
Vážení a milí spoluobčané,

slavíme dobu adventní, děti i my dospělí se těšíme na Štěd-
rý den, netrpělivě očekáváme příchod Ježíška. učíme se dělat 
druhým radost, být štědří, pozorní. adventní doba v nás pro-
bouzí to dobré a dává nám čas na chvíli se zastavit a být 
spolu. Zamyslet se nad pravými hodnotami života, které 
mnohdy nevnímáme a unikají nám v záplavě drob-
ných, pro život často nepodstatných úkolů. Vytrácí 
se z nás snaha o přátelskou spolupráci, nalezení 
lidské blízkosti, lásky, tolerance. Vánoce jsou pří-
ležitostí, abychom vnesli světlo do vztahů s našimi 
nejbližšími a abychom obnovili všechna pouta. pře-
jeme Vám proto prožití tohoto období v kruhu těch, na 
kterých Vám záleží, které máte rádi. Využijme této 
kouzelné doby a rozdávejme kolem sebe štěstí a ra-
dost, ať jsou nadcházející svátky obdobím splněných 
přání a rodinné pospolitosti. Do nového roku ať Vás 
neopouští zdraví, síla, štěstí a dobrota, přetrvávají pev-
ná přátelství i optimistický pohled na svět. Každý den 
ať máte chuť a odvahu čelit novým výzvám a měnit svět  
k lepšímu. o to vše se budeme snažit i my.         
 Mgr. Jaroslav Budek, starosta 
 Ing. Milan Plesar, místostarosta

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

20. prosince 2013
číslo 12 - ročník 23
zdarma - neprodejné
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divadlo ze vzpomínek. Osmadvacátého listopadu se 
slavilo pětileté výročí Senioru C. A protože vzpomínky 
jsou vděčné, zajímavé a inspirující, nastudovali penzisté 
a pracovníci Senioru takzvané reminiscenční, vzpomínkové  
divadlo. Scénky o tom, jak si Mařenka přepsala vysvědče-
ní nebo jak kluci kouřili bukové listí a s jakými následky, 
pobavily návštěvníky všech věkových kategorií. V Senioru 
C se také mohli lidé dozvědět o různých metodách terapie 
anebo ochutnat, jak se vaří v tamní kuchyni. V Senioru B si 
mohli klienti i návštěvníci zavzpomínat v Kavárně Pohoda.
 (ano), foto: anna novotná

10.–11. ledna 2014 

senior C slavil narozeniny
Průběžné opravy dětských 
hřišť, chodníků a parkovacích 
míst. Ale také nová Městská 
kavárna, dětské dopravní hřiš-
tě či Městská galerie. Radnice 
v letošním roce investovala 
do rozvoje města 41 milionů. 
Připravované projekty, jejichž 
realizace začne v roce 2014, 
jsou za dalších 129 milionů 
korun.

Po náročné administrativní 
přípravě způsobené leckdy ne-
vyhovujícím zákonem o veřej-
ných zakázkách, kde zadavatel 
musí vybrat dodavatele pouze 
podle ceny, se v druhé polovi-
ně roku naplno rozjela vlastní 
realizace většiny plánovaných 
investic. Od začátku školního 
roku je v provozu například 
dětské dopravní hřiště. „Rad-
nice si dala opravdu záležet 
a otevřením dopravního hřiště 
veřejnosti i v odpoledních ho-
dinách ještě více podnítí zájem 
rodin s dětmi i dospívající mlá-
deže o dopravní problematiku,“ 
přiblížil při slavnostním otevře-
ní dětského dopravního hřiště 
krajský koordinátor BESIP 
Zdeněk Patík. Na vybudování 
této investice finančně přispě-

ly také společnosti Continental 
Barum a Mitas.  Významnými 
investicemi v sociální oblasti 
v letošním roce jsou výměna 
stoupaček a rekonstrukce by-
tových jader v domě bývalého 
Senioru A a také vybudování 
nové centrální koupelny v se-
nioru B. Kulturu ve městě zase 
posílí nová Městská galerie 
a Turistické informační cent-
rum. „Infocentrum bude sloužit 
nejen návštěvníkům, ale ze-
jména obyvatelům Otrokovic 
v podobě poskytování potřeb-
ných informací i doplňkových 
služeb jako například rezerva-
ce vstupenek na kulturní akce 
v regionu i v Praze včetně 
zjištění informací o dopravním 
spojení či ubytování, informa-
ce o stravování, ubytování i ak-
cích v Otrokovicích a vůbec 
celém regionu. Nabídne také 
služby jako kopírování, lami-
nování, přijímání a vyzvedává-
ní fotoslužeb, prodej jízdenek, 
upomínkových předmětů, knih, 
parkovacích kotoučů a mnoho 
dalších,“ přiblížil otrokovický 
místostarosta Milan Plesar. 

Na část investic se městu 
podařilo získat evropské a ná-

rodní spolufinancování formou 
dotací. „Na základě kvalitně 
připravených projektů a poda-
ných žádostí se nám v letošním 
roce podařilo získat potvrzení 
o přidělení dotací v celkové 
výši 107,1 milionu korun. Část 
těchto dotací proinvestujeme 
ještě letos, zbytek nás čeká 
v roce příštím,“ poznamenal 
místostarosta s tím, že letos se 
jednalo či jedná o zateplení ZŠ 
T. G. Masaryka, rekonstruk-
ci chodníků s pomocí dotace 
ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, stanici pro mo-
nitoring kvality životního pro-
středí a informační varovný 
a výstražný systém. Realizo-
vanými investicemi chce ot-
rokovická radnice dynamicky 
rozvíjet město a vytvářet dob-
ré podmínky pro život občanů 
i podnikatelské aktivity společ-
ností se sídlem v Otrokovicích, 
vše při trvale udržitelném roz-
voji životního prostředí. V ob-
lasti investic zaznamenala ot-
rokovická radnice úspěšný rok. 

 Mgr. lenka vaculová,
 tisková mluvčí otrokovic 

 tabulku investic najdete 
 na straně 3

v oblasti investic má město úspěšný rok Vážení SPOLUOBČAnÉ ,
Začátkem června oslavil osm-
desátiny Klub absolventů Ba-
ťovy školy práce, dobrovolné 
sdružení bývalých žáků Ba-
ťovy zlínské  školy tehdejších 
mladých mužů. Společnost,k-
terá přežila dvě totalitami 
vynucené přestávky,se kro-
mě vzdělávací a společenské 
činnosti věnuje propagování 
baťovských metod řízení  a 
výchovy.

A právě nástup nových mla-
dých členů charakterizoval 
dvoudenní jubilejní program 
klubu zakončený výroční schů-
zí.Klub absolventů není totiž 
žádným sektářským spolkem 
a členství umožňuje zájem-
cům bez rozdílu věku,pokud 
přijmou za své jeho program.
Ve výroční zprávě o tom hovo-
řil předseda klubu Svatopluk 
Jabůrek,který uvedl: “Získá-
vejme ty, kdož dovedou  zastá-
vat baťovské názory. Učme a 
přijímejme mezi sebe  mladé 
lidi, kteří sice neprošli baťov-
skou výchovou a společnými 
internáty, ale chtějí se dál    
vzdělávat, studovat.“

 Pozitivním je i zájem ně-
kterých firem uplatňovat v 
rámci svých možností některé 
z tehdejších forem řízení zave-
dených v závodech společnosti 
Baťa. Jmenujme například 
zlínskou Kovárnu VIVA, slu-
šovickou firmu SWS, otroko-
vický Continental Barum, či 
břeclavskou firmu Fosfa.

K baťovským tradicím se 
hlásí i město Otrokovice.   
Vždyť jeho část Baťov byla 
ve 30. letech minulého století 
budována právě v rámci roz-
voje  firmy Baťa. A není bez 
zajímavosti, že i v době kdy 
bylo jméno zakladatele obuv-
nických závodů v nelibosti, ob-
čané běžně říkali třeba „jedu 
na Baťov.“ Ostatně i jedna z 
prvních poboček  předváleč-
ného Klubu ABŠ vznikla právě 
v Otrokovicích.

Mezi čestnými hosty výroční 
schůze klubu proto nechyběli 
ani představitelé Otrokovic 
místostarosta Milan Plesar a  
členka rady Libuše Škrabo-
lová. Pani radní přiznává, že 
má tu čest setkávat se  se členy 
klubu již několik let a říká:“O-
ceňuji jejich neutuchající sna-
hu o zachování baťovských 
tradic a ideí pro mladší gene-
race.Hluboce se skláním před 
jejich nadšením a elánem,což 
jim mohou závidět i někteří 
mladí lidé.“ 

Již 12. července si v Otro-
kovicích připomeneme tragic-
kou smrt Tomáše Bati, který 
v prostoru dnešní společnosti 
Toma zahynul v roce 1932 při 
leteckém neštěstí. U nově vy-
budovaného pomníku v místě 
letecké katastrofy bychom si 
měli připomenout,že  myšlenky 
a dílo jimiž tento „král ševců“ 
proslavil zdejší kraj,nejsou jen 
historickými relikviemi, ale 
mají význam nadčasový.
  Karel Halberštát

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

21. června 2013
číslo 6 - ročník 23
zdarma - neprodejné

Pestobarevná slavnost. Okvětní lístky zdobily dne 30. května prostranství před kostelem 
svatého Vojtěcha. Věřící slavili Slavnost Těla a Krve Páně, která je charakteristická krátkými 
pobožnostmi mimo svatostánek a také záplavou květin a okvětních lístků. Při této příležitosti 
římskokatolický kněz Josef Zelinka požehnal městu Otrokovice. Dlážděné prostranství, kde 
se slavnost konala, se má letos dočkat opravy. Město Otrokovice přispěje na rekonstrukci 
částkou sto tisíc korun. (ano), foto: Anna NovotNá
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otrokovický farář požehnal městu

Město slaví výročí příchodu Cyrila a Metoděje

 Podrobný program 
 Otrokovických letních 
 slavností

strana 3

Oslavy 1 150. výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů cyrila 
a Metoděje vyvrcholí sice až 
4.–5. července na Velehradě 
již tradičními Dny lidí dobré 
vůle, město Otrokovice však 
žije tímto významným jubile-
em už několik měsíců. Věro-
zvěsty z 9. století, kteří přinesli 
na tehdejší území Velké Mora-
vy kromě víry i písmo hlaho-
lici, si Otrokovičtí připomněli 
například při noci kostelů, 
zájezdem a cyklopoutí na Ve-
lehrad, výtvarnou soutěží či 
sérií besed a přednášek. Oslava 
vyvrcholila 7. června školním 
matiné a slavnostním večerem  
nazvaným Po stopách věro-
zvěstů sv. cyrila a Metoděje, 
kde kromě historické prezen-
tace k cyrilometodějské misii 
na Velkou Moravu obohatil 
program zpěv například čle-
na uskupení Magna Mysteria, 
Smíšený chrámový sbor sv. 
Vojtěcha v Otrokovicích, Žen-
ský pěvecký sbor Otrokovice 

či dramatický obor ZUŠ. „cí-
lem všech akcí bylo upevnění 
obecného povědomí o cyrilu 
a Metodějovi, o přínosech je-
jich misie v oblasti kultury, 
náboženství, písma a vzděla-
nosti. rádi bychom, aby tyto 
osobnosti nebyly vnímány 
jako čistě církevní, protože vě-
rozvěstové stáli také u počátků 
naší státnosti,“ upozornila au-
torka scénáře slavnostního ve-
čera a také besed na toto téma, 
kronikářka Otrokovic  Věra 
Kramářová. 

Doplnila, že oslavy nemo-
hou být ani pouze české nebo 
moravské, protože cyrilome-
todějská misie sehrála roli 
v dějinách většiny slovanských 
národů. 

K výročí příchodu cyrilu 
a Metoděje se vázalo i zadání 
i filmové soutěže Velehradská 
kamera. 

„naši výtvarníci soutěž 
obeslali animovaným filmem, 
který ve své kategorii neměl 

konkurenci a získal 1. místo v 
podobě videokamery,“ uvedla 
zástupkyně ředitele ZŠ Máne-
sova Marcela Javoříková. Ví-
tězný film byl také promítnut 
při slavnostním večeru v Otro-
kovické BeSeDĚ.

 Anna NovotNá

Otrokovičtí gymnazisté vyrazili 
na Velehrad na kolech.
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vánoční program v kostele sv. vojtěcha 
v otrokovicích 
Vánoční bohoslužba pro děti   24. 12. v 15.30 hod.
Hlavní vánoční bohoslužby  24. 12. ve 24.00 hod.
                                               25. a 26.12. v 7.30 a 10.30 hod.
Živý betlém          25. 12. v 15 hod. 
Vánoční koncert Illegal Consort        27. 12. v 17 hod.
Novoroční bohoslužby                 31. 12. ve 23.00 hod.
              1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
Koncert Magna Mysteria a hosté:            5. 1. v 17 hod.

Přístup k jesličkám v kostele                       
25. 12.–1. 1. vždy od 14 do 18 hod., mimo to vždy před bo-
hoslužbami a po nich.

vánoční program v kapli sv. anny v kvítkovicích
Hlavní vánoční bohoslužby: 24. 12. ve 22.00 hod.
25. a 26. 12. v 9.00 hod.
Vánoční besídka     29. 12. v 15.00 hod.
Novoroční bohoslužby:   31. 12. v 16.00 hod.
           1. 1. v 9.00 hod.

vánoční koncerty v kostele sv. vojtěcha
Illegal Consort – vokální kvartet/kvintet – české a moravské 
koledy od dob barokních až po současnost. 
 27. 12. v 17.00 hod

Magna Mysteria a jejich hosté, hudební uskupení RABUSSA, 
která disponuje bohatým repertoárem složeným z písní lido-
vých a písní renesančních z různých koutů Evropy.
 5. 1. v 17.00 hod

kostel sv. Michaela
Byzantská liturgie řeckokatolické církve v kostele sv. Micha-
ela  se koná  25. 12., 26. 12., 29. 12., 1. 1. a 5. 1. vždy v 9.00.

přeji všem občanům města příjemné prožití svátků vánočních, 
domácí pohodu, pokoj v duši a vše dobré do nového roku. při-
pojuji také své pozvání na bohoslužby, koncerty a k jesličkám.
         P. Josef Zelinka, farář v otrokovicích

B e t l é m s k é 
světlo přivezou 
skauti v sobotu 
21. prosince. 
V Otrokovicích 
zastaví vlak, 
který jej po-
veze, v 10.13 
hodin. „Vyzvednout si jej 
bude možné přímo na vla-
kovém nádraží a my jej pak 
budeme rozdávat týž den, 

tedy 21. pro-
since v 15.30–
17.30 hodin 
pod vánočními 
stromy v par-
ku na Baťově 
a na náměstí 3. 
května  spolu 

s drobným občerstvením,“ 
uvedl vedoucí Skautského 
střediska Otrokovice Petr 
Foltýn.  (ano)

Farnost otrokovice atoM 1419
vás srdečně zvou na

Živý betléM
koná se 25. 12. 2013 

od 15.00 hodin
v parku před kostelem

 sv. vojtěcha.
těšit se můžete na svatou rodi-
nu, koledy i zvířátka. vstup volný

betlémské světlo přivezou skauti v sobotu

Mikuláš v kvítkovicích. 
na tradiční schůzku mladých 
kvítkovických hasičů mikuláš 
ani letos nezapomněl. pro ty 
nejzlobivější měl připravené uhlí 
a čerti si chtěli děti odnést v pyt-
li do pekla. i pár slziček ukáplo. 
naštěstí hodný anděl a mikuláš 
zakročili a i ti nejzlobivější si od-
nesli sladkou odměnu. 

Celkem 188 600 korun letos 
vydělali dobrovolníci při akci 
Pomáháme potřebným, která 
je součástí Rozsvícení vánoč-
ního stromu v Otrokovicích. 
Od vzniku této tradice tak par-
ta lidí, kteří prodávají na ná-
městí vánoční punč, svařené 
víno a grilované speciality, už 
přispěla na charitativní účely 
přes půl milionu korun. Letos 
opět putovaly Sdružení Šance, 
jež se stará o onkologicky ne-
mocné děti. Jedním ze zakla-
datelů akce je Michal kra-
tocHvíl, redaktor Městské 
televize Otrokovice. 
vzpomenete si ještě na úpl-
ný začátek, kdy tato tradice 
vznikla?
Začínali jsme před šesti lety 
ve dvou spolu s Milanem Ple-
sarem doslova na koleně se 
dvěma stánky. Punče jsme 
vařili dva druhy, bílý a čer-
vený a vše kyvadlově vozili 
ve várnicích z kuchyně Re-
staurace Dolly. Hned první 
rok jsme utržili okolo dvaceti 
tisíc korun a viděli jsme, že 
má akce úspěch. V dalším roce 
jsme proto zvýšili počet stán-
ků a půjčili si polní kuchyni, 
abychom vše stíhali. No a dnes 
máme na náměstí jedenáct 
stánků, dva velké kotle, kde 
se připravuje svařák a punč, 
udírnu, grily a spoustu nadše-
ných dobrovolníků. K tomu 
výborného spoluorganizátora 
v podobě Tomáše Gromu-

se a jeho týmu lidí. Nesmím 
zapomenout ani na perfektní 
práci Technických služeb Ot-
rokovice pod vedením ředitele 
Vladimíra Plška a na šéfa kri-
zového štábu městského úřadu 
Jana Kováče.
Jak se vám pokaždé daří se-
hnat tak velkou partu dobro-
volníků?
Jsou to lidé z celé republiky, 
kamarádi, bývalí spolužáci, ale 
i místní. Například sekce jídla 
se ujali městští policisté, po-
máhá také řada úředníků z rad-
nice, učitelé, sportovci i zá-
stupci Naděje Otrokovice. Je 
to jedna velká parta skvělých 
lidí, kteří, když se dozvěděli, 
komu pomáháme, tak se k nám 
přidali.
letos jste připravili příjem-
né překvapení ve formě ke-
ramických hrníčků, jenže 
jich trochu pochybělo…
Musím přiznat, že to překva-
pení nám připravili spíše lidé 
na náměstí. Naděje Otrokovice 
nám totiž dodala limitovanou 
sérii 1 200 hrnečků, která se bě-
hem necelé hodiny rozprodala. 
Když jsme se letos domlouvali, 
kolik hrníčků necháme vyrobit, 
tak jsme měli strach, že se ne-
prodají, nakonec jich stovky 
pochyběly. V příštím roce už 
bude hrnečků více. Navíc, co 
kus, to originál, protože klienti 
v Naději glazují a popisují vše 
ručně. 
na charitativní účely dáváte 

celou tržbu, nikoliv výtěžek, 
či část zisku z akce. Je to 
v dnešní době vůbec reálné?
Díky sponzorům, kterým pa-
tří velké poděkování, máme 
kryté vstupní náklady, tak-
že na dobro věci putuje vždy 
celá tržba. Prostě se na konci 
akce posbírají pokladničky ze 
stánků a za doprovodu policie 
a pod dozorem zástupců města 
i paní Zdeňky Wasserbauerové 
ze Sdružení Šance se dá vše 
na jednu hromadu a spočítá. 
Pak se vše předá, zaprotokolu-
je a je hotovo. Následuje úklid 
náměstí, nezbytné fotografie 
a společný guláš pro všechny 
dobrovolníky. Ti totiž pracují 
zcela zdarma a na náměstí ne-
chají za celý den kus práce.
tržbu z prodeje věnujete dě-
tem s rakovinou na podporu 
jejich léčby. Proč jste se tak 
rozhodli?
Snažíme se ulehčit utrpení jim 
i jejich rodinám. Podívejte se 
na fotografie malých dětí, kte-
ré mají rakovinu nebo zajděte 
na onkologické oddělení, kde 
se tyto děti léčí.  Z očí jim vy-
zařuje něco, čemu nejde běž-
ným rozumem porozumět. Je 
to jakási beznaděj zároveň spo-
jená s nadějí; tito malí tvoreč-
kové  si uvědomují smrtelnou 
blízkost osudu, ale nedokážou 
to svým dětským chápáním po-
stihnout. Když se jim do těch 
očí podíváte, tak pochopíte…
 (red)

Předvánoční otrokovice: zářící strom, Mikuláš i dobročinnost

dobročinné růže. sdružení Šance pomáhá dětem postiženým leu-
kemií a jejich rodinám. Finance na dobročinnost získává sdružení 
například prodejem vánočních růží. V otrokovicích si je lidé moh-
li i letos koupit před kostelem sv. michaela, na městské poliklinice 
a na radnici. Celkem si jich domů odnesli 785. „Za každou růží vi-
díme dětský úsměv pomáhající lépe snášet následky vážné nemoci,“ 
poděkovala zástupkyně sdružení Šance Zdeňka Wasserbauerová.

Plné náměstí. Rozsvěcení vánočního stromu s kulturním pro-
gramem si nenechá ujít kvantum lidí. sváteční atmosféru dokres-
luje i vánoční osvětlení v ulicích a další vánoční výzdoba náměstí.

spoluorganizátor akce Pomáháme potřebným: Podívejte se těm dětem do očí 
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otrokovice mají schválený rozpočet na rok 2014
Prosincové Zastupitelstvo města Otrokovice schválilo rozpočet 
na rok 2014. Částka, kterou bude město disponovat v příštím 
roce, je 352,418 milionu korun. Rozpočet je na příjmové i výda-
jové stránce vyrovnaný. Snižují se běžné výdaje, naopak investi-
ce jsou v porovnání s minulým rokem o 100 % vyšší. Komentáře 
zastupitelů k rozpočtu pro rok 2014 se dočtete v dalším vydání 
Otrokovických novin.  (red)

Poplatek za odpad zůstává ve stejné výši
I přes zvyšující se skutečné náklady města na sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu zůstává v Otrokovicích zachován poplatek 
ve výši 480 korun za osobu a kalendářní rok. Otrokovice se tak řadí 
mezi města s nejnižšími poplatky za odpad. „K povinnostem vy-
plývajícím ze zákona o místních poplatcích patří provádět každý 
rok pro účely místního poplatku za provoz systému komunálního 
odpadu rozúčtování nákladů na osobu. Součástí rozúčtování je část-
ka vyjadřující skutečné náklady na provoz tohoto systému, která se 
každým rokem zvyšuje,“ uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek 
s tím, že pro rok 2011 byly skutečné náklady města Otrokovice 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 5 776 000 korun, 
zatímco v roce 2012 tato částka činila 6 026 000 korun. (pozn. pro 
rok 2014 se rozúčtování provádí na základě údajů roku 2012.). 
Podle rozúčtování by sazba poplatku mohla v souladu se zákonem 
v roce 2014 být až 575 korun na osobu. Na výši poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu má významný vliv třídění odpadů. 
Čím více se odpadu vytřídí, tím nižší má město náklady. Ve městě je 
umístěno celkem 226 kontejnerů na papír, 400 na sklo, 226 na PET 
a 6 na elektroodpad. Nově Otrokovice disponují také dvěma kontej-
nery na oblečení. Lidé mohou odpad odevzdat i v patnácti sběrných 
dvorech.   (red)

do wellness centra od nového roku i dopoledne

Rozšíření o dopolední provoz plánuje od Nového roku Sportovní 
areál Baťov. Místo současných šestatřiceti provozních hodin bude 
otevřeno pětapadesát. Rozšíření provozní doby reaguje na požadav-
ky veřejnosti, která má o wellness v areálu stále větší zájem. Dopo-
sud byla otevírací doba od pondělí do soboty od 15 do 21 hod. Od  
1. ledna začne platit nová provozní doba, a to v pondělí, úterý a čtvr-
tek od 12 do 21 hod., ve středu a pátek od 10 do 21 hod. a v sobotu 
od 15 do 21 hod. Wellness centrum nabízí zázemí pro odpočinek 
a relaxaci prostřednictvím finské sauny, whirlpoolů, hydromasáž-
ních van, masáží, baňkové terapie i termozábalů. Webové stránky 
Sportovního areálu Baťov www.arealbatov.cz nabízejí systém, díky 
kterému si návštěvníci mohou rezervovat vybrané hodiny na ven-
kovních hracích plochách, ale i jednotlivá vybavení wellness centra. 
Sportovní areál Baťov nabízí možnost zaplacení služeb poukázkami 
společnosti Edenred.  (red)

informační sMs upozorní na možné komplikace 
Jak nejlépe informovat obyvatele o situacích, které mají přímý do-
pad na každodenní život ve městě, mohou občanům způsobit kom-
plikace, ale nejsou krizovým stavem? Otrokovická radnice při-
chází od ledna 2014 s novým systémem informačních SMS zpráv 
týkajících se zejména omezení, která výkonem svých činností 
způsobí samo město Otrokovice. Veškerá další oznámení budou 
zasílána v případě, že je město obdrží od subjektu, na jehož stra-
ně překážka vznikla. Tématy by tak mohla být dopravní omezení, 
uzavírky z důvodů oprav, výpadky elektřiny, vody, tepla a další.  
Při zavádění systému informačních SMS bude využita databáze 
krizových SMS. V případě, že uživatel nebude chtít tuto službu 
využívat, odpoví na SMS zprávou v definovaném tvaru, který se 
dozví v zaslané SMS. Ostatní budou považovány za souhlas. Noví 
uživatelé se budou moci registrovat prostřednictvím SMS na číslo 
725 517 675 nebo e-mailem na infosms@muotrokovice.cz Služba 
krizových SMS a informačních SMS zůstává oddělena, uživatel 
si tak může vybrat, zda chce dostávat všechny zprávy, nebo jen 
některé z nich. Krizové SMS budou i nadále odesílány pouze při 
vzniku nepředvídané, mimořádné či krizové situace, v jejímž dů-
sledku může dojít k ohrožení zdraví, životů a majetku. Registrace 
prostřednictvím e-mailu: občané s trvalým pobytem v Otrokovi-
cích e-mail odešlou na adresu infosms@muotrokovice.cz a do 
zprávy uvedou: Předmět: REGISTRACE INFO SMS Text: jmé-
no, příjmení, ulici a číslo popisné. Registrace formou SMS zprá-
vy: občané s trvalým pobytem v Otrokovicích odešlou SMS na 
číslo 725 517 675 a uvedou své jméno, příjmení, ulici a č. p. ve 
tvaru: REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraO-
TROKOVICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE Příklad 
registrační SMS zprávy:  REGISTRUJ_JAN_NOVAK_OT-
ROKOVICE_NAMESTI3KVETNA_999 Po správné registraci 
uživatelé obdrží potvrzovací SMS. Zprávu je možné psát jak 
velkými, tak i malými písmeny bez diakritiky. Odeslaná regist-
rační SMS je zpoplatněna dle tarifu operátora. Další využívání 
služby je zcela zdarma, veškeré náklady za budoucí doručené 
krizové SMS zprávy hradí město Otrokovice.  (vac)
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Tisková zpráva 
 
Do wellness centra i dopoledne 
 
Rozšíření o dopolední provoz plánuje od nového roku Sportovní areál Baťov. Místo současných 
šestatřiceti provozních hodin bude otevřeno pětapadesát. Rozšíření provozní doby reaguje na 
požadavky veřejnosti, která má o wellness v areálu stále větší zájem. 
„Díky kvalitním službám se do Sportovního areálu Baťov vrací stále více osob a nabízené služby 
jsou hojně využívány. Také díky dnům otevřených dveří, při kterých měli senioři možnost 
vyzkoušet si zařízení zdarma, stoupl zájem i této skupiny obyvatel. Rozšíření provozní doby si 
vyžádá personální posílení o jednoho pracovníka, tak aby byla dostatečně pokryta celá doba 
provozu. Věříme, že díky tomuto kroku, si najdou do areálu cestu další skupiny osob a objeví 
výhody zařízení, jakými jsou vysoká kvalita služeb, moderní interiér a v neposlední řadě také 
příznivé ceny,“ uvedl starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. 
Do konce roku 2013 bude Sportovní areál Baťov otevřen jako doposud od pondělí do soboty od 
15 do 21 hod. Od 1. ledna začne platit nová provozní doba a to v pondělí, úterý a čtvrtek od 12 
do 21 hod., ve středu a pátek od 10 do 21 hod. a v sobotu od 15 do 21 hod. 
Wellness centrum nabízí zázemí pro odpočinek a relaxaci prostřednictvím finské sauny, 
whirlpoolů, hydromasážních van, masáží, baňkové terapie i termozábalů. Webové stránky 
Sportovního areálu Baťov www.arelbatov.cz nabízí rezervační systém, díky kterému si 
návštěvníci mohou z pohodlí domova rezervovat vybrané hodiny na venkovních hracích 
plochách, ale i jednotlivá vybavení wellness centra. 
Sportovní areál Baťov nabízí možnost využít pro zaplacení poskytnutých služeb poukázky 
společnosti Edenred, konkrétně „Ticket Compliments Dárkový“, „Ticket Multi“ a „Ticket Sport & 
Kultura“. 
 
 
 
 
Další informace: 
Mgr. Lenka Krupková  
tisková mluvčí města Otrokovice 
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
www.otrokovice.cz 

 

Dokončené a probíhající investice města v roce 2013 Cena celkem 
(v Kč) 

Z toho dotace 
(v Kč) 

Výkupy pozemků k investičním stavbám města pro rok 2013 1 000 000       
Rekonstrukce kavárny v Otrokovické BESEDĚ 3 000 000  
Rekonstrukce stoupaček a bytových jader v domě pro seniory na Baťově (2 etapy)  4 500 000  
Infocentrum v Otrokovické BESEDĚ  1 100 000   
Odstranění závad dle záznamů z povodňových prohlídek 400 000   
Ocelové schodiště chodníku v Kvítkovicích  250 000  
Projekt preference MHD – DSZO+MMZ – dofinancování projektu 241 000   
Bezbariérové úpravy chodníků 100 000  
Zateplení ZŠ T. G. Masaryka (dotace OPŽP) 10 500 000 8 400 000 
Rekonstrukce dopravního hřiště Trávníky (dotace MITAS, CONTINENTAL BARUM) 3 300 000 500 000  
3. etapa rekonstrukce školního hřiště ZŠ T. G. Masaryka  1 730 000  
Systém monitoringu ovzduší (informační tabule)  (dotace OPŽP) 2 900 000 2 000 000 
Městská galerie (místo bývalého Rallye baru vč. vybavení) 1 800 000  
Zpracování Územního plánu Otrokovice 940 000  
Centrální koupelna v Senioru B 1 120 000  
Oprava chodníků v parku před Společenským domem – I. etapa 970 000  
Parkoviště pro imobilní občany u domu č. p. 1161 na ul. Hlavní (Trávníky) 530 000  
Rozšíření přístřešku Dopravního terminálu Otrokovice – přednádraží 168 000  
Nákup nové výpočetní techniky 400 000  
Integrovaný strategický rozvojový plán města Otrokovice 2014–2022 240 000  
Odpočinkový koutek pro seniory v místní části Baťov 360 000   
Zpevnění povrchu kluziště u městské haly v místní části Baťov 520 000  
Rekonstrukce chodníků + parkoviště v ul. tř. Spojenců u DDM v místní části Baťov   690 000  
Dětská hřiště a sportoviště – opravy a rekonstrukce 400 000  
Zřízení šatníku v objektu bývalé výměníkové stanice v místní části Střed 300 000   
Instalace nádstřešků balkonů v 5. p. bývalého Senioru A 272 000  
Sklad pro obslužnou techniku, nové sítě – SAB 360 000  
Nové zastřešení zastávky MHD Zlínská směr Zlín 165 000  
Informační varovný a výstražný systém – dobudování a zkvalitnění (dotace ROP SM)  1 800 000   1 600 000 
Rekonstrukce návsi v Kvítkovicích – dle připomínek občanů – realizace v r. 2014 150 000   
Rekonstrukce zastávek MHD – Moravní, Kvítkovice-náves  900 000  
Oprava památníku povodní – Hladina 3,54 m, park na Baťově – realizace v r. 2014 40 000  
Rekonstrukce chodníků ve městě (dotace SFDI) 3 400 000 1 391 000 
Vjezd do průmyslového areálu TOMA – realizace v r. 2014 (dotace ROP SM) 75 000 000 53 250 000 
Cyklostezka Otrokovice–Zlín – realizace v r. 2014 (dotace ROP SM) 17 000 000 13 944 000 
Přírodovědné učebny ve všech ZŠ – realizace v r. 2014 (dotace ROP SM) 7 843 000 5 490 000 
Projekt nové výsadby zeleně v Otrokovicích –- realizace v r. 2014 (dotace OPŽP) 9 263 000 8 863 000 
Zateplení ZŠ Trávníky – realizace v r. 2014 (dotace OPŽP) 16 500 000  11 700 000  
Celkem 170 152 000 107 138 000 
 

v oblasti investic má město za sebou úspěšný rok
tabulka přibližuje dokončené a probíhající investice v roce 2013 a rozpracované investice na rok 2014.

Mitas už je přestěhovaný, v continental 
barum  mají přibýt pracovní místa

Nový závod společnosti 
Mitas na radiální země-
dělské pneumatiky již 
vyrábí na plnou kapacitu. 
Slavnostní otevření nové 
výrobní haly se konalo 19. 
listopadu. Jedná se o nej-
větší továrnu firmy Mitas 
s kapacitou přes 42 tisíc tun 
pneumatik ročně. Celková 
investice včetně výstavby, 
transferu a pořízení nových 
technologií činí přibližně 
jednu miliardu korun. „Vě-
řím, že se nám díky této 
investici podaří upevnit 
pozici dvojky na evrop-
ském trhu v prodeji země-
dělských pneumatik,“ řekl 
generální ředitel Mitas,  
a. s. Jaroslav Čechura.

Novou výrobní halu se 
podařilo vybudovat za ne-
celých deset měsíců. Stav-
ba začala 7. srpna 2012 a už koncem letošního 
května byla konstrukce výrobní haly dokončena. 
První pneumatika v novém závodě byla vulka-
nizována 2. července. Za necelý rok tak Mitas 
přesunul veškerou výrobní kapacitu z původního 
závodu v areálu Continental Barum do nové loka-
lity v blízkosti areálu TOMA. K rozhodnutí přesu-
nout výrobu přispěl fakt, že v areálu Continental 
Barum byl Mitas v nájmu po omezenou dobu již 
od roku 2004, kdy převzal výrobu zemědělských 
pneumatik společnosti Continental. 

„Do nového výrobního 
závodu v Otrokovicích jsme 
se přesunuli společně se vše-
mi zaměstnanci. V současné 
době jich zde pracuje téměř 
600, z velké většiny lokální 
obyvatelé Zlínského kraje,“ 
řekl Josef Křemeček. „Ve hře 
bylo také přesunutí výroby 
do Srbska. Jsme rádi, že jsme 
se s majiteli TOMA parku 
dohodli a podařilo se nám za-
chovat všechna pracovní místa 
v regionu,“ doplnil Křemeček. 

Skoro tři stovky lidí navíc 
má v budoucnu zaměstnat 
společnost Continental Ba-
rum.  Ta získala stavební po-
volení k rekonstrukci výrobní 
haly sloužící dříve Mitasu 
(tzv. AGRO). Třináctého lis-
topadu byly zahájeny stavební 
úpravy předcházející rozsáhlé 
rekonstrukci a přestavbě vý-

robních prostor. Kapacita výroby vzroste na té-
měř 1,6 milionu nákladních a autobusových plášťů 
za rok. „Navýšením výrobních kapacit a rozšíře-
ním produkce v rekonstruované hale zaměstná-
me během následujících dvou let další téměř tři 
stovky pracovníků. Ti budou zastávat pozice ope-
rátorů výrobních zařízení, ale budeme potřebovat 
i gumárenské technology, techniky kvality, strojní 
inženýry a podobně,“ uvedl jednatel společnosti 
Continental Barum Libor Láznička.  

 anna novotná

nová výrobní hala mitas, a. s. 
 Foto: anna novotná
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Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané mezi 
1. lednem 2001 a 30. dubnem 2004, mají poslední 
příležitost si zajít na obecní úřad obce s rozšířenou 
působností a o výměnu zažádat, pakliže se chtějí 
vyhnout nepříjemnostem po Novém roce. Pokud je 
po 1. lednu 2014 zastaví policie a prokážou se hlíd-
ce starým vzorem dokladu, mohou obdržet na místě 
blokovou pokutu do výše 2 000 korun. V případě, 
že bude s řidičem zahájeno správní řízení, může po-
kuta dosáhnout výše 1 500–2 500 korun. 

Pro ty, kteří nechávají výměnu skutečně na po-

slední chvíli, jedna dobrá zpráva. Platnost řidičské-
ho průkazu se prodlužuje o lhůtu vydání řidičského 
průkazu (o 20 dnů), prokáže-li držitel řidičského 
průkazu, že podal příslušnému obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností žádost o vydání ři-
dičského průkazu před uplynutím stanovené lhůty. 
Městský úřad Otrokovice má pro tyto opozdilce již 
připraveno potvrzení, které od pokuty v prvních 
týdnech příštího roku ochrání. 

 ing. Martin straka, 
 vedoucí oddělení evidence řidičů

výměna řidičských průkazů finišuje

Zapojení do benchmarkingové 
iniciativy, systém managementu 
kvality, zjišťování spokojenosti 
občanů se službami i profesio-
nální přístup kvalifikovaných 
úředníků, to jsou realizované ak-
tivity Městského úřadu Otrokovi-
ce, jejichž dlouhodobým cílem je 
zvyšování kvality služeb. 

Již od roku 2005 je Měst-
ský úřad Otrokovice zapojen 
do benchmarkingové iniciativy, 
díky které má možnost srovná-
ní s ostatními obdobně velký-
mi úřady za účelem zlepšování 
vlastní efektivity. „Konkrétně 
se například porovnává počet 
a délka správních řízení, nákla-
dy na výkon jednotlivých agend, 
náklady na provoz úřadu, množ-
ství finančních prostředků, které 
město vydává na kulturu, sport, 
vzdělání a sociální služby. 

Další aktivitou zaměřenou 
na zkvalitnění služeb na našem 
úřadě je systém managementu 
kvality. Funguje již od roku 2010 
a z jeho hmatatelných výsled-
ků můžeme jmenovat například 
sjednocení a nastavení interní do-
kumentace, tedy různých směr-
nic, pokynů a metodik. Dalším 
důvodem jeho zavedení bylo také 
popsání procesů probíhajících 
na úřadě tak, aby je bylo možné 

sjednotit a také jednotně řídit,“ 
uvedla tajemnice Městského úřa-
du Otrokovice Radana Zenáhlí-
ková s tím, že nad dodržováním 
systému nastavených paramet-
rů dohlíží Rada kvality, jejíž je 
členem spolu se starostou města 
a dalšími čtyřmi zaměstnanci 
Městského úřadu Otrokovice.  

Z pohledu rozvoje profesio-
nality usiluje otrokovický úřad 
o zajištění výkonu veřejné sprá-
vy prostřednictvím kompetent-
ních, vzdělaných a osobnostně 
vyzrálých úředníků se vstřícným 
přístupem ke klientům a snahou 
poskytnout optimální řešení. 
„V roce 2013 začala příprava 
hodnocení zaměstnanců, kdy po-
dle harmonogramu by k prvnímu 
pilotnímu hodnocení mělo dojít 
do konce února 2014. Klademe 
velký důraz na vzdělávání za-
městnanců a rozvíjíme možnosti 
vzdělávání pro úředníky za úče-
lem dalšího profesního růstu. 
Ve vztahu k zaměstnancům se 
také snažíme vytvářet perspek-
tivu dlouhodobého pracovního 
poměru a zajišťovat důstojné 
a příjemné pracovní prostředí,“ 
pokračovala tajemnice.

V rámci naplnění efektivity je 
snahou Městského úřadu Otro-
kovice co nejvíce šetřit čas kli-

entů i úředníků prostřednictvím 
rychlého vyřizování žádostí 
a dotazů, hospodárného naklá-
dání s majetkem města s dů-
razem na efektivní využívání 
všech zdrojů, zejména v oblasti 
úspor energií. „Cílem nás všech 
je zajistit výkon veřejné správy 
v souladu s právními a vnitřními 
předpisy, bez zbytečných prů-
tahů, tak, aby občan nebyl zby-
tečně zatěžován při vyřizování 
svých záležitostí. Abychom zjis-
tili, zda jsou všechny realizova-
né aktivity v rámci nastaveného 
systému efektivní a účelné, hod-
láme vše ověřit šetřením zákaz-
nické orientace metodou myste-
ry klient, které provede externí 
společnost. V praxi to znamená, 
že prostřednictvím mailů, telefo-
nů a návštěv najatých, na úřadu 
nezávislých lidí se lze dozvě-
dět, jakým způsobem je v dané 
instituci s klientem zacházeno. 
Od výsledků tohoto šetření se 
pak budou odvíjet další kroky 
zaměřené na komunikaci s kli-
entem i nastavení cílů dalšího 
zkvalitnění poskytovaných slu-
žeb,“ uzavřela tajemnice Měst-
ského úřadu Otrokovice Radana 
Zenáhlíková.  

 Mgr. lenka vaculová,
 tisková mluvčí otrokovic

Městský úřad otrokovice zvyšuje kvalitu služeb
Vážení spoluobčané,
v nedávné době mě velmi po-
těšila zpráva, že jsme se v ne-
závislé internetové soutěži „O 
nejkrásnější město a obec Čech 
a Moravy“ umístili na krásném 
čtvrtém místě. Toto pohlazení 
však netrvalo dlouho. Poté, co 
jsme tuto skutečnost prezento-
vali veřejnosti, objevil se v mé 
poště dopis bez podpisu, ve 
kterém se pisatel podivuje nad 
tímto úspěchem a zmiňuje také 
několik bodů, za které se máme, 
cituji, „stydět“. Mrzí mě, že jde 
o aktivity, které osobně považu-
ji za zdařilé a touto cestou se pi-
sateli a možná i některým jiným 
pokusím vysvětlit, proč mám 
jiný názor.   

Jako první bod je uvedeno: 
„Zdražení poplatku za odpad 
rodinám s dětmi staršími než tři 
roky (jedněm slevíte, druzí to 
doplatí)“. K tomuto musím říct, 
že poplatek za odpad se již osm 
let nezdražuje a je stále ve výši 
480 korun. Ve vztahu k dětem 
obdrželi do června roku 2011 
rodiče při narození  dítěte pří-
spěvek od radnice ve výši dva 
tisíce korun. Rada města tenkrát 
schválila nový systém podpo-
ry rodin s dětmi, kdy rodiče 
při narození dostali tisíc korun  
a dalších 1 440 korun mohli 
ušetřit na poplatcích za provoz 
systému komunálního odpadu, 
od kterého byly nově děti do tří 
let věku osvobozeny. Celkem 
tedy radnice poskytla rodičům 
narozeného dítěte do tří let věku  
2 440 korun. Od ledna 2013 je to 
ještě víc. Zákonní  zástupci dětí, 
které jsou do tří let věku osvo-
bozeny od poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu, 
mají sami úlevu od tohoto po-
platku ve výši padesát procent. 
Podmínkou je sdílení  společné 
domácnosti s dítětem. Pokud 
tedy s dítětem osvobozeným od 

poplatku bude žít ve společné 
domácnosti matka i otec, budou 
mít nárok na úlevu oba, pokud 
bude s dítětem žít pouze jeden 
z rodičů, pak bude úleva pouze 
pro něj. Celkem tedy radnice 
poskytuje rodičům narozeného 
dítěte do tří let věku až 3 880 
korun. 1 000 při narození, 1 440 
za osvobozené dítě za 3 roky,  
1 440 sleva pro oba rodiče za  
3 roky. 

Dále se anonymnímu pi-
sateli nelíbí „kýčovité sochy  
v parcích“. Spolupráce s míst-
ními umělci je dle mého názoru 
velmi přínosná. Sochy dodávají 
veřejným prostranstvím ducha, 
osobitý vzhled a vytváří maleb-
ná zákoutí, kde občané nachá-
zejí klid. Navíc je tímto prezen-
továno umění vznikající přímo 
ve městě, osobnosti, jejichž um 
často zaniká. Za cenu materiálu 
tak máme hodnotná umělec-
ká díla, u kterých se zastavují 
lidé ze širokého okolí. Nejenže 
všechny plastiky mají punc je-
dinečnosti, ale zachovávají zde 
také odkaz pro naše děti, vytváří 
poselství a odkaz o době, ve kte-
ré jsme žili pro další generace. 

Každému z nás se líbí něco 
jiného. Je to přirozené a odliš-
nost našich názorů tvoří svět 
rozmanitý a barvitý. Přesto, že 
se někdy objeví nekonstruktivní 
kritika té či jiné věci, jsem rád, 
že při rozhovorech s Vámi ob-
čany slýchám pozitivní ohlasy, 
které převažují. Již za čtyři dny 
se rozzáří svíčky na vánočním 
stromku a zcela nás pohltí vá-
noční atmosféra. Ještě jednou 
bych Vám tedy rád popřál pří-
jemné prožití svátků v kruhu va-
šich blízkých a s pevným zdra-
vím úspěšný vstup do nového 
roku naplněného štěstím, laska-
vostí a vzájemnou ohleduplnos-
tí.         Mgr. Jaroslav Budek, 

 starosta otrokovic

okénko starosty
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Z jednání rady města otro-
kovice dne 18. 11. 2013
Rada města se na svém jednání 
zabývala 37 body programu, 
ke kterým přijala usnesení. 
Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města. 

Radní v úvodu jednání pro-
jednali a schválili návštěvní 
i provozní řád wellness centra 
ve Sportovním areálu Baťov. 
Radní poté schválili ve funkci 
jediného společníka Otroko-
vické BESEDY s. r. o. navýše-
ní finančního plánu o 553 980 
korun v souvislosti s vyba-
vením Informačního centra 
a nové Městské galerie. Radní 
poté schválili darovací smlou-
vu od společnosti Continental 
Barum s. r. o. ve výši 322 106 
korun s využitím na sociální 
účely. Rada města se poté za-
bývala a schválila stanovisko 
města Otrokovice k návrhu 

územního plánu města Na-
pajedla s touto připomínkou: 
„Město Otrokovice požaduje, 
aby územní plán Napajedla byl 
doplněn o vyhodnocení, zda 
jsou oddělovací plochy mezi 
výrobou na území města Na-
pajedla a bydlením na území 
města Otrokovice dostatečné, 
respektive zda je reálné, aby 
uspokojivě splnily izolač-
ní funkci.“ Radní následně 
schválili smlouvy o dotačním  
managementu a zpracování žá-
dosti pro projekt „Integrované 
řešení vjezdu do areálu TOMA 
křížením podjezdem pod mezi-
národní železniční tratí“. Radní 
schválili v této věci uzavření 
smlouvy se společností EU-
centrum a. s. Praha 9. Rada 
města poté schválila jménem 
zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce s názvem 
„Nové zastřešení zastávky 
MHD Zlínská, směr Zlín“. Jako 

nejvýhodnější byla vyhodnoce-
na nabídka uchazeče mmcité+  
a. s. se sídlem v Bílovicích. Rad-
ní se poté ve zbylých bodech 
jednání zabývali pronájmem 
pozemků města, nájemními 
smlouvami na nebytové prosto-
ry města a nájemními smlouva-
mi na městské byty. 

Z jednání rady města otro-
kovice dne 2. 12. 2013
První prosincové jednání rady 
města obsahovalo 36 bodů pro-
gramu s usnesením, která jsou 
veřejnosti k dispozici na in-
ternetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Do-
kumenty města. 

Rada města schválila za měs-
to Otrokovice návrh rozpočtu 
a rozpočtového výhledu na pří-
ští dva roky Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a obcí 
na řece Moravě. Radní násled-
ně schválili uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančních pro-
středků ze Státního fondu do-

pravní infrastruktury (SFDI) 
na rok 2013 na akci „Chodník 
podél I/55 – 4. etapa“ mezi měs-
tem Otrokovice a SFDI. Rad-
ní poté projednali a schválili 
v části ulice Zámostí (od domu 
č. p. 1224 po křižovatku s ko-
munikací vedoucí k mlýnu) za-
vedení jednosměrného provozu 
ve směru jízdy ze silnice č. I/55 
(ulice nám. 3. května). Radní se 
poté zabývali vyhodnocením 
výběrových řízení na dodáv-
ku dvou osobních automobilů, 
konvektomatu pro Mateřskou 
školu Otrokovice, dodavatele 
výpočetní techniky, zastřešení 
bytového domu na ulici Škol-
ní 1299 a zpevněné plochy 
ve Sportovním areálu Baťov. 
Ve zbytku svého jednání rada 
města projednávala věcná bře-
mena na pozemcích města, ná-
jemní smlouvy na městské byty 
a nebytové prostory ve vlastnic-
tví města Otrokovice.  

 Ing. Milan Plesar,
 místostarosta města

Upozorňujeme občany, 
že Městský úřad Otrokovi-
ce bude 27. a 31. prosince 
2013 z provozních důvodů 
uzavřen. Z provozních dů-
vodů bude upravena také 
úřední doba pro občany 
30. prosince 2013, a to 
do 14.00 hod. Informace 
budou vyvěšeny na vstup-
ních dveřích jednotlivých 
budov.  odbor provozní 
 měÚ otrokovice

Pozor! Až do konce roku je  
kvůli kácení a prořezu stromů 
uzavřena vycházková zóna 
podél řeky Dřevnice na síd-
lišti Trávníky. Až do konce 
roku zde bude probíhat pro-
řez a kácení stromů. 

Práce jsou prováděny jako 
akce Povodí Moravy s.p., 
do jejichž správy toto úze-
mí spadá. Důvodem zásahu 
do břehového porostu řeky 
Dřevnice je zejména zajištění 
provozní bezpečnosti na ces-
tě pro pěší.  (red)
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Město Otrokovice vyhlašu-
je výběrové říZení 
na ProdeJ rodinnéHo 
doMu č. P. 5183 na ul. 
dvořákova v otro-
kovicícH na pozemku st. 
pl. 509/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 37 m2,  po-
zemku st. pl.  509/3, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 37 
m2, pozemku parc. č. 448/183, 
zahrada o výměře 16 m2 a části 
pozemku parc. č. 448/4, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 
22 m2 se všemi součástmi a pří-
slušenstvím, vše v k. ú. a obci 
Otrokovice, za cenu nejvyšší 
nabídky za následujících pod-
mínek:
- zájemce uvede jméno a pří-
jmení, adresu trvalého bydliště, 
popř. doručovací adresu a tele-
fonický kontakt,
- minimální cena 649 000  Kč,
- úhrada kupní ceny: do 30 dnů 
po schválení prodeje ZMO,
- předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsána ucha-
zečem, popř. uchazeči,
- v případě, že má být nemovi-
tost nabyta do společného jmění 
manželů, přihlásí se do výběro-

vého řízení oba manželé společ-
ně,
- v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhodu-
je při vyhodnocení čas podání 
nabídky s tím, že dříve podaná 
nabídka má přednost,
- ve výběrovém řízení bude vy-
brána pouze jedna nejvýhodněj-
ší nabídka, další nabídka v pořa-
dí nebude stanovena,
- zadavatel si vyhrazuje právo 
nevybrat žádnou z nabídek 
a výběrové řízení zrušit,
Uzávěrka výběrového řízení: 
24. 1. 2014 v 10.00 hodin 

Přihlášky do výběrového 
řízení je nutno podat osobně 
do podatelny MěÚ Otrokovice 
v zalepené obálce s označením 
v levém dolním rohu „RD 5183“ 
na adresu: MěÚ Otrokovice, bu-
dova č.1, nám. 3. května 1340, 
765 23 Otrokovice. Výběrové 
řízení vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi Rada města Otrokovice. 

Prohlídka je možná po osobní 
dohodě nebo telefonickém ob-
jednání. K nahlédnutí je energe-
tický průkaz budovy.  Bližší in-
formace podá Ivana Machačová, 
tel. 577 680 209.

pondělí 6. ledna, 18.00 hod., budova č. 5 MěÚ, nám. 3. května 1342 
slavnostní otevření nové Městské Galerie 
otrokovice
Společná zahajovací výstava sdružení Rozumění, Fotoklubu Beseda a Klubu 
přátel historie města Otrokovice bude přístupná od 7. do 17. ledna, 
Út, St, Čt, Pá, Ne 14.00–18.00 hod.

neděle 12. ledna, 15.00 hod., velký sál, 80 Kč
divadlo Hvozdná uvádí: ŠMoulí PoHádka
Veselá pohádka na motivy příběhů legendárních postaviček Pierra Culliforda 
z pera debutující režisérky Aleny Herman. Příběh jednoho dne, který nás za-
vede do šmoulí houbičkové vesnice, ale díky drobným zápletkám také na hrad 
mocného čaroděje Gargamela. Scénář a režie: Alena Herman

pátek 17. ledna, 16.00 hod. přízemí Otrokovické BESEDY
slavnostní otevření novéHo 
turistickéHo inForMačníHo centra otrokovice

pondělí 20. ledna, 18.00 hod. Městská galerie Otrokovice
vernisáŽ – karel blaŽek, dřevořeZba, 
lenka baroňová, GraFika a kaliGraFie
Výstava bude přístupná od 21. ledna do 7. února, Út, St, Čt, Pá, Ne 14.00–18.00

úterý 21. ledna, 19 hod., velký sál, 80 Kč
cyklus vějíř paní hudby: Písně s loutnou
Jarmila Chaloupková – zpěv, Brian Wright – loutna. Večer renesanční, klasic-
ký a romantický.

Připravujeme na únor: neděle 16. února  slovácká kapela romana Hor-
ňáčka, cyklus v lidovém tónu, středa 19. února  slovácké divadlo uherské 
Hradiště, M. cooney – nájemníci, cyklus ať žije divadlo! (Pozor, změna 
termínu i přestavení proti původnímu plánu cyklu!) 

kino beseda
9. 1., 19.00 hod., kinosál, 85 Kč, přístupno
PřiJde letos JeŽíŠek? – Česko, Slovensko, Mexiko 2013, 100 min.
Romantický. Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od 
toho, aby se konaly dobré skutky, přání se plnila za každou cenu a aby na zázra-
ky věřily nejen děti. Režie: Lenka Kny. Hrají:  Josef Abrhám, Libuše Šafránko-
vá, Václav Postránecký, Pavel Kříž, Igor Chmela a další.

16. 1., 19.00 hod., velký sál, 80 Kč, přístupno od 12 let
Před Půlnocí –  USA 2013, 108 min., titulky. Drama, romantický
Jesse a Celine jsou manželé a vychovávají dvě dcery. Jako dárek dostanou od 
přátel pobyt na jednu noc bez dětí v luxusním hotelu na pláži. Jak může pár, 
který žije v dlouholetém vztahu, takový čas strávit? Režie:  Richard Linklater. 
Hrají:   Julie Delpy, Ethan Hawke, Athina Rachel Tsangari, Panos Koronis 
a další

23. 1., 19.00 hod., velký sál, 80 Kč, přístupno
ZeMě naděJe – USA 2012, 107 min., titulky. Drama
Steve Butler má za úkol se svou kolegyní přesvědčit obyvatele malého ame-
rického městečka, aby prodali práva těžit plyn ze země pod jejich farmářskými 
pozemky. Režie:  Gus Van Sant. Hrají:   Matt Damon, John Krasinski, Frances 
McDormand, Rosemarie DeWitt, Hal Holbrook a další.

30. 1., 19.00 hod., kinosál, 110 Kč, přístupno
veJŠka –  Česko 2014. Komedie
Co všechno se dá zažít na katedře grafiky UMPRUM včetně přednášek, semi-
nářů a krásných spolužaček. Režie: Tomáš Vorel st. Hrají:  Tomáš Vorel ml., 
Jiří Mádl, Eva Josefíková, Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák a další..

Připravujeme na únor: 6. 2. arthur newman – velký sál, 18. 2. láska  
a zvíře – kinokavárna, 25. 2. spálené mosty – kinokavárna

LEDEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: predpro-
dej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod.
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, které 
lze využít při návštěvě kina, k úhradě kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kulturní 
pořady Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo. 

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních akcí, 
dokumentů a propagačních filmů. E-mail pro nabídku a bližší info: redakce@televizeotrokovice.cz

sobota 25. ledna, velký sál, kinosál, 19.30, vstupné 220 a 200 Kč
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá

otrokovický Ples  
Moderuje a baví PETR VONDRÁČEK  

Hraje plesový orchestr COPPELIA a skupina PEXESO. Vystoupení kouzelní-
ka Lukáše Jaška. V kinosále diskotéka. Foyer před kavárnou: cimbálová mu-
zika Jožky Marečka. Bar druhé patro: bluesman Martin Čik. Taneční vystou-

pení, bohatá tombola a losování stolů. 
Hlavním partnerem plesu 
je společnost Mitas, a. s. Městská televize Otrokovice – archiv vysílání:www.televizeotrokovice.cz
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společnost toMa, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790
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Vážení zákazníci, 
milovníci knížek,
po  dvacetiletém  působení 
v  Otrokovicích  ukončím  s  pří-
chodem  nového  roku  prodej 
ve  svém  knihkupectví.  Chci 
Vám všem, stálým zákazníkům 
i  těm,  které  k  nám  přivedly  až 
právě  probíhající  výprodejové 
slevy, ze srdce poděkovat. 

Bylo mi ctí šířit mezi Vás tiš-
těné slovo a s mnohými z Vás 
si o knížkách moci i popovídat. 
Přeji Vám krásné Vánoce, dob-
ré zdraví, pevné nervy a spous-
tu lásky v roce 2014. 

 Svatava Nováčková, 
 Váš knihkupec
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Město Otrokovice hodlá i v roce 2014 jako poděkování držitelům zlaté 
Janského plakety, Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně s trvalým poby-
tem v Otrokovicích uhradit roční celosíťovou jízdenku na MHD.  ČČK 
Zlín nám poskytuje aktuální seznam dárců v transfuzních stanicích 
Zlín a Uherské Hradiště.  Vyzýváme občany Otrokovic, kteří darova-
li kostní dřeň či jsou držiteli zlaté Janského plakety za 40 bezpříspěv-
kových odběrů krve či držiteli Zlatého kříže 1.–3. třídy a odběry byly 
provedeny mimo uvedené transfuzní stanice, aby se přihlásili do 30. 
12. na MěÚ Otrokovice, Odbor školství a kultury, p. Odstrčilíkové, 
tel.: 577 680 460.   oŠK měÚ otrokovice

odměna dárcům: jízdné v MHd
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„Říkám nahoře, jak se žije dole! 
Přijďte mě v tom prosím podpořit 

ve  volbách 10. – 11. 1. 2014!” 

Ing. Jana Juřenčáková
 kandidátka na senátorku PČR 
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kavárna krakonošovo Baťov Vás zve 
k příjemnému posezení v nekuřáckém prostředí s možností 
pořádání soukromých akcí. Dětský koutek, domácí zákusky             

a chuťovky k pivu, rauty, alko, nealko, teplé nápoje. Čepovaný 
Krakonoš 11, 12, 14. Tř. Tomáše Bati 1566. Otevřeno Po–Čt 

13– 23, Pá–So 13–24 hod, Ne 13–22 hodin. Tel. 732 92 21 21



 
o době a m

ístě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlam
entu České republiky 

 Starosta m
ěsta O

trokovice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlam
entu České republiky a o zm

ěně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o
 z n

 a
 m

 u
 j e

 : 
 

1. 
D

oplňovací volby do Senátu Parlam
entu Č

eské republiky se uskuteční  
v pátek 10. ledna 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  
11. ledna 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě konání II. kola voleb 
se toto uskuteční v pátek 17. ledna 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin          
a  v  sobotu 18. ledna 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 2. 
M

ístem
 konání voleb jsou volební m

ístnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

 3. 
Volič po příchodu do volební m

ístnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným

 cestovním
, diplom

atickým
 nebo služebním

 pasem
 České 

republiky anebo cestovním
 průkazem

, nebo platným
 občanským

 průkazem
. Po 

záznam
u ve výpisu ze stálého seznam

u nebo zvláštního seznam
u voličů obdrží od 

okrskové volební kom
ise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče m

u okrsková 
volební kom

ise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude m

u 
hlasování um

ožněno. 
 

4. 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem

 konání voleb hlasovací lístky. 
Společně s hlasovacím

i lístky obdrží volič i inform
aci o způsobu hlasování. Ve 

dnech voleb volič m
ůže obdržet hlasovací lístky i ve volební m

ístnosti. V případě 
konání II. kola voleb obdrží volič hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební 
m

ístnosti.   
 5. 

Každý volič se ve volební m
ístnosti m

usí před hlasováním
 odebrat do prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak m
u okrsková volební kom

ise 
hlasování neum

ožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči 
předstupují před okrskovou volební kom

isi a hlasují v pořadí, v jakém
 se dostavili do 

volební m
ístnosti. 

 6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební m

ístnosti                  
a v jejím

 bezprostředním
 okolí přítom

ní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
kom

ise. 
 

V O
trokovicích dne 10. prosince 2013 

M
gr. Jaroslav Budek v. r. 

starosta m
ěsta O

trokovice 
 

Popis stálých volebních okrsků m
ěsta O

trokovice 
 

 Okrsek č. 1
 

Volební m
ístnost: tel. 720 331 757 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

HLAVNÍ, J. VALČÍKA,  
Části ulic: 

LIDICKÁ 
267, 268, 269, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262, 

 

Okrsek č. 2
  

Volební m
ístnost: tel. 607 399 649 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  
 

SNP 
1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  

 
ZLÍNSKÁ 

121, 137, 146, 148, 155, 159, 174, 
 Okrsek č. 3

  
Volební m

ístnost: tel. 607 399 650  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ,   
Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  
 

SNP 
144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 

 

Okrsek č. 4
  

Volební m
ístnost: tel. 607 399 651  

M
ĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

 Celé ulice: 
BEZRUČO

VA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKO
VA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 

OSVO
BOZENÍ, ZÁM

OSTÍ,  
Části ulic: 

ČECHO
VA   

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381,  
 

J. JABŮRKO
VÉ   203, 204, 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 

1856 
 

 LIDICKÁ   
1231, 1232, 1233,  

 Okrsek č. 5
  

Volební m
ístnost: tel. 607 391 679  

M
ĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

      
Celé ulice: 

KUČO
VANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ,  

Části ulic: 
J. JABŮRKO

VÉ   308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819, 

 Okrsek č. 6
  

Volební m
ístnost: 607 399 652  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM

. 3. KVĚTNA, 
Části ulic: 

NA ULIČCE 
1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835, 

 
OBCHO

DNÍ   
1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323,  

 
SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314, 1781, 

 Okrsek č. 7
  

Volební m
ístnost: tel. 607 391 675 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 

Celé ulice: 
B. NĚM

COVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SM

ETANOVA,   
Části ulic: 

ČECHO
VA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907 

 
 NA ULIČCE   

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362,  
 Okrsek č. 8

  
Volební m

ístnost:: tel. 720 331 831 
M

ĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE - BUDO
VA 2,  

NÁM
. 3. KVĚTNA 1341 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOM

ENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV a 
TEREZOV,  

Části ulic: 
OBCHO

DNÍ   
1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,  

 
SVOBODOVA   1308, 1309,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 
505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 6012, 

 Okrsek č. 9
  

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 653 

SENIOR C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 
 Celé ulice: 

DVOŘÁKOVA, M
ORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ,  

Části ulic: 
DOBRO

VSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191, 

 
JUNGM

ANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 
6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293,  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256,  
 

M
ÁNESOVA   

663, 664, 665, 667, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 
6672, 6674, 6711, 6712,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1241, 
1255, 1267, 1269, 1270, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1567, 
1594, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1657, 1660, 1661, 1663, 
1666, 1667, 1677, 1678, 1687, 1700, 1703, 1715, 1717, 1741, 
1761, 1764, 4771, 4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 4784, 
4791, 4792, 4793, 4794, 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1250, 1565, 6291,    
 

VRCHLICKÉHO
   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182,   

 Okrsek č. 1
0

 
Volební m

ístnost:: tel. 607 399 654 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA M

ÁNESOVA, M
ÁNESO

VA 908 
 

Celé ulice: 
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE,   

Části ulic:  
ERBENOVA  

 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145,  
 

M
ÁNESOVA   

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 
7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302,  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 726, 742, 805, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 815, 818, 819, 

820, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 

836, 837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 969, 971, 998, 
999, 1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 
8262, 8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 
8801, 8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 
9341, 9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 
9772, 9791, 9792,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 944, 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1574, 1581, 
1582, 1596, 1601, 1608, 1616, 1619, 1620, 1622, 1624, 1635, 
1827, 1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 
9431, 9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9482, 9612, 9631, 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552,  
 Okrsek č. 1

1
 

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 655  

BYTOVÝ DŮM
 ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 

 Celé ulice: 
JANÁČKO

VA,  
Části ulic: 

DOBRO
VSKÉHO

 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 903, 921, 923, 
1638, 6451, 6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 
6483, 6484, 6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 
7502, 8012, 8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 
9212, 9221, 9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 
9262, 9271, 9272,  

 
 

ERBENOVA   
 693, 705, 706, 1597, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 6941, 7051, 
9852,  

 
JUNGM

ANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284,  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875,  

 
ŠKOLNÍ   

1299, 1300, 6911, 6912, 7032,  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012,  

 
VRCHLICKÉHO

  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 695, 697, 698, 699, 
735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 
985, 988, 989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 
7001, 7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 
7481, 7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 
9891,  

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312,  

 Okrsek č. 1
2
 

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮM
YSLOVÁ ŠKOLA OTROKO

VICE,  
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 1266 (dříve SOŠ Otrokovice) 
 

Celé ulice: 
M

L. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKO
VIŠTĚ, W

OLKEROVA  
Části ulic:  

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 905, 949, 951, 952, 953, 967, 1266, 1268, 9492, 9512, 9521, 

9532, 9541, 9542, 9671, 9672, 
  

Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297 
 Okrsek č. 1

3
  

Volební m
ístnost: tel. 720 331 812 

DŮM
 S PEČOVATELSKO

U SLUŽBOU, NIVY 283 
 Celé ulice:  

BARTOŠO
VA, BŘÍ M

RŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. M
ÁCHY, LETIŠTĚ, 

NAD HŘIŠTĚM
, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 

U FARM
Y, U LETIŠTĚ,  

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602. 

 O
Z

N
Á

M
E

N
Í 

Inform
ujem

e voliče, kteří se nebudou zdržovat 
v době konání doplňujících voleb do Senátu Par-
lam

entu Č
R

 dne 10. a 11. ledna 2014 a v případě 
i druhého kola voleb dne 17. a 18. ledna 2014  
ve volebním

 okrsku v m
ístě svého trvalého poby-

tu, že m
ohou hlasovat za podm

ínek stanovených 
zákonem

 o volbách do Parlam
entu Č

R
 na volič-

ský průkaz i v jiné obci volebního obvodu č. 80, 
kde budou volby probíhat. V

olič m
usí být v tom

-
to územ

ním
 obvodu přihlášen k trvalém

u pobytu. 
K

teré obce náleží do volebního obvodu č. 80, lze 
dohledat např. na w

w
w

.senat.cz. 
E

xistuje několik způsobů, jak o vydání volič-
ského průkazu požádat. V

olič se m
ůže s žádos-

tí obrátit na obecní úřad, kde m
á zapsán trvalý 

pobyt. Ž
ádost lze podat v listinné podobě, kdy je 

tato opatřena ověřeným
 podpisem

 voliče, v elek-
tronické podobě podepsané uznávaným

 elektro-
nickým

 podpisem
 voliče, v elektronické podobě 

zaslané prostřednictvím
 datové schránky voliče 

nebo osobně. V
 prvních třech uvedených pří-

padech m
usí být žádost příslušném

u obecním
u 

úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem
 

voleb, tj. do 3. ledna 2014 do 16.00 hodin. O
sob-

ně lze žádost o vydání voličského průkazu podat 
do okam

žiku uzavření stálého seznam
u voličů, 

tj. do 8. ledna 2014 do 16.00 hodin. M
ěÚ

 O
tro-

kovice vytvořil pro tento případ vzor form
uláře, 

který si m
ůže volič vyzvednout přím

o na úřa-
dě, na oddělení evidence obyvatel (tel. 577 680 
101-2) nebo si jej m

ůže stáhnout z internetových 
stránek m

ěsta (w
w

w
.otrokovice.cz, sekce V

ol-
by). V

 případě, že volič výslovně nepožádá pouze 
o voličský průkaz na některé kolo voleb do Sená-
tu, obecní úřad m

u vydá 2 voličské průkazy, tj. 
pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro 
druhé kolo). O

sobně lze požádat o vydání volič-
ského průkazu také v době m

ezi prvním
 a druhým

 
kolem

 voleb do Senátu. O
becní úřad v této době 

m
ůže vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 

dnů před prvním
 dnem

 hlasování ve druhém
 kole 

voleb, tj. do 15. ledna 2014 do 16.00 hodin.

O
becní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 

15 dnů přede dnem
 voleb, tj. 26. prosince 2013, 

a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou m

ocí s ověřeným
 podpisem

 voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle na jím

 uvedenou adresu. Při sam
otném

 aktu 
hlasování volič po příchodu do volební m

ístnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství Č

eské 
republiky 

platným
 

cestovním
, 

diplom
atickým

 
nebo služebním

 pasem
 Č

eské republiky anebo 
cestovním

 průkazem
 nebo platným

 občanským
 

průkazem
. Po záznam

u ve výpisu ze stálého se-
znam

u voličů nebo zvláštního seznam
u voličů ob-

drží od okrskové volební kom
ise prázdnou úřední 

obálku. N
eprokáže-li volič svou totožnost a státní 

občanství Č
eské republiky, nebude m

u hlasová-
ní um

ožněno. V
olič, který se dostavil do volební 

m
ístnosti s voličským

 průkazem
, je povinen tento 

průkaz odevzdat okrskové volební kom
isi; ta jej 

přiloží k výpisu ze zvláštního seznam
u voličů. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.

D
ostaví-li se takovýto volič do volební m

íst-
nosti „svého“ volebního okrsku, okrsková voleb-
ní kom

ise poznám
ku o vydání voličského prů-

kazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze 
stálého seznam

u voličů. b
c. M

arcel n
e

M
č

e
k

, 
 

vedoucí odboru evidenčně-správního

d
oplňující volby do senátu P

arlam
entu č

eské republiky – v
o

l
ič

sk
é

 P
r

ů
k

a
Z

y



 
o době a m

ístě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlam
entu České republiky 

 Starosta m
ěsta O

trokovice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlam
entu České republiky a o zm

ěně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o
 z n

 a
 m

 u
 j e

 : 
 

1. 
D

oplňovací volby do Senátu Parlam
entu Č

eské republiky se uskuteční  
v pátek 10. ledna 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  
11. ledna 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě konání II. kola voleb 
se toto uskuteční v pátek 17. ledna 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin          
a  v  sobotu 18. ledna 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 2. 
M

ístem
 konání voleb jsou volební m

ístnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

 3. 
Volič po příchodu do volební m

ístnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným

 cestovním
, diplom

atickým
 nebo služebním

 pasem
 České 

republiky anebo cestovním
 průkazem

, nebo platným
 občanským

 průkazem
. Po 

záznam
u ve výpisu ze stálého seznam

u nebo zvláštního seznam
u voličů obdrží od 

okrskové volební kom
ise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče m

u okrsková 
volební kom

ise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude m

u 
hlasování um

ožněno. 
 

4. 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem

 konání voleb hlasovací lístky. 
Společně s hlasovacím

i lístky obdrží volič i inform
aci o způsobu hlasování. Ve 

dnech voleb volič m
ůže obdržet hlasovací lístky i ve volební m

ístnosti. V případě 
konání II. kola voleb obdrží volič hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební 
m

ístnosti.   
 5. 

Každý volič se ve volební m
ístnosti m

usí před hlasováním
 odebrat do prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak m
u okrsková volební kom

ise 
hlasování neum

ožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči 
předstupují před okrskovou volební kom

isi a hlasují v pořadí, v jakém
 se dostavili do 

volební m
ístnosti. 

 6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební m

ístnosti                  
a v jejím

 bezprostředním
 okolí přítom

ní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
kom

ise. 
 

V O
trokovicích dne 10. prosince 2013 

M
gr. Jaroslav Budek v. r. 

starosta m
ěsta O

trokovice 
 

Popis stálých volebních okrsků m
ěsta O

trokovice 
 

 Okrsek č. 1
 

Volební m
ístnost: tel. 720 331 757 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

HLAVNÍ, J. VALČÍKA,  
Části ulic: 

LIDICKÁ 
267, 268, 269, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262, 

 

Okrsek č. 2
  

Volební m
ístnost: tel. 607 399 649 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  
 

SNP 
1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  

 
ZLÍNSKÁ 

121, 137, 146, 148, 155, 159, 174, 
 Okrsek č. 3

  
Volební m

ístnost: tel. 607 399 650  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ,   
Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  
 

SNP 
144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 

 

Okrsek č. 4
  

Volební m
ístnost: tel. 607 399 651  

M
ĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

 Celé ulice: 
BEZRUČO

VA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKO
VA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 

OSVO
BOZENÍ, ZÁM

OSTÍ,  
Části ulic: 

ČECHO
VA   

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381,  
 

J. JABŮRKO
VÉ   203, 204, 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 

1856 
 

 LIDICKÁ   
1231, 1232, 1233,  

 Okrsek č. 5
  

Volební m
ístnost: tel. 607 391 679  

M
ĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

      
Celé ulice: 

KUČO
VANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ,  

Části ulic: 
J. JABŮRKO

VÉ   308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819, 

 Okrsek č. 6
  

Volební m
ístnost: 607 399 652  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM

. 3. KVĚTNA, 
Části ulic: 

NA ULIČCE 
1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835, 

 
OBCHO

DNÍ   
1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323,  

 
SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314, 1781, 

 Okrsek č. 7
  

Volební m
ístnost: tel. 607 391 675 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 

Celé ulice: 
B. NĚM

COVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SM

ETANOVA,   
Části ulic: 

ČECHO
VA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907 

 
 NA ULIČCE   

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362,  
 Okrsek č. 8

  
Volební m

ístnost:: tel. 720 331 831 
M

ĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE - BUDO
VA 2,  

NÁM
. 3. KVĚTNA 1341 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOM

ENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV a 
TEREZOV,  

Části ulic: 
OBCHO

DNÍ   
1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,  

 
SVOBODOVA   1308, 1309,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 
505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 6012, 

 Okrsek č. 9
  

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 653 

SENIOR C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 
 Celé ulice: 

DVOŘÁKOVA, M
ORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ,  

Části ulic: 
DOBRO

VSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191, 

 
JUNGM

ANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 
6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293,  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256,  
 

M
ÁNESOVA   

663, 664, 665, 667, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 
6672, 6674, 6711, 6712,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1241, 
1255, 1267, 1269, 1270, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1567, 
1594, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1657, 1660, 1661, 1663, 
1666, 1667, 1677, 1678, 1687, 1700, 1703, 1715, 1717, 1741, 
1761, 1764, 4771, 4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 4784, 
4791, 4792, 4793, 4794, 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1250, 1565, 6291,    
 

VRCHLICKÉHO
   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182,   

 Okrsek č. 1
0

 
Volební m

ístnost:: tel. 607 399 654 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA M

ÁNESOVA, M
ÁNESO

VA 908 
 

Celé ulice: 
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE,   

Části ulic:  
ERBENOVA  

 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145,  
 

M
ÁNESOVA   

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 
7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302,  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 726, 742, 805, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062,  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 815, 818, 819, 

820, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 

836, 837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 969, 971, 998, 
999, 1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 
8262, 8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 
8801, 8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 
9341, 9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 
9772, 9791, 9792,  

 
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 944, 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1574, 1581, 
1582, 1596, 1601, 1608, 1616, 1619, 1620, 1622, 1624, 1635, 
1827, 1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 
9431, 9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9482, 9612, 9631, 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552,  
 Okrsek č. 1

1
 

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 655  

BYTOVÝ DŮM
 ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 

 Celé ulice: 
JANÁČKO

VA,  
Části ulic: 

DOBRO
VSKÉHO

 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 903, 921, 923, 
1638, 6451, 6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 
6483, 6484, 6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 
7502, 8012, 8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 
9212, 9221, 9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 
9262, 9271, 9272,  

 
 

ERBENOVA   
 693, 705, 706, 1597, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 6941, 7051, 
9852,  

 
JUNGM

ANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284,  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875,  

 
ŠKOLNÍ   

1299, 1300, 6911, 6912, 7032,  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012,  

 
VRCHLICKÉHO

  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 695, 697, 698, 699, 
735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 
985, 988, 989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 
7001, 7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 
7481, 7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 
9891,  

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312,  

 Okrsek č. 1
2
 

Volební m
ístnost:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮM
YSLOVÁ ŠKOLA OTROKO

VICE,  
TŘ. TOM

ÁŠE BATI 1266 (dříve SOŠ Otrokovice) 
 

Celé ulice: 
M

L. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKO
VIŠTĚ, W

OLKEROVA  
Části ulic:  

TŘ. TOM
ÁŠE BATI 905, 949, 951, 952, 953, 967, 1266, 1268, 9492, 9512, 9521, 

9532, 9541, 9542, 9671, 9672, 
  

Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297 
 Okrsek č. 1

3
  

Volební m
ístnost: tel. 720 331 812 

DŮM
 S PEČOVATELSKO

U SLUŽBOU, NIVY 283 
 Celé ulice:  

BARTOŠO
VA, BŘÍ M

RŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. M
ÁCHY, LETIŠTĚ, 

NAD HŘIŠTĚM
, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 

U FARM
Y, U LETIŠTĚ,  

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602. 

 O
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N
Á
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E
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6. 1. 2014, 18 hodin, nám. 3. května 1340, budova MěÚ Otrokovice č. 5

slavnostní otevření 
Městské Galerie 
 otrokovice

17. 1. 2014, 16 hodin, přízemí Otrokovické BESEDY

slavnostní otevření 
turistickéHo inForMačníHo 
centra

OtrOkOvické
nOviny8
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Krásné Vánoce

a šťastný nový rok

vám přeje 

Patrik Kunčar
Kandidát do Senátu

Tisíce cibulek a sazenic květin a stovky 
stromů prošly rukama pracovníků Tech-
nických služeb Otrokovice při podzimní 
výsadbě. Nová zeleň vyraší na jaře na řadě 
míst. „Na květinové záhony bylo v pod-
zimních měsících vysázeno 4 100 kusů 
dvouletek a 7 300 kusů cibulovin. Na ná-
městí 3. května byly květinové záhony 
doplněny o 430 kusů trvalek s podsadbou 
600 kusů krokusů a 250 kusů růží. Veřejná 
zeleň bude obohacena o 350 kusů stromů 
a 600 kusů keřů,“ přiblížil ředitel Technic-
kých služeb Otrokovice Vladimír Plšek.  

Doplnil, že nejvýznamnější akcí je 
výsadba druhé etapy vegetační clony 
v lokalitě Nivy, jejímž posláním je odstí-
nit novou obytnou zónu v Kvítkovicích 
od komunikací a průmyslové zóny Napa-
jedla a také vytvořit odpočinkovou parko-
vou plochu pro obyvatele této části města. 
„Celkem zde bude vysázeno více než 200 

kusů stromů – lípy, javory, duby, habry, je-
řáby, topoly, jabloně, slivoně, třešně, ořešá-
ky, borovice a modříny,“ vyjmenoval Plšek. 
Další významné výsadby se realizují v ulici 
Napajedelská, na sídlišti Trávníky za zahrád-
kářskou kolonií, v ulici B. Němcové a jed-
notlivé stromy jsou doplňovány prakticky 
po celém městě. 

„Ve spolupráci s otrokovickými školami 
byla vysázena alej 70 kusů ovocných stromů 
podél polní cesty v lokalitě Jařič, což jednak 
prospěje přírodě v okolí města a jednak si 
žáci sami vyzkoušejí sázení stromů, a možná 
se tak zlepší jejich vztah k zeleni ve městě,“ 
dodal ředitel.

Z celkových 350 nově vysázených stro-
mů je výsadba zhruba 250 kusů financová-
na formou takzvaných náhradních výsadeb, 
kdy je odborem životního prostředí uložena 
výsadba nových stromů firmám, které kácejí 
stromy ve svých areálech.  (ano)

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

11. 1., 10–18 hod. 
banG! – turnaj
DDM Trávníky
Program: Den plný 
karetní hry BANG! 
a jiných deskových her. 
Soutěží se ve věkových 
kategoriích 8–14 let 
a 15–99 let.
vstup: 20 Kč

17.–18. 1., 18–10 hod.
nocování na cvč
CVČ Baťov
Program: Hry, soutě-
že, diskotéka, překva-
pení:)
Cena: 200 Kč

18. 1. Finále soutěže          
v aerobiku jednotlivců
Sport. hala Štěrkoviště
Program: rozdělení 

do TOP výkonnostních 
tříd, cvičení dle lektora
vstup: dle propozic 
soutěže

19. 1., 9–17 hod.
den s deskovými hra-
mi
DDM Trávníky
Program: Hraní des-
kových her pro malé i 
velké. Přezůvky s sebou
Cena: 20 Kč

19. 1., 16–18 hod.
královský karneval
Otrokovická BESEDA
Program: Již tradiční 
karneval s celou králov-
skou rodinou plný zá-

bavy, tancování a her. 
vstup: 60 Kč

25.–26. 1., 18–10 hod.
Jednou v roce sám 
sebou
DDM Trávníky
Program: Strašidelné 
nocování v DDM. Čeká 
vás kulinářská sou-
těž, tajuplná zážitková 
hra, strašidelné filmy 
a spousta deskovek. 
Akce pro starší 14 let.
Cena: 150 Kč

Do 27. 1. 
výtvarná soutěž 
DDM Trávníky
Program: Namaluj či 

vytvoř některé ze stře-
disek DDM Sluníčko. 
Kategorie: MŠ, ZŠ  I. 
stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ 
 a dospělí. Výkresy a vý-
robky můžete odevzdá-
vat na kterékoliv středis-
ko do 27. 1. Připojte své 
jméno a kontakt, každý 
výrobek bude oceněn.

31. 1. 8.30–12, 13–16   
hod.
den otevřených dveří
CVČ Baťov
Program: Otevřené 
herny a tělocvična. 
Nabídka příměstských 
a pobytových táborů 
pro léto 2014. 
vstup: zdarma 
 Těší se 
 na vás DDm sluníčko

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové ří-
Zení na PronáJeM nebytovýcH 
Prostor o celkové výMěře 99,90 
m2, nacHáZeJícícH se v PříZeMí bu-
dovy č. P. 1790, ul. HloŽkova, otro-
kovice, na parcele parc. č. st. 16/1 v k. ú. Ot-
rokovice, k účelu prodejny knih, za následujících 
podmínek: 1. doba nájmu: nejdříve od  1. 2. 2014 
na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) min. 1 000 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně předem,
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uve-
de: a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok 
a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo 
kopii výpisu z obchodního rejstříku.
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlou-
vy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, fi-
nančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a městem zřízeným orga-
nizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor: 
a) v pronajímaných nebytových prostorech ne-
budou umisťovány a provozovány výherní hrací 
přístroje, interaktivní videoloterijní terminály 
a jiná obdobná technická zařízení umožňující in-
teraktivní hraní her s peněžitými sázkami ve smy-
slu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletního 
nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude 
použita v případě, že nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její úměrná část prona-
jímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  
3.  1. 2014 v 10.00 hod.   
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schů-
zi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 
577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková  
na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené obálce s označe-
ním: „Výběrové řízení ul. Hložkova 1790“ na ad-
resu: TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 
1255 765 02  Otrokovice. Zadavatel si vyhra-
zuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

Výsadba v lokalitě nivy.

na jaře se lidé potěší zelení a květy nových výsadeb

Vážení spoluobčané,
s nastupující paní Zimou a s tím související zimní údržbou stano-
vených pozemních komunikací bych Vás rád požádal o ohledupl-
nost a součinnost při odstavování svých vozidel. Z předchozích 
let nám v některých ulicích našeho města dělají nesprávně zapar-
kovaná vozidla velké problémy při průjezdu komunální techniky. 
Protože poukazujete na to, že nemáte odklizený sníh apod., dovolil 
jsem si touto cestou připomenout povinnost vyplývající ze záko-
na o silničním provozu, kterou jako řidiči máme, tedy že při stání 
(parkování) musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nej-
méně 3 m pro každý směr jízdy, a apelovat na Vás. V našich silách 
bohužel není zajistit úklid jednotlivých parkovišť a odstavných 
ploch. Město Otrokovice postupně v určitých lokalitách buduje/
rozšiřuje počet parkovacích míst a ne vždy jsou všechna obsazena. 
Tím, že vozidla parkujete tam, kde to není dovoleno, nám ztěžu-
jete naši povinnost zajistit sjízdnost a schůdnost zejména místních 
komunikací. Děkuji Vám za vstřícnost a vzájemnou ohleduplnost 
a dovoluji si Vám popřát bezpečnou jízdu a pevný krok na komu-
nikacích v našem městě.   ing. vladimír Plšek, 
 ředitel Technických služeb otrokovice 

Žádost o oHleduPlné Parkování

Přijďte se podívat do nově otevřených institucí sloužících kultuře a informovanosti ve městě otrokovice. Připraveno je drobné občerstvení.



čas letí jako 
b l á z n i v ý . . .  
Dne 13. listo-
padu se dožil 
v ý z n a m n é h o 
životního jubi-
lea 85 let náš manžel, tatínek 
a dědeček, pan Josef Malý 
z Otrokovic. Dovolujeme si 
touto cestou našemu milému 
oslavenci popřát hodně zdra-
ví, štěstí, osobní a rodinné 
pohody. Manželka Jaroslava, 
syn a dcera s rodinami.  

čas, ten plyne 
jako voda, ne-
zůstane chvíli 
stát, ani se nám 
věřit nechce, 
že už budeš mít 

osmdesát. Dnes, 20. prosince, 
oslaví významné životní jubi-
leum pan tomáš kašPar. 
Pevné zdraví do dalších let 
přeje manželka Jarmila, syno-
vé František, Tomáš, Ladislav 
a vnuci Filip, Šárka, Martina, 
Laďa.

Dne 23. prosince oslaví 
manželé květa a František  
dokouPilovi 60 let spo-
lečného života – diamantovou 
svatbu. Přejeme jim do dal-
ších let hlavně hodně zdraví, 
lásky, pohody a dobré nálady. 
Dcera Jitka a synové František 
a Jirka s rodinami.

Dne 25. pro-
since oslaví 
85. narozeniny 
pan František  
n e v a ř i l . 
K tomuto život-
nímu jubileu mu srdečně gra-
tulujeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví a pohody. 
Manželka, vnuci s rodinami 
a snacha.

Děkujeme všem přátelům, 
kolegům a známým za proje-
vy soustrasti a osobní dopro-
vod na poslední cestě pana  
PhMr. karla sucHoMe-
la. S úctou a láskou budeme 
vzpomínat na jeho slušnost, 
pracovitost a laskavý humor. 
Za kolektiv lékárny Radka 
Švendová

Chci touto cestou poděkovat 
všem, kteří dne 8. listopadu  
doprovodili moji manželku 
Martu uHlárovou na 
její poslední cestě. Manžel

9
OtrOkOvické

nOviny

Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí a mezi nimi 
láska, to je most, který všechno přetrvá a všemu 
dává smysl. Dne 7. prosince uplynul již rok, co nám 
odešla naše drahá maminka, babička i dcera, paní  
dana Zbořilová. S úctou a láskou vzpomíná dce-
ra Kateřina, vnuk Matěj, maminka Danuše. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 11. prosince by oslavila naše maminka, paní  
vlasta čevelová, 85. narozeniny. Vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 12. prosince uplynul rok, co nás navždy opustila 
naše drahá maminka, manželka, dcera, babička, paní 
olga absolonová. V našich srdcích stále žiješ  
a zůstáváš milována. Děkujeme za tichou vzpomínku, 
kdo jste ji znali a měli rádi. Zarmoucená rodina.

Dne 14. prosince jsme si připomněli smutné 1. vý-
ročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Žofie 
Janotové. Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Dne 15. prosince by se dožila 100 let naše maminka, 
babička, prababička, paní bedřiška kolářová.  
S láskou stále vzpomíná rodina Kolářova.

Dne 25. prosince uplyne 2. smutné výročí, kdy nás na-
vždy opustil pan Milan křivák. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manželka, děti a vnuci. Děkujeme za 
tichou vzpomínku.

Dne 26. prosince uplynou dlouhé 4 roky, co nás na-
vždy opustila naše drahá maminka a babička, paní  
Marie Magdaléna rascHMannová. Zapalte sví-
ce, kdo jste ji rádi měli, vzpomeňte na krásné chvíle, 
které jste spolu prožívali.

Dne 27. prosince uplyne 20 let, kdy nás opustila naše 
maminka a babička, paní božena sleZáková. Kdo 
jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Dcery Hana, 
Marcela a syn Milan s rodinami.

To, že čas hojí rány, je jen pouhé zdání. V srdci zůstá-
vá bolest a vzpomínání. Dne 30. prosince vzpomeneme 
4. výročí úmrtí pana luboslava JenyŠe. S láskou 
a úctou v srdci stále vzpomíná celá rodina. Děkujeme 
všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 30. prosince uplyne 12 smutných let, co nás navždy 
opustil pan Mudr. vladislav Pintera. V našich 
srdcích ale žije dál. Kdo jste jej znali a měli rádi, vě-
nujte mu, prosím, tichou vzpomínku. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

numquam erit felix, quem torquebit felicior. Dne 
31. prosince tomu bude rok, co nás opustil milovaný  
Pavel stoklásek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. Maminka, tatínek, Jiří, Margit, Jarek, Davča, 
Natali, Radka, Kačka, Vojta.

Dne 2. ledna uplyne devět let od úmrtí pana 
Ing. Josefa Huslíka. S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 
syn Josef a dcera Helena 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 4. ledna si připomeneme 2. výročí úmrtí pana 
otakara Zatloukala. S úctou a láskou vzpomíná 
manželka Jana, dcery s rodinami a kamarádi. Děkujeme 
všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 4. ledna si připomeneme 8. výročí úmrtí, kdy nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan antonín HrocH. Za tichou vzpomínku dě-
kují manželka Jitka a dcery Jitka a Jarmila s rodinami.

odešel, ale v našich srdcích zůstává dál. Dne 5. ledna 
vzpomínáme 7 let od úmrtí pana aleše kundery.  
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 16. led-
na si připomeneme smutné 5. výročí úmrtí pana  
vladimíra PodHornéHo. S láskou vzpomínají 
manželka Marie a dcery Marie a Jiřina s rodinami. Dě-
kujeme za tichou vzpomínku.

Dne 21. října uplynulo již 25 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek pan 
Pavel Martynek. Dne  17. prosince 
jsme si připomněli  9. výročí úmrtí naší 
milované maminky, sestry a babičky paní 
ludmily Martynkové. Za tichou                

    vzpomínku děkují děti a sestry s rodinami.

Vyřiďte pozdrav každému, kdo mě měl někdy rád, mně už se nikdy 
nerozední, budu teď věčný spánek spát... 
Dne 2. prosince uplynulo 30 let, co zemřela paní Marie HeGrová. 
Dne 10. prosince uplynul 1 rok od úmrtí pana václava oHarka. 
Dne 12. prosince by se dožil 100 let pan emil HeGr. Vzpomínají 
rodiny Hegrova, Němcova a Oharkova.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 2. prosince jsme si při-
pomněli 3. výročí odchodu naší maminky a babičky, 
paní Zdeňky novákové. S láskou a úctou vzpomí-
nají synové Jaroslav a Zdeněk s rodinami.

poctivou prací vyplnil jsi celé žití a radostí Ti bylo 
štěstí rodiny. Dne 17. prosince to byly 2 smutné roky, 
co zemřel náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan  
František krček. S láskou vzpomínají dcery Věra  
a Zdenka s rodinami.

loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest zane-
chal jsi v nás. Dne 21. prosince si připomeneme 1. vý-
ročí úmrtí pana Ing. stanislava PIka. Stále vzpomí-
nají sestra Jaroslava a bratr Pavel s rodinami.

Dne 2. prosince by se dožil 80 let pan Michal 
ŠiMkovič. Vzpomínají manželka Marie, dcery 
Hana a Jitka s rodinami.

Dne 3. prosince jsme si připomněli 3. výročí, kdy nás 
navždy opustil pan stanislav koPecký. S láskou 
vzpomínají manželka, syn s rodinou, rodina a nejbližší 
přátelé.

Dne 5. prosince tomu bylo 5 let, kdy nás navždy opustil 
náš manžel, tatínek a dědeček, pan Josef bráZdil.  
S láskou vzpomínají manželka, sestra a děti s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi. 
Dne 5. prosince uplynulo 10 let, kdy nás opustil pan 
Jaroslav kubičík. Stále vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

ptáme se zas a znova, když přicházíme k Vašim hrobům, proč Vaše 
srdce musela přestat bít, vždyť jste mohli pro nás žít. Dne 6. pro-
since uplynul stále smutný i třetí rok, kdy nás navždy opustila má 
maminka a babička, paní Marie vančíková. Dne 21. prosince 
vzpomeneme 6. výročí úmrtí jejího bratra, pana Jana kobylíka. 
27. prosince tomu bude 18 let, co navždy odešel tatínek a dědeček,  
pan Jaromír vančík. S láskou a úctou vzpomí-
nají dcera Jana a vnuk Nicolas Mário. Zádušní mše 
za zemřelé proběhne dne 22. prosince v 10.30 hodin 
v kostele sv. Vojtěcha.

sPolečenská kronika

 

blaHoPřání

Poděkování

společenská 
kronika: 

cena za zveřejně-
ní ve Společen-
ské kronice je 
120 Kč vč. DPH/
osoba. Podklady 
a platby přijí-
má pracovnice 
p ř e d p r o d e j e 
O t r o k o v i c k é 
BESEDY, příze-
mí, Po–Pá 8–12  
a 13–18 hod.
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Firma Martin Kytka 
nabízí služby v oboru 

KÁCENÍ, 
ořezu stromů a rizikového kácení stromo-
lezectvím. Ceny jsou vždy stanoveny po 
individuální prohlídce daného stromu

 a posouzení případných rizik
 a náročnosti práce. V případě zájmu 

nás neváhejte kontaktovat na 
tel.: 737 635 748. 

Veškeré informace naleznete na
www.martinkytka.webnode.cz

inZerce

koupím v Otrokovicích byt 
za rozumnou cenu, opravy ne-
vadí. Tel.: 728 652 007.

Hledám menší RD nebo byt 
v Otrokovicích. 
Tel: 722 126 474.



Představenstvo společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, 
a. s. schválilo ceny vodné-
ho a stočného od 1. ledna 
příštího roku. Cena vodného 
a stočného pro rok 2014 je 
zvýšena pouze o míru inflace 
2,0 %.  Za dvouleté období 
2013 a 2014 tak stoupne cena 
pro vodné a stočné na Zlínsku 
za rok v průměru o jediné pro-
cento.

Zatímco letos většina oby-
vatel Zlínska platí za 1 000  li-
trů upravené pitné vody a její 
následné odvedení a vyčištění 

84,01 Kč (s DPH), od Nového 
roku to bude v celé tarifní ob-
lasti 85,69 Kč (s DPH). Cena 
vodného a stočného se tak 
zvýší o 1,68 Kč za 1 000 litrů 
odebrané a následně vyčištěné 
vody. 

Za částku cca sedmi korun 
a třiceti haléřů za den, kte-
rá zahrnuje úhradu za denní 
spotřebu pitné vody, odvedení 
vody odpadní a její následné 
vyčištění, získá každý spotře-
bitel kompletní servis, zahrnu-
jící vodu k mytí, vaření, pití, 
praní, úklidu, splachování…

10 OtrOkOvické
nOviny

I žáci základních škol mají své kon-
ference. V ZŠ Čtyřlístek v Uherském 
Hradišti se konal 2. ročník jedné ta-
kové. Jednalo se o Dětskou vědeckou 
konferenci pod záštitou Univerzity 
Palackého Olomouc a ve spolupráci 
s Mensou ČR. 

Zajímalo nás, jak to na takových 
akcích chodí a taky víme, že máme co 
ukázat a čím se pochlubit. Náš příspě-
vek se týkal vytváření animovaných 
filmů a animační dílny, která v rámci 
výtvarné výchovy v naší škole fun-
guje už třetím rokem. Našimi repre-
zentanty se stala skupina žáků 8. A 
a 8. B. Pečlivě připravený příspěvek, 
prezentaci a ukázky naší práce orga-
nizátoři zařadili do sekce společen-
ských věd a umění. V ZŠ Čtyřlístek 
jsme se cítili velmi dobře, vždyť se-
bevědomí nám posílily už jmenovky, 
které jsme dostali při registraci. Celý 
program a příspěvky dalších účast-
níků jsme zaujatě sledovali … a pak 
přišla řada i na nás. V příjemné at-

mosféře jsme „přednesli“ své pojed-
nání o tom, jak vznikají naše filmy. 
Zhodnotili jsme, jak se nám podařil 
crowdfundingový projekt Animační 
dílna na portále Hithit. Představili 
jsme vítězný film loňského ročníku 
soutěže Velehradská kamera na téma 
Cyril a Metoděj a s přehledem jsme 
odpovídali na dotazy publika.  Bylo 
fajn být mezi lidmi, kteří se věnu-
jí nejrůznějším oborům nad rámec 
školních povinností, kteří věcem 
rozumějí do hloubky a umějí o nich 
povídat. Bylo zajímavé seznamovat 
se s ostatními příspěvky a pak s jejich 
autory diskutovat. Bylo povzbuzující 
vidět zájem o naši prezentaci. Bylo 
úžasné dokázat si, že to zvládneme, 
že na vědecké konferenci dokážeme 
bez problémů vystoupit a že můžeme 
obohatit publikum. Toto setkání nás 
určitě opět posunulo dál a motivuje 
nás k další tvůrčí a umělecké práci. 
 Ivana řeZníčková, 
 ZŠ mánesova 

ZŠ Mánesova na ii. dětské vědecké konferenci

Výstavba filtrační stanice pro pit-
nou vodu i rekonstrukce školy jsou 
dosavadními dokladovatelnými 
a hmatatelnými výsledky podpory 
poskytované Otrokovicemi súdán-
ské vesničce Wad Ben Naga. Pro 
tyto účely vyčlenila otrokovická 
radnice na základě schváleného 
jednostranného memoranda o spo-
lupráci v posledních dvou letech 
150 tisíc korun. Zastupitelé schvá-
lili v listopadu pro výše popsané 
účely poskytnutí stotisícové část-
ky na rekonstrukci a dovybavení 
dívčích a chlapeckých tříd v míst-
ních školách v roce 2013–2014.

Město Otrokovice uzavřelo se 
súdánskou vesnicí Wad Ben Naga 
memorandum o spolupráci v ob-
lasti školské, kulturní a humanitár-
ní pro léta 2011 až 2014, například 
přivedení pitné vody do vesnice 
pomocí vybudování studny. V ná-

vaznosti na geologické průzkumy 
to však nebylo možné, proto měs-
to přistoupilo na výstavbu filtrační 
stanice. Celková cena stavby byla 
více než dvě stě tisíc korun. V dů-
sledku vydatných dešťů v polovi-
ně roku 2012 došlo k částečnému 
zhroucení mateřské školy ve Wad 
Ben Naga. Za deset tisíc korun od 
Otrokovic mohla být zrekonstruo-
vána budova školky, její ohradní 
zdi a záchodky. Spolupráce Ot-
rokovic a Wad Ben Naga začala 
v otrokovické ZŠ Trávníky díky 
iniciativě Pavla Onderky a jeho 
matky Jaroslavy Onderkové, uči-
telky ZŠ Trávníky. Jako první se 
uskutečnil sběr hraček a pomůcek 
pro súdánské děti prvního stupně 
základní školy. Žáci i učitelé tehdy 
nashromáždili na 250 kg materiá-
lu, který archeologická expedice 
doručila do vesnice.  (red)

otrokovice pomáhají opravit školy v africe
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

 AUTOVRAKŮ 
 

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku 

NA MÍSTĚ 
 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 
Autovrakoviště Třebětice 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak vyplatíme 

1000,- Kč 

Okres ZLÍN 2013 bez 
DPH

2014 bez 
DPH

2014 včetně 
DPH (15 %)

vodné 36,98 37,72 43,38

stočné 36,07 36,79 42,31

vodné + stočné 73,05 74,51 85,69

cena vody platná od 1. 1. 2014: (údaje v kč/m3)

moRaVsKá VoDáRensKá, a.s., tel. 840 668 668, www.smv.cz

cena vodného a stočného pro rok 2014 
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dlouhodobý program v ZŠ t. G. 
Masaryka normální je nekouřit
V lednu tohoto roku byl 
ve škole TGM spuštěn 
dlouhodobý preventivní 
program „Normální je ne-
kouřit“. Ráda bych vás se-
známila s obsahem progra-
mu a s důvody, které nás 
k tomu vedly. 

Většina z nás ví, že kou-
ření zdraví neprospívá, ale 
ne každý ví, kdy přichází 
okamžik rozhodnutí kou-
řit, či nekouřit. Možná vás 
překvapí, že průměrný věk 
začátku kouření je kolem 
desátého roku a největší 
nárůst v patnácti letech. 
V tomto věku překvapivě 
kouří víc dívek než chlap-
ců. Důvody jsou různé. 
Kamarádi, zvědavost nebo 
i vliv rodiny. Je tedy nutné 
začít na děti působit co nej-
dříve. Prostředí školy nám 
dává optimální možnost.

Program nazvaný „Nor-
mální je nekouřit“ provádí 
žáky během pěti let  formo-
váním pozitivního a odpo-
vědného postoje ke svému 
zdraví a ke zdravému ži-
votnímu stylu. Průvodcem 
programu je veverka Věr-
ka, která si s dětmi povídá 
o zdraví, o aktivním pohy-
bu ve volném čase, o zdra-
vé výživě a o zvířátkách. 
Zábavnou formou se tak 
žáci seznámí s tím, že kou-
ření není normální součástí 
našeho životního stylu. Do-
zvědí se, co je zdravé a co 
ne, o orientaci v rizicích, se 
kterými se mohou setkat, 

a o účinné prevenci tak, 
aby byly připraveny ucho-
vat si své zdraví i v dospě-
losti. Program je zaměřený 
na komplexní podporu 
zdravého životního stylu 
a prevenci kouření u dětí 
mladšího školního věku. 

Hlavním cílem naší prá-
ce je tedy snaha o to, aby se 
děti vědomě rozhodly stát 
nekuřákem, aby se naučily 
pracovat a reagovat v zá-
těžových situacích a taky 
práce na zvyšování jejich 
sebevědomí. Rizikovost 
kouření je navíc začleněna 
do dalších programů, které 
v naší škole souběžně pro-
bíhají.

V projektu spolupracuje-
me s krajskou hygienickou 
stanicí ve Zlíně a oslovili 
jsme i rodiče. KHS orga-
nizuje každoročně v naší 
škole program „Vyberme 
si zdraví“. Jedno dopoledne 
se děti opět zabývají správ-
ným způsobem stravování, 
informují se o potravinách, 
které jsou pro člověka zdra-
vé a které nikoliv. 

Přínos preventiv-
ních programů, to je běh 
na dlouhou trať. Člověk se 
musí obrnit trpělivostí a ne-
dat se odradit občasným 
neúspěchem. Dobré lidské 
zdraví je atribut, který nás 
provází celý život. Určitě 
se vyplatí začít do něj in-
vestovat co nejdříve. 
Mgr. Ivana beZděková, 

 metodička prevence

S nebývalým zájmem se setkali 
na Střední průmyslové škole Otroko-
vice, kde proběhl 3. prosince Den ote-
vřených dílen a laboratoří. Do areálu 
školy na Baťově se přišly podívat více 
než dvě stovky žáků. Zájem měli ze-
jména o chemické a technické obory, 
které škola od září nabízí.  Akce probí-
hala ve třech chemických laboratořích, 
autodílně, v dílnách elektra a v kuchy-
ni. V laboratořích bylo nachystáno 
25 různých pokusů (faraonovi hadi, 
sopka na stole, bengálské ohně, kou-
zelné baňky, hořící gel, tajné písmo, 
extrakce, destilace alkoholu, kontrola 
alkoholu na metanol, tvrdost vody, vý-
roba slizu, falešná krev aj.) V kuchyni 
si vyráběli žáci jednohubky a zdobili 
perníčky.  

„Smyslem akce bylo přivést co nej-
větší počet žáků do naší školy, aby se 
přesvědčili o tom, že chemie nemusí 
být těžká. Aby si sami vyzkoušeli, že 
ji lze dělat také zajímavou formou,“ 
vysvětlil ředitel školy Libor Basel. 
 Mgr. Jana vodáková, 
 spŠ otrokovice, www.zkola.cz

sloučení škol přineslo první plody

Jelikož přibývá stále více dětí, které nastupují 
do 1. tříd s vadou řeči, je důležitá podpora lo-
gopedické péče, a to nejen u klinických logo-
pedů a logopedických pracovníků, ale i ve ško-
lách. Proto jsme se i my na naší ZŠ Trávníky 
Otrokovice rozhodli v letošním školním roce 
2013/2014 pomoci dětem s jejich logopedic-
kými problémy, a to zařazením kolektivních 
logopedických chvilek do výchovně vzděláva-
cího programu. Nejedná se o diagnostiku nebo 
nápravu hlásek v řeči dítěte, ale o preventivní 
kolektivní práci s dětmi, která probíhá v jejich 
běžném školním dnu a nenásilným způsobem 
u nich vlastně podporuje správnou výslovnost. 
Paní učitelky učí žáky hravou formou ovládat 
dech, tempo, intonaci řeči, procvičují se mlu-
vidla, jsou prováděna dechová, sluchová a ar-
tikulační cvičení, rozšiřuje se slovní zásoba. 
Jsou zařazovány takové činnosti, které u dětí 
podporují správný řečový rozvoj.

Při naší školní družině také pracuje již třetím 
rokem zájmový útvar logopedie Mrštné jazýč-
ky. Práce navazuje na logopedickou prevenci 

v mateřských školách, rozvíjí se spolupráce 
s klinickými logopedy, ke kterým děti dochází. 
Cílem je naučit děti správně vyslovovat a tré-
novat některé hlásky, podporovat zřetelnou 
a srozumitelnou mluvu. 

Samotná návštěva logopeda či práce paních 
učitelek však nestačí. Důležitou roli hrají také 
rodiče, proto na spolupráci s nimi nezapomí-
náme.

S nápravou řeči je nutné začít co nejdříve. 
Včasná logopedická péče se vždy vyplatí.  Dítě 
se cítí jistěji, posílí se jeho sebevědomí, vyhne 
se řadě problémů, které ho mohou později po-
tkat.

Děti mají z každého úspěchu radost, a proto 
je často chválíme a povzbuzujeme. Pochvala 
a odměna jsou totiž pro ně největší motivací.

Rodičům, kteří se s logopedickým problé-
mem u svých dětí potýkají, přeji hodně úspě-
chů a hlavně velkou výdrž a trpělivost! 
 renata dovrtělová, 
 vychovatelka ŠD a logopedická asistentka
 ZŠ Trávníky

Proč nemluvit správně?

Postižené děti se projedou 
na koni díky městu

Finančním darem 35 tisíc korun 
podpořilo Zastupitelstvo měs-
ta Otrokovice hiporehabilitační 
kroužek. Peníze budou využity 
na výživu a ustájení koně, vyu-
žívaného nejen otrokovickými 
dětmi se zdravotním postižením 
v terapii nabízející uvolnění 
napětí svalů. „Kontakt zvířete 
a postiženého dítěte je v mnoha 
ohledech jedinečný. Jako velmi 
důležitý vnímám také psycho-
logický efekt, kdy při navázání 
kontaktu dochází ke zklidnění 
dítěte. Kůň může být také moti-
vem pro postiženého více se za-
pojit při cvičení, a zlepšovat tak 
svou kondici, ať už vědomě, či ne. 
Hiporehabilitační kroužek, který 
navštěvovalo v loňském roce de-
vět dětí, funguje pod Domem dětí 
a mládeže Sluníčko. Do hřebčína 
v Napajedlích tak měly možnost 
o prázdninách docházet například 
i děti z příměstského tábora. Vel-
kým benefitem je také to, že díky 
podpoře partnerů, mezi které se 
řadí i město Otrokovice, je krou-
žek pro postižené děti zdarma,“ 
komentoval starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek.        (vac)
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Mikulášská a vánoční hala prověřily fyzičku malých atletů

Skoro sto padesát dětí ze 
Zlínského kraje a Kopřivnice 
závodilo v atletické soutěži 
přípravek při Mikulášské hale 
3. prosince. O týden později 

se skoro stovka starších dětí 
ze stejných měst zúčastnila 
Vánoční haly. Zatímco mladší 
děti házely medicinbalem, bě-
haly přes překážky a skákaly 

do dálky, starší házely míč-
kem, skákaly do dálky a běže-
ly 40 yardů. Z otrokovických 
dětí stanuli na stupních vítězů 
Aleš Kučera, Tadeáš Kašpá-

rek, Simona Hrachovská, Ni-
kola Veselá, Michal Bujdák, 
Marian Pražák, Adéla Sava-
rová, Tereza Stašková, Filip 
Maňásek, Denisa Marčíková, 

Simona Horáková, Kateřina 
Samohýlová, Marek Sotolář, 
Jakub Olšák, Oliver Pavlíček, 
Michal Pernička, Linda Máča-
lová a Natálie Mádrová.  (ano)

Do sezony jsme vstupovali po vcelku kvalitní 
letní přípravě, v rámci které jsme absolvovali 
slušnou porci přípravných zápasů. V průběhu 
podzimní části však naše řady prořídly o dvě 
hráčky patřící k pilířům obrany. Z osobních 
důvodů ukončila činnost Adriana Remešová 
a z pracovních důvodů se asi budeme muset 
obejít bez Jany Žůrkové. Potěšitelné je, že se 
do sestavy vrátily zraněné Lenka Minaříková, 
Michaela Sekulová a Jana Machovská.

Úvodní utkání ve Zlíně jsme tentokrát ne-
zvládli. Při absenci Julie Varhaníkové, v tu 
dobu již Dolečkové, jsme podlehli poměrně 
vysokým rozdílem. V následujících kolech 
jsme však již začali sbírat body. Po vítězství 
v pražských Kobylisích jsme si neuvědomova-
li, že budeme na podzim jediným týmem, který 
je dokáže porazit, a to ještě v jejich domácím 
prostředí. Proto se jeví jako nepochopitelná 
prohra v domácím prostředí s Porubou. Té 
jsme podlehli po tragickém výkonu ve 2. polo-
čase. V Praze na Slavii jsme podali velmi dob-
rý výkon, z těsné výhry se ale radovaly mladé 
slávistky. V ostatních zápasech jsme zvítězili. 
Zvláště si ceníme vítězství v Olomouci, kde 
proti nám nastoupilo družstvo výrazně posílené 
o hráčky z WHIL a debaklu, který jsme uštěd-
řili v posledním zápase pražským Vršovicím. 
Důležité body jsme dovezli také z Mostu, kam 
jsme odjeli pouze s jednou brankářkou a osmi 
hráčkami.

V současné době je kádr poměrně stabili-
zovaný. Zdá se, že děvčata již pochopila, že 
jedině dobrý kolektiv a tréninkové úsilí jsou 
základními kameny úspěchu. Dobře zapadly 
i dorostenky Divílková, Vysloužilová a Seku-
lová, které se zlepšují a mají velkou perspek-
tivu.  V čele tabulky střelkyň se opět usadila 
Julia Dolečková, která potvrzuje střeleckou 
formu z loňského roku. Velmi dobré výkony 
podává Pavla Nevařilová. V závěru soutěže se 
dostává do výborné formy i Marcela Ličmano-
vá, která zvláště v posledních třech zápasech 
uplatnila své dirigentské schopnosti. Velkou 
oporu máme i v brankářkách Vitáskové a Tova-
ryšové. Obrovský kus práce odvedla nejmladší 
hráčka, teprve šestnáctiletá Tereza Divílková. 

Po polovině soutěže jsme s minimálním od-
stupem 4 bodů na první Kobylisy a jednoho 
bodu na pražskou Slavii na 3. místě. Na záda 
nám však dýchají Vršovice a Zlín, které mají 
stejný počet bodů, ale horší skóre.  Doufejme, 
že zimní přestávku děvčata využijí ke kvalitní 
přípravě, během které absolvují turnaje v Ra-
kousku, na Slovensku. doma se představí při 
tradičním turnaji Jiskra winter Handball 
cup 2014, který bude tentokrát jednodenní 
a uskuteční se 25. ledna. Dne 14. 1. se Júlia 
Dolečková, Marcela Ličmanová a Pavla Neva-
řilová zúčastní exhibičního utkání hvězd 1. ligy 
Čechy – Morava. V Novém Veselí  budou náš 
oddíl reprezentovat v dresu Moravy.  

 Zbyšek cileček, vedoucí družstva

otrokovické házenkářky: dobrý 
kolektiv a píle pomáhají vyhrávat
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VÁM PŘEJE
ING. JANA JUŘENČÁKOVÁ

VAšE KANDIDÁTKA DO SENÁTU 
A JEJÍ VNOUČATA 

Čalounictví Otrokovice
Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice

Panteři zabojují s ostravou před tv kamerami SK Baťov 1930, o. s. zve všechny na 

vánoční fotbálek 
25. prosince od 10 hodin ve Sportovním areálu Baťov. V přátelském 
utkání proti sobě stanou týmy mužů SK Baťov 1930 a „Tým hvězd“ 

pod vedením Petra Zapletala. Výtěžek z dobrovolného vstupné popu-
tuje ihned po skončení akce ve prospěch Naděje Otrokovické o.p.s. 

Neseďte doma, přijďte mezi nás – nemocní Parkin-
sonovou chorobou i ti, kteří chtějí pomoci. Pravidel-
né cvičení bude zahájeno 8. 1. 2014 v 15.00 hodin 
v otrokovické sokolovně. Zájemci o podrobnosti, 

obraťte se, prosím, na Ing. Zdenku Kymlovou na tel.: 
775 760 802, příp. e-mail z.kymlova@seznam.cz. 
 ing. Zdenka kyMlová, cvičitelka zdravotní TV 
 i. třídy a předsedkyně parkinson klubu Zlín

v sokolovně zahajují pravidelné cvičení pro parkinsoniky

Florbalová extraligová soutěž 
má za sebou dvě třetiny základ-
ní části a otrokovičtí Panteři se 
aktuálně nacházejí na šesté příč-
ce tabulky. Manažer klubu Petr 
Hrabec by ještě zkraje sezony 
takové umístění bral s radostí, 
ovšem s ohledem na možnosti, 
které se Panterům letos naskytly, 
není úplně spokojený. Panteři 
totiž v letošním ročníku doká-
zali doma špičkovými výkony 
porazit Tatran Střešovice, nejú-
spěšnější český florbalový tým, 
i loňského mistra Vítkovice, 
zato venku se příliš nepředvedli. 
„Musím říct, že zápas proti Stře-
šovicím hodnotím osobně jako  
ten nejlepší, který jsme v naší 
historii odehráli,“ říká Hrabec.

Z čeho tedy pramení nespoko-
jenost manažera klubu? „To, co 
umíme předvádět doma s pod-
porou našich fantastických di-
váků, nedokážeme zopakovat ve 
venkovních zápasech, a co hůře, 
domácím výkonům se nejsme 
ani zdaleka schopni přiblížit. V 
některých zápasech jsme byli 
doslova a do písmene trapní,“ 

přemítá Hrabec. Panteři kromě 
ligového klání velice dobře pů-
sobí v pohárové soutěži. Tým se 
probojoval do semifinále, které 
bude přenášet přímým přenosem 
ČT Sport 27. prosince od 19.00 
hodin. „V poháru jsme i přes ne-
skutečný los, který nás v pracov-
ních dnech zavál například do 
Českých Budějovic, Pelhřimova 
či Trutnova, dokráčeli hodně 
daleko. Navíc jsme v klíčovém 
duelu o semifinále porazili své-
ho moravského rivala z Brna 
rozdílem třídy 10:3 a to se cení,“ 
zdůraznil manažer.

Je tedy jasné, že klub od his-
torického úspěchu dělí pouhý 
jeden zápas. „V semifinále na-
razíme na FBC Ostrava a jsem 
pevně přesvědčený, že za vy-
datné pomoci diváků utkání hra-
né ve Zlíně zvládneme. Tímto 
bych rád pozval všechny naše 

fanoušky do hlediště. S ohledem 
na vánoční čas a štědrost našich 
partnerů bude utkání bez vstup-
ného a bude mít také charitativní 
rozměr, a tak věřím, že fanoušci 
ušetřené korunky věnují na dob-
rou věc,“ říká Hrabec.

Již v loňském roce Panteři 
podpořili dětský domov akcí, 
kdy diváci po první brance utká-
ní naházeli na plochu kolem 300 
plyšáků a ti pak udělali radost 
dětem v dětském domově. „Le-
tos tuto povedenou věc zopaku-
jeme a ještě navíc za každého 
plyšáka klub přispěje 3 Kč jed-
né charitativní organizaci. Vše  
o akci se diváci dozvědí s před-
stihem na našem FB profilu,“ 
doplnil Hrabec.

Panteři nemají jen týmové 
úspěchy, ale hned trojice hráčů 
byla pozvána na své první repre-
zentační soustředění. „Z kluků 
mám opravdovou radost a věřím, 
že aspoň jeden z trojice Lukáš 
Uhrinovský, Radovan Michajlo-
vič a Michal Nagy se podívá na 
MS 2014,“ říká s přesvědčením 
manažer Panterů.  (red)

Přijďte podpořit Pantery 
na semifinále českého 

poháru do Zlína. utkání 
se koná 27. prosince od            

19 hodin v hale euronics.
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