
Veselé přijetí. Zazvonit, zazpívat koledu, popřát šťastný rok. 
Bez tří králů, kteří navštěvují domácnosti, aby vykoledovali 
pro potřebné nějakou tu korunu, si už řada lidí začátek led-
na ani nedokáže představit. Snad také proto se při 16. roční-
ku tříkrálové sbírky pořádané Charitou sv. Anežky v sobotu  
10. ledna podařilo 118 tříkrálovým skupinkám v Otrokovi-
cích, Napajedlích, Tlumačově, Spytihněvi, Žlutavě, Pohořeli-
cích, Oldřichovicích, Komárově a Halenkovicích vybrat téměř  
655 tisíc korun. To je o 45 tisíc korun více než vloni. Z vý-
těžku podporuje Charita sv. Anežky ty, kteří si sami pomoci 
nemůžou a kde jiné formy pomoci obvykle nejsou k dispozici. 
Nejvíce využívaná je takzvaná přímá pomoc konkrétním lidem 
a potřebným rodinám.  (ano), foto: Anna NoVotNá

Vážení spoluobčané, 
jmenuji se Dalibor Dědek a od počátku ledna jsem se stal novým dramaturgem otrokovické beseDY.  
Když jsem se v minulém roce začal zajímat o tuto práci, byl jsem velmi příjemně překvapen, kolik akcí 
otrokovická beseDa pro občany města i širokého okolí připravuje. Koncerty populární i klasické 
hudby, divadelní představení amatérů i profesionálních souborů, taneční večery i odpoledne, různé 
festivaly, jako je Forbína či Frkobraní, plesy, slavnostní večery, Koledy tří národů, přehlídku jižan-
ského rocku, výstavy… a to je jen stručný výběr z toho, co můžete vidět a slyšet při návštěvě samotné 
otrokovické beseDY. K tomu přidejte ještě spoustu akcí pod širým nebem, které důvěrně znáte a kte-
ré otrokovická beseDa zajišťuje ve spolupráci s městem otrokovice – Vítání jara, obě poutě (májová 
a michalská), otrokovické letní slavnosti, taneční zábavy, lampionový průvod, rozsvícení vánočního 
stromu, zpívání koled pod širým nebem, vánoční trhy… a to vše s doprovodným programem! o kinu 
(s premiérovými tituly), nejrůznějších kurzech pro děti i dospělé, tematických zájezdech či provozu in-
formačního střediska ani nemluvě. pestrost je nepřehlédnutelná, a tak budu mít rozhodně ve své funkci 
na co navázat. Rád bych k tomu všemu, co dobře funguje, přidal ještě svoje zkušenosti a nové nápady, 
které by mohly nabídku ještě více rozšířit, přinést nové tituly a nastartovat akce, které zde stále chybí. 
Celý svůj život se věnuji kultuře, ať již v rámci organizování, či pořádání nejrůznějších akcí nebo také 
jako účinkující, moderátor, muzikant, DJ… bude mi tedy ctí podílet se nyní aktivně na dalším rozvoji 
kulturního vyžití pro občany otrokovic i širokého okolí. už teď vás můžu s radostí pozvat na Maroše 
Kramára v excelentním divadelním představení, na další Forbínu, či na koncerty Marka Ztraceného, 
Věry Špinarové, Vlasty Redla… 

Těším se na setkání s vámi, ať již v otrokovická beseDě, nebo kdekoli ve městě na pódiu  
či pod pódiem!  Ing. Dalibor DěDek, dramaturg otrokovické beseDY

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®
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záchranářů pomáhá 
nejen ve městě 

strana 2

Galerie
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slaví rok

tříkrálová koleda se vydařilaVyhláška omezuje alkohol u škol a pohyb 
zvířat v Rekreační oblasti Štěrkoviště
Kdo měl dosud takové choutky, 
musí si je odpustit. Od 1. ledna 
je nově zakázáno požívat alko-
holické nápoje u všech obchodů 
s maloobchodním prodejem al-
koholu. Přibyla tak další místa 
k těm veřejným prostranstvím, 
kde již zákaz požívání alkoholu 
platil. Další změna se projeví 
až v letní sezoně – rekreanty 
v placené části Štěrkoviště ur-
čitě neolízne či jinak neoznač-
kuje během otevírací doby pes. 
Pokud ano, znamená to, že jeho 
majitel porušil obecně závaznou 
vyhlášku, jejíž aktualizace platí 
od Nového roku.

Prosincové zastupitelstvo 
schválilo změny v Obecně závaz-
né vyhlášce o veřejném pořádku: 
rozšíření vymezených veřejných 
prostranství se zákazem požívá-
ní alkoholických nápojů u pro-
dejny Kaufland a také v okruhu  
25 metrů od všech prodejen 
s maloobchodním prodejem al-
koholických nápojů. U prodejen 
Lidl a Albert takový zákaz již 
platil. Došlo také k upřesnění 
zákazu požívání alkoholických 
nápojů v okruhu padesáti metrů 
od škol a školských zařízení tak, 
aby bylo jasné, že se zákaz vzta-

huje i na místa v okolí jejich od-
loučených pracovišť. „Strážníci 
tyto prostory monitorují kamero-
vým systémem. V místech, kde 
není, provádějí namátkové kont-
roly dodržování obecně závazné 
vyhlášky. Případné porušení řeší 
na místě,“ informoval velitel 
Městské policie Otrokovice To-
máš Gromus. 

Veřejný pořádek má být 
na lepší úrovni také v rekre-
ační oblasti Štěrkoviště. Tam 
se omezil zákaz přivádění psů, 
koček a dalších zvířat v lidské 
péči v době konání organizova-
ných společenských, kulturních 
nebo sportovních akcí a na ob-
dobí letní rekreační sezony od  
1. června do 31. srpna v době, 
kdy je do areálu vybíráno vstup-
né. Za porušení obecně závazné 
vyhlášky lze uložit pokutu do tři-
ceti tisíc korun.

Další změna se týká vyhlášky 
o místních poplatcích. Od po-
platku ze psů jsou nově osvo-
bozeni psi s canisterapeutickým 
výcvikem, respektive zkouškou. 

Postupně se naplňuje Obec-
ně závazná vyhláška o úplném 
zákazu provozování některých 
loterií a jiných podobných her 

na celém území města platná 
od ledna 2012. Ta měla zajistit, 
že z Otrokovic zmizí všechny 
výherní hrací automaty nejpoz-
ději 31. prosince 2012, video-
terminály nebo rulety nejpozději 
s 31. prosincem 2014.

„Zařízení, která povolovalo 
město, už v Otrokovicích nejsou. 
Na videoterminály a rulety však  
udělovalo licence Ministerstvo 
financí, a těch zůstávají v Otro-
kovicích ještě desítky. Minister-
stvo financí vede s dotčenými 
provozovateli správní řízení a ti 
se většinou odebrání povolení 
brání všemi možnými právními 
prostředky. Čekáme, stejně jako 
jiné obce a města, na výsledek 
probíhajících řízení,“ přiblížil 
starosta Otrokovic Jaroslav Bu-
dek.    

Například společnost Synot 
má v Otrokovicích platná po-
volení vydaná ministerstvem 
financí k provozování strojů až 
do konce roku 2017. Ve městě  
fungují i po 1. lednu přibližně 
dvě desítky jejích zařízení.  (pla-
tilo ke dni uzávěrky, výsledky 
rozkladových řízení se očekávaly 
každým dnem, pozn. red.)

 Anna NoVotNá
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městská galerie a turistické informační centrum slouží lidem už rok

slavný fotograf. Mezi těmi, kteří přišli 6. ledna loňského roku 
přivítat na svět novou galerii, byl fotograf Jindřich Štreit.

Práce Rozumění. Zahajovací výstavou se představily všechny tři 
spolky, které galerii užívají. na snímku práce členů Rozumění. 

Čtrnáct vernisáží, čtrnáct různorodých 
výstav včetně té nejnovější mohli za 
rok existence Městské galerie navštívit 
obyvatelé Otrokovic i turisté. Galerie 
představila  nejen své domovské spol-
ky – členy Fotoklubu Beseda, výtvar-
níky z rozumění, historiky z Klubu 
přátel historie města Otrokovice, ale 
také umělce z maďarského Vácu či 
známé sochaře radima Hankeho a Ji-
řího Netíka. Nyní je možné zhlédnout 
výstavu věnovanou tvorbě fotografa 
Arnošta Bartoše, následovat ji bude od  
2. února výstava již zesnulých otroko-
vických umělců nazvaná Malovali tady 
s námi. 

Za rok se přišlo do galerie potěšit 
3 651 návštěvníků. „Naše představy 
byly naprosto naplněny, ne-li překro-
čeny. Je tady úžasný prostor s krásný-
mi výstavami, které se střídají téměř 

bleskově. Kdo se naučil do galerie 
chodit, má pravidelný, příjemný pří-
sun krásných, estetických zážitků – ať 
už v podobě fotografií, výtvarných děl 
i exkurzí do historie,“ těší jednatele  
Otrokovické BeSeDy, která galerii 
spravuje, Michala Mynáře. 

roční výročí provozu slaví také Tu-
ristické informační centrum Otroko-
vice. Na pracovnice infocentra, které 
v létě mělo a zase bude mít pobočku 
i v přístavišti, se obrátilo osobně či 
telefonicky 12 732 klientů. Kromě 
informací o akcích a zajímavostech 
ve městě a okolí měli zájem o mapy, 
o propagační předměty města, koupi 
vstupenek i jízdenek MHD.  

Otevírací dobu Městské galerie 
a Turistického informačního centra Ot-
rokovice najdete na straně 6 Otrokovic-
kých novin.  Anna NoVotNá

Baťa a otrokovice. Výstava Klubu přátel historie města otrokovice trvající 
od června do září přiblížila návštěvníkům baťovskou éru města. Aktuální výstava. nyní lze v Městské galerii zhlédnout průřez tvorbou otrokovic-

kého fotografa arnošta bartoše. Výstava je zároveň poctou k jeho 75. narozeninám.

Zahájení s písní. otevírání Turistického informačního centra 17. ledna 2014 
se konalo za pěveckého doprovodu Matěje Tauše.

Pestrá nabídka. otrokovice a okolí mají turistům co nabídnout. návštěvníci se mo-
hou o akcích a zajímavostech dozvědět z letáčků i od ochotných pracovnic infocentra.
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Nový vjezd do areálu tomA se má otevřít k 30. lednu
Řidiči už jezdí po narovnané silnici I/55, kamiony však za-
tím k novému vjezdu do areálu TOMA neodbočují. Část ko-
munikace, jejíž součástí je i podjezd pod železniční tratí, je už 
provozuschopná. Kolaudační prohlídka komunikace uvnitř to-
várního komplexu se má konat 29. ledna. „Vjezd otevřeme  
30. ledna. Pro vozidla pak uzavřeme původní vjezd z Nerudovy ulice  
k 2. únoru, nadále zůstane přístupný pouze pro pěší a cyklisty,“ uve-
dl manažer pro IS a marketing Toma, a. s., Jan Řehořek. Po uzavře-
ní vjezdu z ulice Nerudova se chystá předláždění stá-
vajícího chodníku a revitalizace zeleného pásu.  (ano)

tísňové tlačítko může zachránit život
Jste osamělý senior, který má zdravotní potíže, či se cítíte jakkoli 
ohrožen a potřebujete se v kteroukoli denní či noční hodinu dovolat 
pomoci? Právě pro vás je určeno tlačítko tísňového volání. Jediným 
stiskem tlačítka, které je napojeno přímo na centrální pult Městské 
policie Otrokovice, si můžete kdykoli ve dne či v noci přivolat po-
moc. Systém tlačítek tísňového volání provozuje město Otrokovi-
ce a o zařazení do něj lze požádat na sociálním odboru městského 
úřadu v Otrokovicích. „Sociální odbor má k dispozici přes dvacet 
tísňových tlačítek, která jsou po většinu roku plně využita,“ sdělil 
vedoucí oddělení sociální pomoci Kamil Hric. Tlačítko tísňového 
volání je občanům zapůjčeno na základě písemné smlouvy a na zá-
kladě doporučení komise sociálních služeb. Poplatek na úhradu 
nákladů provozu systému tísňového volání činí 200 korun ročně, 
v případě uzavření smlouvy po 30. červnu daného roku pak v da-
ném prvním roce výpůjčky činí poplatek 100 korun. Více informa-
cí o systému poskytne referentka odboru sociálního Jana Dudová, 
tel: 577 680 429, e-mail: dudova@muotrokovice.cz, nebo Kamil 
Hric, vedoucí oddělení sociální pomoci MěÚ Otrokovice, tel: 
577 680 435, e-mail: hric@muotrokovice.cz.  (ste)

Projekt Podpora pečujících osob 
o osoby blízké 2014 úspěšně zakončen
V souladu s komunitním plánováním sociálních služeb na Otroko-
vicku bylo na pracovní skupině Senioři a Zdravotně postižení vy-
definováno jako prioritní téma na rok 2014 Podpora osob pečují-
cích o osoby blízké. Jako nejvhodnější způsob podpory pečujících 
osob byly zvoleny vzdělávací kurzy pro osoby pečující o seniory, 
nemocné či zdravotně postižené. Náplní kurzů byla podpora osvě-
ty a informovanosti i praktický nácvik potřebných dovedností. 
Kurzy byly realizovány ve spolupráci se SeNIOrem Otrokovice, 
Charitou sv. Anežky Otrokovice, popřípadě externím odborníkem. 
Cyklus pěti bezplatných seminářů se konal od června do prosince. 
Pozvánky, prezentace a fotografie z uplynulého ročníku projektu 
jsou zveřejněny na webu města Otrokovice v sekci věnované ko-
munitnímu plánování sociálních služeb. „Bezplatných seminářů 
se zúčastnilo celkem 135 frekventantů. Uplynulý ročník přinesl 
samé kladné ohlasy z řad pečujících osob a účastníků procesu ko-
munitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku,“ informo-
vala pracovnice sociálního odboru Zuzana Polame.  (ste)

Fenku nechal kruťas přivázanou u stromu
Dne 11. ledna ve 12.10 hodin na-
hlásili všímaví lidé nález uváza-
ného psa (pohlaví fena) u stromu 
u soutoku řek Moravy a Dřevnice. 
Hlídka Městské policie Otrokovice 
fenku odvázala a umístila do kotce 
v Technických službách Otrokovice.  

„Takový způsob zbavení se nepohodlného zvířete je ten nejkru-
tější. Zvíře nemá možnost obstarat si vodu a potravu a je odsou-
zeno k velmi pomalému a krutému umírání,“ poukázal Martin 
Batůšek z Odboru životního prostředí Městského úřadu Otro-
kovice. Odbor žádá všechny, kteří mohou pomoci k nalezení 
osoby, která se tohoto činu dopustila, aby se ozvali na služebnu 
městské policie tel: 577 680 302, nebo na Městský úřad Otroko-
vice, odbor životního prostředí.  (red)

AktuálNě Z městA

Více AktuAlIt NA www.otRokoVIce.cZ

městské akce v roce 2015: je nač se těšit 
Také letos čeká obyvatele a ná-
vštěvníky Otrokovic široké 
spektrum kulturních, zábavných 
a sportovních akcí, které pořádá 
město. První z těchto událostí je 
Městský ples, který láká boha-
tým celovečerním programem 
v podobě Salónního orchestru 
Copélia, kouzelníka richarda 
Nedvěda, DJ Dalibora Dědka 
a mnohých dalších. Večerem 
provede moderátor a herec Gus-
tav Řezníček a připravena bude 
také bohatá tombola.

Únorová akce je věnována 
sportovcům. Vyhlášení nejlep-
ších sportovců za rok 2014 se 
uskuteční pod tradičním ná-
zvem O sportovní slávě.

Na březen připadá Den uči-
telů a při této příležitosti budou 
předána ocenění nejlepším pe-
dagogům. Již sedmým rokem 
město pokračuje v dobré tra-
dici oceňování pedagogických 
pracovníků a čtvrtým rokem 
oceňuje i pracovníky volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže. 

Duben bude zasvěcen jaru 
a s tím se neodmyslitelně pojí 
dvě události, které se v Otroko-
vicích konají. Vítání jara má le-
tos slogan Pryč s jarní únavou. 
Akce Otevírání cyklostezek 

zase přinutí vytáhnout a oprášit 
kola po zimním období.

Děti se už teď mohou těšit 
na květnovou Májovou pouť 
a odemykání vody. Program se 
uskuteční před Společenským 
domem a v otrokovickém pří-
stavišti.

Na červenec se připravuje 
jedna z nejrozsáhlejších akcí 
celého roku. Otrokovické letní 
slavnosti budou letos ve zname-
ní žhavého Španělska. Program 
bude rozložen do všech částí 
Otrokovic. Hlavní hvězdou je 
kapela Gipsy.cz. 

Na září připadá Týden mo-
bility. „Jednotlivé akce Týd-
ne mobility jsou rozloženy 
do všech dnů v daném týdnu. 
Dopoledne máme v plánu zapo-
jit školky a školy, odpoledne by 
bylo určeno široké veřejnosti,“ 
poznamenala vedoucí odboru 
dopravně-správního renáta 
Krystyníková. Připraveno bude 
například malování dopravních 
značek na chodníky a vozov-
ky promateřské školy, jízda 
zručnosti na dopravním hřišti, 
na kolech se zástupci města, be-
sedy pro seniory nebo drakiáda.

Michalská pouť se bude již 
tradičně konat koncem září 

v parku před Společenským do-
mem. Slavnostní večer k vyhlá-
šení samostatného českosloven-
ského státu je v Otrokovicích 
symbolem října. Nebude vy-
necháno ani udělování ocenění 
města zasloužilým občanům.

Lampionový průvod s ohňo-
strojem ke státnímu svátku Den 
boje za svobodu a demokracii 
se koná, jako každý rok, v před-
večer 17. listopadu.  rozsvícení 
vánočního stromu s kulturním 
programem a charitativní akcí 
Pomáháme potřebným se usku-
teční poslední listopadový pá-
tek. 

A konečně prosinec nepře-
kvapí každoročními vánoční-
mi trhy a Koledami tří národů 
s dětským malováním a soutěží 
s přehlídkou vánočního cuk-
roví. „Podrobnější programy 
jednotlivých akcí budou s časo-
vým předstihem postupně zve-
řejňovány v místních médiích, 
na webových stránkách Otro-
kovické BeSeDy, Městského 
úřadu Otrokovice a dalšími ob-
vyklými způsoby,“ poznamenal 
jednatel Otrokovické BeSeDy 
Michal Mynář.
 Romana stehlíkoVá,

 mluvčí otrokovické radnice

sobota 24. 1.
»městský ples otrokovice 

pátek 20. 2. 
»o sportovní slávě

čtvrtek 24. 3.
»Den učitelů 
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pátek 17. 7.–neděle 19. 7. 
»otrokovické letní slavnosti

středa 16.–úterý 22. 9. 
»týden mobility

neděle 27. 9.
»michalská pouť

pondělí 26. 10.
»slavnostní večer k vyhláše-
ní  samostatného čs. státu

pondělí 16. 11.
»lampionový průvod 
a ohňostroj

pátek 27. 11.
»Rozsvícení vánočního stro-
mu s kulturním programem

pátek 11. 12.–sobota 12. 12.
»Vánoční trhy

neděle 13. 12.
»koledy tří národů

Akce městského významu 2015

Základní informace o stav-
bě:
Název: „Vjezd do průmyslo-
vého areálu TO MA křížením
se železniční tratí“
Termín realizace: 17. 3. 2014
–30. 4. 2015
Investor: město Otrokovice
Zhotovitel: sdružení 
eUrOVIA CS a GJW Praha

Technický dozor a BOZP:
sdružení INFrAM/HBH –
TOMA
Projektant a autorský dozor:
I M Projekt, inženýrské
a mostní konstrukce
Cena za stavební dílo:
102 061 351 Kč
Dotace rOP Střední Morava: 
max. 53 250 000 Kč

otrokovické Španělsko na Regiontouru. prezentace otrokovic nechyběla ani na letošním 
ročníku brněnského veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Mezi návštěvníky korzovaly hostesky, 
které zvaly přítomné na letošní otrokovické letní slavnosti.  Foto: Anna NoVotNá



Z jednání Rady města 
otrokovice 17. 12. 2014
radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 40 bodů progra-
mu, k nimž přijali usnesení.
rMO schválila:
• Pronájem prostor v budově 
ZŠ Trávníky příspěvkové or-
ganizaci DOMINO cz, o. p. s. 
a uzavření smlouvy, účelem 
pronájmu je provozování Ko-
munitního centra pro rodinu, 
původní smlouva končí 31. 12. 
2014, nová smlouva je na dobu 
určitou do 31. 12. 2016
• Finanční dar města ve výši 
20 000 Kč a uzavření darova-
cí smlouvy se spolkem Přátelé 
Stonožky, finanční dar je určen 
na pokrytí nákladů spojených 
s charitativními aktivitami ob-
darovaného v roce 2014
• Vyhlášení Výzvy k předklá-
dání návrhů na ocenění peda-
gogických pracovníků a pra-
covníků volnočasových aktivit 
pro rok 2015, předání ocenění 
proběhne na slavnostním odpo-
ledni ke Dni učitelů dne 24. 3. 
2015
• Ocenění nejúspěšnějších ot-
rokovických sportovců za rok 
2014, předání ocenění proběhne 
na slavnostním večeru O spor-
tovní slávě dne 20. 2. 2015
• realizaci vzdělávacích kurzů 
v rámci projektu Vzdělávání 
pracovníků poskytovatelů so-
ciálních služeb a pečujících 
osob na Otrokovicku a uzavření 
Smlouvy o realizaci vzděláva-
cích kurzů mezi městem Otro-
kovice a organizací Girasole, 
sdružení pro pomoc a rozvoj 
na dodávku 7 vzdělávacích kur-
zů. Projekt je ze 100 % finan-
cován z evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního roz-
počtu České republiky
• Zahájení zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsa-
hu na stavební práce s názvem 
„ZŠ Mánesova – rekonstrukce 
šaten“, původní kovové šatnové 
klece nahradí plechové skříňky
• Vyjádření města Otrokovice 
k zahájení zjišťovacího říze-
ní záměru „Sklad SyGNUM 
IMMO“, o posuzování vlivů 
na životní prostředí se závěrem, 
že město požaduje další posou-
zení dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí
• Vyjádření města Otrokovice 
k zahájení zjišťovacího říze-
ní záměru „Vyprazdňování, 
skladování a doprava CB a SI-
LICA“, o posuzování vlivů 
na životní prostředí se závěrem, 
že město nepožaduje další po-
souzení dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí

• Pokračování „Programu kast-
race toulavých koček a kocourů 
na území města Otrokovice“ 
vzhledem k jeho prospěšnosti 
a neklesajícímu zájmu občanů 
Otrokovic pro rok 2015 za stej-
ných podmínek jako v roce 
2014
• Uzavření Dodatku č. 2 smlou-
vy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení se společností 
ASeKOL a. s., který snižuje 
počet sběrných míst z 15 na 13,  
a to na základě vyhodnocení 
dosavadního využití jednotli-
vých sběrných míst
• Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí služeb mezi městem Otro-
kovice a sociálním družstvem 
Diakonie Broumov, kterou jí 
město umožňuje na svém území 
umístit kontejnery na sběr pou-
žitého šatstva, obuvi a dalších 
součástí použitelných při její 
činnosti
• Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Otrokovice a prodá-
vajícím reALSANT s. r. o. 
na stavební objekty vybudova-
né v rámci stavby „Obchodní 
centrum Otrokovice“, předmě-
tem jsou světelná signalizace, 
chodníky, komunikace a za-
stávky MHD, dopravní značení, 
veřejné osvětlení a vegetační 
úpravy v daném území.

OtrOkOvické
nOviny4

Z jednání rady a zastupitelstva města
Všechna usnesení Rmo a Zmo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Studio Městské televize 
Otrokovice 

nabízí výrobu a profesionální zpracování 
svateb, soukromých, společenských 

i firemních akcí, dokumentů  
a propagačních filmů. E-mail pro nabídku 

a bližší info: 
redakce@televizeotrokovice.cz

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 
11. 12. 2014
Zastupitelé v novém povo-
lebním složení projednali 27 
bodů programu, k nimž přija-
li usnesení. ZMO schválilo:
• Změnu Obecně závazné 
vyhlášky (OZV) o míst-
ních poplatcích: osvobození 
od poplatku ze psů za psy 
s canisterapeutickým výcvi-
kem, respektive zkouškou. 
Poplatek za svoz odpadu zů-
stává v nezměněné výši jako 
v minulých letech, tj. 480 Kč
• Změnu OZV o veřejném 
pořádku: rozšíření vymeze-
ných veřejných prostranství 
se zákazem požívání alkoho-
lických nápojů v prostranství 
okolí supermarketu Kauf-
land, dále se to týká veřej-
ných prostranství v okruhu 
50 m u škol a školských za-
řízení. V areálu rekreační 
oblast Štěrkoviště se omezil 
zákaz přivádění psů, koček 
a dalších zvířat v lidské péči 
v době konání organizova-
ných společenských, kultur-
ních nebo sportovních akcí 
a na období letní rekreační 
sezony od 1. června do 31. 
srpna v době, kdy je do are-
álu vybíráno vstupné
• Složení finančního a kont-
rolního výboru ZMO se za-

stoupením nově zvolených 
zastupitelů
• Správní radu Fondu rozvo-
je bydlení s účinností od 12. 
12. 2014, která odpovídá no-
vému povolebnímu složení 
ZMO
• Dodatky ke zřizovacím 
listinám školských příspěv-
kových organizací města 
a do hlavního účelu a před-
mětu činnosti organizace do-
plňuje – školní klub
• Dotace na činnost v oblasti 
mládeže a sportu, doplatek 
dotace pro TJ Jiskra Otroko-
vice ve výši 250 100 Kč, FC 
Viktoria Otrokovice ve výši 
33 200 Kč, FK Panthers Ot-
rokovice ve výši 33 800 Kč, 
SDH Kvítkovice ve výši 
6 200 Kč, dále poskytnutí do-
tace na činnost v roce 2014 
ve výši 414 000 Kč a uzavře-
ní Smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace na činnost 
s SK Baťov 1930, o. s.,
• Směnu pozemku p. č. 4020 
ve vlastnictví města za po-
zemky p. č. 3674 a p. č. 
3380 ve vlastnictví e-ON 
Distribuce a. s., s doplatkem 
rozdílu ceny směňovaných 
pozemků městu Otrokovice 
a s tím, že e-ON Distribuce 
a. s. uhradí náklady spojené 
se směnou pozemků
•  Zřizování věcných břemen 
(služebností) na pozemcích 
města Otrokovice, s účin-
ností od 1. 1. 2015 bude roz-
hodovat o zřízení věcných 
břemen (služebností) k tíži 
pozemků ve vlastnictví měs-
ta rada města Otrokovice 
v nevyhrazené kompetenci 
podle § 102 odst. 3 zákona 
o obcích za stávajících ceno-
vých podmínek
• Změnu termínu usnesení 
č. ZMO/401/12/13 ze dne  
12. 12. 2013 týkající se výku-
pu části pozemku p. č. 311/1 
pro uzavření kupní smlouvy 
z 31. 12. 2014 na 30. 6. 2015, 
jedná se o výkup pozemku 
dotčeného stavbou regionál-
ní cyklostezka č. 471 – pá-
teřní trasa Zlín Otrokovice, 
a změnu termínu usnesení č. 
ZMO/445/04/14 ze dne 17. 4. 
2014 týkající se prodeje části 
pozemku p. č. 2777 a části 
p. č. 3385/19 pro uzavře-
ní kupní smlouvy z 31. 12. 
2014 na 30. 6. 2015, jedná se 
o majetkoprávní vypořádání 
pozemků pod komunikacemi 
v rámci stavby Obchodního 
centra Otrokovice
• Plán termínů jednání ZMO 
na rok 2015, a to 5. 2., 16. 4., 
18. 6., 17. 9., 5. 11. a 10. 12.
 mgr. Jiří Veselý, 
 místostarosta otrokovic

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

AKCE: daňové přiznání 2014 e-mailem

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Informace a schůzky v kanceláři na
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Město Otrokovice vyhlašu-
je VýBěRoVé říZeNí 
NA PRoNáJem PRo-
stoR sloužících 
k PoDNIkáNí o cel-
koVé Výměře  34,45 
m2, NAcháZeJících 
se V PříZemí BuDoVy 
č. P. 1299, ul. ŠkolNí, 
Otrokovice, která je součás-
tí pozemku parc. č. st. 1920 
v k. ú. Otrokovice, k účelu 
potravinářské prodejny za 
následujících podmínek:1. 
doba nájmu: nejdříve od 1. 
3. 2015 na dobu neurčitou
2. nájemné: minimálně 50 
Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně 
předem
c) nezahrnuje zálohy 
na služby spojené s užívá-
ním prostor.
3. Účastník výběrového ří-
zení ve své žádosti uvede: 
a) navrhovanou výši nájem-
ného za m2/rok a účel nájmu 
b) doloží kopii živnosten-
ského oprávnění nebo kopii 
výpisu z obchodního rejst-
říku
c) doloží čestné prohlášení 
o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a měs-
tem zřízeným organizacím.
4. Vítěz výběrového říze-
ní před podpisem smlouvy 
doloží originál potvrzení 
o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabez-
pečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně a celní-
mu úřadu.
5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor: a) v pro-
najímaných nebytových pro-
storech nebudou umisťovány 

a provozovány výherní hrací 
přístroje, interaktivní vi-
deoloterijní terminály a jiná 
obdobná technická zaříze-
ní umožňující interaktiv-
ní hraní her s peněžitými 
sázkami ve smyslu zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsá-
ním nájemní smlouvy uhradí 
pronajímateli kauci ve výši 
tříměsíčního nájemného 
a záloh na služby. Tato kau-
ce bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem 
spojené a při ukončení ná-
jemního vztahu, po vyrovná-
ní všech závazků, bude tato 
kauce, případně její úměrná 
část pronajímatelem vrácena 
nájemci.
6. Uzávěrka výběrového ří-
zení: 4. 2. 2015 v 10.00 hod. 
Výběrové řízení vyhodno-
cuje na neveřejné schůzi 
rada města Otrokovice. 
Prohlídku předmětných pro-
stor je nutné předem dohod-
nout na tel.: 577 662 313,  
případně 602 788 515 
(p. Dohnal). Bližší informa-
ce poskytne eva Kadlečí-
ková  na tel.: 577 662 317.  
Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zale-
pené obálce s označením: 
„Výběrové řízení Školní 
1299“ na adresu:  TeHOS, 
s. r. o., k rukám ředitele, tř. 
T. Bati 1255, 765 02  Otro-
kovice.Zadavatel si vyhra-
zuje právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žádnou 
z nabídek.

Děti pohlídají v kloboučku
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Už od loňského března nabí-
zí Městský úřad Otrokovice 
větší klid k zařízení úředních 
záležitostí v případě, že rodič 
nemá v té době jak pohlídat 
svou ratolest. Otrokovický 
úřad využil blízkosti Ma-
teřského a dětského centra 
Klobouček, které sídlí přímo 
v jedné z jeho budov. 

Službu mohou využívat 
rodiče dětí do šesti let věku. 
Dítě zavedou do mateřské-
ho centra a při vyřizování 
svých záležitostí na úřadě si 
vyžádají potvrzení, ve kterém 
úředník uvede čas, jak dlou-
ho jednání trvalo, a opatří jej 
podpisem a razítkem. Na zá-
kladě potvrzení nebude v ma-
teřském centru při vyzved-

nutí dítěte účtován poplatek. 
Mateřské a dětské centrum 
Klobouček sídlí v páté budo-
vě městského úřadu v prvním 
patře nad sídlem Policie Čes-
ké republiky. 

„Lidé zatím službu vyu-
žívají velmi zřídka a často 
jsou překvapeni, pokud se 
o ní zmíním. Je pravda, že  
v polední pauze malé děti spí, 
nebo jsou ve školce, kde je 
mohou rodiče vyzvednout až 
o čtvrt na tři,“ poznamenala 
provozovatelka Mateřského 
a dětského centra Klobouček 
Jana Býmová. Aktuální na-
bídka Kloboučku pro pohlí-
dání dětí klientů úřadu je Po–
Čt 9–12 hod. a 15–18 hod., 
Pá 9–13 hod.  (ano)
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Dobrovolní záchranáři zvládnou misi ve válečné zóně i výrobu zábradlí
Svaz dobrovolných záchranářů 
(SDZO) slaví rok. Na pomysl-
ném narozeninovém dortu se 
skví místo svíček dobré skut-
ky. Členové svazu si přejí, ať 
jich přibývá, a ať je nesfoukne 
špatný vítr. „Na myšlenku vy-
tvořit SDZO jsme přišli s Du-
šanem rudeckým. Začali jsme 
pomáhat, zatím ovšem neor-
ganizovaně. Přemýšleli jsme, 
jaký tomu dát rámec a řád, 
abychom mohli městu pomo-
ci. Hodně lidí a organizací se 
s vámi nebude bavit, pokud sami 
nejste registrovaná organiza-
ce,“ poznamenal mluvčí svazu  
Jakub smIřIcký. Svaz má 
za sebou rok činnosti, a až neu-
věřitelné množství akcí. Asi nej-
výraznější je sbírka potřebných 
věcí pro Ukrajinu a mise do této 
válkou zmítané země. 
co jste stihli za rok činnosti?

Soudě podle reakcí na Face-
booku, potěšili jsme hodně lidí 
a spoustu lidí jsme asi dokázali 
i naštvat. Naše stránky mají po-
dle počitadla něco pod 40 000 
návštěvníků, takže lidé asi zájem 
mají.  Fyzicky jsme stihli na-
příklad domluvit s olomouckou 
Charitou vytvoření meziskladu 
potřebné techniky, hygienických 
prostředků a dalších potřebnos-
tí v Otrokovicích, to považuji 
za velký úspěch. Ne první, ale 
už třetí rok jsme působili na Ku-
novském létě v Kunovicích – už 
nás tam vítají jako staré zná-
mé. Jako organizátoři jsme byli 
i ve Strážnici, vloni na Den uči-
telů jsme předvedli naši techniku 
ve střední průmyslové škole.
Do širšího povědomí vás dosta-
la sbírka teplého oblečení pro 
ukrajinu...

Sbírku pro Ukrajinu jsme po-
řádali hned dvakrát. Sami jsme 
tam dopravovali až tu druhou, 
a to začátkem prosince. Předtím 
tam dva měsíce působil Dušan, 

který tam byl pracovně. Získal 
kontakty a také nápad dovézt 
do oblasti konfliktu teplé oble-
čení a zdravotnické pomůcky. 
Sbírku jsme realizovali se skau-
ty, Červeným křížem, DDM 
Sluníčko a dalšími organiza-
cemi. Máme z toho moc pěkný 
zážitek, kdy jedna paní přišla 
do Sluníčka a dala v obálce sto 
korun s tím, že nemá žádné věci, 
které by poslala, ale že chce při-
spět alespoň na naftu. Tu stoko-
runu jsme si zarámovali, na naf-
tu jsme pak dali po padesátce já 
a Dušan. Dojalo nás, jak jsou lidé 
hodní a ochotní pomáhat. Stejně 
tak oblečení, které nám lidé do-
dali, bylo použitelné, nebyly tam 
špinavé či roztrhané věci.
A co místní projekty?

Oslovil nás třeba pán ze Stře-
du, že mají v domě invalidu 
a rádi by mu nějak usnadnili 
pohyb – venku že mají zábradlí 
pouze u vchodu, ze kterého vede 
jedenáct schodů – zda bychom 
nevymysleli něco pro jeho snad-
nější pohyb. A tak jsme přidělali 
zábradlí i ke schodišti, které je 
na druhé straně domu. Když 
teď byla ledovka, tak to hodně 
pomohlo. Už se ptali i z ostat-
ních vchodů, jak k tomu přišli. 
(smích.)
Nebojíte se, že se vám tím pá-
dem vyrojí více práce?

 Je to samozřejmě otázka prio-
rit. Město má jiné možnosti, jiné 
kapacity, ale také jiný schvalo-

vací proces, když někdo přijde, 
že něco potřebuje. Takže když 
se na nás lidé obrátí, že potře-
bují aktuální, urgentní pomoc 
a bude to v našich silách, jsou 
obyvateli Otrokovic a přilehlého 
okolí a bude to pro nás schůdné, 
jsme připraveni pomoci. Jsme 
začleneni do Integrovaného zá-
chranného systému, takže i když 
třeba starší paní či pán bude po-
třebovat odvézt k doktorovi, i to 
se dá řešit.
Nemůžete ale suplovat sociální 
taxi provozované seNIoRem, 
nebo odtahovou službu.

A když bude ledovka a ta auta 
nevyjedou? Je to opravdu o těch 
extrémních situacích. Naše  
motto zní Tam, kde ostatní kon-
čí, my začínáme.  Na zavolání 
reagujeme podle toho, co kdo 
potřebuje, a jaké jsou pro to 
podmínky. Moc neradi bychom 
někoho zklamali, že ho odmít-
neme, ale za takovéhoto poča-
sí, pokud vyloženě neskončíte  
v poli, tak nás nepotřebujete. 
Pokud ale bude pěticentimetro-
vá ledovice, kdo vás vytáhne? 
Takže je potřeba použít nějakou 
základní logiku a mít soudnost. 
Na vyproštění zapadlých aut 
máme techniku, takže během 
dne cca od 6 do 17 hodin po-
kud někdo zapadne třeba cestou 
na Halenkovice nebo z Bělova, 
jsme připraveni mu pomoci. 
Dokdy tato nabídka platí? 

Obleva přišla rychle, takže 
jsme zatím takto pomohli jen 
jednou. Není ale důležité, jestli 
jsme už vyjížděli, ale že jsme 
byli připraveni vyjet a že to bylo 
pro obyvatele Otrokovic do pat-
náctikilometrového okruhu bez-
platně. Pokud by měli třeba vy-
jíždět hasiči, které by bylo v tu 
chvíli potřeba někde jinde, proč 
je v podstatě blokovat. Zatím 
jsme připraveni takto pomáhat 
celý leden. 
sDZo má sedm stálých členů. 
Přijímáte další zájemce, nebo 
jste „elitářská“ skupina?

Kdo chce, může se přidat. Po-
kud se k nám chce někdo připo-
jit, vezmeme jej do takzvaných 
týlových záloh. Nevíme, jestli 
sedneme my mu a on nám. Před 
nějakou dobou se k nám přida-
li dva kluci a jeden zjistil, že to 
pro něj není z časových důvodů. 
Proto máme roční zkušební lhů-
tu, než přejde mezi aktivní členy. 
Druhý z nich dělá školu, ale ko-
munikujeme s ním a kdyby bylo 
potřeba, je ochoten jít pomoci. 
Jeden student z Plzeňska si nás 
dokonce vytipoval jako své bu-

humanitární mise ukrajina

Dne 1. prosince vyjeli dva členové SDZO na humanitární misi 
na Ukrajinu, kam vezli zdravotnický materiál a zimní oblečení. 
Na misi jeli vozidlem Land rover Discovery, které bylo naloženo 
až po střechu. Cesta tam i zpět trvala 6 dnů. Původní záměr dovézt 
materiál do města Doněck se nepodařilo uskutečnit, protože vozidlo 
bylo zastaveno ukrajinskými vojáky na jednom z checkpointů a byl 
mu znemožněn vjezd do města. 

Naši lidé byli nuceni improvizovat a zvolili alternativní plán – 
doručit materiál do města Mariupol, kde není situace tak vyhrocená 
jako v Doněcku, nicméně i toto město je ve válečné zóně. Tým mu-
sel přejet pět vojenských checkpointů, než dojel do města. Na těch-
to checkpointech byli policisté, vojáci a příslušníci batalionu Azov, 
přičemž čím blíže byly kontroly k východním hranicím, tím silněji 
byly vyzbrojeny. U Mariupolu už to byla i obrněná vozidla a dě-
lostřelectvo. Náš náklad jsme předali Červenému kříži ve čtvrtek  
4. prosince dopoledne. Dobrovolníci této organizace neskrývali ra-
dost z toho, že nás vidí a jejich přijetí a pak i loučení byly velmi 
emotivní. Situace pro ně je taková, že mají velmi omezené finanční 
zdroje a ve městě pomáhají 15 000 uprchlíkům. Paní Irina, vedoucí 
Červeného kříže ve městě, nám udělala malou exkurzi. Naše mise 
dopadla vcelku pozitivně, i když bychom si přáli pomoct mnohem 
víc. Kromě problémů na hranicích, kde jsme byli ukrajinskými cel-
níky obráni o pepřové spreje a cestou zpět o cigarety, se cesta obe-
šla bez problémů, když nepočítáme katastrofální stav ukrajinských 
silnic. Děkujeme občanům Otrokovic, kteří přispěli oblečením 
do sbírky, děkujeme městu Otrokovice, kterému vděčíme za podpo-
ru. Dále děkujeme Antonínu Prokešovi, který nám na cestu zapůjčil 
dvě neprůstřelné vesty, a především děkujeme Lence Bartoníkové, 
předsedkyni Červeného kříže v Otrokovicích, která byla naše vzdá-
lená podpora na telefonu a bez její pomoci bychom se neobešli. 
Oblečení vybrané od občanů, které už nebylo možno převézt, bude 
zaskladněno a poskytnuto například vyplaveným lidem v České re-
publice.  Jakub smIřIcký
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Jakub smiřický (uprostřed) se členy mariupolského červeného 
kříže.

Posledních několik týdnů jsme 
souběžně s přípravami na misi 
Ukrajina realizovali projekt 
na pomoc tělesně postiženému 
přímo u nás, v Otrokovicích. 
Šlo o malé zábradlíčko před 
dům v části Otrokovice-Střed, 
kde tento člověk bydlí. Dozvě-
děli jsme se, že se již delší do-
bou potýká s absencí opory u tří 
schůdků, které vedou ke vcho-
du domu. A tak slovo dalo slo-
vo, všechno jsme promysleli 
a po sesbírání souhlasů sousedů 

jsme začali konat. Už stačilo 
jen nachystat materiál, všech-
no pečlivě naměřit, nařezat 
a svařit. Nakonec to byla oddy-
chová práce na dvě odpoledne 
v docela bojových podmínkách 
na dvoře za domem. Po příjez-
du našich členů z Ukrajiny jsme 
se konečně pustili do montáže. 
Za sebe můžu říct, že jen málo 
co na světě se vyrovná dobrému 
pocitu z práce, jež opravdu po-
může člověku, který to potřebu-
je.  David RežNý

Pomoc handicapovaným v otrokovicích

doucí zaměstnavatele. (smích.) 
I taková věc potěší.
A povolání vás sedmi?

Když začnu od těch nejvzdě-
lanějších: v případě nějaké větší 
katastrofy máme psychologa 
Františka Peřinu. Ten může 
kdykoliv pomoci lidem, kteří 
by měli nějaké trauma. Poskyt-
ne jakoukoliv psychologickou 
pomoc. Policie či zdravotnická 
první pomoc nemá tyto kapacity 
hned. Doktor inženýr Petr Mrá-
zek je náš komunikační speci-
alista. Pokud by bylo cokoliv 
od rozvodné sítě přes internet 
až po mobilní telefony, jakýko-
liv výpadek, tak by si s tím díky 
praxi a zkušenostem měl vědět 

rady. Bývalý voják, ženista 
Marek Gajdošík má zkušenosti 
s hrubou prací, stejně jako můj 
bratr Jan, juniorský mistr ev-
ropy v ragby, sportovec, stejně 
jako já, pak technik a mechanik 
skupiny David režný, a tento 
cirkus nějakým způsobem řídí 
Dušan rudecký. Pneumatika, 
hydraulika, vzduchotechnika 
– s tím bychom si měli vědět 
rady poměrně slušně. Stejně 
tak elektřina, mechanické – si-
lové práce, psychologie. Jako 
skupina jsme tedy celkem úče-
lově seřazeni. Žádným dalším 
odborníkům se nebráníme, ani 
děvčatům. (smích.)  

 Anna NoVotNá

Více o práci, o možnostech přidat se k sDZo nebo třeba spon-
zorské pomoci se dozvíte na www.sdzo.cz nebo na Facebooku 
svazu dobrovolných záchranářů otrokovice.

David Režný a Dušan Rudecký při montáži zábradlí.

Dobrovolným záchranářům pomáhá technika, například vozy land Rover Discovery a praga V3s. 
a také psí maskot pan V. I. p. (zleva tři členové sDZo David Režný, Jakub smiřický, Jan smiřický).



OtrOkOvické
nOviny6

neděle 1. 2., 15 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
PoháDkA o koBlížkoVI
Oblíbená pohádka v podání Divadla Silesia. Na téma pohádky o Koblížko-
vi, který uteče dědečkovi, zajíci, vlkovi, medvědovi, aby pak naletěl chytré 
lišce, nabízí další motivy ze známých pohádek. Inscenace je vytvořena jako 
pohádkový muzikál. Nabízí interaktivní prvky, a tak se dětský divák stává 
součástí děje. 

pondělí 2. 2., 18 hod., Městská galerie, vstup volný
Spolek rozumění zve na vernisáž – výstavu
mAloVAlI s NámI
Výstava prací bývalých otrokovických výtvarníků (Vladimír Doležel, Jaro-
slav Dračka, Bohumil Hanulík, Drahoslav Janík, Gustav Krkoška, Vojtěch 
Otta) potrvá do 1. 3. a bude přístupná denně mimo pondělí vždy od 14 do 
18 hod. 

čtvrtek 5. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 310 Kč a 280 Kč
Bratislavské divadlo uvádí komedii roberta Thomase
mANDARíNkoVá IZBA
V titulní roli Maroš Kramár. Herecky náročné dílo je podané s lehkostí  
a humorem. Dává prostor režisérovi i hercům využít divadelní „řemeslo“  
v nejlepším slova smyslu. Všichni herci mají mnoho převleků (Maroš Kra-
már až osm!) a předvádějí bravurní herecký koncert. 

středa 4. 2., 17 hod., foyer kinosálu, vstup volný
ZUŠ Otrokovice zve na vernisáž
BARVy PoDZImu A ZImy
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Otrokovice potrvá do 26. 2. Je pří-
stupná ve všední dny vždy od 8 do 18 hod. V sobotu a v neděli jen během 
pořádaných akcí.

neděle 15. 2., 14 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“
ZDouNečANkA
Další taneční odpoledne pro příznivce dobré dechovky, tentokráte s populár-
ní Zdounečankou a jejími sólisty.

středa 18. 2., 19 hod., kinokavárna, vstupné 40 Kč
kyRGyZstáNem Po heDVáBNé steZce
Cestopisná beseda známého otrokovického cestovatele roberta Baziky, do-
plněná promítáním dokumentárního filmu.

Připravujeme: 6. 3. Marek Ztracený – koncert, 25. 3. edith Piaf v podání 
Slezského divadla Opava, 10. 4. Věra Špinarová, 21. 4. Vlasta redl

středa 4. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, Slovensko, Česko, 2014,  
102 min., přístupno 
JAk Jsme hRálI čáRu – komedie, drama   
Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali do Vídně 
a od té doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat. I proto Petr 
vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat, pro což má čím dál 
menší pochopení velitel místních pohraničníků. režie: Juraj Nvota. Hrají: 
richard Labuda, Libuše Šafránková, Milan Lasica, Ondřej Vetchý, Alexan-
der Bárta a další.

neděle 8. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, Velká Británie, Francie,  
Kanada, 2014, 98 min., dabing, přístupno 
PADDINGtoN – komedie, rodinný   
Medvídek Paddington pochází z Peru, nosí červený klobouček a víc než co 
jiného miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, 
pošle ho teta do Londýna, aby tam našel novou rodinu. režie: Paul King. 
Hrají:  Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Nicole Kidman, Jim 
Broadbent aj.

čtvrtek 12. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, USA, 2014, 90 min., titulky, 
přístupno od 15 let
ouIJA – horor   
Není nic snazšího než vyvolávat duchy v domě s velmi temnou minulostí. 
Přesvědčila se o tom Debbie, která ke své smůle nerespektovala základní 
pravidlo „hry“ Ouija. To praví, že by ji člověk v žádném případě neměl 
hrát sám. režie:   Stiles White.    Hrají:   Olivia Cooke, Ana Coto, Douglas 
Smith, Daren Kagasoff, erin Moriarty, Shelley Hennig a další.

neděle 15. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 140 Kč, USA, 2015, dabing,  
přístupno 
sPoNGeBoB Ve FIlmu: houBA NA suchu 3D – animovaný, dob-
rodružný, komedie   
Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný re-
cept, musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu – rozuměj 
na souš. režie:  Paul Tibbitt.    

čtvrtek 19. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA, 2015, 132 min.,  
titulky, přístupno 
hAckeR – akční, krimi, drama, mysteriózní, thriller  
Jakmile jste online, tak vás mají. Hackeři, kterým stačí pár kliknutí k tomu, 
aby vám zničili život. Ještě horší jsou ti s ambicemi. Ti, kteří mají v plánu 
ochromit celý svět. režie: Michael Mann. Hrají: Chris Hemsworth, Viola 
Davis, Holt McCallany, Wei Tang, Lee-Hom Wang, Archie Kao a další.

čtvrtek 26. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA, 2014, 138 min.,  
titulky, přístupno 
NeZlomNý – životopisný, akční, drama, válečný, sportovní, historický
Neuvěřitelný životní příběh amerického běžce Louise Zamperiniho. Nejpr-
ve zazářil na berlínské olympiádě v roce 1936, pak jako letec v armádě své 
země za 2. světové války, než se zřítil do Pacifiku a skončil v japonském 
zajateckém táboře, kde mu jako „celebritě“ připravili peklo na zemi. režie: 
Angelina Jolie.  Hrají: Jack O‘Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, 
Jai Courtney, Alex russell, Luke Treadaway a další.

úterý 10. 2., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč, Německo, USA, 2006, 
125 min., titulky, přístupno 
DokAžte mI VINu – komedie, drama, krimi
Dle skutečného příběhu o nejdelším mafiánském procesu v americké histo-
rii. Jack DiNorscio, obviněný z drogového překupnictví, obrátí soud vzhůru 
nohama, když se rozhodne sám obhajovat. režie: Sidney Lumet. Hrají: Vin 
Diesel, Alex rocco, Jerry Grayson, Peter Dinklage, richard Portnow, Linus 
roache a další.

úterý 17. 2., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč, Francie, 2010, 111 min., 
titulky, přístupno 
klíč k mINulostI – drama
Paříž, červenec 1942: desetiletá Sarah je spolu s rodiči o půlnoci zadržena 
francouzskou policií, která obchází dům od domu a zatýká židovské rodiny. 
V zoufalé touze zachránit svého bratra jej zamyká do šatní skříně – jejich 
tajné skrýše – a slibuje mu, že se pro něj vrátí, jakmile budou osvobozeni. 
režie: Gilles Paquet-Brenner.    Hrají:  Kristin Scott Thomas, Mélusine Ma-
yance, Niels Arestrup, Michel Duchaussoy a další.

kino připravuje:
Padesát odstínů šedi, Jupiter vychází, Birdmann, Kingsman: Tajná služba, 
Americký sniper, Konečně doma, Nebezpečná kořist, Osudný den

ÚNOr

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BeSeDA – Otrokovická BeSeDA, s. r. o., nám. 
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: predprodej@beseda.
otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru Otrokovice je 
otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod. , www.tic-otrokovice.cz. Městská galerie je 
otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

kinokavárna

kino

pátek 20. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 100 Kč

o sPoRtoVNí sláVě
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, kolektivů  
a trenérů roku 2014. Moderuje Vojtěch Bernatský. Po skončení programu 
pokračuje taneční zábava v kinosále. Program hudebně doprovází a po 
skončení akce k tanci hraje Neo Chess Sunny rNr Band.

FOrBÍNA 2015 – přehlídka amatérských divadelních souborů
čtvrtek 26. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 250 a 220 Kč
HOST FOrBÍNy – SLOVÁCKÉ DIVADLO
m. cooney – NáJemNícI
Komedie plná omylů a záměn vypráví trochu ztřeštěnou anekdotu, na jejímž 
počátku přijde hlavní hrdina na vychytralý způsob, jak pohodlně žít z podvodně 
získaných sociálních dávek.      

pátek 27. 2., 10 hod., velký sál, vstupné 40 Kč
DIVADeLNÍ SOUBOr TyJÁTr
carlo Goldoni – PoPRAsk NA lAGuNě
Jádrem brilantní komedie charakterů je nedorozumění vycházející z časté 
lidské vlastnosti – z ochoty naslouchat kdejaké pomluvě či drbu a následně 
pak řešit vzniklé problémy zbrkle, bez rozmyslu a takříkajíc „po italsku“. 

pátek 27. 2., 19.00 hod. velký sál, vstupné 90 Kč
DIVADLO HVOZDNÁ
kDyž se ZhAsNe...
Typicky české komediální momenty, pečlivě vystavěné gagy a naprosto 
překvapivá zápletka mezi dvěma manželskými páry, které se rozhodly po-
jmout vánoční večírek trochu jako swingers party. 

sobota 28. 2., 20 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
DIVADLO MANDrAGOrA 
RoZmARNé léto – Adaptace románu V. Vančury v podání studentů 
Vyšší odborné školy umění Zlín

neděle 1. 3., 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
DĚTSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO KyJOV
oPeRky NA motIVy PoháDek kARlA čAPkA (O princezně 
Solimánské, Loupežnická pohádka, Pošťácká pohádka). Pro děti od jedno-
ho roku do 100 let. 
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kalendář významných akcí
sobota 14. února od 9 hodin
mAsoPustNí ReJ mAsek – SDH Kvítkovice vás zve do masopustního 
průvodu, který projde ulicemi Kvítkovic a navštíví jednotlivé domácnosti. Sraz 
masek v 8.15 hodin v hasičské zbrojnici Kvítkovice. 

sobota  14. února od 9 hodin
VoDěNí meDVěDA – tradiční průvod masek prochází centrem Otrokovic 
od požární zbrojnice přes náměstí 3. května, ul. Komenského, Dr. Stojana, Ná-
břeží a Újezdy, pořádá SDH Otrokovice.

neděle 22. února od 16.00 hod., sraz masek v 15.30 hod., sokolovna Otrokovice 
Dětský sPoRtoVNí kARNeVAl
Promenáda masek, tanec,soutěže. Pořádá TJ Jiskra Otrokovice, oddíl Sport pro 
všechny.  Více na www.sokolovnaotrokovice.cz, FB Sokolovna Otrokovice. 

sobota 28. února od 19.30 hod., sokolovna Otrokovice 
tRADIčNí Ples 
HrAJe VIVIAN BAND, vystoupí Aerobik klub SPV, zajištěno občerstvení.  
Pořádá TJ Jiskra Otrokovice, oddíl Sport pro všechny. 

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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Vážení spoluobčané, přátelé,
na prahu roku nového je dob-
rým zvykem ohlédnout se 
za rokem uplynulým a pojme-
novat vše významné, co nás 
v roce příštím očekává. rov-
něž je v této chvíli potřebné, 
z důvodů konání komunálních 
voleb v závěru roku 2014, zmí-
nit se o již uplynulém volebním 
období, období významných 
investičních akcí realizovaných 
v našem městě.

Vlajkovou lodí těchto akcí 
za  čtyřleté období je bezesporu 
realizace vjezdu do průmyslo-
vého areálu TOMA křížením se 
železniční tratí. Jde o mimořád-
ně finančně náročnou akci, kdy 
vysoutěžená cena pro realizaci 
je v objemu 102 milionů korun, 
z toho dotace z regionálního 
operačního programu Střední 
Morava více než 53 milionů 
korun. Větší část stavby pro-
běhla v roce 2014, úplné do-
končení pak bude realizováno 
v roce následujícím. Překlo-
pením dopravní obslužnosti 
průmyslového areálu TOMA 
mimo obytnou část města pak 
dojde k významnému zklid-
nění dopravní zátěže v oblasti 
nadjezdu nad železniční tratí, 
Staré kolonie a obzvláště v ulici 
Nerudova. Z dalších význam-
ných investičních akcí z oblasti 
dopravy bych zmínil zhotovení 
páteřní cyklostezky Otrokovice 
–Zlín a celkovou rekonstruk-
ci dětského dopravního hřiště 
na Trávníkách, které v této 
chvíli patří k nejmodernějším 
v celém Zlínském kraji. Vý-
znamné investice za celé čtyř-
leté období byly nasměrovány 
rovněž do oblasti školství – mo-
dernizace vybavení otrokovic-
kých základních škol a příro-
dovědných učeben, zateplení 
Základní školy TGM a Trávní-
ky, rekonstrukce školních hřišť 
a školních zahrad u mateřských 
škol. rovněž zřízení nových 
tříd Pastelkové mateřské školy 

bylo významným krokem, kte-
rým jsme v našem městě vyřeši-
li potřebu dalších míst pro děti, 
a tak se zařadili mezi těch málo 
měst v České republice, která 
mají dostatečnou kapacitu pro 
umístění všech žadatelů. V ob-
lasti kultury bych pak zmínil 
vznik Kongresového sálu v Ot-
rokovické BeSeDĚ, digitaliza-
ci kina, která umožňuje před-
stavit otrokovickým občanům 
i nejnovější filmové tituly, re-
konstrukci kavárny, vznik Tu-
ristického informačního centra 
a Městské galerie. Nejvýznam-
nější investicí v oblasti sportu 
byla revitalizace tzv. Starého 
hřiště na Bahňáku a vznik Spor-
tovního areálu Baťov. Z dalších 
významnějších akcí bych zmí-
nil revitalizaci severovýchodní 
části náměstí 3. května, obnove-
ní monitoringu ovzduší ve měs-
tě a dokončení rekonstrukce 
stoupaček a jader v bytovém 
domě na ulici Školní, bývalém 
Senioru A. Za zmínku rovněž 
stojí významná úspora v platbě 
za elektrickou energii, kdy jsme 
po centralizovaném nákupu 
na burze ušetřili za poslední dva 
roky více než 3 miliony korun 
a po provedeném tendru na po-
skytování telefonních služeb še-
tříme více než 70 % původních 
nákladů. rozpočet na rok 2014 
ve výši více než 360 milionů byl 
konstruován jako vyrovnaný 
a v této chvíli, i když nemáme 
ještě všechny údaje k dispozici, 
bude s největší pravděpodob-
ností splněn. Uplynulý rok byl 
rovněž významný v oblasti dal-
šího směřování rozvoje průmy-
slové výroby. Došlo k mírnému 
oživení výroby, když nejvý-
znamnější firma ve Zlínském 
kraji Continental Barum vyka-
zuje velmi dobré výsledky, rov-
něž Mitas si vede dobře a taktéž 
většina firem sídlících v průmy-
slovém areálu TOMA. rovněž 
větší části ostatních firem, které 
mají sídlo v Otrokovicích, se 

daří. Nezaměstnanost v našem 
městě je dle údajů úřadu práce 
aktuálně téměř na stejné úrov-
ni jako v roce předešlém, tedy 
ve výši 7,2 %, a patří k nejniž-
ším ve Zlínském kraji.

Míra spokojenosti a kvality 
života v našem městě, ale i v ji-
ných městech či obcích není 
dána pouze rozvojem průmyslu, 
i když je to záležitost veskrze 
podstatná, ale i možnostmi, kte-
ré město občanům nabízí. Měs-
to již dlouhodobě podporuje 
spolkovou činnost jak v oblasti 
kultury, sportu či jiných zá-
jmových skupin. Výsledkem je 
stále se rozšiřující paleta nově 
vzniklých spolků, které obo-
hacují kvalitu a pestrost života 
v Otrokovicích.

rovněž v oblasti sociální 
jsme pokračovali v podpoře 
dalšího zkvalitňování sociál-
ních služeb v našem městě. 
I nadále jsme podporovali pro-
jekt veřejné sprchy a seďárny, 
kde jsme umožňovali občanům 
bez domova přečkat případné 
mrazivé noci v teple, kdy záro-
veň měli k dispozici porci teplé 
polévky. Prohlubovala se i spo-
lupráce s dalšími poskytovateli 
sociálních služeb či organizace-
mi pečujícími o znevýhodněné 
občany.

Samozřejmě je nutné říci, že 
jsme vnímali skutečnost, že ne-
jsme město bez problémů. Pře-
trvával občasný zápach na Bah-
ňáku, nedostatek parkovacích 
míst, neohleduplnost některých 
spoluobčanů při rušení nočního 
klidu či nerespektování smlu-
vených pravidel při pořádání 
hudebních produkcí, obzvláště 
v letním období. I když došlo 
v těchto oblastech k mírnému 
zlepšení, nejsme s aktuálním 
stavem ani zdaleka spokojeni.

Jak jsem již zmínil, na sklon-
ku roku 2014 proběhly v celé 
České republice komunální vol-
by. Účast v Otrokovicích byla 
mírně podprůměrná, nicméně 

občané dali najevo, koho by 
si přáli mít na radnici. Vznikla 
tak koalice České strany soci-
álně demokratické, volebního 
uskupení Nezávislí a občané 
Oe a politického hnutí ANO 
2011. Společné programové 
prohlášení, které si můžete 
přečíst v prosincovém vydání 
Otrokovických novin, pojme-
novává oblasti, které všechny 
tři subjekty považují za nejdů-
ležitější. Dohodli se, že k nej-
více důležitým patří stabilizace 
městských financí a postupné 
snižování zadluženosti města, 
důsledná péče o městský maje-
tek, která by měla vést ke sníže-
ní vnitřního dluhu. Další inves-
tice pak odpovědně směřovat 
právě do této oblasti. rovněž 
pak se všichni shodli na pod-
poře nulové tolerance hazardu, 
zachování současné výše míst-
ních daní a poplatků, většího 
zapojení občanů do chodu měs-
ta, zlepšování kvality životního 
prostředí a ovzduší obnovou 
a rozšiřováním městské zele-
ně, doplňování a modernizace 
protipovodňových a protizápla-
vových opatření. Mezi další pri-
ority pak rovněž patří rozšíření 
dopravní obslužnosti městské 
hromadné dopravy do okrajo-
vých částí města, zpřístupně-
ní dalších zahrad mateřských 
škol veřejnosti, zvýšení kapa-
city bezpečných dětských hřišť 
a podpoření jazykového vzdělá-
vání dětí na úrovni základních 
škol prostřednictvím rodilých 
mluvčích. V neposlední řadě je 
to pak podpora kultury, sportu 
a kvality poskytovaných soci-
álních služeb. V oblasti inves-
tičních záměrů je to celková 
rekonstrukce sportovní haly 
současně s vytvořením zázemí 
pro oddíl kuželkářů s výstav-
bou čtyřdráhy, navýšení počtu 
parkovacích míst ve všech čás-
tech města včetně poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 
10 000 korun na vybudová-

ní nového parkovacího místa 
na vlastním pozemku, revitali-
zace výměníkové stanice u ZŠ 
TGM pro potřeby školní dru-
žiny a zájmovou činnost, po-
kračování v cyklospojení všech 
částí města s páteřními cyklo-
stezkami, podpora urychlení 
dobudování jihovýchodní části 
obchvatu r55, příprava území 
pro výstavbu rodinných a byto-
vých domů, deklarace podpory 
výstavby marketu v místní části 
Bahňák, rekonstrukce a moder-
nizace stávajících sportovišť 
na území města s využitím pro 
širokou veřejnost a budování 
zastávek a zálivů u městské 
hromadné dopravy.

Zcela na závěr bych se tak 
jako v loňském roce rád zmínil, 
jak jsme se v roce 2014 umístili 
v soutěži o nejkrásnější obec či 
město v České republice, kterou 
každoročně pořádá celostátní 
informační internetový portál 
region cz. Zatímco v loňském 
roce jsme skončili na čtvrtém 
místě se ziskem téměř třiceti 
dvou tisíc preferenčních hlasů, 
letos jsme zvítězili, když pro 
naše město hlasovalo 46 112 
respondentů. Samozřejmě že 
máme z tohoto výsledku velkou 
radost. V této chvíli bych chtěl 
proto poděkovat všem, kteří 
se o tento úspěch zasloužili, 
a to jak občanům, firmám, tak 
v neposlední řadě pracovníkům 
technických služeb, kteří se sta-
rají o městskou zeleň.

Vážení a milí spoluobčané, 
do nového roku 2015 Vám 
přeji v prvé řadě hodně zdraví 
a energie na překonávání pro-
blémů a překážek, které si nás 
v průběhu roku určitě najdou, 
dále pak, aby nescházelo štěstí, 
láska a porozumění Vašich nej-
bližších. Nám všem pak přeji, 
aby se nám dobře žilo v našem 
krásném městě, v Otrokovi-
cích.

 mgr. Jaroslav BuDek, 
 starosta otrokovic

Městský úřad Otrokovice, odbor škol-
ství a kultury, ve smyslu čl. 3 odst. 
2 Směrnice města Otrokovice č. 
16/2012/rMO o poskytování dotací 
z rozpočtu města, (dále jen Směrni-
ce), která byla schválena usnesením 
č. rMO/599/10/12 a nabyla účinnosti 
dnem 23. října 2012, vyhlašuje termíny 
pro podávání žádostí o dotace z rozpoč-
tu města následovně:
• pro dotace na akce mimořádného vý-
znamu v oblasti tělovýchovy a sportu 
do 31. 1. 2015

• pro dotace na činnost, včetně jedno-
rázových akcí konaných v roce 2015  
v oblasti vzdělávání, vědy, výcho-
vy, zájmové činnosti, kultury, umění, 
ochrany památek a kulturního dědictví, 
tělovýchovy a sportu do 31. 3. 2015
• pro dotace na jednorázové akce (or-
ganizace, které nežádají dotaci na čin-
nost) v oblasti vzdělávání, vědy, výcho-
vy, zájmové činnosti, kultury, umění, 
ochrany památek a kulturního dědictví, 
tělovýchovy a sportu do 31. 3. 2015

Informace pro žadatele o poskyto-

vání dotací z rozpočtu města a tisko-
pis Žádosti o dotaci z rozpočtu města 
jsou ke stažení na webových stránkách 
města Otrokovice (www.otrokovice.
cz – Městský úřad – odbory a odděle-
ní – odbor školství a kultury nebo jsou 
k dispozici na MěÚ Otrokovice – odbor 
školství a kultury, Ing. Hana Složilová 
(sportovní a mládežnické organizace), 
Lenka Kučerová, (kultura a školství) 
nebo vedoucí odboru školství a kultury 
Mgr. Barbora Šopíková).

Podání žádosti o dotaci v souladu 

s touto směrnicí nezakládá nárok na po-
skytnutí dotace.
 mgr. Barbora ŠoPíkoVá, 
 vedoucí oŠK

Vyhlášení termínů pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města pro rok 2015
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Toto ocenění města Otrokovice je udě-
lováno za úspěšnou volnočasovou práci 
s dětmi a mládeží jako veřejné ocenění 
profesionálních a lidských kvalit oceně-
né osoby. Vyzýváme tímto pedagogickou 
i nepedagogickou veřejnost, aby Odboru 
školství a kultury Městského úřadu Otro-
kovice zasílala návrhy na ocenění. 
Podaný návrh musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul navrhovaného 
kandidáta, datum narození, přesnou adre-
su bydliště včetně PSČ, spolehlivý telefo-
nický kontakt 
• profesní životopis navrhovaného kandi-
dáta 
• podrobné zdůvodnění podávaného návr-
hu ze strany navrhovatele (viz upozornění 
dále)
• název a adresu sdružení -  klubu, ve kte-
rém kandidát působí  
• přesné označení a podpis navrhovatele, 
popř. navrhovatelů
• souhlas navrhovaného kandidáta s tím, 

že v případě jeho ocenění bude zveřejněno 
jeho jméno, případně některé údaje sou-
visející s jeho profesní kariérou a důvody 
ocenění.

Zdůvodnění návrhu je jeho stěžejní 
součástí a musí mít dostatečnou vypovída-
cí hodnotu, zejména proto, že je hlavním 
vodítkem při výběru z případného většího 
množství navržených kandidátů.

Za práci s dětmi a mládeží se pro účely 
tohoto ocenění považuje:
a) výchova dětí a mládeže mimo rodinu 
a mimo vyučování směřující k nabytí no-
vých poznatků a zkušeností a zdokonalení 
získaných dovedností a schopností, osvo-
jení a rozvoji pozitivních společenských 
postojů
b) činnost zaměřená k účelnému využívá-
ní volného času dětí a mládeže.  

Za dlouhodobou se pro účely tohoto 
ocenění považuje práce s dětmi a mláde-
ží, které se daná osoba věnuje minimálně  
7 let. 

Výzva k předkládání návrhů na ocenění pedagogických pracovní-
ků mateřských škol, základních škol a školských zařízení se sídlem 
na území města otrokovice za pedagogickou činnost a významný 
přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, 7. ročník – rok 
2015
Toto ocenění města Otrokovice je 
udělováno za úspěšnou pedagogickou 
práci jako veřejné ocenění profesio-
nálních a lidských kvalit daného pe-
dagogického pracovníka. Vyzýváme 
tímto pedagogickou i nepedagogic-
kou veřejnost, aby Odboru školství 
a kultury Městského úřadu Otrokovi-
ce zasílala návrhy na ocenění. 
Podaný návrh musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul navrhova-
ného kandidáta, datum narození, 
přesnou adresu bydliště včetně PSČ, 
spolehlivý telefonický kontakt 
• profesní životopis navrhovaného 
kandidáta
• podrobné zdůvodnění podávaného 
návrhu ze strany navrhovatele (viz 
upozornění dále)
• název a adresu školy nebo škol-
ského zařízení, ve kterém kandidát 
působí  

• přesné označení a podpis navrhova-
tele, popř. navrhovatelů
• souhlas navrhovaného kandidáta 
s tím, že v případě jeho ocenění bude 
zveřejněno jeho jméno, případně ně-
které údaje související s jeho profesní 
kariérou a důvody ocenění.

Zdůvodnění návrhu je jeho stěžej-
ní součástí a musí mít dostatečnou 
vypovídací hodnotu, zejména proto, 
že je hlavním vodítkem při výběru 
z případného většího množství navr-
žených kandidátů.

Žádáme o uvedení konkrétních 
údajů o pedagogické činnosti navr-
ženého kandidáta dle oblasti jeho pe-
dagogického působení, o jeho dalších 
aktivitách v oblasti výchovy a vzdě-
lávání dětí a mládeže, přínosu ke zvy-
šování prestiže pedagogické práce 
na veřejnosti, přínosu k prezentaci 
nebo propagaci města apod.  

Výzva k předkládání návrhů na ocenění pracovníků volnočasových aktivit 
dětí a mládeže realizovaných na území města otrokovice za úspěšnou volno-
časovou práci s dětmi a mládeží a za významný přínos pro výchovu mladé 
generace, 4. ročník – rok 2015

Pro obě výzvy platí: Nominační formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města. termín a kontakty pro podávání návrhů pro obě ocenění:  
Adresa pro zasílání návrhů: Městský úřad Otrokovice, Odbor školství a kultury, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.  Kontaktní osoby pro případné dota-
zy: Mgr. Barbora Šopíková, tel. 577 680 103, e-mail: sopikova@muotrokovice.cz nebo Lenka Kučerová, tel. 577 680 436, e-mail: kucerova@muotrokovice.cz.  
Uzávěrka návrhů je 31. ledna 2015, rozhoduje razítko na podatelně MěÚ Otrokovice. Schváleno usnesením č. rMO/709/12/14 dne 17. 12. 2014.  
 mgr. Barbora ŠoPíkoVá, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ otrokovice

Výzva k nominaci na ocenění pedagogů a volnočasových pracovníků

NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 
 CZECHPOINT
 evidence obyvatel
 občanské průkazy
 cestovní doklady
 registr řidičů
 registr motorových vozidel
 matrika, ověřování podpisů

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET www.otrokovice.cz (e-objednávky) 

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

Pondělí 8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Úterý       8.00-11.30 hod 
Středa     8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Čtvrtek    neúřední den 
Pátek       8.00-11.30 hod 
 

Výsledná cena tepelné energie roku 2014, po provedení výsledné kalkulace, do které lze zahrnout 
pouze skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady, je ve výši 497,71 Kč/GJ bez DPH, 
respektive 572,37 Kč/GJ s DPH (15 %). Pro srovnání, výsledná cena tepelné energie roku 2013 
byla 499,72 Kč/GJ bez DPH, tj. 574,68 Kč/GJ s DPH (15 %). Předběžná cena tepelné energie pro 
rok 2015 bude pro více než 5,6 tis. otrokovických domácností a celou řadu objektů občanské vy-
bavenosti, které jsou odběrateli tepelné energie ze zařízení společnosti TeHOS s. r. o. stejná jako 
výsledná cena tepelné energie roku 2014. rada města Otrokovice ve funkci jediného společníka 
obchodní společnosti TeHOS s. r. o., v souladu s doporučením dozorčí rady společnosti, schválila 
dne 17. 12. 2014 předběžnou cenu tepelné energie pro rok 2015 ve výši 497,71 Kč/GJ bez DPH 
respektive 572,37 Kč/GJ s DPH (15 %). Výsledná cena tepelné energie roku 2015 bude známa až 
začátkem roku 2016 po provedení její výsledné kalkulace.

Porovnání předběžných cen tepelných energií ve vybraných městech pro rok 2015:
město       Dodavatel tepla        (kč/GJ bez DPh)       
Otrokovice       TeHOS s. r. o.              497,71                       
Uherské Hradiště CTZ s. r. o. 501,00
Olomouc Olterm & TD Olomouc, a. s. 517,10
Zlín          Teplo Zlín a. s.                    541,03                          
Vsetín          Zás. teplem Vsetín a. s.         575,00                         

TeHOS s. r. o. je obchodní společnost města Otrokovice, která je dodavatelem tepelné energie 
pro vytápění a přípravu teplé vody prostřednictvím svých 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 ce-
novými 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. Přesto se nám daří držet cenu tepelné 
energie na stejné úrovni, nepromítnuli jsme do ní ani meziroční nárůst inflace. Chceme tento be-
nefit pro naše občany zachovat, a usnadnit jim tak nelehkou situaci v době plošného zdražování,“ 
doplnil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.  Ing. tomáš moRys, jednatel  TeHos s. r. o.

cena tepelné energie pro rok 
2015 zůstává na stejné úrovni

Město Otrokovice vyhlašu-
je VýBěRoVé říZeNí 
NA PRoNáJem PRostoR 
sloužících k PoD-
NIkáNí RestAuRAce 
„u kAlíŠkA“ v areálu re-
kreační oblasti Štěrkoviště 
umístěné v objektu bez č. p./č. 
e., na stavební parcele č. 2691/1 
v k. ú. Otrokovice, o celkové 
výměře 221,45 m2 a dále sou-
visející části pozemků parc. č. 
3363, č. 3366/1, vše nacházejí-
cí se v k. ú. Otrokovice, včetně 
zpevněných venkovních ploch 
na nich umístěných a funkč-
ně souvisejících se stavebním 
objektem o celkové výměře 
722,15 m2, z toho přilehlý po-
zemek o výměře 395,1 m2, 
taneční kolo o výměře 314 m2 
a sklad 13,05 m2. Uvedené pro-
story jsou kolaudovány jako 
restaurace (pivnice). Město 
Otrokovice vyhlašuje výběrové 
řízení za následujících podmí-
nek: 1. doba nájmu: nejdříve 
od 1. 3., nejpozději od 1. 4. 
2015 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) za stavební ob-
jekt minimálně 500 Kč/m2/rok 
(bez DPH)
b) za přilehlý pozemek, taneční 
kolo a sklad minimálně 30 Kč/
m2/rok (bez DPH)
c) bude hrazeno měsíčně pře-
dem
d) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede: a) navr-
hovanou výši nájemného za m2/
rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku,
c) doloží čestné prohláše-
ní o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.
4. Vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží ori-

ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřa-
du, zdravotní pojišťovně a cel-
nímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor: a) v pro-
najímaných nebytových pro-
storech nebudou umisťovány 
a provozovány výherní hrací 
přístroje, interaktivní videolo-
terijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující 
interaktivní hraní her s peněži-
tými sázkami ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných obdobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši tří-
měsíčního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude 
použita v případě, že nájem-
ce 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: 
4. 2. 2015 v 10.00 hod. Výběro-
vé řízení vyhodnocuje na neve-
řejné schůzi rada města Otro-
kovice. Prohlídku předmětných 
prostor je nutné předem do-
hodnout na tel.: 577 662 313,  
případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace poskyt-
ne eva Kadlečíková  na tel.: 
577 662 317. 

Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením: „Výběro-
vé řízení restaurace U Kalíš-
ka“ na adresu:  TeHOS, s. r. 
o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.



Celkem 36 363 lidí navštívilo 
za rok 2014 velký sál Otro-
kovické BeSeDy. Za období 
leden–červen to bylo 23 118 
a za červenec–prosinec 13 245 
lidí. Největší návštěvnost byla 
v dubnu. V tomto měsíci přišlo  
5 254 hostů, a to jak díky ak-
cím Otrokovické BeSeDy, tak 
i díky pronájmu sálu pro další 
pořadatele. „Nejmenší návštěv-

nost byla v červenci – pouze 84 
návštěvníků, z důvodů zmíně-
ných již v minulém roce – jsou 
prázdniny a akce se konají pře-
vážně venku,“ uvedla   progra-
mová pracovnice Otrokovické 
BeSeDy Lenka Navrátilová. 

Doplnila, že plno nebo skoro 
plno bylo v Otrokovické BeSe-
DĚ vloni několikrát: na místní 
ochotnický soubor Tyjátr při 

pohádce Princezna se zlatou 
hvězdou, na koncert Hradišťanu, 
na akce k baťovskému výročí 
Letem světem s firmou Baťa, 
Ondřeje Havelku a Melody 
Makers, na koncert bratří ebe-
nů a předsilvestrovské divadlo 
s Bolkem Polívkou. 

„Hojně jsou také navště-
vované akce městského vý-
znamu, a to O sportovní slávě 

a Slavnostní večer ke vzniku 
samostatného čs. státu. Nesmím 
zapomenout ani na dětská di-
vadelní představení a taneční 
zábavy v lidovém tónu v cyklu 
Naše muzika. Opět se využí-
vá nejenom velký sál, ale také 
jeho přilehlé prostory, kde se 
konaly každý měsíc různé ver-
nisáže výstav ZUŠ, základních 
škol, fotoklubu, Výtvarný salon 
a v neposlední řadě také velmi 
poutavá výstava skautingu,“ do-
plnila Navrátilová.  (red)

I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi.  
Dne 26. ledna uplynou čtyři roky od chvíle, kdy 
od nás odešel manžel, tatínek a dědeček, pan  
Jan BřeZoVIč. S láskou vzpomíná manželka, 
děti s rodinami a vnoučata.

Dne 26. ledna to bude 7 let, co nás navždy opus-
til pan milan žůRek. S láskou v srdci vzpomíná 
manželka Irma, dcera eva s rodinou.

Dne 28. ledna uplyne 5 let od úmrtí naší mamin-
ky, paní marie tRNkoVé. Za tichou vzpomínku  
děkují dcery Jana a Anna s rodinami.

Dne 29. ledna uplyne 12 let, kdy nás dočasně opusti-
la paní Růžena JeNíčkoVá, roz. stRAkoVá. 
Pokud jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkují manžel, dcery Milena a Marie  
a syn Ladislav s rodinami.
 

Dne 30. ledna to bude 8 let, co nás navždy opus-
til náš milovaný syn, pan Zbyněk BRáZDIl.  
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

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

sát. Dne 13. ledna oslavila 
významné životní jubileum 
paní Amálie ANDRloVá. 
Pevné zdraví do dalších let 
přejí dcery Jana a Pavla  
s rodinami.

Dnes, 23. ledna, 
se dožívá paní 
marie 
ŠeVčíkoVá 
krásných 80 let. 
Za obětavost, 
lásku a starostlivost jí děkují 
a do dalších let přejí hodně 
štěstí, radosti, spokojenosti  
a pevného zdraví dcera  
Marie a syn Jiří s rodinami. 
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V lednu 2015 uplyne 20 let, kdy nás opustil man-
žel, tatínek a dědeček, pan Rudolf ZBořIl.  
Vzpomínají manželka, dcery Věra a eva  
s rodinami.

Je těžké se rozloučit s tím, koho jsme milovali, však 
ještě těžší je naučit se bez něho žít. Dne 10. ledna 
jsme si připomněli již 10. smutné výročí úmrtí pana 
Ivo DostálA. Stále vzpomínají manželka Ma-
rie, dcera Jana a syn Pavel s rodinami.

Dne 13. ledna by se dožil 90 let náš 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Václav hosNeDl, baťovec, na-
dšený lyžař a životní optimista. Dne 
2. března uplynou smutné dva roky 
od úmrtí naší maminky, babičky  

a prababičky, paní Jaroslavy hosNeDloVé. Stále  
vzpomínají dcera Jaroslava a vnučka Michaela s rodinou.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, 
který jsi s námi žil. Tvůj odchod stále bolí, na Tebe 
zapomenout nedovolí. Dne 16. ledna by se dožil 85 
let pan otakar ZAtloukAl. To mu však neby-
lo přáno a zemřel dne 4. ledna 2012. Kdo jste ho 
měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku  
děkují manželka Jana a dcery s rodinami. 

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je náš čas, jak 
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Kdo Tě 
poznal, ten měl Tě rád, uměl jsi pohladit, potěšit, 
rozesmát. Dne 22. ledna uplynul rok, co nás navždy 
opustil manžel, otec, dědeček, pan milan ZBořIl. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.  

Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami. 

sPolečeNská kRoNIkA BlAhoPřáNí

PlyNoseRVIs-toPeNí 
Otrokovice. Montáž a opravy 
plynu, plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, Ther-
mona, Viadrus, Karma, Ariston, 
John Wood. Tel. 604 988 815.

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/osoba. 
Podklady a platby přijímá Turistické informační centrum, Otroko-
vická BeSeDA,  přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod., So 8–12 hod.

INZeRce

otRokoVIcké NoVINy Periodický tisk územního samosprávného cel-
ku. Měsíčník města Otrokovice. Vydavatel: Otrokovická BeSeDA, s.  r.  o., 
IČO: 255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 – MK Čr e 13019. Vychází každý 
předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 10. den v mě-
síci. Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. 
Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BeSeDA, nám. 3. května 
1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.
cz. Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Vlastimil Buko-
vjan, Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. romana Stehlíková, Mgr. 
Jiří Veselý, Mgr. Marta Zakopalová. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. 
Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@
otrokovickenoviny.cz Graf. úprava: Ing. Anna Novotná. tisk: Hart pre-
ss, spol. s r. o., Distribuce: Česká pošta, s. p.,  Nevyžádané příspěvky se 
nevracejí. 

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, jsou 
k vyzvednutí v Turistickém  
informačním centru v přízemí 
Otrokovické BeSeDy od stře-
dy 28. ledna.
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společnost tomA, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790

hledám ke koupi byt 
v Otrokovicích. 
Tel.: 737 631 736. 

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. 

hledám paní se ŽL na mani-
kúru a pedikúru v zavedeném 
kadeřnictví v Malenovicích. 
Nástup možný ihned. Informa-
ce na tel. 728 160 876.

Anglický second hand 
DÁJA na nádraží v Otrokovi-
cích připravil SLeVy v týdnu 
od 26. 1, a to každý kus za 29 
Kč. Zahájen prodej KArNe-
VALOVÝCH KOSTÝMŮ. 

kdo přehraje kazety VHS 
na DVD? Tel. číslo je k dispo-
zici v Turistickém informač-
ním centru Otrokovice.

Jen láska zůstane, ta smrti nezná. V hlubokém zármutku ozna-
mujeme, že nás dne 9. ledna 2015 ve věku 77 let navždy opus-
tila naše maminka, paní helena PetRouŠkoVá. Poslední 
rozloučení se konalo ve Vsetíně dne 15. ledna v úzkém rodin-
ném kruhu. Děkujeme za tichou vzpomínku. rádi bychom tou-
to cestou poděkovali prim. MUDr. Milanu Kohoutkovi, MUDr. 
Lence Šiškové a pracovnicím pečovatelské služby SeNIOr  
Otrokovice, p. o. Synové Zdeněk a Tomáš Petrouškovi

PoDěkoVáNí

Název projektu: Otrokovická 
Beseda – zprovoznění velkého 
sálu
Investor:  Město Otrokovice
Zhotovitel: sMO, a. s.
Projektant: J a P architects s. r. o.
Celkové náklady projektu:  
39 043 637,56 Kč
Dotace ROP EU Střední Mora-
va: 15 999 999,81 Kč
Vlastní prostředky:  
23 043 637,75 Kč
Tento projekt byl spolufinan-
cován ze zdrojů evropské unie 
www.rr-strednimorava.cz

Velký sál otrokovické BeseDy slouží veřejnosti už tři roky

koledování. Ve velkém sále otrokovické beseDY se v roce 
2014 konaly také Koledy tří národů. předvánoční akce, na které vystoupili češi, slováci 
(na snímku soubor z Dubnice nad Váhom) a poláci, je, stejně jako soutěž v pečení vánočního 
cukroví,  spolufinancovaná evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného 
Regionem bílé Karpaty.  Foto: Anna NoVotNá
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Dnešní doba je pro většinu z nás těžko předsta-
vitelná bez moderních technologií, které denno-
denně používáme ke své práci či ve volném čase. 
Jsou nedílnou součástí našeho života. Stejně  
k nim přistupují i naše děti. Moderní technologie 
s sebou kromě řady pozitiv přináší i negativa, na 
která je třeba brát ohled. 

Projekt Kraje pro bezpečný internet podporo-
vaný Asociací krajů České republiky je zaměřen 
na osvětu žáků a studentů základních a středních 
škol. Do projektu se zapojilo osm krajů z České 
republiky, Zlínský kraj patřil mezi ty nejaktivněj-
ší. Od začátku školního roku 2014/2015 proběhlo 
v rámci tohoto projektu e-learningové vzdělávání 
a prevence v oblasti rizik spojených s internetem. 
Projekt byl završen soutěžním vědomostním kví-
zem, kterého se účastnili žáci a studenti zaregis-
trovaných škol.

Dne 8. prosince 2014 celá akce vyvrcholila 
vyhlášením vítězů na krajském úřadě ve Zlíně. 
Z 567 úspěšných řešitelů se vítězem své katego-
rie stal Ondřej Janiš, který navštěvuje třídu 6. A 
Základní školy T. G. Masaryka v Otrokovicích. 
Ondra, stejně jako ostatní ocenění, za své znalosti 
získal jednu z hodnotných cen – tou byl X-Box, 

notebook, chytrý telefon nebo tablet. Ondrovi 
gratulujeme k úspěchu, kterého ve Zlínském kraji 
dosáhl, a věříme, že nás on i jeho spolužáci budou 
s podobným výsledkem reprezentovat i v dalším 
ročníku tohoto projektu.
 mgr. eva lužoVá, mgr. lukáš mAcek, 
 ZŠ TGM

kraje pro bezpečný internet

snoezelen v ZŠ praktické a ZŠ speciální 

žáci Gymnázia otrokovice rozdávali před Vánocemi radost nejmenším

Již tradičně se žáci gymnázia 
zúčastnili několika předvánoč-
ních akcí.

Na začátku prosince naši stu-
denti potěšili děti v MŠ Zahrad-
ní Otrokovice mikulášskou na-
dílkou.  Ve spolupráci s DDM 

Sluníčko pomáhali s tvorbou 
vánočních výrobků na akci na-
zvané Vánoční dílny.  rukama 
jim celkem ve dvou dnech pro-
šlo 150 dětí. Dramatický krou-
žek pod vedením paní Mgr. 
Jany Formánkové si připravil 

divadelní pohádky pro děti  
v mateřských školkách. Vše se 
povedlo a největší odměnou se 
pro žáky Gymnázia Otrokovice 
stal dětský úsměv.
 Jana mAňáskoVá, 
 Gymnázium otrokovice

Zápis do 1. tříd v ZŠ TGM se koná 6. února od 13 do 18 
hodin.

Zápis do Základní školy praktické a Základní školy speci-
ální, Komenského 1855, se koná ve středu 11. 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 6. února  
od 13 do 18 hodin.

Zápis do ZŠ Trávníky se uskuteční 6. února od 13 do 18 
hodin.

Zápisy do otrokovických ZŠ

Zápis se týká dětí narozených do 31. srpna 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snoezelen – multisenzorická 
místnost pro klid, relaxaci a od-
počinek je v současnosti to nej-
modernější, co mohou speciální 
školy svým žákům nabídnout. 
Obsahem projektu Snoezelen je 
vybudování speciální terapeutic-
ké místnosti a poskytování růz-
ných terapií žákům s mentálním 
a kombinovaným postižením. 
Pobyt v multismyslovém pro-
středí pomáhá vytvářet pocity 
pohody, uvolnění, stimuluje 
a probouzí zájem, vyvolává 
vzpomínky, pocit jistoty a bez-
pečí, přináší radost, podporuje 
socializaci a komplexní rozvoj 
jedince.

Pořízení snoezelenové míst-
nosti je ovšem nesmírně náročný 
úkol. Především vybavení míst-
nosti se dnes pohybuje ve stati-
sících. Ani naše škola takovou 
sumu peněz neměla. Pro vybave-
ní místnosti jsme čerpali peníze 
z rozvojového programu MŠMT 
a štědrého sponzorského daru 
firmy TOSHULIN.  

Od září jsme s velkým úsilím 
všech postupně proměnili bý-

valý kabinet v místnost plnou 
světel, zvuků, vůní a fantazie. 
Bylo třeba provést složitou elek-
troinstalaci, vymalovat, položit 
nový koberec, zatemnit okna, 
ušít a pověsit závěsy, pořídit 
pohodlné polštáře, nainstalovat 
zvukovou, světelnou a informač-
ní technologii, na strop zavěsit 
hvězdné nebe s baldachýnem, 
podél stěn velká zrcadla… Ko-
nečně se nám podařilo uvést náš 
projekt do života. 

Otevření Snoezelenu se usku-
tečnilo dne 16. 12. 2014 za pří-
tomnosti hostů z firmy TOS HU-
LIN. Slavnostního přestřižení 
pásky se ujal pan Michal Jansa, 
zástupce firmy. Pozvání na ote-
vření multismyslové místnosti 
využili také zájemci z řad rodičů 
našich žáků. Mohli si vyzkou-
šet vybavení této místnosti, její 
světelné a zvukové efekty a vy-
slechnout výklad a vysvětlení, 
co to vlastně Snoezelen je a proč 
jsme se rozhodli pro jeho vybu-
dování.
 mgr. lenka kARoloVá, 
 ZŠp a ZŠs otrokovice

„až lidé přestanou zpívat, bude 
konec světa.“  Albert einstein
Myslíte si, že je jednoduché 
překvapit děti? V podobě vánoč-
ního koledování před budovou 
školy se to povedlo učitelům 
ZŠ Trávníky. Na děti v poslední 
předvánoční školní den čekalo 
vystoupení učitelského sboru, 
při kterém za doprovodu flétny 
a kytar zazpívali učitelé žákům 
jejich oblíbené vánoční písně. 
Překvapení žáci i jejich rodiče 
se nejdříve nedůvěřivě dívali 
na schody na nastupující uči-
tele před otevřením školy. Ale 
zvonící zvuk kytar a podmanivý 
tón flétny rozjasnily jejich tváře.  
Bylo kouzelné být účastníkem 
zpěvu, který prostřednictvím tra-
dičních koled doslova rozsvítil 
ranní pochmurnou náladu sídliš-
tě před základní školou. A píseň 
Vánoce, Vánoce v podání téměř 
celé školy nenechala nikoho 
na pochybách, že poslední před-
vánoční školní den v naší škole 
bude výjimečný.

O tom, že zpěv a hra na hudeb-
ní nástroje jsou v naší škole ob-
líbené aktivity nejen učitelů, se 

můžeme přesvědčit každoročně 
velkým zájmem žáků o pěvec-
ké soutěže nebo jejich zpíváním 
v pěveckém sboru Antares, který 
vznikl v roce 2011. Sbor pravi-
delně vystupuje na kulturních 
akcích pořádaných městem Ot-
rokovice, nevynechal ani před-
vánoční rozsvícení vánočního 
stromu nebo koledování na vá-
nočních trzích před Otrokovic-
kou BeSeDOU. Velký úspěch 
v loňském školním roce mělo 
školní vystoupení s názvem An-
glosaské Vánoce, ve kterém nás 
děti provedly tradicemi anglo-
saských zemí.  Velmi populární 
na škole jsou i zmíněné pěvecké 
soutěže. V loňském roce jsme 
se zúčastnili soutěže v lidové 
písni Trnečka ve Zlíně a v po-
pulární písni jsme se zúčastnili 
soutěže, každoročně vyhlašo-
vané městem, Otrokovice mají 
talent. Městským kolům vždy 
předcházejí veřejná školní kola, 
kde objevujeme naše nové talen-
ty. Abychom ale nezůstali jen 
u zpívání, při hodinách hudební 
výchovy mají děti možnost se-
známit se s hrou nejen na klasic-

ké, ale i etnické hudební nástro-
je. Z prostředků SrPŠ máme již 
zakoupených 12 bubnů djembe.  
A nejen to. Někteří žáci ze čtvr-
tých tříd začínají hrát v rámci 
hudební výchovy na flétny. 
Pokud je zájem dětí větší, vzni-
kají kroužky, ve kterých se děti 
mohou naučit hrát doprovodné 
akordy na kytaru, více se zabý-
vat hrou na djembe, flétnu.

Kde nás můžete v letošním 
školním roce slyšet? Hlavní 
akcí, na kterou se těšíme, je vy-
stoupení všech dětí na akademii 
v Otrokovické BeSeDĚ. Pěvec-
ký sbor bude vystupovat na tra-
dičním Vítání jara. O termínu 
školních kol soutěží v lidové 
a populární písni se můžete in-
formovat na webu školy. Letošní 
novinkou bude v červnu koncert 
pěveckého sboru a účastníků 
soutěží ve zpívání s názvem 
Loučení se školním rokem.  
Z „konce světa“ v naší škole roz-
hodně strach nemáme.

rádi vás uvidíme na našich 
akcích a vystoupeních. 
 Šárka schlIchtsoVá, 
 vyučující HV, ZŠ Trávníky

Radostné nejen adventní zpívání v ZŠ trávníky  
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

9.–20. 2., každý pracovní den 
9–17 hod.
Výtvarná Foto výstava 
Centrum volného času Baťov
Přijďte se podívat, co děti 
zvládly vytvořit ve Sluníčku 
a doma s rodiči.

20.–22. 2., pátek 17–neděle 
14 hod.
Role Playing Game Víkend
DDM Trávníky
Desátý ročník turnaje v dob-
rodružných vyprávěcích hrách 
DrD a DrD+. 
Jako doprovodný program je 
hraní deskových a fantasy her.
Vstup: od 100 Kč

až do 27.2.
Výtvarná soutěž  
moje pohádková bytost
DDM Trávníky
Namaluj či jakkoliv vytvoř 
svou oblíbenou pohádkovou 
postavičku a svůj výtvor přines 
na kterékoliv středisko DDM 
Sluníčka. Každý výrobek bude 
oceněn.

Každé pondělí, 15–18 hod.
otevřená herna pro rodiče  
s dětmi
Centrum volného času Baťov
Výtvarné tvoření, otevřená 
tělocvična a herna.
Vstup: zdarma, výtvarné 
tvoření za drobný poplatek 
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otrokovický sport na přelomu roku: malí i velcí, venku i v halách

Předvánoční sokolovna. asi stovka dětí vystoupila 16. prosince na Vá-
nočním předvádění v sokolovně. oddíl sport pro všechny TJ Jiskra otrokovi-
ce funguje v kategoriích Rodiče a děti, předškolní děti, všestrannost, Zdravot-
ní cvičení dětí do 12 let, přípravka aerobik 4–7 let, Děvčata aerobik 8–15let, 
Wellness skupina, sportovní aerobik sing a trio (dospělí) a skupina Začínáme 
s aerobikem 4–8 let v ZŠ Trávníky.
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Fotbálek. Vyběhat štědrovečerní večeři, nadýchat se čerstvého vzduchu, poklábosit  
s kamarády a ještě přispět na dobrou věc. příležitost k tomu dal 25. prosince dopoledne  
Vánoční fotbálek ve sportovním areálu baťov. Domácí sK baťov 1930 bojoval s Týmem 
hvězd. Co na tom, že prohrál 1:6, dobrou náladu to nikomu nezkazilo. na akci se mezi hráči 
a návštěvníky vybralo 16 030 korun, jež pomohou onkohematologicky nemocným dětem. 

Štěrkoviště ožilo florbalem. Vánoční turnaj pořádali také florbaloví panteři. Dne  
28. prosince se soutěže pro hráče a hráčky jakékoliv úrovně, ale se stoprocentním nadšením  
a nasazením, zúčastnilo dvacet týmů o celkem asi sto dvaceti hráčích, většinou otrokoviča-
nů. stupně vítězů: 1. sharks otrokovice, 2. Krkouni, 3. Vesničani. 

Bobovačka. Když v otrokovicích napadne sníh, nemá cenu váhat – hurá 
ven! I na nízké vrstvě sněhu bobovaly o vánočních prázdninách děti na 
každém jen trochu vhodném místě. Dne 30. prosince se projížděly hlavně 
na bobech také v korytě na slepém rameni řeky Moravy.

hurá na led! pár mrazivých dní umožnilo městské společnosti TeHos zaledovat 
parkoviště u koupaliště. pokud se budou ti, kteří si šli 1. ledna zabruslit řídit úslo-
vím Jak na nový rok, tak po celý rok, bude je čekat rok plný zábavy a sportovních 
zážitků.

Zápolení mladých atletů. na přelomu roku nezůstala prázdná ani Městská 
sportovní hala. Dne 18. prosince to byla Vánoční hala – soutěžila atletická školka 
a mladší přípravka s disciplínami atletiky pro děti. V úterý 13. ledna pořádal oddíl 
atletiky TJ Jiskra novoroční halu pro mladší žactvo, starší a mladší přípravku se 
soutěžemi běh 40 y překážek, běh 40 y, skok daleký, hod míčkem. novoroční hala 
byla zároveň kvalifikací v mládežnických kategoriích na Metal-ps Mezinárodní 
atletický mítink mládeže a dospělých otrokovice 2015, který se konal 22. ledna.



I v letošním roce ukážeme rodi-
čům, jak se naše děti umějí zdra-
vě hýbat. Otrokovické základní 
školy ve spolupráci s městem 
Otrokovice, odborem školství 
a kultury, organizují ve dnech 
10.–11. února Pololetní řádění. 
Akce bude prezentací jedineč-
ného projektu Zdravý pohyb 
do škol, který otrokovická radni-
ce odstartovala v září 2012. 

radnice prostřednictvím něj 
nabízí rozvoj sportovní vše-
strannosti pod vedením trenérů 
s licencí, a to pro rodiče zcela 
zdarma. Nový systém podpory 
výuky sportu v otrokovických 
základních školách je současně 
pilotním projektem v rámci celé-
ho Zlínského kraje.

Připravujeme další společné 
soutěžení pro více než tři sta 
žáků tří otrokovických základ-
ních škol pořádané pod názvem 
Pololetní řádění. Chceme projekt 
prezentovat především rodičům, 
kteří uvidí na vlastní oči, jak 
prakticky hodiny probíhají včet-
ně ukázek toho, čemu se jejich 
děti věnují,“ přiblížila vedoucí 
odboru školství a kultury Barbo-
ra Šopíková.

Pololetní řádění je rozlože-
no do dvou dnů dle věku dětí. 

Ve sportovní hale na Štěrkovišti 
se trenéři se žáky v doprovodu 
rodičů setkají ve dnech 10.–11. 
února vždy od 16 hodin. Akci 
podporují také významné spor-
tovní osobnosti, jako je střelec 
Jiří Gach, veslaři Vlastimil a Petr 
Čablovi, triatlet Petr Vabroušek 
či florbalisté Panthers Otroko-
vice. „Setkáním se sportovními 
osobnostmi chceme podpořit 
a motivovat děti k dalšímu spor-
tovnímu nadšení ve snaze ná-
sledovat ty, co ve sportu něčeho 
dosáhli,“ vyzdvihla další aktivitu 
projektu vedoucí odboru školství 
a kultury. 

„Naší motivací je nabídnout 
dětem pohybové vyžití a pro-
střednictvím něj zvýraznit sport 
jako silnou a účinnou preven-
ci drog, šikany a kriminality. 
Vycházíme z toho, že pohyb je 
jednou ze základních potřeb. 
Zlepšuje zdraví, tělesnou i psy-
chickou zdatnost. Poděkování 
patří místním sportovním or-
ganizacím pracujícím s mláde-
ží, které sdružily své zástupce 
do Trenérské rady. Ta je garan-
tem pohybových aktivit, vybírá 
vhodné trenéry a monitoruje veš-
kerou činnost v rámci projektu,“ 
doplnila.   (red)

Sport orientační běh vznikl 
v Norsku, první závod se konal 
již v roce 1897. V Českoslo-
vensku byl tento sport odstarto-
ván na podzim roku 1950, kdy 
se u dnešního penzionu Bunč 
v Chřibech poprvé ozvalo – tři, 
dva, jedna – start. Jako první 
byli na startovní čáře otroko-
vičtí sportovci – turisté a lyžaři 
Zdeněk Martinů, Jan Mikeska 
a Stanislav Ordelt, kteří v závo-
du obsadili krásné 3. místo. 

Pětašedesát let orientačního 
běhu nejen v Otrokovicích při-
blíží od 4. února od 16 hodin 
výstava „Orientační běh – mo-
derní sport 21. století“ v Galerii 

rIM u vlakového nádraží. „Ori-
entační běh, to byl a je v našem 
regionu stále úspěšný sport. Je 
tedy co si připomenout. Na vý-
stavě budou k vidění nejen 
klasické panely s historií ori-
entačního běhu v našem regio-
nu i v republice, ale také velký 
počet  fyzických exponátů za-
půjčených ze zlínského muzea, 
přispěli i členové zlínského 
i otrokovického orientačního 
klubu,“ přiblížil organizátor vý-
stavy a historik zlínského Spor-
tovního klubu orientačních běž-
ců Jan Žemlík. 

Na vernisáži si po úvodní vi-
deoprezentaci budou lidé moci 

prohlédnout například originál 
mapy nejstaršího orientačního 
běhu na světě – Norsko 1897, 
originály Pohárů města Zlína 
z roku 1954 a 1957, moderní di-
gitální systém značení průcho-
du kontrolou při závodě; děti 
si budou moci vstupenku nejen 
proštípnout, ale také „pípnout“ 
čipem. Vernisáž ozdobí i vzác-
ná návštěva, asistentka generál-
ního sekretáře International Ori-
enteering Federation, světové 
organizace tohoto sportu, Anna 
Jacobson. 

expozice bude přístupná mi-
nimálně tři měsíce – únor až du-
ben 2015, vstup je volný.  (ano)

OtrOkOvické
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Závod a síň slávy. sní-
mek nahoře: Rok 1952, 
první orientační závod  
o přebor okresu Kroměříž 
(závodníci zleva: Zdeněk 
němec, bohumil Kno-
pík, František Hurník). 
snímek vlevo: potvrzení  
o uvedení Zdeňka němce 
do síně slávy české turis-
tiky.  snímky: archiv
 Petra Němce

Dříve sportcentrum Apollo na Baťově 
Vás srdečně zve do zbrusu nových 
prostor našeho fi tness studia.

Všechny  aktivity, které u nás najdete, zjistíte na www.scbatov.cz/fi tness
Pro bližší info nás neváhejte kontaktovat na tel: 604 833 384

Možnost zakoupení měsíční permanentky s neomezeným 
vstupem na jakoukoliv aktivitu, cena 800 Kč

Zhubnout a vypadat 
dobře chce každý 
z nás. Ale proč 
nevypadat a cítit 
se dobře už pořád. 
Cvičení není jen 
o hubnutí, ale 
také o radosti z 
pohybu. Využijte 
tuto jedinečnou 
nabídku a navštivte 
nově otevřené 
fi tness v Otrokovi-
cích! Povedou Vás 
zkušení instruktoři, 
kteří mají svou práci 
jako koníček.

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.
UČÍME JAZYKY S LÁSKOU

společnost PsG-International 
a. s. se sídlem v otrokovicích, 
Napajedelská 1552, hledá do 
své administrativní budovy 
provozovatele bufetu. Nabízí-
me nově vybavené nebytové 
prostory včetně zařízení ku-
chyně a skladu. Pro bližší infor-

mace, příp. dohodnutí osobní prohlídky kontaktujte prosím  
mgr. Ivanu otradovcovou, tel. 603 914 750. 
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HLAVNÍ ÚČETNÍ
Hledáte práci na plný úvazek jako účetní a práce s čísly je Vaším 
koníčkem? V tom případě hledáme právě Vás.

• Budování účetního týmu, kreativní a proaktivní přístup.
• Očekáváme od Vás bezchybné zajištění chodu finanční agendy.

Náplň práce:
• Vedení a účtování pokladny
• Vedení a účtování banky
• Provádění plateb
• Účtování přijatých faktur
• Vystavování vydaných faktur a jejich     
účtování
• Zpracování podkladů pro Intrastat
• Vedení a účtování docházky zaměstnanců
• Výpočet a účtování cestovních příkazů
• Zpracování veškerých podkladů pro mzdy
• Účtování mezd
• Účtování interních dokladů

• Evidence majetku a jeho odepisování
• Tvorba daňových přiznání (daň z příjmů 
PO, DPH, silniční daň)
• Tvorba finančních reportů a výkazů
• Roční závěrkové operace
• Komunikace s finančními institucemi 
a auditory
• Personální agenda
• Tvorba interních standardů
• Úzká spolupráce s kolegy z finančního 
oddělení z mateřské společnosti
• Účtování v programu MS Navision

• Znalost účetnictví v odpovídajícím 
 rozsahu
• Praxe na obdobné pracovní pozici  
minimálně 2 roky
• Denní komunikace v anglickém jazyce 
(slovem i písmem) na úrovni B1•B2.

• Znalost práce na PC (Word, Excel,  
Powerpoint)
• Flexibilita
• Proaktivita
• Týmovost
• Znalost účtování v programu MS Navision 
výhodou

• Práce v nově vybudovaných prostorech
• Zaškolení v mateřské společnosti
• Práce v mladém kolektivu

• Firemní výuka cizích jazyků
• Příspěvek na stravování
• 2 dny dovolené navíc

Nabízíme:

Zaujala Vás tato pozice? V tom případě zašlete svůj životopis v čes-
kém i anglickém jazyce na info@awl.cz. Místo pracoviště: Kvítkovic-
ká 1670, 763 61 Napajedla (průmyslová zóna). Tel.: 577 112 789

Požadavky:

Rok 2015: pětašedesátiny nejen otrokovického orientačního běhu 

 
 

13. ledna 2015 
 
 
Děti budou opět řádit ve sportovní hale   
 
I v letošním roce ukážeme rodičům, jak se naše dětí umí zdravě hýbat. Otrokovické základní 
školy ve spolupráci s městem Otrokovice, odborem školství a kultury organizují ve dnech 9. - 10. 
února 2015 pololetní řádění. Akce bude prezentací jedinečného projektu Zdravý pohyb do škol, 
který otrokovická radnice odstartovala v září 2012.  
Radnice prostřednictvím něj nabízí rozvoj sportovní všestrannosti pod vedením trenérů s licencí, 
a to pro rodiče zcela zdarma. Nový systém podpory výuky sportu na otrokovických základních 
školách je současně pilotním projektem v rámci celého Zlínského kraje. 
„Připravujeme další společné soutěžení více než tři sta žáků tří otrokovických základních škol 
pořádané pod názvem Pololetní řádění. Chceme projekt prezentovat především rodičům dětí, 
kteří uvidí na vlastní oči, jak prakticky hodiny probíhají včetně ukázek toho, čemu se jejich děti 
věnují,“ přiblížila vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Otrokovice Barbora 
Šopíková. 
Pololetní řádění je rozloženo do dvou dnů dle věkových kategorií dětí. Ve sportovní hale na 
Štěrkovišti se trenéři se žáky v doprovodu svých rodičů setkají ve dnech 9. - 10. února 2015 
vždy od 16 hodin. Akci podporují také významné sportovní osobnosti jako je střelec Jiří Gach, 
veslaři Vlastimil a Petr Čablovi, triatlet Petr Vabroušek či florbalisté klubu Panthers Otrokovice.  
„Pro žáky jsme připravili malé překvapení - setkání se sportovními osobnostmi chceme podpořit 
a motivovat děti k dalšímu sportovnímu nadšení ve snaze následovat ty, co ve sportu něčeho 
dosáhli,“ vyzdvihla další aktivitu projektu vedoucí odboru. 
„Naší motivací je nabídnout dětem pohybové vyžití a prostřednictvím něj zvýraznit sport jako 
silnou a účinnou prevenci drog, šikany a kriminality. Vycházíme z toho, že pohyb je jednou ze 
základních potřeb dítěte. Zlepšuje zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost. Poděkování patří 
místním sportovním organizacím pracujících s mládeží, které sdružily své zástupce do 
Trenérské rady. Ta je garantem pohybových aktivit, zabývá se výběrem vhodných trenérů a 
současně také monitoruje veškerou činnost v rámci projektu,“ doplnila závěrem Barbora 
Šopíková.  
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Školáci budou opět řádit ve sportovní hale  

Letos uplyne 65 let od uskuteč-
nění prvního orientačního závo-
du v naší republice. Jsem hrdý na 
to, že zakladatelem orientačního 
běhu u nás byl právě můj otec, 
který 22. října 1950 na Bunči 
uspořádal první orientační závod 
v tehdejší ČSr, kdy se na startu 
sešlo úctyhodných 146 závod-
níků. Následoval první zimní 
orientační závod 30. března 
1952 na Čartáku v Beskydech.  
A 4. května 1952 se táta zúčast-
ňuje poprvé jako závodník první-
ho orientačního závodu o přebor 
okresu Kroměříž, kde se hlídka 
č. 12 ve složení Zdeněk Němec, 
Bohumil Knopík, František 
Hurník umisťuje na výborném  
2. místě. Později táta reprezen-
tuje republiku v Bulharsku, Ma-
ďarsku, rumunsku atd. Je jas-
né, že já, brácha a sestra, žijící  
v „orienťácké“ rodině, brzy pro-
cházíme základy orientace v te-
rénu, a tak se na startu orientač-
ních závodů objevují tři členové 

jedné rodiny. K tomu nás táta 
zasvěcuje do krás vysokohorské 
turistiky, odkud je blízko k ho-
rolezectví, a s bráchou začínáme 
závodit na běžkách. Nikdy jsem 
se nesetkal s člověkem, který 
by při toulkách českou přírodou 
nejenže názvem znal kdeja-

ký kopec, ale taky přesně jeho 
nadmořskou výšku. Myslím, že 
maminka měla radost ze všech 
medailí, ale asi největší radost 
měla, když byl táta 27. března 
2010 uveden ústředním výborem 
Klubu českých turistů v Praze do 
Síně slávy.  Petr Němec


