
Vážení spoluobčané, 
v letošním roce společně vzpomeneme několika významných výro-
čí, ke kterým se přihlásí nejrůznějšími akcemi také město otrokovi-
ce. Celý svět si především připomene 100. výročí začátku I. světové 
války. byla to válka, která definitivně ukončila tzv. „krásné časy“, 
kdy lidé věřili, že lidstvo čeká jen ničím neomezený pokrok; válka, 
která si právě kvůli technickému vývoji a zavedení nových zbraní 
vyžádala na různých bojištích miliony obětí a rozsahem, brutalitou 
bojů a strašlivostí důsledků neměla do té doby obdoby. Válečné 
běsnění citelně zasáhlo také naší vlast, o čemž svědčí tisíce po-
mníčků našich padlých dědů a pradědů. 
 nepřehlédnutelným a pro otrokovice mimořádně významným je 
také 120. výročí založení firmy baťa. Když ji v roce 1894 souro-
zenci antonín, anna a Tomáš baťovi ve Zlíně zakládali, nemohl 
nikdo tušit, jak výrazně zasáhne do života nejen zdejšího regionu, 
ale i celé naší země, evropy a světa. Firma přivedla do otrokovic 
významné osobnosti nejrůznějších profesí, které se svým tvůrčím 
způsobem nesmazatelně zapsaly do podoby města. patřili k nim 
architekti František lydie Gahura a Vladimír Karfík, stavitelé Jan 
Kašpar, stanislav Karas, bohumil černý. Generaci otrokovických 
žáků ovlivnili pedagogové František lísek, Vladimír Konvička aj., 
např. špičkoví technici výzkumných ústavů, letecké továrny atd.  
s baťovským průmyslem souviselo také zřízení koželužské průmys-
lovky a výstavba tří budov základního školství. 
Všestranný rozvoj otrokovic zahájený příchodem firmy baťa sto-
jí nepochybně na počátku toho, čím je naše město dnes. proto se 
chceme k oslavám vzniku firmy připojit a pravidelně Vás informo-
vat o konaných akcích. přitom neopomeneme ani jiné významné 
baťovské výročí – sto let od narození syna zakladatele firmy, To-
máše bati juniora (17. 9. 1914–1. 9. 2008).
sta let by se v tomto roce dožil rovněž Josef Valčík, statečný vo-
ják, který položil svůj život při nejvýznamnější akci zahraničního 
odboje v průběhu II. světové války, při atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. Rodák ze smoliny před 
válkou pracoval jako koželuh v baťových pomocných závodech  
v otrokovicích, a proto si jej naše město s vděčností připomene při 
příležitosti jeho jubilea u pomníčku v Tomě.
V neposlední řadě oslaví otrokovice v tomto roce také 50. výročí 
povýšení na město. To, co bylo fakticky zahájeno proměnou otro-
kovic působením firmy baťa, bylo dovršeno v roce 1964, kdy otro-
kovice spolu s Kvítkovicemi získaly status města.
a tak bych mohla pokračovat dále, např. 120. výročím založení 
sboru dobrovolných hasičů Kvítkovice, kteří směřují své oslavy na 
otrokovické letní slavnosti, akcemi pořádanými otrokovickou be-
seDou.  a to jsem Vám ještě nestačila napsat o školství, které je 
jedno z nejdůležitějších městem podporovaných priorit.   
 Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury
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Kultura v Otrokovicích se 
bude mít zase o něco lépe. 
Díky nové Městské galerii Ot-
rokovice, zbudované v místě 
bývalého baru v rohové části 
městského úřadu, našli zázemí 
členové Klubu přátel historie 
Otrokovic, Fotokolubu Beseda 
a členové uměleckého sdruže-
ní  Rozumění. Další kulturně-
-společenskou událostí se stalo 
otevření Turistického informač-
ního centra v Otrokovické 
BeseDě v místě někdejšího 

předprodeje. slavnostního aktu 
otevření nové galerie se kromě 
představitelů města, Zlínského 
kraje i senátu zúčastnily také 
významné osobnosti umělec-
kého světa Pavla Kotyzová či 
Jindřich Štreit. 

„Když jsem přišel do této 
galerie, upoutal mě plakát hned 
za dveřmi. Z tohoto plakátu 
jsem zjistil, že o Otrokovicích 
se vědělo už šest tisíc let před 
Kristem. To znamená, že když 
k tomu přičteme ještě dva tisíce 

našeho letopočtu, o Otrokovi-
cích se mluví už osm tisíc let. 
A teprve současné vedení města 
po osmi tisících letech zřídilo 
galerii,“ poukázal s nadsázkou 
světoznámý fotograf. Zároveň 
pochválil, stejně jako peda-
gožka Univerzity Tomáše Bati 
a členka uměleckého spolku 
Valašský názor Pavla Kotyzo-
vá, propojení fotografie, vý-
tvarného umění a historie a také 
umění amatérského a profesio-
nálního.  pokrač. na str. 2
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Město přeje kultuře a informovanosti
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Testík. Ředitel otrokovické beseDY Michal Mynář dal při otevírání infocentra jedné z jeho pra-
covnic, Marcele Kozlové,  malý testík. Radila mu jako návštěvníkovi města, kde se dobře najíst nebo 
jak strávit volný čas v otrokovicích či okolí.  snímky: Anna novoTná

nový kulturní stánek. Městská galerie byla uvedena v život slavnostním přestřižením pásky. Toho 
se kromě starosty a místostarosty otrokovic zúčastnili představitelé spolků, které budou mít v galerii 
zázemí, a také předseda senátu Milan Štěch (druhý zleva) a za Zlínský kraj Milena Kovaříková.



2
OtrOkOvické

nOviny

s
n

íM
k

y
: 

A
n

n
A

 n
o

v
o

T
n

á

otevírací doba galerie: 
denně mimo pondělí 14–18 hodin

nejbližší výstavy:

RodInnÉ sTŘíBRo  
karel Blažek, dřevořezba 
lenka Baroňová, grafika a kaligrafie
Výstava je přístupná do 7. února, vstup volný

pátek 14. února, 18 hod. Městská galerie Otrokovice, vstup volný
65 lET FoToklUBU oTRokovICE  –  vernisáž
Retrospektivní výstava fotografií jednoho z nejstarších českých 
fotoklubů, vstup volný

Městská galerie se nachází v prostorách bývalého Rally baru 
umístěného v rohové části budovy č. p. 1342 na náměstí  
3. května, která je současně pátou budovou Měst-
ského úřadu Otrokovice. svoji činnost v no-
vém kulturním stánku města vyvíjí sdružení uměl-
ců Rozumění spolu s Fotoklubem Beseda Otrokovice  
a Klubem přátel historie města Otrokovice. 
Na výstavy v Městské galerii Otrokovice je vstup volný.
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otevírací doba informačního centra: 
pondělí–pátek 8–12, 13–18 hodin

                  sobota 8–12 hodin

Nové středisko poskytování služeb naleznou návštěvníci v přízemí Otrokovické BeseDY 
v prostorách bývalého předprodeje. 

služby turistického 
informačního centra:
*Předprodej a rezervace 
vstupenek na kulturní akce 
Otrokovické BeseDY 
i jiných pořadatelů
*Předprodej a rezervace 
vstupenek v síti TICKeTART
*Poskytování turistických in-
formací o Otrokovicích a okolí
*Přehled kulturních a spole-
čenských akcí ve městě

*Informace o ubytování, do-
pravě a službách ve městě
*Cestovní agentura
*Tipy na výlety
po městě a okolí
*Nabídka propagačních 
materiálů města a okolí
*Prodej suvenýrů a turistic-
kých tiskovin 
*Prodej poštovních známek
*Prodej parkovacích kotoučů
*Inzertní vývěska 

pro Otrokovické noviny
*Prodej knih a kalendářů 
města Otrokovice
*Prodej jízdenek na MHD
*Kopírování *skenování
*Laminování *Vazby
*Přijímání a vyzvedávání 
fotozakázek
*Přístup na internet
*Možnost Wi-Fi připojení
*Akceptujeme platbu kartou 
(od 1. 2. 2014)

dokončení ze strany 1
slavnostní nálada panovala 
i při otevírání Turistického in-
formačního centra. „Město ve-
likosti Otrokovic si informační 
centrum zaslouží. Jde přede-
vším o to, abychom zajistili 
kvalitní informování veřejnos-
ti o všem, co potřebuje znát, 
a na jednom místě. K předpro-
deji vstupenek se tak připojí 
další služby, jako je prodej 
upomínkových předmětů, par-
kovacích kotoučů, poštovních 
známek, jízdenek, informace 

o ubytování, stravování, turis-
tických zajímavostech včetně 
všech souvisejících služeb,“ 
zmínil starosta Otrokovic Jaro-
slav Budek s tím, že samozřej-
mostí jsou také platby kartou, 
přístup na internet i připojení 
Wi-Fi.

„Dnešním dnem plníme další 
z našich slibů. Po vybudová-
ní nového sálu v Otrokovic-
ké BeseDě, nové Městské 
televizi Otrokovice, Městské 
kavárně a přestěhování bistra 
Dragon na nádraží otevíráme 

nové Turistické informační 
centrum. Přeji nám všem, aby 
se stalo vyhledávaným místem 
občanů Otrokovic i návštěv-
níků našeho města. V rámci 
Otrokovické BeseDY, kterou 
jsme za uplynulé tři roky změ-
nili k nepoznání, se chceme 
nyní věnovat spolu s vedením 
Otrokovické BeseDY zkva-
litnění programové nabídky 
a zlepšení efektivity všech vy-
konávaných činností,“ přiblížil 
místostarosta Otrokovic Milan 
Plesar.  Anna novoTná      

Město otrokovice přeje kultuře a informovanosti

Touha po informacích. Hojná účast na slavnostním otevření 
infocentra a zájem o propagační materiály města i další nabízené 
služby ukázaly, že otrokovičané chtějí mít přehled o svém městě 
i jeho okolí.

důstojné prostory. při otevření Městské galerie vyprávěl předseda Fotoklubu beseda petr bořuta 
o původním stavu prostor i o jednáních, která předcházela vzniku důstojného zázemí a výstavních ploch 
pro fotoklub, umělecký spolek Rozumění s předsedou Jiřím Holubem a Klub přátel historie otrokovic 
s předsedou Františkem ovesným.



pochybní prodejci řádili i v otrokovicích
strážníci Městské policie Otrokovice překazili plány pochybné-
mu prodejci, když se zastali rozrušené seniorky, kterou se snažil 
napálit.   Šmejdi, tak bývají v poslední době označováni pochyb-
ní prodejci, kteří pod nátlakem nutí bezbranné seniory k podpi-
su prázdných smluv. Při kontrole veřejného pořádku v Hotelu 
Baťov si hlídka Městské policie Otrokovice všimla starší očivid-
ně rozrušené ženy. Rozrušení a obavy plynuly z blízkosti muže, 
který byl posléze identifikován jako prodejce spotřebního zbo-
ží. V rámci reklamní akce společnosti, kterou zastupoval, byli 
senioři předem telefonicky vyrozuměni o výhře, kterou si mají 
přijít osobně vyzvednout. Při osobním jednání nutili pracovníci 
seniory k podpisu nevyplněné kupní smlouvy na prodej kuchyň-
ského zařízení v přibližné hodnotě 35 tisíc korun. strážníci zjis-
tili, že je na seniory vyvíjen nátlak při vynucování podpisu, kdy 
dotyčným byly zabaveny občanské průkazy, které jim měly být 
vráceny až po podpisu smlouvy. Dvě seniorky pod psychickým 
nátlakem smlouvu podepsaly. Hlídce pak přiznaly, že nevědí, 
co podepsaly. strážníkům se podařilo u obou seniorek takto ne-
oprávněné kupní smlouvy na místě s prodejci stornovat.    (vac)

počet toulavých koček se nezvyšuje i díky kastracím 
Otrokovická radnice již deset let realizuje program kastrace ko-
ček a kocourů, který má zabránit jejich přemnožení a následnému 
toulání po městě. Za dobu běhu se zájem veřejnosti o program 
postupně zvyšuje a nepolevuje. Otrokovičtí radní proto rozhodli 
o jeho pokračování i v roce 2014. Hlavním důvodem zavedení 
byl záměr omezit populaci toulavých koček a kocourů na přija-
telnou míru a dlouhodobě ji udržet. „Vezmeme-li v úvahu fakt, 
že každá plodná kočka má až pět koťat dvakrát do roka, může se 
jejich populace velmi rychle a nekontrolovatelně zvýšit. Velké 
množství toulavých koček s sebou nese především zdravotní rizi-
ka, která jsou největším nebezpečím pro každého člověka. Kočky 
mohou přenášet infekční nemoci, jako je prašivina, svrab, vztek-
lina, toxokaróza, toxoplazmóza a jiné. Při přemnožení populace 
by byly ohrožené i děti hrající si na znečištěném písku či trávě,“ 
upozornil otrokovický radní Jiří Ondráš. Vloni bylo v rámci pro-
gramu ošetřeno přes šedesát koček a kocourů, což je více než 
dvojnásobné množství ve srovnání s lety, kdy program začínal. 
„Za uvedené období přispělo město Otrokovice majitelům těchto 
zvířat více než šestnácti tisíci korunami. O úspěšnosti programu 
svědčí i fakt, že jsme v posledních letech nezaznamenali v sou-
vislosti s toulavými kočkami žádnou stížnost. Proto v něm hodlá-
me pokračovat i nadále,“ uvedl radní.  (red)

Tři králové vybrali čtvrt milionu
Již popatnácté chodili Otrokovicemi tři králové. Koledníci 
vybírali peníze pro charitu 11. ledna. A byli opravdu úspěš-
ní. Pětatřicet skupinek čítající malé krále Kašpara, Melichara 
a Baltazara v doprovodu dvou dospělých vybralo úctyhodných 
252 741 korun. „Výtěžek sbírky chce Charita sv. Anežky Otro-
kovice použít na přímou finanční či materiální pomoc osobám 
v sociální i hmotné nouzi, na podporu vybavení domova pro 
seniory a zajištění provozu charitního šatníku,“ uvedl zástupce 
ředitele Charity sv. Anežky Otrokovice Jiří Vlček. (ano)

novým senátorem je patrik kunčar
Lidovec Patrik Kunčar se stal po doplňovacích volbách do 
senátu Parlamentu ČR v senátním volebním obvodu č. 80 ná-
stupcem Tomia Okamury. Ve 2. kole voleb bojoval Kunčar  
s občanským demokratem Liborem Lukášem. V Otrokovicích 
zvítězil Kunčar se 77,55 % hlasů, Lukáš získal 22,44 %. Ve 2. 
kole voleb hlasovalo 1440 lidí, tedy 9,56 % oprávněných voli-
čů Otrokovic. V senátním obvodu zvítězil křesťanský demokrat 
celkem 63,3 % hlasů. Do 2. kola voleb se přitom nedostal ani 
jeden z favoritů Otrokovických. V 1. kole doplňovacích vo-
leb do senátu využilo v Otrokovicích možnost volby 17,64 % 
z celkových 15 099 voličů. V celém volebním obvodu 80 Zlín 
to přitom bylo průměrně 23,33 %. V Otrokovicích vyhrála se 
ziskem 22,31 % hlasů Milena Kovaříková (ČssD). Druhý Pa-
vel Talaš (Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury) získal  
16,38 % hlasů, což se naprosto liší od výsledků v celém obvo-
du 80 Zlín. Přesto, že jsou Otrokovice největším městem ve 
volebním obvodu, nepostoupili kandidáti zde zvolení do dru-
hého kola voleb. Ve volebním obvodu 80 Zlín získal v 1. kole 
nejvíce hlasů, 23,36 %, Patrik Kunčar (KDU-ČsL), který spolu  
s Liborem Lukášem (ODs) s 16,52 % hlasů, bojoval o senátorské 
křeslo. Na 3. místě celkově skončila Milena Kovaříková (ČssD)  
s 16,09 %. Následovali Pavel Talaš (Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury) 12,92 %, Jana Juřenčáková (NeZ) 12,84 %, 
Radomír Rafaja (KsČM) 7,34 %, Zuzana Zdráhalová Lapčíková 
(sTAN+ZHN) 7,02 %, Jiří Remeš (strana svobodných občanů) 
2,30 % a Luděk Maděra (Česká Pirátská strana) 1,56 %.   (red)
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Více než dva miliony korun 
ušetří letos otrokovická radni-
ce díky centrálnímu nákupu. 
Výrazná úspora byla dosažena 
u cen elektrické energie, slu-
žeb mobilních operátorů, tisku 
i pojištění vozidel.  

Největších úspor se podařilo 
dosáhnout v oblasti elektrické 
energie, a to díky účasti města 
na Komoditní burze PROFIT. 
Dosavadní platba za dodávku 
elektrické energie za město 
a jeho příspěvkové organizace 
a obchodní společnosti čini-
la 5,6 milionu korun za rok. 
V tomto roce to bude o 30 % 
méně, a to 3,9 milionu korun. 
„Cesta k takto razantnímu sní-
žení nákladů nebyla snadná. 
V první fázi jí předcházelo ně-
kolikaměsíční shromažďování 
a prostudování smluv samot-
ného úřadu i všech organizací 
a společností města. Teprve 

po sjednocení obchodních pod-
mínek na dodávky elektrické 
energie jsme mohli přistoupit 
k obchodování na komoditní 
burze,“ přiblížil otrokovický 
radní Jaroslav Tkadlec s tím, 
že úspor na elektrické energii 
město nedosahuje jen obcho-
dováním na burze, ale také 
řízením její spotřeby. „Ročně 
ušetříme také 300 tisíc korun 
na veřejném osvětlení díky 
využívání moderních svítidel 
a regulátorů,“ připomněl Jaro-
slav Tkadlec.  

Procentuálně nejvyšší úspo-
ry se podařilo dosáhnout u slu-
žeb mobilních operátorů, a to 
o 79 %. Z dříve hrazených 38 
tisíc měsíčně se náklady snížily 
na 8 tisíc korun. V ročním sou-
čtu tak město ušetří 360 tisíc 
korun. Dalších 150 tisíc radni-
ce uspoří na tisku dokumentů 
zakoupením tří velkých tis-

káren pro centrální tisk, které 
mají minimální náklady. Vy-
tištění černobílé strany tak při-
jde na 10 haléřů, barevné na 80 
haléřů. spoluprací obchodních 
společností města, které vlastní 
vozový park, ušetří město dal-
ších 103 tisíc korun na povin-
ném ručení. „Pro dosažení ma-
ximální možné úspory nákladů 
je velmi důležitý koncepční 
přístup, kvalitní příprava a re-
alizace výběrových řízení, což 
se v Otrokovicích daří. Vý-
sledky jsou uspokojivé, proto 
bychom ve stejném duchu rádi 
postupovali i v budoucnu u ko-
modit, jako je plyn, internetové 
připojení, kancelářské potřeby, 
výpočetní technika či revize 
zařízení,“ uzavřel radní Jaro-
slav Tkadlec.  

Mgr. lenka vACUlová, 
 tisková mluvčí 

 města otrokovice

Tabuka: přehled úspor v rámci jednotlivých komodit

Město uspořilo díky centrálnímu nákupu

 
 Finanční prostředky 

v r. 2013 (v Kč) 
Finanční prostředky 

v r. 2014 (v Kč) 
Úspora v roce 2014 

(v Kč) 
Úspora 

v % 
Elektrická energie 5 610 000 3 986 000 1 624 000 29 
Služby mobilních operátorů 456 000 96 000 360 000 79 
Centrální tisk 560 000 410 000 150 000 27 
Povinné ručení 330 000 227 000 103 000 31 
Celkem 6 956 000 4 719 000 2 237 000  
 
 
 
 

Ve čtvrtek 16. ledna byly 
v Brně zahájeny přehlídky 
Regiontour a GO, veletrhy za-
měřené na domácí i zahraniční 
cestovní ruch. Regiontour je 
mezinárodní veletrh turistic-
kých možností v regionech, 
GO  mezinárodním veletr-
hem průmyslu cestovního ru-
chu. Otrokovice vystavovaly 
ve stánku Zlínského kraje, 
který je součástí expozice 
Východní Moravy. společ-
ná prezentace Kroměřížska, 

slovácka, Valašska a Zlínska 
s Luhačovickem měla motto 
Lázně, wellness, zážitek. 

Retro styl byl zvolen jako 
hlavní téma letošních Otro-
kovických letních slavností, 
které se uskuteční ve dnech 
18.–20. července. Město Ot-
rokovice se proto kromě ne-
zapomenutelných zážitků 
z letního festivalu soustředilo 
také na prezentaci zázemí pro 
odpočinek, relaxaci, naleze-
ní tělesné i duševní harmonie 

zejména ve sportovním areálu 
Baťov. Jeho wellness centrum 
nabízí očistné prohřátí celého 
těla prostřednictvím finské 
sauny. K celkovému uvolně-
ní organismu pomůžou dva  
whirlpooly kombinující masáž 
vzduchem a vodním proudem. 
Pro milovníky individuální 
relaxace je připraveno šest 
hydromasážních van. Fyzicky 
či psychicky unavený organi-
smus získá novou energii při 
masážích. (red)

pedro a céčka. návštěvníci otrokovického stánku neodcházeli s prázdnou. Jako malý dárek si kro-
mě informací o otrokovicích odnesli třeba céčkový náramek a žvýkačku pedro. V retro stylu budou 
letos i červencové otrokovické letní slavnosti.  Foto: Anna novoTná 

otrokovice se prezentovaly na veletrhu Regiontour
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z jednání rady města 
16. 12. 2013
Rada města se na svém po-
sledním jednání v roce 2013 
zabývala celkem 38 body pro-
gramu, k nimž přijala usnesení. 
Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města.  

Radní se zabývali a násled-
ně schválili ve funkci jediného 
společníka městské společnos-
ti TeHOs předběžnou cenu 
tepelné energie na rok 2014. 
Radní dále vzali na vědomí 
celkovou zprávu o průběhu, 
nákladech i výnosech měst-
ských akcí za II. pololetí 2013. 
Rada města v dalším průběhu 
jednání projednala a násled-
ně schválila nový postup pro 

rozdělení finančních prostřed-
ků dotace na činnost v oblasti 
mládeže a sportu v roce 2014. 
Radní konkrétně zrušili stávají-
cí kritéria pro rozdělení dotace 
na činnost a schválili nová hod-
noticí kritéria poprvé tak, že 
jsou známa ještě před podáním 
žádostí jednotlivých žadatelů 
o dotaci (březen 2013). Rada 
města poté schválila projekto-
vý záměr na zvyšování kvality 
ve vzdělávání základních škol 
na území Otrokovicka s cel-
kovými předpokládanými ná-
klady max. 12 milionů korun 
hrazených ze 100  % z Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Radní 
města poté schválili pokračo-
vání úspěšného programu kas-
trace toulavých koček i kocou-
rů na území města Otrokovice 

pro rok 2014. Rada města se 
následně zabývala, projednala 
a schválila rozhodnutí o vý-
běru nejvhodnější nabídky 
na podlimitní veřejnou zakáz-
ku v režimu otevřeného řízení 
na stavební práce s názvem 
„Regionální cyklostezka č. 471 
– páteřní trasa Zlín–Otrokovi-
ce, část Otrokovice“. Jako nej-
výhodnější byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče sTRABAG 
a. s.  Radní se poté zabývali 
a schválili koncesní dokumen-
tací „provozování vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou po-
třebu v majetku města Otro-
kovice“ a zahájení koncesního 
řízení na budoucího provozo-
vatele městské kanalizace pro-
střednictvím poradce Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba 
a. s. Ve zbytku jednání se radní 

zabývali nájemními smlouva-
mi na městské byty a nebytové 
prostory, stejně tak i věcnými 
břemeny na pozemcích města.

z jednání zastupitelstva 
města 12. 12. 2013
Při svém posledním jednání 
v roce 2013 zastupitelé měs-
ta projednali a přijali usne-
sení k 20 bodům programu. 
Všechna tato usnesení jsou 
veřejnosti k dispozici na in-
ternetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Zastupitelé města hned 
v úvodu svého jednání schvá-
lili rozpočet města Otrokovi-
ce na rok 2014 a rozpočtový 
výhled na roky 2015 a 2016. 
Více se o rozpočtu města 
dočtete uvnitř tohoto čísla 

Termín uzávěrky 64. kola výběru zájemců o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

s novou službou pro občany 
přichází Městský úřad Otroko-
vice. Lidé si z pohodlí domova 
mohou prostřednictvím webo-
vých stránek zjistit, zda pra-
covník, kterého chtějí kontak-
tovat či navštívit, je přítomen 
na pracovišti. stačí na webo-
vých stránkách města www.
otrokovice.cz otevřít seznam 
pracovníků v záložce Městský 

úřad. U každého zaměstnan-
ce je na konci řádku políčko 
přítomnost. svítí-li zeleně, je 
pracovník přítomen na úřadu, 
červená znamená opak. 

„K této službě jsme přistoupi-
li po vzoru a na základě dobrých 
zkušeností jiných úřadů. Chce-
me tak zefektivnit komunikaci 
s občany,“ vysvětlila tajemnice 
Městského úřadu Otrokovice 

Radana Zenáhlíková.  U někte-
rých pracovníků je místo zele-
ného či červeného pole malý 
otazník. „Tento znak se zobra-
zuje jen u několika pracovníků, 
kteří mají detašované pracoviště 
mimo úřad bez elektronického 
zařízení sledujícího docházku. 
Jedná se například o pobočku 
Městské knihovny na Baťově,“ 
uzavřela tajemnice.   (vac)

přítomnost pracovníka na úřadě zjistíte jednoduše
Tak, a máme to za sebou, řek-
nou si někteří z vás. A co že 
mají za sebou – no, není to nic 
jiného než poslední dobou hojně 
medializovaná povinná výměna 
řidičských průkazů. Tedy vydá-
vaných v době od 1. ledna 2001 
do 30. dubna 2004. A jak jsme 
byli úspěšní? Z celkového počtu 
3 484  řidičských průkazů, které 
podléhaly výměně za náš obvod, 
jich přes dostatečnou mediali-
zaci zůstává 626 nevyměněno. 
V letošním roce musí tito opoz-
dilci počítat s navýšením výdajů 
z rodinného rozpočtu při výměně 
dnes již neplatného řidičského 
průkazu, a to s 50  Kč, správním 
poplatkem při vydání řidičského 
průkazu do 20 dní, nebo 500  Kč 

při vydání řidičského průkazu 
do 5 pracovních dnů ode dne po-
dání žádosti. Opozdilcům je dále 
uložena bloková pokuta ve výši 
100  Kč za nesplnění povinností 
stanovených právním předpisem. 
O tom, že pokud budou zastaveni 
v silničním provozu s neplatným 
řidičských průkazem, jim hrozí 
bloková pokuta až do výše 2 000  
Kč či pokuta v rozmezí od 1 500  
Kč do 2 500  Kč v rámci správní-
ho řízení, ani nemluvě. 

Pokud se vrátíme do historie 
a vzpomeneme PŘeDCHOZÍ 
eTAPU výměny ŘP, ukončenou 
k 31. 12. 2010, tak z této etapy 
zůstává 246 nevyměněných ŘP. 

 Ing. Martin sTRAkA, 
 vedoucí oddělení evidence řidičů

skončila poslední etapa povinné výměny Řp

Vážení spoluobčané, 
pŘáTelé,
dovolte mi přivítat Vás i touto 
cestou v novém roce a popřát 
hodně zdraví, štěstí a pohody. 
Rovněž přeji mnoho úspě-
chů v každém záměru, který 
plánujete realizovat, a schop-
nost čelit výzvám, které Vás 
očekávají. Mnoho záměrů má 
v roce 2014 i město Otroko-
vice a jsem přesvědčen, že se 
nám je společně podaří  úspěš-
né realizovat. 

Již první dny roku patřily 
oslavám. Přivítali jsme nový 
rok i nově narozené děti. Také 
v Otrokovicích již máme prv-
ní miminko narozené 3. ledna 
2014. Jeho fotku Vám ukáže-
me a více informací přinese-
me až v únorovém čísle Ot-
rokovických novin, po osobní 
návštěvě rodiny. Úvod roku 
patřil skutečně slavnostním 
událostem. společně s Ot-
rokovickou BeseDOU, vý-
tvarníky, fotografy a historiky 
jsme otevřeli novou Městskou 
galerii. Týden nato jsme pře-
střihli pásku Turistického in-
formačního centra. Říká se: 
„Jak na Nový rok, tak po celý 
rok.“  I první měsíc se proto 

stane pro město symbolickým 
– ve znamení investic a otví-
rání staveb. Celkový objem 
finančních prostředků vyna-
ložených na investice je totiž 
dvojnásobný ve srovnání s ro-
kem předešlým. Již na jaře se 
začne stavět cyklostezka Otro-
kovice–Zlín, po které se první 
cyklisté projedou už na pod-
zim. Základní škola Trávníky 
se dočká nového pláště, který 
výrazně uspoří provozní ná-
klady. Na všech třech základ-
ních školách budou moderni-
zovány přírodovědné učebny, 
čímž se podstatně zlepší pod-
mínky pro výuku žáků a zvýší 
atraktivita škol. Důležitou in-
vesticí bude rovněž dokončení 
rekonstrukce stoupaček a by-
tových jader na ulici Školní 
1299, a tak bude realizována 
poslední etapa rekonstrukce 
celého domu. Nejnákladnější 
investicí, která se připravo-
vala již v roce 2013 a letos 
bude stavebně zahájena, je 
nový vjezd do areálu TOMY 
křížením se železniční tratí. 
Jeho realizací se do budoucna 
výrazně uleví Bahňáku od ná-
kladní dopravy, zejména pak 
obyvatelům v ulici Nerudova, 

kudy denně projedou stovky 
kamionů. Takto lze v krátkos-
ti shrnout skutečně ty největší 
investice roku 2014, ale těšit 
se můžeme i na řadu atrak-
tivních akcí v oblasti kultury. 
Čekají nás opět Otrokovické 
letní slavnosti letos ve stylu 
ReTRO, který Vás, věříme, 
zaujme a naladí na vlnu 60. 
a 70. let. Jedna výstava za dru-
hou se budou střídat v Městské 
galerii, opět oceníme nejlepší 
sportovce i pedagogy, udělí-
me Cenu města a najdeme-li 
vhodného kandidáta, pak také 
titul Osobnost města. V roce 
2014 si připomeneme také 50. 
výročí povýšení Otrokovic 
na město. Oslavíme 100 let 
od narození Tomáše Bati juni-
ora a také výročí výstavby Ba-
ťových závodů. Zkrátka čeká 
nás rok plný významných udá-
lostí, které, jak věřím, si ne-
necháte ujít a budete se z nich 
těšit společně s námi. 

Vážení spoluobčané, ještě 
jednou Vám přeji vše dobré 
v roce 2014, ať se Vám daří 
realizovat to, co jste si před-
sevzali. Přeji všem hezký den. 
 Mgr. Jaroslav BUdEk, 
 starosta otrokovic

novoRoční pozdRAv sTARosTy

Otrokovických novin. Zastu-
pitelé následně schválili vy-
dání Vnitřního řádu Městské 
policie Otrokovice. Zastu-
pitelé poté schválili v rámci 
majetkového a finančního 
vypořádaní půjčky mezi měs-
tem Otrokovice a TJ Jiskra 
Otrokovice uzavření dodatku 
č. 2 ke smlouvě o poskytnu-
tí půjčky ze dne 9. 11. 2011. 
Zastupitelé schválili také plán 
financování obnovy vodo-
vodů a kanalizací v majetku 
města Otrokovice na období 
2014–2023. Ve zbytku svého 
jednání se zastupitelé zabýva-
li výkupy a prodeji městských 
pozemků i věcnými břemeny 
na pozemcích města.  
 Ing. Milan plEsAR, 
 místostarosta města 
 otrokovice 

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na pRonáJEM 
nEByTovýCh pRosToR, UMísTěnýCh v pŘízEMí 
A 1. podzEMníM podlAží oBJEkTU č. p. 1342, náM.  
3. kvěTnA, nacházející se na pozemku parc. č. st. 2554 v k. ú. 
Otrokovice, o celkové výměře 57,3 m2, a to prostory pro prodej-
nu v přízemí objektu o výměře 44,3 m2 a prostory pro skladování 
v 1. podzemním podlaží objektu o výměře 13 m2. Předchozí nájemce 
zde provozoval prodejnu potravin. Město Otrokovice vyhlašuje výbě-
rové řízení za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od  1. 3. 2014 na dobu neurčitou,
2. nájemné:   a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH); b) bude hrazeno 
měsíčně předem; c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním 
nebytových prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede: a) navrhovanou 
výši nájemného za m2/rok a účel nájmu;  b) doloží kopii živnostenské-
ho oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku.
4. Vítěz VŘ před podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bez-
dlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu 
úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné prohlášení 
o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem zřízeným or-
ganizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor: a) v pronajímaných 
nebytových prostorech nebudou umisťovány a provozovány výherní 
hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitými sáz-
kami ve smyslu zákona č. 202/1990 sb., o loteriích a jiných obdob-
ných hrách, ve znění pozdějších předpisů; b) nájemce před podepsá-
ním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního 
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 pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  7. 2. 2014 v 10.00 hod.   
VŘ vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Pro-
hlídku předmětných prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 
577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace 
poskytne eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zá-
jemci osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením: „Výběrové 
řízení nám. 3. května 1342 “ na adresu:  TeHOs, s. r. o.,  k rukám 
ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

správní rada Fondu rozvo-
je bydlení ve smyslu člán-
ku 6 Zásad poskytování 
úvěrů z Fondu rozvoje by-
dlení, schváleného usne-
sením č. ZMO/284/12/12, 
stanoví termín uzávěr-

ky pro podání žádostí 64. 
kola výběrového řízení na 
7. března 2014. 

Formuláře k podání žádosti 
spolu s výpisem z uvedené-
ho předpisu jsou k dispozici 
v informacích Městského 

úřadu Otrokovice (budova  
č. 1). Tam se také vyplněné 
žádosti podávají.
 
 Mgr. Jaroslav BUdEk,
 předseda správní rady 
 Fondu rozvoje bydlení
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Jsem ráda, že se podařilo 
schválit rozpočet na rok 2014 
již v prosinci 2013. Rozpo-
čet vznikl po více jednáních 
a diskusích o tom, co je nejdů-
ležitější.  Investice jsou ještě 
větší než vloni. Protože město 
Otrokovice velmi svědomitě 
vyhlašuje ke všem investicím 
i větším výdajům výběrová ří-
zení, doufám, že se  ještě nějaké 
finanční prostředky podaří uše-
třit. Máme, takzvaně pod čarou, 
ještě některé investice, které se 
do rozpočtu nedostaly, ale moc 
bychom o jejich uskutečnění 
stáli. Škoda, že nemůžeme zvý-
šit příspěvky na kulturu a spor-
tování dětí. snad příští rok bude 
mít město větší příjem. 
 Jarmila ŠEdIvá, čssd

schvalování a příprava rozpoč-
tu města je několikaměsíční 
proces s nejistým výsledkem, 
protože o přijetí rozpočtu v Ot-
rokovicích rozhoduje 23 zastu-
pitelů, kteří musejí najít společ-
ný názor a stanovisko. Nám se 

Rozpočet na rok 2014 je vy-
rovnaný a možná ve výsledku 
i mírně přebytkový. V maxi-
mální možné míře respektuje 
záměry města a schválené 
investiční akce. Vytváří neu-
stále nadstandardní podmínky 
pro činnosti v oblastech so-
ciálních služeb, sportu i kul-
tury. V roce 2014 nás čeká 
hodně významných investic, 
například cyklostezka na Zlín, 
vjezd do Tomy. Osobně jsem 
přesvědčen, že jsou ku pro-
spěchu a ve výsledku uspokojí 
široké řady obyvatel.  
  Jiří ŠEdIvý, čssd

Rozpočet takové organizace, 
jako je naše město, nikdy ne-
bude sestaven tak, aby vyho-
voval všem. Jsem si  vědom 
tohoto faktu, ale přesto musím 
konstatovat, že rozpočet není 
dostatečně úsporný a efektivní. 
Jsou „projídány“ peníze, navý-
šila se spotřeba úřadu a naopak 
je krácen občan. Na vině není 
sám rozpočet, ale slabé vedení 

Již druhým rokem se podařilo 
sestavit vyrovnaný rozpočet 
města, což hodnotím kladně. 
Doufám, že se nám podaří  jej  
během roku i dodržet, tedy že se 
nevyskytnou  nepředvídané  vý-
daje.   Dochází k podstatnému 
navýšení  podílu  investic,  které 
i přes vysoké dotace z ROP bu-
dou vyžadovat  značné finanční 
prostředky z rozpočtu města. 
Domnívám se však, že to budou 
účelně vynaložené prostředky  
především  na dvě význam-
né akce, které vyřeší doprav-
ní  zátěž  města a její dopad 
na životní prostředí, a zásadním 
způsobem tak přispějí  ke zlep-
šení  kvality života nás všech,  
kteří zde žijeme a není nám 
lhostejné,  za jakých podmí-
nek: zahájení výstavby nového 
vjezdu do areálu TOMA mimo 
obytnou zónu a vybudování 
cyklostezky do Zlína. Bohužel  
se opět nedostane na všechny 
akce,  např. nové chodníky, 
parkoviště, opravu  městské 
haly a další.  Rozpočet města 
není  neomezený a nelze počí-
tat s vyřešením všech problémů 
v jednom roce,  jak bychom si 
to určitě všichni přáli.
 libuše Škrabolová, čssd

komentář zastupitelů k rozpočtu na rok 2014

schválení rozpočtu města 
na rok 2014 předcházelo mno-
ho jednání a konfrontací, kdy 
jsme se snažili každý upozor-
nit na věci, kterým je třeba 
věnovat větší pozornost. Ne-
znám dobrý rozpočet, protože 
vždycky se nedostane na vše 
potřebné. Přesto za klíčové 
v rozpočtu považuji investi-
ce a projekty s využitím ná-
rodních i evropských dotací, 
na nichž prostřednictvím na-
šeho místostarosty pracujeme 
několik let a které chceme 
v letošním roce zrealizovat. 
Jsou jimi zejména nový vjezd 
do TOMY, cyklostezka Ot-
rokovice–Zlín, po zateplení 
ZŠ T. G. M. i zateplení ZŠ 
Trávníky, nové přírodovědné 
učebny v otrokovických ZŠ, 
nové chodníky z dotace ze 
sFDI a další projekty, v nichž 
jsme aktivními hybateli.
JUdr. Jaroslav Tkadlec, 
 nový Impuls

Letošní proces přípravy 
a schvalování rozpočtu města 
byl ovlivněn nemocí předsedy 
finančního výboru pana Rans-
dorfa, kterému přeji brzké 
uzdravení. Letošní rozpočet 
připravil nejdříve ekonomic-
ký odbor radnice, potom se 
do něj promítly priority koali-
ce. Naše připomínky, týkající 
se např. podpory mládežnic-
kého sportu, kultury, investic 
a další, jsme sdělili prostřed-
nictvím místostarosty. Téměř 
všechny jsou nakonec v roz-
počtu zahrnuty. Je však hodně 
věcí, které se letos nepodaří 
zrealizovat, a to mě mrzí. Při 
posledních jednáních však do-
šlo k většinové shodě, a letošní 
rozpočet tak dále nezadlužuje 
město novými úvěry, je vyrov-
naný, s vyššími investicemi, 
proto jsem pro něj hlasoval! 
 vlastimír hRUBčík, 
 nový Impuls

Rozpočet pro rok 2014 hodno-
tím velmi kladně. Vzešel z kon-
struktivní dohody všech koalič-
ních a téměř i všech opozičních 
stran a byl sestaven a odhla-
sován zastupitelstvem v čase, 
kdy nebude nutno přistoupit 
k rozpočtovému provizoriu. To 
se ne vždy podaří, a proto si 
toho vážím a oceňuji to. Roz-
počet je vyrovnaný a obsahuje 
kromě mandatorních výdajů 
důležitých pro chod města také 
spoustu významných investic. 
Nemá smysl a také není prostor 
vyjmenovávat všechny. snad 
bych zmínil jen ty nejvýznam-
nější, které se promítnou v kva-
litě života našich občanů. Zcela 
určitě to je vjezd do průmyslo-
vého areálu Toma křížením pod 
železniční tratí a cyklostezka 
Zlín–Otrokovice. Neméně důle-
žité, ovšem ne v takovém obje-
mu, jsou opravy chodníků, cest 
či budování parkovacích míst. 
 Milan BERčík, čssd

Redakce otrokovických no-
vin oslovila prostřednictvím  
e-mailu všechny otrokovické 
zastupitele s tím, že je jim vy-
mezen prostor pro komentář 
k přijatému rozpočtu. zde 
jsou reakce těch, kteří v da-
ném termínu odpověděli:

Po více než deseti letech schválili otrokovičtí 
zastupitelé již v prosinci rozpočet pro nadchá-
zející rok, a nemusí se tak přistoupit k rozpoč-
tovému provizoriu. Díky optimalizaci běžných 
výdajů byl i přes rekordní investice 95 milionů 
korun, které jsou druhé nejvyšší v historii měs-
ta, schválen vyrovnaný rozpočet s celkovými 
příjmy a výdaji 352 148 900 korun.     

schválit rozpočet ještě před koncem ka-
lendářního roku se v Otrokovicích podařilo 
naposled v roce 2001. Ani letos nebylo jeho 
projednávání snadné vzhledem k plánovaným 
rekordním investicím. Ty jsou oproti roku 2013 
v dvojnásobné výši. Nejvýznamější je projekt 
nového vjezdu do průmyslového areálu TOMA 
křížením se železniční tratí, který svým finan-
cováním přesahuje do roku 2015. Celkový ob-
jem finančních prostředků na tuto akci činí 71 
milionů korun s dotací z ROP střední Morava 
ve výši 53 milionů korun. 

Celkem 17 milionů bude stát vybudování cy-
klostezky Otrokovice–Zlín, po které by se mohli 

první cyklisté projet již na podzim 2014. Dotace 
na tuto akci tvoří téměř 14 milionů korun. Zlep-
šení tepelně technických vlastností se dočká ZŠ 
Trávníky. Z celkových nákladů ve výši 15,9 mi-
lionu korun tvoří 9,5 milionu dotace. Všechny 
otrokovické základní školy získají v letošním 
roce moderní přírodovědné učebny za 8 milionů 
korun. Dotace činí 6,6 milionu korun. 

Rozpočet pamatuje i na podporu v oblasti 
kultury, humanity a zejména mládežnického 
sportu.     (red)

zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet 
města otrokovice pro rok 2014

Přes dílčí výhrady jsem popr-
vé v tomto volebním období 
návrh rozpočtu podpořil. Oce-
ňuji tím zejména skutečnost, 
že přes neplánovaný výpadek 
příjmů z výherních automatů 
a loterií zůstal rozpočet vyrov-
naný, aniž by se výrazně snížily 
prostředky určené pro mládež, 
sport, kulturu a sociální služby. 
Rovněž vítám jistou umírněnost 
v investicích, kde se již nově 
nevyskytují žádné nesmyslné 
„památníky“, jako v minulých 
letech. Nicméně s některými 
okolnostmi spojenými s nej-
větší investicí (vjezd TOMA) 
nesouhlasím.
 Ing. Miroslav MAlInA, 
 občané oE

Můj souhlas s rozpočtem je 
výsledkem kolektivního roz-
hodnutí. Investičně velmi 
náročný rozpočet bude řešit 
určitě prospěšné projekty, kte-
ré však do budoucna budou 
generovat potřebu dalších fi-
nančních zdrojů. Priority kaž-
dého zastupitele jsou dány ne-
jen hodnotami politické strany 
či hnutí, za které byl zvolen, 
ale i  vlastními hodnotami, 
znalostmi a zkušenostmi. 
Rozpočet je vždy kompromi-
sem. Jsem však přesvědčen, 
že je nutné stále udržovat fi-
nancování sociálních služeb 
a takových projektů, které se 
bezprostředně týkají ochrany 
občanů a jejich majetku. Na-
příklad se jedná o dokončení 
protipovodňových opatření 
části Bahňák či dořešení od-
vodu dešťových vod v Kvít-
kovicích. Finanční zdroje pro 
tuto oblast v rozpočtu chybí. 
Proto budu usilovat, aby 
veškeré finanční zdroje byly 
efektivně využívány. 

Ing. Jaromír hAnák, 
 čssd

Již na počátku loňského ka-
lendářního roku jsme věděli, 
že sestavení rozpočtu pro rok 
2014 bude vzhledem k téměř 
dvojnásobnému objemu inves-
tic mimořádně obtížné. Proto 
jsme už počátkem měsíce září 
sbírali potřebné informace  
a finanční objemy jednotlivých 
kapitol konzultovali s jejich 
správci. Výsledkem pak je roz-
počet, který je vyrovnaný, tedy 
neprohlubuje zadlužení města, 
získal si výraznou podporu 
zastupitelů a po více než de-
seti letech se nám ho podařilo 
schválit v řádném termínu. 

Mgr. Jaroslav BUdEk, 
 čssd

to společně, sice po usilovných 
jednáních, podařilo. Otroko-
vice mají poprvé po více než 
10 letech schválený rozpočet 
města pro rok 2014 v prosinci 
roku předešlého tak, jak je to 
běžné v zemích a regionech eU 
i v naprosté většině obcí a měst 
v ČR. Navíc jde o rozpočet vy-
rovnaný, který zahrnuje výdaje 
do všech oblastí života ve měs-
tě, podporuje činnost a aktivitu 
všech věkových skupin občanů 
Otrokovic, to vše za zvýšeného 
objemu investic. Proto jsem, po 
zapracování našich připomínek, 
rozpočet podpořila.
 Ing. Romana BUJáčková,
 nový Impuls

města, které se vyhýbá nepo-
pulárním opatřením, jež by tyto 
aspekty vyloučily. Rozpočet 
byl i v této neefektivní podobě 
odsouhlasen, protože za sou-
časného složení zastupitelstva 
nebylo možné dosáhnout lepší-
ho výsledku.
 Jiří holUB, nový Impuls

I v letošním roce budeme 
pokračovat v investování ev-
ropských dotací. Kvalitně 
připravenými projekty se nám 
podařilo získat a po měsících 

usilovné práce i obhájit ev-
ropské dotace v souhrnné výši 
přes 107 000 000 korun. Le-
tos bychom tak chtěli s jejich 
pomocí postavit nový vjezd 
do areálu TOMA podjezdem 
pod mezinárodní železnicí, 
novou cyklostezku Otrokovi-
ce–Zlín, po zateplení ZŠ T. G. 
M. zateplíme i ZŠ Trávníky, 
z dotací opravíme chodníky 
v místní části Baťov a Štěr-
koviště, a mohl bych pokra-
čovat dál. Všemi investicemi 
i podporou školství, životního 
prostředí, humanity, kultury 
a mládežnického sportu při-
dáváme další kamínky do mo-
zaiky města plného zeleně, 
kde žijí slušní a pracovití lidé.
 Ing. Milan plEsAR, 
 nový Impuls
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Zemědělství a lesní hospodářství    1 100

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby     1 851

Doprava   75 770

Vodní hospodářství        518

Vzdělávání   57 626

Kultura, církve a sdělovací prostředky   16 455

Tělovýchova a zájmová činnost   19 193

Zdravotnictví        147

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj   22 149

Ochrana životního prostředí   31 690

sociální péče   24 149

Civilní připravenost na krizové stavy        897

Bezpečnost a veřejný pořádek   10 989

Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém     2 503

státní moc, státní správa   84 867

Jiné veřejné služby a činnosti       100

Finanční operace    2 142,9

Ostatní činnosti            2

výdaje dle odvětví celkem 352 148,9

Tab. 1: příjmy města pro rok 2014 
(v tisících korun)

Daňové příjmy            220 560

Nedaňové příjmy             33 183

Kapitálové příjmy             75 637

Přijaté dotace            22 768,9

příjmy celkem          352 148,9



OtrOkOvické
nOviny6

neděle 9. února, 15 hod., velký sál Otrokovické BeseDY, 80 Kč
Podbeskydská agentura uvádí: děTský MAŠkARní plEs
skvělá zábavná show nejen pro děti. Kapitán Víťa, klaun Kuk a nezbedná Dita 
pro vás připravili gejzír zábavy, hudby, tance a soutěží. Ceny pro tři nejlepší 
masky. Balonky ZDARMA pro všechny děti.

pátek 14. února, 18 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
65 lET FoToklUBU oTRokovICE  –  vernisáž
Retrospektivní výstava fotografií jednoho z nejstarších českých fotoklubů.

sobota 15. února, 19.30 hod, velký sál Otrokovické BeseDY, 60 Kč
diskotéka vaška vymětalíka – TAnEční RETRopARTy
Hudební koktejl diska, popu a rocku pro všechny generace. Občerstvení za-
jištěno.

neděle 16. února, 14 hod., velký sál Otrokovické BeseDY, 80 Kč
slovácká kapela Romana horňáčka, cyklus v lidovém tónu
Taneční odpoledne nejen pro seniory. Občerstvení zajištěno.

středa 19. února, 19 hod., velký sál Otrokovické BeseDY, 250 a 220 Kč
slovácké divadlo Uherské Hradiště uvádí: M. CoonEy – náJEMníCI
cyklus Ať žije divadlo! (Pozor, změna termínu i přestavení proti původnímu 
plánu cyklu!). Brilantní komedie plná omylů a záměn vypráví trochu ztřeště-
nou anekdotu, na jejímž počátku přijde hlavní hrdina jménem erik swan na 
vychytralý způsob, jak pohodlně žít z podvodně získaných sociálních dávek. 
Režie: Zdeněk Dušek j. h. 

čtvrtek 20. února, 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeseDY, 200 Kč
BlUE EFFECT
Kytarista Radim Hladík přijíždí se svou legendární kapelou poprvé do Otroko-
vic! sváteční den pro rockery bez rozdílu věku.

neděle 23. února, 15 hod., velký sál Otrokovické BeseDY, 80 Kč
Hoffmanovo divadlo Uherské Hradiště uvádí:  
BUBáCI A hAsTRMAnI
Nestárnoucí pohádka Josefa Lady, kterou volně upravil pro své divadlo princi-
pál Karel Hoffman, je zárukou dobré zábavy pro děti i jejich rodiče.

úterý 25. února, 19 hod., velký sál Otrokovické BeseDY, 80 Kč
vIolonCEllový dvoJkonCERT
Dominika Weiss Hošková – violoncello, Jiří Hošek – violoncello
Program: J. Haydn, A. Kraft, e. Bloch, J. Offenbach, D. Popper

připravujeme v březnu: čtvrtek 13. až neděle 16. března  FORBÍNA 2014 – 
divadelní přehlídka, pátek 28. března O sPORTOVNÍ sLÁVě

kIno BEsEdA
6. 2., 19.00 hod., velký sál Otrokovické BeseDY, 80 Kč, přístupno 
ARThUR nEwMAn – UsA 212, drama, komedie, 101 min., titulky

18. 2., 19.00 hod., kinokavárna, 80 Kč, přístupno 
láskA A zvíŘE – Kanada 2006, drama, 106 min., titulky

25. 2., 19.00 hod., kinokavárna, 80 Kč, přístupno 
spálEnÉ MosTy – Velká Británie 2008, drama, romantický, 89 min.,
titulky

27. 2., 19.00 hod., kinosál Otrokovické BeseDY, 90 Kč, 
kAndIdáT – slovensko, Česko 2013, thriller, komedie, 106 min.

připravujeme v březnu: 6. 3. Příběh kmotra, 20. 3. Colette, 27. 3. Angelika

záJEzdy
připravujeme v březnu: 15. 3. Veĺký Meder/Györ

ÚNOR

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. 

14.–15. 2., od 18 hod.
valentýnské nocování 
CVČ Baťov
program: Netradiční valen-
týnské hry a soutěže, diskotéka 
Cena:  200 Kč 

17.–28. 2. vždy od 9 do 17 hod.
zimní strom přátelství – vý-
tvarná výstava dětí a rodičů
CVČ Baťov
program: Zveme vás na vý-
stavu, kterou si nebudete jen 
prohlížet. Každý z vás může 
přispět svým uměleckým 
kouskem. 
vstup: zdarma

Do 28. 2. 
výtvarná soutěž „namaluj 
střediska“

DDM Trávníky
program: Namaluj či vytvoř 
některé ze středisek DDM slu-
níčko. Výkresy a výrobky mů-
žete odevzdávat na kterékoliv 
středisko. Připoj své jméno a 
kontakt, každý výrobek bude 
oceněn.

28. 2.–2. 3., od 17 hod.
RpG víkend
DDM Trávníky
program: Hlavním progra-
mem je turnaj pětičlenných 
družin ve hrách DrD a DrD+. 
Kromě toho i doprovodné 
akce, jako je hraní deskových 
her, pohybové hry apod.
Cena:  100 Kč
 Těší se na vás 
 DDM sluníčko
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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 

zakázkové 
kREJČovSké 

SLUŽBY
LENka MLČáková 

tel: 603 300 555
www.lenafashion.cz 

e-mail: mlcakovalenka@seznam.cz
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MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ 
VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA

sobota 25. ledna od 8 do 12 hodin, TJ Sokol Napajedla 
Výstava, koupě a prodej brouků, motýlů, 
pavouků a plazů z celého světa, literatura 
a entomologické pomůcky. 

Informace: 604 670 861

se bude konat
v sobotu 26. ledna 2013 od 800 do 1200 hod.

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA
Program:

Výstava, koupě a prodej brouků, 
motýlů, pavouků a plazů z celého 
světa. Možno zakoupit literaturu             
a entomologické pomůcky.

Informace: 604 670 861

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ 

VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA

se bude konat
v sobotu 26. ledna 2013 od 800 do 1200 hod.

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA
Program:

Výstava, koupě a prodej brouků, 
motýlů, pavouků a plazů z celého 
světa. Možno zakoupit literaturu             
a entomologické pomůcky.

Informace: 604 670 861

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ 

VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA
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pohyBovÉ kURzy

JÓGA  ZAČÁTeČNÍCI  
600 Kč, ÚTeRÝ 18.00–19.30

JÓGA  POKROČILÍ
600 Kč, ÚTeRÝ 16.30–18.00
 
JÓGA – DOPOLeDNe 
600 Kč, ÚTeRÝ 9.30–11.00
 
JÓGA PRO DěTI OD 5 LeT 
600 Kč, ÚTeRÝ 16.30–18.00

JÓGA PRO MUŽe I ŽeNY 
–  600 Kč
PÁTeK 17.00–18.30, 18.30–
20.00

TAeKWON–DO PRO DěTI– 
ZAČÁTeČNÍCI –  400 Kč

ÚTeRÝ 15.30–16.30
TAeKWON–DO PRO DěTI 
10.– 9. KUP –  400 Kč
sTŘeDA 15.50– 16.50
FAT– BURNeR 
300 Kč, ÚTeRÝ 18.30–19.30
 
BODY AND MIND
300 Kč, ÚTeRÝ 19.30–20.30
 
TAJČI POKROČILÍ  
500 Kč, ČTVRTeK 9.00–
10.00
 
TAJČI– ZAČÁTeČNÍCI 
500 Kč, ČTVRTeK 10.00––
11.00, PÁTeK 15.30–16.30
 
CVIČeNÍ NA BALONeCH  
500 Kč, sTŘeDA 17.00– 
–18.00, sTŘeDA 18.00–19.00

ORIeNTÁLNÍ TANCe DO-
sPěLÍ MÍRNě POKROČILÍ  
500 Kč, sTŘeDA 19.00–
20.00

ORIeNTÁLNÍ TANCe DO-
sPěLÍ POKROČILÍ 
500 Kč, ČTVRTeK 19.00– 
–20.00

ŘeCKÉ TANCe
500 Kč, NeDěLe 17.00–
18.30

RUkodělnÉ kURzy

KeRAMIKA PRO DOsPěLÉ  
3 000 Kč
PONDěLÍ 18.30–20.30
sTŘeDA 18.30–20.30
PATCHWORK PRO PO-

KROČILÉ (1x MěsÍČNě) 
500 Kč, PÁTeK 15.00–18.00
 
PATCHWORK PRO ZAČÁ-
TeČNÍKY (3x MěsÍČNě) 
1000 Kč, PÁTeK 15.00–18.00

KResBA PRO DěTI
600 Kč, sTŘeDA 16.00–
18.00
 
KResBA PRO DOsPěLÉ 
800 Kč, 
sTŘeDA 18.00–20.00
 
KURZ OLeJOMALBY
800 Kč, 
ČTVRTeK 18.30–20.30
 
PALIČKOVÁNÍ 
600 Kč,

ČTVRTeK 16.30–18.30
 
KALIGRAFIe (2x MěsÍČ-
Ně) 
700 Kč
PONDěLÍ 17.00–19.30
 
VÝTVARNÉ TVOŘeNÍ 
s PRVKY ARTeFILeTIKY 
PRO DěTI OD 5 LeT 
400 Kč, sTŘeDA 17.00–
19.00

VÝTVARNÉ TVOŘeNÍ 
s PRVKY ARTeFILeTIKY 
PRO DOsPěLÉ   
600 Kč, sTŘeDA 17.30–
19.00
Informace na tel. 571 118 103, 
724 411 148,  e-mail: predpro-
dej@beseda.otrokovice.cz

nabídka zájmových kurzů v otrokovické BEsEdě únor až červen 2014

In
z

e
r

c
e

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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kalendář významných akcí

1. února, od 19.30, sokolovna Otrokovice
TRAdIční plEs
Hraje Vivian band, vystoupí Aerobik klub sPV, tombola, občerstvení.

27. února, Městská hala Otrokovice 
MEzInáRodní ATlETICký MíTInk MládEžE A dospělýCh
16. ročník mezinárodního atletického mítinku
16. ročník otrokovických halových přeborů škol
5. ročník trojboje přípravek. sprint 40 y, překážky 40 y, výška, dálka, trojskok, 
koule, trojboj.

149 Kč6 ks

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu 
a profesionální zpracování svateb, soukromých, spole-
čenských i firemních akcí, dokumentů a propagačních 

filmů. E-mail pro nabídku a bližší info: 
 redakce@televizeotrokovice.cz

hasiči představili svou práci

povídání nejen o cisternách. Vždy v pátek třináctého se 
mohou zájemci podívat do hasičských zbrojnic Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje. Třináctého prosince se 
otevřely brány i té otrokovické. sloužící hasiči ochotně pro-
vedli návštěvníky a odpovídali na jejich dotazy. Letos bude 
možnost prohlédnout si útroby hasičské zbrojnice v pátek  
13. června.  (ano), foto: Anna novoTná

Vrátit knihy zapůjčené v Měst-
ské knihovně je nově možné 
i mimo výpůjční dobu, a to 
díky modernímu návratovému 
boxu v přízemí radnice.  „Po-
kud se čtenář nemůže napří-
klad dostavit v otvírací době 
knihovny, může výpůjčku vho-
dit do návratového boxu. Od-
tud bude pracovníky knihovny 
vyzvednuta a vrácena na své 
místo. Box je vlastně plechová 
krabice, která je ve vrchní části 
opatřena vstupním prostorem 
pro vložení knihy. Čtenáři se 
nemusejí bát – kniha nepadá 
z velké výšky, protože uvnitř 
je vyvýšený vozík, do něhož 
knihy padají z přibližně dva-
ceti centimetrů. Tímto je mini-
malizováno jejich poškození,“ 
přiblížila vedoucí Městské 
knihovny Otrokovice Veronika 
Zbíralová.   

Pořízení návratového boxu 
stálo 25 tisíc korun. Box je 
přístupný u vstupu do první 
budovy Městského úřadu Ot-
rokovice v pracovní dny, tedy 
od pondělí do pátku v době 
od 7 do 18 hodin. Zápůjčky  
z hlavní knihovny v budově 
radnice tam lze vhodit v době 
uzavření knihovny.  (red)

zapůjčené knihy mohou 
čtenáři odkládat do boxu

Výsledná cena tepelné energie roku 2013, po provedení výsledné kalkulace, do které lze zahrnout pou-
ze skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady, je ve výši 499,72 Kč/GJ bez DPH, respektive 
574,68 Kč/GJ s DPH (15%).
Předběžná cena tepelné energie pro rok 2014 bude oproti roku 2013 o cca 16 Kč/GJ s DPH nižší pro 
otrokovické občany, kteří jsou odběrateli tepelné energie ze zařízení společnosti TeHOs s. r. o. Rada 
města Otrokovice ve funkci jediného společníka obchodní společnosti TeHOs s. r. o., v souladu s do-
poručením dozorčí rady společnosti, schválila předběžnou cenu tepelné energie pro rok 2014 ve výši 
485,71 Kč/GJ bez DPH respektive 558,57 Kč/GJ s DPH (15%). 
Cena tepelné energie pro rok 2014 ve výši 485,71 Kč/GJ bez DPH respektive 558,57 Kč/GJ s DPH je 
cenou předběžnou. Výsledná cena bude známa až začátkem roku 2015 po provedení výsledné kalkulace. 

Město       dodavatel tepla        (kč/GJ bez dph)       palivo pro výrobu tepla
Otrokovice       TeHOs s. r. o.               485,71                           uhlí
Přerov          Teplo Přerov a. s. 486,50                           uhlí
Uherské Hradiště CTZ s .r. o. 495,00                           uhlí a plyn
Zlín          Teplo Zlín a. s.              521,48                           uhlí
Vsetín          Zás. teplem Vsetín a. s. 575,00                          plyn

TeHOs s. r. o. je dodavatelem tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody pro více než 5,6 
tis. domácností a většinu občanské vybavenosti v Otrokovicích. Je vlastníkem a provozovatelem 
více než 15 km horkovodních rozvodů a více než 200 předávacích stanic. Pro všechny odběratele 
tepelné energie ze zařízení TeHOs s. r. o. platí stejná jednotková cena. Cena tepelné energie je 
kalkulována v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. zákonem č. 526/1990 sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů a zároveň v souladu s příslušným cenovým rozhodnutím energetického 
regulačního úřadu k cenám tepelné energie. „Trvale se snažíme držet ceny na přijatelné úrovni. 
Každým rokem je to těžší, jelikož náklady na výrobu a rozvod tepelné energie se stále zvyšují, 
 a spolu s nimi tedy roste i výsledná cena pro koncového odběratele. Přesto chceme tento benefit 
pro naše občany zachovat, případně zvážit snížení ceny tepla a usnadnit jim tak nelehkou situaci v 
době plošného zdražování,“ doplnil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. 
 Ing. Tomáš Morys, ředitel a jednatel  TeHos s. r. o.

Cena tepelné energie 
se v roce 2014 snižuje

O tom, že otrokovický vánoční 
strom je nejkrásnější, rozhodli 
lidé v soutěži zveřejněné v ob-
dobí adventu na webu http://
zlinsky.denik.cz. Pro smrk 
omorika tyčící se na náměstí  
3. května hlasovalo 33 % z cel-
kových 821 hlasujících. 

Do soutěže o nejkrásnější vá-
noční strom se zapojilo celkem 
osmnáct obcí z celého kraje. 
Jako druhý nejhezčí strom regi-
onu čtenáři vyhodnotili shodně 
vánoční strom v Rožnově pod 
Radhoštěm a strom v Bystřici 
pod Hostýnem.  (red)

nejkrásnější vánoční strom je otrokovický  

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.

Zlepšení kvalifikace mini-
málně 87 zaměstnanců po-
skytovatelů sociálních služeb 
(vedoucích pracovníků, soci-
álních pracovníků i pracovní-
ků v sociálních službách) a 20 
fyzických osob poskytujících 
pomoc příjemci příspěvku 
na péči prostřednictvím rea-
lizace akreditovaných vzdě-
lávacích kurzů je cílem pro-
jektu Vzdělávání pracovníků 
poskytovatelů sociálních slu-
žeb a pečujících osob na Ot-
rokovicku, který realizuje od  
1. 10. 2013 město Otrokovice. 
Projekt je financován z pro-
středků evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státní-
ho rozpočtu České republiky. 

sociální služby na Otro-
kovicku tvoří komplexní síť 
navazující na další instituce 
poskytující sociální služby 
ve Zlínském kraji. Jedná se 
o 40 jednotlivých sociálních 
služeb, které poskytuje obča-
nům žijícím na Otrokovicku 
celkem 22 poskytovatelů soci-
álních služeb a které zaměst-
návají přes 300 osob. 

„Realizací projektu chceme 
snížit handicap, který mají 
naši poskytovatelé v tom, že je 
celá řada vzdělávacích aktivit 
místně nedostupná. Handica-
pem je také nedostatek finanč-
ních prostředků na vzdělávání 
zaměstnanců poskytovatelů 
sociálních služeb, který vede 
k rozporům mezi potřebou 
vzdělávat se a rozvíjet se 
a mezi reálně nakupovaným 
vzděláváním z hlediska kvali-
ty i kvantity,“ uvedla Michae-

la Hrabalová, manažerka pro-
jektu realizovaného sociálním 
odborem Městského úřadu 
Otrokovice.

V rámci projektu bude reali-
zováno celkem 42 kurzů ve 28 
tematických oblastech s cel-
kovou časovou alokací 450 
hodin. Zaměření kurzů vychá-
zí ze vzdělávacích potřeb, kte-
ré definovali prostřednictvím 
dotazníků sami poskytovatelé 
sociálních služeb na Otroko-
vicku, a zároveň ze zjištění, 
které pracovníci oddělení so-
ciálních služeb na Městském 
úřadě Otrokovice učinili 
na základě dotazníkového še-
tření realizovaného mezi oso-
bami pečujícími o příjemce 
příspěvku na péči. Projektem 
bude dosaženo zvýšení kvality 
sociálních služeb na Otroko-
vicku a zkvalitnění péče po-
skytované fyzickým osobám. 

V rámci projektu, kte-
rý bude ukončen 30. června 
2015, budou probíhat následu-
jící akreditované vzdělávací 
kurzy: 
• Prevence syndromu vyhoře-
ní 
• Právní minimum 
• Komunikace s klientem 
• Motivace klienta 
• Jak komunikovat se seniory 
• Vedení týmu 
• Manažerské dovednosti 
• Krizová intervence 
• Rehabilitační ošetřovatelství 
• Bazální stimulace 
• Výživa a stravování 
• Péče o umírajícího 
a další.
 Mgr. lenka vACUlová, 
 tisková mluvčí 
 města otrokovice

projekt zajistí zkvalitnění sociálních 
služeb i poskytované péče 
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Ve vycházkové zóně podél řeky 
Dřevnice na Trávníkách byly vy-
káceny vzrostlé stromy, což vyvo-
lalo četné reakce a dotazy občanů 
na motivy, které k takovému kroku 
vedly. Již dříve jsme informovali, 
že důvodem zásahu do břehového 
porostu řeky Dřevnice je zejmé-
na zajištění provozní bezpečnosti 
na cestě pro pěší. „Hlavním dů-
vodem ke kácení byl velmi špatný 
zdravotní stav stromů. Tato lokalita 
Otrokovic je tzv. ‚vycházková‘ a je 
tam každodenně velký pohyb osob. 
stromy byly přestárlé a padání vět-
ví, které bylo na denním pořádku, 
ohrožovalo kolemjdoucí. Druhý 
důvod byl ten, že město Otrokovice 
plánuje v této lokalitě cyklostezku, 
a tím dojde ještě ke zvýšení ná-
vštěvnosti této lokality,“ komen-
tovala důvody pro kácení tisková 
mluvčí Povodí Moravy Gabriela 
Tomíčková.

Topoly podél řeky byly dle od-

borných posudků přestárlé a silně 
proschlé. „V posledních letech 
jsme byli svědky tragických udá-
lostí, kdy kvůli špatnému zdra-
votnímu stavu vzrostlých stromů 
byly zmařeny lidské životy. Přes-
tože vnímáme městskou zeleň 
jako velmi důležitou, bezpečnost 
občanů je na prvním místě. stro-
my podél vycházkového území 
byly nemocné. K bezpečnosti by 
nepřispěl ani fakt, že s výstav-
bou nové cyklostezky by došlo 
k zásahu do kořenového systé-
mu, který by tímto utrpěl a rizi-
ko pádu nejen větví, ale i celých 
stromů by se tak ještě zvýšilo. 
V blízkosti řeky Dřevnice budou 
vysazeny nové stromy a rovněž 
bude provedena náhradní výsad-
ba v dalších částech Otrokovic,“ 
uvedl starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek.     

 Mgr. lenka vACUlová, 
 tisková mluvčí města otrokovice

Dlouholetý předseda veslařského 
oddílu TJ Jiskra Otrokovice Jiří 
kUBíčEk získal na sklonku 
loňského roku ocenění za dlou-
hodobou práci při volnočasových 
aktivitách mládeže. O tom, že se 
s příkladným nasazením a zauje-
tím pro věc dobrovolně a dlouho-
době věnuje práci s mládeží, byli 
přesvědčeni otrokovičtí radní, 
kteří jej nominovali na ocenění 
Zlínského kraje. Z jednapadesáti 
nominací byl Jiří Kubíček mezi 
třiadvaceti oceněnými.
Co vám udělalo ve vaší kariéře 
největší radost? 
Byly to začátky před čtyřiceti 
lety, kdy jsem se po ukončení 
vysoké školy vrátil do Otroko-
vic. Po provedených náborech 
nám v oddíle brzy vyrostla ge-
nerace veslařů, ze které vyrostli 
brzy budoucí olympionici a mi-
stři evropy bratři svojanovští. 
A druhá radost je nedávná – vnu-
ci dosáhli na tituly v mistrovství 
republiky a radost mi dělá i to, že 
veslařský sport v Otrokovicích 
stále přitahuje mládež , která  tak 
nevysedává jen u počítačů. Roč-
ně k nám do oddílu přichází tak 
deset až patnáct chlapců a dívek 
ve věku jedenáct až patnáct let, 
kde nerozlišujeme jejich fyzic-
kou zdatnost. Všichni mají šanci 
se veslování naučit a věnovat se 

v našem oddíle tomuto sportu. 
Jak jste se dostal k veslování 
a pak k trénování? 
Pohybu se věnuji odmalička, už 
jako malý jsem byl díky rodičům 
sokolem a v zimě jsem lyžoval. 
V patnácti letech jsem přišel 
na loděnici, kde jsem začínal 
jako kormidelník mužské osmy. 
Veslování jsem se pak více vě-
noval na vysoké škole v Brně. 
Po ukončení studií jsem se vrátil 
do Otrokovic, kde jsme společ-
ně s tehdejším předsedou klubu 
Honzou skochem provedli ná-
bory mládeže, a já jsem tak mu-
sel začít s výukou a trénováním.
slavil jste i vy sám sportovní 
úspěchy? 
Byl jsem sportovcem, pro které-

ho byl sport především zábavou 
– v zimě jsem lyžoval, v létě ves-
loval. Bohužel v době mých stu-
dií se ještě nejezdily „lehké váhy“ 
a já při své tehdejší váze šedesát 
kilogramů neměl proti těžším 
soupeřům šanci na úspěch. Tak-
že jsem zůstal u trénování a to mi 
vydrželo skoro padesát let. 
Co je podle vás při výchově 
mládeže nejdůležitější? 
Asi nejdůležitější je vytvořit pro 
mládež takové podmínky, aby 
je sportování bavilo, a tím aby 
i společně byli schopni spor-
tování věnovat svůj volný čas. 
Což se nám v oddíle daří díky 
trenérkám,  které se této činnosti 
věnují často na úkor své domác-
nosti.  (ano)

Otrokovičan Michal Bjalek rád 
fotí památky. Díky jeho koníč-
ku mohou uživatelé internetu 
najít snímky, které je zavedou 
na zajímavá místa nejen v České 
republice. Fotografie poskytuje 
internetové encyklopedii Wiki-
pedie, odkud je může kdokoliv 
volně využít.  V celosvětové 
soutěži Wiki loves monuments, 
které se například vloni účast-
nili fotografové z dvaapadesáti 
zemí s 360 000 snímky, dokáže 
svými fotkami zaujmout. Otro-
kovičan se v německé sekci sou-
těže umístil mezi první desítkou 

s tím, že mezi těmito snímky se 
neurčovalo pořadí. 

„V roce 2012 jsem měl v české 
verzi soutěže Wiki miluje památ-
ky dva snímky mezi nejlepšími 
dvaceti, přičemž v soutěži jich 
bylo přes sedmnáct tisíc. V rámci 
této soutěže byla i sekce Galerie, 
Muzea a monumenty, kde z ně-
kolika tisíc se do finále dostalo 
osmačtyřicet, z toho od mé ma-
ličkosti šest,“ poukázal Bjalek. 

soutěžní snímky poslal 
i na slovensko. Z nejlepší devít-
ky fotografií byly tři od otroko-
vického milovníka památek. 

„Vloni jsem byl na sloven-
sku jedním ze tří porotců, a tak 
jsem nesoutěžil. snímky jsem 
ale poslal do Německa. Na jedné 
z devíti poslaných fotek byl kos-
tel v Rothenburgu, a právě ten 
porotci vybrali mezi první desít-
ku. V Německu přitom vybírali 
z šestatřiceti tisíc snímků, takže 
mě udivilo, když mě pozvali na 
vyhlášení na Wiki konferenci 
do Karlsruhe,“ uzavřel fotograf 
s tím, že na konferenci přednášel 
o zkušenostech s pořizováním 
snímků památek v České repub-
lice.  (ano)

v karlsruhe. Michal bjalek (druhý zleva) přebírá ocenění  
v německé verzi soutěže Wikipedie.  Foto: archiv M. BJAlkA

Fotograf z otrokovic uspěl v soutěži wikipedie wiki miluje památky

pejskaři, maminky s kočárky, senio-
ři i mládež, to byla příjemná podívaná 
po obou březích Dřevnice v otroko-
vicích naproti otrokovické beseDě. 
lákala sem vzrostlá alej stromů, je-
jichž stín byl v létě nedocenitelný, zpěv 
ptáků, lavičky ke spočinutí, řeka. Je to 
v podstatě v této části otrokovic jediné 
přírodní místo k relaxaci. po Vánocích, 
když jsem se vydala na procházku, bylo 
z tohoto místa stromové pohřebiště, viz 
fotografie. lidé sem budou stále chodit, 
protože není kam jinam, ale ta bolest 
nad ztrátou stromů je všudypřítomná. 
Jeden pamětník vyprávěl, jak vedle vět-

ších stromů byly dříve vysazovány mla-
dé, takže když došlo k odejmutí stromů 
nemocných a starých, ztráta byla téměř 
neznatelná. Také mne zaujala aktivita 
jedné městské části prahy, kde je v této 
oblasti za každé nově narozené dítě vy-
sazen strom i s památeční cedulkou.

Jak by se Vám líbilo si do tohoto no-
vého roku předsevzít a dodržet, že vysa-
díme na veřejném místě, ku prospěchu 
všech, strom? a když se domluvíme 
s přáteli, může z toho být celá alej. s na-
dějí, že budoucí generace je nechá žít.
nechť se daří dobrému dílu…   
 l. zelinková, otrokovice

Jiří kubíček převzal krajské ocenění za dlouhodobou práci s mládeží

Beseda se starostou. Jiřího Kubíčka přijal i starosta otrokovic Ja-
roslav budek a pogratuloval mu k ceně.  Foto: lenka vACUlová

Jiří Kubíček se už jako student 
zajímal o sport a svou aktivní 
sportovní činnost realizoval 
v oblasti lyžování a veslová-
ní. Po dokončení studií ale 
svou aktivní dráhu sportovce 
ukončil. V roce 1961, po pří-
chodu ze studií do Otrokovic, 
se ujal trenérské a organizační 
práce ve veslařském oddíle 
v TJ Jiskra Otrokovice, který 
do této doby vedl Jan skoch. 
Oddíl v této době fungoval 
s minimální členskou základ-
nou. Jiří Kubíček po svém 
příchodu provedl nábor mlá-
deže. Ten přinesl brzy výsled-
ky, neboť mladí veslaři již v r. 
1962 startovali na mistrovství 
republiky a posádky ml. a st. 
dorostenců a dorostenek získa-
ly medaile. Následně se znovu 
začaly konat závody v Otroko-
vicích. V r. 1963 byli veslaři 
již nejlepším dorosteneckým 
oddílem na Moravě. Ti nej-
lepší pak odcházeli do DUK-
LY Praha, kde reprezentovali 
Československo. Největších 
úspěchů dosáhli bratři Oldřich 
a Pavel svojanovští, kteří v r. 
1969 získali titul mistrů evro-
py na dvojce s korm. a dalších 
10 let patřili k nejlepším svě-
tovým veslařům, získávajícím 

pravidelně medaile na mis-
trovstvích světa a olympiádách 
– stříbrné olympijské medaile 
získali v r. 1972 v Mnichově.

Dařilo se i rozšiřovat tre-
nérský a funkcionářský kádr 
a otrokovický veslařský oddíl 
se zařadil mezi nejlepší kluby 
v republice, zajišťující spor-
tovní činnost mládeže. Kromě 
pravidelného veslařského vý-
cviku mládeže ve věku od 10 
let ve veslování se věnovali 
i zimní přípravě v tělocvičně 
a zimním výcvikovým tábo-
rům na horách.

Rostla i výkonnostní úroveň 
veslařských družstev a kromě 
pravidelných medailových 
umístění na mistrovství repub-
liky se začali otrokovičtí vesla-
ři prosazovat i na mezinárodní 
úrovni. Největších úspěchů do-
sáhl Michal Vabroušek, který 
po přechodu do DUKLY PRA-
HA získal nejen titul mistra 
světa juniorů na párové čtyřce, 
ale po dalších letech přípra-
vy v r. 2000 titul mistra světa 
na skifu lehké váhy. Trenér-
skou činnost postupně převzali 
další mladí trenéři a trenérky, 
kterým Jiří Kubíček předával 
zkušenosti z dlouholeté práce 
s mládeží.  (vac)

z REdAkční poŠTy vyJádŘEní kE káCEní sTRoMů

kácení stromů podél dřevnice

ocelové město?



Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým za proje-
vy soustrasti, květinové dary a osobní doprovod na poslední 
cestě našeho syna, pana vlastimila kUlEndy. Za celou 
rodinu děkují rodiče.
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Dnem 29. ledna uplyne 11 let, kdy nás dočasně opus-
tila paní Růžena JEníčková, roz. sTRAková. 
Pokud jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpo-
mínku děkují manžel, dcery Milena a Marie i syn La-
dislav s rodinami.

Dne 30. ledna si připomeneme 7 let od úmrtí naše-
ho syna, kamaráda, pana zbyňka BRázdIlA.  
Za tichou vzpomínku všem děkuje rodina Brázdilova.

V neznámý svět šly jste spát. Za-
plakal každý, kdo měl vás rád. Dne  
1. února by oslavila 70. narozeniny paní  
Anna novoTná. Dne 7. úno-
ra vzpomeneme 5 let od úmrtí paní  
Anny JAndovÉ. stále vzpomíná rodina a přátelé. 

Dne 4. února si připomeneme 3. výročí úmrtí paní 
Evy koTáskovÉ. Za tichou vzpomínku děkuje 
kamarádka staňka s rodinou.

Dne 5. února si připomeneme 10. výročí úmrtí, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan  
ludvík sABák. Za tichou vzpomínku děkují man-
želka Jana a syn Ludvík s rodinou.

K narozeninám Ti již popřát nemůžeme, jen kytičku 
květů na Tvůj hrob položíme a svíčky zapálíme…
Dne 16. února by pan Miroslav JAnků oslavil  
80. narozeniny. s láskou a úctou vzpomíná manžel-
ka a děti s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku 
těm, co ho znali a měli rádi.

Dne 14. prosince jsme si připomněli smutné  
1. výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní žofie 
JAnoTovÉ. Za tichou vzpomínku děkuje celá ro-
dina.

Dne 15. prosince by se dožila 100 let naše maminka, 
babička, prababička, paní Bedřiška koláŘová.  
s láskou stále vzpomíná rodina Kolářova.
 

Dne 6. ledna uplynulo 100 let od narození pana  
Františka TURčínA. Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
si s námi. Za tichou vzpomínku děkujeme.

odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 11. led-
na uplynul první smutný rok, co nás navždy opustil 
pan vladimír pláŠEk. s láskou a úctou vzpomíná 
manželka a děti Helena, Marta, Vladimír s rodinami. 

Dne 20. ledna uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás ná-
hle opustil pan Miroslav vAloUCh. Vzpomínají 
manželka Jindra a dcera eva. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Dne 20. ledna jsme si připomněli 6 let 
od úmrtí paní Marie pATákovÉ  
a 14. října uplyne dlouhých 31 let od 
smrti pana Josefa pATákA. stále 
vzpomínají syn s rodinou.

odešel jsi, jak osud si přál, však ve vzpomínkách  
s námi žiješ dál. Dne 26. ledna uplynou 3 roky od 
úmrtí pana Jana BŘEzovIčE. s láskou vzpomíná 
manželka, dcera Jana, synové Milan a Jiří s rodinami.

Dne 28. ledna by se dožil 100 let pan  
Jaroslav zíŠEk, který nás v loňském roce navždy 
opustil. s láskou a úctou vzpomíná dcera Marie 
s rodinou.

spolEčEnská kRonIkA InzERCE

Restaurace dolly Trávní-
ky: v době olympiády speciál-
ní olympijské menu. U nás se 
vždy dobře najíte. Web: restau-
racedolly.wgz.cz  

poděkování
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společenská kronika: cena za zveřejnění ve společenské 
kronice je 120 Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá 
pracovnice infocentra a předprodeje Otrokovické BeseDY, 

přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod.

sTUdIo JAnA – KOsMe-
TIKA, MAsÁŽe LÁVOVÝMI 
KAMeNY, PRODLUŽOVÁNÍ 
ŘAs (Magic Lashes). Na Vaši 
návštěvu se těší Věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

oTRokovICkÉ novIny Pe-
riodický tisk územního samospráv-
ného celku - měsíčník města Otro-
kovice. vydavatel: Otrokovická 
BeseDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. 
Registrace: 1. 7. 2007 - MK ČR e 
13019. Vychází každý předposled-
ní pátek v měsíci v nákladu 9 000  
ks, uzávěrka je 10. den v měsíci. 
Distribuce do všech domácností 
ve městě Otrokovice a na urče-
ná místa. zdarma – neprodejné. 
Redakce: Otrokovická BeseDA, 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otro-
kovice, tel.: 571 118 104, redakce@
otrokovickenoviny.cz. Redakční 
rada: Ing. Milan Plesar (předseda), 
Mgr. Jaroslav Budek, Mgr. Lenka 
Vaculová, Mgr. Marta Zakopalová, 
Jarmila Šedivá, Ing. Anna Novotná. 
Šéfredaktorka: Ing. Anna Novot-
ná. Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 
+ DPH 21 %, tel.: 571 118 104, in-
zerce@otrokovickenoviny.cz Graf. 
úprava: Ing. Anna Novotná Tisk: 
Hart press, spol. s r. o., distribu-
ce: Česká pošta, s. p.,  nevyžádané 
příspěvky se nevracejí.

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

nabízím k prodeji byt 3+1  
s lodžií po kompletní rekon-
strukci o celk. výměře 72 m2 za 
1,67 mil. Kč. Byt se nachází ve 
2. podlaží čtyřpatrového zrevita-
lizovaného domu na Trávníkách. 
Mob.: 603 963 201. RK nevolat!

prodám zahradu s chatkou v 
Napajedlích. Tel: 577 934 050.

„Kdo chce vědět, jakou pálí, ať 
s půllitrem na košt valí!,“ zve  
spolupořadatel pátého ročníku 
koštu slivovic Milan spurný. 
Memoriál zakladatele koš-
tu slivovic Antonína Nováka 
se koná v Hospůdce u Zvona 
15. února 2014 od 16 hodin. 
Příjem vzorků (půl litru) je 
do pátku 14. února do 17 hodin 
tamtéž. „Majitelé nejlepších 
vzorků obdrží hodnotné ceny 
a diplom,“ doplnil spurný 
s tím, že k ochutnávání a hod-
nocení vzorků jsou srdečně 
zváni všichni příznivci slivovi-
ce a dobré nálady.  (red)

Realitní kancelář sTING. 
spěcháte na prodej domu či 
bytu? Dluhy, dražby, exeku-
ce? Vyřešíme vaše problémy!  
Volejte ihned: 777 454 186, 
724 670 537.

Restaurace sklenička – roz-
voz denního menu, nově rozvoz 
pizzy. Pizza Ø 40 cm, 550 až 
1220 g. www.facebook.com/
usklenicky, tel: 774 887 878 

Nabídka pracovního místa
FloRIsTA/kA A ARAnžÉR/kA kvěTIn 
pro prodejnu v OD Kaufland Otrokovice. 
Vyučení nebo praxe v oboru jsou vítány.  
Životopisy zasílejte na e-mail: florcent-
rum@florcentrum.cz nebo na adresu Flor-
centrum Foltýnová, Železničního vojska 
1526, Valašské Meziříčí 757 01. Podrob-
nější informace na tel. 736 473 456. 
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kavárna krakonošovo 
Baťov Vás zve k příjemnému posezení 
v nekuřáckém prostředí s možností po-

řádání soukromých akcí. Dětský koutek, 
domácí zákusky a chuťovky k pivu, 

rauty, alko, nealko, teplé nápoje. 
Čepovaný Krakonoš 11, 12, 14. 

                      Tř. Tomáše Bati 1566. Tel. 732 92 21 21
otevřeno po–čt 13–23, pá–so 13–24 hod, ne 13–22 hod. 

košt slivovic popáté

Od prosince funguje v Otrokovi-
cích a Zlíně projekt preference 
a plošné koordinace MHD na svě-
telně řízených křižovatkách. Díky 
tomu je zkrácena jízdní doba 
trolejbusů a autobusů. Například 
trolejbus č. 2 dojede z Bartošovy 
čtvrti na vlakové nádraží do Ot-
rokovic o čtyři minuty dříve než 
v minulosti, v opačném směru 
dokonce o šest minut dříve. 

Zkrácení jízdních dob, které 
je umožněno plynulejším průjez-
dem vozidel MHD přes všech-
ny světelně řízené křižovatky 
ve Zlíně a Otrokovicích, promítla 
Dopravní společnost Zlín–Otro-
kovice do dílčích změn jízdních 
řádů, které platí od prosince 
2013. Například na lince 2 se 
jízdní doba z konečné na koneč-
nou zkrátila ze 41 na 37 minut, 
trolejbus č. 6 z 38 na 35 minut, 
na linkách 8, 10, 11, 31 a 70 se 
jízdní doba zkrátila o tři minu-
ty, trolejbus č. 9 o čtyři minuty, 
na lince č. 55 v Otrokovicích 
o dvě minuty. Několikaminutová 
zkrácení se promítla do jízdních 
řádů i většiny ostatních linek.  
„Ukazuje se, že městský projekt 
koordinace světelné signalizace 

na křižovatkách a preference vo-
zidel MHD je úspěšný a skutečně 
vede k lepší průjezdnosti Zlínem 
i Otrokovicemi. Profitují z toho 
naši cestující, kteří se dostanou 
do cíle o něco rychleji. Má to 
samozřejmě vliv i na ekonomiku 
provozu,“ uvedl vedoucí doprav-
ního úseku DsZO Pavel Nosálek. 

systém funguje tak, že řidiči 
MHD dostávají prostřednictvím 
palubních počítačů informaci, 
v kterém okamžiku mohou vyjet 
ze zastávky, aby měli na nejbližší 
světelně řízené křižovatce zele-
nou a mohli volně projet bez za-
stavování. Zařízení má možnost 
v určitém rozmezí prodloužit 
na semaforu signál „volno“, blí-
ží-li se vozidlo MHD, nebo také 
zkrátit signál „stůj“, pokud vůz 
MHD před křižovatkou čeká. 

Do projektu Preference a ploš-
né koordinace MHD je zapojeno 
ve Zlíně a Otrokovicích 39 kři-
žovatek se světelnou signalizací. 
Projekt je financován z Regionál-
ního operačního programu střed-
ní Morava, městy Zlínem a Otro-
kovicemi, Dopravní společností 
Zlín–Otrokovice a Zlínským kra-
jem.   (red)

Mhd doveze pasažéry do cíle rychleji 



OtrOkOvické
nOviny

Zápis do 1. tříd v ZŠ TGM se koná 7. února od 13 do 18 
hodin.

Zápis do Základní školy praktické a Základní školy speci-
ální, Komenského 1855, se koná ve středu 12. 2. od  8 do 
16 hodin  (zápis  do 1. ročníku základní školy praktické, 
základní školy speciální a do rehabilitačního vzdělávacího 
programu základní školy speciální). 

Zápis do ZŠ Mánesova se uskuteční v pátek 7. února od 13 
do 18 hodin.

Dne 3. prosince 2013 k nám 
přijela vzácná návštěva z naše-
ho partnerského města, Dubni-
ce nad Váhom. Byly to 3 paní 
učitelky a 15 žáků ze ZŠ Pod 
Hájom. Cílem návštěvy bylo 
jak prohloubení vztahů, tak i na-
hlédnutí do každodenního života 
naší školy.

Návštěvu jsme začali prohlíd-
kou prostor školy, ukázkami prá-
ce ve vyučování a také prohlíd-
kou odborných učeben. Největší 
úspěch sklidila učebna výtvarné 
výchovy, kde děti obdivovaly 
práce našich žáků.

Jelikož byl čas adventu, při-
pravili jsme program s vánoční 
tematikou. První částí progra-
mu byla prezentace o zvycích 
a tradicích našeho regionu, ale 
i méně tradičních akcích, jako 
jsou například žlutavští čerti. 
Následovalo vystoupení prv-
ňáčků se „směskou“ vánočních 
koled. Děti i paní učitelky byly 
vystoupením nadšeni. Poté jsme 

se přesunuli do školní družiny, 
kde byly pro děti připraveny ru-
kodělné práce. Po obědě jsme se 
s našimi novými přáteli rozlouči-
li s pocitem příjemně stráveného 
dne a těšili se na návštěvu u nich.

O týden později nás vřele 
přivítali na slovensku. I oni nás 
provedli svou krásně vyzdobe-
nou školou, která pro nás byla 
velkou inspirací. Zážitkem pro 
naše děti bylo setkání s místním 
dráteníkem, který s nimi vytvořil 
andělíčky z drátků. Další vánoč-
ní ozdoby si vyrobili s paní vy-
chovatelkou. 

Celé dopoledne bylo velmi 
příjemné a tímto bychom chtěli 
poděkovat paní ředitelce a jejím 
kolegyním za vřelé přijetí a sr-
dečnost, s jakou se nám věnova-
ly. Už teď se těšíme na další se-
tkání s našimi přáteli z Dubnice 
nad Váhom.  
 kristýna pIňosová, 
 petra hoFERková, 
 vychovatelky ŠD ZŠ T. G. M.

Zápis v ZŠ Trávníky se uskuteční 7. února od 13 do 18 
hodin.

naše – vaše vánoce prohloubily vztahy
Volba povolání je před-
mět, který mají deváťáci 
rádi. Mluví se zde o je-
jich přáních, touhách, 
o budoucím studiu 
na středních školách. 
Proto bylo divné, že se 
do takové hodiny nedo-
stavili dva žáci. Je prav-
da, že občas neslyšeli 
zvonění a hlásili pozd-
ní příchod i do jiných 
hodin. Ale do volby 
povolání? To mi ně-
jak nesedělo. Na obědě 
byli. Tak kde mohou 
být? Vtom se otevřely 
dveře a v nich udýcha-
ní spolužáci popisují 
důvod svého zpoždění. 
Nemohli dojít včas, pro-
tože zachraňovali na uli-
ci neznámou starou paní.

„Tak pozor, pánové, pokud je to zase nějaký 
vtípek, tak tentokrát zacházíte hodně daleko!“ 
letí mi hlavou první myšlenky. Ale na druhou 
stranu mi něco napovídá, že vypadají opravdu 
spokojeni sami se sebou. Posadí se, hodina po-
kračuje, ale nedá mi to a opět se vracím s dotazy, 
co se vlastně stalo. 

Následující popis události mě nutí přemýšlet 
dál. Naši pánové se vraceli po polední pauze 
do školy a najednou uviděli, jak na chodníku 
upadla starší žena. Běželi k ní. Paní se snažila 
postavit, ale se slovy, že se jí motá hlava, znovu 
upadla. To už Filipovi i Davidovi došlo, že jedi-
ná správná volba je volat 155 a počkat s paní, až 
dojede záchranka. 

Nedávno se ve škole učili, jak provádět první 
pomoc. Zachovají klidnou hlavu a jednají jako 
dospělí. Filip vytáčí 155, hlásí, kdo je, kde se 
nachází, co viděli a jak paní pomohli. David 
mezitím běží k hlavní cestě, kde čeká na příjezd 
sanitky. Filip si dobře pamatuje, že když člověk 
upadne na hlavu, může si často poranit mozek. 
A v takovém případě se musí s postiženým mlu-
vit a nenechat ho usnout. Paní se třese, je v šoku. 
Filip neváhá. sundá bundu, paní přikryje a mlu-
ví s ní o všem možném. To už ví, že paní se jme-
nuje eva a ve svých 73 letech by mohla být jeho 
babičkou. Že mezitím začalo vyučování, kde je 
budu shánět, chlapce v tomto okamžiku netrápí. 

sanitka odjíždí, paní eva už je v rukou zá-
chranářů. David s Filipem se vracejí do školy. 
Jestli spěchají, nebo jdou pomalým krokem, už 

neřeším. Přemýšlím, 
jak bych se zachovala 
já. Jednala bych stej-
ně? A co paní eva? 
Zná své mladé za-
chránce? Ví, že jsou 
to obyčejní kluci, kte-
ří budou mít ve škole 
problém s pozdním 
příchodem? To je 
v této chvíli jedno. 
Hlavní je, že doká-
zali použít své zna-
losti ze školy, kde je 
učíme především být 
dobrým člověkem. 
A když jde o život, ni-
kdo se v tom okamži-
ku neptá, jak napsali 
písemku z matiky. 
Lidský život je to nej-
cennější a naši kluci 
možná jeden pomohli 

zachránit. 
V roce 2001 vznikl program Mezinárodní 

bezpečná škola, který podporuje světová zdra-
votnická organizace. Jedná se o program, který 
usiluje o zajištění bezpečí dětí. Cílem je snížit 
úrazovost a fyzické i psychické násilí. Tohoto 
cíle je dosahováno spoluprací žáků, jejich rodi-
čů, zaměstnanců školy, ale i lidí z jejich okolí.

Naše škola získala v červnu loňského roku 
titul Bezpečná škola jako jedna z osmi škol 
v ČR. A protože nejde jen o titul formální a pro-
tože na nepřipravené číhá nebezpečí více než 
na připravené, je nutné s dětmi o nebezpečných 
situacích mluvit a neustále jim připomínat důle-
žitá pravidla o chování v situacích, při kterých 
může být ohroženo zdraví jejich i zdraví něko-
ho jiného. Našim dětem se zásady bezpečnosti 
snažíme vštěpovat trochu jinak.  starší spolužáci 
učí mladší v projektu Bezpečnost na podzim, 
v zimě, na jaře a v létě. Čtyřikrát ročně jsou 
děti 1. stupně upozorňovány staršími spolužáky 
na mnohá úskalí a rizika, se kterými se mohou 
setkat v právě probíhajícím ročním období. Ti 
starší se musí na roli učitele řádně připravit. Zá-
sady bezpečnosti si musí nejdříve sami osvěžit, 
znovu připomenout a potom je zábavnou formou 
přednést těm mladším. A zdá se, že to velmi 
dobře funguje, ale hlavně to samotné děti baví. 
O tom, že naše snaha není zbytečná a mravenčí 
práce s žáky přináší ovoce, byl i dnešní příběh.
Kluci, děkujeme! Ing. pavlína pTáčková, 
 učitelka ZŠ Trávníky

první poděkování za pozdní příchod

zápisy do otrokovických zŠ

Zápis se týká dětí narozených do 31. srpna 2008. 

klienti naděje pomáhají s úklidem města
Pro město krásnější – tak by se dal stručně cha-
rakterizovat společný záměr města Otrokovice 
a otrokovické obecně prospěšné společnosti Na-
děje. Nový projekt chce najít pracovní náplň pro 
tělesně i mentálně postižené osoby a současně 
dbát na upravený vzhled města. To vše za pomoci 
Technických služeb Otrokovice.

„Myšlenka tohoto projektu vyplynula z naší 
dlouhodobé činnosti v rámci otrokovické poboč-
ky Naděje, kdy klienti absolvují pracovní terapii 
v podobě terapeutických dílen. Činnost je pro ně 
velmi důležitá. Přesto možnost být skutečně za-
městnán a honorován, byť minimální částkou, je 
velmi povzbuzující,“ odůvodnil ředitel otrokovic-
ké pobočky Naděje Pavel Polák. Město Otroko-
vice a nově vzniklá obecně prospěšná společnost 
Naděje, otrokovická o. p. s., proto uzavřely dekla-
raci, na základě které bude město ve spolupráci 
s Technickými službami Otrokovice vytvářet pra-
covní příležitosti pro osoby se zdravotním posti-
žením, které jsou zaměstnanci obecně prospěšné 
společnosti a na běžném pracovním trhu jsou jen 
stěží zaměstnatelné. 

„Chceme tak rozvíjet podmínky společného 
soužití lidí zdravých a handicapovaných a jejich 
aktivní začlenění do společenského a pracovního 
života. Údržbou veřejných prostranství i dalšími 

doplňujícími pracovními činnostmi budou tito lidé 
svou aktivitou užiteční všem občanům. Tím obha-
jujeme vynaložení finanční podpory z městského 
rozpočtu ve prospěch zaměstnanosti těchto osob,“ 
uvedl otrokovický místostarosta Milan Plesar. Pro 
rozjezd projektu vyčlenilo město Otrokovice ještě 
z loňského rozpočtu padesát tisíc korun. „Věříme, 
že se do projektu zapojí i další společnosti ať už 
objednávkou našich služeb, či finančním darem. 
Příspěvky budou totiž pomáhat dvakrát – dají prá-
ci našim klientům, kteří se pak budou starat o měs-
to, nebo na základě objednávek pomáhat tam, kde 
je to možné,“ zdůraznil Pavel Polák.

Zaměstnance Naděje, otrokovické o. p. s., kteří 
jsou především klienty Naděje, pobočky Otro-
kovice, tak budou lidé moci potkávat například 
u dětských hřišť či v parcích, které budou pomá-
hat udržovat v čistotě. „Naším cílem je stabilizace 
pracovních návyků užitečnou prací pro občany 
města ve vybraných lokalitách. V první fázi plá-
nujeme zapojení čtyř až osmi klientů, kteří budou 
pracovat jen dvakrát až třikrát v týdnu dvě hodi-
ny. Tento pozvolný rozjezd plánujeme především 
kvůli tomu, že se jedná o novou, pro klienty nároč-
nou aktivitu. Musí postupně vstřebat nároky, které 
na ně budou zaměstnavatelem kladeny,“ dodal 
ředitel otrokovické pobočky Naděje.   (vac)

Nám. 3. května 1791 (budova MÚ), Otrokovice 
Tel: 777 832 792  |  www.maximum-agentura.cz

Zápis do kurzů pro dospělé, mládež a děti od 3 let.
JAZYKY JSOU ZÁBAVA
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hrdinové všedního dne. Vlevo Filip silný, 
vpravo David Mizera.
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vyběhali štědrovečerní večeři. Den po Štědrém dnu se 
konal ve sportovním areále Baťov charitativní fotbal mezi 
Týmem hvězd a sK Baťov 1930 o. s. Za Tým hvězd bojoval 
například fotbalový obránce momentálně hrající za tým sK 
sigma Olomouc Vlastimil Vidlička (v bílém s černými ru-
kávy) nebo člen české národní reprezentace, brankář Zdeněk 
Zlámal (v bílém s červenými rukávy). „Za nádherného počasí 
před vynikající diváckou kulisou se hrál kvalitní fotbal, ve kte-
rém nešlo až tak o výsledek jako o dobrou věc,“ chválil si 
pořadatel akce Petr Zapletal. Fotbalisté a diváci vybrali mezi 
sebou  krásných 19 073 Kč, které předali řediteli otrokovické 
pobočky Naděje Pavlu Polákovi. „Veliký dík patří všem jak 
aktivním, tak pasivním účastníkům tohoto fotbálku. Doufám, 
že se všichni takhle za rok opět sejdeme, a pomůžeme tak opět 
dobré věci,“  dodal Zapletal.  (red), foto: Anna novoTná
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sedmnáctiletý Daniel Picmaus 
má už za sebou bohatou zá-
vodní kariéru. Na své yamaze 
dokázal skvěle reprezentovat 
Otrokovice i v roce 2013. Zú-
častnil se tří prestižních čes-
kých podniků v nejvyšších 
kategoriích PROFI. Získal 1. 
místo v Mistrovství České re-
publiky amatérů Crossracing 
cup a 3. místo v mistrovství 
České republiky a 1. místo 
mistrovství České republiky 
kategorie tříčlenných družstev. 

V Mistrovství České repub-
liky amatérů Crossracing cup 
byl oceněn za hattrick sezony 
2011, 2012 a 2013. „Celkem 
jsem získal 1 379 bodů. Tento 
výsledek se v historii tohoto 
seriálu nikdy nikomu prozatím 
nepodařilo dosáhnout,“ pouká-
zal Picmaus.

Druhý loňský závod zname-
nal pro Picmauce zisk bron-
zu. Útočil sice na titul mistra 
České republiky, v Ledči nad 
sázavou ale havaroval a musel 
být s otřesem mozku převezen 
do nemocnice. „Tím pádem se 
šance na titul rozplynula,“ kon-
statoval.

V posledním z trojice pres-
tižních závodů jsou družstva 
složena ze třech jezdců, při-
čemž každý z nich musí absol-
vovat dvě rozjížďky. Poté se 
všem třem sečtou body. Tým, 
který má nejméně bodů, se stá-
vá mistrem družstev pro daný 
rok. „Tento závod jsem absol-
voval s novopečeným mistrem 
České republiky Lukášem 
studeným a s jedním z nejkva-
litnějších jezdců evropy, An-
gličanem Lukem Cooperem. 

I proto to byl pro mě skvělý 
zážitek,“ popsal sedmnáctiletý 
závodník, který se v loňské se-
zoně stal profesionálem.
Můžete říct, jak jste začínal?
První čtyřkolku mně koupil tať-
ka v mých sedmi letech. Byla 
to nějaká čína s obsahem 110 
kubíků. Ve dvanácti letech 
už to byla kvalitní čtyřkolka 
Yamaha YFM 350 Raptor. 
s touto čtyřkolkou jsem popr-
vé poznal motokrosovou trať 
a začalo mě to strašně bavit. Ve 
třinácti jsme koupili ojetou Ya-
mahu YFZ 450R, na které jsem 
nastoupil do prvního závodu. 
Byl to Crossracing cup 2011, 
kategorie HOBBY. V roce 
2012 jsme pořídili novou Ya-
mahu YFZ 450R, kterou jsme 
kompletně postavili u Mir-
ka Závrbského v MX Techu, 
aby byla konkurenceschopná. 
Vyrazili jsme s ní na mistrov-
ství slovenské republiky, kde 
jsem i přes zlomenou klíční 
kost a vynechání jednoho zá-
vodu vyjel vicemistra sloven-
ska. V Crossracing cupu jsem 
udělal titul v kategorii eLITe. 
Takže velká spokojenost s tím-
to strojem.
Jaké máte plány na rok 
2014?
První, co musím udělat, je dát 
se zdravotně do pořádku. Kon-
cem roku mi operovali klíční 
kost, z které mně vyndávali 
titanovou plotýnku s deví-
ti šrouby. Jinak bude sezona 
2014 podobná jako letos. Chtěl 
bych odjet MMČR a MČR 
Crossracing cup. Pokud mě 
podpoří více sponzorů, s kte-
rými vyjednáváme, chtěl bych 
taky zkusit nějaký závod v za-
hraničí – mistrovství Německa, 
případně i evropu.  (ano)

Městský úřad Otrokovice, od-
bor školství a kultury, ve smy-
slu čl. 3 odst. 2 směrnice města 
Otrokovice č. 16/2012/RMO 
o poskytování dotací z rozpoč-
tu města, která byla schválena 
usnesením č. RMO/599/10/12 
a nabyla účinnosti dnem 23. říj-
na 2012, vyhlašuje termíny pro 
podávání žádostí o dotace z roz-
počtu města následovně:
• pro dotace na akce mimořád-
ného významu v oblasti tělový-
chovy a sportu do 31. 1. 2014
• pro dotace na činnost v oblasti 

vzdělávání, vědy, výchovy, zá-
jmové činnosti, kultury, umění, 
ochrany památek a kulturního 
dědictví, tělovýchovy a sportu 
do 31. 3. 2014
• pro dotace na jednorázové 
akce v oblasti vzdělávání, vědy, 
výchovy, zájmové činnosti, kul-
tury, umění, ochrany památek 
a kulturního dědictví, tělový-
chovy a sportu vždy v termínu 
30 dnů před konáním dané 
akce.

Informace pro žadatele o po-
skytování dotací z rozpočtu 

města a tiskopis žádosti o dotaci 
z rozpočtu města jsou ke stažení 
na webových stránkách města 
Otrokovice (www.otrokovice.
cz – Městský úřad – odbory 
a oddělení – odbor školství 
a kultury nebo jsou k dispozici 
na MěÚ Otrokovice – odbor 
školství a kultury, Lenka Krejčí 
(sportovní a mládežnické orga-
nizace), Mgr. Barbora Šopíko-
vá (kultura a školství)).  
Mgr. Barbora Šopíková, 

 vedoucí odboru školství 
 a kultury

podávání žádostí o dotace z rozpočtu města pro rok 2014

25. ledna od 10 do 16 hod., Městská sportovní hala 
 Oddíl baseballu a softballu TJ Jiskra Otrokovice pořádá: 

hAlový TURnAJ 
JUnIoRskýCh, sMíŠEnýCh A MUžskýCh dRUžsTEv 

v soFTBAllU 
Veřejnost je srdečně zvána

sk Baťov versus Tým hvězd 3:4
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daniel picmaus má mistrovský hattrick

dokonalá souhra. Závodník a jeho čtyřkolka jsou jako jedno 
tělo.  Foto: archiv daniela pICMAUsE/Barbora ŠpAčková



Devětadvacetiletý sledgehoke-
jový útočník david pAláT už 
má jednu paralympiádu za se-
bou, ve Vancouveru v roce 2010 
skončil jeho tým pátý. Mezi 7. 
a 16. březnem bude český man-
čaft bojovat v soči. Utkání mo-
hou diváci sledovat v přímých 
TV přenosech. „Favority jsou 
samozřejmě Amerika, Kanada 
a Rusko. Můžeme překvapit – 
můžeme porazit UsA či Kanadu 
jen jednou za sezonu, a to zrov-
na v soči. Zlatí mohou být klid-
ně Rusové. Určitě potřebujeme 
štěstí, abychom urvali medaili,“ 
říká. 
Jaký je život sledgehokejové-
ho reprezentanta?
Máme hodně zápasů, hodně 
cestujeme po celém světě: tur-
naje, liga, tréninky. samozřej-
mě, když je člověk v reprezen-
taci, musí tomu dát něco víc. Při 
trénování určitě pomáhá posi-
lovna. Tahat železa. A naprosto 
super je plavání. Asi dva roky 
zpátky jsem taky jezdil hodně 
na kánoi na stojaté vodě. To mi 
dalo hodně, po tom jsem se cítil 
fyzicky hodně dobře. 
Trénujete nyní nějak odlišně 
než na mistrovství světa nebo 
na předchozí olympiádu?
Hodně se věnuji handbiku, kdy 
jsem jezdil tady po okolí. Je to 
tu ale docela nebezpečné. Jsem 
rád, že bude konečně cyklo-
stezka Otrokovice–Zlín a moh-
lo by to být konečně napojené 
na Kvasice. Dávám si hodně za-
brat – hodně kilometrů, i kolem 
stovky denně. Důležitá je ale 
intenzita, i když na kratší tratě. 
Například minutu makat, mi-
nutu odpočívat, to vše šestkrát 
za sebou a trojfázově. Handbike 
mě moc baví, a proto se rád pro-
jedu na delší tratě. Už jsem tře-
ba projel slovensko od východu 
na západ.
handicapovaný jste ale právě 
kvůli nehodě na kole. zjevně 
vás to od jízdy na prostředku 
tohoto stylu neodradilo...
Rodiče z toho radost nemají, 
vždycky mají strach. Handbi-
ke je pro jezdce nebezpečnější 
než kolo. Je širší a nízko nad 
zemí. Můžete jej snadněji pře-
hlédnout. Jsem proto pořád 

ve střehu. Hodně jezdím směr 
Kroměříž a nejhorší je úsek Ot-
rokovice–Kvasice přes Bělov. 
Tam se fakt bojím. Překvapuje 
mě, že to ještě není nějak doře-
šené.
ve vancouveru před 4 lety 
jste byli pátí. Tehdy ještě ne-
existoval ruský tým. Myslíte 
si, že mohou už při své olym-
pijské premiéře překonat dé-
lehrající mančafty?
Rusové potřebovali postavit 
kádr právě pro soči. Během tří 
let se dostali mezi absolutní svě-
tovou špičku. I nás doběhli, a to 
se u nás hraje sledge hokej přes 
deset let. Mají z čeho vybírat – 
hráči jsou bývalí vojáci z Afgá-
nistánu a podobně, a také jsou 
tam  peníze, což je základ.
   světových týmů není mnoho. 
se soupeři se asi hodně potká-
váte, například při každo-
ročních mistrovstvích světa. 
Máte mezi nimi i kamarády?
Nejlepší vztahy máme s Italy 
a Korejci. I Rusové pokecají, 
pozdraví už z dálky. Naopak 
Američané a Kanaďané skoro 
ani nepozdraví, jsou namyšle-
ní. Na ledě jsou hodně namo-
tivovaní a nepříjemní i Němci. 
Létají škaredá slova a rozdávají 
se i osobní tresty. Ale aspoň se 
nám s nimi lépe bojuje. 

A co publikum, který národ 
nejvíce prožívá fandění?
Určitě Korejci. V roce 2009 
bylo mistrovství světa v Ost-
ravě a tam fandili hodně Ko-
rejci z nošovického Hyundaie. 
A když hráli Japonci, tak nikoho 
jsem neviděl tak vnímat svoji 
národní hymnu, jako je. Ná-
rodní hrdost je u nich asi hodně 
velká.
srovnejte diváckou atraktivi-
tu běžného a sledge hokeje.
I sledge hokej je krásný tvrdý 
hokej. Je pravda, že v naší lize 
nejsou týmy moc vyrovnané. 
Některé zápasy tak končí i 10:0. 
Vždycky je to ale zážitek.
Jak je to s fauly, zraněními? 
hrajete v menší výšce, navíc 
se mezi handicapovanými  
a priori počítá s větší toleran-
cí…
Když někdo leží na boku u man-
tinelu a někdo se mu navalí 
do zad, může se mu stát něco 
podobného jako našemu  býva-
lému reprezentačnímu trenéru 
Zelenkovi. Byl spoluhráčem 
třeba Patrika eliáše a skončil 
na vozíku kvůli zákroku u man-
tinelu. Problém je i se sekáním. 
Naše hokejky mají na konci hro-
ty na odrážení. Když vám někdo 
zajede do břicha, docela slušně 
řízne. Mám s tím zkušenosti.

Takže je to doslova řežba… 
V televizi to tak nevypadá, ale 
když to vidíte na vlastní oči, je 
to hodně tvrdý sport. I klubová, 
ale hlavně reprezentační úroveň 
stojí za to. Ve Vancouveru jsem 
dal jednomu Korejci hokejku 
čepelí pod rameno a pak cukl 
tak, že jsem mu ho vykloubil. 
Vystrašilo mě to – byl jsem 
na tom pomalu hůř než on, 
protože jsem se bál, že jsem 
mu udělal něco vážného, snad 
i s páteří. Zůstal ležet, nehýbal 
se... Ale naštěstí se z toho do-
stal, zdravíme se.
dopuje se i mezi handicapo-
vanými?
I nás se týká doping, jde ale 
mimo mě.  sám jsem byl v po-
slední době testovaný dvakrát 
– v srpnu v soči a nedávno 
jsem byl vylosovaný i na turnaji 
ve Zlíně. Doping jde ale mimo 
mě. sám jsem byl na testech 
potom, co mě sejmul jeden Ka-
naďan a byl jsem v nemocnici 
na sešití hlavy.
Byl jste už několikrát jmeno-
ván nejlepším handicapova-
ným sportovcem otrokovic. 
Cítíte od města kromě udílení 
tohoto titulu i jinou podporu?
Před několika lety mi město při-
spělo na handbike. Dostal jsem 
padesát tisíc, za které mohu ko-
nečně veřejně poděkovat. Hand-
bike stál sto dvacet tisíc, zbytek 
mi díky dobročinnému golfo-
vému turnaji doplatila nadace 
Dobrý skutek. 
zkoušel jste někdy přesvědčit 
někoho handicapovaného, ať 
si jde zahrát s vámi?
Lidi, co by mohli hrát sledge 
hokej, tady jsou, ale nechce se 
jim do toho. Raději budou sedět 
doma, litovat se a pít. Například 
se dvěma kluky jsem si vyměnil 
na normálním hokeji kontak-
ty. slíbili, že zavolají, přijdou 
na trénink, ale nikdo nepřišel. 
Mě dostal ke sledge hokeji 
bratrův spolupracovník, bez-
nohý pod kolenem. Věděl jsem 
o tomto sportu, ale nenapadlo 
by mě, že se hraje i ve Zlíně. 
Začátky byly strašně těžké. Je 
ale potřeba vydržet. Já si na za-
čátku říkal, že se na to vykašlu, 
že na to nemám, že je to těžké. 

Ale začal jsem na sobě pracovat 
– chodit do posilovny, plavat. 
Bylo složité skloubit to se ško-
lou. Chodil jsem na vysokou 
do Kroměříže a tréninky byly 
ve Zlíně. Navečer jsem skončil 
ve škole a bez jídla a odpočinku 
jsem jel trénovat do Zlína. To 
by asi teďka moc lidí neudělalo. 
Možná jsem nějaký talent i měl, 
ale hlavně jsem si to vydřel. 
Za podporu děkuji i své mamce 
a přítelkyni, které jezdí na mé 
zápasy.
vraťme se ještě k paralym-
piádě v soči. v oblasti bylo 
několik teroristických útoků. 
Bojíte se?
Bojím. Ale co jsem se tam byl 
v srpnu podívat, tak jsou tam tak 
rozsáhlá opatření, že si myslím, 
že to Rusové rozhodně zvlád-
nou. Když jsme byli před rokem 
na mistrovství světa v Jižní Ko-
reji, tak to bylo v době, kdy hro-
zil konflikt se severní Koreou. 
To byl větší stres než teď. Rodi-
če, přítelkyně se bály. Manželky 
volaly na ministerstvo zahrani-
čí, jestli je to bezpečné. Korejci 
v soulu ale žili normálním živo-
tem. Anna novoTná
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OREA Hotel Atrium: GASTRONOMICKÉ DNY
 Srdečně Vás zveme do naší hotelové restaurace COLOSSEO na ochutnávku následujících specialit: 

 KDE: OREA HOTEL ATRIUM,   
        nám. 3. května 1877
          Otrokovice
            KDY: 19.–31. 1. 2014 
             (denně mimo neděli
            11.00–22.00)

LEDEN: ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY 
     aneb DOMÁCÍ ZABIJAČKA

ÚNOR: MASOPUST
KDE: OREA HOTEL ATRIUM
nám. 3. května 1877, 
Otrokovice

KDY: 16.–28. 2. 2014
 (denně mimo neděli 
11.00–22.00)

!!! Tým pracovníků hotelu Atrium se těší na Vaši návštěvu !!!
REZERVACE MÍST: tel.: + 420/ 573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz

olympijské soči přivítá i otrokovičana, sledgehokejistu davida paláta

Reprezentant. Útočník David palát hraje sledgehokej osm let. 
„Možná jsem nějaký talent i měl, ale hlavně jsem si to vydřel,“ kon-
statuje účastník už druhé paralympiády.  Foto: archiv d. pAláTA 
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