
Vánoční strom rozzářil náměstí

Pod stromkem bylo plno. Tisíce lidí se přišly 25. listo-
padu podívat na rozsvícení vánočního stromu na náměstí  
3. května. Ve sváteční atmosféře čekali na okamžik, kdy 
se rozžehnou světélka a také hvězda na špici stromu. 
Užili si také kulturní program, ve kterém nechybělo vy-
stoupení dětských souborů s koledami. Prochladlým, ale 
svátečně naladěným návštěvníkům zazpíval i Stanislav 
Hložek.  (ano), foto: Anna NoVotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

16. prosince 2011
číslo 12 - ročník 21
zdarma - neprodejné
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  úVodNí sloVo

Vážení spoluobčané,
není tomu dlouho, co jsme společně rozsvíti-
li vánoční strom, symbolizující nadcházející 
období adventu. Jako mávnutím kouzelného 
proutku uplynul rok, nastává čas Vánoc, které 
jsou nám všem tolik milé. setkáváme se s naši-
mi nejbližšími a přáteli, na které jsme si kvů-
li příliš velkému každodennímu shonu nenašli 
čas. Vánoční doba nabádá ke zpomalení, hledá-
ní cesty k druhým lidem, ke smíření. Zastavme 
se, vychutnejme si společné chvíle, podejme po-
mocnou ruku těm, kteří to potřebují. Zamysleme 
se nad uplynulým rokem, čerpejme z toho dob-
rého, co se nám povedlo, poučme se z nezdarů.  

Milí spoluobčané, přejeme Vám příjem-

né prožití Vánoc, plných radosti, pospolitosti 
a splněných přání. nejmenším bohatou nadílku 
pod stromečkem, všem pohodu u štědrovečerní-
ho stolu. Do příštího roku přejeme pevné zdra-
ví, štěstí, hodně sil a životní energie k překoná-
ní i těch nejtěžších situací. ať je pro Vás příští 
rok rokem úspěšným.
 Mgr. Jaroslav Budek, starosta 
 Ing. Milan PlesAr, místostarosta

Podle mě bude skvělé zahrát 
si tady divadelní představe-
ní,“  nešetřil  chválou při slav-
nostním otevření velkého sálu 
Otrokovické BESEDY herec 
a  moderátor Petr Rychlý. Tak 
jako on si minulý pátek vy-
zkoušel kvalitu zvuku při im-
provizované siréně vytvořené 
vlastními hlasivkami, stejně 
tak ocenili akustiku i tenoristé 
La Gioia a zpěvačka Bára Basi-
ková. Že bylo co slavit s popu-
lárními umělci, není pochyb. 
Nový sál má kapacitu 500 osob 
a je určený právě pro kulturní 
programy, i k pořádání sympo-
zií a kongresů. 

Hned v  úvodu moderátor 
poděkoval dřívějším i  součas-
ným představitelům města, fir-
mám podílejícím se na rekon-
strukci sálu i  Radě regionální 
soudržnosti, se kterou bylo 
město součinné při získávání 
a dodržování regulí při čerpání 
dotací z  Regionu soudržnosti 
Střední Morava. Právě z Regio-
nálního operačního programu 
Střední Morava totiž mohlo 
být zaplaceno 16 z  celkových 
40 milionů nutných na rekon-
strukci a  k  vytvoření těchto 
reprezentativních prostor. Za-
tímco starosta Otrokovic Jaro-
slav Budek připomněl hostům 
slavnostního večera dobu před 
zhruba pěti lety, kdy se roz-
hodlo o rekonstrukci, hejtman 
Zlínského kraje a  dřívější sta-

rosta Otrokovic Stanislav Mi-
šák se vrátil až do  roku 1990, 
kdy uprostřed města zůstalo 
rozestavěné železobetonové 
torzo. Po  dalších letech a  pe-
ripetiích mají ovšem Otroko-
vice objekt, na  které mohou 
být hrdé – třeba už jen proto, 
že architektonicky je velký sál 
Otrokovické BESEDY řešený 
tak, že v  něm ve  výhledu ani 
v  pohybu nepřekážejí sloupy. 
„Dobré dílo se podařilo. Ne-
pochybuji, že to tady bude žít,“ 
míní hejtman Zlínského kraje. 

Zatímco ředitel zhotovitel-
ské společnosti SMO Jiří Dla-
bač připomněl dlouhodobou 
a i do budoucna trvající firem-
ní podporu kultury ve  městě, 
popřál ředitel Otrokovické 
BESEDY Marek Obdržálek  
publiku, aby často a rádo tyto 
prostory navštěvovalo. Příle-
žitostí se k  tomu najde dost. 
Už od  prosince je ve  velkém 
sále nabitý program, další kul-
turní lahůdky jsou připravené 
i  na  příští rok. V  sále se bu-
dou konat taneční kurzy, svou 
schůzi tam uspořádají také ry-
báři, nebudou chybět firemní 
semináře.  Otrokovická BE-
SEDA je domluvena i na vzá-
jemné spolupráci s  Hotelem 
Atrium.

Moderně vybavený velký 
sál představuje jednu z největ-
ších investic města. „Navazuje-
me na práci našich předchůdců 

ve vedení města. Projekty, kte-
ré byly úspěšné při získání do-
tace z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava 
v  minulém volebním období, 
se snažíme dovést do  úspěš-
ného konce tak, aby sloužily 
svému účelu. Jedním z nich je 
i výstavba nového sálu v Otro-
kovické BESEDĚ. Naše město 
je centrem nejen sportovního, 
ale také kulturního života re-
gionu Otrokovicka. Doposud 
zde ale chyběl vnitřní prostor 
pro shromáždění velkého po-
čtu lidí, kteří se sem přijdou 
bavit na některou z kulturních 
akcí či pracovat a vzdělávat se 
v  rámci kongresů, konferencí 
či školení,“ přiblížil otrokovic-
ký místostarosta Milan Plesar. 

Využití sálu k  různým úče-
lům umožňuje multifunkční 
vybavení. Ideální podmínky 
pro kulturní akce, módní pře-
hlídky i  koncerty skýtá nové 
stavitelné pódium o  šířce 18 
a  hloubce 8 metrů. Vynikající 
akustiku zajišťuje uspořádá-
ní sálu včetně jeho podhle-
dů a  příček. O  zvuk se stará 
špičkové zařízení se zesilovači 
a  reproduktory značky MEY-
ERSOUND. Pět velkých repro-
duktorů tvořících hlavní sesta-
vu doplňují menší, umístěné 
pod balkony po  bocích sálu 
i v přísálí, zajištěné je i poho-
dlné sezení pro 500 osob.  

 Pokračování na straně 2

Velký sál BESEDY sklidil chválu umělců
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15. prosince Vánoční koncert – RADOSTNĚ ZPÍVÁME GLORIA 
16. prosince TRAVESTI SHOW - Vánoční speciál
17. prosince 2011 Vánoční cena Fortuny 2011 a GALAVEČER - 
PLES TANEČNÍKŮ
18. prosince  SOUTĚŽ V PEČENÍ VÁNOČNÍHO cUKROVÍ
 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu 
mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
18. prosince KOLEDY TŘÍ NÁRODŮ
Pořádá město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z  prostředků Fondu 
mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
19. prosince divadelo pro ZŠ TŘI POHÁDKY NA VÁNOcE
20. prosince ZUŠ
21. prosince koncert Moravské děti Holešov, pro ZŠ
28. prosince Předsilvestrovské divadelní setkání:  SVĚTÁcI
4. ledna a pak každou středu TANEČNÍ KURZ
5. ledna večer tříkrálové promítání
8. ledna NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ - PINOCCHIO
10. ledna DIVADlO SemTAmfóR
17. ledna hasičská akce
19. ledna NA STOJÁKA 
21. ledna OTROKOVIcKÝ PLES
22. ledna Královský karneval DDM Sluníčko
27. ledna PLES SOŠ OTROKOVIcE.
28. ledna  - 14. února Výstava modelů 
29. ledna dopoledne schůze rybářů, odpoledne POPELKA 
30. ledna firemní akce
31. ledna divadelní představení FATÁLNÍ BRATŘI

Dokončení ze strany 1
Také zázemí je kvalitně vyba-
veno ke  strávení příjemných 
chvil pro všechny, kdo kultur-
ní zařízení navštíví. 

Posezení s  občerstvením je 
možné u  dvou barů v  přísálí, 
které tvoří vhodné prostory 
pro pořádání výstav. Samo-
zřejmostí jsou prostory pro 
účinkující i  šatny pro diváky.
„Nový velký sál splňuje všech-
ny požadavky dnešní doby. 

Moderní vzhled i  špičková 
technika umožňují pořádá-
ní nejrůznějších akcí, proto 
věříme, že si najde své místo 
v  konkurenci jiných kultur-
ních zařízení a  jeho návštěv-
níci se sem budou vždy rádi 
vracet. Diváci se v  budoucnu 
mohou těšit na pestrou paletu 
programů přes koncerty, diva-
dla a jiná představení souborů 
domácích, celorepublikově 
známých i  mezinárodních. 

Rekonstrukcí velkého sálu Ot-
rokovice získaly tolik potřeb-
né reprezentativní prostory, 
které budeme využívat také 
pro pořádání významných 
městských akcí. Přeji si, aby sál 
dobře sloužil lidem, byl pro ně 
místem odpočinku i  poznání, 
vnášel do  jejich životů radost 
prostřednictvím připravova-
ných programů,“ uvedl staros-
ta Otrokovic Jaroslav Budek. 
 Anna NoVotNá

Základní údaje:
Název projektu: Otrokovic-
ká BESEDA - zprovoznění 
velkého sálu
Investor:  Město Otrokovice
Zhotovitel: SMO, a. s.
Projektant: J a P architects 
s. r. o.
Investiční náklady celkem  
vč. DPH:  39 043 637,56 Kč
Dotace RoP EU Střední  
Morava: 15 999 999,81 Kč
Vlastní prostředky:  
23 043 637,75 Kč
Tento projekt byl spolufi-
nancován ze zdrojů Evrop-
ské unie
 www.rr-strednimorava.cz

Akce konané od 16. prosince a v lednu

Velký sál otrokovické BESEDY sklidil při své premiéře chválu umělců

Nový velký sál Otrokovické BESEDY byl na svou premiéru důkladně nachystaný a vyzdobený. Pro hosty 
bylo připraveno pět set míst k sezení.

Dominantními barvami velkého sálu jsou červená, bílá  
a černá. Na balkon se dá stylově vystoupat po točitém schodišti.

Publiku při slavnostním večeru zpívala a také řekla vtip  
umělkyně Bára Basiková.

Moderátor a bavič Petr Rychlý jako záruka dobré zábavy hosty večera nezklamal. Už teď se prý těší,  
že si bude moci v sále zahrát i v divadelním představení.

Návštěvníci akcí konaných ve velkém sále se mohou těšit na dobré 
zázemí. Přispívají k tomu třeba i dva bary.
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Budování protihlukových stěn pokračuje
Dalších přibližně 160 metrů protihlukových stěn směrem 
na Tlumačov má přibýt během prosince na obchvatu podél 
silnice R55. V závislosti na počasí by měla být tato etapa ho-
tová 22. prosince. Celá stavba protihlukové stěny je rozdělena 
na tři části. V roce 2010 byla dokončena první etapa, kdy bylo 
vybudováno čtyři sta šedesát metrů. Nyní na ni naváže dalších 
sto šedesát metrů. Celkově by měly zábrany proti zvukům ze 
silnice dosáhnout délky okolo jednoho kilometru a tří set me-
trů. Náklady vybudování druhé etapy protihlukových stěn by 
se podle zhotovitele měly vyšplhat okolo šesti milionů korun. 
„Jsme rádi, že investor přistoupil k budování další etapy ještě 
v tomto roce. Chceme, aby celá stavba byla dokončena co nej-
dříve,“ uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.    (red)

V období Vánoc bude mateřská škola uzavřena
Všech sedm odloučených pracovišť mateřské školy Otrokovi-
ce i oddělení pro děti ve věku od 1 do 3 let bude o vánočních 
prázdninách, tedy od 23. prosince 2011 do 1. ledna 2012, uza-
vřeno.  „Provoz všech pracovišť zahájíme opět 2. ledna no-
vého roku. Tímto rozhodnutím chceme dát rodičům možnost 
strávit se svými dětmi nejoblíbenější svátky roku a užít si pří-
jemné chvíle v kruhu rodinném,“ objasnila ředitelka mateřské 
školy magda Zycháčková.  Podporou pro uzavření mateřské 
školy o vánočních prázdninách je i rozhodnutí většiny otroko-
vických firem o čerpání dovolené jejich zaměstnanců v tomto 
termínu.  Více informací o mateřské škole Otrokovice nalez-
nete na internetových stránkách www.mso.wz.cz .  (red)

Lidé bez střechy nad hlavou mají v zimě kde spát
Od listopadu funguje v Otrokovicích takzvaná seďárna s kapa-
citou deset míst, ve které budou moci lidé bez přístřeší zdarma 
strávit mrazivou noc. Seďárnou v mobilní buňce v ulici Příčná 
Otrokovice naplňují zákonnou povinnost zajistit osobě v situaci, 
kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo 
zdraví, jinou formu pomoci v nezbytném rozsahu.  Zařízení je 
v provozu za mrazivých nocí od  listopadu do března. Mobilní 
buňku pro tyto účely zapůjčila společnost SMO, její instalaci, 
společně s mobilními záchody, provedly Technické služby Ot-
rokovice. Vybavení buňky vyřazeným nábytkem zajistilo měs-
to Otrokovice a Samaritán. Provoz seďárny zajišťuje pracovník 
charity sv. Anežky ve  spolupráci s  terénními pracovníky Sa-
maritánu a  sociálním kurátorem Městského úřadu Otrokovi-
ce. Dohled z  hlediska bezpečnosti vykonává Městská policie 
Otrokovice ve spolupráci s Policií ČR. Úklid provádějí ráno ti, 
kdo v buňce strávili noc. „Bezdomovectví je bohužel nedílnou 
součástí života ve  městě, kterou nelze trvale vymýtit. Velikost 
problému lze jen snižovat kvalifikovanou pomocí. Tímto chce-
me všechny čtenáře z řad obyvatel Otrokovic pozvat na disku-
si s odborníky a zástupci střediska Samaritán – služby pro lidi 
bez domova o problematice bezdomovectví dne 8. 2. 2012 od 17 
do 19 hodin v Hotelu & Rezidenci Atrium. Nad touto akcí přijal 
záštitu starosta Otrokovic Jaroslav Budek,“ uvedl vedoucí Sama-
ritánu Tomáš Bernatík. Na akci by měl přijet uznávaný odborník 
na  bezdomovecké služby Antonín Plachý. (ano)

radní přidali na kastraci kocourů a koček
Aby se městem nepotloukaly přemnožené kočky, přispívá rad-
nice majitelům mourků a micek na jejich kastraci. A protože je 
o přííspěvek zájem, navýšili otrokovičtí radní celkovou roční 
částku pro tyto účely z 16 na 20 tisíc korun. Schválili také 
pokračování programu v roce 2012.  

lidé mohou získat příspěvek už od roku 
2003. „V prvním roce nechali občané v rám-
ci programu provést zákrok u 26 zvířat. Jednalo se  
o 19 koček a 7 kocourů. V roce 2011 bylo jen do října vy-
kastrováno 41 koček a 20 kocourů. Prostředky určené pro tyto 
účely byly již téměř vyčerpány. Rozhodli jsme se proto navýšit 
příspěvek o čtyři tisíce, které by měly vystačit do konce roku,“ 
přiblížil starosta Otrokovic Jaroslav Budek s tím, že vyplaceno 
bylo už 15 300 korun z celkových 16 tisíc. Kastraci kocourů 
a koček zajišťují všechny veterinární ordinace ve městě. majitel 
zvířete si musí ponechat doklad o zaplacení zákroku a osobně jej 
doručit na Odbor životního prostředí měÚ Otrokovice, kde mu 
bude část výdajů uhrazena. letos a stejně tak v roce 2012 bude 
město přispívat svým občanům 150 korun na kastraci kocoura 
a 300 korun na kočku. Příspěvek touto formou je možné využít 
až do vyčerpání celkových 20 tisíc korun, které jsou na pro-
gram vyčleněny. Náklady na kastraci kocoura se letos pohybo-
valy orientačně okolo 600 korun a kočky 750 korun. O úspěš-
nosti akce svědčí i to, že radnice už několik let nezaznamenala 
v souvislosti s toulavými kočkami žádnou stížnost.  (ano)

AktuálNě Z MěstA

Více AktuAlIt NA www.otrokoVIce.cZ

Již 4. rokem se Zlínský kraj 
spolupodílí na  financování 
sociálních služeb poskytova-
ných příspěvkovou organizací  
SENIOR Otrokovice, jejímž 
zřizovatelem je město Otro-
kovice. Jedná se o  pobytové, 
terénní a  ambulantní služby, 
které SENIOR Otrokovice 
poskytuje převážně lidem dů-
chodového věku. Uživatelům 
jsou zajišťovány všechny zá-

kladní činnosti vyplývající ze 
zákona o sociálních službách, 
čili bydlení, stravování, hygi-
ena, úklid domácnosti, praní 
prádla, aktivizační činnosti, 
vyřizování osobních záleži-
tostí. Mimo to mohou klienti 
čerpat i  řadu fakultativních 
služeb, které mají zpříjemnit 
či ulehčit život klientů a jejich 
rodinných příslušníků.

Pro rok 2011 získaly fi-

nanční podporu tyto sociální 
služby: odlehčovací služba 
SENIOR B 75  000 korun, 
odlehčovací služba SENIOR 
c 55  000 korun, domov se 
zvláštním režimem 171  000 
korun, pečovatelská služba 
104 000 korun, centrum den-
ních služeb 23 000 korun. 
celkem byl tedy rozpočet or-
ganizace podpořen částkou  
428 000 korun. (red)

Zlínský kraj se spolupodílí na platbách sociálních služeb v otrokovicích

Ať je podle čeho 
zpívat. Sbor zpěváč-
ků a  také jejich rodiče 
a  další zájemci o  hudbu  
nechyběli 2. prosince 
na  křtu Zpěvníku star-
šího školáka, jenž je 
třetím dílem volné série 
zpěvníků obsahujících 
lidové i  autorské písně. 
Mezi čtyřmi desítkami 
písní nechybí romská, 
vietnamská či lidové pís-
ně v angličtině, němčině 
a ruštině přepsané Janem 
Masarykem. Autorkou 
„otrokovického“ sbor-
níku je Dana Novotná, 
která pokřtila zpěvník 
spolu se sbormistrem 
Jaroslavem Zimákem 
a starostou Otrokovic Ja-
roslavem Budkem.  (ano)

Nový zpěvník pokřtili dětským šampaňským

Na  mnohem více čerstvých 
zpráv z  Otrokovic, ať už jde 
o  kulturu, sport či informace 
z městského úřadu, se od ledna 
mohou těšit obyvatelé města. 
Televizní studio Městské televi-
ze Otrokovice (MTVO) je před 
dokončením a usilovně se ještě 
pracuje na  technických záleži-
tostech, jako je například při-
pojení do sítě. „Dělá se vše pro 
to, aby mohla nejpozději v pá-
tek 20. ledna Městská televize 
Otrokovice vysílat, uvedl ředi-
tel Otrokovické BESEDY Ma-
rek Obdržálek. Sídlo MTVO je 
v  horním patře BESEDY spo-
lečně s  redakcí Otrokovických 
novin.

Vysílání MTVO nahradí 
dosud externí služby v podobě 
pořadu Minuty Otrokovic do-
dávaného soukromou firmou. 
Oproti současnému stavu, kdy 
se k  divákům dostanou tři až 
čtyři reportáže týdně, bude 
zpravodajství minimálně dvoj-

násobně delší, v programovém 
bloku se pak objeví i  pořa-
dy kulturního, sportovního 
a  společenského charakteru, 
nebude chybět zpravodajství 
ze škol i  pravidelná setkání se 
zastupiteli napříč politickým 
spektrem. „Postupně chce-
me dát místo všem zájmovým 
spolkům, sportovním organi-
zacím či zařadit samostatné 
zpravodajství ze škol. V  blízké 
budoucnosti budeme schopni 
zajistit i živé vysílání, popřípa-
dě ucelené záznamy z význam-
ných akcí. Všechny významněj-
ší pořady budou archivovány 
a  vydávány na  DVD,“ doplnil 
Obdržálek.

Další významnou změnou 
bude rozšíření vysílání i mimo 
síť UPc, pouze tam je totiž 
dnes možné zhlédnout zprávy 
z  města. MTVO bude mož-
né naladit také v  nově vzniklé 
síti IPTV, což je nejmodernější 
způsob distribuce televizního 

signálu pomocí internetového 
protokolu. Tuto možnost mají 
v  Otrokovicích všichni, kteří 
jsou klienty společnosti Tc 
servis. Samozřejmostí budou 
vlastní webové stránky.

Rozpočet MTVO nijak ne-
navýší současný stav. Stejné 
peníze, které nyní město platí 
soukromé firmě, bude stát i ce-
loroční provoz MTVO. A to, jak 
je uvedeno výše, za výrazného 
navýšení vysílacího času. Navíc 
se v budoucnu uvažuje i o dal-
ším komerčním využití studia 
například pro tvorbu pořadů 
pro celoplošné televizní sta-
nice, výrobu reklam, dabingu 
a  mediální školení manažerů. 
Kompletní aktuální program 
MTVO bude zveřejněn na  in-
ternetových stránkách www.
televizeotrokovice.cz a  také 
ve  vydání Otrokovických no-
vin, které vycházejí právě v den 
spuštění vysílání MTVO, tedy 
20. ledna. Anna NoVotNá

Mění se ceník jízdného v městské hromadné dopravě
Změna tarifů městské hromad-
né dopravy čeká od 1. ledna 
její pasažéry. Ruší se například 
přestupná jízdenka na 40 mi-
nut a místo ní si budou moci 
cestující koupit přestupné jíz-
denky na 30 nebo 50 minut. 
K dispozici už nebude tříden-
ní přenosná jízdenka, ale u 
přenosných jízdenek na 1 den 
a na 7 dnů se nově zavádějí 
zlevněné varianty.  Nepřestup-

ná dvacetiminutová jízdenka 
bude stát místo současných 9 
dvanáct korun, přestupná tři-
cetiminutová bude stát 15 ko-
run a přestupná padesátiminu-
tová 18 korun. Místo zlevněné 
nepřestupné šestikorunové 
jízdenky s platností 40 minut 
bude možné zakoupit lístek za 
9 korun s padesátiminutovou 
platností. Nijak se nezmění 
ceny tzv. seniorpasů. Současné 

jízdenky  se nebudou vracet ani 
vyměňovat za nové, ale cestují-
cí je mohou používat až do 31. 
března 2012. I časové jízdenky 
čeká cenová úprava. V před-
prodejích Dopravní společnos-
ti Zlín-Otrokovice se budou  
prodávat až do konce letošního 
roku za současné ceny, i když 
platnost těchto jízdenek může 
přesáhnout (nejvýše 6 měsíců) 
do roku 2012.  (ano)

Městská tV nabídne časem i živé vysílání
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V rámci zavádění dvou nových typů občanských 
průkazů, tzv. e-občanské průkazy  (e-OP) dojde 
v 2. polovině prosince 2011 k významné celo-
státní výluce činností pracovišť vydávajících ob-
čanské průkazy a cestovní doklady. Nové typy 
dokladů totožnosti budou vydávány od 1. 1. 
2012. Příjem a zpracování žádostí o e-OP budou 
podobné jako u cestovních dokladů. Tedy pro 
občany přívětivější. fotografie občana i samot-
ná žádost budou pořizovány ve speciální kabin-
ce přímo na úřadě. 

S tím souvisí i nutná technologická odstávka 
stávajícího systému, a to od 23. 12. 2011 od 16 
hod. s tím, že provoz agendy e-pasů a nově agen-
dy e-OP bude obnoven nejpozději v pondělí 2. 1. 
2012. Dále upozorňujeme, že v souvislosti s od-
stávkou systému bylo možné požádat o vydání 
stávajícího typu občanského průkazu se strojově 

čitelnými údaji nejpozději do 14. 12. 2011, je-li 
podána žádost u úřadu příslušného pro vydání 
občanského průkazu (řídí se trvalým pobytem 
občana).  Nejzazší termín pro ukončení přijí-
mání žádostí o vydání e-pasů je ministerstvem 
vnitra ČR stanoven na 19. 12. 2011. Do tohoto 
termínu je možné na úřadě podat žádost o zapsá-
ní titulu do vydávaného e-pasu. Do již vydaných 
cestovních pasů je možné zapsat titul do 31. 12. 
2011. Od 1. 1. 2012 se tituly do cestovních do-
kladů zapisovat podle platné právní úpravy již 
nebudou.

Omlouváme se předem občanům za způso-
bené komplikace. Na případné dotazy odpoví 
pracovníci odboru evidenčně-správního na tele-
fonních číslech 577 680 232 - 3.

 Bc. Marcel NeMček,  
 vedoucí odboru evidenčně-správního

technická výluka vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

P O T Ř E B U J E T E   O V Ě Ř E N Ý   V Ý P I S ? 
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Městský úřad Otrokovice (budova č. 2) 
kancelář MATRIKY, č. dv. 108 a 110 

 

 

 

 

 

Z JedNáNí rAdy MěstA otrokoVIce (rMo) Město Otrokovice vyhlašuje VýBěRoVé říZENí NA PRoDEj 
1 BYtoVé jEDNotkY: č. 1168/6 o velikosti 2+1 v ul. Bezručova 
č. p. 1168 v  Otrokovicích (o  ploše 63,23 m2) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 1168 
na  ul. Bezručova a  příslušného spoluvlastnického podílu  id. 
6323/241539 k pozemku st. p. č. 1246 zastavěná plocha a  nádvoří 
,vše v k. ú. a obci Otrokovice, za cenu nejvyšší nabídky  za násle-
dujících podmínek: 

- zájemce uvede: jméno a  příjmení, adresu trvalého bydliště, 
popř. doručovací adresu a telefonický kontakt

- minimální cena: 850 000 Kč
- úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje ZMO
- předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsaná uchaze-

čem, popř. uchazeči
- v případě, že má být nemovitost nabyta do společného jmění 

manželů, podají nabídku do výběrového řízení oba manželé spo-
lečně

- v případě nabídek se shodnou cenou rozhoduje při vyhodno-
cení čas podání nabídky s tím, že dříve podaná nabídka má před-
nost

- ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější 
nabídka, další nabídka v pořadí nebude stanovena

- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a vý-
běrové řízení zrušit

- uzávěrka výběrového řízení: 20. 12. 2011 v 10 hodin
Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat osobně do podatel-
ny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označením v levém dolním 
rohu „neotvírat VŘ - b. j. 1168/6“ na adresu:

MěÚ Otrokovice, budova č. 1, nám. 3. května 1340, 765 23 Ot-
rokovice. Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice.  Prohlídku je možno uskutečnit po osobní do-
hodě nebo telefonickém objednání. Bližší informace podá Bc. Jana 
Páleníková, tel.: 577 680 208 nebo jsou na úřední desce MěÚ.

Upozorňujeme občany, že Městský úřad
 otrokovice je dne 30. 12. 2011 
z provozních důvodů uzavřen.

Provozní odbor MěÚ Otrokovice

MěÚ Otrokovice  n e v y p l á c í   od 1. ledna 2012   sociální dávky:
-  pro osoby se zdravotním postižením, 
- příspěvek na péči,
-  dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
Výplatu všech typů dávek bude provádět krajská pobočka úřa-
du práce, tř. Osvobození 1388, Otrokovice (sídlo: Městská polikli-
nika Otrokovice, 1. patro nad lékárnou, vchod od hlavní silnice).
 Úřad práce bude od 1. 1. 2012 nově vyřizovat: 
- příspěvek na mobilitu, 
- příspěvky na zvláštní pomůcky,
- výpůjčku zvláštních pomůcek,
- výměnu průkazů TP, ZTP, ZTP/P
- příspěvek na péči
- dávky pomoci v hmotné nouzi 
Upozorňujeme občany, že nová dávka „příspěvek na mobilitu“ se 
vyplácí měsíčně a pro nárok na výplatu příspěvku na měsíc leden 
2012 je nutné podat žádost úřadu práce již v měsíci lednu. Všichni 
držitelé průkazek TP, ZTP a  ZTP/P dostanou vysvětlující dopis 
od Městského úřadu Otrokovice. 
Na  sociálním odboru Městského úřadu Otrokovice zůstává vy-
dávání parkovacích průkazů pro vozidla přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou. Stávající označení vozidla je nutné vyměnit 
za parkovací průkaz do konce roku 2012. 
Sociální pracovníci na Městském úřadu Otrokovice, kteří nepře-
cházejí za úřad práce, ochotně pomohou občanům nejen zorien-
tovat se ve změnách od Nového roku, ale jsou i nadále připraveni 
pomáhat všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
 Mgr. květoslava HoRákoVá, sociální odbor MěÚ Otrokovice

Výplata sociálních dávek bude od   
1. ledna 2012 pouze na úřadech prácePřístupnější lidem, takový chce 

být Městský úřad Otrokovice. 
I proto otrokovičtí radní schvá-
lili novou, jednodušší a  srozu-
mitelnou úřední dobu, která 
občanům zpřehlední čas, kdy 
mohou na úřad zavítat k osob-
nímu vyřizování svých záleži-
tostí. Na některých pracovištích 
se jedná o rozšíření až o 7 hodin 
týdně. Nová úřední doba začne 
platit dnem 1. ledna 2012.

Zatímco dosud platilo pět 
rozdílných úředních dob pro 
jednotlivá pracoviště MěÚ, 
změna přinese jejich sjednocení 
podle budov, ve kterých se pra-
coviště nacházejí, následovně:
Pracoviště v budovách č. 1 a 2 
MěÚ
pondělí     8–11.30 a 12.30–17
úterý  8–11.30  
středa  8–11.30 a 12.30–17
pátek  8–11.30  
Pracoviště v budově č. 3 MěÚ 
a  ostatní pracoviště výše neu-
vedená
pondělí     8 – 11.30 a 12.30 - 17
středa  8 – 11.30 a 12.30 - 17
V  budově č. 1 MěÚ například 

najdete hlavní pokladnu úřadu 
nebo pracoviště správy místních 
poplatků, v budově č. 2 je mimo 
jiné evidence obyvatel, matrika, 
evidence řidičů a vozidel, obec-
ní živnostenský úřad a  odbor 
sociální. V  budově č. 3 MěÚ 
jsou zejména pracoviště staveb-
ního úřadu, silničního správní-
ho úřadu  a  odboru životního 
prostředí.

Podatelna Městského úřadu 
Otrokovice zůstává pro ve-
řejnost otevřena od  pondělí 
do  pátku od  7 do  18 hodin. 
„V  úředních dnech a  v  úřed-
ních hodinách jsou klientům 
úřadu zajištěny komplet-
ní služby. Občané se mohou 
na úředníky obracet ale i mimo 
tuto dobu, a  to po  předchozí 
dohodě s  příslušným zaměst-
nancem,“ přiblížila tajemnice 
Městského úřadu Otrokovice 
Marie Malíková. 

 V  případě návštěvy starosty 
nebo místostarosty města je 
nutná vždy předchozí domlu-
va termínu na  jejich sekreta-
riátech. „Pro urychlení vyří-

zení svých záležitostí mohou 
lidé využívat dlouhodobě také  
e-služby úřadu, kterými jsou 
například elektronické objed-
návání po  internetu nebo in-
formace o  stavu vyřízení pří-
slušného dokladu. Využijí je 
především u  agend evidence 
obyvatel, občanských průkazů, 
pasů, registru řidičů, registru 
vozidel či matriky. Městský 
úřad Otrokovice je také kon-
taktním místem czechPoint, 
kde je možné získat a  ověřit 
data z  veřejných i  neveřejných 
informačních systémů, úřed-
ně ověřit dokumenty a  listiny, 
převést písemné dokumenty 
do  elektronické podoby a  na-
opak, získat informace o  prů-
běhu správních řízení ve vztahu 
k občanovi a podat podání pro 
zahájení řízení správních orgá-
nů. Jde tedy o  maximální vy-
užití údajů ve  vlastnictví státu 
tak, aby byly minimalizovány 
požadavky na občany,“ uzavřela 
tajemnice Marie Malíková. 
 Lenka kRUPkoVá, 
 tisková mluvčí  Otrokovic

Úřední hodiny městského úřadu se sjednotí

Z jednání RMo 14. 11. 2011
Rada města se na  svém řád-
ném jednání zabývala celkem 
28 body programu, k  nimž 
přijala usnesení. Všechna tato 
usnesení jsou veřejnosti k  dis-
pozici na  internetových strán-
kách města www.otrokovice.
cz v  sekci Dokumenty města. 
Radní schválili poskytnutí dota-
ce 40 tisíc korun ve prospěch Fc 
Viktoria Otrokovice na úhradu 
cestovného mužů a  mladší-

ho i  staršího dorostu hrajících 
Moravskoslezskou divizi v roce 
2011. Radní schválili vítěze vý-
běrového řízení na  pronájem 
dvou bufetů a  souvisejícího 
vnitřního vybavení v  novém 
víceúčelovém sále na  zajištění 
občerstvení a  cateringu při ak-
cích pořádaných v Otrokovické 
BESEDĚ v termínu 9. 12. 2011 -  
30. 4. 2012. Vítězem se stala 
společnost Hotel Atrium, s.r.o. 

Rada města schválila ve funk-

ci zřizovatele příspěvkové or-
ganizace SENIOR Otrokovice 
vybudování náhradního zdroje 
elektrické energie na  budo-
vě SENIOR B v  celkové částce 
493 200 korun z prostředků této 
příspěvkové organizace. Rad-
ní se při projednávání dalších 
bodů programu zabývali i  ná-
jemními smlouvami na městské 
byty, věcnými břemeny a zámě-
ry na  pronájem části pozemků 
ve vlastnictví města Otrokovice. 

Z jednání RMo 28. 11. 2011
Při svém dalším jednání Rada 
města Otrokovice projednala 46 
bodů s usnesením. Všechna tato 
usnesení jsou veřejnosti k dispo-
zici na  internetových stránkách 
města www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. Rada města 
schválila ve funkci zřizovatele ZŠ 
Mánesova Otrokovice pořízení 
investičního majetku – elektrické 
pánve v ceně do 700 tisíc korun 
z investičního fondu školy. Radní 
schválili také poskytnutí dotace 
50 tisíc korun charitě sv. Anežky 
Otrokovice na  částečné pokrytí 
mimořádných zvýšených nákla-
dů spojených s havárií kanalizač-
ní přípojky k budově Azylového 

domu Samaritán. Radní dále 
vzali na  vědomí projekt WAD 
BEN NAGA – Otrokovice po-
máhají Africe a doporučili zastu-
pitelstvu města na  prosincovém 
zasedání schválení memoranda 
deklarujícího pomoc chudé sú-
dánské vesničce ze strany města 
Otrokovice v letech 2011–2014. 

Radní vzali na vědomí zprávy 
o činnosti za rok 2011 všech tří 
otrokovických základních škol, 
mateřské školy i DDM Sluníčko 
a  ve  funkci zřizovatele těchto 
příspěvkových organizací rada 
města schválila odměny jejich 
ředitelům. Radní jménem města 
Otrokovice schválili také návrh 
rozpočtu dobrovolného svazku 

obcí Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a  vodní cesty 
na  řece Moravě pro rok 2012. 
Rada města vzala na  vědomí 
návrh rozpočtu města Otroko-
vice pro rok 2012. Radní dále 
vzali na vědomí analýzu záměru 
centrálního nákupu internetové-
ho připojení městského úřadu, 
městských organizací a obchod-
ních společností. V  dalších bo-
dech programu se rada města 
zabývala prodejem nemovitostí, 
záměry města pronajmout po-
zemky a  nájemními smlouvami 
na  nebytové prostory ve  vlast-
nictví města Otrokovice. 
 Ing. Milan PLESAR
 místostarosta města



Téměř 139 milionů korun in-
vestovalo v  roce 2011 město 
Otrokovice do  výstavby no-
vých i  rekonstrukce stávajících 
objektů na  území města. Není 
bez zajímavosti, že z této částky 
bylo více než 77 milionů získáno 
z dotačních fondů.  

Letošní rok byl mimořád-
ným v počtu realizovaných akcí 
i  výši investovaných finančních 
prostředků do  rozvoje měs-
ta. „chceme město rozvíjet 
ve  všech oblastech, proto byly 
mezi investice zahrnuty kro-
mě nových staveb s  budoucím 
určením široké veřejnosti také 
rekonstrukce zařízení pro senio-
ry, školy i mateřské školy. Došlo 
také k  obnově dopravní infra-
struktury. Postupně byly rekon-
struovány chodníky, lávky pro 
pěší i zastávka městské hromad-
né dopravy. Pro zajištění dob-
ré informovanosti občanů při 
vzniku mimořádných situací byl 
modernizován a doplněn Infor-
mační varovný a výstražný sys-
tém na území města. Důležitý je 
také fakt, že i přes rekordní in-
vestice se díky vysokým dotacím 
město více nezadlužilo,“ přiblížil 
otrokovický místostarosta Milan 
Plesar s tím, že největší investič-
ní akcí je pro tento rok Veřejný 
sportovně společenský areál 
Otrokovice Baťov a zprovoznění 

velkého sálu Otrokovické BESE-
DY. 

Významnou investicí bylo 
posílení kapacity Mateřské školy 
Otrokovice, rekonstrukce škol-
ního hřiště ZŠ Trávníky, cyklo-
stezka podél ul. Dr.  E. Beneše 
i modernizace vybavení otroko-
vických základních škol.

Otrokovice jsou dnes vý-
znamným průmyslovým měs-
tem, ve kterém sídlí řada podni-
katelských subjektů. Mimo jiné 
je to i  největší český exportér 
pneumatik Barum continen-
tal, dále pak společnosti Mitas, 
TOMA či Teplárna Otrokovi-
ce. Právě působení těchto spo-
lečností přispívá dlouhodobě 
k  nízké míře nezaměstnanosti. 
Činnost radnice je směřována 
tak, aby přispívala k dynamické-
mu rozvoji města a jeho vysoké 
životní úrovni. Jejím cílem je vy-
tvářet dobré podmínky pro život 
občanů i podporou podnikatel-
ských záměrů, které přinášejí 
užitek obyvatelům města a  jsou 
v  souladu s  platnými zákony. 
Také na  investičních akcích le-
tošního roku ve velké míře parti-
cipovaly podnikatelské subjekty 
se sídlem v  Otrokovicích, které 
řádně a  v  souladu se zákonem 
vyhrály veřejné zakázky.
  Lenka kRUPkoVá, 
 tisková mluvčí města

OtrOkOvické
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Rok 2011 byl pro město otrokovice obdobím významných investic

Rok 2011 byl pro otrokovic-
ký sport mimořádně příznivý, 
podpora radnice v  této oblasti 
dosáhla 85,6 milionu korun. Vý-
znamnou položku tvoří realizo-
vané investice, dále suma počítá 
s dotacemi na činnost, na akce, 
s  cestovným sportovním klu-
bům, záštitami starosty i  mís-
tostarosty, s  granty i  oceněním 
nejlepších sportovců.

Tato zpráva je významná 
především pro sportovní or-
ganizace, proto samospráva 
reprezentovaná starostou Jaro-
slavem Budkem, místostarostou 
Milanem Plesarem a  členem 
Rady města Otrokovice Jiřím 
Ondrášem pozvala statutární 
zástupce všech příjemců dotace 
na činnost ke společnému setká-
ní.  „V červnu jsme se takto sešli 
poprvé a  představili jsme nový 
systém pro rozdělení dotace 

na  činnost sportovních a  mlá-
dežnických organizací. Dohodli 
jsme se na pokračování setkání, 
kde s odstupem zhodnotíme, jak 
systém funguje a čím bychom se 
mohli dále zabývat. Při této pří-
ležitosti jsme zástupcům spor-
tovních organizací přiblížili, co 
vše se letos stihlo udělat a kolik si 

to vyžádalo finančních prostřed-
ků,“ přiblížil starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek.  

Mezi nejdůležitější investice 
patří výstavba nového Veřejného 
sportovně společenského areálu 
Otrokovice Baťov spolufinan-
covaná prostřednictvím Regio-
nálního operačního programu 

Střední Morava. Tato investice si 
vyžádá 70,4 milionu korun, z če-
hož je dotace ve  výši 52,5 mil. 
korun. Rekonstruovány byly 
také stávající objekty,. Napří-
klad volejbalové kurty a  hřiště 
ve sportovním areálu Trávníky si 
vyžádaly 7 milionů, přičemž do-
tace MŠMT byla 5 milionů a in-
vestice TJ Jiskra 1 milion korun. 
První etapa rekonstrukce školní-
ho hřiště u ZŠ Trávníky stála 2,5 
milionu korun. Na  odstranění 
havarijního stavu budovy tenisu 
a stolního tenisu bylo z rozpočtu 
města uvolněno 150 tisíc korun. 
Město do  konce roku vybuduje 
na nově rekonstruovaných volej-
balových kurtech na Trávníkách 
zázemí pro sportovce v  podobě 
vybavené buňky za 280 tisíc ko-
run.

Po  výčtu realizovaných inves-
tic se přítomní zajímali o  dění 

v roce 2012. „Projednali jsme ča-
sový harmonogram schvalování 
rozpočtu města, činnost Komise 
mládeže a sportu i předpokláda-
ný termín schválení rozdělení 
dotace na činnost. Nově budeme 
chtít od  organizací vědět počty 
aktivních a  pasivních členů pro 
efektivnější rozdělení dotací. 
Přijali jsme také návrhy na  do-
plnění nového systému o  funk-
cionality důležité pro jednotlivé 
organizace, kterými se bude při 
tvorbě systému pro rok 2012 
relevantně zabývat komise mlá-
deže a  sportu,“ dodal starosta 
Otrokovic. Smyslem systému 
podpory sportu ve  všech jeho 
podobách ze strany radnice je, 
aby byly peníze z veřejných zdro-
jů vynakládány co nejefektivněji 
a s cílem zajištění elementárních 
potřeb pro sportování obyvatel 
Otrokovic.  (kru)

Naplnění základních cílů  
a úkolů vzdělávacího a výchov-
ného procesu, ale i  projekty, 
soutěže, rozvojové a  meziná-
rodní programy. Tak vypadá 
dění v  otrokovických základ-
ních školách, které na  konci 
roku shrnuly výsledky své čin-
nosti za uplynulé období.

O  úspěchu aktivit svěd-
čí i  fakt, že z  celkových 1 344 
žáků, kteří v  roce 2010/2011 
navštěvovali základní otroko-
vické školy, jich 824 prospělo 
s  vyznamenáním. Tento výsle-
dek je srovnatelný s předchozí-
mi dvěma lety. 

„Úroveň výchovně vzdělá-

vací práce se posouvá od  tra-
dičního vyučování k používání 
modernějších výukových me-
tod, metodických postupů a or-
ganizačních forem práce včetně 
účelného využívání informač-
ních technologií. Na  všech 
třech základních školách pro-
bíhají také programy prevence 
sociálně patologických jevů. 
K  eliminaci nežádoucího cho-
vání významně přispívají pora-
denská pracoviště, která umož-
ňují poskytování poradenských 
služeb výchovným poradcem, 
školním metodikem prevence 
a  školním psychologem,“ při-
blížil starosta města Otrokovi-

ce Jaroslav Budek.      Na všech 
třech základních školách v Ot-
rokovicích kromě základní vý-
uky probíhala řada projektů. 
Na ZŠ Mánesova šlo například 
o  Evropský den jazyků, Den 
země, Dny rodičů v  matema-
tice a  mnoho jiných. V  rámci 
mezinárodních a  rozvojových 
projektů se škola zapojila 
do  projektu Globe, E-twining 
či Ovoce do škol. ZŠ Trávníky 
je zapojena do  sítě Tvořivých 
škol. Propaguje vyučování pro-
střednictvím tvořivých aktivit 
tak, aby výuka děti bavila a vy-
cházela z jejich vlastní praktic-
ké zkušenosti. V průběhu škol-

ního roku realizovala několik 
úspěšných projektů jako na-
příklad MY – týden pro třídu, 
Máme nové kamarády, Těšíme 
se do školy.  

ZŠ T. G. Masaryka se zamě-
řila na  budování pozitivního 
klimatu ve  škole spolu s  vy-
tvářením pozitivních vztahů 
v třídních kolektivech. Důleži-
tým byl projekt Multikulturní 
škola, jehož cílem bylo upevnit 
v  žácích povědomí o  různých 
národech, kulturách, seznámit 
je s jejich zvyky i zajímavostmi. 
Dalšími zajímavými projek-
ty byly Férová škola, Povolání 
s rodiči, Zdravá škola a jiné. 

„Školy plní ve všech hlavních 
směrech své pedagogicko-vý-
chovné povinnosti v  souladu 
s  koncepcí MŠMT i školním 
vzdělávacím programem. Je 
tomu tak ve  výchovně vzdě-
lávacím procesu i  v  mimo-
školních aktivitách. Současně 
vynakládají maximální úsilí 
ke  zlepšení podmínek na  pra-
covištích, které mají bezpro-
střední vliv na efektivitu vyučo-
vacího a  výchovného procesu. 
Jejich činnost hodnotím velmi 
pozitivně,“ uzavřel starosta Ot-
rokovic Jaroslav Budek.  

 Lenka kRUPkoVá, 
 tisková mlvčí Otrokovic

Základní školy se mohou pochlubit stovkami žáků s vyznamenáním a spoustou zajímavých aktivit

Investiční akce Celková částka Dotace
Rekonstrukce velkého sálu Otrokovicé BESEDY    40 000 000 ROP SM   16 000 000
Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice Baťov    70 000 000 ROP SM   52 420 000
Modernizace učeben základních škol      6 000 000 ROP SM     4 900 000
Rekonstrukce chodníků podél I/55      4 300 000  SFDI           2 870 000

cyklostezka podél ulice Dr. E. Beneše      3 700 000 SFDI           1 730 000
Školní hřiště ZŠ Trávníky      2 500 000 
Nové třídy MŠO v ZŠ Trávníky      4 600 000 
Rekonstrukce chodníků, ul. Jungmannova, Tylova         700 000
Zastávka MHD v ulici Erbenova u SENIORu B         300 000 
Doplnění klimatizace v prostorách kuchyně Senior c         120 000 
Parkoviště a rekonstrukce vozovky v ul. Školní      1 100 000 
Modernizace dětských hřišť           250 000
Parkoviště a dopravní obslužnost u ZŠ TGM         700 000 
Rekonstrukce obřadní síně      1 000 000 
Regulace veřejného osvětlení          800 000
Studio Městské televize Otrokovice         800 000 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kvítkovicích         300 000 
Rekonstrukce objektu u sportovního areálu Trávníky         350 000 
Stavební úpravy budovy MěÚ č. 4         500 000 
Rekonstrukce a dobudování IVVS         800 000 
Zpevnění jižního břehu Štěrkoviště         500 000
Investice celkem 139 300 000                   77 920 000

RoP SM – Regionální operační program Střední Morava    
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

Sportovci získávají od radnice miliony korun, scházejí se a debatují i s představiteli města

Podpora sportu ve městě: Částka
Dotace na činnost               4 304 751
Dotace na akce                 360 000
cestovné klubům 1. ligy                 240 000
Ocenění nejlepších sportovců města                 110 000
Granty výrazně talentované mládeži                   50 000
Dotace na významné TV akce                  150 000 
Záštita starosty a místostarosty                   38 000
Investiční akce            80 347 301
Celkem            85 600 052
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8. ledna v 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Hravé divadlo Brno – NosáčkoVA doBrodruŽstVí - PINoccHIo
Slavná postavička dřevěného panáčka s dlouhým nosem – „Pinokia“- je známá 
dětem po celém světě a jeho dobrodružství vás pobaví. Navíc je představení dopl-
něno pěknými písničkami. Dramatizace a režie: Zdeněk Turba, hudba: Jiří Bulis, 
výprava: eva Peřinová.  Vstupné: 90, 80 a 70 kč

9. ledna v 17 hod. vestibul Otrokovické BeSeDY
VerNIsáŽ „tyjátr před oponou – za oponou“
Výstava představí ukázky dekorací, kostýmů, rekvizit a fotografie jako malé 
ohlédnutí za prvním desetiletím činnosti souboru. expozice potrvá do 13. úno-
ra 2012 a je přístupná od pondělí do pátku, vždy od 8 do 18 hodin.V sobotu  
a v neděli pouze po dobu konání kulturních akcí.  Vstup volný

19. ledna v 19 hod. velký sál Otrokovické BeSeDY
NA stoJákA !  
lumír Tuček a Vojta Záveský, hvězdy populárního televizního pořadu NA STO-
JÁKA! vystoupí s comedy orchestrem DĚSNĚ fAJN v neopakovatelném humo-
ristickém večeru pod heslem - humoru se krize netýká!
 Vstupné: 140, 120 a 100 kč
28. ledna v 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
ZAHáJeNí VýstAVy Modelů letAdel A lodí

Výstava představí několik desítek prací modelářů ze správního celku Otrokovi-
ce. Odborný výklad na místě včetně doprovodných projekcí. expozice potrvá do  
4. února 2012 a je přístupná každý den, vždy od 10 do 16 hodin. Jiné časy po 
domluvě.  Vstupné : 20 kč
neděle 29. ledna v 15 hod. velký sál Otrokovické BeSeDY
Divadlo POHÁDKA Praha

PoPelkA
Nesmrtelnou pohádku Boženy Němcové upravil Tomáš Kraucher. Krásná vý-
pravná podívaná.  Vstupné: 90, 80 a 70 kč

31. ledna v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Antonín Procházka -  FAtálNí BrAtŘI
Nová brilantní komedie úspěšného dramatika a herce je o štěstí, které je veli-
ce relativním pojmem. Co se může stát s člověkem, když bere prognózy hvězd 
vážně...  Hrají: J. Carda, A. Procházka, S. Postlerová, O. Vlach, l. Zahradnická/  
J. Pidrmanová, e. Janoušková/ m. Zemánková, V. Dubnička. Režie: A. Procház-
ka. Produkce Agentura Harlekýn. Vstupné: 280, 260 a 240  kč

kINo BesedA

Termín bude upřesněn
JAN PAVel II. – HledAl JseM Vás – dokumentární    
Přístupno      Vstupné  40  kč

Čtvrtek 5. ledna v 19 hodin, Česko, Slovensko 2011 – 97 min.
důM – drama      
Přístupno od 15 let       Vstupné 70 kč

Čtvrtek 12. ledna v 10 a v 16 hodin, Velká Británie, USA 2011 – 120 min, titulky
JANA eyroVá – romantický, drama     
Přístupno od 12 let     Vstupné 50 kč

Čtvrtek 12. ledna v 19 hodin, USA 2011 – 98 min, titulky
MoJe krásNá učItelkA – komedie, drama   
Přístupno od 12 let      Vstupné 70 kč
 

Neděle 15. ledna v 15 hodin, Česko 2011 – 90 min.
sAxáNA A lexIkoN kouZel – pohádka    
Přístupno      Vstupné 75 kč

Čtvrtek 19. ledna v 17 hodin, USA 2011– 84 min, titulky
PArANorMAl ActIVIty 3 – horor, mysteriózní    
Přístupno od 15 let     Vstupné  65 kč

Čtvrtek 26. ledna v 19 hodin, USA  2011 – 90 min, titulky
dreAM House – drama, mysteriózní, thriller     
Přístupno od 12 let     Vstupné  70 kč

Připravujeme na únor: Velká vánoční jízda, Tintinova dobrodružství

   leDeN

Před, ale i během vánočních  
svátků nachystala Otrokovická 
BeSeDA pro své návštěvní-
ky pestrý program. O humor 
a dobrou zábavu se 16. prosince 
od 19 hodin ve velkém sále po-
stará trAVestI sHow - se 
svým Vánočním speciálem.
Vstupné na show je 250, 230 
a 210 korun.

Hned o den později, 17. 
prosince, začíná od 8.30 hodin 
ve velkém sále Otrokovické 
BeSeDY VáNočNí ceNA 
FortuNy 2011. Taneční 
klub fortuna Zlín zvou ve spo-
lupráci s městem Otrokovice 
a Otrokovickou BeSeDOU 
na taneční soutěž ve standard-
ních a latinskoamerických 

tancích. Soutěže se zúčastní 
na 400 tanečních párů z České 
republiky i zahraničí. Zlínský 
TK fortuna bude reprezento-
vat asi 60 tanečních párů. Sou-
těž má již dvacetiletou tradici. 
I v letošním roce bude konci-
pována jako mezinárodní, jak 
v účasti tanečních párů, tak 
v účasti mezinárodní poroty. 
Vrcholem akce bude GAlA-
Večer - Ples tANečNí-
ků. Ten začíná ve 20.30 hodin.
Galavečer bude koncipován 
ve stylu plesů v opeře s bo-
hatým kulturním programem 
a za účasti celé řady čestných 
hostů z oblasti kultury, spor-
tu a politiky. V rámci večera 
se uskuteční finále nejvyšších 

kategorií a soutěže seniorů. 
Rezervace vstupenek na Gala-
večer na radek.felcman@tkfor-
tuna.cz nebo v Otrokovické 
BeSeDĚ. 

Dne 28. prosince patří 
od 19 hodin velký sál Otro-
kovické BeSeDY předsilves-
trovskému setkání s dobrým 
divadlem, pražskými herci  
a pozvánkou na skleničku vína. 
Divadelní společnost Háta Olgy 
Želenské uvádí hudební kome-
dii sVětácI. Hrají: mahulena 
Bočanová, Adéla Gondíková, 
monika Absolonová, Ivana An-
drlová, Dalibor Gondík, martin 
Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš 
Háma a další. Vstupné je 250, 
220 a 200 Kč.  (red)

Otrokovické BeSeDA pořá-
dá spolu s lektory Dis. Ha-
nou Háblovou, ak. mal. René 
Háblem kurz kreslení pro ve-
řejnost. Je vhodný pro začá-
tečníky i pokročilé - starší děti 
a dospělé. Informační schůzka 
s ukázkovou hodinou se koná 
ve čtvrtek 12. 1. a 19. 1. 2012 
od 17.30 hodin v zrcadlovém 
sále. Více u marcely Kozlové 
(724 411 148) nebo Hany Háb-
lové (605 973 588).  (red)

Kongresové a kulturní centrum 
Otrokovická BeSeDA a diva-
dlo TYJÁTR zvou na oslavu 10. 
výročí vzniku divadla a slav-
nostní premiéru pohádkově 
laděného příběhu s písničkami 
Jan Drda Dalskabáty, hříš-
ná ves aneb Zapomenutý čert 
v neděli 12. února 2012 v 15 
hodin ve velkém sále Otroko-
vické BeSeDY. Patronkou 

10. výročí a premiéry se stala 
herečka Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti paní Jaro-
slava Tihelková. Součástí oslav 
bude výstava „Tyjátr před opo-
nou za oponou“, kde si budou 
návštěvníci moci prohlédnout 
dekorace, kostýmy, rekvizity, 
fotografie a jiné zajímavé věci, 
které mnohdy při představení 
jako diváci ani nevidí.  (red)

tyjátr oslaví 10. výročí Zapomenutým čertem

kurz kreslení pro veřejnost

ZVERIMEX
AQUA NATUR

KRMIVA, ŽIVÁ ZVÍŘATA, AKVARIJNÍ RYBY, CHOVATELSKÉ POTŘEBY

… dále šroty pro rybáře.

Prodejna na Trávníkách v Otrokovicích
(vchod od parkoviště ze zadní strany Litovelské pivnice neboli Papučárny).
Tel. 604 674 964.

S tímto inzerátem sleva na nákup 10 %.

In
z

e
r

c
e

21. ledna v 19.30 hod. Otrokovická BeSeDA 
Město otrokovice ve spolupráci s otrokovickou Besedou pořádají:

otrokoVIcký Ples – poprvé ve dvou sálech!                                                  
moderuje a baví Zdeněk IZer, plesový orchestr, cimbálovka a diskotéka 
v kinosále. K tanci a poslechu hrají ve velkém sále skupina VIVIAN BANd  
a cimbálová muzika Jožky MArečkA. V kinosále velká diskotéka ve stylu 

80. let. Zveme vás na koláčky a slivovici – v ceně vstupenky.

BoHAtá toMBolA A losoVáNí stolů Vstupné: 220 a 200 kč 

Do konce roku se ještě v otrokovické BESEDě lidé dobře pobaví

Dívkou otrokovic je kristýna trávníčková

Kristýnu Trávníčkovou z Pohořelic vyhodnotila 11. prosince po-
rota jako nejlepší uchazečku o titul Dívka Otrokovic 2011 v ka-
tegorii 11 až 15 let. V soutěži se utkalo devět děvčat z Otrokovic  
a okolních obcí. Druhé místo získala Michaela Brixová z Otroko-
vic (na snímku vpravo), třetí místo a zároveň miss sympatie patří 
Kristýně Sloukové ze Spytihněvi.  (ano)
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20. prosince od 15 hodin, městská sportovní hala
VáNočNí HALA žACtVA  - závody mladšího žactva a atletických přípravek 
v běhu, skoku dalekém, hodu míčkem a smíšených štafetách.

12. ledna od 15 hodin, Městská sportovní hala

NoVoRočNí SPoRtoVNí HALA - závodí žactvo, dorost, dospělí 
v disciplínách 40 yardů překážek, koule, dálka.

31. ledna–1. února, začátek úterý v 15, středa v 9.30 hod., Městská sportovní hala
MIStRoVStVí otRokoVIC V AtLEtICE PříPRAVEk A žACtVA
sprinty, skoky a hod míčkem. 

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

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
VčetNě

Vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
Vašeho autovraku NA Místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  Autovrakoviště třebětice
Za kompletní autovrak vyplatíme kč 500,-
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město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSeDOU vyhlašují 

soutěŽ V PečeNí VáNočNíHo cukroVí
Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se 
line kuchyní, když se zase po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže. 
Vyhodnocení soutěžních vzorků se uskuteční 18. 12. ve velkém sále Otrokovické BeSeDY v průbě-
hu akce Koledy tří národů. Cukroví, prosíme, přineste v den konání akce do Otrokovické BeSeDY 
od 12.00 do 13.00 hod. Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny! 
Deseti účastníkům z ČR a deseti účastníkům ze SR budou proplaceny náklady na materiál potřebný 
k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě předložených účetních 
dokladů. 
projekt „Koledy tří národů“ je spolufinancován evropskou  unií, z prostředků Fondu mikroprojektů  

spravovaného Regionem bílé Karpaty. 

Město otrokovice společně s otrokovickou Besedou pořádají 18. prosince v 15.30 hod. 

koledy tŘí Národů
Vánoční koncert ve velkém sále Otrokovické BeSeDY. V rámci koncertu zazní koledy z Polska, 
Slovenska a Česka. Těšit se můžete na zajímavý doprovodný program, prodej vánočních výrobků, 
vánoční dílny, vyhodnocení soutěže v pečení vánočního cukroví a vyhodnocení dětské výtvarné 
soutěže „Vánoční malování“. Vstup volný.

projekt „Koledy tří národů“ je spolufinancován evropskou  unií, z prostředků Fondu mikropro-
jektů spravovaného Regionem bílé Karpaty.

  

Farnost Otrokovice a TOM1419
Vás srdečně zvou na

žIVý BEtLéM
Koná se 25. 12. 2011 od 15 hodin

v parku před kostelem sv. Vojtěcha.
těšit se můžete na Svatou rodinu, anděla 

i zvířátka. 
Vstup volný

Milí spoluobčané, v čase vánočních svátků vám přeji chvíle 
prožité v pokoji, radosti a štěstí. K tomu připojuji pozvání 
do našeho kostela a budu rád, když vám něco z uvedené na-
bídky také přijde vhod.
 P. josef ZELINkA, farář v Otrokovicích
Vánoční program v kostele sv. Vojtěcha v otrokovicích
Vánoční bohoslužba pro děti:  24. 12. v 15.30 hod
Hlavní vánoční bohoslužby:  24. 12. ve 24 hod.
                                                    25. a 26. 12. v 7.30 a 10.30 hod.
Novoroční bohoslužby:  31. 12. ve 23 hod.
              1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
Koncert Magna Mysteria a hosté:  8.1. v 17 hod.
Přístup k jesličkám v kostele: 25.2.-2. 1. vždy od  14 do  18 
hod., mimo to vždy před bohoslužbami a po nich.
Vánoční program v kapli sv. Anny v kvítkovicích
Hlavní vánoční bohoslužby:  24. 12. ve 22 hod.
                                                      25. a 26. 12. v 9 hod.
Novoroční bohoslužby: 31. 12. v 16 hod., 1. 1. v 9 hod.
Koledování u jesliček:    1. 1. v 15 hod.

Pomáháme potřebným: mezi lidmi se vybralo 120 tisíc korun starosta přivítal návštěvu z Afriky
Honorárního konzula Súdá-
nu v ČR Petra Pelikána a paní 
Thuiru Salih Mohamed Adam 
přijal na radnici starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek, aby spo-
lečně prodiskutovali možnost 
podpory súdánského městeč-
ka Wad Ben Naga. 

Wad Ben Naga čelí dvěma 
hlavním palčivým problé-
mům. Tamější obyvatelé ne-
mají přístup k čisté nezávadné 
pitné vodě. Jediným zdrojem 
vody, kterou místní také pijí, 
je řeka Nil, na  jejímž pravém 
břehu město Wad Ben Naga 
stojí. „Přestože Nil není zatí-
žen chemicky, obsahuje velké 
množství zeminy přenášené 
z  Etiopské vysočiny. Navíc 
150 km proti proudu se nachá-
zí několikamilionový char-
túm,“ přiblížil starosta. 

V roce 2010 tak vznikla ini-
ciativa na vybudování „Česko-
slovenské studny“ s  odhado-
vanou cenou výstavby včetně 
příslušenství 20 000 USD. 

Dalším problémem je, že 

místní školy a  jejich vybave-
ní se nacházejí v  dezolátním 
stavu.   „Ve  Wad Ben Naga 
existují tři školy, ale ani jedna 
z  nich není dostatečně vy-
bavená, ať už  jde o  nábytek 
či školní pomůcky. Vzdělání  
v Súdánu představuje výrazně 
větší možnosti životních příle-
žitostí, perspektiv a uplatnění. 
Podpora ze strany Otrokovic 
pomůže alespoň částečně vy-
rovnat se s  těmito problémy 
,a  znatelně tak zvýšit kvalitu 
života tamních obyvatel,“ do-
plnil Jaroslav Budek s tím, že o 
výši příspěvku rozhodlo zastu-
pitelstvo 15. prosince. 

Námět k pomoci pro Wad-
Ben Naga přinesl otrokovic-
ký archeolog Pavel Onderka. 
„Dělali jsme v té oblasti ar-
cheoprůzkum. Viděl jsem ne-
utěšenou situaci tamních lidí, 
oslovil jsem tedy s dotazem na 
možnou pomoc od Otrokovic 
Milana Plesara. Pak se rozjel 
projekt Otrokovice pomáhají 
Africe,“ popsal Onderka.  (red)

Už počtvrté se 25. listopadu 
na náměstí v Otrokovicích sešla 
parta dobrovolníků z celé České 
republiky, aby při akci nazvané 
Pomáháme potřebným prodá-
vali sváteční punč, svařené víno 
i grilované speciality. celou trž-
bu z  prodeje pak dobrovolníci 
věnovali na charitativní účely. 

Mezi sdružení Šance při dět-
ském onkohematologickém 
oddělení olomoucké nemocni-
ce, otrokovickou Naději a  ves-
ničku Wad Ben Naga v  Súdánu 
(na  výstavbu vodovodu) roz-
dělili po  ukončení akce celkem 
120  000 korun. Zatímco šede-
sát tisíc poputuje do  Afriky, 
sdružení Šance a  otrokovická 
Naděje získaly po  třiceti tisí-
cích korunách. Jejich zástupci 
Zdeňka Wasserbauerová a Pavel 
Polák je převzali bezprostředně 
po  ukončení prodeje a  sečtení 
tržby. „chtěla bych vyjádřit vel-
ký vděk dobrovolníkům i obyva-
telům Otrokovic. Třicetitisícový 
výtěžek akce Pomáháme potřeb-
ným je opravdu významnou 
částkou, díky které můžeme po-
moci dětem s leukemií k návra-
tu do  běžného života,“ uvedla 
Wasserbauerová. Také představi-
tel otrokovické Naděje se netajil 
radostí. „Na  rozdíl od  sdružení 
Šance, jež se stará o  děti, které 
se mohou vyléčit, naše zařízení 
se stará o klienty, kteří jsou po-
stižení trvale. Částku využijeme 
pro zkvalitnění života především 
těžce postižených klientů,“ při-
blížil Polák.

Před čtyřmi lety přitom dob-
rovolníci vybrali pro dobročinné 
účely zhruba dvacet tisíc korun. 

Částka se pak každým rokem 
zdvojnásobovala. „Původně 
jsme chtěli nějakým zajímavým 
způsobem ozvláštnit klasické 
rozsvícení vánočního stromu, 
které pořádá město Otrokovice. 
Proto jsme se před čtyřmi lety 
rozhodli pro tuto akci. Začínali 
jsme spolu s  Michalem Krato-
chvílem, tehdejším šéfredak-
torem Otrokovických novin, 
doslova na koleně. Víno a punč 
se vařily ve  spřátelené restaura-
ci na sporáku a vše se převáželo 
ve  várnicích na  náměstí. Dru-
hý rok jsme již vše vařili přímo 
na místě ve velkých kotlích, pro-
tože zájem lidí neustále stoupal. 
Přidali se k nám další dobrovol-
níci – strážníci městské policie 
i  někteří pracovníci z  radnice, 
kteří si vzali na  starost občer-
stvení a  grilovaní,“ vzpomněl 
krátkou historii hlavní organi-
zátor akce Milan Plesar, dnes 
místostarosta Otrokovic, který 
v době prvního ročníku akce pů-
sobil jako tiskový mluvčí otroko-
vické radnice.

Letos se na  náměstí v  cent-
ru Otrokovic objevilo celkem 
jedenáct charitativních stánků. 
„Díky za  spolupráci patří také 

Technickým službám Otrokovi-
ce, které nám velmi pomohly se 
stánky i  zajištěním elektrických 
rozvodů,“ dodal Michal Krato-
chvíl s tím, že i letos nalezli orga-
nizátoři poučení pro příští akce. 
„Již se zdá, že jsme instalovali 
dostatečný počet stánků, aby lidé 
nemuseli stát ve  frontách, ješ-
tě musíme zdokonalit logistiku 
při vaření vína a punče, ale pro 
příští rok již máme domluvenou 
velkou polní kuchyň, takže by 
mělo vše být v pořádku,“ doplnil 
Kratochvíl.

Všichni, kteří se na akci podí-
lejí, činí tak bez nároku na  ho-
norář. Poděkování patří sponzo-
rům, díky kterým byl po  celou 
dobu dostatek kořeněných stea-
ků, klobásek, punče i svařeného 
vína. Krásně zdobené perníčky, 
které lidé dostávali jako pozor-
nost k  nákupu, pekla pekárna 
Slunečnice. Díky patří i městské 
policii, společnostem Zlínterm, 
Hart Press, EMS elektro, PST, 
ALSPO, SMO, Kamenolom 
Žlutava, POS., Tc servis, cyklo 
kohoutek, Teplárna Otrokovice, 
Montema, B-projekting, Rádio 
Zlín, RTA Zlín, Gastrotechno, 
Eurest a MŠO.  (ano)



Dlouholetá dobrá duše otroko-
vické pobočky Naděje Iveta Blá-
hová získala ocenění Zlínského 
kraje za práci v sociálních služ-
bách. Sympatická blondýnka 
byla u  zrodu sociálně terapeu-
tické dílny,  je spoluzakladatel-
kou café Naděje. V posledním 
roce připravuje a  zajišťuje více 
než desítku pravidelných akti-
vizačních programů pro klienty 
s  těžkým a  hlubokým mentál-
ním postižením. Podílí se také 
na komunitním plánování měs-
ta Otrokovice. 
Byla jste zvolena pracovnicí 
roku v  sociálních službách 
Zlínského kraje: tušila jste, že 
jste byla na tuto cenu nomino-
vaná?

 O nominaci jsem se dozvě-
děla od  ředitele naší pobočky 
Pavla Poláka, který mi rovněž 
sdělil, že nominaci podpořil 
starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek  a  řídící skupina ko-
munitního plánování. Je to 
pro mě velká čest. Plně si však  
uvědomuji, že  práce v  sociál-

ních službách je o  týmové hře. 
Kdybych kolem sebe neměla 
spoluhráče, žádnou nominaci 
a pak ocenění nedostanu. Mám 
štěstí, že mám hned několik 
týmů, které mě při mé práci 
podporují a dávají sílu. A to je 
vedení domu Naděje, kolegové, 
klienti a také má rodina a dobří 
přátelé.
jak jste se vůbec dostala 
do Naděje?

Před deseti lety jsem nastou-
pila do Naděje jako instruktor-
ka do textilního ateliéru. Práce 
s  lidmi a  kreativní tvorba mě 
vždy bavily a to jsem zde moh-
la plně uplatnit. Vždy jsem se 
snažila, aby každý klient našel 
uplatnění a  mohl se realizovat 
a  ukázat ostatním svoji origi-
nalitu. Postupně se k výrobkům 
z  textilu přidaly  také různé 
druhy svíček, mýdel, dekorativ-
ních předmětů. To jsme  nabí-
zeli na  kulturních a  společen-
ských  akcích u nás v Naději, ale 
také ve městě i v okolí. 
Stála jste u  zrodu terapeutic-

ké dílny a  tréninkové kavár-
ny. Bylo složité je vybudovat? 
A jak se osvědčují?

 Každý začátek je těžký, ale 
pokud je jasný cíl a parta nad-
šenců, dá se zrealizovat mnohé. 
Díky profesionálům, kteří nám 
neodmítli předat praktické zku-

šenosti, vzniklo v  otrokovické 
naději hned několik projektů, 
které slouží potřebným. Jako 
příklad je založení tréninkové 
kavárny café Naděje. Neměli 
jsme žádné zkušenosti, málo fi-
nancí, ale měli jsme chuť praco-
vat a tvořit nové věci. Požádali 

jsme o  radu odborníky, kteří 
nás do gastro provozu zasvětili 
a my  tím  mohli rozšířit spek-
trum pracovních činností pro 
klienty s  postižením. Postup-
ným zdokonalováním  jsme 
dosáhli výborného výsledku 
v prvním roce po otevření, kdy 
náš klient získal 1. místo v sou-
těži míchaných káv v Neratovi-
cích.
Co může ještě pomoci k další-
mu zlepšování života klientů 
Naděje?

Nyní se věnujeme tvorbě 
aktivizačních programů pro 
klienty s  těžkým a  hlubokým 
postižením. Postupně vzniká 
nabídka různých činností, které 
mohou využívat, a to je jak ba-
zální stimulace, muzikoterapie,  
zooterapie, tanečně-pohybová 
terapie, volnočasové aktivity 
a  mnoho dalších. Uvědomuje-
me si, že některé věci nedoká-
žeme změnit, ale můžeme se 
snažit alespoň zlepšit žití u nás 
v Naději. 

 Anna NoVotNá 

VážENí SPOlUOBčaNé,
 jistě jste zaznamenali, že v posledních několika 
měsících je naše město opakovaně vystavováno 
intenzivním pachovým zátěžím, které nám zne-
příjemňují život, a  to zejména  v oblasti „Staré 
kolonie“ a Baťova. 
 Naše sdružení se rozhodlo pomoci městu v  ře-
šení této problematiky. Chceme vybudovat mo-
nitorovací systém založený na  aktivitě stálých 
spolupracovníků z  řad obyvatel. Účelem tohoto 
systému je zajištění systematického  a  rychlého 

přenosu  poznatků občanů o  aktuální situaci 
v oblasti znečišťování ovzduší na odpovědný or-
gán města, tj. odbor životního prostředí, a sledo-
vat řešení nápravných opatření.
Vyzýváme  spoluobčany, kteří jsou ochotni  
ke spolupráci, aby se přihlásili na
e-mailové adrese :    osotrokovice@ seznam.cz. 
anebo na  adrese:  Občanské sdružení Za  lepší 
životní prostředí v  Otrokovicích, Spojenců 717, 
765 01 Otrokovice. jaroslav BořUtA, 
 předseda o. s.

O tom, že vánoční růže prodávané koncem listopadu v kostele, 
na městské poliklinice a radnici udělaly radost hned naněkoli-
krát, nemůže být pochyby. Do domácností kupujících vnesly ne-
jen sváteční náladu, ale také pocit, že díky nim přispěli na dobrou 
věc. Výtěžek prodeje putuje do sdružení Šance, které takto získá-
vá prostředky pro lidi nemocné leukemií. 

„V Otrokovicích si lidé koupili 718 vánočních růží, což před-
stavuje 39 900 korun. Všem, kteří přispěli, mnohokrát děkujeme. 
Za každou tou květinou je úsměv dětí, které vracíme do života,“ 
vzkázala za sdružení Šance Zdena Wasserbauerová.  (ano)
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Společnost MoRAVSká VoDáRENSká, a. s. si dovoluje oznámit svým zákazníkům, že mezi 
svátky, ve dnech od 26. 12. 2011 do 30. 12. 2011 včetně, budou uzavřena všechna Zákaznická centra 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.  včetně střediska ve Zlíně.  Výjimku tvoří středa  
28. prosince 2011, kdy budou všechna centra pro zákazníky otevřena od 8 do 17 hodin.

Přes svátky bude i nadále k dispozici zákaznická linka 840 668 668, kde mohou zákazníci hlásit 
případné poruchy a havárie 24 hodin denně. 

Společnost MORaVSKá VODáRENSKá, a. s. přeje všem svým zákazníkům 
a partnerům mnoho radosti a úspěchů v roce 2012. 

Iveta Bláhová: Snažím se, aby klienti ukázali ostatním svou originalitu

Vánoční růže pomohou bojovat s nemocí
Zákaznické centrum je přes svátky uzavřeno, ale provozy drží pohotovost
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Kde jinde oslavit uznání od kraje i města než v Café Naděje.

Zveme všechny rodiče a příznivce ZŠ Mánesova na tradiční den otevřených dveří,  
který se koná ve čtvrtek 26. ledna 2012.  Kolektiv ZŠ Mánesova 

Výzva občanského sdružení Za lepší životní prostředí v otrokovicích 

Od  Nového roku začnou platit 
nová pravidla pro pronajímání 
bytů města Otrokovice. Stávající 
předpisy zpřehlední a  sjednotí. 
Nová pravidla zahrnují postup 
pro přijímání a evidenci žádos-
tí o nájem bytu, způsob výběru 
osoby zájemce na základě hod-
noticích kritérií, stanovení pod-
mínek nájmu, uzavření nájemní 
smlouvy, postup při změnách 
platného nájemního vztahu 
i ukončení nájmu bytu.  

Nyní je ve  vlastnictví města 
346 bytů. Bytový fond města 
zahrnuje 33 bytů pro příjmo-
vě vymezené osoby, 34 bytů 
sociálních, 55 bytů v  domech 
zvláštního určení, jde přede-
vším o  tzv. domy s  pečovatel-
skou službou a  187 ostatních 
nájemních bytů, mezi které pa-

tří i startovací. Zbytek tvoří byty 
školnické nebo byty a  domky 
určené k prodeji. „Dlouhodobě 
udržujeme poměrně vysoký po-
čet městských bytů. Jsme si vě-
domi jejich potřebnosti. Měst-
ské bydlení pomáhá překlenout 
občanům nelehkou životní 
situaci, ve  které se nacházejí,“ 
přiblížil starosta Otrokovic Ja-
roslav Budek.    

Žádosti o nájem bytu přijímá 
a eviduje Odbor rozvoje a sprá-
vy majetku MěÚ Otrokovice. 
Byty v domech zvláštního urče-
ní má na starosti odbor sociální. 
Předtištěné formuláře žádostí 
jsou k dispozici na pracovištích 
zmíněných odborů a od ledna je 
občané najdou také na  interne-
tových stránkách města www.ot-
rokovice.cz. Z  evidence žádostí 

jsou vybíráni žadatelé, kteří spl-
ňují obecné podmínky a  záro-
veň nejlépe vyhovují zvláštním 
podmínkám podle jednotlivých 
typů bytů. Prioritně se přitom 
vychází z  prošetřené aktuální 
sociální situace žadatelů. 

„Sjednocení pravidel pro pro-
najímání městských bytů bylo 
velmi důležité. Dosud bylo vše 
řešeno několika různými doku-
menty, což mohlo být pro obča-
na poněkud nepřehledné. Řada 
z  nich také nebyla dlouho ak-
tualizována. Nová pravidla jsou 
v souladu s platnou legislativou 
a zohledňují současný stav spo-
lečnosti, současně jsou srozu-
mitelnější pro všechny případ-
né žadatele, kteří se na  jednom 
místě dozvědí vše, co potřebují,“ 
uvedl starosta.  (red)

Nová pravidla pro pronajímání městských bytů

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou 
sv. Anežky se v Otrokovicích bude konat v sobotu 7. ledna 2012 
od 10 do 15 hodin. Tato dobrovolnická akce se v Otrokovicích 

uskuteční již podvanácté.

Poslední týdny sužuje oby-
vatele otrokovického Baťova 
obtěžující zápach, kterým se 
intenzivně zabývají pracovníci 
radnice. Provedené průzku-
my v  terénu lokalizovaly zdroj 
zápachu – čistírnu odpadních 
vod.  

Na  základě písemných stíž-
ností, vyplněných dotazníků 
a  elektronických zpráv zasla-
ných občany podalo město 
podnět kompetentním úřa-
dům, tedy České inspekci 
životního prostředí (ČIŽP) 
a  Krajskému úřadu Zlínského 
kraje (KÚ), k prošetření. Před-
mětem podnětu se stalo obtě-
žování zápachem nad přípust-
nou míru, doložené způsobem 
uvedeným v zákoně o ovzduší, 
tj. písemnými stížnostmi. „Oba 
orgány provedly kontrolu pro-
vozu čistírny odpadních vod, 
která byla označena za  zdroj 
zápachu. Kontroly původ zápa-
chu potvrdily, ale současně také 
konstatovaly, že nebylo zjištěno 
porušení provozního řádu za-
řízení,“ přiblížil starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek. 

Bylo zjištěno, že zápach vzni-
ká při zpracování některých 
druhů  jednorázově přijíma-

ných odpadů. „Krajský úřad 
zahájil řízení o  nápravných 
opatřeních. Vzhledem k  tomu, 
že samotná technologie čistír-
ny i  proces likvidace zpraco-
vávaných odpadů jsou složité 
a není možné je změnit ze dne 
na den, bude muset provozova-
tel pravděpodobně dostat lhůtu 
k provedení technických úprav. 
Je tedy možné, že do doby, než 
budou všechna opatření reali-
zována, může se zápach i nadá-
le objevovat. Vzhledem k tomu, 
že zápach je velmi výrazný 
a silně obtěžující, vstoupili jsme 
také v  jednání se společností 
Toma, která čistírnu odpadních 
vod provozuje, a usilujeme o to, 
aby k nápravě došlo co nejdří-
ve,“ uvedl starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek s tím, že děkuje 
všem občanům, kteří dopo-
sud zaslali písemné informace 
o výskytu zápachu, neboť díky 
tomu mohly být upozorněny 
kompetentní orgány. 

Vyplněné dotazníky a  upo-
zornění mohou lidé posílat 
i nadále. Město je využije v pří-
padě, že se stav prokazatelně 
nezlepší a občané budou poci-
ťovat z  důvodu výskytu zápa-
chu újmu.  (kru)

Radnice řeší výskyt zápachu na Baťově
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Dne 3. prosin-
ce oslavila 75 
let paní Božena 
t k á č o V á . 
Hodně zdraví, 
štěstí a elánu do 

dalšího života přejí manžel 
Josef, synové Josef, Rosti-
slav, vnuci Petr, Rostik, He-
lena, Veronika a Jana.

Dne 18. pro-
since slaví 80. 
n a r o z e n i n y 
paní emílie  
ŠMAtelko-
Vá. Do dal-
ších let hodně zdraví, štěstí, 
osobní pohody a optimismu 
přejí dcery Zdeňka a Antonie  
s rodinami.

Dne 19. prosin-
ce oslaví krás-
ných 91 let naše 
babička a pra-
babička, paní 
Božena FIŠe-

roVá. Hodně zdraví a štěstí 
přeje vnučka Soňa s rodinou.
 
4. ledna 2012 
oslaví 60 let 
náš kamarád a 
aktivní kužel-
kář Ivoš oV-
čáček. Hod-
ně zdraví a osobní pohody 
do dalších let přejí našemu 
„ONDOŇOVI“ kamarádi  
a kamarádky z kuželkářské-
ho oddílu.

čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta 
a vzpomínky v srdci zůstávají. Dne 22. prosince 
uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 
tatínek, dědeček a strýc, pan Antonín krAM-
Pol. Za všechny, kteří jste ho znali, vzpomínají 
syn Antonín a dcery ludmila a Zdeňka  s rodinami.

Zhasly oči plné lásky, nezhasnou nikdy naše vzpo-
mínky. Díky za to, čím jsi nám v životě byla, za  
každý den, jenž jsi pro nás žila. Dne 30. prosince 
vzpomeneme 26 let od chvíle, kdy nás opustila 
naše maminka Marie ZelíkoVá. S láskou 

vzpomínají syn eduard s rodinou a dcera marie Zachová s ro-
dinou.

nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím byla 
maminka každému z nás. nikdo ji nevrátí, nikdo 
ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas. Dne 
26. prosince uplynou dva roky, co nás navždy 
opustila paní Magdalena rAscHMANNoVá. 
Vzpomínají děti s rodinou.

Kdo žil v srdcích, neze-
mřel, jen odešel do stínu.  
bolest pomine, vzpomínky ale zůsta-
nou. Před šesti lety 28. prosince nás 
opustil pan František kucHAŘ, 
18. ledna pan Pavel kucHAŘ. Kdo 

jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manželka, maminka a syn, bratr s rodinou.

Dne 1. ledna by oslavila 100. narozeniny naše 
drahá maminka, babička a prababička, paní lo-
linka ŘeZNíčkoVá. S láskou a vděčností 
vzpomínají synové Gustav, Jan, miroslav a Karel 
s rodinami. 

Dne 1. ledna vzpomeneme 2. výročí úmrtí Mi-
chala BeZděkA. Děkujeme všem, kteří věnují 
tichou vzpomínku. Vzpomíná rodina.

odešel, ale v našich srdcích zůstává dál.  
Dne 5. ledna uplyne 5 let, co nás navždy opustil 
pan Aleš kuNderA. S láskou vzpomínají man-
želka a děti s rodinami.

čas plyne,vzpomínka zůstává. Dne 31. října by 
se dožila životního jubilea 100 let paní Božena 
trlIcoVá. Kdo jste ji znali,vzpomeňte prosím 
s námi. S láskou vzpomínají dcery ludmila, Bo-
huslava a Božena s manželem Jiřím,vnuci milan, 

Dana, eva, Kateřina a Iva s rodinami.

Dne 30. listopadu uplynulo 15 let, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek, 
pan ladislav lIsA. Dne 29. prosin-
ce vzpomeneme 24. výročí úmrtí naší 
maminky, paní ludmily lIsoVé. 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 1. prosince jsme vzpomněli 16. 
výročí úmrtí naší maminky a babič-
ky, paní Františky VAculíkoVé.  
Dne 23. prosince uplyne 19 let, kdy 
nás opustil náš tatínek, dědeček, pan 
Alois VAculík.  S láskou a úctou 

vzpomínají synové s rodinami.

očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy. 
a za vše, za vše dík. Dne 5. prosince by se dožila 
70 let paní Jaroslava BráZdIloVá. S láskou 
vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami. Děku-
jeme za tichou vzpomínku.

Dne 5. prosince uplynulo 16 let, co nás  
navždy opustila naše drahá maminka ludmila  
BráZdIloVá. Za tichou vzpomínku děkují sy-
nové s rodinami.

Dne 6. prosince uplynul smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše ma-
minka a babička, paní Marie VAN-
číkoVá.  27. prosince tomu bude 
16 let, co navždy odešel náš dědeček, 
pan Jaromír VANčík.  S láskou 

a úctou vzpomínají dcera Jana a vnuk Nicolas mário.

Dne 16. prosince by se dožil 80 let pan  
Miroslav Ptáček. S láskou vzpomínají man-
želka Zdena, dcery Alena a Hana a kamarádi 
franta a Jožka.

Dne 16. prosince by se dožil 87 let můj drahý 
manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
František Vlk. Zároveň vzpomeneme 31. pro-
since 25. výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka Anna, syn františek a dcera Jar-
mila s rodinou.

Dne 20. prosince uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustil můj manžel, pan Bořivoj GärtNer. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

sPolečeNská kroNIkA BlAHoPŘáNí

ZA 
jARoSLAVEM  
D R A č k o U 
(1923– 2011)

Když jsem se 
dověděla, že 24. října navždy 
odešel pan jaroslav DRAč-
kA, okamžitě jsem si vybavila 
to dávné slunné odpoledne, 
kdy jsem se osobně seznámila 
jak s ním -  nestorem otroko-
vických výtvarníků, tak s  jeho 
manželkou paní Inge. Jejich 
rodinný domek na mne tehdy 
dýchl všeobjímající tvůrčí at-
mosférou: když jsem jím pro-
cházela, měla jsem pocit, že 
jsem se ocitla v unikátní, stále 
dotvářené a doplňované galerii. 
Všude visely, opíraly se o stěnu 
či odpočívaly ve složkách desít-
ky (a  možná stovky) Dračko-

vých obrazů: jeho vynalézavé 
dřevořezy, syrově zachycující 
tu nejvšednější každodennost: 
hospodské štamgasty, hráče 
kulečníku, pradleny, ženy při 
žehlení prádla aj.; lyrické olejo-
malby inspirované Valašskem 
i  Slováckem; romantická záti-
ší s  květinami, skrytá zákoutí 
kolem našeho Štěrkoviště – ale 
také velmi expresivní a  zne-
klidňující akvarely plné dra-
matických symbolů. O každém 
díle dokázali manželé Dračkovi 
hovořit s láskyplným zaujetím, 
každý obraz byl propojen s vel-
mi konkrétním a  jedinečným 
příběhem či pocitem.

Život Jaroslava Dračky má až 
románové rozměry. Narodil se 
v Bílovicích, ale rodina se brzy 
přestěhovala do  Otrokovic; 
po obecné škole a nedokonče-

ném kroměřížském gymnáziu 
byl poslán na  nucené práce 
do  Německa; dvakrát se mu 
podařilo z  totálního nasazení 
utéct. Po válce vystřídal něko-
lik zaměstnání a  v  r. 1949 ile-
gálně odešel do Paříže, po níž 
toužil jako po  městě tvůrčí 
svobody. Brzy však poznal, že 
bez kontaktu s  rodnou zemí 
sám tvořit nedokáže, a  tak se 
dobrovolně vrátil; potrestán 
byl vězením v  Plzni a  nuce-
nými pracemi v  Jáchymově. 
Poté pracoval v chotěbořských 
strojírnách, kde se seznámil se 
svou budoucí ženou, křehkou 
blonďatou Inge, jejíž němec-
ká rodina unikla odsunu. Oba 
mladí lidé se v  r. 1953 vrátili 
natrvalo do Otrokovic.    

 Jaroslav pracoval jako che-
mik v  místních továrnách 

a současně začal působit ve vý-
tvarném kroužku závodního 
klubu. Podílel se na  mnoha 
výstavách v Otrokovicích i v ši-
rokém okolí. Stal se členem 
Unie výtvarných umělců a ma-
jitelem mezinárodního průka-
zu International Identity card 
for Professional Artists. Jeho 
tvorba se stala námětem i  pro 
medailon vysílaný brněnským 
studiem České televize.

Jaroslav Dračka zanechal 
po  sobě dílo rozsahem i  vý-
znamem úctyhodné. Snad 
se jednou podaří uspořádat 
v  Otrokovicích jeho soubor-
nou výstavu – možná se o to 
pokusí právě vznikající občan-
ské sdružení otrokovických 
výtvarníků. 

 Věra kRAMářoVá, 
 kronikářka

Že se Otrokovice řadí mezi 
nejlepší prorodinně zaměřená 
města v  ČR, dokazuje umístění 
v  soutěži Obec přátelská rodi-
ně. V kategorii od 10 do 50 000 
obyvatel obsadily 4. místo. „Do-
sažené umístění svědčí o  dlou-
hodobém úsilí vašeho města 
podporovat rodiny s  dětmi  
a  vytvářet příznivé prostředí 

pro jejich život,“ uvedl předse-
da dotační komise a  náměstek 
MPSV pro sociální a  rodinnou 
politiku David Kafka. celostátní 
akci pořádá ministerstvo práce 
a  sociálních věcí a  Stálá komise 
pro rodinu a  rovné příležitosti 
Poslanecké sněmovny PČR spo-
lu s  Asociací center pro rodinu 
a Sítí mateřských center.  (red)

čtvrté místo v soutěži obec přátelská rodině

Novoroční koncert
Dne 8. 1. 2012 od 17 hodin 
v  kostele svatého Vojtě-
cha v  Otrokovicích pořádá 
občanské sdružení Mag-
na Mysteria v  pořadí již 
5. novoroční koncert - Ex 
antiquis fontibus - Ze sta-
rých pramenů.  Pořádajícím 
vokálním kvintetem Magna 
Mysteria, jenž se předsta-
ví v  novém složení, jsou 
přichystány písně ze staré 
Evropy v  období přelomu 
gotiky a renesance.  V  pro-
gramu vystoupí hosté Rat-
tus Rattus z Přerova a Suda-
ruška z Brna.



Redakce Ot-
rokovických 
novin přeje 
všem svým 
č t e n á ř ů m , 
a to nejen 
obyvatelům 
města Otro- 

kovice, krásné a ničím nerušené vá-
noční svátky a splnění všech přání  
i předsevzetí v roce 2012.

 Ing. Anna NOVOTNÁ, šéfredaktorka

V tomto školním roce se v Zá-
kladní škole T. G. Masaryka opět 
rozjela činnost školního žákov-
ského parlamentu. Jeho cílem je 
učit žáky, jak se mohou sami po-
dílet na chodu školy, jak mohou 
přispívat svými nápady ke zlep-
šení prostředí ve škole a že usku-
tečnit nějaký dobrý nápad stojí 
někdy spoustu sil a energie. 

Do  práce se pustili zástupci 
jednotlivých tříd od  druhého 
ročníku, a tak se v příjemné at-
mosféře setkávají mladší děti 
se svými staršími spolužáky. 
Na  začátku školního roku  se 
uskutečnila schůzka s  vedením 
školy, kde si všichni navzájem 

sdělili své představy o  chodu 
parlamentu. 

Od  září se podařilo při-
pravit již několik zajíma-
vých akcí, jako například 
anketu „Do  školy po  svých“  
o prospěšnosti pěší chůze nebo 
Mezinárodní den boje pro-
ti kouření.  V  předvánoční 
době připravili členové školní-
ho parlamentu ve  spolupráci 
se žáky devátého ročníku pro 
ostatní děti mikulášskou nadíl-
ku a  také zdobení vánočního 
stromečku. Na  ten mohou děti 
pověsit přání nejen pro sebe, 
ale i  pro svou školu či město, 
která napíší na  ozdobné tva-

ry z  papíru. Členové školní-
ho parlamentu také přicházejí  
s  návrhy, jak by mohli vylep-
šit prostředí školy.  Velkým 
přáním je realizace školních 
skříněk místo původních šaten  
a  také zřízení školního bufetu. 
Své názory a  náměty mohou 
děti sdělovat prostřednictvím 
nástěnky, která byla pro školní 
parlament vyčleněna. 

Jsme rádi, že se naše děti učí 
spolupracovat, podílet se na re-
alizaci nápadů a  tím přispívat  
k tomu, aby se v naší škole cítily 
dobře a bezpečně.

Pavlína HERENtINoVá, 
 ZŠ T. G. M.
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14. 1. 2012  od 10 do 17 hod. 
BANG! – turnaj
DDm Sluníčko Trávníky
Program: Den plný karetní 
hry BANG! a jiných desko-
vých her. K hodnocení bude 
použit bodovací systém. Sou-
těží se ve věkových kategori-
ích 8–14 let a 15–99 let.
Cena: 20 Kč

20.–21. 1. 2012 od 18 hod.
Nocování na centru
CVČ Baťov
Program: Hry, soutěže, tvo-

ření, diskotéka a překvapení.
Cena: 150 Kč

21. 1. 2012 od 15 hod.
dětský karneval 
s Míšou růžičkovou
Sokolovna Tlumačov
Program: Spousta sladkos-
tí, soutěží, písniček a tance 
se známou zpěvačkou míšou 
z Ostravy 
Cena: děti do 1 roku zdarma, 
děti 50 Kč, dospělí 80 Kč
22. 1. 2012 od 16 hod. 
královský karneval

Otrokovická BeSeDA
Program: Královský karne-
val plný kouzel, her, odměn 
a hudby.
Cena: 40 Kč děti, 50 Kč do-
spělí

26. 1. 2012 od 17 do 20 hod.
tvoření pro všechny
DDm Sluníčko Trávníky
Program: Výroba ketlované-
ho náhrdelníku a náušnic. 
Cena: 100 Kč 
 Těší se na vás 
  DDM sluníčko

Naše škola již druhým rokem 
pomáhá dětem v Súdánu, které 
se zdaleka nemají tak dobře jako 
my. Dne 9. listopadu jsme měli 
možnost na vlastní oči poznat 
paní ze súdánské vesnice, kte-
rá nám svojí návštěvou chtěla 
poděkovat za to, že nám osud 
súdánských dětí není lhostejný.

 Přijela v doprovodu hono-
rárního konzula pro Súdán, 
který je Čech a tlumočil naše 
dotazy paní Súrii a její odpo-
vědi zase nám. Je to šibal, což 
nám předvedl hned v začátku 
besedy. Aby nám vysvětlil, jak 
je těžké porozumět jejich kul-
tuře a zvyklostem, napsal nám 
jméno paní Súrie arabským pís-
mem. Otočil se od tabule, usmí-
val se pod vousy a jen tak pro-
hodil, že kdo si nezapamatoval 
její jméno, může si ho přečíst. 
Tímto gestem jsme pochopili, 
že beseda odhodí oficiální rou-
cho, opadne napětí v sále a bude 
legrace. A taky že byla.

 Súrie seděla u provizorního 
ohniště, které vykouzlili ze že-
lezné konstrukce a dřevěného 
uhlí a které na půdě školy hned 
tak někde nemají. Na malé pán-
vičce poskakovaly malé hnědé 
bobulky, které nikomu z nás nic 
nepřipomínaly. Ale stačilo pár 
minut a celou místností se line 
příjemná vůně pražené kávy. 
Vida, bude degustace. Žáci ze 
zadních lavic nakukují, pomalu 
se zvedají a než se káva upra-
ží, už tvoříme všichni zvláštní 
útvar, jakýsi hrozen žáků a uči-
telů kolem pódia, kde se zase 
něco chystá …

Najednou se Súrie zvedá, 

podává pánvičku s kávou kon-
zulovi, ten ji posílá dál mezi 
nás, v sále to zašumí a nenajde 
se nikdo, kdo by litoval, že je  
s námi. (A upřímně řečeno, najít 
zábavu pro -náctileté, zaujmout 
je svým povídáním je považo-
váno v dnešní době za umění). 
Páni, pravá pražená káva! A my 
ji vidíme, cítíme a můžeme si 
na ni sáhnout. Řekne se malič-
kost, ale život dělají maličkosti. 
A těch bylo dnes ještě víc.

Tak třeba hudební nástroje, 
na které jsme si mohli zkusit 
zatroubit. Nebo místní voňavka 
určená pro nevěsty. Voní, ne-
voní? Holky v sále si asi neumí 
představit svoji svatbu jako ne-
konečné mazání olejů a masti-
ček na své tělo, které se pak ještě 
vykuřuje nad ohněm.

 A co bylo nejlepší? Hlavně 
to, že jsme si mohli na všechny 
předměty, které Súrie dovezla, 
sáhnout. Ochutnali jsme praže-

nou cizrnu, která chutnala jako 
oříšky, a kterou pro nás, hla-
dovce, nestíhala Súrie pražit. 
Pánvička byla poněkud menších 
rozměrů a počet natažených ru-
kou rostl geometrickou řadou. 

mezi námi kolovalo neznámé 
koření, zvláštní deska pokry-
tá arabským písmem, rákoso-
vé talíře i bandaska na pití pro 
žáky, kteří musí na rozdíl od nás 
vodou šetřit a nosí si do školy 
malou vydlabanou dýni a v ní 
pár deci vody. Vyzkoušeli jsme 
si také přípravu inkoustu, který 
opravdu psal. Nebýt však na-
šeho nože, kterým pan konzul 
upravil rákosové stéblo, kdo ví, 
jak by to nakonec dopadlo. Ale 
pochvala byla. máme šikovné 
žáky, kteří dovedou napodobit 
arabské písmo.

 Na závěr jsme se ještě podí-
vali na vázání tradičních šátků, 
které tvoří jakýsi národní kroj  
a vážou se na oblečení. Zvláštní, 

v zemi, kde je po většinu roku 
takové vedro, že by se dalo krá-
jet, si lidé s pokorou oblékají 
další kus oblečení, který je je-
jich národní a kulturní tradicí.

 Zvonění na hlavní přestáv-
ku raději neslyšíme, proto-
že se zrovna donesl ibiškový 
čaj Karkade, který je lahodný  
a zároveň léčivý. Další symbol 
africké země.

 mezi námi sedí nenápadná 
žačka z prvního stupně a Súrie 
jí zaplétá copánky, kterými se 
zdobí jejich děvčata. my po-
píjíme z malých šálků kávu 
i čaj a pohledem se loučíme se 
vším, co jsme viděli. Pozoru-
jeme Súrii, s jakým klidem si 
chystá další várku kávy na oheň  
a přitom s úsměvem odpovídá 
na poslední otázky naší skupiny.

 Šukran, šukran, děkujeme, 
děkujeme.

 Tak a musíme jít, na chod-
bě se již srocují nedočkaví žáci 
z prvního stupně, kteří už chtějí 
dovnitř. Bodejť, po škole se line 
vůně ohně, pražené kávy a oříš-
ků a je slyšet smích žáků, kteří 
na chvíli zapomněli zlobit a ne-
chali se strhnout neobvyklou 
zábavou.  

Ale abychom nezapomněli. 
Dnešní poděkování patří také 
paní učitelce Slávce Onderko-
vé, která se postarala o dnešní 
den, všechno zařídila tak, aby-
chom byli spokojení a odnesli 
si domů co nejvíce zážitků. 
Šukran, šukran, paní učitelko, 
děkujeme.

 Jménem učitelského sboru  
a žáků 2. stupně ZŠ Trávníky                                   

 Ing. Pavlína PtáčkoVá

Šukran, súrie, znělo při loučení s milou dámou ze súdánu
Dne 24. listopadu se ve Střední 
průmyslové škole Otrokovice 
uskutečnila nová netradiční 
akce s  názvem Noc alchymis-
tů. Netradiční z  toho důvodu, 
že se konala ve večerních ho-
dinách, a to od 17 do 21 hodin. 
Tento čas byl zvolen zcela zá-
měrně, neboť cílem bylo uká-
zat veřejnosti školu jinak než 
během tradičních dnů otevře-
ných dveří. 

Návštěvníci tak měli mož-
nost podívat se, jak to mohlo 
vypadat ve středověku, a pro-
tože akce se konala ve  večer-
ních hodinách, všude byly 
místo klasického osvětlení 
rozsvíceny louče a  svíčky,  
které podtrhávaly tajemnou 
atmosféru. Učitelé včetně 
studentů si připravili různá 
stanoviště, na kterých prezen-
tovali alchymii různým způ-
sobem. Byly zde k  vidění za-
jímavé chemické pokusy typu 
hořlavé písmo, sloní zubní 
pasta aj., či prezentace, jejichž 
úkolem byl netradiční pohled 
na  alchymii (alchymie lásky, 
alchymie čísel či alchymie 
v době Rudolfa II.)

Bylo pěkné sledovat, jak 
se studenti snažili předvést 
před návštěvníky své umění, 
a  i když ne vždy se vše poda-
řilo na  sto procent, nenechali 
se odradit. Nicméně je nutné 
dodat, že Noc alchymistů měla 
velký ohlas, o čemž svědčí vel-
ký počet návštěvníků, kteří se 
do  školy dostavili, i  když se 
tato akce konala ve  večerních 
hodinách. 

 Antonín PELáNEk, 
 SPŠ Otrokovice

Noc alchymistů se vydařila

Děti v ZŠ t. G. M. se učí demokracii, uspořádaly i Mikuláše Kosmetika 
Irena 

děkuje všem zákazni-
cím za celoroční důvě-
ru a přízeň. Přeje klid-
né Vánoce a  úspěšný 
nový rok.

Irena Kuchařová
Administrativní budova
nám. 3. května 1791
765 02 Otrokovice

tel. 604 36 18 10
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Základní škola t. G. 
Masaryka otrokovi-
ce zve všechny rodi-
če a přátele školy na 
den otevřených dveří,  
který se koná v úterý  
17. ledna 2012.    
 Kolektiv ZŠ TGM

INZerce

Prodám byt 1+1 40m2  
v  Otrokovicích na  Štěrkovi-
šti, částečně rekonstruovaný. 
cena: 760  000,-Kč.   Ne RK   
Tel.: 604 236 427 
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SPORTKLUB EVA 

…pro ženy, muže a mládež s nadváhou a obezitou
ZŠ T.G. Masaryka Otrokovice * pondělí 16.00 -18.30 hod.

* zahájení 10. 1. 2012
Na kurz je nutné rezervovat místo telefonicky nebo e-mailem: tel. 604 615 533; 

e-mail: sportklubeva @volny.cz

WWW.SPORTKLUBEVA.ESTRANKY.CZ

celkem 1  150 seniorů z  více 
než šedesáti zařízení - klubů, 
center, stacionářů, domovů pro 
seniory - zaznamenávalo při 5. 
ročníku Rotopedtours a 2. roč-
níku Pěškotours po dobu jed-
noho měsíce metry a kilomet-
ry, které každý den ušli nebo 
ujeli na  rotopedu. Za  tuto 
dobu všichni společně překo-
nali neuvěřitelných 80 075 km, 
takže původní motivační cíl – 
překonat rovník– byl splněn 
přesně dvojnásobně!   

K této celostátní akci se při-
dali také klienti otrokovického 
SENIORa B a  c. celkem pa-
desát účastníků zdolalo do-
hromady 2 798,5 km, a to pěš-
ky, na  rotopedu, s  chodítkem 
nebo s  holemi, na  speciálním 
rotopedu zvaném motomed, 
nebo vlastní silou na  vozíku, 
prostě jak kdo mohl a  uměl. 
A  společnými silami sym-
bolicky dorazili za  SENIOR 
B do  Milána a  za  SENIOR c 
do Štrasburku.

Podzimní akce pro seniory 
Rotopedtours a  Pěškotours 
započala před pěti lety v Měst-
ském středisku sociálních slu-
žeb OÁZA v Novém Městě nad 

Metují a letos se díky finanční 
podpoře Nadace Taťány Ku-
chařové Krása pomoci rozšíři-
la do celé České republiky. 

cílem akce pořádané ob-
čanským sdružením Národní 
síť podpory zdraví je povzbu-

zení seniorů ke  zvyšování po-
hybové aktivity, jejich sociální 
aktivizace a  zvýšení sebejis-
toty, jakož i  obecná podpora 
jejich zdraví. 

MUDr. Šárka NoVákoVá, 
 lektorka projektu pro Otrokovice Po Ne8:00 20:00hod.,Tel.:737018701

Zdarmaporadenstvívoblastizdraví,krásyahubnutí

Speciální,přírodnídoplňkystravy
Péčeopleť,tělo,vlasy(ipromuže)
Dekorativníkosmeticképřípravky
Kosmetikaproalergikyaděti
Exkluzivníparfémovévody(EdP)
Originálníšperkyprodámyipány

VIZÁŽ,KRÁSA,ZDRAVÍ
Profesionálníporadenskýservis

•Vizážistka,stylistka&barvovéporadenství
Servispronevěsty
Profesionálnílíčení
Poradenstvíprofirmy

Koordinaceavýzdobasvateb
Vizáž,stylakurzysebelíčení
Servispromanažery/kyimage

Širokýsortimentvýrobkůscertifikátyvysokékvality

Čechova1604,Otrokovice,prostoryjazykovéškoly
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Senioři obkroužili rovník hned nadvakrát
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Mistr Moravy. Patnáctiletý Otrokovičan Daniel Picmaus se stal 
díky svým suverénním výkonům mistrem Moravy v Quad crossu 
hobby, tedy závodech čtyřkolek. Seriál měl dvanáct závodů, Dani-
el zvítězil ve všech.   (ano), foto: archiv Daniela PICMAUSE

Daniel Picmaus má cennou trofejRozhodněte o nej sportovci otrokovic

Podporovat tělovýchovu 
a sport patří mezi priority Ot-
rokovic. Proto také každoročně 
oceňují své nejúspěšnější spor-
tovce.    

Pokud máte tip, kdo by mohl 
být za  rok 2011 vyhlášen tím 
nejlepším, zašlete svůj návrh 
na  Odbor školství a  kultury 
Městského úřadu Otrokovi-
ce. Nominační formuláře jsou 
k  dispozici na  odboru školství 
a  kultury, na  podatelně měst-
ského úřadu a na internetových 
stránkách města www.otroko-
vice.cz – městský úřad/odbory 
a oddělení/školství a kultura. 

V  kategorii nejúspěšnější 
sportovec města získá cenu 

první až šestý umístěný, v kate-
goriích nejúspěšnější sportovec 
dětí a  mládeže a  nejúspěšnější 
kolektiv je oceňováno první 
až třetí umístění, v kategoriích 
nejúspěšnější sportovec veterán 
a  nejúspěšnější handicapova-
ný sportovec získá cenu jeden 
sportovec. V  kategorii nejú-
spěšnější trenér je oceňováno 
až šest trenérů bez určení po-
řadí, cena za  celoživotní práci 
a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport může být v jednom 
roce udělena nejvýše dvěma 
osobám.   

Do  hodnocení jsou zařaze-
ni sportovci, kteří jsou členy 
sportovní organizace (klubu) 

se sídlem v Otrokovicích, dále 
sportovci s  trvalým pobytem 
v  Otrokovicích a  trenéři vy-
konávající trenérskou činnost 
na území města.

V  souladu s  nominačním 
formulářem žádá pořadatel 
o uvedení dosažených výsledků 
navrženého kandidáta na  oce-
nění v oblasti sportu. Dosažené 
výsledky navrženého kandidáta 
musejí být potvrzeny sportovní 
organizací, ve  které navržený 
působí. Zdůvodnění návrhu je 
hlavním vodítkem při výběru 
z případného většího množství 
navržených kandidátů.

termín a  kontakty pro po-
dávání návrhů:
Adresa pro zasílání návrhů: 
Městský úřad Otrokovice, od-
bor školství a  kultury, nám.  
3. května 1340, 765 23 Otroko-
vice. 
Kontaktní osoba pro případné 
dotazy: Mgr.  Barbora Šopíko-
vá, tel. 577 680 103. E-mail: so-
pikova@muotrokovice.cz.
Uzávěrka návrhů je 10. 1. 2012, 
rozhoduje razítko na podatelně 
MěÚ Otrokovice.  (red)

oceňované kategorie:
•  Nejúspěšnější sportovec města (kategorie dospělých)  
• Nejúspěšnější sportovec dětí a mládeže (sportovci do  
18 let věku k 31. 12. daného kalendářního roku)        
•  Nejúspěšnější sportovec veterán 
•  Nejúspěšnější handicapovaný sportovec
•  Nejúspěšnější sportovní kolektiv          
•  Nejúspěšnější trenér
•  Cena za celoživotní práci a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport.

Mikulášskou halu, tedy oblíbené halové závody 
pro nejmenší atlety, pořádala 6. prosince TJ Jis-
kra Otrokovice ve spolupráci s DDM Sluníčko. 
Děti od 4 do 11 let z celého Zlínského kraje, 
střední a východní Moravy se utkaly v běhu 
na překážkové dráze, skoku dalekém z místa a 
hodu míčkem. Sportovní klání vyvrcholilo šta-
fetou.   „V loňském roce se akce účastnilo více 
než sto nadšených dětí. Dnes se jich do Otro-
kovic sjelo 125. Jde o první ze seriálu halových 
závodů pro nejmenší, které jako jediní v repub-
lice pravidelně pořádáme již několikátý rok,“ 
přiblížil ředitel závodu Aleš Prudký. 

Letošní 8. ročník akce se uskutečnil pod zá-
štitou otrokovického místostarosty Milana Ple-

sara. Město Otrokovice pak věnovalo nejúspěš-
nějším atletům a atletkám drobné upomínkové 
předměty.  V silné konkurenci obsadili první 
místa na překážkové dráze v jednotlivých věko-
vých kategoriích za chlapce Kryštof Kašpárek, 
Marian Pražák a Filip Maňásek, mezi děvčaty 
Nela  Michutová, Lucie Mičunková a Simona 
Horáková. Skok z místa ovládli K. Kašpárek, M.  
Pražák, F. Maňásek, N. Michutová, Natálie Paťa-
vová a Amálie Stoklasová. V hodu míčkem ex-
celovali K. Kašpárek, Petr Pšenčík, Jan Križan, 
Simona Hrachovská, Tereza Třetinová a S. Ho-
ráková. Ve štafetě obsadil tým TJ Jiskra Otro-
kovice ve složení K. Kašpárek, Tadeáš Kašpárek, 
Martin Hájek a Aleš Kučera 2. místo.   (ano)

Mikulášskou halu zaplnila spousta malých atletů

Panteři bodovali v Poháru české pojišťovny  
Až do  semifinále Poháru Čes-
ké pojišťovny se mezi zhruba 
stovkou týmů probojovali ex-
traligoví florbalisté Panthers 
Otrokovice. Na  svého soupeře 
z  Vítkovic sice nestačili a  pro-
hráli 1:7, to však neubralo 
na svižnosti a atraktivitě zápa-
su.  „Utkání mělo od  začátku 
vysoké tempo. Oba týmy prak-
tikovaly celoplošnou osobní 
obranu. Vítkovice ji však mají 
zažitou mnohem lépe, a  proto 
se v úvodu dostaly do řady šan-
cí,“ připustil obránce Panterů 
Michal Hradil. 

Druhá část znamenala pro 

Pantery spoustu příležitostí, ale 
Lukáš Souček v  jejich brance 
byl však stoprocentní. Naopak 
Vítkovice trestaly většinu chyb 
domácích, kdy v  jednu chvíli 
byl stav už 0:7. Panteři si vza-
li oddechový čas, aby zastavili 
brankový příděl. To se jim po-
vedlo. Dan Mikeška se uvolnil, 
jeho střelu ještě Souček vyrazil, 
ale osamocený Tomáš Sovják 
zakončil do prázdné sítě.

Ve  poslední třetině se hrá-
lo stále ve  vysokém tempu 
a oba týmy měly spoustu šancí 
na  vstřelení gólu, ale skóre už 
se nezměnilo.  (red)
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První otrokovická 
Pivotéka

Prodej: Piv, Pivní kosmetiky, 
dárkových balení a skla

Tř. T. BaTi 332 (Bývalý inTernáT)

Tel.: 774 513 231,774 495 532 
www.pivoTeka-oTrokovice.cz

e-mail:pivoteka-otrokovice@seznam.cz 

Waller Invest s.r.o.
Tř.  T. Bati 332, 765 02 Otrokovice

GSM: +420 774 513 230
GSM: +420 605 513 232

e-mail: waller-invest@seznam.cz
www.waller-invest.eu

Stavebně obchodní
společnost

V dnešní době cen energií již není
pochyb o tom, že zateplit fasádu se vyplatí. 

Nabízíme zateplování fasád všeho druhu v přijatelné 
ceně a výborné kvalitě. Po provedení prací naše výsled-
ky zkontrolujeme vlastní termokamerou.

Zavolejte nám a zpracujeme Vám nabídku.

Zateplování fasád
i Baťových domků

Vaše představy o bydlení
změníme v realitu...

Waller Invest s.r.o.
tř. t. Bati 332, 
765 02 otrokovice

GSM: 774 513 230
GSM: 774 513 231

e-mail: waller-invest@
seznam.cz 
www.waller-invest.eu
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sice nový název klubu, ovšem 
i letos  pokračují v dlouholeté 
tradici  charitativního Vánoční-
ho fotbálku. I letos se koná na 
první svátek vánoční, 25. pro-
since od 10 hodin na bývalém 
škvárovém hřišti, které se letos 
proměnilo v nový Veřejný spor-
tovně společenský areál Baťov. 
V přátelském utkání si zahra-
je A-tým SK Baťov 1930 proti 
„Týmu hvězd.“ 

Dobrovolné vstupné od di-
váků doplněné finančními dary 
od hráčů obou mužstev i orga-
nizátorů akce dohromady po-
putují ve prospěch občanského 
sdružení Naděje Otrokovice, 

které se stará o mentálně i tě-
lesně postižené spoluobčany. Za 
A-tým  SK Baťov 1930 nastoupí 
hráči, kteří po loňském postupu 
startují v  1. A. třídě. Proti nim 
se postaví „Tým hvězd“, který je 
každoročně složen z osobností 
fotbalového i soukromého ži-
vota.  

Diváci se mohou těšit napří-
klad na Ondřeje Čelůstku (Tra-
bzonspor Istanbul), Vlastimila 
Vidličku (Ac Sparta Praha), 
bývalého hráče SK Slavia Pra-
ha Pavla Kříže, bývalého hráče 
ligového Jablonce Jaroslava La-
cigu, ředitele Fc Tescoma Zlín 
Leoše Gojše. chybět nebudou 
ani bývalý hráč SK Sigma Olo-

mouc Libor Zapletal,  předseda 
Zlínského krajského fotbalo-
vého svazu Vlastimír Hrubčík, 
reportér TV Nova Jan Kolečkář 
a taky trenér Petr Zapletal, kte-
rý v letošním roce získal s ama-
térským výběrem ČR na mis-
trovství Evropy v Portugalsku 
bronzovou medaili. Další zvuč-
ná jména našeho regionu jsou 
ještě v jednání, proto se přijďte 
podívat, zahřát pohlednými 
fotbalovými akcemi i dobrým 
svařákem a hlavně v příjemné 
atmosféře nového Veřejného 
sportovně společenského areálu 
Baťov podpořit tradiční charita-
tivní akci.        tomáš HRABEC, 
 předseda SK Baťov 1930 o.s.

Nový sportovní areál pokřtí tradiční Vánoční fotbálek

Valná hromada SK Baťov 1930 ve Společenském domě v Otrokovicích. Foto: Anna NoVotNá

Fotbalisté jiskry se vracejí ke své historii

Spojení dvou fotbalových klubů 
působících v Otrokovicích bylo 
donedávna nezodpovězenou 
otázkou. S nástupem nového 
vedení na radnici se začalo 
město tímto tématem intenziv-
něji zabývat. Radnice nabídla 
oběma klubům sloučení fotba-
lu v Otrokovicích pod křídla 
Městského fotbalového klubu, 
který by v případě jejich zájmu 
radnice založila a spolu se Zlín-
ským krajem i místními firma-
mi podporovala. Po sérii jedná-
ní nedošlo ke vzájemné shodě 
a každý celek si nadále zachová 
svou vlastní identitu. Tím je 
tato otázka nyní uzavřena ne-
boť stanovy Fotbalové asociace 
ČR neumožňují od roku 2012 
slučování fotbalových klubů 
pod nový subjekt při zachování 
současných úrovní fotbalových 
soutěží. V Otrokovicích budou 
tedy i nadále dva suverénní fot-
balové kluby. 

Fotbalisté Jiskry v duchu 
sloučení pod jedna křídla při-
pravovali svou reorganizaci 

spočívající v získání vlastní 
právní subjektivity. Založili 
nové občanské sdružení SK Ba-
ťov 1930, které má ambici být 
pokračovatelem tradice fotbalu 

na Jiskře. Po souhlasných usne-
seních notářem ověřených val-
ných hromad (fotbalistů, celé 
organizace TJ Jiskra i SK Baťov 
1930 o. s.) čekalo na úterní po-
tvrzení všech doposud vykona-
ných kroků výkonného výboru 
FAČR v Praze. Od ledna 2012 
na fotbalové mapě nahradí fot-

balový oddíl TJ Jiskra Otroko-
vice nový klub SK Baťov 1930 
o. s., který má zvoleno vlastní 
vedení, má své členy, vlastní 
hospodaření a sám rozhoduje 
o své budoucnosti s níž je spo-
jena také zodpovědnost. Na-
ším cílem je udržet činnost na 
minimálně stejné úrovni jako 
byla po dlouhá léta vyvíjena 
pod hlavičkou TJ Jiskra, dále 
pokračovat prostřednictvím li-
cencovaného trenérského obsa-
zení ve výchově mladé generace 
fotbalistů, podnítit ve větší míře 
zájem mladých kluků o fotbal, 
rozvíjet dospělý fotbal i spor-
tování starých pánů a také po-
kračovat v pořádání klubových 
akcí jako jsou Vánoční fotbálek, 
Mezinárodní turnaj  přípravek 
„O pohár osvobození města 
Otrokovice“, Memoriál Petra 
Vymazala a dalších sportovních 
a společenských akcí, které se 
každoročně těší zvýšenému zá-
jmu diváků. 
 tomáš HRABEC, 
 předseda SK Baťov 1930 o. s.

O.S.

Předvést, co všechno za rok do-
kázali, a také pozvat mezi sebe 
třeba hned po vánočních svát-
cích. To je cílem oddílu Sport 
pro všechny (SPV), klubu pat-
řícím pod TJ Jiskra Otrokovice. 
Zájemci se mohou o činnosti  
SPV přesvědčit už 16. prosin-
ce na Vánočním předvádění 
v otrokovické sokolovně. To 
začíná od 17 hodin a vystoupí 

na něm děti i dospělí z pořáda-
jícího oddílu. Vstupné na akci 
je 30 korun pro dospělé a 20 
pro děti.

Kdo bude mít výčitky z pro-
jedených a prolenošených Vá-
noc nebo se prostě jen bude 
chtít hýbat, může  zajít do so-
kolovny 27. 12. V ten den se od 
18 do 18.55 hodin cvičí easy 
dance aerobik a od 19 do 19.55 

hodin se cvičí na velkém míči. 
Ve čtvrtek 29. 12. si zájemci 
protáhnou tělo od 18 do 18.55 
hodin při aerobiku s malými 
míčky, od 19 do 19.55 hodin na 
pilates s ručníky a činkami a ve 
stejném čase v sálku vyzkouší 
cvičení port de bras. Za jednot-
livé hodiny se vybírá příspěvek 
50 korun.  Více na www.soko-
lovnaotrokovice.cz (ano)

Sport pro všechny zve  na povánoční rozhýbání do sokolovny


