
Přebytkový rozpočet pro rok 2013 schválili 
na únorovém zasedání zastupitelé Otroko-
vic. Přebytek ve výši 3,327 milionu korun 
má sloužit ke snížení úvěrového zatížení 
města. Městský rozpočet počítá s částkou 
téměř 310 milionů korun. Hrazeny jsou 
z něj pravidelné výdaje, například vzdělá-
vání, dopravní obslužnost, na sociální péči, 
ochranu životního prostředí, podporu kultu-
ry, sportu či chod městského úřadu. 

Pro investice je vyčleněno 48,5 milionu 
korun, což tvoří 15,8 % z celkových výdajů. 
Mezi největší patří: • Rekonstrukce doprav-
ního hřiště na Trávníkách, 3 miliony

• Z loňska rozpracovaná kavárna v Otro-
kovické BESEDĚ (otevření květen 2013),  
3 miliony

• Úprav se dočká kvítkovická náves – 
vznikne místo tradičního se-
tkávání lidí všech generací, 
1,5 milionu

• Rekonstrukce prostor 
po bývalém Rallye baru 
v budově zvané K3 – vznik-
ne prostor pro pořádání 
různých výstav, prezentací 
a dalších kulturních aktivit, 
zázemí pro zájmovou čin-
nost,  1 milion

• Pokračování revita-
lizace rozvodů v bytovém 
domě Školní 1299 – další 
dvě stupačky a bytová jádra 
(celkem 10 bytů), 2,2 milio-
nu

• Intenzivní příprava 
na nový vjezd do Tomy 
a cyklostezku do Zlína 
a řada drobných staveb a re-
konstrukcí v oblasti dopra-
vy. Anna NovotNá

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

22. března 2013
číslo 3 - ročník 23
zdarma - neprodejné

Město má letos přebytkový rozpočet otrokovická Naděje slaví 20. výročí

K narozeninám patří dort. Nebo dva. Otrokovic-
ká pobočka Naděje si letos připomíná dvacet let od za-
hájení provozu. Dvacetiny pobočky oslavovali klienti, 
pracovníci Naděje a další hosté minulé pondělí. Krájení 
dvou narozeninových dortů se ujali starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek a ředitel otrokovické pobočky Naděje 
Pavel Polák. Kromě dortů a nealko šampaňského na pří-
pitek nechyběl na oslavě kulturní program, o který se 
postarali klienti a pracovníci Naděje. Pobočka Nadě-
je sídlí ve Wolkerově ulici na Baťově. Za dobu své exi-
stence získala několik dalších pracovišť: tréninkovou 
kavárnu Café Naděje, sídlící v SENIORu C a nově také 
kreativní dílny na tř. Spojenců. Do kulturního života Ot-
rokovic se Naděje zapojuje například pořádáním  jarmarků  
a také festivalem Jeden den. (ano), foto: Anna NovotNá

  úvodNí slovo

Vážení spoluobČAnÉ, 
od 1. března se se mnou můžete potkávat v prostorách Otrokovické BeSe-
DY. Jmenuji se Michal Mynář a jako nový ředitel této kulturní organizace 
bych si přál navázat na vše dobré, co Otrokovická BeSeDA pro kulturní 
veřejnost připravovala a připravuje, mám však také přání přispět „svou 
troškou do mlýna“. Mnozí obyvatelé Otrokovic si mne možná pamatují z mi-
nulosti - prožil jsem zde většinu svého života. Teď jsem dostal novou šanci 
podílet se na spoluvytváření kultury ve městě, ke kterému mám osobní vztah, 
ve městě, kde mám mnoho přátel, ve městě, které má bohaté kulturní tradice, 
ve městě, kde je cítit i tep nového, moderního a dynamického světa, ve městě 
mladých i starých, ve městě milovníků rocku, dechovky, hip hopu, folkloru, 

jazzu i vážné hudby, ve městě milovníků fotografií, výtvarných děl, ale i tance a divadla. Všichni jste 
srdečně zváni do Otrokovické BeSeDY!

 Mgr. Michal MyNář, ředitel Otrokovické BeSeDY
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Kultura, církve 
a sdělovací pro-

středky 7 %

Vzdělávání 16 %

Tělovýchova a zájmová 
činnost 6 %

Bydlení, komunální 
služby a územní 
rozvoj 8 %Ochrana životního 

prostředí 8 %

Politika zaměst-
nanosti 1 %

Sociální péče 7 %

Pod 1 % celkových výdajů tvoří položky Civilní připravenost na 
 krizové stavy, Zemědělství a lesní hospodářství, Vodní hospodářství, 
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby, Ostatní činnosti a Jiné veřejné 
služby a činnosti (nejtenčí výseče grafu).

Státní moc, státní 
správa 27 %

Doprava                                            
12 %

Požární 
ochrana  
a IZS 1 %

Bezpečnost  
a veřejný  
pořádek 3%

Finanční operace 1 %Celkové výdaje

Celkové příjmy

Kapitálové 
příjmy 6 %

Přijaté 
dotace 
12 %

Daňové příjmy 73 %

 Nedaňové 
příjmy 9 %

 GRafy: ODBOR EKONOMICKý MěÚ OTROKOvICE
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obaly Morava mezinárodní atletický mítink se konal už popatnácté

v obležení dětí. Milým hostem mítinku byla Šárka Kašpárková. „Každá aktivita, která rozpohybu-
je děti, je perfektní,“ uvedla bronzová medailistka z OH 1996 v Atlantě a mistryně světa z roku 1997.

Co nejdál. Městská hala v Otrokovicích patří k nemnoha z těch, 
ve kterých se dá závodit ve skoku dalekém.

Běh na 40 yardů. Běh patří ke klasickým disciplínám, a proto nechyběl ani na otrokovických 
halových závodech. Závodily v něm také děti a mládež. 

První Mimoevropan. výškař Karim Lotfy z egypta je historic-
ky prvním mimoevropským závodníkem na otrokovickém mítinku. 

vrh koulí. Také Otrokovice měly mezi startujícími dospělými své 
zástupce. Město reprezentovala například natálie nádeníčková.

Na stupních vítězů. Závody dětí a mládeže měly hojnou účast, startujících byla více než stovka 
ze Zlínského, ale i Moravskoslezského kraje. Těm nejlepším předala ceny atletka Šárka Kašpárková.

Patnáctý ročník má za sebou Obaly Mo-
rava mezinárodní atletický mítink mláde-
že a dospělých Otrokovice 2013.  Diváci 
mohli být svědky pěkných sportovních 
výkonů závodníků z České republiky, 
ale také ze Slovenska, Běloruska, Ukra-
jiny a poprvé také z francie, Ruské fe-

derace a z Egypta. Mítink, který se konal 
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 
MvDr. Stanislava Mišáka, starosty Otro-
kovic Mgr. Jaroslava Budka a šéftrenéra 
Českého atletického svazu  Tomáše Dvo-
řáka, ozdobila svou přítomností například 
atletka Šárka Kašpárková.   (ano)

• Halových přeborů škol se zúčastnilo 151 dětí v 16 družstvech ze 13 škol 
a oddílů, absolvovaly 451 startů.
• Trojboje přípravek se zúčastnilo 127 dětí z 9 oddílů, absolvovaly 381 startů.
• Obaly Morava mezinárodní atletický mítink 2013 měl 55 závodníků z 15 
českých oddílů a 6 cizích zemí, tito absolvovali 116 startů.
• Za den atletických soutěží tedy celkem 333 aktivních účastníků a 948 startů.

výsledky mítinku jsou zveřejněny na www.mitink.cz. 



Městský úřad je dostupnější
Změna úředních dnů a hodin platí od 1. března 2013 pro Měst-
ský úřad Otrokovice. Největší změnou u otvírací doby pokladen 
umístěných v 1. a 2. budově městského úřadu je eliminace hodi-
nové polední pauzy. „Pokladny budou otevřeny tak, aby v každou 
dobu bylo možné vyřídit potřebné záležitosti. v době oběda pak 
bude otevřena vždy jedna nebo druhá pokladna. Možnost zaplatit 
budou mít občané i ve čtvrtek, který není úředním dnem,“ vysvět-
lila tajemnice Městského úřadu Otrokovice Radana Zenáhlíková. 
Občané si také mohou předem domluvit osobní jednání na pra-
covištích městského úřadu i mimo úřední dny a úřední hodiny. 
„Navíc nyní přicházíme s novinkou, kdy si občané mohou ob-
jednat poskytnutí konkrétní služby ve středu až do 17.30 hodin. 
Podobnou službu jsme jinde nezaznamenali. Tato opatření jsou 
dalším z kroků realizovaných v rámci projektu ‚Systém řízení 
kvality‘, jehož cílem je zvyšovat spokojenost občanů se službami 
městského úřadu,“ uvedla tajemnice.    (red)

v otrokovické BEsEdĚ se koná včelařská akademie
Okresní organizace Českého svazu včelařů  zve zájemce o včela-
ření i širokou veřejnost na vII. včelařskou akademii a II. Regi-
onální výstavu včelařských potřeb. akce se koná v Otrokovické 
BESEDĚ v neděli 7. dubna od 9 do 17 hodin. Návštěvníci mohou 
v otrokovickém kulturním domě i venku před ním  zhlédnout 
nové typy úlů a včelařských potřeb, zařízení na zpracování vosku, 
pořídit medové pečivo, medovinu či svíčky  ze včelího vosku, či 
se podívat na filmy o včelách a včelaření. Hlubší zájemci o vče-
laření se mohou do 30. března přihlásit na konferenci, jejímiž 
tématy jsou například situační zpráva o vývoji a stavu českého 
včelařství, co umí včely nebo vliv včelích produktů na naše zdra-
ví. Účastnický poplatek na konferenci je 300 Kč (zahrnuje malé 
občerstvení, oběd). Přihlásit se je možné u Radka Květáka, tel. 
724 163 223, e-mail: akademie2013@seznam.cz. Informace na-
jdete i na webu vcelari-zlin.webpark.cz. Záštitu nad akcí převzal 
hejtman Zlínského kraje MvDr. Stanislav Mišák a starosta Otro-
kovic Mgr. Jaroslav Budek.  (kra)

Jak na dluhy, poradí internetová poradna 
Podat informace lidem, kteří mají potíže s dluhy. To je hlavní 
cíl internetového portálu www.poradnasamaritan.cz, který nově 
spustila Charita sv. anežky Otrokovice. Na portálu se čtenář také 
dozví informace o službě Dluhové poradenství Samaritán, aktu-
ality ze služby a dluhové problematiky obecně. „Umístili jsme 
zde také vzory dokumentů, které se týkají dluhové problematiky 
a odkazy na důležité internetové stránky,“ uvedl vedoucí Samari-
tánu Tomáš Bernatík.   (red)

ENERsol představil ekologické projekty studentů 
Studentské práce na téma obnovitelných zdrojů energie a techno-
logií ke snižování emisí v dopravě byly hlavní náplní letošní kraj-
ské konference projektu ENERSOL 2013, konané pod záštitou 
hejtmana MvDr. Stanislava Mišáka.  Do Otrokovic se sjelo 39 
soutěžících z devíti škol ze Zlínského kraje. Své projekty museli 
obhájit před odbornou porotou, která bodově hodnotila formální 
a odbornou stránku i úroveň prezentace. „Hlavním cílem projektu 
je vzdělávat populaci v tématech alternativních energií, energe-
tických úspor a snižování emisí v dopravě, a to v úzkém propoje-
ní s praxí. Dále pak propagovat využívání obnovitelných zdrojů 
energie, opatření do energetických úspor a emisí v dopravě pro-
střednictvím osobních postojů mladé generace,“ přiblížil ředitel 
pořadatelské Střední odborné školy Otrokovice Libor Basel.   Ot-
rokovice jsou tradičním místem konání konference Enersol. Její 
účastníci se sem sjeli již po šesté v rámci devátého ročníku. „Jsem 
rád, že se v rámci projektů studenti zabývají tématy, jak energii 
ušetřit a využít při tom obnovitelné zdroje energie. Kromě toho 
mají možnost komunikovat se zástupci společností, získávat po-
třebné informace, zkušenosti, pohybovat se v reálném prostředí 
a prostřednictvím konference pak svá zjištění dále prezentovat. 
ENERSOL je konference s tradicí a věřím, že i příští jubilejní 
desátý ročník se uskuteční v našem městě. Rádi bychom dali 
možnost nahlédnout pod pokličku studentských projektů také ši-
roké veřejnosti ve větších prostorách velkého sálu Otrokovické 
BESEDy,“ zmínil místostarosta Otrokovic Milan Plesar. „vývoj 
průmyslových inovací vyžaduje změnu přístupu k výuce odbor-
ných informací a praktických dovedností. v tomto kontextu bych 
projektu ENERSOL přál, aby jeho hodnotu využili další persona-
listé firem, protože příklady z Rakouska dokazují, že tato oblast 
personalistiky a vyhledávání talentovaných mladých techniků 
může výrazněji podpořit mladou technickou inteligenci na ces-
tě k její profesní kariéře v průmyslu a technických povoláních,“ 
uvedl předseda Rady partnerů projektu ENERSOL a duchovní 
otec celé myšlenky Jiří Herodes.  (kru)

Hlasovala jsem pro schválení 
rozpočtu na rok 2013, protože  
v něm jsou důležité investice, 
na které se podařilo získat dota-
ce. Chtěla bych, abychom moh-
li opravit více chodníků a cest, 
ale protože jsme chtěli, aby roz-
počet byl přebytkový, musíme 
některé opravy a investice pře-
sunout na příští rok. 
 Jarmila Šedivá, Čssd

Rozpočet, který byl odsouhlasen 
jako přebytkový, odpracovalo 
množství lidí, jistě dle nejlepšího 
vědomí a svědomí. Poté ho eko-
nomický odbor upravil do koneč-
né podoby a předložil ke schvále-
ní. Škoda jen, že se nenašlo více 
prostředků třeba na zateplení škol 
nebo na vytvoření nových parko-
vacích míst v našem městě. vě-
řím, že se podaří v nejbližší době 
realizovat východní vjezd do are-
álu Toma, který zlepší dopravní 
zátěž na Bahňáku.
 Jiří Šedivý, Čssd
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AKtuálNĚ z MĚstA

víCE AKtuAlIt NA www.otRoKovICE.Cz

Pohledem na schválený rozpo-
čet města na letošní rok se v nás 
mísí dva různé pocity. Na jednu 
stranu jsme přinesli vlastní ná-
vrh úspor a podpořili jsme roz-
počet města, který nezadlužuje 
budoucí generace novými úvě-
ry. Na druhou stranu cítíme, že 
finanční plán města není sesta-
ven ideálně a má mnoho rezerv. 

Kladně hodnotím,  že se poprvé 
po několika letech podařilo  se-
stavit  a schválit mírně přebytko-
vý rozpočet,  byť mně mrzí, že 
hlavně v oblasti investic a údržby 
městského majetku  se nepodařilo  
zařadit všechny původně (často 
i dlouhodobě) plánované  akce,  
především vzhledem k předpo-
kládaným očekávaným daňovým  
příjmům. Domnívám se však, že 
občané pochopí, že možnosti roz-
počtu jsou omezené a zvyšovat  
zadlužení  města není  žádoucí. 
Jsme si vědomi, že zařazené akce 
nemusí být prioritou všech,  ale  
schválení rozpočtu města před-
cházela řada diskusí a koaličních 
jednání, a výslednou podobu roz-
počtu 2013  je tedy třeba  akcep-
tovat jako nejpřijatelnější kom-
promis. 
 libuše Škrabolová, Čssd

Pozitivní je přístup k sestavování 
rozpočtu. U členů fv i zastupi-
telů. To spočívá ve shodě na vy-
rovnaném rozpočtu a stanovení 
tzv. mandatorních výdajů, které 
jsou nezbytně nutné pro zajištění 
fungování města.  Rozpočet je se-
stavován na základě očekávaných 
příjmů a jeho rovnováha ve vzta-
hu k výdajům je velmi křehká.  
Rizikovým faktorem rozpočtu je 
těžká hospodářská situace státu, 
která může negativně ovlivnit 
příjmovou část rozpočtu, úvěro-
vé zatížení hospodaření města 

Komentář zastupitelů k rozpočtu 2013

Na únorovém zasedání zastu-
pitelstva, na kterém byl schvá-
len rozpočet města Otrokovice 
na rok 2013, jsem bohužel z dů-
vodu služební cesty nebyl příto-
men, takže jsem neměl možnost 
ho podpořit a hlasovat pro něj. 
Nicméně kdybych mohl, tak 
bych tak učinil a hlasoval pro 
rozpočet. Myslím si, že je zpra-
covaný kvalitně a s rozvahou. 
Co je hlavní, že neprohlubuje 
úvěrové zatížení města, ba na-
opak je přebytkový. 
 Milan Berčík, Čssd

Základním zadáním pro sestavení 
rozpočtu byly podmínky 1. nepro-
hlubovat zadlužení města,  2. má 
jít o přebytkový rozpočet, 3. u in-
vestic dát přednost těm, které mají 
finanční spoluúčast poskytovatele 
dotace. všechny tyto podmínky 
byly splněny, proto jsem rozpočet 
podpořil. Jaroslav Budek, Čssd

Nepodpoření rozpočtu města 
jsme si v tomto čase vyhodno-
tili pro město a jeho organizace 
a společnosti jako horší variantu 
vůči jeho podpoře, a proto jsme 
pro něj nakonec zvedli ruku. Za-
vazujeme se vám však k tomu, 
pokud v příštím návrhu neuvidí-
me reálné úspory v tzv. manda-
torních výdajích v daleko větší 
míře než letos, návrh rozpočtu 
města předloženého našimi ko-
aličními partnery nepodpoříme! 
Je také s podivem, že naprostá 
většina obcí, měst a krajů v ČR 
měla svůj finanční plán na le-
tošní rok schválen již v prosin-
ci a od Nového roku podle něj 
fungují. v Otrokovicích se to 
bohužel léta nedaří s odvoláním 
na zástupné důvody jako nejisté 
výhledy v oblasti výnosu z daní, 
neschválené zákony, neznalost 
evropské dotační politiky apod. 
Realita je taková, že rozpočet 
města byl po vyčerpávajících 
debatách schválen 14. 2. 2013, 
přičemž 4 z 5 tehdy předlože-
ných důvodů hovořících pro 
jeho neschválení v prosinci ne-
jsou známy ani dnes. Samotný 
rozpočet města odráží příjmy 
a výdaje města. v jeho návrzích 
se nám podařilo přesvědčit kole-
gy, kteří rozpočet připravovali, 
o nutnosti realizace úspor v řá-
dech 7 milionů korun a ty jsou 
v rozpočtu, stejně jako i návrhy 
některých dalších členů zastu-
pitelstva, zapracovány. Z toho 
máme velmi dobrý pocit. Bo-
hužel se nám nedaří přesvědčit 
kolegy zastupitele o nutnosti 
využití evropských i národních 
dotací ve zbytku programového 
období EU 2007–2013 na úkor 
jiných výdajů v rozpočtu měs-
ta (zejména výdajů na provoz 
MěÚ, včetně výdajů na přeza-
městnanost na radnici). Když 
můžeme za evropské i národní 
dotace udělat věci, které by-
chom stejně jako město museli 
během pár let financovat (za-
teplení škol, oprava chodníků, 
osvětlení přechodů pro chodce, 
zklidňující prvky na silnicích, 
aj.). Nelámeme však hůl, bude-
me se snažit i nadále argumen-
tačně přesvědčit naše kolegy 
v městském zastupitelstvu s cí-
lem nejen využít možnost po-
slední vlny evropských dotací, 
ale také skutečně šetřit a sma-
závat postupně úvěr v desítkách 
milionů korun, který nám tu za-
nechala minulá zastupitelstva.  
 zastupitelé 
NovÉHo IMPulsu Milan 
Plesar, Jaroslav tkadlec,  
Romana Bujáčková, Jiří Ho-
lub, vlastimír Hrubčík

Hlasoval jsem proti přijetí roz-
počtu a důvodem není pouze 
skladba výdajů poplatná zá-
jmům některých osob ve vede-
ní města. Rozpočtový přebytek  
3 mil. Kč je příliš nízký s ohle-
dem na hospodaření radnice  
v minulých letech. Jen za uply-
nulé dva roky převýšily výdaje 
nad příjmy o 37 mil. Kč, úvě-
rové zatížení aktuálně dosáh-
lo 110 mil. Kč, a v roce 2014 
hodlá město navíc financovat 
další velkou investici za desítky 
milionů. Jak tedy hodlá radnice 
dluhy splácet a současně ne-
zanedbávat údržbu stávajícího 
majetku, když nové investice 
(velký sál Besedy, sportovní 
areál Baťov, plánovaný vjezd 
TOMa) vyžadují každoročně 
nemalé částky na svůj provoz? 
Rozpočet řešení nenabízí. 
Miroslav Malina, občané oE

věřím, že rozpočet města pro 
rok 2013 bude alespoň vyrov-
naný, nikoliv ztrátový. 
vlastimil Bukovjan, toP09

Redakce otrokovických no-
vin oslovila prostřednictvím  
e-mailu otrokovické zastupitele 
s tím, že je jim vymezen pro-
stor pro komentář k přijatému 
rozpočtu. zde jsou reakce těch, 
kteří odpověděli:

Do roku 2013 Otrokovice vstou-
pily s rozpočtovým provizori-
em. většina obcí  a měst  ČR 
měla svůj rozpočet na letošní rok 
schválen již v listopadu či prosinci 
2012. Od Nového roku se jím řídí.  
Otrokovicím se sestavování roz-
počtu dlouhodobě nedaří, příklad-
ně s odvoláním na to, že úředníci 
ještě neznají výši DPH, které ještě 
neschválila vláda. a tito úředníci 
nejsou ochotni zpracovat několik 
předpokládaných variant. a tak 
byl rozpočet schválen až na ZMO 
14. 2. 2013 jako přebytkový, což 
vyvolává úsměv na tváři. My jsme 
pro tento rozpočet nehlasovali, je-
likož je to jen hra čísel, která uka-
zují pouze souhrn příjmů a výdajů 
města. Přebytkovým se stal třeba 
díky tomu, že do rozpočtu byla 
zahrnuta nesmyslně vysoká část-
ka  (17 milionů) z odvodů výher-
ních a hracích přístrojů. Rozpočet  
města není sestaven ideálně a má 
mnoho rezerv. Je v něm plno po-
ložek, na kterých bychom mohli 
ušetřit nemalé peníze obzvláště 
v době, kdy má město z nedávné 
minulosti úvěr v desítkách mi-
lionů korun. Město dostatečně 
nevyužívá evropských a národ-
ních dotací 2007–2013. větším 
využitím těchto dotací bychom 
mohli provést opravy chodníků, 
cest a zateplení škol. ani fi-
nanční výbor se neshodl na tom, 
zdali rozpočet podpořit.  zastu-
pitelé za ods Alexander Galia  
a Pavlína Herentinová

a vnitřní dluh spočívající ve stále 
větší potřebě prostředků na udr-
žování majetku města. I přes ko-
nečný souhlas s rozpočtem, z dů-
vodů zajištění sociálních služeb, 
spatřuji významné rezervy v jeho 
struktuře a prioritách ve výdajích. 
Upřednostnil bych i rovnoměrněj-
ší rozložení výdajů mezi všechny 
skupiny obyvatel města.  
 Jaromír Hanák, Čssd



z jednání Rady a zastupitelstva  
města otrokovice

OtrOkOvické
nOviny4

výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nej-
později do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby 
pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají plat-
nosti. Po 1. 1. 2014 budou v platnosti pouze řidičské 
průkazy vzoru Evropské unie. Pro účely této výměny 
si přineste jednu barevnou nebo černobílou fotografii 
průkazového formátu 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, do-
klad totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání řidičské-
ho průkazu“, která je k dispozici na pracovištích obcí 
s rozšířenou působností.   (red)

Město Otrokovice vyhlašu-
je výBĚRovÉ řízENí 
NA PRoNáJEM NEByto-
výCH PRostoR v AREá-
lu MĚstsKÉHo KouPA-
lIŠtĚ v otRoKovICíCH, 
ulICE MáNEsovA („Bu-
fEt“), nacházejících se v bu-
dově č. p. 1629 stojící na po-
zemku na parc. č. St. 3025, to 
vše v k.ú. Otrokovice, obec 
Otrokovice, o výměře 18,26 m2, 
dále pak „ostatní příslušenství“ 
(sklad, sprcha, zádveří, před-
síňka, WC) o výměře 13,31 
m2 nacházející se v téže budo-
vě, a dále části pozemku parc. 
č.  429/13 v k. ú. Otrokovice 
včetně zpevněné venkovní plo-
chy o výměře 20 m2. Uvedené 
nebytové prostory jsou kolau-
dovány jako objekt pro bufet. 
Umístění nebytových prostor 
výše uvedených a specifikova-
ných v označené budově včetně 
části pozemku parc. č. 429/13 
v k. ú. Otrokovice je vyznače-
no na grafickém plánku, který 
je součástí tohoto výběrového 
řízení. 

Město Otrokovice pronajme 
uvedené prostory za následují-
cích podmínek: 

1. doba nájmu: po dobu letní 
rekreační sezony 2013 a letní 
rekreační sezony 2014, v ná-
vaznosti na provozní dobu 
Městského koupaliště.
2. provozování bufetu a ven-
kovní zahrádky.
3. minimální nájemné (bez 
služeb): 120 000 Kč (0 % saz-
ba DPH) za sezonu, nájemce 
uhradí celé nájemné za jednu 
sezonu, včetně zálohy na služ-
by, nejpozději do 30. 6. 2013,   
resp. 30. 6. 2014. 
4. nájemce bude respektovat 
otevírací dobu dle provozního 
řádu Městského koupaliště.
5. nájemce nebude používat 
skleněné obaly a skleněné ná-
doby.
6. pronajímatel nezajišťuje vy-
jádření dotčených orgánů, která 
jsou nutná k předmětu podni-
kání.
7. zákaz prodeje alkoholických 
nápojů, vyjma piva.
8. zákaz prodeje tabákových 
výrobků.
9. účastník výběrového říze-
ní ve své žádosti uvede návrh 
nájemného a doloží výpis z ob-
chodního rejstříku, dále podni-
katelské zkušenosti s provozo-

váním obdobných zařízení.
10. před podpisem smlouvy 
vítěz výběrového řízení doloží 
originál potvrzení o bezdluž-
nosti ve vztahu k České správě 
sociálního zabezpečení, finanč-
nímu úřadu, zdravotní pojiš-
ťovně, celnímu úřadu a čest-
né prohlášení o bezdlužnosti 
ve vztahu k městu Otrokovice 
a městem zřízeným organiza-
cím.
11. zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabídek
12. Uzávěrka výběrového říze-
ní:  3. 4. 2013 v 10.00 hod.

výběrové řízení vyhod-
nocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice.  Pro-
hlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší 
informace poskytne Eva Kadle-
číková  na tel.: 577 662 317.

Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením: „výběrové 
řízení bufet – Městské koupali-
ště “ na adresu:  TEHOS, s. r. 
o.,  k rukám ředitele, tř. T. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice

Podání daňových přiznání
Úřední hodiny pro podání daňového 
přiznání k dani z příjmů za rok 2012. 
Od 25. 3. do 2. 4. včetně budou moci 
občané odevzdat daňová přiznání  
k dani z příjmů za rok 2012 (kromě 
soboty, neděle a velikonočního pon-
dělí) v podatelně od 8 do 18 hodin. 
Pokladna je otevřena vždy od 8 do 12 
a od 12.30 do 15 hodin.
 Finanční úřad pro Zlínský kraj, 
 Územní pracoviště v Otrokovicích, 
 J. Jabůrkové 1427, Otrokovice

Vážení SpOLuOBČAnÉ, přáTeLÉ,

přiznejme si, a to nemusíme být majiteli zahrádek, že už 
v tomto období zvědavě pokukujeme po venkovních tep-
loměrech a vyhlížíme sluníčko, které nás na prahu nového 
roku pozve do prosluněných a proteplených dnů, plných 
nových výzev a prožitků. Ruku v ruce s těmito očekávání-
mi rovněž přichází oživení kulturního života, sportovních 
aktivit, setkání s přáteli a vůbec, máme do všeho daleko 
více chuti. Také v našem městě v tomto období končí doba 
plesů a akcí „pod střechou“ a my se chystáme na společ-
né přivítání jara na náměstích, spuštění městských fontán 
a plánujeme s přáteli cyklistické výlety do blízkého či vzdá-
lenějšího okolí. Rovněž začátkem dubna, tak jako každo-
ročně, vyhodnotíme nejlepší sportovce našeho města.

Každý měsíc v tomto okénku reaguji na vaše podněty, 
ne jinak tomu bude i nyní. Tentokrát mě zaujal dotaz jedno-
ho spoluobčana, proč v našem městě nejsou realizovány ak-
tivity pro seniory, kteří jsou ještě vitální a rádi by se zúčast-
nili společenského života. Tato připomínka mě poněkud 
zaskočila, protože jsem přesvědčen, že nabídka akcí pro 
naše seniory je docela široká. Nicméně někde je chyba, pro-
tože zřejmě neumíme tyto aktivity pojmenovat a nabídnout. 
abych alespoň částečně zmírnil naši nedostatečnost, poku-
sím se zmínit několik nejvýznamnějších nabídek. Nejprve 
bych upozornil na rozsáhlý kalendář akcí, který připravuje 
Otrokovická BESEDa, když některé jsou šity na míru prá-
vě seniorům (taneční nedělní odpoledne či promítání filmů 
za zlevněné vstupné). Některé další akce připravuje rovněž 
sociální odbor našeho městského úřadu, když jde o různá 
setkání a besedy. Kromě toho je možné navštěvovat kluby 
důchodců v Kvítkovicích, na Trávníkách nebo na Baťově. 
všechny zmiňované připravují pro své členy různé akce, 
od přednášek o cestování, vaření, pečení, zahradničení až 
po výlety po krásách a zajímavostech republiky a návště-
vy našich družebních měst v zahraničí. Od letošního roku 
na Trávníkách v domě s pečovatelskou službou je zřízena 
také Domovinka, která nabízí nejrůznější aktivity seniorům 
od pondělí do pátku.

Toto je pouze část z toho, co pro naše seniory nabízíme. 
Jak jsem již zmínil v úvodu, budeme se snažit častěji a lépe 
informovat o plánovaných akcích, a to nejen pro tuto vě-
kovou kategorii. Budeme i nadále usilovat o to, abychom 
připravovali akce, které osloví děti, mládež, rodiny s dětmi, 
střední, ale i starší generaci. Přeji všem hezký den. 

 Mgr. Jaroslav BudEK, starosta Otrokovic

oKÉNKo stARosty

z jednání zastupitelstva 
města otrokovice 14. 2. 
2013
Zastupitelé města se na svém 
prvním letošním zasedání zabý-
vali 19 body programu, ke kte-
rým přijali usnesení. všechna 
usnesení jsou veřejnosti k dispo-
zici na internetových stránkách 
města www.otrokovice.cz v sek-
ci Dokumenty města. 

v úvodu zasedání se zastupite-
lé zabývali a následně většinově 
schválili rozpočet města Otroko-
vice pro rok 2013 a rozpočtový 
výhled města na léta 2014–2015. 
Zastupitelé poté vzali na vědo-
mí informace o postupu města 
v záležitostech společnosti vaK 
Zlín, a. s., kde je město Otroko-
vice akcionářem. Po projednání 
zastupitelé dále schválili poskyt-
nutí záloh na dotace na činnost 
ve výši 25 % vyplacené dotace 
předchozího roku, a to organiza-
ci TJ Jiskra Otrokovice 668 000 
korun a fC viktoria Otrokovice 
113 000 korun. Tyto organizace 
si jako jediné požádaly o zálohu 
na dotaci na činnost. Zastupitel-
stvo města následně projednalo 
a schválilo poskytnutí mimořád-
ných dotací pro sportovní a kul-
turní organizace i kluby ve měs-

tě v souhrnné výši 1 000 000 
korun, tedy peněz, které radnici 
přišly nad rámec očekávaných 
a rozpočtovaných příjmů z ha-
zardu v roce 2012. Zastupitelé 
se dále zabývali a schválili po-
skytnutí záloh na dotaci na čin-
nost Charitě sv. anežky Otro-
kovice ve výši 415 000 korun 
a otrokovické pobočce Naděje 
ve výši 102 000 korun. Na zá-
kladě rozhodnutí Regionálního 
operačního programu Střední 
Morava Zastupitelstvo města 
Otrokovice projednalo a schvá-
lilo změnu ve financování pro-
jektu „Regionální cyklostezka 
– páteřní trasa Zlín–Otrokovice“ 
s očekávanými celkovými vý-
daji 17 040 000 korun, z toho 
očekávaná a již schválená do-
tace z ROP EU Střední Morava 
činí 11 482 000 korun (70 %) 
a podíl města Otrokovice ze 
svého rozpočtu 4 921 000 korun  
(30 %). Zbylých 636 000 korun 
představují nezpůsobilé výdaje 
pro spolufinancování evropské 
dotace, které jsou nutné k dokon-
čení cyklostezky a které bude fi-
nancovat ze svého rozpočtu měs-
to Otrokovice.  
 Ing. Milan PlEsAR,
 místostarosta města

z jednání Rady města  
otrokovice 18. 2. 2013
Rada města se na svém řád-
ném jednání zabývala celkem 
31 body programu, k nimž 
přijala usnesení. všechna tato 
usnesení jsou veřejnosti k dis-
pozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.
cz v sekci Dokumenty města. 

Radní vzali na vědomí vy-
hodnocení provozu městských 
tržišť v roce 2012. Dále se 
rada města zabývala a schvá-
lila změnu harmonogramu re-
alizace projektu „Monitoring 
ovzduší ve městě Otrokovice“, 
vše v souvislosti se získáním 
dotace z Operačního programu 
životní prostředí. 

Radní se poté zabývali 
a schválili jménem zadavatele 
rozhodnutí o výběru vyzvané-
ho uchazeče PS Stavitelství s. 
r. o. na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na stavební práce 
„Kavárna Otrokovická BESE-
Da – rekonstrukce vestibulu 
BESEDy v Infocentrum.“ 
Radní ve zbytku programu 
projednávali nájemní smlouvy 
na městské byty, nebytové pro-
story a dodatky k těmto smlou-
vám.  

Město Otrokovice vyhlašuje výBĚRovÉ řízENí 
NA PRodEJ BytovÉ JEdNotKy 1300/108 NA ul. 
ŠKolNí 1300 v otRoKovICíCH, GARsoNIÉRA 
o výměře 33,40 m2, včetně příslušného spoluvlastnické-
ho podílu id. 30/3550 na společných částech budovy č. p. 
1300 a příslušného spoluvlastnického podílu id. 30/3550 
ke st. č. 1918 v k. ú. a obci Otrokovice, za cenu nejvyšší 
nabídky za následujících podmínek:
- zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliš-
tě, popř. doručovací adresu a telefonický kontakt,
- minimální cena 450 000 Kč,
- úhrada kupní ceny do 30 dnů po schválení prodeje ZMO,
- předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána 
uchazečem, popř. uchazeči,
- v případě, že má být nemovitost nabyta do společného 
jmění manželů, podají nabídku do výběrového řízení oba 
manželé společně, 
- v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozho-
duje při vyhodnocení čas podání nabídky s tím, že dříve 
podaná nabídka má přednost,
-  ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvý-
hodnější nabídka, další nabídka v pořadí nebude stanove-
na,
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabí-
dek a výběrové řízení zrušit,
- uzávěrka výběrového řízení 29. 3. 2013 v 10.00 hodin.

Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat osobně 
do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s ozna-
čením v levém dolním rohu „Byt 1300/108“ na adresu: 
MěÚ Otrokovice, budova č.1, nám. 3. května 1340, 765 23 
Otrokovice

výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku je možno uskutečnit po osob-
ní dohodě nebo telefonickém objednání. Bližší informace 
podá Bc. Jana Páleníková, tel. 577 680 208.



Pohyb, stravování a také mož-
nost dostat dítě do konkrétní 
školky. S takovými náměty 
se setkává ředitelka Mateřské 
školy Otrokovice Bc. Magda 
zyCHáČKová. „Připo-
mínky, návrhy, ale i vyjádření 
spokojenosti mohou rodiče 
nechávat ve schránkách urče-
ných k tomuto účelu na kaž-
dém pracovišti Mateřské školy 
Otrokovice,“ vítá ředitelka ko-
munikaci s rodiči a dodává, že 
je možné s ní cokoliv konzulto-
vat vždy v úterý  mezi 14. a 16. 
hodinou, případně po domluvě 
i v jiné termíny.
Jedním z připomínkovaných 
témat je strava: proč se vaří 
v MŠo právě tak, jak se vaří? 
Je možné si například připla-
tit, aby dítě dostalo něco jiné-
ho, než je v jídelníčku školky?
v mateřských školách je stra-
vování určeno výživovými nor-
mami, které udávají rovnoměrné 
zastoupení potravin ve stravě. 
Děti mají možnost ochutnat 
všechna jídla. Do jídla ale děti 
nenutíme, respektujeme jejich 
stravovací návyky. Stravování 
v MŠO je řízeno platnými práv-
ními předpisy, které neumož-
ňují vařit jídla jednotlivcům, 
byť za příplatek. Ovšem díky 
tomu se setkávají s jídly, která 
se v některých domácnostech 

ani nevaří – sladký jáhlový ná-
kyp, pomazánka z ryb či třeba 
rajská omáčka s knedlíkem. 
v letošním školním roce jsme 
na podnět rodičů stravování dětí 
obohatili. Při dopolední svačince 
si samy zdobí chléb s pomazán-
kou jejich oblíbenou zeleninou. 
Také ovocná svačinka nabízí dě-
tem výběr až ze tří druhů ovoce. 
Rodiče mohou skladbu jídelníč-
ků sledovat na stránkách www.
mso.wz.cz
Hodně maminek je zvyklých 
chodit i s velmi malými dětmi 
ven téměř v jakémkoliv po-
časí. Přijde jim ale, že po ná-
stupu do mateřské školy je 
pohyb jejich ratolestí po ven-
ku spíše sporadický. vzor 
vidí v projektu zdravý pohyb 
do škol, určeném pro žáky  
1. stupně zŠ…
Po vzoru projektu Zdravý pohyb 
do škol i paní učitelky v mateř-
ské škole maximálně využívají 
hrací prvky na zahradách, při 
trvalém dešti nebo mrazu pak 
využívají tělocvičné nářadí, 
kterým je MŠO vybavena. 
v rámci výchovných projek-
tů MŠO děti na vycházkách 
poznávají své město, učí se 
třídit odpad (návštěva třídírny 
v Technických službách Ot-
rokovice), základům chování 
v silničním provozu (projekt 

Cesta není hřiště, pořádaný 
v dubnu na dopravním hřišti).
Rodiče také mají námitky 
ke spojování tříd v době, 
kdy je silná nemocnost. Proč 
vlastně třídy spojujete?
Odpověď uvedu tím, že MŠO 
vytváří pro zdraví dětí maxi-
mální podmínky. Jejich sou-
částí je zdravotní filtr, kdy 
přivítáme dítě podáním ruky. 
Tímto zdravicím gestem se dá 
poznat, zda dítě jeví známky 
nemoci. Je ovšem na osobní 
odpovědnosti každého rodi-
če, aby přivedl dítě do školky 
zdravé. Také spojování tříd 
z organizačních důvodů při-
spívá ke zvýšení imunity dětí. 

Podporujeme tím také komuni-
kaci mezi třídami, navazování 
nových přátelství, komunika-
ci s jinou učitelkou, než je ta 
„moje“ třídní. Tím připravuje-
me děti nejen na bezproblémo-
vý přechod do základní školy, 
ale i pro další život.
Mají děti i jiné společné akce, 
než jen ty vynucené spojením 
tříd kvůli nemocnosti?
Samozřejmě že mají. Napří-
klad v MŠ Zahradní je i oddě-
lení pro děti od 1 do 3 let, kdy 
spolu větší a menší děti mají 
například dýňovou slavnost. 
všechna pracoviště MŠO také 
spolupracují se základními ško-
lami. Navštěvujeme ZŠ před 

zápisem, pro rodiče budoucích 
školáků pořádáme informativní 
schůzky s učitelkami základ-
ních škol, výchovnou porad-
kyní a učitelkami mateřských 
škol.
Mateřská škola otrokovice 
má osm pracovišť. Co mají 
rodiče udělat, když chtějí dát 
své dítě na konkrétní pracovi-
ště, které je třeba sice vzdále-
no od jejich domova, ale zato 
blízko k zaměstnání?
Rodiče jsou s kritérii o přijímá-
ní seznámeni při zápisu. Na žá-
dosti o přijetí si mohou vyzna-
čit, do kterého zařízení MŠO 
chtějí své dítě umístit. Pokud je 
v určitém odloučeném pracovi-
šti méně míst, jsou děti přijaty 
do jiného pracoviště MŠO, kdy 
se přihlíží individuálně k potře-
bám rodiny.
Jakým způsobem s vámi 
mohou rodiče probrat své 
připomínky a návrhy k dění 
v MŠo?
Možností jsou k tomu urče-
né schránky na pracovištích 
MŠO. Úřední hodiny pro ve-
řejnost máme v úterý mezi 14. 
a 16. hodinou, po telefonické 
domluvě na čísle 577 922 326 
kdykoliv. Komunikovat lze i e-
-mailem mso@mso.otrokovice.
cz, ovšem ústní jednání je vždy 
přínosnější.  Anna NovotNá
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ředitelka Mateřské školy otrokovice: děti vítáme podáním ruky

Po tříleté spolupráci MŠO s fakultou hu-
manitních studií UTB ve Zlíně se MŠO 
v únoru 2013 stala fakultní mateřskou 
školou zajišťující praxi pro studenty obo-
ru Učitelství pro MŠ.

Pod odborným vedením učitelek MŠO 

paní Kedrové, Budkové, Hořákové a Pe-
trskovské se učí pracovat s dětmi v MŠO 
šedesát studentů 1. a 2. ročníku bakalář-
ského studia. Jako jednu z forem vzdělá-
vání využívají i takzvaná centra aktivit, 
která splňují podmínky pro integrované 

(celostní) učení. Pod dohledem pedagogů 
se děti učí tím, že si hrají a pracují v ma-
lých skupinkách, což jim dává možnost 
přirozeně komunikovat, řešit problémy 
samostatně nebo v kooperaci s kamarády, 
rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací 

schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lid-
mi. Jsou vedeny k samostatnosti a spolu-
práci, a učení se tak pro malé děti stává 
hrou a hra naopak učením.
 Bc. Magda zyCHáČKová, 
 ředitelka MŠO

• MŠ Jana Žižky 1356 – tel.: 577 922 326 
  ředitelka  Bc. Magda Zycháčková 
• MŠ Hlavní 1159 – tel.: 577 922 305 
  vedoucí učitelka Renata Ligasová
• MŠ Jožky Jabůrkové 1389 - tel.: 577 934 674 
  vedoucí učitelka Marie Lobpreisová
• MŠ K. H. Máchy 266 (Kvítkovice) – tel.: 577 932 160 
  vedoucí učitelka aloisie Matuchová 
• MŠ Zahradní 1202 a 1139 (Baťov) – tel.: 577 925 172 
  vedoucí učitelka Miloslava Latová 
• Oddělení pro děti ve věku 1–3 let Zahradní 1139 (Baťov) 
– tel.: 577 925 103 
  vedoucí Silvie Staňková
• MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka) – tel: 774 858 098   
  vedoucí učitelka Markéta vítková

studentky zlínské univerzity tomáše Bati učí děti v MŠo

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
vČEtNĚ

vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku NA MístĚ

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  Autovrakoviště třebětice
skoro kompletní autovrak = Kč 500,-

IN
Z

E
R

C
E

IN
Z

E
R

C
E

Dámské kadeřnictví
Kamila Hrňáková

2. budova MěÚ Otrokovice, 1. patro

Akce jaro
Dárek pro Vás v ceně služby 

platnost akce do 31. 5. 2013 
Tel. 604 744 387

Městská televize Otrokovice, archiv 
vysílání: www.televizeotrokovice.cz

zápisy do MŠo 24. 4. až 25. 4., 9–16 hodin:

zápis do loGoPEdICKÉ třídy 22. 4., 13–16 hodin:

8. 4. MŠ Jožky Jabůrkové 1389  
9. 4.  MŠ Jana Žižky 1356 
10. 4. MŠ K. H. Máchy, MŠ Hlavní 1159, MŠ Hlavní 1160 
(Pastelková školka)   
11. 4. MŠ Zahradní 1139 a 1202 a Odd. pro děti ve věku 1–3 let   

K zápisu si přineste OBČaNSKý PRŮKaZ a vyplněnou 
Žádost o přijetí do MŠO a Přihlášku ke stravování. Přijímá-
ní dětí proběhne dle stanovených kritérií, se kterými budete 
seznámeni při dnech otevřených dveří a od dubna na webu 
www.mso.wz.cz. 

• MŠ Hlavní 1159 – tel.: 577 922 305 
vedoucí učitelka Renata Ligasová

dny otevřených dveřích v jednotlivých zařízeních, 
vždy 9.30–11 hodin:   

ředitelka MŠO při stavění sněhuláka s dětmi MŠ J. žižky. V MŠO je 
nyní ve všech pracovištích celkem 611 docházejících dětí a v oddělení 
pro děti ve věku 1–3 roky 20 dětí.  foto: MŠo

MŠ Jana Žižky 1356
Oddělení se zaměřuje na výuku 
anglického jazyka hravou for-
mou podle koncepce z Oxfordu. 
v roce 2012 zvýšilo pracoviště 
logopedickou péči zařazením lo-
gopedického kroužku Povídálek. 
v dopoledním bloku je zařazena 
dětská jóga.
MŠ Jožky Jabůrkové 1389
v červnu 2012 byla přijata do ce-
lostátní sítě Zdravá mateřská ško-
la. Za hlavní pokládá „zdravé“ 
pojetí výchovy a vzdělávání– 
vytvořit zdravé prostředí, zdra-
vé mezilidské vztahy i osvojení 
životních návyků a dovedností, 
jež budou považovány za zdravý 
způsob života.
MŠ zahradní 1202 a 1139
Rekonstruovaná školní zahrada, 
tradiční dýňová slavnost, nabíd-
ka hracích koutů, stavebnic: tím 

se mohou pochlubit tato oddělení 
MŠO s celkem pěti třídami. Sna-
hou je vytvořit krásné a vstřícné 
prostředí pro pobyt a hry dětí 
s možností poznat co nejvíce no-
vého a pro život potřebného.
MŠ zahradní 1139 – oddělení 
pro děti ve věku 1–3 roky
Oddělení pro nejmenší děti, 
v klidné části města. Oddělení 
je zaměřeno na prevenci respi-
račních onemocnění a rehabili-
taci po prodělaném onemocnění 
horních i dolních cest dýchacích. 
K posílení imunity patří také ce-
loroční spánek na nevytápěných 
krytých terasách.
MŠ Hlavní 1159
Prioritou školky je speciální logo-
pedická třída, v níž se snaží peda-
gogové vytvářet podmínky k pod-
nětné práci s dětmi vyžadujícími 
správnou výslovnost, vyjadřování 

a celkovou vyváženost jazyko-
vého projevu. výuka angličtiny, 
předplavecký kurz, školka v pří-
rodě, výlety a exkurze.
MŠ Hlavní 1160
aneb Pastelková školka, nejmladší 
oddělení MŠO. Školka si zakládá 
na výborné spolupráci s rodiči, ale 
má i vlastní aktivity, jako je ha-
lloween, divadelní představení či 
sportování.  výhodou je soužití se 
sousední ZŠ Trávníky, kdy nástup 
do 1. třídy může být přirozeným 
pokračováním vzdělávání v MŠO.
MŠ K. H. Máchy
Jedno z pracovišť se smíšenými 
třídami: sourozenci spolu mohou 
být ve třídě, což dává možnost 
lepší adaptace při nástupu do MŠ  
v době prvního odloučení od rodi-
čů. Spolupráce s Klubem důchod-
ců Kvítkovice, se sborem dobro-
volných hasičů.  (red)

Pracoviště Mateřské školy otrokovice
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5. dubna v 19 hod., velký sál a kinosál Otrokovické BESEDy
o sPoRtovNí slávĚ  – Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportov-
ců, kolektivů a trenérů roku 2012. Moderuje P. Salava a P. vichnar. vystoupí zpěvačka  
Debbie, taneční skupina Evans Dance a skupina ardor viridis se světelnou show. Po skon-
čení programu ve velkém sále hraje v kinosále k tanci a poslechu skupina PEXESO. PaRT-
NEREM POŘaDU JE OTROKOvICKÁ SPOLEČNOST TOMa, a.s.  vstupné 100 Kč

6. dubna od 9 do 12 hodin, velký sál Otrokovické BESEDy
dĚtsKý BAzáREK –  Také už nemáte kam dávat oblečení, které je vašim dětem malé? 
Proto si přijďte zarezervovat stůl, kde můžete vaše věci nabídnout k prodeji. Rezervace 
stolů u p. Kozlové, tel. 571 118 103 nebo na predprodej@beseda.otrokovice.cz

7. dubna od 9 do 17 hod., foyer velkého sálu Otrokovické BESEDy
II. REGIoNálNí výstAvA vČElAřsKýCH PotřEB
Pro členy Českého svazu včelařů a širokou veřejnost. výstava včelařských potřeb a zaříze-
ní bude realizována i venku mimo prostory Otrokovické BESEDy.  vstup volný

7. dubna od 10 do13 hod., zrcadlový sál Otrokovické BESEDy
sEMINář BollywoodsKÉHo tANCE
Pod vedením lektorky vendulky Kučerové (Uhýrkové). Tříhodinový taneční seminář  
s výukou bollywoodské choreografie aaja Nachle.  Cena 450 Kč

8. dubna v 17 hod., barové předsálí velkého sálu Otrokovické BESEDy
vernisáž  ZUŠ Otrokovice tĚlA v PoHyBu A tvARECH
výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice. Na vernisáži vystoupí žáci hudeb-
ního oboru ZUŠ Otrokovice. výstava potrvá do 30. 4. a je přístupná od pondělí do pátku 
vždy od 8 do 18 hod., o víkendech pouze po dobu konání kulturních akcí.  vstup volný

9. dubna od 19 hodin, velký sál Otrokovické BESEDy
Boris Krajný – KlAvíRNí RECItál – Úspěšný pianista s programem Beethoveno-
vých sonát.  vstupné: 80 Kč dospělí, 40 Kč mládež, členové KPH na předplatenky
                            
12. dubna od 19.30 hod., velký sál Otrokovické BESEDy
RoCKová sEtKáNí – 19.30  SOLD My SOUL, www.facebook.com/soldmysoulcz, 
20.30  RaTTLE BUCKET, www.rattlebucket.com, 21.30 SEGMENT, www.segment-
-official.com. Občerstvení zajištěno.  vstupné: 90 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě

14. dubna v 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDy
Divadlo Krapet Praha uvádí: PříHody vČElíCH MEdvídKŮ
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z večerníčků. Jejich 
dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se učí létání a sběru sladkého me-
dového prášku a také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. vstupné: 80, 70 a 60 Kč

16. dubna od 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDy
AKAdEMIE MAtEřsKýCH ŠKol K 10. výRoČí zAloŽENí MŠo
Na akademii budou vystupovat děti všech odloučených pracovišť Mateřské školy Otro-
kovice. Jednotlivá pracoviště představí jejich pedagogové v krátké prezentaci. Zváni jsou 
všichni rodiče dětí z MŠO, občané Otrokovic, kteří mají zájem o dění v MŠO. vstup volný

20. dubna v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDy
lásKA A PáREČKy - Margot, mladá atraktivní žena, nemající příliš dobré zkušenosti 
se svými bývalými vztahy, si pozve na chalupu na grilování své tři expartnery, kteří o sobě 
vzájemně nikdy nevěděli a neznají se. Hrají: Jan Révaj, Simona Postlerová, Ernesto Čekan, 
Karel Zima a další.  vstupné: 220, 200 a 180 Kč

21. dubna, v 15 hod., náměstí 3. května. Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou 
BESEDOU pořádá: vítáNí JARA
v pestrém programu vystoupí mažoretky DDM Sluníčko, žáci ZŠ a folklorní soubor Ky-
jovánek I., BIG BaND Holešov. Občerstvení zajištěno. Při nepřízni počasí se program 
uskuteční ve velkém sále Otrokovické BESEDy. vstup volný

25. dubna v 18 hod., velký sál Otrokovické BESEDy
„otRoKovICE MAJí tAlENt 2013“ – HlEdá sE otRoKovICKý GoťáK.
finále městské soutěže v sólovém zpěvu, 1. ročník.  vstup volný

27. dubna od 10 hod., velký sál Otrokovické BESEDy
PřEHlídKA víN – Předvedení vinařského umění pro milovníky dobrého vína spojené  
s nehodnocenou ochutnávkou vín. Divácké hlasování o nejlepší vzorek. Zájemci, kteří 
chtějí darovat své vzorky, kontaktují e-mail: navratilova@beseda.otrokovice.cz,  nebo vol-
kovalucy@seznam.cz. Občerstvení k vínu (sýry, klobásky, pečivo) si můžete vzít s sebou. 
Nealko nápoje zajištěny.  vstupné pro veřejnost 120 Kč

28. dubna v 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDy. Divadelní spolek Kroměříž uvádí: 
ČáRy BáBy CotKytlE – Pohádková taškařice o čarování, nadpřirozených bytostech 
a neuvěřitelném dědovi vševědovi pro děti i dospělé.  vstupné: 70, 60 a 50 Kč

29.–30. dubna, 8 až 18 hod., foyer velkého sálu Otrokovické BESEDy 
výstAvA loG KAMPANĚ Most vstup volný

30. dubna od 19 do 23 hodin, velký sál Otrokovické BESEDy
NEAlKodIsKotÉKA – Kampaň Most. 
Realizuje město Otrokovice a Napajedla, pořadatelem nealkodiskotéky je Salesiánský klub 
dětí a mládeže Zlín. Na akci vystoupí DJ Martin a DJ Cullka. ve foyer velkého sálu je 
možnost zhlédnout výstavu log kampaně MOST. vstupné je 20 Kč či na volné vstupenky

Připravujeme: 1. 5. Májová pouť, 12. 5. Dechovka, 25. 5. Travesti skupina SCREaMERS 
27. 5. Zahájení Zlín film festu

záJEzdy: 13. dubna - vEĽKý MEdER. Zájezd do termálních lázní. Odjezd: 5.30 
Hotel Baťov, 5.40 hod. od Otrokovické BESEDy. vstupné a pojištění si hradí každý sám. 
Cena zájezdu 400 Kč, vstupné si hradí každý sám

27. dubna - floRA oloMouC 2013. Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh. Od-
jezd v 7 hodin od Otrokovické BESEDy. Cena zájezdu 250 Kč
Připravujeme:  4. 5. Pálava, 4. 5. věžky u Kroměříže, 11. 5. vídeň, 18. 5. Dunajská Streda

KINo BEsEdA  
Čtvrtek 4. dubna v 19 hodin, Dánsko 2012 – 111 min., titulky
HoN – drama, thriller   Přístupno od 12 let      vstupné 80 Kč

Čtvrtek 11. dubna v 19 hodin, velká Británie 2012 – 94 min., titulky
KRálovsKý víKENd – životopisný, komedie, drama, historický
                                                                           Přístupno  vstupné  80 Kč

Čtvrtek 18. dubna v 19 hodin, Česko 2013 – 72 min.
BEz dotEKu – drama                     Přístupno od 15 let   vstupné 80 Kč

Neděle 21. dubna v 15 hodin, USa 2013 – 90 min. dabing
CRoodsovI – animovaný, komedie, dobrodružný, rodinný    
                                                                         Přístupno    vstupné 100 Kč

Čtvrtek 25. dubna v 19 hodin, Dánsko 2011 – 99 min.
suPERClásICo – komedie    Přístupno od 12 let  vstupné 70 Kč

Pátek 26. dubna v 10 hodin, francie, Německo 2011 – 96 min, 
Co KdyByCHoM ŽIlI sPolEČNĚ? – drama, komedie    
                                                                          Přístupno  vstupné 50 Kč
Připravujeme: Můj pes Killer, Jedlíci

  DUBEN

zRuŠENá PřEdstAvENí
v Otrokovické BESEDĚ se neuskuteční koncert Martina Chodúra, 
který se měl konat 30. 3. Umělec zrušil i vystoupení v okolí. Zruše-
né je také představení Slováckého divadla Jak je důležité ho mít… 
avizované na 23. 4. vstupné se vrací v předprodeji Otrokovické 
BESEDy. Divákům se omlouváme.  (red)

Skupina KHaRIDa z Tanečního studia Otrokovic-
ká BESEDa reprezentovala město Otrokovice na me-
zinárodní taneční soutěži Talent awards v Praze dne  
16. 2. a získala krásné třetí místo. Gratulujeme.  (nav)

Otrokovická BESEDa, s. r. 
o., jako nájemce předmětných 
nebytových prostor ve vlast-
nictví města Otrokovice, 
vyhlašuje výBĚRovÉ ří-
zENí NA PodNáJEM NE-
BytovýCH PRostoR 
v BudovĚ otRoKo-
vICKÉ BEsEdy (kavárna 
– cukrárna v přízemí a dva 
bufety v novém sále) a zajiš-
ťování občerstvení (catering) 
při akcích. 
Kompletní text vyhlášení 
výběrového řízení najde-
te na webových stránkách 
města otrokovice  v sekci 
úřední deska a na webo-
vých stránkách otrokovic-
ké BEsEdy
www.besedaotrokovice.cz

Baví vás zpívání? Přijďte k nám! 
Ženský pěvecký sbor Otrokovice pod vedením Mgr. Marka  
Obdržálka hledá nové členky. Přijďte se podívat kteroukoli středu 
od 17.30 do 19.30 hodin do obřadní síně městského úřadu.

 Repertoár sboru bude pestrý napříč žánry.

Předprodej vstupenek je kvůli rekonstrukci přemístěn do 1. patra Otrokovické BESE-
Dy (k dramaturgům), v přízemí Otrokovické BESEDy má být opět od počátku léta. 
Předprodej: tel. 571 118 103, 724 411 148. E-mail: predprodej@beseda.otrokovice.cz. 
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, které 
lze využít při návštěvě kina, kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kulturní pořady Otro-
kovické BESEDy můžete použít také poukázky Sodexo. 
NovĚ rezervace vstupenek on-line na www.beseda.otrokovice.cz
NovĚ přeprodej otevřen místo do 17 až do 18 hodin
vstup do otrokovické BEsEdy je až do začátku léta novým vchodem do velkého sálu. 

Pohřební služba v Napajedlích
  komplexní pohřební a kremační služby 

 s dvacetiletou tradicí 
Provozní doba  pondělí–pátek  8–16 hodin

Stálá služba: volejte zdarma  tel. 800 12 12 11
  mobil: 774 759 573 
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divadelní přehlídka forbína 2013
v Otrokovické BESEDĚ se koná divadelní přehlídka forbína 2013. 
Dne 22. 3. mohou diváci vidět představení Zdeňka Izera a Šárky vaň-
kové Turné čtyř můstků, o den později Ženitbu v podání divadla Ty-
játr a v neděli pohádku Divadla Hvozdná O spanilé Barunce.  (ano)
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5.–6. 4., od 18 hod.
Noc s Andersenem
CvČ Baťov
Program: Pohádkové nocová-
ní se spoustou her, zábavy, čte-
ní, tvoření a překvapení.
Cena: 200 Kč

6. 4., od 12.30 hod.
o pohár starosty obce tlu-
mačov
Sportovní hala Štěrkoviště
Program: soutěž v aerobiku 
skupin, doprovodný program.
vstup: děti do 2 let zdarma, 
děti 30 Kč, dospělí 70 Kč

14. 4., 10–18 hod.
Hra o trůny - turnaj 
DDM Trávníky
Program: Turnaj v deskové 
hře „Hra o trůny“ (2. edice). 
Jako doprovodný program vol-
né hraní deskových a karetních 
her. Přezůvky s sebou.
Cena: 20 Kč

26. 4., 16–19 hod.
Pálení čarodějnic
TZ Štěrkoviště
Program: Čarodějnická 
stezka s plněním nejrůzněj-
ších úkolů. vhodné i pro 
kočárky. Špekáčky v ceně.
Cena: dospělí 30, děti 20 Kč

26.–27. 4., od 17 hod.
Čarodějnické nocování
CvČ Baťov
Program: Čarodějnické hry, 
soutěže, táborák a překvápko.
Cena: 200 Kč

každá středa, 14–17 hod. 
dopravní hřiště pro veřejnost 
Dopravní hřiště Otrokovice
Program: Podmínkou vstupu 
je vlastní kolo, koloběžka či 
kolečkové brusle a přilba. Děti 
do 6 let jen v doprovodu rodičů. 
vstup:  zdarma.
 Těší se na vás
  DDM Sluníčko

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
17. 4. od 15 do 19 hod., nám. 3. května před Otrokovickou BESEDOU
GRAffItI AKCE NA NáMĚstí – KAMPAň Most
Nenechte si ujít graffiti akci, která je jednou z klíčových aktivit kam-
paně MOST. Na náměstí si můžete poslechnout přehlídku DJs ve 
stylu hudby drum and bass aj. nebo si nasprejovat vlastní graffiti  
s motivem mostu na desky pod dohledem zkušeného lektora. Spreje 

budou k zapůjčení u lektorů.  vstup zdarma

22. 4.– 3. 5., Otrokovická BESEDa
výstAvA dEsEK s GRAffItI – KAMPAň Most
Na zdech Otrokovické BESEDy budou umístěny desky s nasprejovanými obrázky 
mostů z graffiti akce, realizované v rámci kampaně MOST.

29. – 30. 4., Otrokovická BESEDa, nový foyer u velkého sálu
výstAvA výKREsŮ loG KAMPANĚ Most
výstava výkresů žáků ze ZŠ Otrokovic, ZŠ Napajedla a ZŠ Tlumačov. Děti měly za 
úkol nakreslit logo kampaně MOST, která probíhá ve městě Otrokovice a Napajedla. 
výstava je přístupná od 8 do 18 hod.   vstup zdarma

30. 4. od 19 hod. do 23 hod., velký sál Otrokovické BESEDy
NEAlKodIsKotÉKA – KAMPAň Most –  Budeme se těšit na všechny, kteří 
chtějí strávit příjemný večer bez alkoholu při tanci a hudbě. vstupné 20 Kč, zájemci 
si však mohou vyzvednout volné vstupenky, a to v pracovní dny od 22. do 30. 4. mezi 
7.–18. hod. na informacích v 1. budově Měú otrokovice. volné vstupenky budou 
dodány rovněž do zŠ v otrokovicích, Napajedlích a tlumačově. Přijďte strávit pří-
jemný večer s kamarády bez alkoholu, zato se skvělou hudbou a zábavou.
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Jako každý rok, také letos se v zámku Napajedla usku-
teční tRAdIČNí vElIKoNoCE NA záMKu. Mů-
žete se těšit na malé velikonoční trhy s ukázkou tradič-
ních řemesel a dětskou dílničku pro nejmenší, kde děti 
budou tvořit velikonoční dekorace. Letos navíc můžete 
se svými dětmi navštívit zámeckou kuchyni a vyzkou-
šet si péct velikonoční muffiny, perníčky či připravit 
vajíčkovou pomazánku. více informací naleznete na 

 www.zameknapajedla.cz

25. dubna v 18.00 hodin se v Otrokovické BESEDĚ koná finále 
městské soutěže v sólovém zpěvu, 1. ročník soutěže 
„otrokovice mají talent 2013“ – Hledá se otrokovický 
Goťák. Smyslem soutěže je rozvíjení zájmu dětí o zpěv, vyhle-
dávání talentů a jejich další odborné vedení, vytváření příležitostí 
pro talenty, propagace talentů a usnadnění jejich uplatnění v hu-
dební praxi . Odbor školství a kultury vyhlásil soutěž pro žáky 6. 
až 9. tříd základních škol a nižšího stupně víceletého gymnázia 
v Otrokovicích.  Městské finálové kolo je veřejné a zároveň je 
pozvánkou pro širokou veřejnost strávit s našimi talenty pří-
jemný jarní podvečer v Otrokovické BESEDĚ.  vítězům finá-
le bude umožněna prezentace na společenských akcích. Každý 
soutěžící obdrží po uskutečnění soutěže CD nosič se záznamem 
ze slavnostního finálového večera a zajímavé ceny.  Dovolte mi 
vás pozvat na 1. ročník pěvecké soutěže Otrokovice mají talent.  
 Mgr. Barbora ŠoPíKová, vedoucí odboru školství a kultury

v letošním roce si připomínáme 1 150. 
výročí příchodu Cyrila a Metoděje 
na velkou Moravu. Učení bratři, kte-
ří dorazili až z daleké Konstantinopole 
vzdělávat náš slovanský národ, vytvořili 
první slovanské písmo a církevní jazyk – 
staroslověnštinu. Lidé na našem území se 
tak naučili číst a psát, a poprvé tak poro-
zuměli slovům při bohoslužbě a mohli se 
dále vzdělávat. 

Pro celou Českou republiku toto vý-
ročí znamená významnou mezinárodní 
událost, jejíž součástí budou rozmanité 
projekty. Cyrilometodějské oslavy vyvr-
cholí na velehradě ve dnech 4.–5. čer-
vence 2013 v rámci státního svátku ČR 

již tradičním národním projektem Dny 
lidí dobré vůle.

Město Otrokovice se připojí k význam-
né akci oslavující 1 150. výročí příchodu 
Cyrila a Metoděje na velkou Moravu 
hned několika akcemi. Naším přáním je 
prostřednictvím plánovaných akcí vybu-
dovat obecné povědomí o Cyrilu a Me-
toději, o přínosech jejich misie v oblasti 
kultury, náboženství, písma, vzdělanosti 
apod. Rádi bychom, aby plánované akce 
nebyly vnímány pouze jako církevní udá-
lost, neboť představují důležitý milník, 
jenž změnil dějiny našeho státu. 

Besedy „tisíc sto padesát let od cyri-
lometodějské misie na velké Moravě“ 

přednáší Mgr. věra Kramářová, kroni-
kářka města Otrokovice. Na základních 
školách v Otrokovicích přednáší v břez-
nu až květnu. Besedy pro veřejnost jsou  
v následujících termínech: 
27. března Café Naděje, 10.00 hodin
9. dubna SENIOR B, 9.30 hodin
16. dubna SENIOR C, 10.00 hodin
Další akce k cyrilometodějskému výročí:
24. května Noc kostelů v kostele sv. 
vojtěcha v Otrokovicích s vernisáží obra-
zových materiálů dokumentující příchod 
věrozvěstů na velkou Moravu.
Na květen plánujeme také cykloturistic-
ké putování na velehrad otevřené ško-
lám i veřejnosti.

v červnu připravujeme přednášku od-
borníka na archeologické průzkumy 
Phdr. luďka Galušky, Csc. ze Starého 
Města. Má název Raná christianizace 
střední Evropy a role byzantských mi-
sionářů Konstantina/Cyrila a Metodě-
je v tomto procesu. Koná se ve čtvrtek 
6. června v Otrokovické BESEDĚ. 

Na základě přihlášek vypravíme auto-
bus k Památníku velké Moravy a na ve-
lehrad. Oslavy výročí v Otrokovicích 
důstojně zakončíme slavnostním veče-
rem pro veřejnost s bohatým kulturním 
programem. 

 Mgr. Barbora ŠoPíKová,
 vedoucí odboru školství a kultury

Cyrilometodějské jubileum připomenou besedy i cykloputování
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Avon centrum 
Otrokovice-střed
nám. 3. května 35

nad květinářstvím Jasmín
 1. patro

kousek od Komerční banky
• přímý prodej výrobků na místě 

bez objednání - skladem ihned 
k odběru

• pravidelné slevové doprodeje
• katal. objednávání, vzorky 

zdarma k vyzkoušení
• možnost registrace nových 

členů - distributorů
• zboží zn. avon, Dedra, Orifla-

me, fm group a další kosmet. 
značky

• rozšířeno o prodej výrobků 
a doplňků na nehtovou modeláž

otevírací doba po–pá 9–17 hod.
(příp. individuálně i mimo otevír. 

dobu).

tel.: 605 375 505 
www.kosmetikadodomu.cz

Vynášení Moreny: 
26. 3. od 10 hodin od ZŠ 
praktické a ZŠ speciální  

směrem k řece Dřevnici. 

Podmínky udělení titulu Osobnost 
města Otrokovice pro rok 2013:
1. Město Otrokovice uděluje titul 
OSOBNOST MĚSTa žijícím osob-
nostem za významný přínos pro rozvoj 
města a jeho propagaci.
2. Titul uděluje Zastupitelstvo města 
Otrokovice jedenkrát ročně zpravidla 
jedné osobě na návrh Rady města Ot-
rokovice.
3. Nejsou-li k udělení ceny dostatečné 
důvody, nemusí být roční periodicita 
dodržena. 
4. Návrhy na udělení titulu mohou po-
dávat právnické osoby, kolektivy i jed-
notlivci. Návrh musí obsahovat stručný 
životopis kandidáta a odůvodnění návr-
hu (jeho zásluhy o rozvoj a propagaci 
města). 

5. Přihlášky přijímá MěÚ Otrokovice - 
odbor školství a kultury do 24. května 
2013.
6. Udělení titulu Osobnost In memori-
am bude uděleno pouze v případě, že 
u osobnosti schválené zastupitelstvem 
města dojde k náhlému úmrtí. v tako-
vém případě bude předán nejbližším 
příbuzným pouze výtvarný symbol.
7. Titul předává starosta města Otroko-
vice na slavnostním večeru u příleži-
tosti Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu.

Tato výzva je zveřejněna v souladu 
se Statutem titulu.

Podrobné informace podá Měst-
ský úřad Otrokovice – odbor školství 
a kultury. Schváleno usnesením č. 
RMO/97/02/13 dne 18. 2. 2013.

Podmínky udělení Ceny města Otrokovice 
pro rok 2013:
1. Město Otrokovice uděluje CENU MĚS-
Ta OTROKOvICE (dále jen „Cena“) 
za mimořádný čin v různých oblastech lid-
ské činnosti nebo za podstatný přínos pro 
rozvoj nebo propagaci města.
2. Cenu uděluje Zastupitelstvo města Otro-
kovice jedenkrát ročně na základě doporu-
čení Rady města Otrokovice. 
3. Nositelem Ceny se může stát žijící fyzic-
ká osoba (bez omezení věku) s trvalým byd-
lištěm v Otrokovicích nebo právnická osoba 
se sídlem v Otrokovicích nebo žijící fyzická 
či právnická osoba, jejíž čin nebo činnost 
má přímý vztah k městu Otrokovice. 
4. Ocenění in memoriam může být uděle-
no pouze v případě, dojde-li u fyzické oso-
by k náhlému úmrtí v době od schválení 
do slavnostního předání. 

5. Návrhy na udělení Ceny mohou podávat 
fyzické a právnické osoby písemně na MěÚ 
Otrokovice – OŠK do 24. května 2013.
6. Návrh musí obsahovat:
a) podrobné zdůvodnění za jaký čin – přínos 
a v jaké oblasti je Cena navrhována,
b) identifikaci navrhovaného (v případě 
fyzické osoby jméno a příjmení, datum na-
rození a adresu trvalého bydliště, v případě 
právnické osoby přesný název a sídlo). 
7. Návrh stejného kandidáta může být po-
dán i opakovaně, nebyla-li Cena po před-
chozí kandidatuře udělena.
8. Cenu předává starosta města na slavnost-
ním večeru ke Dni vzniku samostatného 
československého státu.  

Tato výzva je zveřejněna v souladu se 
statutem ceny. Podrobné informace podá 
MěÚ Otrokovice – odbor školství a kultury. 
 Mgr. Barbora ŠoPíKová, vedoucí OŠK

výzva k podávání návrhů na udělení Ceny města otrokovice výzva k podávání návrhů na udělení titulu  
osobnost města otrokovice 
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v sobotu  9. března se Otroko-
vická BESEDa a OREa Hotel 
atrium staly centrem zájmu 
desítek párů, které se rozhod-
ly právě v roce 2013 si říci své  
„aNO“ na celý život. Konal se 
tam totiž svatební veletrh. 

Návštěvníci mohli obdivovat 
nové trendy během módní pře-
hlídky svatebních šatů, mamin-
ky a babičky zase pro změnu 
radily budoucím novomanže-
lům při výběru snubních prste-
nů či originálních doplňků pro 
svatební tabuli. Celý veletrh se 
odehrával v poklidném duchu, 
bez výraznějšího stresu párů i 
jejich rodin a známých z vrcho-
lících příprav na svatební den.

K dotvoření pohodové at-
mosféry přispěl i hotel atrium, 
který se stal součástí veletrhu. 
Zároveň se tak potvrdila slova 
jeho ředitele Tomáše Matýska, 
že hotel atrium je přímo stvo-

řený pro pořádání rodinných 
akcí, kterými svatby, oslavy 
narozenin či promoce bezespo-
ru jsou. 

Hotelové prostory se pro pří-
ležitost veletrhu proměnily přes 
noc k nepoznání. Sál ORaNGE 
se stal obřadní místností s ka-

pacitou až pro 80 osob, v sále 
RIvERSIDE pro změnu mohli 
hosté obdivovat svatební tabu-
li s různými způsoby založení 
a dekorací. v rámci exkurze 
mohli hosté také nahlédnout 
do romanticky vyzdobeného 
apartmánu, který dostávají no-

vomanželé od hotelu jako po-
děkování zdarma. Po celý den 
bylo možné ochutnat speciální 
svatební menu.

Během celé akce se hos-
tům restaurace věnoval také 
provozní hotelové restaurace 
Luboš Tihanyi. „Hotel atrium 
může být pro rodinné akce za-
jímavý hned z několika směrů. 
Jako nekuřák kvituji, že všech-
ny vnitřní části hotelu jsou ne-
kuřácké (pozn. popelníky jsou 
před vstupem do hotelu, hote-
lové restaurace nebo na letní 
zahrádce), ale i fakt, že hotel 
je bezbariérový, a tak snadno 
dostupný pro hendikepova-
né nebo starší účastníky akcí. 
v hotelu jsme také mysleli 
na děti, které si i během akce 
mohou hrát v dětském koutku. 
Navíc restaurace, přilehlé sály 
i hotelové atrium jsou klimati-
zované, a tak si na nás ani hor-

ké počasí nepřijde. ale pokud 
bych měl být konkrétnější, tak 
hlavní kouzlo hotelu vidím prá-
vě v srdci hotelu – tedy zastře-
šeném atriu. Tyto prostory jsou 
ideální pro uspořádání taneční 
zábavy, založení slavnostního 
rautu nebo barmanskou show. 
Přes léto zase hosté mohou vy-
užít venkovní terasu s možností 
večerního grilování, případně 
přípravy flambovaných speci-
alit přímo před hostem. Samo-
zřejmě s kompletní nabídkou 
našich služeb rád seznámím zá-
jemce osobně během nezávaz-
ného setkání přímo v hotelu. 
Navíc nyní máme pro oslaven-
ce a svatebčany připravenou 
do 31. 8. 2013 speciální akci. 
Na všechny rodinné akce (pá-
tek–neděle) poskytujeme slevu 
ve výši 10 % z celkové kalku-
lace akce,“ přiblížil provozní 
Luboš Tihanyi.   PR

většina z nás si nedokáže představit, jaké poci-
ty zažívají lidé, kteří se o sebe nedokážou zcela 
postarat sami. Není to ovšem nic neobvyklého 
a takových lidí je v našem okolí spousta, jen 
je možná nevnímáme nebo vnímat nechceme.

Charitní domov Charity sv. anežky Otroko-
vice je domovem pro seniory, jejichž zdravotní 

stav vyžaduje pomocnou ruku i při naprosto 
běžných úkonech péče o vlastní osobu. Proto 
je velmi důležité zajistit v něm příjemné a klid-
né prostředí, kde se lidé cítí dobře. K tomu vel-
kou měrou přispívá i pohodlí při hygieně, které 
zaručuje prostorný sprchový vozík s měkkou 
matrací. Tento přístroj je velkým pomocníkem 
domova, a proto, když vypověděl svou služ-
bu starý vozík, neváhali jsme s rozhodnutím 
o koupi nového. Nebyla to zrovna malá část-
ka do rozpočtu Charity, a tak jsme se rozhodli 
zkusit požádat o podporu své okolí. a nastalo 
příjemné překvapení, protože během několika 
týdnů se díky vstřícnosti zdejších lidí a firem 
podařilo zajistit téměř celou částku potřebnou 
k jeho zakoupení. Tímto bychom chtěli upřím-
ně a ze srdce poděkovat všem, kteří finančně 
podpořili pořízení tohoto vozíku. vyjádřili tak, 
že jim není osud potřebných lhostejný a to nás 
nevýslovně těší. Bc. Eva zAPlEtAlová
 fundraiser, Charita sv. Anežky Otrokovice

okolí přispělo seniorům na sprchový vozík
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Nechte si na jaře zkontrolovat vodu ve svých studních
Společnost MORavSKÁ vODÁRENSKÁ,  
a. s. doporučuje svým zákazníkům, aby si ne-
chali zkontrolovat vodu ve svých studních bě-
hem jarních měsíců. Zvláště po dlouhém zim-
ním období a tání sněhu může dojít ke zhoršení 
kvality vody ve studni. voda v soukromých 
studních nepodléhá žádné pravidelné povinné 
kontrole. v České republice je necelých 10 % 
obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních 
nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí 
používá vodu ze studní na chatách a chalupách 
o víkendech a dovolených. Mít vlastní studnu 
je výhoda, nemusí se za ni platit. Není-li ovšem 
o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem 
dobré vody, ale zdrojem starostí a zdravotního 
rizika. Pouze laboratorním rozborem fyzikálně 
chemických a mikrobiologických ukazatelů, 
které musí splňovat limity dané vyhláškou, se 
dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. Na pohled 

křišťálově čirá voda v sobě může skrývat nebez-
pečí v podobě mikrobiálního znečištění. 

všechny rozbory provádí zkušební laboratoř 
akreditovaná ČIa  č. 1446  MORavSKÉ vODÁ-
RENSKÉ, a. s., oddělení kontroly kvality vody,  
e-mail laboratore@smv.cz 

Kontakty na pracoviště: Laboratoř Zlín, Úv 
Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevni-
cí, tel: 577 901 654. Zde se domluvíte, kdy si 
můžete vyzvednout připravené lahve (sterilní 
vzorkovnice), do kterých provedete odběr vody 
z vaší studny. Dozvíte se, jak správně odběr 
uskutečnit a kdy je možné vzorky donést. Sou-
částí protokolu o zkouškách je také interpreta-
ce výsledků a v případě vzorků, které překročí 
hygienický limit, je zákazníkům doporučen  
i vhodný postup řešení pro zlepšení kvality 
vody. MoRAvsKá vodáRENsKá, a. s., 
 tel. 840 668 668, www.smv.cz

Technické služby Otrokovice  
s. r. o., K. Čapka 1256, Otro-
kovice přijmou do pracovního 
poměru automechanika s nástu-
pem 1. června 2013. Požadav-
kem je vyučení v oboru a mi-
nimálně 5 let praxe, řidičský 
průkaz sk. „C“, výhodou pak 

profesní a svářečský průkaz.  
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalové, 
telefon 577 922 329, 603 159 
744, nebo osobně v sídle spo-
lečnosti od 6.00 do 14.00 hodin. 
Osobní schůzku je nutné vždy 
předem sjednat telefonicky.
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veletrh přilákal svatebčany i zájemce o další rodinné oslavy
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Zahradnictví ARBORETUM Otrokovice
Kupon na nákup okrasných rostlin

SLEVA 10 % 
Platnost do  10. 4. 2013 

www.arboretum.unas.cz 
Návrhy, údržby a realizace zahrad 

Komenského 1800, Otrokovice
Kontakt.: 603 155 748, 602 716 337

V sále RIVeRSIDe mohli budoucí svatebčané i zájemci o nové 
trendy zhlédnout několik variant svatebních tabulí. pro svatební 
hostinu i jiné oslavy je RIVeRSIDe jako stvořený. 

Organizovanou klubovou činnost pro společné 
aktivity seniorů a osob se zdravotním postiže-
ním nabízí od Nového roku Domovinka v Domě 
s pečovatelskou službou na Trávníkách, kterou 
provozuje město Otrokovice ve spolupráci s Mal-
tézskou pomocí.  

Domovinka je otevřena v pracovní dny od 9 
do 12 hodin. Program připravují od pondělí 
do středy dobrovolníci Maltézské pomoci. Nechy-
bí luštění, čtení, hry se slovy, ale i vyrábění de-
korací, dárků, karetní nebo deskové společenské 
hry. ve středu se nacvičují divadelní představení. 

Čtvrtek a pátek je věnován vyprávění a posezení 
s ostatními uživateli.  „Máte-li zájem aktivně trávit 
své dopoledne, můžete přijít od pondělí do pátku 
od 9 do 12 hodin. Uvítáme i dobrovolníky, kteří 
se podělí o své nadání nebo připraví nějaký za-
jímavý program,“ pozvala koordinátorka dobro-
volníků Maltézské pomoci Monika Matějíčková.  
Bližší informace u Mgr. Moniky Matějíčkové, 
tel.: 737 589 644, e-mail: otrokovice@maltez-
skapomoc.cz nebo ved. odd. soc. pomoci MěÚ 
Otrokovice Kamila Hrice, DiS.: tel.: 723 216 372,  
e-mail: hric@muotrokovice.cz.  (kru)

Aktivní dopoledne v domovince na trávníkách
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Dne 27. úno-
ra oslavil pan 
Karel HAMR-
líČEK 90 let. 
Hodně zdraví, 
štěstí a lásky přejí manželka 
věra, dcera Pavla s přítelem, 
vnučka Petra s manželem, 
vnučka Kateřina. velkou pusu 
posílá pravnučka Nelinka.
 

Dne 4. března se dožil 80 let 
pan Josef suKuP z Otroko-
vic a 24. března oslaví 75 let 
jeho manželka, paní Anna 
suKuPová. Za obětavou 
práci děkují a hodně zdraví 
do dalších let přejí synové Jo-
sef, Jaromír, Jiří, a dcera alena 
s rodinami.
 

Dne 28. března spolu oslaví 
manželé věra a stanislav 
HoRsáKovI smaragdové 
výročí svatby, krásných 55 
let, kdy si tenkrát před oltářem 
řekli své aNO. Moc a moc 
vám blahopřejeme a do dalších 
společných let přejeme hlavně 
zdraví, porozumění, a ať vám 
to klape aspoň tak jako dosud. 
Přeje syn Stanislav, snacha 
věrka a vnučka Natálka.
 
Dne 28. břez-
na oslaví paní  
s v a t o s l a v a 
B R A v E N -
Cová 75 let. 
Milá maminko 
a babičko, přejeme Ti, ať další 
čtvrtstoletí mnohem pomale-
ji letí. Do dalších let  hodně 
štěstí, zdraví a životního elánu. 
Dcera a syn s rodinami

 Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který 
jsi pro nás žil.  Dne 20. března jsme si připomněli  
1. výročí úmrtí pana vladislava MAtulíKA. 
vzpomínají manželka anna, dcery Marcela a yvona 
s rodinami.

 
Dne 23. března by se dožil 80 let pan Jiří ŠEvČíK. 
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodina-
mi.
 

Zhasly oči plné lásky, nezhasnou nikdy naše vzpo-
mínky. Dne 28. března uplynou 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní Jaroslava BRázdI-
lová. Stále s láskou a vděkem vzpomínají a všem, 
kdo vzpomenou s námi, děkují manžel, dcera a syn 
s rodinami.

 Vydal se na cestu, jíž chodí každý sám, jen dveře 
vzpomínek nám nechal dokořán. Dne 8. dubna by se 
dožil 80 let pan stanislav dRáBEK. Zároveň si 20. 
července připomeneme 20. výročí jeho úmrtí.  Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jana a dce-
ry s rodinami.

Dne 1. dubna uplyne 7 let od úmrtí naší drahé babič-
ky, maminky a manželky, paní Marie luKáČovÉ. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel, synové a vnuč-
ka. Za tichou vzpomínku děkujeme všem jejím přáte-
lům, známým a žákům.

 
Dne 6. dubna tomu bude 15 let, kdy zemřela moje 
drahá manželka, naše maminka a babička, paní  
dáša tIHElKová. S úctou a láskou stále vzpomí-
ná manžel a  děti s rodinami.
 

Dne 15. dubna uplynou dva roky od doby, kdy 
se s námi rozloučil náš tatínek, pan Miroslav  
NEMEtH. S láskou v srdci vzpomínají Martina 
a Jarek Nemethovi.

Dne 3. února uplynulo 17 let od úmr-
tí našeho tatínka, dědečka, pana  
Ing. Ivana JIRáKA a 26. března 
uplyne 10 let od úmrtí naší maminky, 
babičky, paní zdeňky JIRáKovÉ.  
vzpomínají synové s rodinami.
 
v měsíci březnu by se dožil pan Ing. Karel soKol 
80 let. Je to však již 20 let, co nám zůstaly jen vzpo-
mínky. Nezapomínají manželka, syn, dcera s rodinou 
a sestra. Děkujeme za vzpomínku.

ptáme se zas a znova, když přicházíme k Tvému hrobu, 
proč Tvé srdce muselo přestat bít, vždyť mělo ještě pro 
koho žít. Dne 1. března jsme si připomněli 6. výročí, 
kdy nás ve věku nedožitých 47 let opustila naše drahá 
manželka, maminka, babička, paní Jarmila BEzdĚ-
Ková. Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Dne 6. března uplynulo 5 let, co nás navždy opustil 
pan zdeněk HRAzdIRA. S láskou a úctou vzpomí-
ná manželka a dcera s rodinou.
 

Dne 10. března uplynulo 10 let od úmrtí pana  
Jaroslava MACHAly, jenž skonal ve věku nedoži-
tých 64 let. Stále vzpomíná manželka Krystýna, Krzy-
stof s rodinou a Kristýna, dcera s rodinou. vzpomeňte 
prosím s námi.

 
Dne 12. března uplynul první smutný rok, kdy nás 
navždy opustil pan slavomír sMĚtáK. S láskou 
vzpomíná manželka a synové s rodinami.
 

Dne 17. března uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní 
zdeňka ŠAlENová z Otrokovic. Stále  vzpomínají 
dcery a vnoučata.
 

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest za-
nechal jsi v nás. Vzpomínky na Tebe v srdcích si 
zachovají, kdo Tě měli rádi, stále vzpomínají.  Dne 
17. března jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí pana  
Jaroslava PoKusy. Za tichou vzpomínku děkují 
maminka Zdenka a sestra Světlana s rodinou.

Dne 18. března jsme si připomněli 14. výročí úmrtí 
našeho drahého manžela, tatínka, dědečka a pradě-
dečka, pana Arnošta BRázdIlA. S láskou stále 
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami, vnou-
čata, pravnuci a pravnučka.

sPolEČENsKá KRoNIkA BlAHoPřáNí

INzERCE

Ekologická likvidace au-
tovraku s potvrzením zdar-
ma, při odvozu kompletního 
autovraku příspěvek 500 Kč.  
Tel: 776 719 631. 

studIo JANA - KOSME-
TIKa, MaSÁŽE LÁvOvýMI 
KaMENy, PRODLUŽOvÁNÍ 
ŘaS (Magic Lashes). Na vaši 
návštěvu se těší věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

Nabídka práce. firma Swop 
Export nabízí volné pozice: 
adm. pracovník, data-entry, ope-
rátor, obchodní zástupce, sklad-
ník, řidič. Kontakt: personhab@
gmail.com, 734 755 217.

levné krmivo Baťov 
Otrokovice oznamuje svým 
zákazníkům, že je prodejna od  
1. ledna 2013 přestěhována  
o 100 m blíže k Prioru. vstup 
do prodejny přímo z parkovi-
ště. Info na tel.: 724 188 450.

Krmiva dag otrokovice-
-střed oznamují svým zá-
kazníkům, že ukončila prodej  
a sloučila se s prodejnou Levné 
krmivo Otrokovice-Baťov. Zá-
roveň chceme zákazníkům po-
děkovat za dlouholetou přízeň.

Koupě bytu. v Otrokovi-
cích hledám ke koupi byt, 
menší opravy mi nevadí.  
Tel.: 732 535 575.

Restaurace dolly Trávníky: 
výhodné menu, nová minutko-
vá kuchyně. Dne 23. 3. hraje 
k tanci a poslechu skupina 
PEXESO. www.dolly.unas.cz

Děkujeme touto cestou všem, kteří dne 8. února doprovodili pana 
Jaromíra sMolINKu, zesnulého dne 1. února, na jeho po-
slední cestě, a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest. Rovněž 
děkujeme za péči paní MUDr. vavrušové, její zdravotní sestře a 
také zdravotníkům ze 7. patra LDN za péči, kterou mu věnovali. 
Zarmoucená rodina

společnost toMA, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek.

Kontakt: 737 207 790
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JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908
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PodĚKováNí
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otRoKovICKÉ NovINy vydavatel: Otrokovická BESEDa, s. r. o., IČO: 255 138 85. Regist-
race: 1. 7. 2007 - MK ČR E 13019. vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 000  ks, uzá-
věrka je 10. den v měsíci. Distribuce do všech schránek ve městě Otrokovice a na určená místa. zdar-
ma - neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDa, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, tel.: 
571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada: Ing. Milan Plesar (předseda), Mgr. Ja-
roslav Budek, Mgr. Lenka Krupková, Mgr. Marta Zakopalová, Ing. Miroslav Malina, Ing. anna Novot-
ná.  Šéfredaktorka: Ing. anna Novotná. Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickenoviny.cz Graf. úprava: Ing. anna Novotná tisk: Hart press, spol. s r. o.,  
distribuce: Česká pošta, s. p.,  Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Dne 16. února se v hospůdce 
u Zvona konal již 4. ročník tra-
dičního koštu slivovice Memo-
riál antonína Nováka. Letos 
měli hodnotící  těžkou pozici, 
protože se sešly opravdu vel-
mi kvalitní vzorky převážně 
z trnek. Nakonec všem nejvíc 
chutnala trnková pálenka Du-
šana Hanouska, která jen těsně 
porazila  výbornou slivovici Mi-
lana Spurného, který tak obsadil  
2. místo. Je ale potřeba podě-
kovat všem účastníkům koštu, 
protože vzorky byly opravdu vy-
nikající.  Hynek BRŠlICA

Košt letos vyhrál 
dušan Hanousek
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Již dopolední chvilky na chod-
bě naší školy dávaly tušit, že 
odpoledne se něco chystá. 
Nejspíš něco tajemného.  Mezi 
dětmi se mihl Batman, za ním 
čarodějka. Děti se nemohly 
dočkat. 

Odpoledne to začalo. Na pa-
vučině upletené na žebřinách 
v tělocvičně líně odpočívali pa-
vouci hlídající důležité indicie. 
v misce se proplétaly želatino-
vé žížaly. Střípky tajných kre-
seb monster high čekaly na po-
skládání. a byly připraveny 
i čistě sportovní disciplíny po-
třebné pro trénink nadpřiroze-
ných bytostí. Na stolech lákaly 
pravé monster dobroty a ná-

poje. Již před druhou hodinou 
se začaly scházet ve velkém 
počtu čarodějky a čarodějnice, 
upírky a vlkodlaci, kostry a du-
chové, Batmani a Spidermani, 
bludičky a draci a nespočet 
dalších potvůrek. Číslo napsa-
né na ruce slibovalo získání 
ceny z monster tomboly a jak 
už je u nás zvykem – každý si 
odnesl svou odměnu. 

Děti si zasoutěžily, zatanči-
ly, zamlsaly, osvěžily se a již 
nyní se těší, co pro ně připraví-
me příští rok.
 Mgr. Šárka fRáNKová 
 CHytIlová,  Mgr. soňa 
 KuBĚJová, Mgr. lenka   
 MARČíKová, ZŠ TGM

Město Otrokovice vyhlašu-
je výběrové řízení na PRo-
NáJEM NEBytovýCH 
PRostoR, uMístĚNýCH 
v PřízEMí A 1. PodzEM-
NíM PodlAŽí oBJEKtu 
Č. P. 1342, NáM. 3. KvĚt-
NA, nacházející se na pozem-
ku parc. č. st. 2554 v k.ú. Otro-
kovice, o celkové výměře 57,3 
m2, a to prostory pro prodejnu 
v přízemí objektu o výměře 
44,3 m2 a prostory pro skla-
dování v 1. podzemním pod-
laží objektu o výměře 13 m2.  
Uvedené nebytové prostory 
jsou kolaudovány k účelu 
potravinářské prodejny, před-
chozí nájemce zde provozoval 
prodejnu pečiva a potravin, 
za následujících podmínek: 
doba nájmu: nejdříve od  1. 5. 
2013 na dobu neurčitou,
1. nájemné:  a) minimálně 900 
Kč/m2/rok (bez DPH),
b) bude hrazeno čtvrtletně 
předem,
c) nezahrnuje zálohy na služ-
by spojené s užíváním nebyto-
vých prostor.
2. Účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemné-
ho za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku,
3. vítěz vŘ před podpisem 
smlouvy doloží originál potvr-
zení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě soc. zabezpeče-
ní, fÚ, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu a čestné pro-
hlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a měs-
tem zřízeným organizacím.
 4. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor:

a) v pronajímaných neby-
tových prostorech nebudou 
umísťovány a provozovány 
výherní hrací přístroje, inter-
aktivní videoloterijní termi-
nály a jiná obdobná technická 
zařízení umožňující interak-
tivní hraní her s peněžitými 
sázkami ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsá-
ním nájemní smlouvy uhradí 
pronajímateli kauci ve výši 
čtvrtletního nájemného a zá-
loh na služby. Tato kauce 
bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem spo-
jené a při ukončení nájemního 
vztahu, po vyrovnání všech 
závazků, bude kauce ,případně 
její úměrná část pronajímate-
lem vrácena nájemci.
5. Uzávěrka výběrového říze-
ní: 29. 3. 2013 v 10.00 hod.

výběrové řízení vyhod-
nocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Pro-
hlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bliž-
ší informace poskytne Eva Ka-
dlečíková  na tel.: 577 662 317. 
Nabídky předají zájemci osob-
ně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením: „výběro-
vé řízení nám. 3. května 1342 
v přízemí budovy“ na adresu:  
TEHOS, s. r. o.,  k rukám ře-
ditele, tř. T. Bati 1255, 765 02  
Otrokovice. 

zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabí-
dek.

Monster party v zŠ t.G.M.

Pomalu se blíží čas, kdy před-
školáci vymění batůžky za ak-
tovky a nastoupí do první třídy. 
Jsou zvědaví, jak to asi bude 
ve škole vypadat, jaká bude 
paní učitelka a jejich noví spo-
lužáci. více citliví jedinci mo-
hou pociťovat obavy, jiní se 
naopak nemohou dočkat, kdy 
už konečně nastane ten vytou-
žený čas školních dní. Jsme si 
vědomi, že děti potřebují psy-
chickou pohodu a pocit bezpečí 
ve známém prostředí. Proto pro 
budoucí školáky připravujeme 
během celého školního roku 
nejrůznější aktivity. Některé už 
máme za sebou, jiné nás ještě 
čekají.

vše začalo již před váno-
cemi, kdy se děti mohly projít 
školou po stopách známých 
pohádek. Doprovázeli je starší 
kamarádi z  8. ročníku. v lednu 
se přišly děti z mateřských škol 
i se svými učitelkami podívat, 
jak to ve škole chodí. Děti si 
mohly sednout do opravdových 
lavic vedle prvňáčků, učily se 
uvolňovat ruku, rozpoznávat 
písmena i geometrické tvary. 
ani tady nechyběli starší ka-
marádi, kteří je budou provázet 
po celou první třídu.

Na začátku února se v tráv-
nické škole uskutečnil zápis 
dětí do prvních tříd. Na nejisté, 
někdy trochu zakřiknuté před-
školáky už u vchodu čekaly 
pohádkové bytosti, které s nimi 

putovaly Pohádkovou cestou 
za poznáním.všichni předško-
láci ochotně plnili jednotlivé 
úkoly – poletovali s motýlem 
Emanuelem, snažili se obehrát 
loupežníka Rumcajse v kost-
kách, lovili kouzelné rybky, 
Honzovi na cestu do světa po-
máhali zavazovat sedmimílové 
boty a také se snažili rozveselit 
vílu amálku. Po splnění úkolů 
doputovali malí objevitelé až 
do světa her a zábavy. Tam si 
mohli se svými staršími kama-
rády zahrát pexeso nebo florbal.

Tím ale návštěvy neskonči-
ly. Pro všechny budoucí školá-
ky, ale i pro jejich rodiče jsou 
na trávnické škole připravena 
další tři odpoledne. Děti si vy-
zkouší ve třídách práci se svý-
mi budoucími učitelkami. Dvě 
setkání se opět ponesou v po-
hádkovém duchu. Pro rodiče je 
připravena přednáška o tom, co 
budou děti v 1. třídě potřebo-
vat, o technikách a možnostech, 
které rozvíjejí schopnosti dítěte, 
a o tom, na co je nutné se zamě-
řit při domácí přípravě. Při po-
slední návštěvě si děti prohléd-
nou naši velkou zahradu. Její 
zákoutí budou skrývat nejrůz-
nější úkoly a v cíli bude čekat 
zasloužená odměna. Na všech 
těchto setkáních nebudou chy-
bět ani velcí kamarádi, kteří 
se o předškoláky budou starat 
a pomáhat jim.

Možná si říkáte, proč zbyteč-

ně chodit do školy, když ještě 
nemusíme… Říká se, že dítě si 
bez problémů zvykne na všech-
no. Není to však pravda. Každá 
změna je pro dítě zátěží. Na roz-
díl od dospělých však nedokáže 
vyjádřit své pocity slovy. Sna-
ží se přizpůsobit svými silami. 
Když se mu to nepodaří, může 
se objevit strach ze školy, od-
mítání školní docházky, lhaní, 
zvýšená úzkost, poruchy spán-
ku (noční děsy, úzkostné sny), 
nechutenství nebo prvky agresi-
vity. všechny neznámé situa-
ce je potřeba učit dítě postup-
ně zvládat pomocí neustálého 
povzbuzování a chválení. 

Proto je tu naše nabídka tří 
návštěv ve škole. Děti si pro-
hlédnou nové prostředí a za-
čnou si pomalu zvykat na nové 
paní učitelky. Při různých hrách 
se poznají i s ostatními dět-
mi. Na chvíli se z nich stanou 
opravdoví školáci. Poslechnou 
si novou pohádku, zahrají si 
divadlo. Paní učitelky zkontro-
lují správný úchop tužky. Opět 
nebudou chybět ani jejich velcí 
kamarádi, kteří je budou pro-
vázet od začátku září 2013 až 
do konce června 2014. Už zde 
může začít pevné přátelství, 
které sledujeme mezi součas-
nými prvňáčky a jejich patrony. 
srdečně vás i vaše děti zveme 
na tři setkání do trávnické 
školy. Pro vaše děti budou ná-
vštěvy zajímavou zkušeností.
Začátkem září už jako oprav-
doví školáci budou nastupovat 
do známého prostředí beze 
strachu a obav. Přesné termíny 
dozvíte na našich webových 
stránkách. První zábavné od-
poledne proběhne ve středu 
3. dubna 2013 od 15 hodin. 
Těšíme se na vaši návštěvu! 
Za všechny 
Mgr. Kateřina vRáNová, 

 školní psycholožka
Paeddr. Hana vyoRAlo-
vá,  garant spolupráce s MŠ, 
 ZŠ Trávníky

Mami, kdy už půjdu do školy?

Rádi bychom touto formou poděkovali městu 
Otrokovice za poskytnutí dotace na úhradu 
nájmu tělocvičny a hřiště ZŠ TGM. Tato do-
tace umožnila našim žákům v dostatečné míře 
využít prostory tělocvičny a hřiště, přispěla 

ke zkvalitnění výuky (kolektivní sporty, atleti-
ka, gymnastika) a ke zvýšení tělesné zdatnosti 
žáků. 
 Mgr. Jana ŠINdElKová, 
  zástupkyně ředitelky ZŠp a ZŠS Otrokovice

Poděkování

Školní parlament ZŠ Máneso-
va společně s ostatními žáky 
připravil dárek pro jedno zví-
řátko ze Zoo Lešná. Prostřed-
nictvím ankety školáci vybrali 
z pěti nabízených zvířat lemu-
ra katu. Následovala finanční 
sbírka, kterou mohli všichni 
dobrovolnými finančními dár-
ky podpořit. Že byla většina 
z nás velmi štědrá, o tom svěd-
čí výsledná vybraná částka 4 
000 korun. Na celý rok jsme se 
tedy stali sponzorem čtyřno-
hého přítele. Odměnou za naši 
snahu bude volný vstup na vý-
ukový program zoologické 
zahrady. Pět šťastlivců se do-

konce podívá na Den sponzorů 
v Zoo Lešná.

Práce školního parlamentu 
nespočívá však jen v organi-
zování sbírek. v prvním po-
loletí jsme navštívili zasedání 
krajského parlamentu ve Zlí-
ně. Spolupracujeme také se 
sdružením rodičů při naší 
škole, kterému pomáháme při-
pravovat různé akce pro žáky. 
Na podzim to byl například 
karneval pro naše nejmenší 
kamarády. Pokusili jsme se 
také ovlivnit jídelníček naší 
školní jídelny. Na základě 
ankety vznikl originální jídel-
níček na přání, podle kterého 

nám celý týden paní kuchař-
ky výborně vařily. Snažíme 
se pomáhat i různým nezis-
kovým organizacím při jejich 
sbírkách. Jelikož jsou žáci naší 
školy hraví a rádi soutěží, při-
pravujeme pro ně fotosoutěž 
„Hádej, kde TO najdeš“. 

Práce celého výboru školní-
ho parlamentu je velmi různo-
rodá a všichni členové zaslouží 
pochvalu za kvalitní práci a po-
děkování za volný čas, který 
věnují přípravě nejrůznějších 
školních i mimoškolních akti-
vit. Helena BENEŠová, 
 vedoucí školního parlamentu 
 při ZŠ Mánesova

zoo sbírka v zŠ Mánesova: sponzorujeme lemura katu



vrátit sérii zpět do Otrokovic. 
Takové přání měl po nedělním, 
čtvrtém čtvrtfinálovém zápa-
se florbalové extraligy Panter 
Martin Krkoška. Čtvrtfinálová 
série florbalové extraligy s tý-
mem Billy Boy Mladá Bole-
slav byla po víkendu 16. a 17. 
března 3:1, a tak se o postupu 
rozhodovalo v úterý v Mladé 
Boleslavi. Tam však Panteři 
prohráli, a tak pro ně letošní 
sezona skončila.

 „Nejvíc nás tlačí bota v pře-
silových hrách. Nejednou 
v přesilovce dostaneme góly. 
Je to naše slabina,“ připustil 
útočník Panterů. 

Přesto aktuální sezonu hod-
notí pozitivně. „Oproti loňsku 
jsme se posunuli tabulkově 
i herně. Pořád se učíme, zís-
káváme zkušenosti,“ zhodnotil 
Krkoška.    Anna NovotNá
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5. dubna v 19 hodin, velký sál a kinosál Otrokovické BESEDy

o sPoRtovNí slávĚ  
slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických 

sportovců, kolektivů a trenérů roku 2012. 
Moderuje Petr salava a Petr vichnar. v programu 
vystoupí zpěvačka dEBBIE, taneční skupina Evans 
dance a skupina Ardor viridis se svou světelnou 
show. Divácká soutěž. Po skončení programu ve vel-
kém sále hraje v kinosále k tanci a poslechu skupina 
PEXEso.   vstupné 100 Kč

PaRTNEREM POŘaDU JE SPOLEČNOST TOMa, a. s. 

Dva prestižní poháry odjel 
v loňské sezoně otrokovický 
čtyřkolkář Daniel Picmaus. 
Otrokovice reprezentoval 
na Mistrovství České repub-
liky  amatérů Crossracing 
Cup, kde nedal soupeřům 
pražádnou šanci a vyhrál 
všechny vypsané závody 
s velkým náskokem v kate-
gorii QUaD ELITE. 

„Start na druhých závo-
dech, Mezinárodním mist-
rovství Slovenské republiky 
v kategorii Quad PROfI, byl 
poznamenaný mým zraně-
ním. Kvůli zlomené klíční 

kosti jsem nedojel jeden zá-
vod. Přesto se mi podařilo 
dosáhnout titulu vicemistra 
Slovenska,“ uvedl šestnác-
tiletý závodník. Letos bude 
v kategoriích PROfI opět 
reprezentovat Otrokovice. 
Nejbližší klání jej čeká v po-
slední březnový den, kdy 
bude bojovat o pohár v Me-
zinárodním mistrovství Čes-
ké republiky čtyřkolek, kate-
gorie QUaD PROfI. v této 
kategorii odjede i Mistrov-
ství České republiky amatérů 
čtyřkolek.  (red)
foto: archiv d. PICMAusE

Mladý čtyřkolkář jeden titul 
získal, po druhém sahal

v sobotu 9. února se zúčastnili 
mladší žáci SK Baťov 1930 o. s. 
tradičně velmi dobře obsazené-
ho turnaje v Želechovicích, kde 
se postupně střetli ve skupině 
s SK vizovice, které porazily 
3:1, poté velmi smolně prohrá-
li s výběrem Podřevnicka 2:3, 
a v posledním zápase skupiny 
porazili ve velmi pohledném 
a vyrovnaném utkání viktorii 
Otrokovice nejtěsnějším rozdí-
lem 1:0. ve skupině tak obsadili 
druhé místo.

v zápase hraném o umístění 
si poté hladce poradili s muž-
stvem SfK ELKO Holešov  5:3 
a v turnaji nakonec obsadili vel-
mi pěkné třetí místo.

 „všechny hráče SK Baťov je 
nutné, i přes některé individuální 
chyby, pochválit za přístup k zá-
pasům, ve kterých místy předvá-
děli akce, nad kterými muselo 
plesat srdce každého fandy dob-
rého fotbalu,“ řekl po turnaji tre-
nér mužstva.   Jiří sotolář, 
 SK Baťov 1930 o. s. 

fotbalisté na turnaji v Želechovicích

ŠKODA Vás
připraví na jaro

Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní úklid.
Nabízíme Vám nebo
ošetření podvozku po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte Obrátit
se na nás můžete, i pokud potřebujete koupit nové letní pneumatiky nebo uskladnit zimní kola.

vyčištění a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru
přezutí ze zimních na letní kola.

Jarní servisní prohlídky od 18. 3. do 30. 4. 2013

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín-Napajedla
Tel.: 577 102 290
www.hlavacek.cz
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Neúnavné skandování. Fanoušci také v neděli pantery neu-
stále povzbuzovali. nejen po vstřelených brankách. 

Pantery tlačila bota v přesilovkách

Rozhodující branka. Těsně před koncem třetí třetiny nedělního zápasu vyrovnala Mladá Bole-
slav dvěma slepenými góly na 3:3. V prodloužení dala branku jako první, takže vítězství slavili hosté.  
„Takový je sport. někdy dokáže být neskutečně štědrý, někdy krutý,“ říká útočník Martin Krkoška.

výsledky vzájemných utká-
ní čtvrtfinále Panthers ot-
rokovice a Billy Boy Mladá 
Boleslav AutoCont extrali-
ga: 

             6. března 5:6p
             9. března 6:5p
           16. března 4:8 
           17. března 3:4p
           19. března 8:9



 

 

  

 
provádí 

 

kompletní servis klimatizací  
 

osobních a užitkových vozidel na špičkovém 
zařízení Bosch ACS 751 

 

Výhodné ceny! 
 

Kontakt: Oldřich Rozsypal, František Bártek 
Tel: 577 952 078, 731 616 651 

 

 

Střední odborná škola Otrokovice  

ve dnech 16.–17. února se 
zúčastnila nejmladší družstva 
otrokovických házenkářů me-
zinárodního turnaje miniházené 
ve velké Bystřici. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 21 družstev. 
Oddíly: velká Bystřice, STM 
Olomouc, DHK Zora Olomouc, 
TJ Jiskra Otrokovice, fatra Na-
pajedla, Horka nad Moravou, 
Tatran Litovel, Piccard Senec 
a HK Ivanka pri Dunaji.  Druž-
stvo mladších házenkářek, mezi 
nimiž je i jeden chlapec, si po 9 
zápasech (z toho pouze jedna 
prohra s domácím družstvem 
velká Bystřice 9:10), vybojo-
valo krásné 2. místo. velkou 
pochvalu zaslouží Šimon Svo-
boda, Tereza Karlíková, Simona 
Horáková, Diana Juříková, va-
lerie Škachová, Tereza Janebo-
vá, Martina Hnaníčková a Petra 
Turčínová. Nejlepší hráčkou 
celého turnaje za mladší házen-
kářky byla vyhodnocená Tereza 
Karlíková.

Naše družstvo starších házen-
kářů, i když bylo jedno z nej-
mladších, dokázalo potrápit 
i starší a zkušenější týmy. Tento 
turnaj byl převážně z chlapec-
kých družstev, ale naše děvča-
ta si s nimi poradila. Po deseti 
zápasech vybojovala krásné 6. 
místo. Pochvalu zaslouží adéla 
Tisovská, Monika vrobelová, 
Kateřina Šimarová, Klára Žůr-

ková, anita Šarmanová, Sandra 
Úrubová a opět Tereza Karlí-
ková, Simona Horáková a Dia-
na Juříková, které hrály za obě 
družstva.

fyzicky náročné zápasy byly 
jistě velkým přínosem pro naše 
družstva. Do družstva se poprvé 
zapojily i nové hráčky, pro kte-
ré byl tento turnaj první velkou 
zkušeností. Trenérům, děvčatům 
a chlapci přejeme hodně úspě-
chů do další sezony.
ve dnech 8.–10. března  se 
uskutečnila za podpory města 
Jarní cena města Otrokovic v 
házené mladších žaček. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 12 družstev 
(TJ Jiskra Otrokovice, TJ Lesa-
na Zubří, Jiskra Havlíčkův Brod, 
HK veselí nad Moravou, SHK 

Kunovice, DHK Žirovnice, Zora 
Olomouc, SK Žeravice, Sokol 
vršovice, HC Zlín 2000, HC 
Zlín 2001, DHC Slavia Praha). 
Hrálo se 2x12 minut ve dvou zá-
kladních skupinách, ze kterých 
se postupovalo do dalších třech 
skupin, a to do skupiny o 9.–12. 
místo, 5.–8. místo a 1.–4. místo.

všechna družstva po celé tři 
dny bojovala o posty nejvyšší, 
medailové. Jako každoročně 
byly pro první tři místa nachys-
tány medaile, poháry a diplomy. 
Na konci celého turnaje se vy-
hlašovala nejlepší hráčka, bran-
kařka a střelkyně. Tato děvčata 
byla odměněna individuálními 
cenami. Ostatní družstva, která 
skončila na 4.–12. místě, obdrže-
la od pořadatelů diplom s umís-

těním. Samotný turnaj byl velmi 
vyrovnaný a všechna děvčata 
předváděla pěknou házenou, če-
muž nasvědčovala také velká 
účast diváků po celé tři dny. 

Naše děvčata se umístila 
na velmi pěkném pátém místě 
po dvou výhrách, dvou remí-
zách a jedné prohře ze základní 
skupiny, a to i přesto, že v neděli 
o umístění poslední dva zápasy 
vyhrála. To jen dokazuje, jak 
byly výkony všech družstev vel-
mi vyrovnané a samotný turnaj 
nesmírně náročný. 

Sestava a branky: fuksová 
Julie, Havránková Zuzana, Po-
pelíková Patricie, Stuchlíková 
Milada 11, Hřibová Tereza 8, 
Sekulová Lenka 5, Hejzlarová 
Zuzana, Holubová Michaela 4, 

Holubová Terezie, Šišmišová 
adriana 1, václavičová Tereza 
1, vyoralová Beáta 9, Šedivá 
Kateřina 4, veselá Natálie, Ně-
mečková Kateřina 3, Blahušová 
Eliška, Karasová Lucie, Mozo-
lová Lucie, Žůrková Klára.
Konečné umístění: 1. DHC Sla-
via Praha, 2. HC Zlín 2000, 3. 
HC Zlín 2001, 4. TJ Sokol Praha 
vršovice, 5. TJ Jiskra Otrokovi-
ce, 6. SK Žeravice, 7. DHK Zora 
Olomouc, 8. DHK Žirovnice, 
9. SHK Kunovice, 10. TJ Lesa-
na Zubří, 11. Jiskra Havlíčkův 
Brod, 12. HK veselí nad Mora-
vou.

 Miloslava vRoBElová,
 Blanka BlAHuŠová, 

 oddíl házené TJ Jiskra 
 Otrokovice

OtrOkOvické
nOviny12

Na konci ledna a v polovině února se ko-
naly krajské přebory v jednotlivých věko-
vých kategoriích. Nominovaní kuželkáři 
z oddílových přeborů zde bojovali o postup 
na mistrovství České republiky.

Kuželkáři TJ Jiskra Otrokovice byli 
úspěšní a pojedou 4.–5. května reprezen-
tovat Otrokovice na MČR v těchto katego-
riích: za muže Michael Divílek do Rosic 
u Brna, za seniorky františka Petříková 
do Podbořan, za dorostenky Tereza Divílko-
vá do Hazlova a za juniorky Barbora Divíl-
ková do Přerova. všem jmenovaným přeje-
me hodně štěstí, pevnou ruku i klidnou mysl 
a HODU ZDaR!   Za výbor odd. kuželek 

 dana BARtoloMEu                                                                          

Kuželkáři uspěli v boji 
o postup na mistrovství
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OREA HOTEL ATRIUM, nám. 3. května 1877, Otrokovice, 765 02, telefon: + 420/573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz 
!! Srdečně Vás zveme na návštěvu k nám do hotelu, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy!!

OREA HOTEL ATRIUM 
„Vy oslavujete, my se staráme.“

Plánujete uspořádat svatební hostinu, oslavu  
narozenin či promoce a nevíte kde? Jsme tu pro Vás…

Nyní AKCE: 
10 % sleva 

na stravovací 
služby i nápoje 

pro víkendové akce 
(duben–srpen 2013)

Nabízíme:
- pořádání rodinných akcí - až 80 osob
- možnost blokace hotelu pro velké akce
- klimatizované prostory
- letní zahrádku s grilem
- taneční zábavu až do rána
-  novomanželské apartmá ZDARMA
- ubytování za speciální ceny

fC viktoria otrokovice doplňuje svá družstva 

mládeže ročníků 1998–2006, a to od 2. 4. 2013 

ve dnech pondělí až čtvrtek v čase 15.30 až 16.30 

hodin na adrese zlínská 240 (hlavní hřiště).Zveme vás na 32. KLaSIC-
KOU SKI OLyMPIÁDU, 
která se uskuteční v sobotu 
6. dubna od 13 hodin na sva-
hu jediného „ledovce“ v zemi 
české, Třeštíku v Beskydech. 
Tam budou poslední ski klasici 
na svých dřevěných prkýnkách 
a v dobových dresech soutěžit 
ve slalomu s tekutou brankou, 
úžasných skocích a nekonečné 
štafetě. Uvidíte nenapodobitelné lyžařské styly, krkolomné pády 
a k tomu všemu pořádnou dávku legrace.  Před mnoha lety parta 
otrokovických lyžařů vzala staré dřevěné lyže a začali mezi se-
bou soutěžit. Proto zveme na Třeštík hlavně otrokovické lyžařské 
pamětníky a milovníky Beskyd, ať už s lyžemi, či bez. Kontakt 
P. Němec, tel. 602 716 619. Neváhejte a přijeďte povzbudit ski kla-
siky jejich oblíbeným SKOL! Za olympijský výbor Petr NĚMEC

Mladí házenkáři sbírají zkušenosti v otrokovicích i na mezinárodním turnaji

nejmladší žačky a žák Otrokovic na turnaji ve Velké Bystřici. Mladší žákyně oddílu házené TJ Jiskra Otrokovice.

Motocyklový klub CzechBikers spolu s městem otrokovice pořádají 6. dubna již podeváté vyjížďku k zahájení 
nové sezony. Program program pro motorkáře i širokou veřejnost: 12.00 sraz otrokovice nám. 3. května, 12–13 
hod. prezentace BEsIP, ČČK, Policie ČR. 13.10: požehnání motorkářů knězem. více na www.CzechBikers.cz


