mail: skola@spsotrokovice.cz

www. spsotrokovice.cz

ZVEME
ŠIROKOU

VEŘEJNOST

městská sportovní hala byla 
po své rekonstrukci slavnost-
ně otevřena 12. června 2018. 
Ačkoliv je hala hojně zaplněna 
sportovními oddíly, volné časy 
pro veřejnost jsou v omezené 
míře stále k dispozici.

v průběhu letních prázdnin 
začala být hala postupně vy-
užívána sportovními oddíly. 
v září pak otrokovičtí radní 
schválili provozní a návštěv-

ní řád haly a po předchozím 
projednání v komisi mládeže 
a sportu i harmonogram vyu-
žití haly na sezonu 2018/2019. 
Zájem o využití haly místní-
mi sportovními oddíly znač-
ně převyšoval kapacitu haly. 
„Současný harmonogram haly 
je tak výsledkem řady jednání 
a kompromisů v rámci sportov-
ních oddílů. Hala bude v hlav-
ní části „halové sezony“, tedy 

od listopadu do konce března, 
sloužit převážně sportovním 
oddílům, například pro atle-
tiku, florbal, fotbal, házenou, 
softball, tenis, atd. mezi další 
pravidelné uživatele patří mo-
del klub Otrokovice či DDm 
Sluníčko, Gymnázium Otro-
kovice,“ informoval jednatel 
městské organizace TEHOS 
Tomáš morys, do jehož sprá-
vy městská hala patří. kromě 

pravidelné tréninkové činnosti 
a výuky tělesné výchovy slouží 
o víkendech  hala k mistrov-
ským utkáním, závodům, turna-
jům a různým soutěžím. „Pravi-
delně zde svá utkání v nejvyšší 
republikové florbalové soutěži 
hraje tým mužů Panthers Otro-
kovice, odehrávají se zde zápa-
sy TJ JiSkrA oddílu házené, 
v plánu jsou mládežnické tur-
naje ve fotbale, které pořádá Sk 

Baťov 1930, či např. charitativní 
akce „NEO CUP“, která bude 1. 
prosince 2018,“ uvedl jednatel.
Pro veřejnost jsou volnější pon-
dělní dopoledne, víkendy či ve-
černí hodiny. Bližší informace 
poskytne správce Josef Prud-
ký, tel. 605 588 308, a nebo 
jsou na stránkách správce  
www.tehosotrokovice.cz.  
 romana steHlíková,
 mluvčí města

Na  třicet  členů  čítá  Tenisový  klub 
Trávníky. Během hrací sezony pořá-
dá celou řadu turnajů pro neregistro-
vané hráče ve čtyřhrách a dvouhrách 
otevřené také pro veřejnost z Otroko-
vic a okolí. 
Velkou  oblíbenost  si  letos  získal 

turnaj  manželských  párů.  Prvním 
z  nich  byl  „Senior  cup  –  Květnová 
smeč“.  Na  ni  poté  navazovaly  další 
zápasy dospělých. Byly to Memoriál 
Rosti  Matějíčka,  Mistrovství  deblů 
neregistrovaných hráčů a Single cup. 
Mimo  tradiční  turnaje  letos klub za-
řadil  i  „Smíšený  turnaj manželských 
párů“,  který  uspořádala  Iva  Šenov-
ská. „Objevilo se několik děvčat, pro 
které  byl  zápas vůbec prvním měře-
ním  sil  v  kariéře,“  podotkl  předseda 
tenisového klubu Petr Pavlíček. 
Nedílnou  součástí  tenisového  klu-

bu  je  i  tenisová  škola,  kde  se  děti 

můžou učit své první tenisové kroky. 
„Ve  škole  trénuje  přibližně  dvacet 
dětí od pěti do dvanácti let,“ upřesnil 
dále Pavlíček. 
V období prázdnin mají děti mož-

nost  navštěvovat  týdenní  tenisové 
kempy.  „V  tomto  roce  jsme  pro  za-
traktivnění  zařadili  sezonní  turnaj, 
kde mezi  sebou  děti  měřily  síly  dle 
kategorií. Utkaly  se  v  rámci  čtyřech 
samostatných  turnajů.  Výsledek  nás 
motivoval k další práci s dětmi. Tím-
to  bych  rád  poděkoval  všem  našim 
členům za zážitky z průběhu sezony a 
za práci, kterou věnují klubu ve svém 
volném čase,“ vzkázal Petr Pavlíček. 
To, co ale momentálně klubu nej-

více chybí,  je  sociální zázemí v are-
álu.  „Momentálně  usilujeme  o  jeho 
dobudování, aby měli naši hráči ještě 
kvalitnější  zázemí,“  dodal  předseda 
klubu.  Petr PavlíČek, předseda      

Sezona tenistů na trávníkách skončila

v modrém. Mladí tenisté dostali i zbrusu nové dresy.  Foto: tk trávníky

zrekonstruovaná městská sportovní hala je sportovci využívána
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Střední průmyslová škola Otrokovice

tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice
zve širokou veřejnost na

NOC ALCHYMISTŮ

Čtvrtek 6. 12. 2018  16:30 - 19:00 hod.

sledujte na:   www.spsotrokovice.cz

Sedm  let  působí  nepřetržitě 
v  nejvyšší  české  soutěži,  vy-
chovali  několik  reprezentan-
tů.  A  v  sobotu  24.  listopadu  si 
florbalový klub Hu-Fa Panthers 
Otrokovice připomene dvacet let 
od svého založení. 
Slavnostní den odstartuje ho-

dinu po poledni v tělocvičně ZŠ 
Mánesova  turnajem  pro  děti, 
od  16  hodin  se  odehraje  duel 
legend klubu vs.  Panteři.  „Mís-
to  jsme  vybrali  záměrně.  Je  to 
návrat  ke  kořenům,“  podotkl 
šéf  oddílu  Karel  Ťopek.  Tělo-

cvična  školy na Baťově  se  totiž 
stala  prvním  útočištěm  klubu, 
k čemuž pomohla náhoda. Sku-
pinka hráčů pod vedením Aleše 
Ordelta hledala po ročním půso-
bení  v Holešově místo,  kde  by 
mohli  pokračovat.  A  na Máne-
sce  úspěšně  působil  florbalový 
kroužek pod vedením učitele Jo-
sefa Vaňhary,  který  zase hledal 
pro  svoje  mladé  svěřence  další 
uplatnění.  „Chtěl,  aby  se  kluci 
posouvali  dál,  abychom  se  jich 
ujali. Tak jsme se dali dohroma-
dy,“ vzpomíná na začátky klubu 

jeho zakladatel Aleš Ordelt. Ná-
hoda mohla také za jméno Pan-
thers. Na internetu se inspirovali 
krásným logem pantera.
Zatímco  mužský  tým  se 

na  dlouhých  devět  let  usídlil 
ve  druhé  lize,  na  Mánesce  se 
postupně  rodil  základ generace, 
která  v  roce  2011  postoupila 
do tehdejší extraligy. První zápas 
v nejvyšší soutěži odehrály Otro-
kovice  v hale na Štěrkovišti pro-
ti SSK Future a historicky první 
jejich gól v extralize dal součas-
ný kapitán  Michal Nagy. Vzpo-

mínkový den vyvrcholí slavnost-
ním galavečerem v Otrokovické 
BESEDĚ  24.  11.  od  19  hodin. 
Klub  na  něm  ocení  tři  legendy 
a čísla jejich dresů vyřadí. 
Panteři  si  zároveň  připome-

nou historii  klubu,  který  zazna-
menal  největší  úspěchy  v  roce 
2014, když mužský tým postou-
pil do semifinále nejvyšší soutě-
že  a  do  finále Českého poháru. 
„Když jsme klub zakládali, neře-
kl bych, že Panteři tak vyrostou,“ 
dodal Aleš Ordelt, který už jeho 
vývoj sleduje na dálku.  (pan)

Florbaloví Panteři slaví 20 let, kořeny mají na mánesce

memoriál přilákal přes pět set běžců

Start! Výborný závod! Perfektní! Takové hodnocení má na svém facebookovém 
profilu Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka, který 3. listopadu uspořádala TJ Jis-
kra Otrokovice. Závody přilákaly na pět set sportovců. Na startu hlavního závodu 
v půlmaratonu se objevila více než stovka běžců. Vítězem se stal Nelson Cherutich 
z Bahrajnu, který 21,1 km uběhl za  01:04:55, z mladšího žactva si nejlépe vedl 
Lukáš Budík z pořadatelského oddílu.  (šar), foto: Šárka Šarmanová

Sledujte vysílání 
Městské televize Otrokovice

www.mtvo.cz


