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  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ ,

sociální služby pomáhají potřebným, tedy těm, kteří jsou z různých důvodů znevýhodněni. Posky-
tují nezbytnou péči pro zachování standardní kvality života lidí, kteří se ocitají ve složité životní 
situaci z důvodů zdravotního postižení či složité sociální situace. V závěru loňského roku jsme byli 
informováni,  že mnohým těmto službám hrozí  zrušení. Důvod? nedostatek finančních prostředků. 
Jsem nucen konstatovat, že mě velmi  znepokojuje toto nepromyšlené a naprosto absurdní jednání 
ministerstva práce a sociálních věcí, které celou situaci způsobilo svými chybnými kroky majícími 
za následek hluboké podfinancování v sociální oblasti. Stejně jako v mnoha jiných městech nastaly 
problémy i v Otrokovicích a ředitelé zde působících organizací Pavel Polák, Peter Kubala a Marti-
na Stavjaníková oslovili vedení města, aby pomohlo zachovat poskytované sociální služby alespoň 
v základní formě. Těmi nejohroženějšími byly Azylový dům pro matky s dětmi Charity sv. Anežky 
Otrokovice, Sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním postižením otrokovické pobočky 
naděje (Café naděje a Textilní a keramický ateliér) a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Šlikr. Cítili jsme povinnost na jejich žádost reagovat a do rozpočtu pro tento rok jsme navíc za-
řadili částku 2,4 milionu korun, která posílí financování těchto služeb a umožní jejich zachování. 
Celkem je v rozpočtu pro sociální služby vyčleněna částka ve výši téměř dvacet milionů korun. 
O poskytnutí financí rozhodlo zastupitelstvo 16. února. Problematice sociálních služeb se věnu-
jeme dále na straně 5, kde si můžete mimo jiné přečíst, jak se ke všemu staví sami poskytovatelé. 
Za vedení města bych chtěl zdůraznit, že s postupem ministerstva práce a sociálních věcí zásadně 
nesouhlasíme a odmítáme dlouhodobě suplovat jeho povinnost řádně financovat sociální oblast. 
naše rozhodnutí dofinancovat sociální služby a pomoci této skupině našich spoluobčanů nechť je 
vzkazem, že v případě nouze a nedostatku jsme připraveni poskytnout pomocnou ruku. 
 Mgr. Jaroslav Budek, starosta města Otrokovice

Rybáři: vypouštění Moravy odplaví ryby
Třináctka je pro otrokovické 
rybáře nešťastné číslo. Mají to-
tiž oprávněné obavy, že v roce 
2013 si na řece Moravě pořád-
ně nezachytají. Důvodem je 
oprava spytihněvského jezu, 
kvůli které nebude na zhru-
ba desetikilometrovém úseku 
mezi Bělovem a Spytihněví 
obvyklá výška vody, řeka Mo-
rava bude protékat jen při vel-
mi nízké hladině. Tento stav by 
měl trvat jen přihližně dvacet 
dní včetně napouštění a vypou-
štění, následky ale pocítí rybáři 
mnohem déle. 

„Nejen, že odplave po prou-
du většina velkých  ryb, navíc 
ale máme každoroční zarybňo-
vací povinnost, takže uplavou 
i všechny, které tam nasadíme 
letos. To pro náš svaz před-
stavuje částku sto dvacet tisíc 
korun,“ upozornil předseda 
místní organizace Moravské-
ho rybářského svazu Vladimír 
Oharek. 

Kromě vynaložených pe-
něz, které jim na zarybnění 
každoročně přiděluje Morav-
ský rybářský svaz Brno, trápí 
otrokovické příznivce Petrova 
cechu starost o vodní živoči-

chy, jako jsou chráněné škeble, 
a koneckonců také o podzimní 
násadu kaprů, která by se po-
dle Vladimíra Oharka nestihla 
do zimy aklimatizovat. „Jarní 
výsadbu štik a letní jelců asi 
neovlivníme. Podzimní  vý-
sadbu kapra se budeme snažit 
ovlivnit. Neušetříme peníze, 
ale život živočichů v Moravě 
v námi spravovaném revíru 12 
a tím i 11 patřícímu pod Uher-
ské Hradiště,“  dodal předseda  
otrokovických rybářů.

Podle tiskového specialisty 
Povodí Moravy Jiřího Macíka 
nejde při vypouštění Moravy 
o žádnou mimořádnou udá-
lost. Poslední vypuštění jezo-
vé zdrže, takzvaná srážka, se 
uskutečnilo v roce 1989 a ještě 
předtím v roce 1974. 

„Záměr vznikl na základě 
požadavku technicko-bezpeč-
nostního dohledu s cílem zjistit 
stav spodní stavby jezové zdr-
že a provést celkovou prohlíd-
ku založení jezu. Nově byly 
zjištěny trhliny v pilířích,  a je 
tak nutno ověřit, zda pod zá-
kladem jezu nejsou větší naru-
šení. Srážka bude dále využita 
na jednoduché opravy staveb-

ních konstrukcí jezu a podrob-
nou prohlídku stavu koryta 
Moravy,“ přiblížil Jiří Macík. 

Korytem, které má průměr-
nou hloubku 3,5 metru, by po-
dle minulých zkušeností podni-
ku měla v závislosti na průtoku 
neustále téměř v celé šířce téci 
voda. „Hladina se přitom bude 
snižovat postupně. Srážkou 
bude dotčen i spodní úsek 
Dřevnice zhruba po silniční 
most v Otrokovicích. Režim 
toku při srážce bude stejný 
jako při povodni, ryby mohou 
být tedy splaveny. Rybářům 
proto doporučujeme tok za-
rybnit až po opětovném na-
puštění jezové zdrže,“ doplnil 
odborník z Povodí Moravy.

A právě pozdějšího zaryb-
nění by chtěli rybáři dosáh-
nout,  přestože se obávají 
zhoršené aklimatizace ryb 
před zimou. „Ideální by bylo 
mít je na zimu v nádrži, kte-
rou máme k dispozici na naší 
základně,“ přiblížil Oharek. 
O výjimku při zarybnění chtějí 
žádat na Odboru životního pro-
středí Krajského úřadu Zlín-
ského kraje v březnu. 

 Anna novotná

letošní první dítě města: Matyáš

Má se k světu. Prvním dítětem Otrokovic se stal chlapec 
Matyáš Čechmánek, který se narodil 9. ledna. Po narození 
měřil 51 cm a vážil 3,95 kg. „Matýsek je naše první dítě. 
Přesto, že jsme navštěvovali kurzy, vše je pro nás nové a ko-
lem miminka se točí celý náš svět. Jsme šťastní, že je zdra-
vý a pěkně roste,“ svěřila se maminka Jana Čechmánková. 
Narození prvního dítěte v rodině je vždy velkou událostí 
a přesto, že malý Matyáš teprve začíná okukovat svět ko-
lem sebe, rodiče už přemýšlí nad dalším sourozencem. 
„Máme děti rádi a vždy jsme si přáli mít více potomků. My-
slím, že také pro Matyáše bude fajn, když si bude mít s kým 
hrát. Do dvou let snad bude mít sestřičku nebo bráchu,“ 
nastínil tatínek Michal Čechmánek. Kytici, plyšového tyg-
říka a také přívěsek se znamením kozoroha předal rodičům 
prvního letošního dítěte Otrokovic starosta Jaroslav Budek. 
 (red), foto: Anna novotná
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Předškoláci šli k zápisům, seznamovali se s třídami i pedagogy
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Poděkování zA PRojevenou soustRAst

Psaní, počítání, učení a také kamarádi. Na to se u zápisů na otrokovické základní školy těšili budoucí 
prvňáčci.  Na základní školu TGM je zapsáno devadesát žáků. Přesný počet žáků, kteří nastoupí  
1. září do školy, ale bude vedení vědět až po 31. květnu, kdy končí termín pro podání žádostí o od-
klad školní docházky. „Podle informací, které máme k dnešnímu dni, bude asi 12 až 15 odkladů,“ 
uvedla ředitelka ZŠ TGM Marta Zakopalová. Na Trávníkách přišlo k zápisu do 1. tříd letos 64 dětí, 
z toho asi u pěti předpokládá zástupkyně ředitelky ZŠ Trávníky Otrokovice Eva Horňáková podání 
žádosti o odklad. V ZŠ Mánesova přivítali v den zápisu rodiče se 74 dětmi. Odklad zvažují podle 
zástupkyně ředitele ZŠ Mánesova Zdeny Turkové rodiče pěti dětí.  (ano)

Po stopách yettiho se vydali předškoláci při zápisu ZŠ Trávníky. 
Program pomáhali vytvořit žáci školy, takže děti mohly vidět ve 
škole své starší kamarády, ale samozřejmě i budoucí spolužáky.

Odpoledne plné překvapení a zkoušení dovedností předškoláků hravou formou připravila pro bu-
doucí žáčky i ZŠ T. G. Masaryka. Budoucím školáčkům pedagogové přáli, ať se do školy těší a ať se 
jim  učení líbí. Děti si odnesly i pár drobností na památku.

nebylo výjimkou, že rodiče vzali k zápisu i na ZŠ Mánesova také  souro-
zence předškoláků. Také ti mladší se mohli podívat, co je za nějaký ten 
rok také čeká. Předškoláci tak mohli být pyšní na své znalosti i před nimi.
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Modernizované počítačové učebny si získaly oblibu 
O tom, že moderní technika má u žáků otrokovických základ-
ních škol zelenou, mohou povědět své učitelé, kteří k výuce 
využívají nové počítačové a jazykové učebny vybudované 
díky projektu Modernizace vybavení otrokovických základních 
škol.  Každá z šesti nových učeben byla vybavena pětadvaceti 
počítači ALL IN ONE, multimediální tabulí s digitální techno-
logií o úhlopříčce 200 cm, dataprojektorem s připojením na PC 
a dvojlistou pylonovou tabulí s vertikálním posuvem. Zaběhlý 
projekt se po prvním pololetí provozu osvědčil a přináší radost 
žákům i učitelům. Není bez zajímavosti, že bezmála 700 tisíc 
se v rámci projektu podařilo ušetřit. „Výběrovým řízením byla 
vybrána firma, která nabídla nižší cenu, a to 5,5 milionu korun. 
Dle původního projektu byla celková částka 6,2 milionu ko-
run. Na akci nám byla připsána dotace ve výši 4 milionů korun 
z Regionálního operačního programu Střední Morava,“ uvedl 
otrokovický radní Jiří Ondráš.  (red)
 
Město myslí na drobné živnostníky, nezvyšuje nájemné
Otrokovická radnice již několik let neuplatňuje zvýšení nájem-
ného v městských nebytových prostorech o inflační doložky, 
což pomáhá především několika desítkám podnikajících živ-
nostníků v Otrokovicích. Neuplatněním uvažovaného zvýše-
ní nájemného v městských nebytových prostorech o 1,9 % se 
město snaží v dnešní ekonomicky nejisté době podat pomoc-
nou ruku menším živnostníkům, kteří nabízejí své služby všem 
obyvatelům města.  Inflační doložka umožňuje městu v jím 
pronajímaných nebytových prostorech pravidelnou indexaci 
nájemného s ohledem na pohyb inflace. Jejím účelem je za-
chovat hodnotu sjednaného nájemného po celou dobu trvání 
nájmu, a to s přihlédnutím k průměrné meziroční míře inflace. 
Ta je dle zveřejněného údaje Českého statistického úřadu za 
rok 2011 1,9 %. „Nezvýšením nájemného sice zdánlivě přijde 
rozpočet města o více než 80 tisíc korun. Tyto peníze se městu 
však mnohonásobně vrátí, protože v dnešní době uvažovaných 
reforem by mohlo jakékoliv navýšení nájemného způsobit 
drobným živnostníkům existenční potíže, což má přímý vliv na 
zachování dnešní nabídky služeb ve městě pro všechny obyva-
tele,“ zdůvodnil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.   (kru)

otrokovice hostily krajské kolo soutěže eneRsol 
Využití obnovitelných zdrojů energií, úspory energií a snižová-
ní emisí v dopravě se staly hlavními tématy krajského kola 8. 
ročníku soutěže středních škol ENERSOL 2012 v SOŠ Otroko-
vice, která je současně také regionálním centrem celoživotního 
učení ENERSOL.  Do Otrokovic se sjelo celkem sedm škol 
ze Zlínského kraje. Studenti prezentovali výsledky, kterých 
dosáhli při řešení a realizaci svých projektů v oblasti obnovi-
telných zdrojů energie a obhajovali je před odbornou porotou.  
V krajském kole soutěže konané pod záštitou hejtmana Zlín-
ského kraje Stanislava Mišáka uspěli Tomáš Holík a Radim 
Čmolík ze SOŠ Otrokovice, kteří budou reprezentovat Zlínský 
kraj pro celostátní konferenci v Pardubicích.  (red)

dalskabáty téměř vyprodaly velký sál
Ve velkém stylu oslavil divadelní ochotnický spolek Tyjátr své 
10. výročí. Na nedělní premiéru pohádkové hry Dalskabáty 
hříšná ves aneb zapomenutý čert se přišly pobavit davy lidí. 
Velký sál Otrokovické BESEDY byl až na pár míst vyprodán. 
Principál Tyjátru Radek Chmela ujistil, že hra se určitě dočká 
reprízy.  (ano)

Městské kluziště si hned získalo oblibu
Razantní ochlazení s teplotami hluboko pod bodem mrazu 
umožnilo uvést do provozu kluziště naproti městskému kou-
pališti na Baťově. Plocha je bezplatně přístupná veřejnosti. 
Předtím, než mohli první zájemci stoupnout na led, museli pra-
covníci společnosti Tehos několik dnů povrch stříkat vodou, 
aby byla vytvořena souvislá hladká ledová plocha. Nastříkáním 
umělého kluziště chce město předcházet nehodám, které by 
mohly vzniknout při snahách dětí bruslit na přírodních vodních 
plochách.  (red)

novinky v knihovně: jednotný průkaz a Facebook
Od 13. února platí pro klienty městské knihovny obou půjčoven 
v budově radnice i v pobočce Baťov – Erbenova ulice jednotný 
průkaz. Čtenáři, kteří jsou již na pobočce registrovaní, obdrží 
zdarma novou legitimaci při nejbližší návštěvě knihovny. Jed-
notný průkaz umožní pohodlnější využívání knižního fondu 
obou půjčoven. Navíc čtenáři najdou nově na http://www.face-
book.com/knihovnaotrokovice informace o událostech, akcích 
knihovny, knižních novinkách a podobně.  (red)

Aktuálně z MěstA

více AktuAlIt nA www.otRokovIce.cz

Dva učitele a od letoška nově 
také dva pracovníky zajišťující 
volnočasové aktivity dětí chce 
oceňovat otrokovická radnice. 
Vyzývá proto pedagogickou 
veřejnost, rodiče i ostatní oby-
vatele města, aby zaslali  návrhy 
na jejich ocenění.

Pedagogičtí pracovníci ma-
teřských škol, základních škol 
a školských zařízení se sídlem 
na území města jsou oceňová-
ni už čtvrtým rokem. Od leto-
ška přibudou také pracovníci 
volnočasových aktivit, kteří se 
dlouhodobě věnují výchově dětí 
a mládeže mimo rodinu a mimo 
vyučování směřující k nabytí 
nových poznatků a zkušeností, 

zdokonalení získaných doved-
ností a schopností, osvojení 
a rozvoji pozitivních společen-
ských postojů nebo činnosti za-
měřené k účelnému využívání 
volného času dětí a mládeže. 

„Často suplují roli rodičů, 
kteří jsou mnohdy pracovně 
velmi vytíženi. Zastávají tak 
významnou roli při formování 
jejich osobnosti, zájmů a mrav-
ních hodnot,“ zdůvodnil staros-
ta Otrokovic Jaroslav Budek. 
„Jste-li spokojeni s činností 
některého z učitelů, vychovate-
lů či jiných pracovníků, kteří se 
starají o výchovu, vzdělání nebo 
zájmovou činnost vašich dětí, 
máte nyní jedinečnou příležitost 

vyjádřit jim svůj dík a nomino-
vat je,“ vyzval starosta.

Návrhy je možné zasílat 
do středy 22. února 2012 na ad-
resu: Městský úřad Otrokovice, 
odbor školství a kultury, nám. 
3. května 1340, 765 23 Otro-
kovice. Případné dotazy zod-
poví Mgr. Barbora Šopíková 
,tel. 577 680 103, e-mail: sopi-
kova@muotrokovice.cz nebo 
Lenka Krejčí, tel. 577 680 436, 
e-mail: krejci@muotrokovice.
cz. Nominační formulář je k dis-
pozici na webových stránkách 
města www.otrokovice.cz pod 
odkazem Městský úřad – odbo-
ry a oddělení – školství a kultu-
ra.  (ano)

Město chce ocenit učitele a nově třeba i vedoucí kroužků 

nové branky přišly v pravý čas, ty předchozí už dosloužily

něco vydrží.  Školní hřiště na Trávníkách má díky společnosti E.ON dvě nové branky. Díky paten-
tované kompozitní konstrukci potřebují podle dodavatele k překlopení sedmnáctkrát více energie než 
duralová a dvanáctkrát více energie než ocelová konstrukce. Kinetická energie při dopadu v případě 
nárazu je u kompozitní branky pětkrát menší než u duralových a třikrát menší než u ocelových branek. 
Další velkou výhodou je variabilita. Branku lze z velikosti 5 x 2 metry změnit na 3 x 2 metry a využít 
ji nejen pro fotbalová utkání, ale i pro jiné sporty. Podle ředitelky ZŠ Trávníky Jany Večeřové byl pro 
nové branky ten správný čas, předchozí už totiž dosloužily.   (ano), foto: Anna novotná

Vedoucí střediska Samaritán 
tomáš BeRnAtík má na sta-
rosti lidi bez střechy nad hlavou. 
V Otrokovicích jen v loňském 
roce kontaktovala jím vedená 
služba více než čtyřicet tako-
výchto osob. „V současné době 
je v terénu okolo dvaceti lidí. 
V Azylovém domě Samaritán 
nyní přebývá pětatřicet mužů 
bez domova,“ upřesnil. 
Řekněte příklad obvyklého ži-
votního příběhu bezdomovce.
No, on neexistuje obyčejný pří-
pad. Setkáváme se s lidmi, kteří 
zažili svůj životní krach kvůli 
neshodám v rodině, dluhům, 
závislostem, a v poslední době 
často s lidmi trpícími duševní-
mi poruchami. Co se týče věku, 
v poslední době se setkáváme 
s lidmi mladšími. Obvyklý ži-
votní příběh může být tento: muž 
pracuje, má rodinu, děti. Začnou 
neshody v rodině, případně za-
čne trpět nějakou duševní po-
ruchou. K tomu se občas opije. 
Žena se s ním rozvede, on začne 
mít potíže v práci, o kterou při-
jde. No a pak chvíli pomáhají 
známí, až nakonec skončí u nás. 
U mladších lidí se setkáváme 
s tím, že si jejich rodiče nevědí 
rady s jejich výchovou, a tak je 
pošlou z domu. Tito lidé nemají 
pracovní návyky, mají většinou 

základní vzdělání, nikdo je ne-
chce zaměstnat a zvyknou si 
na život na sociálních dávkách. 
Vidí, že se tak dá přežívat. 
jak se v otrokovicích osvěd-
čila nová mobilní buňka – 
seďárna sloužící pro přečkání 
mrazivých nocí? 
Buňka se osvědčila. Lidé si 
zvykli a jsou za tuto pomoc 
vděční. Ráno po sobě uklízejí, 
někdy tam bývá problém se vzá-
jemným soužitím. 
zájem je, počítám, i o polév-
ky podávané bezdomovcům 
v zimním období. 
Jsou za tuto pomoc velmi vděč-
ní. V případě, kdy jsou často 
celý den v této zimě venku, je 
polévka zasytí a zahřeje. 
chystáte pro tyto lidi nějakou 
novou službu?
S novými službami je problém, 
jelikož není dostatek financí 
na zajištění stávajících služeb. 
Co plánujeme ve spolupráci 
s městem, je hygienický servis 

pro potřebné. Ten by měl slou-
žit všem, kdo mají problém 
s možností se osprchovat. Může 
se jednat i o lidi, kteří normál-
ně bydlí, ale mají z důvodu ne-
placení energií odpojenu vodu, 
plyn a podobně. 
Protože řada bezdomovců má 
problémy s návykovými látka-
mi a má problémové chování, 
ostatní se jich často straní. 
Myslíte si, že z nich má mít 
běžný obyvatel města obavy? 
Lidé bez domova jsou většinou 
lidé jako my. Ano, v chování 
a vzhledu jsou jiní, jelikož ne-
mají možnost se pořádně umýt 
a někdy trpí duševními porucha-
mi ať vrozenými, tak i získanými 
nadužíváním alkoholu. Setká-
váme se jen výjimečně s lidmi, 
kteří užívají nealkoholové drogy 
a jsou venku.  Tito lidé jednají 
jinak, když jsou střízliví, a jinak, 
když jsou pod vlivem alkoholu. 
Je mi jasné, že běžný člověk se 
jich může bát. Pokud jsou opi-
lí, tak je nebezpečí, že mohou 
něco způsobit. Tak jako i běžní 
lidé. Ale nemyslím si, že by byli 
nějak více nebezpeční. Mohou 
kolemjdoucí obtěžovat zápa-
chem a mohou vyptávat peníze, 
případně nevhodně pokřikovat. 
Napadení lidí by hrozit nemělo.
 Anna novotná

tomáš Bernatík: lidé bez domova jsou jako my
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P O T Ř E B U J E T E   O V Ě Ř E N Ý   V Ý P I S ? 
 

 KATASTR NEMOVITOSTÍ 
 REJSTŘÍK TRESTŮ 
 OBCHODNÍ REJSTŘÍK 
 A DALŠÍ 

 

V Š E  N A  J E D N O M   M Í S T Ě   N A   P O Č K Á N Í ! 
 

Městský úřad Otrokovice (budova č. 2) 
kancelář MATRIKY, č. dv. 108 a 110 

 

 

 

 

 

z jednání RAdy MěstA otRokovIce

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů město Otrokovice vyhlašuje 
výBěRové Řízení nA PRonájeM ne-
Bytových PRostoR v oBjektu č. 
P. 1465, náM. 3. květnA, otRokovIce 
o celkové výměře 88,26 m2, na parcele č. 3057/1 
v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu nepotra-
vinářské prodejny, za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 4. 2012 na dobu ne-
určitou,
2. nájemné:  a) minimálně 1 400 Kč/m2/rok (bez 
DPH) b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpoz-
ději do 5. dne prvního měsíce příslušného čtvrt-
letí a může být každoročně upraveno o % inflace 
za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem 
roku ČSÚ,    c) nezahrnuje zálohy na služby spo-
jené s užíváním nebytových prostor,
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uve-
de navrhovanou výši nájemného za m2 /rok a účel 
nájmu, 
4. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti 
doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii 
výpisu z obchodního rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem smlou-
vy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a městem zřízeným orga-
nizacím.

6. v souladu s usnesením č. RMO/41/02/11, ze dne 
7. 2. 2011, bude součástí nájemní smlouvy i záva-
zek, že v pronajímaných nebytových prostorech 
nebudou umisťovány a provozovány výherní hra-
cí přístroje, interaktivní videoloterijní terminály 
a jiná obdobná technická zařízení umožňující in-
teraktivní hraní her s peněžitými sázkami ve smy-
slu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
7. nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletního 
nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude 
použita v případě, že nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její úměrná část, prona-
jímatelem vrácena nájemci.
8. uzávěrka výběrového řízení: 16. 3. 2012 ve 12 
hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Prohlídku prostor je nut-
né předem dohodnout na tel.: 577 662 313,  pří-
padně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace 
poskytne Eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. 
Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou 
v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení 
nám. 3. května 1465 “ na adresu:  TEHOS, s. r. o., 
k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otro-
kovice. zadavatel si vyhrazuje právo výběrové 
řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

V průběhu měsíců února a března roku 2012 vám bude doručena poštovní poukázka k úhradě místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) na kalendářní rok 2012. Dovolte nám, abychom 
vás informovali o místním poplatku za komunální odpad, který bude v souladu s OZV č. 9/2007, o míst-
ních poplatcích, platný pro rok 2012. 
• s a z b a  poplatku za komunální odpad je stanovena na kalendářní rok 2012 na 480 kč za osobu 
poplatníka. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má na území města Otrokovice trvalý pobyt  
a každá osoba, která vlastní na území Otrokovic stavbu sloužící nebo určenou k individuální rekreaci.
• s p l a t n o s t  poplatku za komunální odpad  je ve lhůtě do 30. dubna 2012. Do tohoto termínu 
musí být poplatek uhrazen. Pokud není v termínu splatnosti splněna poplatková povinnost, správce po-
platku může včas neuhrazený poplatek navýšit až na trojnásobek. Upozorňujeme, že v současné době 
správce navýší včas neuhrazený poplatek o 50 %. 
Pozor: Pokud poplatník neuhradil místní poplatek v některém z minulých let, bude přijatá platba použita 
na úhradu dlužné částky z minulých let.
• od poplatku jsou  o s v o b o z e n i  :
1. každý poplatník narozený po 31. 12. 2010 je od poplatku za komunální odpad osvobozen do poslední-
ho dne kalendářního měsíce, v němž dosáhne tří let svého věku,
2. poplatníci, kteří mají ve městě Otrokovice trvalý pobyt a současně vlastní stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci na území města Otrokovice (jsou osvobozeni od poplatku za tuto rek. stavbu),
3. od poplatku za komunální odpad jsou v daném kalendářním roce osvobozeny osoby, které se v roce 
předchozím fakticky zdržovaly mimo území města více než 300 dnů z důvodu pobytu 
a)   mimo území České republiky, nebo
b) v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo
c) v zařízení sociálních služeb, které jim poskytuje ubytování, anebo
d) ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo 
e) ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence 
pokud délku pobytu mimo území města a jeho důvod prokazatelně doloží správci poplatku nejpozději do 
dne splatnosti poplatku na daný rok (do 30. dubna daného roku).
Upozorňujeme na nutnost podání žádosti a doložení patřičných dokladů (z dokladu musí být jednoznačně 
patrná délka nepřítomnosti) ve lhůtě do 30. dubna 2012. Správce poplatku je oprávněn v odůvodněných 
případech na žádost poplatníka stanovit delší lhůtu k doložení důvodu pro osvobození od poplatku podle 
tohoto odstavce, přičemž lhůta však nesmí být delší než do posledního pracovního dne daného kalen-
dářního roku.
• úleva od poplatku ve výši 20 % z roční sazby poplatku se poskytuje poplatníkům, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu na adrese zařízení sociálních služeb na území města a toto zařízení jim poskytuje 
pobytovou službu. Uvedená úleva platí po dobu, kdy je u daného poplatníka současně splněna jak pod-
mínka trvalého pobytu, tak podmínka poskytování pobytové služby podle předchozí věty.
• způsob platby:  - bezhotovostně na účet města KB a. s., expozitura Otrokovice, 
č. ú. 86-2298110227/0100
- platba poštovní poukázkou
- platba v hotovosti v pokladnách MěÚ: 
hlavní pokladna:  budova č. 1 MěÚ, 1.patro – kanc. 224:   Po, St    8.00 – 11.30  a 12.30 – 17.00 
příjmová pokladna: budova č. 2 MěÚ, přízemí – kanc.113:     Po, St    8.00 – 11.30  a 12.30 – 17.00
                    Út, Pá    8.00 – 11.30  
Registraci příp. ohlášení změn rozhodných pro výši poplatku provede poplatník u správce poplatku:
Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, PSČ 765 23, odbor ekonomický, odd. správy místních 
poplatků (I. poschodí budova MěÚ č.1, kancelář č. 222a, tel. 577 680 221) 
upozornění: správce poplatku přidělí po zaregistrování poplatníkovi příp. zástupci variabilní symbol 
(VS) – pro správnou identifikaci platby. Potřebné tiskopisy jsou k dispozici u správce poplatku nebo na 
internetových stránkách www.otrokovice.cz – potřebuji vyřídit – místní poplatky – poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Další informace a vysvětlení  získáte na tel. 577 680 221, e-mail: radnice@muotrokovice.cz
 Ilona svozIlová, odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků

Poplatek za odpad se ani letos nemění
Rada města otrokovice  
23. 1. 2012
Rada města se na svém letošním 
druhém jednání zabývala 27 
body programu, ke kterým při-
jala usnesení. Vše je veřejnosti 
ke zhlédnutí na webu města 
www.otrokovice.cz v sekci Do-
kumenty města. 

Rada města při jednání vzhle-
dem k novým informacím ze 
strany městské společnosti TE-
HOS s. r. o. zrušila v plném 
rozsahu své původní usnesení 
o zřízení nudapláže v Rekre-
ační oblasti Štěrkoviště. Radní 
poté vzali na vědomí informace 
o ukončení práce projektového 
týmu Rozšíření kapacity Mateř-
ské školy Otrokovice z důvodu 
splnění daného cíle. Stejně tak 
radní ukončili z důvodu realiza-
ce investiční akce činnost týmu 
zabývajícího se Modernizací 
vybavení otrokovických základ-
ních škol. Rada města se poté se-
známila se závěrečnou zprávou 
projektového týmu pro vytvo-
ření nových webových stránek 
města Otrokovice. Při jednání 
byla také schválena smlouva 
o zajištění péče o opuštěná zví-
řata i smlouva na výpůjčku od-
padových nádob mezi městem 
a společností EKO-KOM. Rada 
města po důkladném projedná-
ní souhlasí s umístěním stavby 
„Výrobní komplex AGRO Otro-
kovice“ v průmyslovém areálu 
TOMA, a. s., jejímž investorem 
je společnost MITAS, a. s., a to 
za splnění mnoha pro radu města 
důležitých podmínek (všechny 
tyto podmínky jsou veřejnosti 
k dispozici na webu města www.
otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města). Rada města dále 
schválila v souladu s doporuče-
ním hodnoticí komise vítěze vý-
běrového řízení na zabezpečení 
celoplošné deratizace města pro 
období příštích 4 let, nabídku 
společnosti SERVIS 3xD spol. 

s. r. o. Radní v závěru jednání 
schválili v rámci integrovaného 
projektu Zlínského kraje také 
projektový záměr města Otro-
kovice „Krizová infrastruktu-
ra – doplnění koncových bodů 
Integrovaného varovného a vý-
stražného systému města Otro-
kovice“  s předběžnými náklady 
1,75 milionůikorun. 

Rada města otrokovice 
6. 2. 2012
Radní se při jednání zabývali 28 
body programu, ke kterým přija-
li usnesení. Všechna tato usne-
sení jsou veřejnosti k dispozici 
na webu města www.otrokovi-
ce.cz v sekci Dokumenty města. 

Rada města vzala na vědo-
mí přehled Technických slu-
žeb Otrokovice s. r. o. za čtvrté 
čtvrtletí uplynulého roku i in-
formace o provozu městských 
tržišť v roce 2011. Radní dále 
schválili závěrečnou zprávu pro-
jektu Mezinárodní spolupráce 
v komunitním plánování soci-
álních služeb na Otrokovicku 
a pak taky schválili nominaci 
ředitelky Střední průmyslové 
školy Otrokovice Mgr. Marie 
Homolkové na ocenění pedago-
gických pracovníků Zlínského 
kraje za významný přínos pro 
výchovu a vzdělávání mladé 
generace. Rada města se poté se-
známila s činností projektového 
týmu k rozšíření výuky tělesné 
výchovy a sportu dětí v městem 
zřizovaných základních školách. 
Radní v závěru dne schválili 
zabezpečení centrálního náku-
pu elektrické energie pro město 
Otrokovice a jeho společnosti 
a organizace na rok 2013 for-
mou připojení se k centrálnímu 
nákupu elektrické energie Zlín-
ským krajem prostřednictvím 
krajské společnosti Energetická 
agentura Zlínského kraje. 
 Milan PlesAR,
  místostarosta Otrokovic

zažádejte si o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
Správní rada Fondu rozvoje bydlení (FRB) stanovuje termín uzávěr-
ky pro podání žádostí 56. kola výběrového řízení na zájemce o úvěr 
z FRB na 19. března 2012.  Úvěr s dobou splatnosti na pět let a roč-
ním úrokem 4 % mohou využít občané i podnikatelé, kteří na území 
města vlastní byt nebo rodinný či bytový dům. Výše úvěru je v sou-
ladu se Zásadami pro poskytování úvěru z FRB stanovena podle úče-
lu poskytnutí. Žádat mohou i senioři. Po zaplacení splátky musí kli-
entovi zůstat 150  % životního minima. Úvěr nelze poskytnout tomu, 
kdo má vůči městu nějaký dluh, je veden jako neplatič u některého 
peněžního ústavu nebo je na nemovitost, na kterou je úvěr požado-
ván, vedena exekuce, nebo byla či bude v době blízké rozhodování 
o poskytnutí úvěru z FRB podepsána zástavní smlouva. Poskytnutí 
úvěru schvalují zastupitelé. Úvěr lze využít v souvislosti s opravami, 
úpravami a modernizací bytových domů, rodinných domů či bytů, 
a to v návaznosti na Zásadami předem stanovené tituly. Formuláře 
jsou k dispozici na www.otrokovice.cz a v podatelně Městského 
úřadu (budova č. 1). Více informací podá ekonomický odbor MěÚ 
Otrokovice, Kateřina Štětkářová, tel.: 577 680 227. (kru)



OtrOkOvické
nOviny 5

hrozila likvidace azylových domů pro matky s dětmi
Kvůli razantnímu snížení do-
tací hrozila ještě na přelomu 
ledna a února likvidace azy-
lového domu pro matky s dět-
mi  Nový domov provozova-
ného otrokovickou Charitou 
sv. Anežky. 

„Minimální částka pro udr-
žení této služby v roce 2012 
je dofinancování devíti sty 
tisíci korunami. Znamenalo 
by to zrušení úvazku sociální 
pracovnice, přechod z pozice 
asistentek na pozice vrátných.  
Nedovedu si představit, že 
by tam sociální pracovnice 
nebyly. Pokud tam nebudou, 
nenaplňujeme zákon. Už by 
to nebyla sociální služba a ty 
maminky by  musely platit 
daleko více, než platí teď,“ 
předestřel ředitel otrokovické 
Charity Peter Kubala. 

Z Nového domova by tak 
už nebyla sociální služba, ale  
ubytovna. 

„Není to ohrožení jen služ-
by jako takové, ale i ohrožení 

klientů. Nevím, kam by ty 
matky s dětmi momentálně 
šly. Jsou tam i takzvaně uta-
jené pobyty, jsou tam matky, 
které jsou oběťmi domácího 
násilí,“ dodal Kubala.

Kapacita zařízení je pět by-
tových jednotek, tedy mož-
nost ubytování pěti matek 
a maximálně dvaceti dětí. 

„Jako oběť domácího ná-
silí jsem se ocitla v Novém 
domově v Otrokovicích. Ne-
být této organizace, syn by 
skončil v kojeneckém ústavu 
a já na ulici.  Dostala jsem se 
tak mezi tým skvělých soci-
álních pracovníků, kteří svou 
ochotou dokážou člověka po-
vzbudit a dát mu velkou porci 
sebevědomí. Jsem zklamaná, 
že tuto službu chtějí údajně 
zrušit z finančních důvodů,“ 
komentovala ještě v lednu si-
tuaci klientka Nového domo-
va v Otrokovicích Ladislava 
Pavlicová.  

charita sv. Anežky, (ano)

Nespokojenost s financováním 
sociálních služeb vyjádřili 26. 
ledna na společném zasedání 
starostové obcí ORP Otrokovi-
ce i zástupci organizací posky-
tujících sociální služby. V ná-
vaznosti na Prohlášení zástupců 
samospráv kraje a obcí s roz-
šířenou působností na území 
Zlínského kraje opětovně vy-
zvali prostřednictvím otevřené-
ho dopisu ministra práce a so-

ciálních věcí Jaromíra Drábka 
k zabezpečení navýšení dotací 
na sociální služby ve výši ne-
zbytné pro jejich udržení a do-
řešení dofinancování ohrože-
ných sociálních služeb společně 
s vedením Zlínského kraje.

Podle přiznaných dotací totiž 
chybí sociálním službám růz-
ných poskytovatelů na území 
obce s rozšířenou působností 
Otrokovice oproti požadavkům 

přes 17 milionů korun a opro-
ti nepodkročitelnému minimu 
k udržení třech služeb nejvíce 
ohrožených okamžitým záni-
kem přibližně 2,4 milionu ko-
run.   „V dopisu upozorňujeme 
ministerstvo na závažnost dopa-
du zrušení dotčených sociálních 
služeb na stávající uživatele, 
kterými jsou matky s dětmi, 
osoby s mentálním postiže-
ním, ohrožené děti a mládež. 

Není možné, aby se zastavila 
pomoc směrem k lidem závis-
lým na službách zajišťujících 
mnohdy jejich základní životní 
potřeby,“ zdůraznil otrokovický 
starosta Jaroslav Budek. Spo-
lečnému jednání byla přítom-
na také radní Zlínského kraje 
odpovědná za sociální oblast 
Taťána Nersesjan, která mimo 
jiné vyložila možnosti pomoci 
z prostředků Zlínského kraje. 

Výsledkem jednání jsou návrhy 
zúčastněných na participaci při 
řešení tohoto problému z roz-
počtu kraje, měst i obcí. Přes 
veškerou snahu zúčastněných 
však nelze suplovat finance ze 
státního rozpočtu a bez pře-
hodnocení celé situace minis-
terstvem nelze o budoucnosti 
sociálních služeb mluvit.  

 lenka kRuPková, 
 tisková mluvčí Otrokovic

Kvůli razantnímu snížení objemu financí hrozila poskytovatelům sociální prevence likvidace služeb, na kterých jsou závislí ti nejzranitelnější. Služby sociální prevence byly 
v minulých dvou letech financovány prostřednictvím individuálních projektů krajů z evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Individu-
ální projekty ovšem skončily bez další návaznosti v roce 2011. Objem finančních prostředků však zůstal stejný, státní rozpočet nereagoval na to, že služby sociální prevence 
by opět měly být dotovány ze státního rozpočtu. Stejný objem financí tak připadá na mnohem více služeb. Ministerstvo chtělo po krajích, aby krátily dotace s ohledem na vy-
členěný objem finančních prostředků. Kraj to odmítl akceptovat.   Ministerstvo reagovalo tak, že dotace navrhlo matematicky samo – tedy krátilo prostředky jednotlivým 
typům služeb na základě matematických parametrů, které si stanovilo. V Otrokovicích postihuje omezení azylový dům pro matky s dětmi nový domov, tréninkovou kavárnu 
Café naděje (6sociálně-terapeutická dílna), a také nízkoprahové zařízení pro mládež Šlikr. To dokonce muselo zavřít jednu ze svých dvou poboček, a funguje tak od nového 
roku jen na Trávníkách. na pomoc přišla v rámci svých možností otrokovická radnice, díky které se má počátkem měsíce uzavřená tréninková kavárna od 23. února znovu 
otevřít. Město pomůže sice v nejnutnějším možném režimu, ale přece jen udrží rozsah všech ohrožených služeb takový, aby se potřebným dostalo nutné pomoci. 

Město sociální služby podrží, ty jsou ovšem i tak na hraně přežití

Pouhých deset procent dosa-
huje státní dotace ministerstva 
práce a sociálních věcí na rok 
2012, kterou dostala otrokovic-
ká pobočka Naděje na provoz 
sociálně terapeutické dílny. 
K té patří tréninková kavárna 
Café Naděje, místo oblíbené 
hlavně maminkami s dětmi, 
studenty a seniory. „Jsme před 
rozhodnutím uzavření soci-
álně terapeutické dílny, jejíž 
součástí je i Café Naděje. Po-
řád věříme a pořád doufáme, 
protože máme zodpovědnost 
za naše klienty a zaměstnan-
ce. Jsem moc rád, že zodpo-
vědnost za to cítí i obec. Jsem 
za to rád opravdu moc,“ uvedl 
po lednovém jednání ředitel 
otrokovické Naděje Pavel Po-
lák. Částka nutná k tomu, aby 
mohly oba programy v nouzo-
vém režimu fungovat při před-
pokladu zachování ostatních 
zdrojů, je jeden milion padesát 
tisíc korun. Optimální částka 
navrhovaná krajem, se kterou 
souhlasí i ředitel Naděje, je 
1 442 000 korun. 

Za zachování sociálně tera-

peutické dílny ale neburcuje 
jen Pavel Polák. Personál i kli-
enti rozdávali v ulicích i v in-
stitucích rakvičky a „poslední 
café“,  příbuzní klientů Naděje 
a sympatizanti podepisují peti-
ci za zachování služby. 

Pavel Rybníček patří k ini-
ciátorům petice. „V terapeutic-
ké dílně v Otrokovicích mám 
bratra. Zrušení služby by byl 
pro něj zásadní zlom. Dokáže 
se o sebe nějakým způsobem 
postarat, ale je to pro něj ná-
ročné. V případě, že by tam 
přestal chodit, mělo by to pro 
něj fatální důsledek – nějakým 
způsobem zakrní a znalosti 
a to, co nyní umí, budou horší 
a horší,“ míní Rybníček. Časem 
by tak musel on nebo manžel-
ka zajišťovat péči o něj. „I pro 
bratra by byla psychická zátěž, 
když by byl pořád jen doma. 
Samozřejmě s ním chodíme 
na vycházky a za zábavou, ale 
je to jen jednou za čas. Takto 
se setkává s lidmi, se kterými 
si dokáže povykládat, rozumí si 
s nimi, je s nimi na stejné vlně,“ 
dodal sourozenec postiženého.

Sociálně terapeutickou dílnu 
navštěvuje také dcera Jany 
Kraváčkové. „Navštěvuje ji už 
více než deset let. Je to pro nás 
hrozná nejistota, stejně jako ro-
diče dalších klientů. Pokud by 
skončila tato služba, byla by 
to pro klienty příšerná situace. 
Jsou to lidičky, kteří se špatně 
vyrovnávají s jakoukoliv změ-
nou. Naděje je pro ně záchytné 
stanoviště v jejich živobytí,“ 
svěřila se se svými zkušenost-
mi.  Ví, že pokud by byla služba 
zrušená, je odpovědnost o kli-
enta na rodině. „Znamenalo by 
to určitě omezení v zaměstnání 
pro mě nebo pro manžela. Ně-
kterých rodičů by se to dotklo 
i daleko podstatněji,“ dodala 
Kraváčková.

Také postižení si uvědomují 
závažnost problému. „Klienti 
z toho moc nadšení nejsou. Ka-
várna sama o sobě jede třetí rok, 
teď se přišlo s tím, že se to má 
zavírat. Vyvěsily se plakáty, že 
si mohou dát lidé poslední kafe. 
Budeme jako když odřezaní,“ 
říká číšník Café Naděje Jiří Va-
šíček.  (ano)

Šlikr musel zavřít pobočku

kvůli zachování sociálně terapeutických dílen vznikla i petice

Jediná služba svého druhu 
v ORP Otrokovice pro cílovou 
skupinu neorganizované děti  
a mládež od 13 do 26 let muse-
la razantně omezit svůj provoz. 
Už od Nového roku musela 
organizace Unie Kompas uza-
vřít pobočku nízkoprahového 
zařízení Šlikr na Baťově. I stře-
disko na sídlišti Trávníky ale 
nemá kvůli omezení příjmů 
jednoduchou situaci. „Na kon-
ci roku jsme měli pět úvazků, 
nyní je to jeden a půl. Od dubna 
musíme zrušit terénní službu, 
zkrátit provozní dobu a snížit 
kapacitu zařízení,“ povzdechla 
si vedoucí Martina Stavjaníko-
vá. Ministerstvo poslalo na účet 
nízkoprahového zařízení 240 
tisíc místo potřebných osmi set 
tisíc.  Pokud by Šlikr úplně za-
nikl, bylo by podle Stavjaníko-
vé téměř nemožné uvést jej opět 
do života. Každopádně pro pří-
ští rok Šlikr opět zažádá o indi-
viduální projekt z Evropského 
sociálního fondu.  (ano)

PoMocI není těŽké
Pomoci se dá jakkoliv. Nápadem, nabídkou spolu-
práce i finančně. I zdánlivě malá částka věnovaná 
provozovatelům služeb sociální prevence může 
být k prospěchu. Pokud by každý občan Otroko-
vic přispěl přibližně 50 korun Charitě sv. Anežky,  
60 korun Naději a 30 korun Unii Kompas, dostaly 
by služby potřebných 2,4 milionu. 

charita sv. Anežky  –  nový domov pro matky 
s dětmi - číslo účtu 124 883 044/0300

tréninková kavárna a dílny naděje otrokovice   
- č. ú. 140 4621 369/0800

unie kompas – nízkoprahové zařízení Šlikr            
- č. ú. 379 950 093/0300

Ihned po důkladném seznámení se závažností situace a mož-
nými důsledky podfinancování dlouhodobě fungujících služeb 
sociální prevence na Otrokovicku ze strany státu jsme začali 
okamžitě konat. Po pracovních jednáních se Zlínským krajem 
i poskytovateli „ohrožených“ služeb bylo jasné, že stát prostřed-
nictvím ministerstva práce a sociálních věcí není ochoten pro 
letošní rok zajistit peníze na fungování sociálně terapeutických 
dílen včetně projektu Café Naděje, azylového domu pro mat-
ky s dětmi a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Šlikr. 
Tyto projekty by tak zanikly. Toto bylo a je pro nás nepřípustné. 
Na druhou stranu dnešní ekonomicky nejistá doba způsobu-
je radnici výpadky v daňových příjmech, město stále doplácí 
za stát výdaje na výkon státní správy v řádech milionů korun 
ročně a tendence stále nově zapojovat do financování centrál-
ních věcí místní samosprávy je zcela zjevná.  I přesto všechno 
jsme se v mimořádné situaci rozhodli pro mimořádné řešení. 
Město Otrokovice podá pomocnou ruku a uvolní ze svého roz-
počtu nově 2,4 milionu korun a zachrání tyto služby pro obyva-
tele Otrokovicka před zánikem. A odkud jsme tyto peníze vzali? 
Přistoupili jsme k nepopulárním úsporám v provozních nákla-
dech radnice, zvýšili jsme tlak na zavedení centrálního nakupo-
vání mnoha komodit a služeb a úspory v řádech statisíců korun 
byly vydefinovány také na úkor činnosti volených představitelů 
města Otrokovice. 
V souvislosti se záchranou fungování služeb sociální prevence 
na Otrokovicku si velmi vážíme podpory a vstřícnosti krajské 
radní pro sociální oblast Mgr. Taťány Nersesjan a hejtmana  
Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. V nelehké situaci 
a po seznámení s našimi kroky deklarují snahu během letošního 
roku nalézt finanční prostředky pro zmíněné služby ze zdrojů 
Zlínského kraje. 
Naší společnou snahou je býti nápomocni všem skupinám oby-
vatel města a ono ne nadarmo lidové moudro praví, že v nouzi 
poznáš přítele!  

 Mgr. Jaroslav Budek, starosta Otrokovic, 
 Ing. Milan PlesAR, místostarosta Otrokovic

Fungující služby díky městu nezaniknou
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2. března, v 19 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
sPolečenský večíRek sdRuŽení RodIčŮ A PŘátel 
zŠ tRávníky  vstupné: 100 kč

3. března v 19 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
otrokovická BesedA a nAděje o. s., pobočka otrokovice pořádají:
konceRt PRo nAdějI 
Vystoupí ALŽBĚTA KOLEČKÁŘOVÁ, HOSTBAND a Jirka Vašíček. Výtěžek 
koncertu bude věnován na činnost NADĚJE o. s., pobočka Otrokovice.
 vstupné: nejméně 100 kč (vše navíc pomůže)

4. března od 14 do 17 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
dětské tAneční odPoledne
Pestrý program přinese ukázky ZUMBY (Sport klub Eva), společenského tance 
(TK Fortuna) i dětské hry (DC Klobouček). K tanci hraje DJ CHABI. Přijde i Kr-
teček! vstupné: 60 kč

9. března v 19 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
konceRt věRy ŠPInARové
Slavná zpěvačka vystoupí za doprovodu skupiny Adama Pavlíka.
 vstupné: 300, 280 a 260 kč

13. března v 19 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
otrokovická BesedA a kruh přátel hudby pořádá koncert 
jAnA chAudhuRI– klavír
Česká klavíristka, absolventka konzervatoře a HF JAMU v Brně, držitelka mezi-
národních ocenění a nositelka titulu Talent Jihočeského kraje zahraje skladby zná-
mých i méně známých autorů. vstupné 80 kč, členové kPh na předplatenky

FoRBínA 2012 - šestý ročník divadelní přehlídky
16. března v 19 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
vyŠetŘování ztRáty tŘídní knIhy (cimrman - smoljak - svěrák)
Divadelní hru nacvičilo ve svém volném čase „Divadlo nahodilých ochotníků“ 
(DNO) z Vizovic. vstupné: 80, 70,  60 kč

17. března v 19 hod, velký sál Otrokovické BESEDY
divadlo MetRo Praha uvádí: dRAhé tety A já
Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich a přepadení 
spořitelny… Účinkují: Z. Herfortová, J. Obermaierová, K. Urbanová, M. Merun-
ka, I. Vyskočil, V. Efler, M. Vaňkátová.  vstupné: 280, 260 a 240 kč  

18. března v 15 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
divadlo AndRoMedA Praha uvádí: o PeRníkovéM dědkovI
Perníkovému dědkovi a bábě už se nelíbí číhat na děti v perníkové chaloupce, 
a tak se vydají do světa… Veselá pohádka. vstupné: 80, 70 a 60 kč  

18. března v 18 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
deRnIéRA: j. weRIch a j. voskovec – osel A stín
Slavná satira tentokrát v provedení nejstarších posluchačů literárně dramatického 
odboru ZUŠ Otrokovice. Režie: Gustav Řezníček.  vstupné: 80, 70, 60 kč

23. března, ve 20 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
sPolečenský večíRek sdRuŽení RodIčŮ A PŘátel
zŠ tGM otRokovIce   vstupné: 150 kč 

24. března v 19, 30 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
jARní Ples –  Průvodcem večera je R. Vojtek, hraje skupina Marathon. Tom-
bola a další bohatý program. Pořádá občanské sdružení „HANDICAP(?)“ Zlín
Předprodej v pokladně Otrokovické BESEDY nebo na tel. čísle 777 899 974.
 vstupné: 220 kč
Připravujeme:
19. dubna v 18 hod.  evA A vAŠek  vstupné: 180  kč

zájezdy
31. března 2012 Polský těŠín. Cena zájezdu 300 Kč
7. dubna 2012 velIkonoční RoŽnov. Cena zájezdu 200 Kč
21. dubna 2012 dunAjská stRedA. Cena zájezdu 400 Kč
12. května 2012 jARní vídeŇ. Cena zájezdu 450 Kč
19. května a 23. května 2012 PodhájskA. Cena zájezdu 400 Kč

kIno BesedA

Čtvrtek 8. března v 10 a v 17 hodin, Rak., Fr., Něm. 2009 – 96 min., titulky
luRdy – drama       
Přístupno      vstupné  75 kč

Čtvrtek 15. března v 19 hodin, USA 2011 – 109 min.
vyMěŘený čAs – sci-fi, akční, thriller    
Přístupno od 12 let     vstupné  65 kč

Čtvrtek 22. března v 17 a v 19 hodin, Francie 2010 – 95 min., titulky
PŘePAdení – akční, thriller    
Přístupno        vstupné 75 kč

Čtvrtek 29. března v 17 hodin, USA 2011 – 90 min, český dabing 
kocouR v Botách – animovaný, dobrodružný, komedie, fantasy  
Přístupno       vstupné  70 kč

Připravujeme na duben: Alvin a Chipmunkové, 4 slunce, Probudím se včera

   BŘEZEN

Spousta tance a zábavy, o kterou se po-
staral mimo jiné známý bavič a imitátor 
Zdeněk Izer, takový byl Otrokovický ples 
pořádaný městem Otrokovice ve spolu-
práci s Otrokovickou BESEDOU.  Hudba 
se letos poprvé rozezněla v obou sálech 
Otrokovické BESEDY. K tanci a posle-
chu zahrála ve velkém sále skupina VI-
VIAN BAND a cimbálová muzika Jožky 
Marečka. Kinosál ovládla atmosféra 80. 
let při diskotéce DJ D. Macíka. V boha-
tém doprovodném programu vystoupil 
Taneční klub Fortuna Zlín, Belly dance 
ANIFÉ, trio Birykýny či skupina Stre-
et dance. Poděkování patří generálnímu 
sponzorovi, společnosti MITAS, a. s., 
i sponzorovi Spa & Wellness  hotel v Lu-
hačovicích ALEXANDRIA, kteří dopo-
mohli zvýšit atraktivitu plesu.  (red)

Studio Městské televize Otrokovice  
nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních akcí, dokumentárních a propagačních 

filmů. E-mail pro nabídku a bližší informace: redakce@televizeotrokovice.cz
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Zahradnictví ARBORETUM Otrokovice
Kupon na nákup okrasných rostlin

SLEVA 20 % 
Platnost do  31. 3. 2012 

www.arboretum.unas.cz 
Návrhy, údržby a realizace zahrad 
Komenského 1800, Otrokovice
Kontakt.: 603 155 748, 602 716 337
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otrokovický ples: lidi bavil zdeněk Izer i cimbálovka 

Líbili se vám na slavnostním ote-

vření nového velkého sálu Otroko-

vické BESEDY? Nyní máte jedi-

nečnou možnost přijít na výjimečný 

celovečerní koncert tria tenorů 

lA GIoIA.
2. dubna v 19.30 hodin

vstupné: 280, 260 a 240 kč

 

VÁŠ TEXTVýjimečný koncert pop operního tria. 
2. dubna v 19,30 hodin 
Velký sál Otrokovické BESEDY 

Vstupné 280, 260 a 240 Kč. 
Předprodej byl zahájen 23. 1. 2012 v pokladně Otrokovické BESEDY. 
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Sobota 18. února od 9 hodin
vodění MedvědA – tradiční průvod masek prochází 
centrem Otrokovic od požární zbrojnice přes náměstí 3. květ-
na, ul. Komenského, Dr. Stojana, Nábřeží a Újezdy, pořádá 

SDH Otrokovice.

Sobota 18. února, 8.30 hodin
MAsoPustní Rej MAsek – SDH Kvítkovice vás zve do masopustního 
průvodu, který projde ulicemi Kvítkovic a navštíví jednotlivé domácnosti. 
Sraz masek je v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici v Kvítkovicích.

Středa 29. února v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Nové otrokovické Divadlo Příběh uvádí premiéru:

Patrik Francl – cíl: MoŘe –  Nápadná šestice podivných podivínů prcha-
jících ze spárů ďábelského trýznitele Ruba se na své zoufalé cestě k moři 
potýká s řadu prekérních situací, ohrožujících nejen zdraví, ale především 
rozum. Stroje v lidském těle, vedeni chrabrým Pavlem, doprovázeni nevypo-
čitatelným průvodcem Mamúnem a pronásledováni nezastavitelným zlosy-
nem Otem, míří krok po skoku k dalekému cíli. Jste z toho zmatení? To nich.
 vstupné: 70, 60 a 50 kč

pátek 30. března v 19 hod., velký sál a kinosál Otrokovické BESEDY
o sPoRtovní slávě
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, kolektivů a tre-
nérů roku 2011. 
PARTNERY POŘADU JE SPOLEČNOST TOMA, a.s. a TC servis s. r. o.

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 informuje 
organizace sportovní, mlá-
dežnické, kulturní a organiza-
ce působící v sociální oblasti 
(neplatí pro poskytovatele so-
ciálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách) působící na úze-
mí města, že do 31. března 
2012 je možno podat žádost 
o poskytnutí neinvestič-
ních finančních prostředků 
na činnost pro rok 2012.  

Informace pro žadatele 
o poskytování dotací z roz-
počtu města a tiskopis žádos-
ti o dotaci z rozpočtu města 
jsou ke stažení na webových 
stránkách města Otrokovice 
(www.otrokovice.cz – Měst-
ský úřad – odbory a odděle-
ní - odbor školství a kultury 
nebo odbor sociální) nebo 
jsou k dispozici na MěÚ 
Otrokovice: odbor školství 
a kultury – Mgr. Barbora Šo-
píková (sportovní, mládež-
nické a kulturní organizace), 
odbor sociální – Ing. Alena 
Havlíková (organizace půso-
bící v sociální oblasti).  

Mgr. Barbora ŠoPíková, 
zástupkyně vedoucí odboru 
školství a kultury 

zajímavý koníček. Tři de-
sítky členů má otrokovický 
kroužek modelářů. Svá díla 
a také modely spřátelených 
klubů z okolí vystavovali nad-
šenci pro modely v Otrokovic-
ké BESEDĚ. „Lidé nás mo-
hou potkat i na políčku mezi 
bělovským jezem a Bělovem 

nebo i u moravanského letiště. 
Také fungují dva modelářské 
kroužky v DDM Sluníčko,“ 
přiblížil za vystavovatele Zde-
něk Sirný. Vyrábění zmenše-
nin letadel, lodí anebo třeba 
automobilů je práce pro trpě-
livé, výsledky však rozhodně 
stály za podívání.  (ano)

výstava ukázala výsledky trpělivé práceDle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 
město Otrokovice vyhlašuje výBěRové Řízení nA PRo-
nájeM neBytových PRostoR A PŘIlehlého 
PozeMku v AReálu RekReAční oBlAstI ŠtěR-
kovIŠtě v otRokovIcích, na parcele č. 3363 v k. ú. 
Otrokovice. Jedná se o stavební objekt – občerstvení „u kA-
líŠkA“ (zkolaudováno k účelu užívání – provoz občerstvení 
a provoz letní zahrádky s občerstvením) o celkové výměře  
221,45 m2,  přilehlý pozemek 395,10 m2, taneční kolo 314 m2 

 a sklad 13,05 m2, za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od  1. 4. 2012 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) za stavební objekt minimálně 900 Kč/ m2/
rok (bez DPH), b) za přilehlý pozemek, taneční kolo 
a sklad minimálně 60 Kč/m2/rok (bez DPH), c) bude hraze-
no čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne prvního měsí-
ce příslušného čtvrtletí a může být každoročně upraveno  
o % inflace za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem 
roku  ČSÚ,     d) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor,
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede navrhova-
nou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu, 
4. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti doloží kopii 
živnostenského oprávnění  nebo kopii výpisu z obchodního 
rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k České správě soci-
álního zabezpečení, finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně 
a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovi-
ce a městem zřízeným organizacím.
6. V souladu s usnesením č. RMO/41/02/11 ze dne 7. 2. 2011 
bude součástí nájemní smlouvy i závazek, že v pronajímaných 
nebytových prostorech nebudou umisťovány a provozovány 
výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály 
a jiná obdobná technická zařízení umožňující interaktivní hraní 
her s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších před-
pisů.
7. Nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronají-
mateli kauci ve výši čtvrtletního nájemného a záloh na služby. 
Tato kauce bude použita v případě, že nájemce nebude platit 
řádně nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení nájem-
ního vztahu, po vyrovnání všech závazků, bude tato kauce, pří-
padně její úměrná část, pronajímatelem vrácena nájemci.
8. Uzávěrka výběrového řízení: 16. 3. 2012 ve 12 hodin.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města 
Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem 
dohodnout na tel.: 577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková  na tel.: 
577 662 317. 
Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce  
s označením: „Výběrové řízení občerstvení U Kalíška“ na adre-
su: TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otro-
kovice. zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit  
a nevybrat žádnou z nabídek.
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WWW.ALFAHOLIDAY.CZ 
Váš specialista na CHORVATSKO 

Víme co nabídnout  -  Je to náš domov

DOVOLENÁ 2012

TEL. : 722 155 155 
E-MAIL:info@alfaholiday.cz 
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čtvrtek 1. března, velký sál otrokovické Besedy v 18 hod.
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU 

uvádí:

Putování MInulostí 

A součAsností otRokovIc
Závěrečné ohlédnutí za 870. výročím první písemné 

zmínky o Otrokovicích.

Sedm kapitol z historie a současnosti města představí 

sedm moderátorů. Komentované projekce budou pro-

stoupeny řadou vystoupení, v nichž uvidíte soubory 

Zvoneček a Dřeváček ZŠ TGM, MAGNA MYSTERIA, 

sbory Studánka ZŠ Mánesova, Gymnázia Otrokovice a 

Ženský pěvecký sbor. Dále vystoupí mažoretky DDM 

Sluníčko, žáci dramatického oddělení ZUŠ, cvičenky 

Sokola a skupina aerobiku ASPV TJ Jiskra. 
scénář: Mgr. věra kramářová  vstup volný 

PRodejnA náBytku
 A 

koBeRcŮ

PRodejní doBA
      Pondělí - Pátek   9-17
                          soBotA  9-12

      tel. 577 650 137 

Společenský dům  s.r.o.,  HOTEL BAŤOV 
Tylova 727, 765 02 OTROKOVICE   CZECH REPUBLIC 

         Telefon: 577 650 111     FAX:577 925 505      E-mail: hotel@spolecenskydum.cz          
                  www.spolecenskydum.cz       IČO: 253 00 989            DIČ: CZ-253 00 989 
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Na redakci Městské televize  
Otrokovice (MTVO) i Otroko-
vických novin se obracejí taza-
telé, kterým se nedaří vysílání 
naladit, stejně jako s dalšími 
podněty k vysílání. MTVO má 
na starosti Michal kRAto-
chvíl, který v následujícím 
rozhovoru odpoví, z jakých dů-
vodů možná právě oni nemohou 
MTVO naladit, a také zda budou 
možnosti příjmu MTVO v bu-
doucnu širší.
Proč Městská televize otroko-
vice distribuuje signál analo-
gově?

Je to proto, že stále řada lidí 
přijímá signál v rámci kabelové-
ho vysílání v analogové podobě. 
V okamžiku, kdy tomu tak nebu-
de, což by mohlo být zřejmě nej-
později do konce roku, přejdeme 
na digitální distribuci.
Pořád ale budou mít možnost 
příjmu jen lidé s kabelovým 
připojením. to bylo cílem?

Prvotním cílem bylo nahradit 
Minuty Otrokovic, které běžely 
dvakrát týdně, a to zdůrazňuji, 
pouze v síti UPC, vlastním měst-
ským kanálem. V první fázi opět 
v síti UPC. K tomu se během pří-
pravy projektu podařilo uskuteč-
nit společnosti TC SERVIS plán 
se spuštěním projektu IPTV, což 
je v podstatě vysílání televize 
prostřednictvím internetu. Proto 
MTVO lze naladit zatím v síti 
UPC a také si naladí všichni 
klienti TC SERVISU, kteří mu-
sejí pouze zažádat a zdarma se 
zaregistrovat na www.tcservis.
cz. V nejbližší budoucnosti 
chystáme další rozšíření signá-
lu, a to do IPTV sítě Internext, 
kterou také využívá řada obyva-
tel města. V dohledné budouc-
nosti, osobně se domnívám, že 
tak do dvou let, ale „vládu“ nad 
všemi typy a druhy připojení 

převezme právě internetová te-
levize (IPTV), tedy formát, kte-
rému je přizpůsobeno i techno-
logické vybavení MTVO. Určitě 
nyní nenaladí MTVO lidé, kteří 
přijímají TV signál vzduchem, 
z vysílače, například z Tlusté 
hory nebo Kojálu. Prostřednic-
tvím vysílačů MTVO signál ne-
distribuuje. Bavíme se nyní také 
o takzvaném live streamování 
přímo na webu MTVO. 
znamená to, že se teď k více 
lidem dostane mnohem více in-
formací než ještě vloni?

V minulosti měli lidé možnost 
zhlédnout dvě až tři reportáže 
týdně, a to pouze klienti UPC. 
Už nyní máme odvysíláno tolik 
reportáží, že by to v rámci dřívěj-
šího formátu stačilo na tři měsíce 
provozu. K tomu přidaná hodno-
ta dalšími pořady, které ovšem 
chceme reprízovat 1x za 14 dní, 
některé podle zájmu třeba dříve, 
některé o trochu později. Na-
víc, roční provoz MTVO vyjde 
finančně stejně jako platba sou-
kromé firmě za výrobu a odvysí-
lání Minut Otrokovic.
chcete tím říct, že město v mi-
nulosti platilo příliš velkou 
částku? Alespoň to tak na prv-
ní pohled vypadá...

V žádném případě, ba naopak. 
Město nyní využilo tiskový zá-
kon, který říká, že provozovatel 
kabelových sítí má povinnost 
zdarma poskytnout městu jeden 
TV kanál. To ovšem neplatí pro 
soukromou firmu, které sice 
město platilo za výrobu a odvy-
sílání, ale tato firma musela dále 
nemalé prostředky platit za TV 
kanál kabelovému operátorovi. 
To město nemusí, v případě, že 
provozuje vlastní TV kanál. Tak-
že vše bylo i dříve v pořádku, jen 
nyní se město správně a hospo-
dárně rozhodlo, že když za ty 

samé peníze může mít vlastní 
TV kanál, tak proč by toho nevy-
užilo. A to je velmi ekonomické 
rozhodnutí. Místo šesti minut 
týdně tak máme vlastní městský 
TV kanál za stejné peníze.
zjišťujete si sledovanost?

Zatím jen z internetových dat. 
Abychom využili služeb people-
metrů, na to jsme skutečně malá 
lokální televize.
jaké jsou reakce diváků?

Kladné i záporné. Rád bych 
proto, aby nám lidé psali do re-
dakce své dojmy, své poznatky 
i samozřejmě náměty. Co se týká 
formátu, MTVO se bude snažit 
vyhovět co největšímu počtu lidí. 
Takže zkoušíme: jednou udělat 
delší pořad s delším monologem, 
podruhé zase něco živějšího 
a doufáme, že nalezneme časem 
kompromis. Nedělám si iluze, 
že se budeme líbit všem. Máme 
za sebou necelý měsíc provozu. 
V době prázdnin, kdy máme po-
dle licence možnost pořady re-
prízovat, chceme vše vyhodnotit 
a nastavit celkový formát podle 
skutečného zájmu lidí. Už nyní 

víme, že chceme zařadit napří-
klad lékařskou poradnu, budeme 
se bavit s vedením škol o aktiv-
ním zapojení žáků do školního 
vysílání. Chystáme se i na živé 
přenosy, budeme točit záznam 
představení z Otrokovické BE-
SEDY. Od příštího týdne napří-
klad budeme vysílat čtyřdílný 
dokument o přejezdu Maroka 
otrokovickými motocyklisty. 
jaké jsou další plány Mtvo?

Dívám se nyní do nejbližší bu-
doucnosti v horizontu několika 
měsíců. Rád bych, aby z městské 
televize vznikl kvalitní a sledo-
vaný kanál. K tomu potřebujeme 
i trochu času „na zajetí“. Věřím, 
že přes letní prázdniny sjednotí-
me vysílání podle většiny reakcí 
diváků, přidáme některé pořady, 
některé možná zrušíme nebo 
zkrátíme. A hlavně: navážeme 
kontakty s obyvateli Otrokovic, 
- jako spojené nádoby to platí 
pro počet námětů na reportáže či 
pořady. Anna novotná
základní kontakty na Mtvo:
www.televizeotrokovice.cz
redakce@televizeotrokovice.cz

OtrOkOvické
nOviny8

přívodní kabel 230V
koaxiální kabel - hlavní 
přívod signálu od UPC

koaxiální kabel
zapojit do anténního vstupu v TV

SCART
kabel
zapojit do 
SCART 
vstupu v TV

TELEVIZOR

na webových stránkách www.smv.cz společnos-
ti MORAVSKá VODáRenSKá, a. s. (dále jen 
MOVO) si zákazník může stáhnout veškeré tis-
kopisy. najdete je buď na hlavní stránce ve žluté 
bublině uprostřed Formuláře ke stažení, nebo 
v kapitole Zákazníci / Formuláře. Osobně nás 
můžete navštívit v  zákaznických centrech ve Zlíně 
nebo Valašských Kloboukách, kde jsou papírové 
formuláře k dispozici, a kde vám naši pracovníci 
rádi poradí. Před započetím žádostí o vodovodní 
a kanalizační přípojku je nutno na vodárnách po-
žádat o vyjádření k dokumentaci a souhlas s na-
pojením. Potřebný formulář Žádost o vyjádření je 
na webu nebo fyzicky na zákaznických centrech 
a je nutno k němu doložit „situaci umístění napo-
jovaného objektu“.
Realizace a přihlášení vodovodní přípojky

Je nutno vyplnit formulář Žádost o zřízení 
vodovodní přípojky ve dvou vyhotoveních, zá-
kazník vyplňuje pouze silně orámovanou část. 
K žádosti je nutno doložit kopie dokladů vypsa-
ných v bodě 4. formuláře tj.: povolení staveb-
ního úřadu, projektová dokumentace, snímek 
z pozemkové mapy, doklad o vlastnictví (kopii 
výpisu z katastru nemovitostí, starý max. 12 
měsíců, nikoli však náhled z internetu). Pokud 
je vlastníkem vodovodního nebo kanalizačního 
řadu jiný subjekt než VaK Zlín, a. s. (například 
soukromý vlastník nebo obec) je nutný souhlas 
tohoto vlastníka nebo obce (s kulatým razítkem). 
Vlastníka řadů zákazník zjistí na oddělení vyja-
dřování k sítím na zákaznickém centru ve Zlíně 

(e-maily na tato pracoviště jsou k dispozici také 
na webových stránkách www.smv.cz v kapitole 
Služby/Vyjádření). MOVO vždy provádí napo-
jení na vodovodní řad, dodávku a montáž potru-
bí dle dohody.
Přihlášení nové kanalizační přípojky

Pokud již vodovodní přípojka existuje nebo 
nemovitost využívá studnu, tak při nahlášení 
nové kanalizační přípojky je nutný formulář 
Žádost o zřízení kanalizační přípojky v jednom 
vyhotovení. K němu se přikládají kopie stejných 
dokladů jako u vodovodní přípojky a dále zápis 
o kontrole provedení napojení na veřejnou ka-
nalizaci. MOVO neprovádí fyzickou realizaci 
kanalizačních přípojek. Pokud zákazník žádá 
o vodovodní a zároveň kanalizační přípojku 
najednou, stačí doložit pouze projektovou do-
kumentaci ke kanalizační přípojce k dokladům 
uvedeným výše v odrážkách.
změna odběratele

Vyplněný a podepsaný formulář Změna odbě-
ratele může zákazník spolu s kopií výpisu z ka-
tastru nemovitostí zaslat poštou na zákaznické 
centrum. V případě, že jde o právnickou osobu, 
tak zákazník přiloží i výpis z obchodního rejstří-
ku nebo kopii živnostenského listu. Při jakékoli 
změně majitele nemovitosti (např. prodej domu 
nebo úmrtí původního majitele) je nutno nahlá-
sit změnu na zákaznickém centru vodáren, kde 
zákazník obdrží informace nutné k uzavření nové 
smlouvy.
 MoRAvská vodáRenská, a.s.

jak zřídit novou přípojku nebo vyřídit změnu odběratele
Inzerce

Schéma zapojení příslušných kabelů do set-top-boxu a televizoru 
v případě připojení u společnostui UPC. 

Už potřetí se v otrokovické hos-
půdce U Zvona konal košt sli-
vovice. I tentokrát se sešla ple-
jáda výborných vzorků. O jejich 
vyrovnanosti hovoří  podle po-
řadatelů i to, že o třetím místě 
rozhodovala zvláště složená 
komise, protože oba dva vzorky 
dostaly od všech hodnotících 
hostů stejně bodů. 

Celkovým vítězem se stala 

pálenka Hynka Bršlici z Otro-
kovic, jenž zvítězil už podru-
hé ze tří ročníků. „Na druhém 
místě se umístila slivovice pánů 
Dovrtěla a Remeše taktéž s Ot-
rokovic a na třetím místě  se 
umístila slivovice M. Očadlíka 
z Otrokovic. Celá akce si za-
slouží pochvalu za výbornou 
organizaci a hladký průběh,“ 
chválil Hynek Bršlica. (red)

košt slivovice se konal už potřetí

Kynologický klub Otrokovice 
se před nedávnem ocitl v obtíž-
né situaci, kdy hrozil jeho zá-
nik z důvodu ztráty cvičebních 
prostor a základny. Díky měs-
tu Otrokovice, které pozemky 
areálu odkoupilo od Lesů ČR 
a svěřilo je do správy kynolo-
gům, ale vznikne nejen nový 
areál pro pejskaře, ale také 
pro další organizace. Pozemek 
se dočká úprav, které vytvoří 
zkušební plochu odpovídající 
mezinárodním parametrům. 
„Vznikl by tak prostor, na kte-
rém bychom mohli pořádat 
mezinárodní zkoušky,“ přiblí-
žil předseda Kynologického 
klubu Otrokovice Ivan Žíla. 
Areál ale nebude sloužit jen 
kynologům. Již nyní je vyu-
žíván jako zázemí pro různé 
sportovní či společenské akce. 
Otrokovický Dům dětí a mlá-
deže Sluníčko tam například 
pořádá pravidelné akce, jako je 
Mikulášský kufřík či Z pohád-
ky do pohádky.  

„Máme velký zájem, aby se 
v Otrokovicích rozvíjela vše-
stranná spolková činnost, tedy 
i činnost kynologického klubu. 
Pro jejich další existenci bylo 
potřeba podat pomocnou ruku. 
Zastupitelstvo jednoznačně 
podpořilo tuto spolupráci, kte-
rá se netýká jen podpory kyno-
logů, ale také otevírá dveře pro 
další organizace. Město získa-
lo pozemek, na kterém je mož-
né pořádat akce nejrůznějšího 
charakteru. Věřím, že poslouží 
jako další místo pro setkávání 
lidí, které spojují stejné zá-
jmy,“ uvedl starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek.
Činnost kynologického klubu 
má v Otrokovicích tradici již 
od roku 1953.  (red)

Pejskaři o své              
cvičiště nepřijdou

 oBědy zA výhodnou 
cenu!

s dovozem až do bytu
58,- Kč (vč. dovozu)

nejlevnějŠí oBědy na Baťově 
zaručeně denně čerstvé, velké porce

Česká kuchyně, výběr ze 4 menu 
s možností denního nebo pětidenního 

výběru stravy
Objednat si můžete přímo v jídelně sav, s. r. o. 

na Baťově
naproti prodejně Enapo (dříve Živa)

nebo na tel. č. 577 662 852

In
z

e
r

c
e

Městská televize veřejnost zajímá, redakce sbírá podněty 
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Dne 27. února 
oslaví krásné 
90. narozeniny 
naše maminka, 
babička a pra-
babička, paní  

jarmila ŠeBestová. 
Hlavně hodně zdraví, štěs-
tí, lásky, pohody a klidu ze 
srdce přejí syn Jan s man-
želkou Marií, vnuci Michal 
s manželkou Vlaďkou a Petr 
s manželkou Janou, pravnou-
čata Michalka, Katka, Natál-
ka a Honzík.

Dne 16. února oslavili  
manželé MIkulkovI  
60. výročí společného živo-
ta. Blahopřejeme a do dal-
ších let přejeme hodně štěs-
tí, zdraví a pohody. Synové 
Zdeněk a Pavel s rodinami.

V pátek  17. 2. 2012 osla-
vují zlatou svatbu manželé  
věra a emil jAníkovI  
z Otrokovic. 50 let spolu, 50 
let jedné velké lásky. Srdeč-
né díky za to, co jste společ-
ně dokázali. Gratulují dcery 
a syn s rodinami.

…a rozperleni nadějemi, 
sluníčku svému jdeme vstříc, 
duch naší lásky plyne zemí, 
jak hebké kroky tanečnic…
Dne 2. 3. 2011 tomu bude 
krásných 55 let, kdy toto 
svatební motto doprovází  
na společné cestě životem 
manžele jarmilu a Antoní-
na  MoRávkovy.  Chtě-
li bychom poděkovat našim 
milovaným rodičům za pří-
kladný partnerský  vztah,   
lásku,  vychování  a velkou 
obětavost a zároveň jim po-
přát do dalších společných let 
hodně zdraví, spokojenosti 
a pohodových chvil na chatě 
na Rusavě.  Mamince připoju-
jeme blahopřání k lednovým 
polokulatinám a s tatínkem 
budeme slavit dvě sedmičky 
na jarní zahrádce. Tak všech-
no nejlepší  ze srdce  přejí děti  
Pavel a Hana s rodinami.

život měříme příliš jednostranně: podle jeho dél-
ky a ne podle jeho velikosti. Dne 28. února uplyne 
rok od úmrtí našeho pradědečka, dědečka, tatínka 
i kamaráda Františka jAnouŠkA, který nás 
opustil po dlouhé nemoci. Manželka, děti, vnuci 
a pravnuci.

Kdo v srdci žije, nikdy neumírá. 28. února to 
budou dva roky, kdy nás opustil pan Miroslav  
dIvInA. Vzpomínáme a nezapomeneme.  Man-
želka Marie a sestra Alena s rodinou.

Dne 29. února by se dožila 100 let paní Žofie  
ŠeBestová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomínají dcera Marcela s rodi-
nou, syn Václav s rodinou, dcera Soňa s rodinou.

Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srd-
ci trvá a sedá. Dne 1. března vzpomeneme 5. výro-
čí úmrtí paní jarmily Bezděkové. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi. 

Odešel, ale v našich srdcích žije dál. 
Dne 2. března vzpomeneme třetí výročí úmrtí pana 
Jaroslava juRečky. Za tichou vzpomínku dě-
kuje manželka Marie, dcera Radka a dcera Danka 
s rodinou.

Dne 2. března uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 
můj manžel, pan slavomír Šenovský. S lás-
kou vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Dne 9. března uplynou dva roky, co utichlo srd-
ce našeho drahého, pana Mgr. jiřího ŠevčíkA. 
Chybí nám čím dál víc! Bylo mu pouhých 54 let. 
Vzpomeňte prosím i vy, kterým chybí tak jako 
nám. S láskou manželka a syn.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji milova-
li. Dne 10. března si připomeneme 2. výročí úmrtí 
mé drahé maminky, naší babičky a prababičky, 
paní ludmily GAzdové. S láskou a úctou stá-
le vzpomínají dcera Alena, vnuk Josef s rodinou, 
vnuk Milan s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 10. března uplyne 9 let od úmrtí Jaroslava 
MAchAly, jenž skonal ve věku nedožitých 64 
let.  Stále vzpomíná manželka Krystýna, Krzystof 
s rodinou a Kristýna, dcera s rodinou. Vzpomeňte 
prosím s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 13. března 
by se dožil pan josef něMeček životního jubi-
lea 100 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Za vzpomínku jménem celé rodiny děkuje syn 
František. 

Dne 20. ledna jsme vzpomněli 5. vý-
ročí úmrtí paní Anny vAďuRové 
a 16. března 13. výročí jejího manžela 
pana cyrila vAďuRy z Otrokovic-
-Baťova. Vzpomínají dcery Anna 
a Marta s rodinami. 

Čas plyne, slzy vánek suší, bolest v srdci neuti-
ší! Dne 4. února uplynuly  4 roky od úmrtí pana  
karla voBejdy. S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami a Terezka.

Dne 6. února tomu bylo už neuvěřitelných 15 let, 
co nás ve věku 83 roky opustil tatínek, tchán, dě-
deček, pradědeček, pan Augustin Řezníček. 
Dlouholetý vedoucí tzv. Závodního klubu, kte-
rý předcházel dnešní Otrokovické BESEDĚ, byl 
v kulturním dění našeho města i sám aktivní jako 
ochotnický herec a konferenciér. Vzpomeňte s námi, kdo jste 
jej měli rádi. Synové Gustav, Jan, Miroslav a Karel s rodinami.

Dne 9. února jsme si připomněli 10. výročí úmrtí 
pana Milana lAnGeRA. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka Emíllie, dcera Dagmar a synové 
Roman a Milan s rodinami.

Dne 14. února uplynulo pět smutných let, kdy nám 
navždy odešel náš milovaný tatínek a dědeček, 
pan Jaroslav BIčAn. S láskou a úctou vzpomí-
nají manželka Anna, syn Jaroslav a dcera Kateřina 
s rodinami.

Dne 18. února vzpomínáme nedoži-
tých 80. narozenin paní olgy hA-
lAsové a dne 2. února uplynulo 10 
let, co nás navždy opustil pan zdeněk 
hAlAs. S láskou vzpomínají syno-
vé Zdeněk a Rostislav s manželkami 

a vnuci David, Jana, Šárka a Gábka.

Dne 21. února by  se dožila 35 let naše drahá dce-
ra libuška vočAdlová. V dubnu uplyne 19 
smutných let od jejího úmrtí. Všem, kteří vzpome-
nou s námi, děkujeme. Rodiče a bratři.

Dne 21. února by se dožil náš tatínek, 
pan jindřich zMoŽek, 90 let. 
Dne 13. května by se naše maminka 
paní zdeňka zMoŽková, dožila 
84 let. Dne 9. dubna uplyne 10 let 
od úmrtí našeho tatínka, dne 16. srpna 9 let od úmrtí naší mamin-
ky. S láskou vzpomínají dcery Inka a Zlatka, syn Jiří, vnuci Du-
šan, Marcel, Markéta a Krista. Vzpomeňte, kdo jste je měli rádi. 

Dne 26. února vzpomeneme 6 let 
od výročí úmrtí naší maminky, paní 
zdenky hRAchovské. Dne 16. 
března uplyne 19 let, kdy nás opus-
til pan Antonín hRAchovský. 

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

sPolečenská kRonIkA BlAhoPŘání
Život měříme příliš jednostranně: podle jeho délky a ne podle jeho velikosti.
Dne 28. února uplyne rok od úmrtí našeho pradědečka, dědečka, tatínka i kamaráda Františka 
Janouška, který nás opustil po dlouhé nemoci. Manželka, děti, vnuci a pravnuci.

Tehos s. r. o. je dodavatelem 
tepelné energie pro vytápění 
a přípravu teplé vody pro více 
než 5,6 tis. domácností a většinu 
občanské vybavenosti v Otroko-
vicích.

Podle zákona č. 526/1990 Sb. 
o cenách, v platném znění, jsou 
ceny tepelné energie regulová-
ny způsobem věcného usměr-
ňování cen. Na základě zákona 
č. 458/2000 Sb. v jeho platném 
znění, vydává Energetický re-
gulační úřad (ERÚ) cenová roz-
hodnutí k cenám tepelné ener-
gie, kde se stanovují podmínky 
pro kalkulace a sjednávání cen 
tepelné energie. Regulace ceny 
tepelné energie pro dodávky 
uskutečněné od 1. 1. 2012 se řídí 
cenovým rozhodnutím ERÚ č. 
2/2011 ze dne 26. září 2011.

Oproti loňskému roku dochá-
zí k jedné podstatné změně, a to, 
že podle zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, v jeho 
platném znění, se u tepelné ener-
gie s účinností od 1. 1. 2012 zvy-
šuje snížená sazba DPH z 10 % 
na 14 %. Tato změna má bo-
hužel negativní dopad na cenu 
tepelné energie pro konečného 
spotřebitele.

TEHOS s. r. o. vykalkulo-
vala předběžnou cenu tepelné 
energie pro rok 2011 v úrov-
ni 498,82 Kč/GJ bez DPH, tj. 
548,70 s DPH (10%). S ohle-
dem na to, že rok 2011 se zařadil 
mezi historicky teplejší, dosáhl 
celkový objem dodané tepel-
né energie ze zařízení TEHOS 
s.r.o. na historické minimum, 
a to cca 172 000GJ/rok. Protože 

byl zaznamenán výrazný pokles 
dodávek tepelné energie hned 
v prvních měsících roku 2011, 
byla ze strany vedení společ-
nosti provedena opatření, která 
měla pozitivní dopad na výsled-
nou cenu tepelné energie pro ko-
nečného spotřebitele. Výsledná 
cena tepelné energie za rok 2011 
tak tedy byla po vykalkulování 
skutečných nákladů za rok 2011 
snížena z 548,7 Kč/GJ na 537,7 
Kč/GJ (vč. 10% DPH).

V médiích se objevují infor-
mace o očekávaném zvýšení 
ceny tepelné energie pro ko-
nečného spotřebitele v rozme-
zí od cca 6 do cca 10 % za GJ, 
včetně DPH. Dne 12 .12. 2011 
schválila Rada města Otrokovi-
ce na svém jednání v působnosti 
jediného společníka předběžnou 

cenu tepelné energie pro rok 
2012, dodávaného ze zařízení 
TEHOS s. r. o., ve výši 558,28 
Kč/GJ. To v porovnání s výsled-
nou cenou za rok 2011 předsta-
vuje navýšení jen o cca 4 %, to 
znamená, že je zde promítnu-
to pouze zvýšení sazby DPH 
z 10 % na 14 %. Což je jistě pro 
otrokovického občana v době 
všeobecného zdražování a zá-
roveň zhoršující se ekonomické 
situace jednoznačně informace 
pozitivní.

Je však třeba zopakovat, že 
tato cena pro rok 2012 je cenou 
předběžnou a že výsledná cena 
tepelné energie roku 2012 bude 
známa až začátkem roku 2013 
po provedení výsledné kalkula-
ce. Ing. tomáš MoRys,

 ředitel TeHOS s. r. o.

vyjádření ředitele tehosu, s. r. o. k ceně tepelné energie pro letošní rok

U příležitosti oslav Světového 
dne vody se v malenovické čis-
tičce odpadních vod koná den 
otevřených dveří, a to 19. břez-
na ve 12, 13, 14, 15 a 16 hodin. 
Návštěvníci mohou získat zdar-
ma rychlý mini rozbor vody ze 
své studny, kterou si přinesou  
v čisté plastové 1,5l láhvi od ne-
slazené minerálky.   (red)

oslaví světový den vody
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2. 3. - 4. 3. od pátku od 17 
do neděle do 14.30  hodin 
Role Playing Game ví-
kend
DDM Sluníčko Trávníky
Program: Hlavním pro-
gramem je turnaj pětičlen-
ných družin ve hrách DrD 
a DrD+. Kromě něj účast-
níky čekají doprovodné 
akce, jako je hraní desko-
vých her, promítání, pohy-
bové hry, diskuse a další. 
vstup: od 90 Kč

3. 3. od 8 do 11.45 hodin
o pohár starosty města 
otrokovice
Městská hala
Program: Soutěž letec-
kých modelářů pro žáky 
a juniory v kategoriích gu-
máček, házedlo a poloma-
keta. S vloženým závodem 
RC halových modelů kolem 
pylonů. 
vstup: 30 Kč

10. 3. od 10 do 18 hodin
den s deskovými hrami
DDM Sluníčko Trávníky

Program: Hraní desko-
vých her pro malé i velké
vstup: 10 Kč

15. 3. od 17 do 20 hodin
tvoření pro všechny
DDM Sluníčko Trávníky
Program: Tipy na jarní 
a velikonoční dekorace.
vstup: od 60 Kč

27. 3. od 14.30 do 17 hodin
velikonoční dílny na 
cvč
Program: Tvoření veliko-
nočních dekorací a dáreč-
ků.
vstup: drobný poplatek za 
jednotlivé výrobky

30. - 31. 3. od 18 do 10 ho-
din
noc s Andersenem
CVČ
Program: Hry, soutěže, 
zábava, čtení s představi-
teli města, hledání pokla-
du s Policií ČR.
 Těší se na vás 
 DDM Sluníčko
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První ročník festivalu GO fest 
chystají na sobotu 10. března 
otrokovičtí gymnazisté. Škola 
se v ten den otevře veřejnosti, 
přičemž sami studenti připraví 
program i pohoštění. „V plánu 

je divadlo, recitace vlastní po-
ezie i školní kapela plus další 
aktivity všech, kdo předsta-
ví své záliby,“ informovala                                                                                             
pedagožka Gymnázia Otroko-
vice Eva Svobodová.  (red)

Poslední den v měsíci lednu 
se všichni prvňáčci už od rána 
těšili na své první vysvědčení. 
Přišli svátečně oblečeni, ale 
i naladěni. Celé dopoledne byli 
netrpěliví, ale dočkali se. Paní 
učitelky rozdaly spoustu po-
chval a hlavně hodně jedniček. 

Poté se děti odebraly na slav-
nostní oběd do jídelny, kterou 
jejich nejstarší kamarádi z de-
vátých tříd svátečně vyzdobili. 
Vzájemně se už znají z před-
vánočního hledání tajemné 
bílé paní, která se potulovala 
školou a jejíž duše mohla najít 
klid, jen pokud bude vysvo-
bozena. Na záchranu bílé paní 
přišli do školy nejen naši nej-
menší žáčci, ale i jejich rodiče, 
sourozenci, babičky, dědové… 
a všichni měli plné ruce prá-
ce s plněním záludných úkolů 
a jejich zápal i odvahu by jim 
mohl leckdo závidět. Důležité 

bylo také absolvování stezky 
odvahy. Děti se musely proplé-
tat, soutěžit, a to vše za asisten-
ce roztodivných strašidel a po-
hádkových bytostí právě z řad 
deváťáků.  

Naši nejstarší žáci si i ten-
tokrát dali záležet a jídelnu 
připravili opravdu překrásně. 
Všude to vonělo, prvňáčci měli 
připravené slavnostní tabule 
ozdobené ubrousky, lízátky 

a drobnými dárky. Každý devá-
ťák se postaral o obsluhu svého 
prvňáčka. Nalil polévku, při-
pravil pití, přinesl hlavní chod. 
Dokonce si společně šli i na-
razit stravenky na další týden. 
Bezprostřední a milé chování 
těchto dvojic bylo ohromující. 
Všem prvňáčkům se v „Dětské 
restauraci na Mánesce“ moc lí-
bilo a našim deváťákům za pře-
kvapení hezky poděkovali. 
(A deváťáci se těší na konec 
června, kdy bude slavnostní ta-
bule připravena pro ně v rámci 
rozloučení s naší školou.)

Věříme, že takto společně 
strávené chvíle nejsou a nebu-
dou výjimečné a že budeme 
v projektu Kamarádstvím proti 
šikaně pokračovat i v násle-
dujících měsících a letech.
Za všechny zúčastněné 

učitelky 1. tříd a Marek 
 kRyŠkA, ZŠ Mánesova

naši prvňáčci slavili svá první vysvědčení

studenti chystají 1. Go fest, zvou veřejnost

Školní poradenské pracovi-
ště trávnické školy již třetím 
rokem úspěšně realizuje pro-
jekt Těšíme se do školy, jehož 
hlavním úkolem je usnadnění 
adaptace malých předškoláků 
na školní docházku. Rodičům, 
kteří jsou také jeho součástí, je 
rovněž tímto podána pomocná 
ruka.

Společná setkávání předško-
láků a žáků osmých tříd i peda-
gogů začala v tomto školním 
roce jako již tradičně prosin-
covou akcí pod názvem Zá-
bavná procházka školou, kdy 
se poprvé děti seznámily nejen 
s prostředím ZŠ Trávníky, ale 
i s novými kamarády – žáky 
osmých tříd, kteří jim byli vý-
bornými průvodci a pomocní-
ky při plnění zábavných úkolů.

Od začátku školního roku se 
podařilo navázat velice dobře 
spolupráci prvních tříd s MŠ 
Pastelková. Nezapomenutelné 
pro všechny bylo halloweenské 
setkání v kostýmech, vánoční 
koledování či tříkrálové ko-

ledování. V lednu uspořádalo 
Školní poradenské pracoviště 
pro rodiče budoucích prvňáčků 
informační schůzku k zápisu, 
který letos děti absolvovaly 
Po stopách yettiho. Místo na-
pětí či strachu z úkolů z dětí 
při zápise 27. ledna vyzařovala 
radost z opětovného setkání se 
žáky osmých tříd i touha plnit 
úkoly na cestě ze základního 
tábora až za yettim.

Mezitím ještě od 13. do 23. 
ledna naši školu navštívili také 
již tradičně předškoláci ze čtyř 
otrokovických mateřských 
škol: MŠ Jabůrkové, MŠ Kvít-
kovice, MŠ Pastelková a MŠ 

Hlavní. Tentokrát se však přišli 
podívat zejména na to, jak se 
učí jejich kamarádi v prvních 
třídách. Nejen že sledovali vý-
uku, ale sami se do ní aktivně 
zapojili při práci u tabule, u in-
teraktivní tabule nebo v lavi-
cích. Sami si tak vyzkoušeli 
něco z toho, co je čeká od září 
v nové roli prvňáčků. Po hodi-
ně strávené soustředěnou prací 
v první třídě šli se svými velký-
mi kamarády do školní druži-
ny, kde si užili společné chvíle 
strávené při hře. 

Na budoucí prvňáčky i je-
jich rodiče se těšíme v březnu, 
dubnu a květnu, kdy se děti 
setkají při zábavných odpoled-
nech zase se svými kamarády 
i pedagogy. Rodiče pak mohou 
využít možnosti rozhovoru 
a dotazů s přítomnými pedago-
gy i školní psycholožkou, aby 
věděli, jak své děti na začátek 
školní docházky připravit. 
Paeddr. hana vyoRAlo-
vá, Školní poradenské praco-
viště ZŠ Trávníky

zŠ trávníky připravuje předškoláky na vstup do školy

lyžařský výcvikový zájezd zŠ tGM – kohútka, javorníky 2012

V termínu 30. 1. až 3. 2. 2012 se žáci ZŠ T. G. 
Masaryka z Otrokovic zúčastnili lyžařského vý-
cvikového zájezdu (LVZ) v pohoří Javorníky v 
lyžařském středisku Kohútka.  Na tento LVZ od-
jelo celkem 35 žáků II. stupně ZŠ ze 6. a 7. tříd, 
a to i společně se spolužačkou trpící svalovým 
onemocněním quadruplegií, která byla v rámci 
možností integrována do vzdělávacího a zábav-
ného programu LVZ. Výuka byla zajištěna pe-
dagogy ZŠ TGM Otrokovice a jedním instruk-
torem lyžování a horolezectví z lyžařské školy 
GO!ski, kterého dětem zdarma poskytla fa. SKI-
-Snowboard sport Hulín Mgr. Otakara Klímka.

Ubytování, strava a celkové zázemí dětí byly za-
jištěny ve srubech při Horském hotelu Kohútka, 
který se nachází v katastru obce Nový Hrozen-
kov, na česko-slovenské hranici v nadmořské 
výšce 913 m n. m. Všechny zúčastněné děti pro-
šly intenzivním lyžařským výcvikem a taktéž 
byly seznámeny formou přednášek s možnými 
nástrahami, které na ně čekají při pobytu na ho-
rách, a to jak při lyžování na vyznačených tra-
tích, tak i při pohybu ve volném horském terénu.

Po návratu byl LVZ vyhodnocen na zákla-
dě anonymní ankety, kterou vyplnily všechny 
zúčastněné děti, jako velice zdařilý a velkým 
přáním všech dětí byla účast na dalším LVZ. 
Bohužel každoroční pořádání LVZ pro děti je 
podmíněno finančními možnostmi školy, tedy 
záruka LVZ pro školní rok 2012/2013 je proza-
tím jen velkým přáním dětí a jejich instruktorů. 
Snad se ale část finančních prostředků pro žáky 
na LVZ podaří shromáždit i prostřednictvím pe-
něžních darů od přátel školy a třeba i od čtenářů 
tohoto článku. Vždyť zdravé, spokojené a usmě-
vavé děti jsou jak naší, tak i vaší radostí. 
Za učitele a účastníky LVZ 
 Mgr. Marta zAkoPAlová, ředitelka ZŠ TGM

Lyžařský výcvikový zájezd Z. Š. T. G. Masaryka Otrokovice – Kohútka Javorníky 2012

V termínu 30. 01. – 03. 02. 2012 se žáci ZŠ T. G. Masaryka z Otrokovic zúčastnili LVZ 
v pohoří Javorníky v lyžařském středisku Kohútka. Na tento LVZ odjelo celkem 35 žáků II. 
stupně ZŠ ze 6. a 7. tříd a to i společně se spolužačkou trpící svalovým onemocněním 
quadruplegií, která byla v rámci možností integrována do vzdělávacího a zábavného 
programu LVZ. Výuka byla zajištěna pedagogy ZŠ T. G. M. Otrokovice a jedním 
instruktorem lyžování a horolezectví z lyžařské školy GO!ski, kterého dětem zdarma poskytla 
fa. SKI-Snowboard sport Hulín Mgr. Otakara Klímka.

Ubytování, strava a celkové zázemí dětí bylo zajištěno ve srubech při horském Hotelu 
Kohútka, který se nachází v katastru obce Nový Hrozenkov, na česko-slovenské hranici v 
nadmořské výšce 913 m. n. m.

Všechny zúčastněné děti prošly intenzivním lyžařským výcvikem a taktéž byly seznámeny 
formou přednášek s možnými nástrahami, které na ně čekají při pobytu na horách a to jak při 
lyžování na vyznačených tratích tak i při pohybu ve volném horském terénu.

Po návratu byl LVZ vyhodnocen na základě anonymní ankety, kterou vyplnily všechny 
zúčastněné děti jako velice zdařilý a velkým přáním všech dětí byla účast na dalším LVZ. 
Bohužel každoroční pořádání LVZ pro děti je podmíněno finančními možnostmi školy, tedy 
záruka LVZ pro školní rok 2012/2013 je prozatím jen velkým přáním dětí a jejich instruktorů.
Snad se ale část finanční prostředků pro žáky na LVZ podaří shromáždit i prostřednictvím 
peněžních darů od přátel školy a třeba i od čtenářů tohoto článku.

Vždyť zdravé, spokojené a usměvavé děti jsou jak naší, tak i Vaší radostí 

učitelé a účastníci LVZ  

účastníci LVZ

Pět pedagogů ze Zlínského kraje 
a jedna pedagožka z Olomouc-
kého kraje se utkali v krajském 
kole soutěže Zlatý Ámos. I Otro-
kovice měly na soutěži své želíz-
ko v ohni, a to učitelku Marcelu 
Javoříkovou ze ZŠ Mánesova. 
Do pražského semifinále sice ne-
postoupila, ale být jedním z pěti 
nejlepších nominovaných v kraji 
má také svou váhu. Pedagož-
ku doprovodily a před porotou 
obhajovaly dívky z 9. A. „Bez 
čeho to ve škole podle mého 
názoru nikdy nepůjde, je smy-

sl pro humor, pro spravedlnost, 
ochota vnímat se vzájemně jako 
partneři a umět se na sebe nala-
dit. To jsme snad i na soutěž-
ním dopoledni předvedly. Moc 
si cením toho, že třída 9. A akci 
vůbec spustila, přestože věděli, 
co je čeká. Za podporu a vervu, 
se kterou se do obhajoby pustily, 
chválím ty, které byly na místě 
se mnou: Gabču Polanskou, Jo-
hanu Němečkovou a Evu Polan-
skou. Děkuju jim za milou repre-
zentaci třídy i školy,“ usmála se 
učitelka.  (ano)

o zlatého ámose bojovaly i otrokovice
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Na dlouhou cestu až do vý-
chodních Krkonoš se ve dnech 
8. až 13. 1.  vypravili sportov-
ci atletického klubu „SVIŠTI“ 
při ZŠP a ZŠS Otrokovice, aby 
se zúčastnili  21. zimních her 
speciálních olympiád. Zim-
ní hry, kterých se Otrokovičtí 
zúčastnili poprvé, se konaly 
ve SKI areálu Horní Malá Úpa. 
Sjeli se tam vyznavači zimních 
sportů z klubů  Českého  hnutí 
speciálních olympiád (ČHSO) 
z celé republiky, aby porovnali 
svou výkonnost s jinými spor-
tovci. Soutěžilo se v běžeckém 
lyžování, sjezdovém lyžování 
a snowboardingu. Letošní Spe-
ciální olympiáda byla zároveň 
i kvalifikací na světové hry 
v Koreji.

Družstvo složené z žáků  III. 
třídy ZŠS (Adam Videcký,  Lu-
káš Videcký,  Antonín Janošek, 
Radek Kvapilík, Tomáš Stodůl-
ka)  pod vedením trenérek Ka-
teřiny  Kotové  a  Xenie  Miko-

lášové  začalo s přípravou hned 
v den příjezdu. Krakonoš nám 
seslal ideální sníh a slunečné po-
časí, což vytvořilo pro přípravu 
i  závody příjemné podmínky.  
A poctivý trénink se vyplatil. 

Naši sportovci se utkali v sou-
boji o medaile v běžeckých dis-
ciplínách – v běhu na 50  a  100  
m. Chlapci se ale nejprve museli 
zúčastnit kvalifikačních závodů, 
které  je nominovaly do finá-
lových skupin dle výkonnosti. 

Po dni odpočinku již všichni 
netrpělivě očekávali závody, 
kde se  mělo zápolit o medaile. 
Po neúprosných bojích v běžec-
kých disciplínách jsme všichni 
oslavovali  zisk 2 zlatých, 3  
stříbrných  a jedné bronzové 
medaile. I ve volných chvílích 
měli sportovci nabitý program – 
např. procházky po okolí, jízdy 
na pytlích a lopatách, tréninky 
na lyžích, výukauna sněžnicích.  
Lákadlem byla laserová střelni-
ce,  plnění programu „ZDRA-
VÝ ATLET“, a nechyběly ani 
nejoblíbenější diskotéky.   Tý-
den utekl jako voda a my bu-
deme dlouho vzpomínat na zá-
žitky s kamarády na horách! 
Tak zase za rok!  Atletický klub 
„SVIŠTI“ děkujíeza podporu 
vedení ZŠP a ZŠS Otrokovi-
ce a všem, kteří se na přípravě 
sportovců podíleli.  

 Mgr.  k. kotová, 
Bc. X.  MIkoláŠová, 

 učitelky ZŠP a ZŠS Otrokovice

sportovci z klubu „svIŠtI“ slaví zisk medailí                                                                                                                                                                      

                        

 

 

 

Osm startujících se v sobotu 17. prosince v klubové posilovně 
zúčastnilo jubilejního XXX. ročníku Vánoční ceny v silovém 
trojboji. Vítězem se stal 39letý Radek Petr celkovým výkonem 
v silovém trojboji 550,0kg (351,120 bodu). Bylo to jeho první 
vítězství na tomto turnaji. I v benči se objevila mezi vítězi nová 
tvář - Richard Zbranek. Při této příležitosti se konala oslava 70 
let jednoho ze zakladatelů klubu Franty Zálešáka.  Radek Petr 
vytvořil nový klubový bodový rekord v dřepu, za výkon 210,0 kg 
získal 134,064 bodu. Václav Zlámal st. v kateg. nad 60 let vylep-
šil svůj vlastní klubový rekord v silovém trojboji výkonem 472,50 
kg. Padesátiletý Antonín Koňařík se zúčastnil Vánoční ceny SK 
Arnold Clubu opět po dvaceti letech.  Radek PetR, Arnold club

vánoční cena v silovém trojboji už potřicáté

V sobotu 4. 2. se konal již 7. 
ročník mezinárodních závodů 
na trenažérech v Piešťanech, 
kterého se zúčastnili i otroko-
vičtí veslaři. Účast negativně 
ovlivnily nemoci řady našich 
závodníků, ale i když na start 
nastoupili spíše nováčci, kteří 
teprve sbírají první zkušenosti, 
vedli si na výbornou.

Hned v prvním závodu jsme 
se radovali z 2. místa, na kterém 
skončila mladší žačka Lenka 
Omelková. V kategorii starších 
žaček si ve svém vůbec prvním 
závodu vybojovala Barbora 
Gajdůšková 3. místo. Za starší 

žáky při svém druhém startu 
obsadil 1. místo Jan Šamánek 
a za muže lehkých vah získal 2. 
místo Adam Atarsia (na sním-
ku). Vedle těchto medailistů 
závodila poprvé za dorostenky 
Pavlína Hradilíková, za  junior-
ky startovala Gabriela Poláško-
vá a za veterány Josef Solař. Ka-

ždoročně  se  zúčastňují halové 
regaty „O pohár Sĺňavy“ nejen 
slovenské a moravské kluby, 
ale už i kluby z Čech,  Maďar-
ska a Rakouska. Náš oddíl nyní 
čeká v rámci zimní přípravy 
soustředění v Jeseníkách, kde 
všichni, od staršího žactva až 
po dospělé, trénují hlavně běh 
na běžkách, který je výborným 
doplňkovým sportem k veslo-
vání. 

Po zimní přípravě se všich-
ni těšíme, až přijde jaro a hurá 
na vodu!

 Markéta solAŘová,
  trenérka žactva

na výbornou si v Piešťanech vedli i veslařští nováčci

Již tradiční turnaj středních škol ve florbalu se konal 20. prosince. 
Pořádající škola Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín 
pozvala 6 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin: týmy Gym-
názia Lesní čtvrť, SOŠ Otrokovice a GJŠ Zlín (1) tvořily skupinu 
A; družstva SPŠ Zlín, Gymnázia Otrokovice a GJŠ Zlín (2) byla 
losováním zařazena do skupiny B. Tým naší školy si zajistil po-
stup do finále vítězstvím 3:1 nad GJS Zlín(2) a 2:1 nad SPŠ Zlín. 
Zásluhou kolektivního úsilí obhájili otrokovičtí florbalisté loňské 
prvenství, kdy po napínavém finálovém souboji s týmem pořáda-
jící školy GJŠ Zlín (1) zvítězili těsně 3:2.  
Poděkování a gratulace patří těmto studentům:  Marek Hablovič, 
Robert Janda, Honza Skoch, Lukáš Daněk, David Papežík, To-
máš Langer, David Hél, Petr Kempa, Lukáš Kratochvíl, Michal 
Kempa. Mgr. jaromír vAněk, učitel tělesné výchovy

Florbalisté otrokovického gymnázia opět vítězísáloví fotbalisté zvou na březnový turnaj
TJ JISKRA Otrokovice, oddíl sálové kopané, 
pořádá 8. ročník turnaje ve futsale JISKRA 
CUP. Turnaj se uskuteční na tradičním místě 
ve Sportovní hale na Štěrkovišti v sobotu 24. 
3. 2012. Přihlášky zájemců o start na turnaji 

zasílejte na e-mail oddílu: jiskra.otrokovice@
seznam.cz. Aktuální informace k turnaji sledujte 
na webu oddílu www.jiskra-futsal.com nebo na 
tel. 602 779 429. 
 Petr BARtoník, pořadatel
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Předseda Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta jed-
nal o víkendu v Otrokovicích s představiteli Krajského fotbalové-
ho svazu o podpoře sportu a mládeže. Při té příležitosti si prohlédl 
i Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice. „Blahopřeji, 
že je něco takového v Otrokovicích vybudováno. Areál splňuje 
evropské parametry,“ uvedl Miroslav Pelta s tím, že areál je vhod-
ný pro všeobecné sportovní a volnočasové vyžití a také třeba pro 
sportovní soustředění mládeže.  (ano), foto: Anna novotná

Šéf české kopané pochválil veřejně sportovní areál 



12
OtrOkOvické

nOviny

In
z

e
r

c
e

První otrokovická 
Pivotéka

Prodej: Piv, Pivní kosmetiky, 
dárkových balení a skla

Tř. T. BaTi 332 (Bývalý inTernáT)

Tel.: 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: 774 513 230
GSM: 774 513 231

e-mail: waller-invest@
seznam.cz 
www.waller-invest.eu
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větší zájem o atletiku mají 
dívky. „Mají motivaci v tom, 
že chtějí dobře vypadat,“ je 
přesvědčený trenér. Nepochy-
buje, že jak mezi děvčaty, tak 
i mezi chlapci z Otrokovic je 
spousta talentů. „Už ale třeba 
hrají fotbal, florbal a věnují 
se dalším, jednodušším spor-
tům. Mnohé odradí už jenom 
to, že první tři čtvrtě hodiny 
tréninku je rozcvička. V devíti 
až desíti letech chodí trénovat 
dvakrát, poté až čtyřikrát týd-
ně,“ poznamenal. Při takové 
frekvenci trénování už je prý 
vidět, jak se skokově zlepšuje 
fyzička dětí.  

Trénování dětí a mládeže 
i organizování soutěží by ne-
byly možné bez podpory měs-
ta. „Bez města Otrokovice by 
všechny mládežnické mítinky 
umřely na úbytě. Pro sponzory 
nejsou atraktivní, ti se zajímají 
až o vyšší soutěže,“ upozornil 
Prudký.

Svátek atletiky bude v Ot-
rokovicích i 1. března, kdy se 
koná 14. ročník Mezinárodní-
ho  atletického mítinku mlá-

deže a dospělých Otrokovice 
2012. „Rozdíl oproti tomuto 
otevřenému mistrovství je ten, 
že nesoutěží jednotlivci, ale 
družstva. Základní školy mo-
hou postavit kolik týmů chtě-
jí, a to ve složení vždy mladší 
a starší žák a mladší a starší 
žačka,“ přiblížil Aleš Prudký. 
Dospělá část mítinku bude 
navazovat na žákovské přebo-
ry škol, spojem mezi oběma 
částmi bude trojboj přípravek. 
Pro vícebojaře je připraven 
trojboj (muži – sprint, dálka, 
koule, ženy – překážky, koule, 
výška). Soupeřit budou i spe-
cialisté. Mimo víceboj muži 
ještě absolvují výšku. Troj-
skok bude pro obě kategorie 
společný. 

Záštitu nad sportovní strán-
kou připravovaného halového 
mítinku převzal opět šéftrenér 
českého atletického svazu, de-
setibojař Tomáš Dvořák. Účast 
známých atletů se zatím vy-
jednává. Organizátoři plánují 
i komentovaný přímý přenos 
na internetu. 

 Anna novotná

V pátek 3. února byl v 17 hodin 
zahájen úvodním zápasem do-
mácích hráček s celkem SHK 
Kunovice již 6. ročník třídenní-
ho turnaje Tirex Winter Hand-
ball Cup 2012. Po perfektním 
nástupu, kdy jsme po 15 mi-
nutách vedli devítibrankovým  
brankovým rozdílem, přišel 
velký útlum, ale děvčatům se 
podařilo zvítězit. V dalších čty-
řech utkáních jsme také zvítězili 
a před posledním utkáním celé-
ho turnaje jsme měli možnost 
bojovat o 1. místo. Podmínkou 
však bylo vítězství nad dosud 
neporaženým Interem Bratisla-
va. Vše vypadalo nadějně zvláš-
tě ve chvíli, kdy jsme se dostali 
až do tříbrankového vedení. Po-
hár pro vítěze si však přece jen 
odvezlo slovenské družstvo.

Třetí místo obsadilo mladé 
družstvo HC Zlín „B“ díky lep-
šímu skóre před překvapením 

turnaje, družstvem Tatran Bo-
hunice. Páté místo obsadily Ku-
novice, které doplatily na zra-
nění jedné z klíčových hráček 
Veroniky Sklenářové. Šestá 
byla děvčata ze Senice a posled-
ní místo patří Sokolu Poruba 
„B“. 

Trenér Boršický byl s vý-
konem svých svěřenek vcelku 
spokojen. Turnaj jasně po-
ukázal na chyby, kterých se 
dopouštíme a na jejichž od-
stranění se musí zapracovat. 
Střelecké předpoklady potvrdila 
Julka Varhaníková, která si 38 
brankami vystřílela cenu pro 
nejlepší střelkyni turnaje.

Velmi solidní výkon před-
vedly všechny brankářky Tobi-
ášová, Vitásková a Kotásková. 
Velký skok ve výkonnosti se 
projevil u Marcely Ličmanové. 
V pivotu potvrdila své kvality 
Jana Machovská. Důležité je, že 

si s výjimkou posledního utkání 
zahrála všechna děvčata a podí-
lela se tak na zisku poháru za 2. 
místo. 

Turnaj opět potvrdil svou 
vysokou sportovní, organizační 
i společenskou úroveň. Velký 
dík patří všem sponzorům, kteří 
náš oddíl podporují. Především 
městu Otrokovice a Zlínskému 
kraji. Bez jejich pomoci by há-
zená v Otrokovicích nemohla 
existovat. Velkou pochvalu 
dáváme i firmě Restaurace  
Dolly za perfektní zajištění 
stravy pro účastníky. Jen nás 
mrzí, že ve sportovní hale byla 
po dobu turnaje zima, na což si 
stěžovali snad všichni účastníci 
utkání i přítomní diváci. 

Velké poděkování patří všem 
pořadatelům, kteří se podíleli 
na hladkém průběhu turnaje. 
 zbyšek cIleček, 

 oddíl házené

otrokovičanky získaly na zimním turnaji stříbro

Dva měsíce příprav stály 
za otevřeným mistrovstvím 
Otrokovic v atletice přípra-
vek a žactva. Porovnat své 
síly při skoku dalekém i vyso-
kém, hodu tenisovým míčkem 
a běhu na 40 yardů s překážka-
mi i bez si mohli jak registro-
vaní závodníci atletických klu-
bů, tak také ti, kteří atletické 
kroužky nenavštěvují. 

Na letošní premiéře si pořa-
datel Aleš Prudký nemohl stě-
žovat na nezájem dětí o sport. 
Své síly měřily děti z Otroko-
vic,  Tlumačova, Zlína, Uher-
ského Hradiště, Kroměříže, 
Vsetína i Valašského Meziří-
čí. V jednotlivých kategoriích 
bylo čtyřicet i padesát účastní-
ků. Startujících bylo 83 v šesti 
kategoriích přípravek a 168 
ve čtyřech kategoriích žactva. 
„Celkem tu bylo šestnáct klu-
bů a škol. Z Otrokovic všechny 
základní školy, DDM Sluníčko 
a domácí TJ Jiskra. Domácích 
závodníků tak bylo téměř čty-
řicet procent a to je výbornou 
vizitkou pro místní školy, které 
mají velmi slušné podmínky 
pro sportovní přípravu žáků,“ 
usmíval se Prudký. Neopome-
nul ale dodat, že o větší účast 
ochudily  mítink velké mra-
zy, které zkomplikovaly účast 
vzdálenějších klubů. 

Na mistrovství se za Otroko-
vice prosadili na medailových 
pozicích v přípravkách Matěj 

Jonášek, Petr Pšenčík, Alexan-
dr Pujin, Adam Sychra, Lukáš 
Hájek, Daniel Bačík, Nikola 
Veselá, Simona Hrachovská, 
Barbora Mitevová, Valérie 
Máčalová, Veronika Pernič-
ková, Markéta Klableňová, 
mladší žáci: Kryštof Kašpárek, 
Zdeněk Skyba, Lukáš Vodák, 
Pavel Balusek, starší žáci: 
Tomáš Kazík, Jan Šamánek, 
mladší žákyně Kateřina Bara-
nová, Alexandra Hanáčková, 
Monika Bartošíková, Barbora 
Husková, starší žákyně Tereza 
Divílková a Tereza Janoštíko-
vá.

Atletika je podle Aleše 
Prudkého specifická v tom, že  
každý závodí sám za sebe. Dítě 
se tedy neschová za kamarády 

jako například v kolektivních 
hrách. „I v nich je ale potřeb-
ný atletický základ, aby se ne-
ztratilo v konkurenci,“ doplnil 
Prudký.  A proč by se podle 
něj děti měly věnovat právě 
tomuto sportu? „Atletika má 
význam pro fyzické i duševní 
zdraví. Učí sebekázni, obě-
tování se i poctivosti a cíle-
vědomosti. Není potřeba se 
porovnávat se soupeřem, ale 
hlavně sám se sebou. I když 
třeba v nějakém závodě skon-
čí na 23. místě a příště na 25., 
ale v osobním rekordu je to pro 
něj větší úspěch a posun vpřed. 
Učí se také, že bez práce ne-
jsou koláče,“ podotkl trenér 
atletiky TJ Jiskra. 

Během let vypozoroval, že 

Mítink malých atletů měl úspěch, o větší účast jej ochudily tuhé mrazy
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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...

Vítězka hodu míčkem Barbora Husková se před závodem radila 
s tělocvikářem Vlastimilem Bukovjanem.  Foto: Michal vlček


