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Alespoň jedna kulturní, spo-
lečenská nebo sportovní akce 
v měsíci se uskuteční v Otro-
kovicích také během příštího 
roku. 

Otrokovická BESEDA při-
pravila každoroční seznam 
akcí, které se uskuteční v Ot-
rokovicích v roce 2018. Chy-
bět nebude Městský ples, jar-

ní a podzimní poutě, budou 
oceněni nejlepší sportovci 
a pedagogové. Ani v příštím 
roce obyvatelé a návštěvníci 
nepřijdou o Otrokovické letní 
slavnosti, prázdninovou sérii 
koncertů na náměstí 3. květ-
na nebo zimní rozsvěcování 
vánočního stromu. Na své si 
přijdou děti, dospělí, senioři, 

sportovci, milovníci společen-
ských i kulturních akcí.

Na organizaci jednotlivých 
akcí se kromě Otrokovické 
BESEDY podílí také Měst-
ský úřad Otrokovice, DDM 
Sluníčko, město Dubnica nad 
Váhom a další subjekty. 

 Romana Stehlíková,
� mluvčí�města�

otrokovičtí se ani příští rok nudit nebudou

termíny akcí městského významu 2018
Městský ples otrokovice                        20. ledna

o sportovní slávě                                      9. února 

ocenění pedagogických pracovníků    28. března

vítání jara a Farmářský den                15. dubna 

Májová pouť a odemykání vody             1. května 

Náměstí 2018     10. června, 24. června, 8. července, 

                    22. července, 5. srpna, 19. srpna, 2. září

otrokovické letní slavnosti          13.–15. července 

evropský týden mobility                   16.–22. září

Michalská pouť                                          30. září

Slavnostní večer k vyhlášení samostatného 

čs. státu                                                     25. října 

lampionový průvod a ohňostroj   16. listopadu 

Rozsvícení vánočního stromu         30. listopadu 

koledy tří národů                              8. prosince

            Informace k prezidentským volbám

www.otrokovIce.cz 
z nabídky volby, referendum, 

� sčítání�nebo�na�telefonním�čísle�577�680�230.

Rozsvícení vánočního stromu si lidé nenechali ujít

Plné náměstí. Podívat se na rozsvěcování stromu přišly v pátek 1. prosince celé rodiny s dětmi, sešli se známí, přátelé a kamarádi. Pokyn k rozsvícení stromu 
a vánočního osvětlení města dal místostarosta Jiří Veselý společně s farářem Josefem Zelinkou. Zároveň se konala i akce Pomáháme potřebným, jejíž výtěžek 
pomůže postiženým dětem z Otrokovicka. (ano), foto: Anna NovotNá  více předvánočních akcí najdete na straně 2

Vážení�spoluobčané,

rok�uběhl�jako�voda�v�Moravě�či�Dřevnici�a�před�námi�jsou�
vánoční�svátky,�chvíle,�které�slavíme�se�svými�blízkými�a�přá-
teli,�rozzářené�dětské�oči�a�ty�sladké�okamžiky�pohody�třeba�
s�vanilkovými�rohlíčky�a�jinými�dobrotami.�Zpomalme�tempo,�
odpočiňme�si,� zaposlouchejme�se�do� tiché�noci�a�vychutnej-
me�si�tu�tajemnou�atmosféru�plnými�doušky,�načerpejme�sílu�
a�pohodu�do�dalšího�roku.�Rok�2018�bude�pro�nás�pro�všechny�
významný,�oslavíme�společně�100�let�od�vzniku�českosloven-
ského�státu.�buďme�hrdí�na�sebe,�náš�národ�a�stát,�a�buďme�
lidmi�dobré�vůle.�Je-li�dobrá�vůle,� lze�dosáhnout� téměř�vše-
ho.�přejeme�Vám�všem�krásné�Vánoce,�příjemně�strávené�dny�
s�rodinou,�dětmi,�přáteli,�spoustu�energie,�síly,�štěstí�a�zdraví�
v�blížícím�se�roce�2018.  
 Jaroslav budek,�starosta

 Jiří veSelý,  místostarosta

  úvodNí Slovo
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V pátek 22. prosince  již 
tradičně rozdáváme bet-
lémské světlo a budeme 
moc rádi, když si pro něho 
za námi přijdete. Světlo 
budeme rozdávat na dvou 
místech, v parku před 
Společenským domem na 
Baťově a na náměstí u vá-
nočního stromu, a to od 16 
do 18 hodin. Přijít pro Bet-
lémské světlo si samozřej-
mě může kdokoliv, takže 
nemusíte chodit sami;). 
 Petr FoltýN, 
 skaut�otrokovice

Rekord.�přes�dvě�stě�dvanáct�tisíc�ko-
run�vybrala�parta�dobrovolníků�na�akci�
pomáháme� potřebným,� která� se� usku-
tečnila�současně�se�slavnostním�rozsvě-
cováním�vánočního�osvětlení�otrokovic.�
V�pátek�1.�prosince�dorazilo�na�náměstí�
přibližně�tři�tisíce�lidí,�aby�společně�za-
hájili� adventní� čas.�už�desátým�rokem�
se� na� náměstí� schází� parta� dobrovol-
níků,� aby� při� příležitosti� rozsvěcování�
vánočního�stromu�prodávali�návštěvní-
kům�svařené�víno,�punč�a�něco�teplého�
do� žaludku.� � Dobrovolníci� ten� večer�
vybrali� na� dobrou� věc� rekordní� sumu� 
212� 249� korun.� Vybrané� prostředky�
byly�na�místě�po�ukončení�akce�předá-
ny� Zdeně�Wasserbauerové� ze� sdružení�
Šance� na� pomoc� onkologicky� nemoc-
ným�dětem. 

Jarmarky. Trhy� s� vánočním�
zbožím� se� konaly� na� náměstí,�
v�otrokovických�školách�i�v�na-
DĚJI�(na�snímku).

Radost z tvoření. Vyrobit�si�vlastní�ozdobu�na�stromek,�svícen�či�jinou�vánoční�drob-
nost�mohli�lidé�například�v�dílně�DDM�sluníčko�(na�snímku)�nebo�v�sokolovně.

Růže na pomoc dětem. podvacáté�už�mohli�lidé�přispět�na�dobročinné�účely�
koupí�vánoční�růže.�Díky�vybraným�penězům�se�může�zlepšit�život�onkohemato-
logicky�nemocným�dětem.�
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Předvánoční akce v otrokovicích: kdo miluje vánoce, přijde si na své

vánoční hvězda. V�Kvítkovicích�mají�hvěz-
du�plnou�malých�hvězdiček�s�přáními.�náves�
zdobí�od�2.�prosince.

veSelÉ váNoCe A ŠŤAStNý Rok 2018



komise pro místní části zahájily činnost
Členové komisí Rady města Otrokovice pro místní části se sešli  
s představiteli města 13. listopadu. Čtyři nové komise jsou porad-
ními orgány rady města v oblasti investic, správy majetku města 
včetně veřejné zeleně a místních komunikací. „Zorganizovali jsme 
setkání všech členů, kde jsme vysvětlili jejich kompetence a pra-
vidla jednání komisí,“ uvedl místostarosta Otrokovic Jiří Veselý. 
Schůzky se zúčastnila převážná většina členů. Hlavním úkolem 
komisí je přenášet podněty z dané místní části a formulovat po-
třeby v záležitostech nových investic města, oprav a údržby ma-
jetku včetně veřejných prostranství. „Zřídili jsme čtyři komise 
dle místní působnosti a počet členů byl stanoven podle zájemců. 
Některá komise má devět členů, některá jen čtyři. Každá komi-
se má svého předsedu, který bude zprostředkovatelem informací 
směrem k radnici,“ vysvětlil místostarosta. Podmínkou členství  
v komisích je trvalý pobyt na území dané lokality. V Otrokovicích 
jsou zřízeny komise pro místní části Bahňák, Kvítkovice a Letiště, 
Střed a Újezdy, Trávníky a Přednádraží. Členové se budou scházet 
jedenkrát měsíčně, kde budou přinášet podněty ze svého bezpro-
středního okolí a diskutovat nad řešením. „Žiju v Otrokovicích a za-
jímá mě, co se ve městě děje. Nechci jen nečinně přihlížet a stěžovat 
si, ale chci se aktivně zapojit do veřejného života ve městě a mít 
možnost vstupovat do jednání týkajících se budování okolí mého 
bydliště,“ vyjmenovala Blanka Stošeková důvody, které ji vedly 
k přihlášení do komise. (ste)

Nové dopravní značení v kvítkovicích
Začátkem roku 2018 dojde ke změně dopravního značení upravují-
cího přednost zprava na všech křižovatkách v lokalitě nové zástav-
by v Kvítkovicích. „K návrhu změny dopravního režimu jsme při-
stoupili na základě revizí dopravního značení a prací na pasportu 
dopravního značení,“ vysvětlila vedoucí odboru dopravně-správ-
ního Renáta Krystyníková. Od 1. ledna tak dojde v části Kvítkovic 
ohraničené ulicemi Napajedelská, K. H. Máchy a Bří Mrštíků k za-
vedení přednosti zprava na všech křižovatkách kromě kruhového 
objezdu. S novinkou je spojena také změna dopravního značení, 
která řidiče na zavedení přednosti zprava upozorní.  (red)

Město přispívá na kastraci kocourů a koček
Občané si mohou zažádat o příspěvek na kastraci koček a kocourů. 
Zájemci mohou navštívit kteroukoliv z veterinárních ordinací v Ot-
rokovicích, přičemž na kastraci kocourů město přispěje 150 korun, 
na kočku 300 korun. Město příspěvek zavedlo v roce 2003. Hlav-
ním důvodem byl záměr omezit populaci toulavých koček a kocourů 
na přijatelnou míru a dlouhodobě ji udržet. Majitel zvířete si musí 
ponechat doklad o zaplacení provedeného zákroku a poté jej osobně 
doručit na odbor životního prostředí MěÚ, kde mu bude část výdajů 
uhrazena. Příspěvek touto formou mohou zájemci využít až do vy-
čerpání celkové částky pětadvaceti tisíc korun, která je na tento pro-
gram vyčleněna v navrhovaném rozpočtu města pro rok 2018. Nákla-
dy na kastraci jednoho kocoura se letos pohybovaly orientačně okolo 
800 korun a kočky 1 000 korun.  (ste)
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Ministr dopravy Dan Ťok dodr-
žel slovo.  V letošním roce měs-
tu na tiskové konferenci přislíbil 
zařadit Otrokovice na seznam 
měst, jejichž obchvat bude vy-
jmut ze souboru zpoplatněných 
pozemních komunikací. Vy-
hlášku vyjímající tyto úseky ze 
zpoplatněných cest podepsal 
ministr dopravy ve středu 22. 
listopadu.  

Od ledna 2018 nebudou muset 
pořizovat řidiči dálniční znám-
ku, aby se vyhnuli centru města 
Otrokovic. „Celá řada majitelů 
vozidel si nepořizuje celoroční 
dálniční známku. A právě oby-
vatelé Bahňáku nebo některých 
sousedních obcí tak museli 
projíždět městem a zatěžovat 

tak kvítkovickou křižovatku 
ještě více. Věříme, že lidé oce-
ní výsledek dlouhodobých snah 
města, aby severovýchodní část 
obchvatu města nebyla zpoplat-
něna, a dvoukilometrový dálnič-
ní úsek začnou využívat,“ uvedl 
starosta Otrokovic Jaroslav Bu-
dek. „Jak už bylo v minulosti 
avizováno, kromě celkového 
zklidnění dopravy v centru měs-
ta se předejde nehodovosti a do-
jde k úbytku znečišťujících látek 
v ovzduší,“ připojil se místosta-
rosta Jiří Veselý.

Radnice o znepoplatnění ob-
chvatu usilovala různými pro-
středky již druhé volební obdo-
bí, a to od roku 2011. Během 
uplynulých let byla na Minis-

terstvo dopravy ČR zaslána řada 
dopisů s žádostmi, uskutečnila 
se osobní jednání na minister-
stvu a při každé možné příleži-
tosti bylo na tento problém po-
ukazováno. 

Ministerstvo dopravy udě-
lovalo výjimky pro jízdu bez 
dálničních známek v posledních 
letech opakovaně. Od začátku 
letošního roku úřad zrušil jíz-
du povinně s dálniční známkou 
na zhruba sto kilometrech dál-
nic, o rok dříve to bylo pětačtyři-
cet  kilometrů. Otrokovice se tak 
konečně osvobození od poplatku 
dvou kilometrů severovýchodní-
ho obchvatu města dočkaly.
 Romana Stehlíková,
 mluvčí�města�

kolem města od ledna bez dálniční známky

Chybějící supermarket na Bah-
ňáku je dlouholetým tématem 
tamních obyvatel, ale také před-
stavitelů města. Členům otroko-
vické rady byl záměr výstavby 
supermarketu představen a ti jej 
podpořili. Billa by mohla stát 
v této části Otrokovic už koncem 
příštího roku.

„Na výstavbu supermarke-
tu na Bahňáku jsme se setkali 
s různými názory. Část obyvatel 
vyjádřila se stavbou nesouhlas, 
větší část ale záměr vítá,“ vy-
světlil starosta Jaroslav Budek 
důvod kladného stanoviska rad-
ních. Dále upozornil, že starší 
obyvatelé nemají na Bahňáku 

možnost pořídit celý nákup tzv. 
pod jednou střechou. Většina 
seniorů musí jet na větší nákup 
městskou hromadnou dopravou 
na Trávníky nebo do Kvítko-
vic, kde jsou k dispozici čtyři 
supermarkety.  Market bude sta-
vět společnost TOMA na svém 
pozemku. „Územní rozhodnutí 
pro stavbu je už vydané a nyní 
připravujeme podklady pro vy-
dání stavebního povolení,“ uve-
dl generální ředitel společnosti 
TOMA Radek Heger. 

Market má stát na místě, kde je 
nyní starý válečný bunkr, který 
je zanedbaný a neslouží k žádné-
mu účelu. Jedná se o místo, kde 

jsou vysoké spodní vody, a tím 
pádem je pozemek prakticky ne-
využitelný. Společnost TOMA 
tak svůj pozemek účelně využije 
a s podporou otrokovické radni-
ce nabídne lepší zajištění služeb 
pro tamní lokalitu.

„Jsem ráda, že budeme mít su-
permarket k dispozici v naší čás-
ti Otrokovic a nebudeme muset 
jezdit na nákup autem na druhý 
konec města,“ řekla obyvatelka 
Bahňáku Hana Kapsová. I když 
už Billa v Otrokovicích je, podle 
jejího mínění nabízí tento mar-
ket poměrně široký sortiment, 
který dokáže uspokojit běžné 
potřeby nakupujících.  (ste)

Spolek Rozumění věno-
val osmnáct výtvarných 
prací pro Diakonii Vsetín. 
Práce byly částečně dra-
ženy na internetové auk-
ci a část přímo na slav-
nostním večeru v sobotu  
25. listopadu ve vsetín-
ském zámku za účasti 
veřejnosti. Díla našich 
výtvarníků byla tento ve-
čer vydražena za 28 800 
korun a výtěžek slouží pro 
podporu domácího hospice 
Devětsil ve Vsetíně. Naši 
účast zorganizovala paní 
Ludvíčková, bývalá ředi-
telka otrokovické Naděje. 
Poděkování patří všem 
výtvarníkům v Rozumění, 
kteří tím pomohli potřeb-
ným. Jiří holub, 
 předseda�spolku�Rozumění

Radnice dala výstavbě supermarketu zelenou

takto by mohl vypadat. Vizualizace�supermarketu�z�poslední�varianty�projektové�dokumentace�
k�územnímu�řízení.�� vizualizaci dodala toMA, a. s.

Na jedné straně padesát dětí, 
jejichž rodiče jsou v tíživé fi-
nanční situaci, na straně druhé 
zaměstnanci společnosti Con-
tinental Barum, kteří chtějí 
i cizím dětem dopřát veselé 
Vánoce. Letos potřetí oslovi-
li pracovníci největší firmy na  
Otrokovicku sociální odbor, 
jako zprostředkovatele, s nabíd-
kou velkorysé pomoci potřeb-
ným dětem.

Sociální odbor, orgán so-
ciálně právní ochrany dětí  
(OSPOD) se stal před Vánoci 
poslem dobrých zpráv pro rodi-
če padesáti dětí ze sociálně sla-
bých rodin. 

„Vytipovali jsme děti ve věku 
od sedmi měsíců do sedmnácti 
let, o nichž víme, že jim jejich 
rodiče nemohou dovolit pořídit 
téměř žádné dárky. Sepsali jsme 
seznam křestních jmen včetně 

věku a dárku, který by si dítě 
přálo, a předali jej dárcům,“ 
uvedla Radomíra Králová, ve-
doucí OSPOD. Zaměstnanci 
Continental Barum uložili dárky 
pod vánoční strom ve vestibulu 
společnosti, sociální pracovníci 
je převzali a před Vánoci roz-
vezli rodičům nebo si je rodiče 
vyzvedli přímo na městském 
úřadě. 

„Chtěla bych jménem sociál-
ního odboru poděkovat všem, 
kteří dárky pro tyto děti zakou-
pili a stali se tak ježíšky pro pa-
desát dětí na Otrokovicku. Dárci 
tak plní přání dětem, na které by 
jejich rodiče finančně nedosáhli. 
Převážně se jedná o hodnotné 
dárky v hodnotě mezi pěti sty až  
tisíci korunami,“ uzavřela Ra-
domíra Králová.
 květoslava hoRáková, 
 vedoucí�sociálního�odboru

dárky pro padesát potřebných dětí umělci věnovali díla 
na dobročinnou aukci

To, že se o Vánocích oslavuje na-
rození Ježíše Krista, snad ví kaž-
dý. Jak ovšem křesťané prožívají 
celý průběh vánoční doby, to už 
není tolik vžité. Hlavní vánoční 
svátek je 25. prosince s tím, že vá-
noční bohoslužby se mohou začít 
sloužit už v předvečer po setmě-
ní. Tak vznikly tradiční půlnoční 
bohoslužby. Zatímco na ulicích je 
vánoční výzdoba po celý advent, 
v kostelech se jesličky a vánoč-
ní ozdoby chystají až na Štědrý 
den. Ani koledy, které je možné 
v předvánočním týdnu leckde 
slyšet, se při bohoslužbách do té 
doby nezpívají. Na to je totiž celá 
doba vánoční. A tak se stává, že 
zatímco na koncertech, v rádiu 
a v televizi vánoční zpěvy utich-
nou hned po svátku sv. Štěpána, 
v chrámech zní ještě dva týdny.

Co všechno si tedy církev bě-
hem vánoční doby připomíná? 
Hned po slavnosti Narození Páně 
má svátek sv. Štěpán, který jako 
první z Ježíšových učedníků po-
ložil pro něj svůj život. 27. pro-
since je svátek sv. Jana, který 

zase jako jediný z apoštolů ne-
zemřel mučednickou smrtí, ale 
ve vyhnanství na ostrově Patmos. 
28. prosince si připomínáme bet-
lémská nemluvňátka, která nechal 
povraždit král Herodes ve snaze 
připravit o život narozeného Ježí-
še. Pak v neděli následuje svátek 
Svaté Rodiny a 1. leden je věno-
ván Panně Marii pro její mateřské 
poslání. 6. ledna je slavnost Zje-
vení Páně, lidově Tří králů, kteří 
přinesli narozenému Spasiteli své 
dary. Vánoční dobu uzavírá ná-
sledující neděle, kdy se připomíná 
Ježíšův křest.

Svátek Ježíšova narození má 
však svůj půvab i mezi nevěřícími 
bezesporu proto, že se v malém 
dítěti oslavuje zrození života. Vá-
noční atmosféra pak připomíná, 
jak vzácný je dar života, který 
je třeba střežit a chránit. Pohled 
na děťátko zachumlané v peřin-
kách sám o sobě vybízí všechny 
lidi dobré vůle, aby k sobě byli 
vlídnější, aby svorně usilovali 
o více radosti a pokoje. 
 P. Josef zeliNkA, �farář

Co všechno patří k vánocům



Úřední deska a informační kiosek. To 
jsou dvě základní funkce, které plní 
nový elektronický panel, který je umís-
těn na budově otrokovické radnice. 
„Stávající úřední deska městského úřa-
du svou kapacitou již nestačila na zve-
řejňování všech údajů, které jsou poža-
dovány, a to zejména mapových příloh 
a rozpočtů města a jeho příspěvkových 
organizací. Pořízením elektronického 
panelu jsme tento problém vyřešili a při-
danou hodnotou je také zveřejňování 
dalších informací z radnice,“ uvedl ve-
doucí provozního odboru Josef Řihošek.

Elektronická digitální úřední deska 

dokáže nahradit veřejnou úřední des-
ku v analogové podobě, tzv. vývěsku, 
a zároveň splňuje legislativní podmín-
ky. Dále splňuje nepřetržitý přístup 
pro občany a proti klasickým úředním 
deskám nabízí výhody lepší čitelnosti, 
snazší přístup ke zveřejňovaným doku-
mentům pro tělesně postižené spoluob-
čany, tedy možnost přesunout zobrazo-
vaná data do spodní části obrazovky, 
kde jsou dostupná i vozíčkářům. 

„Navíc je propojena přímo na webo-
vé stránky města www.otrokovice.
cz a turistického informačního centra. 
Dále plánujeme na desce zveřejňovat 

informace o akcích na území města, 
informace pro turisty a v příštím roce 
kiosek připojíme i k portálu občana,“ 
doplnil Řihošek. 

Zařízení je odolné vůči povětrnostním 
vlivům a v případě výpadku elektrické 
energie je napojeno na náhradní zdroj. 
Otrokovickou radnici vyšlo přibližně 
na čtyři sta tisíc korun.  (ste)

V listopadu 2017 řešili strážníci Městské policie Otroko-
vice (MP) celkem 1 239 případů. Mimo další standardní 
činnosti strážníci Městské policie Otrokovice dohlíže-
li dne 21. listopadu na dodržování veřejného pořádku 
na Úřadu práce Otrokovice při výdeji stravenek, dále 
na dodržování veřejného pořádku a ochranu majetku 
ve dnech 1.–5. 11. na hřbitově v Kvítkovicích (Památ-
ka zesnulých), dodržování veřejného pořádku a BESIPu 
při veřejných kulturních a sportovních akcích: 16. 11. 
Lampionový průvod, 18. 11. příjezd a odjezd fotbalo-
vých fanoušků – součinnost s PČR, 28. 11. součinnost 
při místním šetření Stavebního úřadu. Zjištěné přestupky 
při narušení veřejného pořádku byly předány k dořešení 
příslušnému správnímu orgánu. MP v listopadu přijala  
3 oznámení od rozhořčených občanů na šíření nepříjem-
ného zápachu v lokalitě Bahňák, které na místě prověřila 
a identifikovala zdroj zápachu. Byly sepsány 3 úřední 
záznamy, které byly předány příslušnému správnímu or-
gánu. ing. tomáš GRoMuS, velitel�Mp�otrokovice
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

z jednání Rady města otrokovice (RMo)  okÉNko MěStSkÉ PoliCie

z činnosti městské policie za listopad 2017
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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 až 1500 Kč 
Kč 

 

z jednání Rady města 
otrokovice 8. 11. 2017
Radní na dalším ze svých jednání 
projednali 26 bodů programu, k nimž 
přijali usnesení.
RMO schválila:
• Uzavření Mateřské školy Otrokovi-
ce, všech jejích organizačních útvarů 
a Oddělení pro děti 1–3 let v době 
od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018. Pro-
voz Mateřské školy Otrokovice bude 
zahájen 2. 1. 2018
• Poskytnutí finančního daru ve výši 
6 000 Kč na akci „Misijní jarmark“ 
pořádanou obdarovaným dne  
29. 10. 2017 před kostelem sv. Voj-
těcha v Otrokovicích a uzavření da-
rovací smlouvy s pobočným spolkem 
Asociace turistických oddílů mláde-
že ČR, TOM 1412 Otrokovice
• Poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč na akci „Semifinále jednot-
livců a skupin Aerobic Tour a MIA 
festival“ pořádanou dne 19. 11. 2017 
v Otrokovicích a uzavření darovací 
smlouvy se spolkem Sdružení Děti 
Fitness aneb Sportem proti drogám
• Umístění parkovacích zarážek 

na 28 parkovacích místech v uli-
ci Hložkova před č. p. 1790, 1817 
a 1625
• Vyjádření města ke stavbě „Otro-
kovice – Havlíčkova – vodovodní 
přípojka V1“ ve znění, že město Ot-
rokovice nemá připomínky k umístě-
ní stavby „Otrokovice – Havlíčkova 
– vodovodní přípojka V1“, jejímž 
investorem bude soukromá osoba.

z jednání Rady města 
otrokovice 22. 11. 2017
Radní na dalším ze svých jednání 
projednali 46 bodů programu, k nimž 
přijali usnesení.
RMO schválila:
• Program pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Otrokovice v ob-
lasti sportu na akce mimořádného 
významu s mezinárodní účastí pořá-
dané v Otrokovicích v roce 2018
• Uzavření Memoranda o spolupráci 
při realizaci projektu Krajského akč-
ního plánu rozvoje vzdělávání mezi 
Zlínským krajem a městem Otroko-
vice, realizátorem Místního akčního 
plánování ve vzdělávání na Otroko-

vicku v oblasti vzdělávání a tematic-
kých okruzích v letech 2017–2022
• Uzavření nájemních smluv na měst-
ské byty ve znění vzorových smluv 
dle usnesení č. RMO/21/01/14 s ža-
dateli dle přílohy k tomuto usnesení 
a uzavření nájemních smluv na měst-
ské byty dle stejného usnesení se stá-
vajícími nájemci (navazující nájem) 
dle přílohy k tomuto usnesení a uza-
vření dodatků k nájemním smlouvám 
na městské byty ve znění vzorového 
dodatku nájemních smluv dle usne-
sení č. RMO/22/01/14, bod 2 a), se 
stávajícími nájemci (prodloužení 
nájmu), dle příloh k tomuto usnesení
• Poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč a uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Otrokovice 
a organizací Babybox pro odložené 
děti – STATIM
• Poskytování finančního daru fy-
zickým osobám s trvalým pobytem 
ve městě Otrokovice jako příspěvku 
na úhradu kastrace koček a kocourů 
ve výši a za podmínek uvedených 
v příloze k tomuto usnesení. 
 Jiří veSelý,  místostarosta

Upozorňujeme čtenáře,
že Městská knihovna Otrokovice 

bude od  27. do 29. prosince
UZAVŘENA.

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na proná-
jem prostor sloužících k podnikání o celkové výměře  
34,45 m2, nacházejících se v přízemí budovy č. p. 1299, 
ul. Školní, Otrokovice, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 1920 v k. ú. Otrokovice. Podmínkou je zachová-
ní k účelu nájmu prodejna potravin a smíšeného zboží 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  
a) bude hrazeno měsíčně předem
b) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním ne-
bytových prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii vý-
pisu z obchodního rejstříku.
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem zřízeným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy do-
loží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke sprá-
vě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu. 
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány 

a provozovány výherní hrací přístroje, interaktivní vi-
deoloterijní terminály a jiná obdobná technická zařízení 
umožňující interaktivní hraní her s peněžitými sázkami 
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhra-
dí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného 
a záloh na služby. Tato kauce bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně nájem a služby s nájmem 
spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vyrovná-
ní všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná 
část pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 2. 1. 2018 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je 
nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva 
Kadlečíková  na tel.: 577 662 317.

Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v za-
lepené obálce s označením: „Výběrové řízení Školní 
1299“ na adresu:  TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele,  
tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice.

zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení  
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

In
z

e
r

c
e

Na budově radnice je nově umístěna elektronická úřední deska

15. 1. 2018 , 18–20 hodin
DDM Trávníky
tvoření pro dospělé – kerami-
ka – domácí skřítek štěstí
Výroba keramického skřítka. 
Cena: 200 Kč zahrnuje materiál, 
návody, lektorné, výpal v peci.  
Na akci je třeba se přihlásit do  
12. 1. 2018. Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz, 
tel. 739 075 711.

21. 1. 2018, od 16 hodin, 
Otrokovická BESEDA 
Pohádkový karneval 
Rej masek, hry, soutěže a spousta 
další zábavy.
Kontakt: kozeluhova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 734 235 964
Vstup: masky 50 Kč, doprovod 
60 Kč

29. 1. 2018, 17–19 hodin
DDM Trávníky 
tvoření pro dospělé – háčkova-

ná sovička
Výroba háčkované dekorace. 
Cena 120 Kč zahrnuje materiál, 
návody, lektorné. Na akci je třeba 
se přihlásit do 26. 1. 2018.
Kontakt: barova@ddmslunicko.
cz, tel. 739 075 711.

Každé pondělí až čtvrtek 15–18 
hodin, CVČ Baťov 
otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti v herně 

zodpovídají rodiče. Kapacita her-
ny omezena.
Kontakt: tel.: 734 235 964,
kozeluhova@ddmslunicko.cz

Leden 2018, Městský úřad – bu-
dova č. 2, dle otevírací doby MěÚ 
výstava fotografií z akcí 
evropského týdne mobility
Přijďte si prohlédnout fotografie 
z Evropského týdne mobility. 
Kontakt: dolinova@ddmslunic-
ko.cz, tel.: 739 615 256

Do února 2018 
výtvarná soutěž 
na téma Skřítkové a trpaslíci
Jakoukoliv výtvarnou technikou 
znázorni svou představu o skřít-
cích a trpaslících. Všechny vý-
tvory budou oceněny! V dubnu 
a květnu proběhne výstava všech 
obrázků a hlasování o pět nejsym-
patičtějších výtvorů. Kontakt: 
tel.: 739 615 256, 
dolinova@ddmslunicko.cz
� Těší�se�na�vás�DDM�sluníčko

omezení provozu Městského úřadu otrokovice:
v pátek 29. prosince bude provoz pokladen na MěÚ   

pouze do 10 hodin. Budovy MěÚ budou v tento den 

z provozních důvodů uzavřeny ve 14 hodin. 

Archiv Městské televize otrokovice:
www.televizeotrokovice.cz, www.mtvo.cz
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do 21. 1., Městská galerie, vstup volný
zA JARoSlAveM dRAČkou
Výstava obrazů otrokovického malíře. Výstava potrvá do neděle 21. ledna 2018.

2.–27. 1., foyer kinosálu, derniéra v sobotu 27. 1. v 10 hod., vstup volný
JAN kobylák 
Unikátní výstava kreseb světoznámého cestovatele, entomologa a ilustrátora Jana Koby-
láka z Prahy. Derniéra za přítomnosti autora proběhne 27. ledna od 10 hodin. 

7. 1., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
taneční odpoledne z cyklu Naše muzika – MiklovCi
Dechová hudba Miklovci se snaží na základě citlivých instrumentací oživovat valašské 
lidovky z okolí Hostýnských, Vsetínských a Vizovických vrchů. Její repertoár obsahuje 
ale také známé písně jiných regionů i autorů, zkrátka „Od Kubeše až po Maňase“.

22. 1.–18. 2., Městská galerie, vernisáž 22. 1. od 18 hodin, vstup volný
JANA SMAhelová – inspirovaná fotografie
Autorská výstava olomoucké výtvarné fotografky. Vernisáž proběhne v pondělí 
 22. ledna od 18 hodin za účasti autorky. Výstava potrvá do 18. 2.

sobota 27. 1. od 9 do 13 hod., velký sál, vstupné 50 Kč, děti vstup zdarma
MeziNáRodNí eNtoMoloGiCký výMěNNý deN A výStAvA 
Jedinečná výstava spojená s koupí a prodejem brouků, motýlů, strašilek, pavouků a plazů 
z celého světa. Pro děti je připraveno malování na obličej a Motýlí pohádka. 

Připravujeme na únor: 4. 2. Normální debil – divadlo Pecka, 9. 2. O sportovní slávě, 
11. 2. DH Miločanka, 16. 2. Country bál, 18. 2. Hobby sraz, 25. 2. Pohádka pro děti.

kiNo
čtvrtek 4. 1., 19 hod., vstupné 120 Kč
Švédsko, Dánsko, Finsko 2017, 90 min., titulky, přístupné bez omezení
boRG/MceNRoe�– drama,�životopisný,�sportovní
Film o boji, na který fanoušci nezapomenou do konce života. V roce 1980 se dva špičko-
ví tenisté střetli ve finále mužů a světu předvedli nervydrásající divadlo. 

neděle 7. 1., 15 hod., vstupné 130 Kč, USA 2017, 99 min., dabing, přístupné bez omezení
FeRdiNANd�–�animovaný,�rodinný
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak 
zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. 

čtvrtek 11. 1., 17 hod., vstupné 120 Kč, USA 2017, 101 min., titulky, přístupné bez 
omezení
kolo zázRAkŮ – drama�
Americké filmové drama režiséra Woodyho Allena. Jeho děj se odehrává v zábavním 
parku na Coney Islandu v New Yorku v padesátých letech dvacátého století.

čtvrtek 11. 1., 19.30 hod., vstupné 150 Kč, USA 2017, 120 min., titulky, přístupné bez 
omezení
MotÖRheAd – Clean your Clock – jeden�večer�sto�kin�v�čR,�hudební
Motörhead kdysi definovali základní prvky speed metalu a trash metalu. Úžasně surový 
zvuk umělecky jedinečné a nejmocnější bestie rock’n’rollu.

čtvrtek 18. 1., 19 hod., vstupné 110 Kč
Austrálie, Kolumbie 2017, 115 min., titulky, přístupné bez omezení
ztRACeN v dŽuNGli – akční,�dobrodružný,�drama,�thriller
Trojice přátel se nechá přemluvit neznámým chlapíkem, aby se s ním vydali do neprobá-
daných částí bolívijské džungle za tajemným indiánským kmenem. 

čtvrtek 25. 1., 19 hod., vstupné 120 Kč
USA 2017, 135 min., titulky, přístupné bez omezení
zMeNŠováNí – drama,�komedie,�sci-fi
Hrdiny filmu je manželský pár z Omahy, příslušníci nižší střední třídy, kteří si chtějí 
koupit účast v projektu zmenšování lidí na miniaturní velikost chirurgickým zákrokem.

pátek 26. 1., 10 hod., vstupné 60 Kč, Česko 2017, 130 min., nevhodné pro děti do 12 let
bio senior: MilAdA –�drama,�životopisný,�historický
Film inspirovaný osudem JUDr. Milady Horákové. Příběh ženy, která se často řídila více 
svým svědomím než srdcem i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.

neděle 28. 1., 15 hod., vstupné 120 Kč, Česko 2018, 101 min., přístupné bez omezení
ČeRtoviNy –�pohádka,�rodinný
Bylo zle, z pekla utekla hříšná duše. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět  
a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

Připravujeme kino na únor: Cizinec ve vlaku, Přání k mání, Zoufalé ženy dělají zoufa-
lé věci, Coco Padesát odstínů svobody, Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu, Black 
Panther, Bio senior: Zahradnictví – Nápadník

LEDEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, 
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz,   kon-
takt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistic-
kém informačním centru 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.

20. 1., 19.30 hod., velký sál, kinosál, kavárna, 
vstupné 310 Kč, 280 Kč, 250 Kč
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá
MěStSký PleS
Moderuje a zpívá: herečka IVANA JIREŠOVÁ (Ordinace..., Tvoje tvář…, atd.). 
Ukázky standardních a latinskoamerických tanců: DANCE STUDIO STARLI-
GHT. Kouzelnická show: THE MAGIC SEBASTIAN, dvojnásobný mistr České 
republiky v moderní magii. Hudba velký sál: skupiny A BAND + FLASH BAND, 
v kinosále: CM VČELARAN. Městská kavárna alias PIANOBAR: klavírista KA-
MIL DYJÁK & houslista FBM JAN KOTULÁN. Welcome drink, tombola, loso-
vání stolů, fotokoutek. Součástí  vstupenky pro 2 osoby láhev vína. 
Hlavním partnerem plesu je společnost MITAS a. s. 

upozornění pro diváky:  Lístky na akce Otrokovické BESEDY již není možné 
zakoupit u vstupu do velkého sálu. Centrální prodej vstupenek na všechna představení 
(koncerty, divadla, kina atd.) se přesouvá pouze do Turistického informačního centra. 

otRokoviCkÉ NoviNy Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. vydavatel: Otroko-
vická 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 5. den v měsíci. 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, e-mail: redakce@otroko-
vickenoviny.cz.  Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. Michal Petřík, Hana 
Slunečková, Bc. Romana Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, 
tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz. Graf. úprava: Ing. Anna Novotná. tisk: HART PRESS, spol. s  r. o. distribuce: Česká 
pošta, s. p. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. 

Od pondělí 18. prosince je mož-
né v Městské galerii vidět olejo-
malby, pastely a grafiky jednoho 
z nejvýraznějších otrokovických 
malířů Jaroslava Dračky (1923–
2011). Povoláním chemik, působil 
ve výtvarném kroužku otrokovic-
kého závodního klubu. Podílel se 
na mnoha výstavách v Otroko-
vicích i v širokém okolí; stal se 
členem Unie výtvarných umělců 
a majitelem mezinárodního průka-
zu International Identity Card for 
Professional Artists. 

Výstavu pořádá spolek Rozumění 
ve spolupráci s městem a Otroko-
vickou BESEDOU. Městská ga-
lerie je otevřena denně od 14–18 
hodin kromě pondělí. Výstavu lze  
zhlédnout do 21. ledna. Vstup je 
volný.  (ano)

In
z

e
r

c
e

otrokovické sbory a soubory oslavily výročí

Listopad a prosinec jsou letos ve znamení 
milého bilancování. Dne 11. listopadu si 
připomněl padesát let existence pěvecký 

sbor Gymnázia Otrokovice a šest desetiletí 
gymnaziální divadelní soubor Variace. Pa-
desát let oslavil 3. prosince Ženský pěvecký 

sbor Otrokovice (na�snímku).  Všechny „na-
rozeninové“ akce se konaly v Otrokovické 
BESEDĚ.  (red), foto: Anna NovotNá

díla Jaroslava dračky 
budou vystavena v galerii

In
z

e
r

c
e

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.



 
o době a m

ístě konání volby prezidenta republiky 
 Starosta m

ěsta Otrokovice podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o zm
ěně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o
 z n

 a
 m

 u
 j e

 : 
 

1. 
Volba prezidenta republiky se uskuteční  
v pátek    12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a  
v sobotu 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.  

 2. 
M

ístem
 konání voleb jsou volební m

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

 3. 
Volič po příchodu do volební m

ístnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným

 cestovním
, diplom

atickým
 nebo služebním pasem

 České 
republiky anebo cestovním

 průkazem
, nebo platným občanským

 průkazem
. Po 

záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od 
okrskové volební kom

ise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče m
u okrsková 

volební kom
ise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování um

ožněno. 
 

4. 
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 
Společně s hlasovacím

i lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební m

ístnosti.  
 5. 

Každý volič se ve volební m
ístnosti musí před hlasováním

 odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební kom

ise 
hlasování neumožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

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

ístnosti 
 a v jejím bezprostředním

 okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
kom

ise. 
  V Otrokovicích dne 11. 12. 2017 

 
M

gr. Jaroslav Budek  v. r.  
starosta m

ěsta Otrokovice 

  
Popis stálých volebních okrsků m

ěsta Otrokovice 
 

 Okrsek č. 1
 

Volební místnost: tel. 720 331 757 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

HLAVNÍ, J. VALČÍKA,  
Části ulic: 

LIDICKÁ 
267, 268, 269, 342, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262 

 

Okrsek č. 2  
Volební místnost: tel. 607 399 649 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Části ulic: 

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

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

 
ZLÍNSKÁ 

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

Volební místnost: tel. 607 399 650  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ  
Části ulic: 

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

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

 

Okrsek č. 4
  

Volební místnost: tel. 607 399 651  

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
 Celé ulice: 

BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁMOSTÍ 

Části ulic: 
ČECHOVA   

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381 
 

J. JABŮRKOVÉ 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 1856 
 

 LIDICKÁ   
1231, 1232, 1233  

 Okrsek č. 5
  

Volební místnost: tel. 607 391 679  

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ 
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ  203, 308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost: tel. 607 399 652  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 
 Celé ulice: 

HLOŽKOVA, NÁM. 3. KVĚTNA 
Části ulic: 

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

 
OBCHODNÍ   

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

SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314 
 Okrsek č. 7

  
Volební místnost: tel. 607 391 675 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 
 Celé ulice: 

B. NĚMCOVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SMETANOVA 

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907, 1925 

 
 NA ULIČCE   

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

  
Volební místnost:: tel. 720 331 831 

MĚSTSKÁ GALERIE OTROKOVICE,  
NÁM. 3. KVĚTNA 1342 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOMENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV a 
TEREZOV  

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 
 

SVOBODOVA   1308, 1309, 1909 
 

TŘ. TOMÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 
505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 1928, 
6012 

 Okrsek č. 9
  

Volební místnost:: tel. 607 399 653 

SENIOR OTROKOVICE, budova  C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 
 Celé ulice: 

DVOŘÁKOVA, MORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ 
Části ulic: 

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

 
JUNGMANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 

6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256, 1918 
 

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

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840, 1919 

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1255, 

1542, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1574, 1594, 1601, 1608, 
1616, 1619, 1620, 1622, 1635, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1649, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1672, 1673, 1675, 1677, 1678, 1682, 
1685, 1686, 1687, 1691, 1700, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 
1709, 1710, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 
1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1740, 1741, 1742, 
1749, 1751, 1753, 1754, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767, 1845, 
1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1886, 1915, 4771, 
4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 4784, 4791, 4792, 4793, 
4794 

 
TYLOVA   

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

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

 Okrsek č. 10
 

Volební místnost:: tel. 607 399 654 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁNESOVA, MÁNESOVA 908 
 

Celé ulice: 
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE,   

Části ulic:  
ERBENOVA  

 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1597 

 
MÁNESOVA   

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 1916, 
7072, 7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302  

 
ŠKOLNÍ   

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

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 971, 998, 999, 
1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 8262, 
8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 8801, 
8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 9341, 
9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 9772, 
9791, 9792  

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1596, 1827, 

1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 9431, 
9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9612, 9631 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552  
 Okrsek č. 11 

Volební místnost:: tel. 607 399 655  

BYTOVÝ DŮM ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 
 Celé ulice: 

JANÁČKOVA 
Části ulic: 

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

 
 

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

 
JUNGMANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 

1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284  

 
K. ČAPKA   

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

 
ŠKOLNÍ   

805, 1299, 1300, 6911, 6912, 7032 
 

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

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 697, 698, 699, 735, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 985,  
989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 7001, 
7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 7481, 
7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 9891 

 
ZAHRADNÍ   

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

 Okrsek č. 12 
Volební místnost:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266  

 
Celé ulice: 

ML. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W
OLKEROVA  

Části ulic:  
TŘ. TOMÁŠE BATI 905, 951, 952, 953, 1241, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1567, 1581, 1582, 1610, 1624, 1834, 1910, 9482, 9492, 9512, 
9521, 9532, 9541, 9542, 9671, 9672 

  
Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č .p. 1297 

 Okrsek č. 13
  

Volební místnost: tel. 720 331 812 

KLUB DŮCHODCŮ KVÍTKOVICE, K. H. MÁCHY 271 
 Celé ulice:  

BARTOŠOVA, BŘÍ MRŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. MÁCHY, LETIŠTĚ, 
NAD HŘIŠTĚM, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 
U FARMY, U LETIŠTĚ  

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602.;  bez ul. 
343.
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důležité upozornění:
hlasovací lístky pro volby prezidenta ČR budou dodány do poštovní schránky voliče dle jeho trvalého pobytu. Pro úspěšné doručení hlasovacích lístků je zapotřebí mít řádně označený dům číslem 

popisným a mít dostupnou poštovní schránku popsanou jménem a příjmením. Případné 2. kolo volby prezidenta se uskuteční 26. a 27. ledna 2018.

V
olič, který se nebude zdržovat v době volby 

prezidenta Č
eské republiky konané ve dnech 12. 

a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 
26. a 27. ledna 2018) ve volebním

 okrsku v m
ís-

tě svého trvalého pobytu, m
ůže hlasovat za pod-

m
ínek stanovených zákonem

 č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o zm

ěně někte-
rých zákonů (zákon o volbě prezidenta repub-
liky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský 
průkaz v jakém

koliv stálém
 volebním

 okrsku 
na územ

í Č
eské republiky nebo v jakém

koliv 
zvláštním

 volebním
 okrsku v zahraničí.

Jsou dva způsoby, jak již nyní požádat obecní 
úřad příslušný podle m

ísta trvalého pobytu voli-
če o vydání voličského průkazu, a to 

• osobně; o vydání voličského průkazu touto 
form

ou lze požádat až do okam
žiku uzavření 

stálého seznam
u voličů, tj. do 10. ledna 2018 

do 16.00 hodin.
• podáním

 doručeným
 nejpozději 7 dnů přede 

dnem
 volby, tj. do 5. ledna 2018 příslušném

u 
obecním

u úřadu. Pro písem
né podání žádosti 

o vydání voličského průkazu není žádný přede-
psaný form

ulář. V
zor form

uláře lze ale získat 
např. v sekci volby na w

w
w

.otrokovice.cz. Po-
dání m

ůže být učiněno v těchto form
ách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověře-
ným

 podpisem
 voliče; ověřený podpis žadate-

le zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který 
o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před 
zneužitím

 tohoto institutu.
b) v elektronické podobě zaslané prostřednic-

tvím
 datové schránky

 (více na w
w

w
.datoveschranky.info)

O
becní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů 

přede dnem
 voleb, tj. 28. prosince 2017, předá 

osobně voliči nebo osobě, která se prokáže pl-
nou m

ocí s ověřeným
 podpisem

 voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu (jedná se pouze 
o plnou m

oc k převzetí/vyzvednutí voličského 
průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydá-
ní voličského průkazu), anebo jej voliči zašle 
na jím

 uvedenou adresu, a to i do zahraničí. 
V

oličský průkaz lze zaslat na základě žádosti 
voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se 
volič rozhodl hlasovat. V

 tom
to případě se stačí 

v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, 
kde bude voličský průkaz předán a následně je 
m

ožné přistoupit k hlasování.
Při 

sam
otném

 
aktu 

hlasování 
volič, 

který 
hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do vo-

lební m
ístnosti prokáže svou totožnost a státní 

občanství Č
eské republiky platným

 občanským
 

průkazem
 nebo platným

 cestovním
, diplom

a-
tickým

 nebo služebním
 pasem

 Č
eské republiky 

anebo cestovním
 průkazem

; zároveň odevzdá 
okrskové 

volební 
kom

isi 
nebo 

zvláštní 
okr-

skové volební kom
isi voličský průkaz; ta jej 

přiloží k výpisu ze zvláštního seznam
u voličů. 

P
o záznam

u ve výpisu ze zvláštního seznam
u 

voličů obdrží od okrskové volební kom
ise nebo 

zvláštní okrskové volební kom
ise sadu hlasova-

cích lístků (pokud volič nem
á hlasovací lístky 

k dispozici) a prázdnou úřední obálku. N
epro-

káže-li volič svou totožnost a státní občanství 
Č

eské republiky, nebude m
u hlasování um

ož-
něno.

V
 případě, že volič výslovně nepožádá pouze 

o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní 
úřad, popř. zastupitelský úřad m

u vydá volič-
ský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první 
a druhý pro druhé kolo).

O
 vydání voličského průkazu lze za stejných 

podm
ínek požádat také v době m

ezi prvním
 

a 
druhým

 
kolem

 
volby. 

O
becní 

úřad, 
popř. 

zastupitelský úřad v této době m
ůže vydávat 

voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prv-
ním

 dnem
 hlasování ve druhém

 kole volby, tj. 
do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

V
ydání voličského průkazu občanům

 s tr-
valým

 
pobytem

 
v 

O
trokovicích 

zajišťuje 
úsek evidence obyvatel M

ěÚ
 O

trokovice, tel. 
577 680 101-2.   

b
c. M

arcel N
e

M
Č

e
k

, 
�

vedoucí�o
dboru�evidenčně-správního�

�
M
ěstského�úřadu�o

trokovice

C
hcete volit prezidenta republiky a nebudete v m

ístě svého trvalého bydliště? v
yužijte m

ožnosti hlasovat na voličský průkaz



 
o době a m

ístě konání volby prezidenta republiky 
 Starosta m

ěsta Otrokovice podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o zm
ěně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

o
 z n

 a
 m

 u
 j e

 : 
 

1. 
Volba prezidenta republiky se uskuteční  
v pátek    12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a  
v sobotu 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.  

 2. 
M

ístem
 konání voleb jsou volební m

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

 3. 
Volič po příchodu do volební m

ístnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným

 cestovním
, diplom

atickým
 nebo služebním pasem

 České 
republiky anebo cestovním

 průkazem
, nebo platným občanským

 průkazem
. Po 

záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od 
okrskové volební kom

ise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče m
u okrsková 

volební kom
ise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování um

ožněno. 
 

4. 
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 
Společně s hlasovacím

i lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební m

ístnosti.  
 5. 

Každý volič se ve volební m
ístnosti musí před hlasováním

 odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební kom

ise 
hlasování neumožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

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

ístnosti 
 a v jejím bezprostředním

 okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
kom

ise. 
  V Otrokovicích dne 11. 12. 2017 

 
M

gr. Jaroslav Budek  v. r.  
starosta m

ěsta Otrokovice 

  
Popis stálých volebních okrsků m

ěsta Otrokovice 
 

 Okrsek č. 1
 

Volební místnost: tel. 720 331 757 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

HLAVNÍ, J. VALČÍKA,  
Části ulic: 

LIDICKÁ 
267, 268, 269, 342, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262 

 

Okrsek č. 2  
Volební místnost: tel. 607 399 649 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Části ulic: 

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

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

 
ZLÍNSKÁ 

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

Volební místnost: tel. 607 399 650  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ  
Části ulic: 

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

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

 

Okrsek č. 4
  

Volební místnost: tel. 607 399 651  

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
 Celé ulice: 

BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁMOSTÍ 

Části ulic: 
ČECHOVA   

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381 
 

J. JABŮRKOVÉ 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 1856 
 

 LIDICKÁ   
1231, 1232, 1233  

 Okrsek č. 5
  

Volební místnost: tel. 607 391 679  

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 
      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ 
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ  203, 308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost: tel. 607 399 652  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 
 Celé ulice: 

HLOŽKOVA, NÁM. 3. KVĚTNA 
Části ulic: 

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

 
OBCHODNÍ   

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

SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314 
 Okrsek č. 7

  
Volební místnost: tel. 607 391 675 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 
 Celé ulice: 

B. NĚMCOVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SMETANOVA 

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907, 1925 

 
 NA ULIČCE   

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

  
Volební místnost:: tel. 720 331 831 

MĚSTSKÁ GALERIE OTROKOVICE,  
NÁM. 3. KVĚTNA 1342 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOMENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV a 
TEREZOV  

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 
 

SVOBODOVA   1308, 1309, 1909 
 

TŘ. TOMÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 
505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 1928, 
6012 

 Okrsek č. 9
  

Volební místnost:: tel. 607 399 653 

SENIOR OTROKOVICE, budova  C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 
 Celé ulice: 

DVOŘÁKOVA, MORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ 
Části ulic: 

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

 
JUNGMANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 

6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256, 1918 
 

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

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840, 1919 

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1255, 

1542, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1574, 1594, 1601, 1608, 
1616, 1619, 1620, 1622, 1635, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1649, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1672, 1673, 1675, 1677, 1678, 1682, 
1685, 1686, 1687, 1691, 1700, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 
1709, 1710, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 
1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1740, 1741, 1742, 
1749, 1751, 1753, 1754, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767, 1845, 
1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1886, 1915, 4771, 
4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 4784, 4791, 4792, 4793, 
4794 

 
TYLOVA   

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

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

 Okrsek č. 10
 

Volební místnost:: tel. 607 399 654 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁNESOVA, MÁNESOVA 908 
 

Celé ulice: 
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE,   

Části ulic:  
ERBENOVA  

 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1597 

 
MÁNESOVA   

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 1916, 
7072, 7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302  

 
ŠKOLNÍ   

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

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 971, 998, 999, 
1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 8262, 
8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 8801, 
8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 9341, 
9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 9772, 
9791, 9792  

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1596, 1827, 

1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 9431, 
9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9612, 9631 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552  
 Okrsek č. 11 

Volební místnost:: tel. 607 399 655  

BYTOVÝ DŮM ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 
 Celé ulice: 

JANÁČKOVA 
Části ulic: 

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

 
 

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

 
JUNGMANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 

1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284  

 
K. ČAPKA   

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

 
ŠKOLNÍ   

805, 1299, 1300, 6911, 6912, 7032 
 

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

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 697, 698, 699, 735, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 985,  
989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 7001, 
7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 7481, 
7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 9891 

 
ZAHRADNÍ   

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

 Okrsek č. 12 
Volební místnost:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266  

 
Celé ulice: 

ML. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W
OLKEROVA  

Části ulic:  
TŘ. TOMÁŠE BATI 905, 951, 952, 953, 1241, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1567, 1581, 1582, 1610, 1624, 1834, 1910, 9482, 9492, 9512, 
9521, 9532, 9541, 9542, 9671, 9672 

  
Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č .p. 1297 

 Okrsek č. 13
  

Volební místnost: tel. 720 331 812 

KLUB DŮCHODCŮ KVÍTKOVICE, K. H. MÁCHY 271 
 Celé ulice:  

BARTOŠOVA, BŘÍ MRŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. MÁCHY, LETIŠTĚ, 
NAD HŘIŠTĚM, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 
U FARMY, U LETIŠTĚ  

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602.;  bez ul. 
343.
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důležité upozornění:
hlasovací lístky pro volby prezidenta ČR budou dodány do poštovní schránky voliče dle jeho trvalého pobytu. Pro úspěšné doručení hlasovacích lístků je zapotřebí mít řádně označený dům číslem 

popisným a mít dostupnou poštovní schránku popsanou jménem a příjmením. Případné 2. kolo volby prezidenta se uskuteční 26. a 27. ledna 2018.



 

OtrOkOvické
nOviny8

Již po čtvrté mám tu možnost vám všem občanům 
Otrokovic popřát příjemné prožití vánočních svát-
ků. Každoročně by mělo být toto období vyhraze-
no klidu a pohodě. Ne vždy a u každého je tohle 
pravdou. Ale i tak se dá jistě alespoň na pár dnů 
vypnout a věnovat se své rodině a přátelům. Jsou 
to právě tito lidé, kteří jsou nám po celý rok oporou 
při naší práci.

Konec roku bývá také obdobím bilancování toho, 
co se podařilo, co ne, co se podařit mohlo. Z mého 
pohledu zastupitele tento rok hodnotím jako úspěš-
ný. Dokázali jsme celou řadu projektů dotáhnout 
do zdárného konce. Některé jsou rozpracované, 
další čekají na svou realizaci v roce 2018.   

Mezi věci, které jistě mají smysl a dopad na nás 
všechny, patří neustálé snižování zadlužení města. 
Tytam jsou projekty, které svým účelem sloužily 
pouze úzké skupině lidí a městský rozpočet enorm-
ně zatížily. 

Vážím si „nekonečné“ snahy představitelů měs-
ta, kteří řadu let bojovali za zrušení poplatku na čás-
ti dálnice, která vede kolem Otrokovic. Její zpoplat-
nění, podle názoru většiny lidí, nedávalo smysl. 
Můžeme se tak těšit, že od prvního ledna roku 2018 
už nepotřebujeme při cestě do Zlína či zpět po úse-
ku silnice D55 dálniční známku. 

Další, pro mě osobně velmi důležitou věcí, je prá-
ce na projektu zřízení lékařské pohotovostní služby. 
Tento projekt se již blíží k finální části. V rozpočtu 
na rok 2018 jsou již na provoz vyčleněny finanční 
prostředky. Nyní je zapotřebí udělat poslední krok, 
jež by nám všem tuto službu poskytl. 

Realizace nových a obnova stávajících parkova-
cích míst na sídlišti Štěrkoviště je jistě dobrou zprá-
vou pro obyvatele této části města. Nejenom navý-
šení počtu stání, ale i reorganizace parkování bude 
mít zásadní vliv na bezpečnost lidí žijících v této 
lokalitě. Budou pryč časy, kdy k některým domům 
nebylo možné dojet hasičskou či jinou záchrannou 
technikou. A to je jistě správně.  

Dalo by se ve výčtu pokračovat dál, ale je třeba 
zmínit i věci, které se i přes veškerou snahu před-
stavitelů města nedaří vyřešit. Sem patří především 
problematika zápachu v části Baťov. Petice, kon-
troly úřadů, atd. Nic pořádně nezabírá a občané 
v této části města tak nepříjemný zápach obtěžuje 
i nadále. 

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem 
do roku 2018 popřál hlavně pevné zdraví. To je to 
jediné, bez čeho se nikdo z nás neobejde! 

 ing. ondřej Wilczynski, Ph.d.,
� zastupitel�města�otrokovice

z RedAkČNí PoŠty 
Pevné zdraví všem

výzvA k PŘedkládáNí NávRhŮ NA oCeNěNí  
PedAGoGiCkýCh PRACovNíkŮ Škol A ŠkolSkýCh 
zAŘízeNí se sídlem na území města Otrokovice za úspěšnou pří-
mou pedagogickou činnost jako veřejné ocenění profesionálních a lid-
ských kvalit – 10. ročník – rok 2018.

výzvA k PŘedkládáNí NávRhŮ NA oCeNěNí PRACovNíkŮ  
volNoČASovýCh Aktivit dětí A MládeŽe za úspěšnou přímou volnoča-
sovou práci s dětmi a mládeží do 18 let na území města Otrokovice jako veřejné ocenění 
profesionálních a lidských kvalit – 7. ročník – rok 2018. 
Informace o výzvách získáte na www.otrokovice.cz, odbor školství a kultury – záložka 
Jak si vyřídit, Formulář. 
uzávěrka návrhů 19. ledna 2018, rozhoduje razítko na podatelně MěÚ Otrokovice.

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

Vedení města Otrokovice změ-
nilo podmínky pro využívání 
hracích ploch na SAB, a proto-
že podmínky v podobě zvýšení 
pronájmu nejsou podporující 
sportovce, tak jsme se po kon-
zultaci s aktivními účastníky 
akce a hosty z předešlých let 
rozhodli tento ročník neusku-
tečnit. 

Tradiční fotbálek na 1. svá-
tek vánoční měl tradici 21 let, 
kdy se dokázalo za tuto dobu 
mezi účastníky a přítomnými 
diváky vybrat na 250 000 ko-
run, které byly předány na dob-
ročinné účely. Za dobu 21 let 
konání se tradičního fotbálku 
zúčastnili někteří reprezentační 
hráči, hráči našich i zahranič-

ních profesionálních soutěží, 
bývalí i současní hráči obou 
fotbalových klubů ve městě Ot-
rokovice, ale hlavně spousta di-
váků na tribunách, kteří společ-
ně s aktivními účastníky měli 
akci jako příjemné zpestření 
vánočních svátků a možnost 
ke společnému setkání přátel.

Tímto se všem tradičním ná-
vštěvníkům sportovně-spole-
čensko-charitativní akce z řad 
obyvatel města Otrokovice 
omlouvám a dovoluji si ten-
tokrát tímto způsobem popřát 
všem hezké vánoční svátky 
a v novém roce hlavně pev-
né zdraví. Petr zAPletAl, 
� hlavní�organizátor�
� Vánočního�fotbálku

tradiční vánoční fotbálek se letos nekoná

Hlavní vánoční bohoslužby  24. 12. ve 24.00 hod., 25. a 26. 12. v 7.30 a 10.30 hod.
Živý betlém                          25. 12. v 15 hod. 
Svátek Svaté Rodiny          31. 12. v 7.30 a 10.30 hod. 
Novoroční bohoslužby          31. 12. ve 23.00, 1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
Vánoční koncerty                                         28. 12. v 18 hod., 5. 1. v 18 hod., 7. 1. v 17 hod.
Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha  24. 12. ve 14–16 hod., 25. 12.–1. 1. vždy od 14 
 do 18 hod., mimo to vždy před bohoslužbami a po nich.

vánoční program v kapli sv. Anny v kvítkovicích
Hlavní vánoční bohoslužby                   24. 12. ve 22.00 hod., 25. a 26. 12. v 9.00 hod.
Svátek Svaté Rodiny    31.12. v 9.00 hod.
Novoroční bohoslužby      1. 1. v 9.00 hod.
Vánoční besídka        1. 1. v 15.00 hod.

Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Michaela
24. 12. ve 14 hod., 25. 12., 26. 12., 1. 1. vždy v 9.00 hod.

vánoční koncerty v kostele sv. vojtěcha
28. 12. v 18:00 hod. Vánoční koncert souboru Musicorum Aurum. 
Program: Jan Jakub Ryba: Rozmilý slavíčku; Adam Michna z Otradovic: Vánoční muzika 

5. 1. v 18.00 hod. Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha s názvem Vánoce ve starej skoronskej 
dědině. Účinkují Děcka ze Skoronic.

7. 1. 2018 v 17.00 hod. Novoroční koncert Magna Mysteria.

obnova manželských slibů: Svátek Svaté Rodiny je vhodný den pro obnovu manželských 
slibů. Tento pohyblivý svátek letos vychází na Silvestra 31. 12. Obnova slibů proběhne při mši svaté  
v 10.30 hod. Na tuto obnovu jsou zvány všechny manželské páry, které uzavřely církevní sňatek. 
K� pozvání� na� živý� betlém,� k� jesličkám,� na� koncerty� či� bohoslužby� připojuji� přání,� abychom 
v� sobě� všichni� nacházeli� dost� odhodlání� dělat� svět� kolem� sebe� radostnější� a� krásnější� nejen� 
o�Vánocích,�ale�i�v�celém�dalším�roce�2018.� P. Josef zeliNkA, farář

Střední průmyslová škola  
Otrokovice se může pyšnit 
titulem Škola roku 2017 do-
poručená zaměstnavateli Zlín-
ského kraje. Tento titul udělují 
škole představitelé firem Zlín-
ského kraje, hlasování proběh-
lo na podzim 2017. Ocenění je 
pro nás velkou ctí a především 
užitečnou zpětnou vazbou. 
Spolupráce s firmami v regio-
nu je pro nás velmi důležitá, 
protože ve firmách nejenže 
vykonávají naši žáci odborný 
výcvik nebo souvislou praxi, 
ale často tam najdou své uplat-
nění po ukončení studia. 

Toto ocenění je také vo-
dítkem pro uchazeče a jejich 
rodiče při volbě budoucího 
povolání, neboť právě zaměst-
navatelé znají naši školu velmi 
dobře, jsou s námi v každo-
denním kontaktu, spolupracu-
jí s námi a školu i naše žáky 
podporují materiálně i finanč-
ně – formou stipendií.

A své budoucí zaměstnance 
si firmy určitě budou vybírat 
v oblasti chemie – naše ško-
la je již tradičně pořadatelem 
soutěže Mladý chemik, kterou 
podporují i významné firmy 
našeho regionu Fatra a. s., 
Continental s. r. o. a Mitas a. s. 

První soutěžní kolo na-
šeho regionu se uskutečnilo 
v průběhu listopadu přímo 
na základních školách a zú-
častnilo se jej 403 žáků. Tři 
nejúspěšnější z každé ško-
ly se 5. prosince zúčastnili 
druhého kola. To už proběh-
lo v prostorách SPŠ Otro-
kovice. Zde mladí chemici 
absolvovali test a třicet nej-
lepších postoupilo do regionál-
ního finále, které se uskuteční  
6. února 2018 v laboratořích 
SPŠ Otrokovice. Dva nejlepší 
v regionálním finále postoupí 
do celostátního finále.  

 dagmar PAvlACká, 
 spŠ�otrokovice

vánoční program v kostele sv. vojtěcha
Dobročinná akce Misijní neděle, která se konala 29. října, vynesla pa-
desát tisíc korun. Výtěžek poputuje k lidem, kteří žijí v bídě. „Misijní 
neděle je pro nás jednou z nejdůležitějších akcí. To, že se akce vždy 
povede, není jen zásluha naše, podíl na ní má spousta dobrých lidí. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří Misijní jarmark podpořili. Pře-
devším tedy městu Otrokovice, které nás podpořilo částkou šest tisíc 
korun, farnosti Otrokovice, Technickým službám Otrokovice a všem, 
kteří se zapojili ať už tvořením výrobků, jejich koupí, či jinak podpoři-
li toto dílo,“ poděkovala za organizátory Jana Ludvíková.             (red)

vyjádření k platbám ve Sportovním areálu baťov
Dle ceníku byl do 31. 8. 2017 pronájem hřiště s umě-
lým trávníkem na zápas (včetně zázemí – sprchy, šat-
ny, WC, atd.), tj. i na akci Vánoční fotbálek, 600 Kč,  
od 1. 9. 2017 je dle ceníku nájem  2 200 Kč. Pořadatelé mají mož-
nost požádat město o podporu. Ta je v případě dobročinných akcí 
v podstatě jistá.  Jaroslav budek, starosta�otrokovic

SPŠ zvítězila v soutěži Škola roku 
doporučená zaměstnavateli 2017

Na misie poputuje padesát tisíc korun

V pondělí 25. prosince od 15 hodin zveme všechny malé i velké do parku před kostelem sv. Vojtěcha 
na tradiční Živý betlém. Přijďte si připomenout krásný příběh o narození Ježíška. Z věže kostela i ten-
tokrát přiletí anděl, aby zvěstoval tu radostnou novinu. Ale nejen to. K vidění bude celý zástup andělů, 
kteří nám dají možnost nahlédnout pod nebeskou pokličku, a tak se aspoň na chvíli spolu s nimi přene-
seme rovnou do nebe. Nebudou chybět živá zvířátka, děti si mohou domů odnést něco na zub, rozdávat 
se bude také betlémské světlo. Při nepřízni počasí se program přesune do kostela sv. Vojtěcha. Akci  
organizují turistické oddíly mládeže TOM 1419 a TOM 1412 ve spolupráci s Římskokatolickou farností  
sv. Vojtěcha. Určitě přijďte, moc se na vás těšíme!  Za tým organizátorů Jan ŽAlČík, ToM�1419



čas�ubíhá�a�nevrací,�co�vzal,�ale�láska�a�vzpomínky�
v� srdcích� žijí�dál. Dne 18. prosince by se dožil pan 
Pavel toMáNek 60 let. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkuje manželka Alena, syn Přemysl, dcera 
Eliška a vnučka Eliška.

Dne 19. prosince uplyne 15 let, kdy nás navždy opus-
tila naše maminka, paní Anna ŠiMková. Vzpomí-
nají synové a dcera s rodinami. Za tichou vzpomínku 
děkujeme.

Dne 20. prosince uplyne 11 let od úmrtí pana bořivoje 
GÄRtNeRA. Za tichou vzpomínku děkuje rodina. 

Dne 22. prosince 2012 nás navždy opustil pan  
zdeněk uNzeitiG. Vzpomínáme s láskou. neplač-
te,�že�jsem�odešel,�ten�klid�a�mír�mi�přejte,�jen�v�srd-
cích�věčnou�vzpomínku�si�na�mě�zachovejte.

čas�plyne,�vzpomínka�zůstává.�Dne 23. prosince by se 
dožil 90 let pan Jan Nedbálek. S láskou vzpomí-
nají manželka a děti s rodinami.

Dne 24. prosince si připomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí pana Josefa SkáCelA. Za tichou vzpomínku 
děkuje dcera a syn s rodinami.

Dne 25. prosince by se dožil 100 let pan  
Josef PoNČík. S láskou vzpomínají synové a dcera 
s rodinami.

Dne 25. prosince uplyne 6 let, kdy nás na-
vždy opustil pan Milan kŘivák. S lás-
kou a úctou stále vzpomínají manželka, děti  
a vnuci.

Dne 28. prosince uplynou tři roky od úmrtí paní 
Marie kotáSkovÉ. Vzpomíná syn Vratislav  
s rodinou.

To,� že� se� rány� hojí,� je� jen� pouhé� zdání,� stále� je� 
v� srdci� bolest� a� tiché� vzpomínání. Dne 29. prosin-
ce si připomeneme 5. výročí úmrtí pana ludvíka  
GloSeRA. Vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

osud�Ti�nedopřál�dále�s�námi�být,�ale�v�našich�srdcích�
budeš�stále�žít.�Dne 30. prosince uplyne 8 let, co nás 
navždy opustil náš drahý bratr, tatínek, dědeček a pra-
dědeček, pan luboslav JeNyŠ. S láskou vzpomíná 
celá rodina.

Dne 7. ledna uplynou 4 roky, kdy nás opustila naše 
milující manželka, maminka a babička, paní Alena 
ŠtRAJtová. S láskou vzpomíná manžel Jiří, syn 
a dcera s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomínají 
s námi.

Dík�za�to,�čím�jsi�nám�v�životě�byl,�za�každý�den,�který�
jsi�s�námi�žil.�Tvůj�odchod�stále�bolí,�na�Tebe�zapo-
menout�nedovolí.�Dne 16. ledna by se dožil 88 let pan 
otakar zAtloukAl. To mu však nebylo přáno  
a zemřel dne 4. ledna 2012. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují man-
želka Jana a dcery s rodinami.

Letos v říjnu jsme vzpomněli nedožité 80. narozeni-
ny našeho tatínka, pana Františka dudíkA a dne  
6. listopadu jsme si připomněli 5. výročí jeho úmr-
tí. S láskou v srdci vzpomínají dcera Dana a synové  
Lubomír a František s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Dne 4. listopadu 2017 nás opustila ve věku  
64 let naše kamarádka a spolužačka, Mudr. eva  
kRuPAŘová, rozená krajčová. Rozloučení se 
konalo ve smuteční obřadní síni v Bystřici pod Hostý-
nem. Vždy budeme vzpomínat s láskou a nikdy neza-
pomeneme na krásné chvíle prožité v její společnosti. 
Spolužáci 9. A

Dne 21. listopadu uplynulo 20 let od úmrtí pana  
oldřicha bARtíkA. S láskou vzpomínají manželka 
Vlastimila a synové Oldřich a Vlastimil 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 30. listopadu uplynul 3. smutný rok, co nás opus-
til náš drahý syn, druh, tatínek, dědeček, bratr, strýc, 
pan Pavel SAlát. S láskou a bolestí v srdci vzpo-
míná maminka, družka Jitka s rodinou, dcera Kristýna s rodinou, 
sestra Jana a Dana s rodinami, ostatní příbuzní a kamarádi. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

čas�plyne�a�nevrací,�co�vzal,�jen�vzpomínky�v�našich�
srdcích�zůstávají�dál.�Dne 2. prosince uplynuly 2 roky, 
co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček, pan leopold láNík. S láskou vzpomínají 
manželka Libuše a synové Martin a Dušan s rodinami.

Dne 4. prosince uplynulo 25 let od úmrtí pana  
oldřicha kleMeNtA. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají manžel-
ka, syn a dcera s rodinami.

Dne 6. prosince uplynuly již dva smutné roky od úmr-
tí naší milované maminky, paní ireny kuČeRovÉ.  
S láskou a úctou vzpomínají dcera Lenka a syn Miro-
slav s rodinou.

Dne 8. listopadu uplynulo 30 let od  
úmrtí pana oldřicha JuRiGy  
a 5. prosince uplynulo 15 let od úmrtí 
paní Marie JuRiGovÉ. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi. Dcery Danuše 
a Jarmila s rodinami a syn Oldřich

Je�těžké�se�rozloučit�s� tím,�koho�jsme�milovali,�však�
ještě�těžší�je�naučit�se�bez�něho�žít.�Dne 12. prosince 
jsme si připomněli 5. výročí, co nás navždy opustila 
naše drahá maminka, manželka, dcera, babička, paní 
olga AbSoloNová. S láskou a úctou vzpomíná 
celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Dík�za�to,�čím�jsi�nám�v�životě�byl,�za�každý�den,�který�
jsi�s�námi�žil.�Tvůj�odchod�stále�bolí,�na�Tebe�zapo-
menout�nedovolí.��Dne 16. prosince by se dožil 93 let 
můj drahý manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan František vlk. Zároveň vzpomeneme 31. výro-

čí jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, dcera 
Jarmila s manželem Miloslavem, vnuci Martina a Petr s rodinami.

Dne 16. prosince by oslavi-
li 50 let společného života manželé  
Jarmila a květoslav MlýNkovi. 
Manželka Jarmila náhle zemřela dne  
1. března 2017. Kdo jste ji znali, vzpomí-

nejte s námi. Manžel, dcera Jarmila s rodinou, syn Pavel s rodinou

život�je�jen�cesta,�na�které�ztrácíme�ty,�které�nejvíce�
milujeme.�Dne 17. prosince tomu bude již 6 let, co 
nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan  
František kRČek. Za tichou vzpomínku děkují 
dcery Věra a Zdena s rodinami.

osud�Ti�nedopřál�déle�s�námi�být,�ale�v�našich�srd-
cích�budeš�stále�žít. Dne 21. prosince si připomeneme  
5. výročí úmrtí pana ing. Stanislava PikA. Stále 
vzpomínají sestra Jaroslava a bratr Pavel s rodinami.

9
OtrOkOvické

nOviny

Dne 23. listo-
padu oslavila 
krásných 90 let 
paní zdeňka 
kouŘilová. 
Přejeme naší 

mamince, babičce a prababič-
ce zdraví, štěstí, pohodu a spo-
kojenost do dalších let. Za péči 
a lásku děkují dcery Mirka  
a Zdeňka s rodinami.

blAhoPŘáNíSPoleČeNSká kRoNikA

odvoz zdARMA – CeNA dohodou
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koupím garáž v Otrokovi-
cích, ulice Moravní, nebo Štěr-
koviště. Tel.: 602 740 334.

koupím garáž v Otrokovi-
cích. Tel.: 603 493 176.

Společenská kronika: zá-
kladní cena za zveřejnění je 
200  Kč vč. DPH/osoba. Pod-
klady a platby přijímá TIC, 
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 
8–12 hod., tel.: 571 118 103.
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SERVIS Plynových kotlů 
výměny, záruční i pozáruční 

servis BAXI  
Tel. 777 052 866 
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JÓGA KROK ZA KROKEM 
cesta ke zdraví a vnitřnímu klidu

Sokolovna otrokovice, 
čtvrtky�od�18.30�do�19.30�hod.���
Volné�lekce:�18.�1.�a�25.�1.�2018��
Kurzovné�do�31.�5.�2018...700�Kč.
Přihlášky a bližší informace:  
lenka.vychodilova@seznam.cz

iNzeRCe

hledám kamaráda, přítele 
se smyslem pro humor, se zá-
jmem o sport a kulturu, kolem 
70 let. „Samota tíží.“ 
Kontakt: 792 587 586.

SezNáMeNí

od ledna se změní cena 
za Společenskou kroniku

Od 1. ledna 2018 bude navýše-
na základní cena inzerce v rub-
rice Společenská kronika. Nově 
je základní cena za zveřejnění  
200 Kč vč. DPH/osoba.  (red)

Turistické oddíly TOM 1412 & 
TOM 1419 Otrokovice vás srdeč-
ně zvou na již XIV. ročník tzv. 
Tomácké zábavy, která se koná 
27. ledna od 19 hodin v sokolov-
ně. Večer bude ve stylu MAFIA 
a nebudou chybět ani scénky... 
Akce je určena pro všechny, kte-
ří si rádi zatancují klasické tance 
i něco novějšího a mají chuť se ba-
vit. Lístky budou k mání na místě 
za 120 Kč, je možné se domluvit 
předem přes e-mail: tom1412o-
trokovice@seznam.cz. Nebojte 
se přijít a zažít to na vlastní kůži. 
Těšíme se, že uvidíme nové tváře!
 Pavla JANeČková, 
 vedoucí�ToM�1412

toMáci pořádají zábavu

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, jsou 
k vyzvednutí v TIC v Otroko-
vické BESEDĚ od 2. ledna. Po–
Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 
hod. Chyby v distribuci hlas-
te redakci, tel. 571 118 104,  
e-mail: redakce@otrokovicke-
noviny.cz
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Losos v bylinkové krustě se 
špenátem a vanilkové muffi-
ny s malinami. To je vítězné 
menu čtyřlenného týmu ze ZŠ 
Mánesova. Finále školní soutě-
že Master Chef, kde postoupily 
čtyři týmy z otrokovických škol, 
se uskutečnilo 29. listopadu 
ve Střední průmyslové škole Ot-
rokovice.

Druhé místo si odnesly dívky 
ze SPŠ. Porotě předložily go-
rdon blue s bramborovou kaší 
a jako dezert vynikající čokolá-
dovou lávu. Další dívčí tým ze 
ZŠ T. G. M. se pochlubil filetem 
v česnekovém těstíčku a peče-
ným bramborem. Menu podá-
valy také s lávovým dezertem 
a připojily osvěžující citronádu. 
Jediný tým, který byl složen 
z chlapců, byl ze ZŠ Trávní-
ky. Tři kuchaři uvařili vepřové 
kotletky se sýrovou omáčkou 
a pečenými brambory. K tomu 
servírovali zeleninový salát.

Soutěžící měli svá menu pro-
myšlená do všech detailů včet-
ně stylového oblečení a servisu 
jídel. Porota byla složena ze 

zástupců základních škol, zá-
stupkyně ředitele SPŠ Otrokovi-
ce Dagmar Pavlacké a učitelky 
oboru Kuchař číšník na SPŠ 
Otrokovice Zuzany Hlaváčové. 

Ačkoliv zvítězit mohl pouze 
jeden tým, ceny obdrželi všich-
ni kuchtíci. Každý si odnesl 
kuchařskou zástěru, vítězové 
pak například medový dort, 
vařečky a krájecí prkénko. Sou-
těž se v Otrokovicích v tomto 
rozměru neuskutečnila popr-

vé. V roce 2015 ji naplánovali 
členové Městského parlamen-
tu dětí a mládeže Otrokovice 
na ZŠ Trávníky. Minulý rok 
dokončili přípravy a uspořádali 
ji pro všechny tři základní ško-
ly a Střední průmyslovou školu 
Otrokovice. 

Pravidla jsou stanovena 
tak, že první kola se uskuteční 
v rámci jednotlivých škol, do fi-
nále postupuje vždy vítězný tým 
z každé školy.  (ste)

Byl to prostě skvělý nápad a těch 
není nikdy dost. Žáci druhé třídy 
pod vedením paní učitelky Jaku-
bové začali loni na jaře sledovat 
vliv prostředí na růst muškátů. 
Jak to probíhá v praxi? Každé 
z dětí si ten svůj nařízkovalo, 
zasadilo, opečovávalo… Do ta-
bulek žáci značili, kreslili, po-
pisovali všechny změny, ke kte-
rým během vegetace dochází. 
Na prázdniny si je odnesli domů 
a i tam pokračovali ve svém bá-
dání.  

A ten dobrý nápad? Paní uči-
telka přihlásila tento projekt 
na „Dětskou vědeckou konfe-
renci“ v Uherském Hradišti.  
Žáci z patronátní  9. C  pomohli 
s „výrobou“ prezentace.  Pak už 
to třeťáci zvládli sami. Vyrazili 
seznámit ostatní „mladé vědce“ 
se svým pozorováním a závěry, 
ke kterým dospěli. Tři dobrovol-
níci Daniela, Tadeáš a Michal 
odprezentovali a zbytek třídy je 
morálně podpořil svou účastí.

Projekt zaujal a my jsme ob-
drželi pozvánku na další ročník. 
Pozorování totiž pokračuje, muš-
káty odpočívají na zimním stano-
višti a děti dále pečlivě pozorují, 
zapisují, zakreslují… Není to 
úžasné?  
 Mgr. Alena ReiSkuPová, 
� ZŠ�Mánesova

vědci z Mánesky

Školní parlament opět uspořádal soutěž ve vaření

Jako každý rok, i letos se na naší škole uskuteč-
nila oblíbená akce Vánoční bazárek. Největší po-
děkování patří samozřejmě dětem, které se pilně 
snažily při práci na výrobcích. V neposlední řadě 
je třeba poděkovat pedagogům za pomoc žákům 
při tvorbě a také mnoha rodičům. Tentokrát se 
k tradičním výrobkům dětí přidaly i novinky, 
jako například palačinky, slané pečivo a jiné. 
Na Vánočním bazárku ocenili tuto práci rodiče 
a další příznivci naší školy. Těmto všem velice 

děkujeme, protože bez nich by to rozhodně ne-
šlo!

V letošním roce se naše škola rozhodla přispět 
na neziskovou organizaci Šťastný úsměv, která 
působí nedaleko nás. Dobrovolníci ze Šťastné-
ho úsměvu jsou nápomocni jedincům, kteří trpí 
rozštěpem patra. Jejich činnost spočívá v po-
moci dětem, ale i dospělým vyrovnat se s tímto 
zdravotním postižením a začlenit se do běžného 
života: „Zvyšováním informovanosti široké ve-
řejnosti chceme dosáhnout odstranění předsudků 
o této vrozené vývojové vadě, která postihuje ob-
ličej, nikoliv však intelekt (není-li rozštěp pouze 
průvodním jevem nějakého syndromu) a pomoci 
tak našim dětem dospět ve zdravě sebevědomé 
jedince, kterým nezůstanou z doby dětství a do-
spívání jizvy na duši způsobené nepochopením 
a netolerancí okolí.“ Dílem této organizace je 
mnoho publikací, ale také filmový dokument za-
bývající se touto tematikou. Tato organizace po-
máhá už od roku 2005 a právě letos s ní chceme 
pomáhat takto postiženým dětem také. 
 lucie oRlovSká, ZŠ�T.�G.�M.

vánoční bazárek v zŠ t. G. M.
Náročné, vyčerpávající, oboha-
cující, úžasné, tvořivé a přede-
vším plné přátelské atmosféry 
– takové byly dny od 15. do 21. 
října pro skupinu studentů a uči-
telů díky projektu Erasmus+. 
V těchto dnech jsme se stali 
hostitelskou školou a přivítali 
jsme osmnáct studentů a devět 
vyučujících z partnerských škol 
z Německa, Portugalska, Itálie 
a Turecka. Připravili jsme pro 
ně nabitý program v souladu 
s úkoly, které vyplývaly z pro-
jektu. Jednak to byly exkurze 
do místních podniků, které se 
podílejí na udržitelnosti práce 
a zdrojů, jednak se studenti uči-
li tvořit dokumentární film. 

Začátkem týdne jsme na-
vštívili hřebčín v Napajedlích, 
čističku odpadních vod v Male-
novicích, firmu Pipelife a Tech-
nické služby Otrokovice. Jsme 
vděčni vedení a zaměstnancům 
těchto podniků za vstřícnost 
a za to, že nám umožnili natočit 
materiál, z něhož se pak studen-
ti pokoušeli vytvořit krátké do-
kumentární filmy pod vedením 
odborníků ve Filmovém uzlu 
Zlín. Mnohé studenty zaujala 
i tvorba animovaného filmu. 
Výsledky jejich práce můžete 
zhlédnout a posoudit na strán-
kách naší školy www.gyotr.cz.

Nebyla to ale jen práce 
na úkolech, co vyplňovalo ten-
to týden. Naši studenti pro své 
hosty připravili bohatý odpo-
lední i večerní program – ná-
vštěvu tanečního kurzu, bow-
ling, laser game atd. Starali se 
opravdu výborně. Obrovský dík 
patří bezesporu všem zapoje-
ným rodičům, kteří byli ochotni 
obětovat kus soukromí a vol-
ného času.  O tom, jak inten-
zivní a jistě nezapomenutelný 
tento týden byl, svědčily i slzy 
na tvářích některých studentů 
při loučení. A zdá se, že pro 
mnohé z nich to nebylo setkání 
poslední. 
  Mgr. kateřina kozlová, 
� Gymnázium�otrokovice

výjimečný týden na Go

Na naší škole se stalo již tradicí 
zapojování do charitativních akcí 
na podporu potřebným. V před-
vánočním období pravidelně při-
spíváme sdružení Šance Olomouc 
nejen zakoupením vánočních 
růží, ale také charitativním prode-
jem výrobků žáků i zaměstnanců 
školy při dni otevřených dveří. 
Také se tradičně připojujeme 
k dobročinné sbírce Bílá pastelka, 
kterou pořádá Sdružená organi-
zace nevidomých a slabozrakých 
(SONS). Výtěžek slouží na zvy-
šování samostatnosti, soběstač-
nosti a nezávislosti nevidomých 
a slabozrakých.

V letošním školním roce se 
prodej bílých pastelek uskutečnil 
11. října a na naší škole jej za-
jišťovala dvojice děvčat z VIII. 
B Karolína Andrýsková a Sa-
bina Hoferková pod vedením  
PaedDr. Hany Vyoralové. Za vy-
datného přispění spousty žáků 
a zaměstnanců školy se jim po-
dařilo do kasičky nasbírat nej-

více peněz z celého Zlínského 
kraje. Tím se děvčata nominovala 
do Prahy na akci s názvem Podě-
kování nejlepším, která se usku-
tečnila dne 10. listopadu v Rezi-
denci primátora hlavního města 
Prahy. Mezi vzácnými hosty, kte-
ří účastníky setkání pozdravili 
a poté oceněným předali pěkné 
dárky, byli Mgr. Václav Polášek, 
prezident SONS ČR, Rudolf Vo-
lejník, viceprezident SONS ČR, 
výkonná ředitelka SONS ČR 
Ing. Věra Hrádecká a náměstkyně 
primátorky hlavního města Prahy 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Děvčata zde slavila mimořád-
ný úspěch – po loňském druhém 
místě se letos stala vítězkami 
s vybranou rekordní částkou. 
Z rukou náměstkyně primátorky 
převzaly pěkné dárky a poděko-
vání od přítomných členů SONS. 
Po skončení slavnostního oceňo-
vání, jehož součástí byl i krátký 
kulturní program, se všichni ode-
brali do dalších reprezentativních 

místností Rezidence, kde byl pro 
všechny zúčastněné připraven bo-
hatý raut.

Tím však slavnostní den ještě 
nekončil. Pro všechny oceněné 
dvojice bylo připraveno další 
překvapení – návštěva Národ-
ního divadla. To jsme si mohli 
prohlédnout skutečně od sklepa 
až po střechu. Viděli jsme jeho 
základní kameny, modely Ná-
rodního divadla před požárem 

i po něm, usedli jsme do sedadel 
v hledišti, kde jsme mimo jiné 
mohli sledovat i přípravu scény 
pro večerní operní představení 
Dvořákovy Rusalky, navštívili 
jsme foyer zdobené bohatými lus-
try, obrazy i lunetami od Mikolá-
še Alše a dostali jsme se i na tera-
su těsně pod střechou, kde jsme si 
zblízka prohlédli známé trigy.

A co na celý den říkaly Kája 
a Sabča? „Tento rok jsme si cestu 

do Prahy fakt užily. I když jsme 
už věděly, co nás při předávání 
ocenění čeká, stejně jsme byly 
nervózní. Letos jsme byly nejlep-
ší dvojicí v České republice a náš 
výtěžek byl rekordem celé sbírky 
Bílá pastelka. Odměnou jsme do-
staly ceny od sponzorů, z nichž 
se nám nejvíce líbily vystřelovací 
deštníky. Jako druhý dárek jsme 
dostaly exkurzi do Národního di-
vadla. Celý den s Bílou pastelkou 
se nám velice líbil a věříme, že se 
příští rok na ocenění nejlepších 
dvojic zase dostaneme a znovu 
zvítězíme.“

A co říci závěrem? Holky jsou 
naše jedničky! Už teď se těší 
na další sbírku, která se bude 
v příštím roce konat již podevate-
nácté. Ale bez vás všech, kteří jste 
ochotni na charitu přispět, by se 
jim to nepodařilo. Takže závěreč-
né poděkování patří všem, kteří 
se do sbírky zapojili. Děkujeme.
 Mgr. eva hoRňáková, 
�zástupkyně�ředitelky,�ZŠ�Trávníky

Na trávníkách pomáháme potřebným a patříme mezi nejlepší v republice

ocenění pro ředitelku ddM
Práce ředitelky Domu dětí 
a mládeže Sluníčko Jiřiny Ko-
vářové si všimli i v Praze. Dne 
6. listopadu jí odeslal děkovný 
dopis ministr školství, mládeže 
a tělovýchody Stanislav Štech. 
Vyslovil uznání a upřímné po-
děkování za dlouholetou pocti-
vou práci, kterou v péči o děti 
a mládež vykonala.  (red)
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PlyNoSeRviS-toPeNí 
zdeněk Srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, Ariston, John Wood, 
Rheem. Tel. 604 988 815.

Chystáme dobrotu. Školní� kolo�Master�Chef� v� ZŠ� Trávníky. 
 Foto: Michal kRAtoChvíl



Vyjíždím po půlnoci 11. září 
do Bohumína a odtud již spacím 
vozem do Čopu, přestup na míst-
ní linku do Užhorodu. Již v Bo-
humíně mi „děžurnaja“ do kupé 
nastěhovala mladé děvče, asi 
pozornost ukrajinských drah, ale 
mně je to fuk a probouzím se až 
v Košicích. Hodinku přepoju-
jí vagony a jedeme dál. Krajina 
za hranicemi Slovenska se mění, 
je trochu divočejší, takřka nikde 
se neseče tráva a řepku olejnou, 
na kterou jsme si bohužel zvykli, 
není vůbec vidět. Užhorod pro-
cházím celý, potkávám chlapíka, 
který pracoval jedenáct let někde 
u Děčína, hned jde se mnou a vše 
mi popisuje.

„Ty vidíš všechno, co je tře-
ba udělat, a já vidím vše, co se 
za dvacet let změnilo a je toho 
moc,“ povídá mi. Jdeme nejdelší 
lipovou alejí v Evropě okolo pa-
mátníku padlých z Afgánistánu, 
řeč se stáčí k válce o Krym. Říká, 
že je to zbytečné, Rusi Krym ni-
kdy nevrátí a jenom budou další 
padlí a další pomníky a mnoho 
utracených peněz. V Perečynu 
fotím chlapíky, co nasávají před 
prací i po ní, leták, který nabízí 
6 000 hřiven (7 200  Kč) měsíčně 
za práci v chemickém provoze, 
děvčata, která pěkně oblečená 
s mobilem nebo cigárem jdou 
z práce, rozbité cesty i nové 
domy, odrbanou banku, kterou 
hlídá chlap v maskáčích s kudlou 
v ruce, krajinu trochu zanedba-
nou, ale s místy, kde už se něco 

děje, studánky u cesty i hodné 
lidi, kteří kafe turistovi sami na-
bídli.

Na hranicích fronta nakupu-
jících Slováků, jdu dál směrem 
na Poloniny. Další den se vy-
škrábu na hřeben, minu ubytovnu 
a jdu dál, ale další už nenajdu, 
a tak spím nadivoko v lese. Přes 
noc přechází deštivá fronta, ne-
mám stan, a tak schoulen v ige-
litovém pytli, stokrát probuzen 
vichřicí, deštěm a divokými pra-
saty (naštěstí medvědi byli zalezlí 
v brlohu) ráno vstávám úplně 
vyčerpaný, mokrý a špinavý. Jdu 
po hřebenu nádherného lesa, slun-
ko si to u mne žehlí, potkávám 
rozjařené turisty, kteří vylezli 
na Vysoký Grúň, aby oslavili cír-
kevní svátek svaté Marie, vypili, 
co měli a šli zase dolů sníst guláš, 
který je tam čekal. Cesta je čím 
dál zarostlejší, v noci spadly něja-
ké stromy. Měním trasu a stáčím 
to dolů do Medzilaborců. Spím 
v penzionu Andyho Warhola, bo-
hužel dnes není doma, a tak si jen 
prohlédnu reprodukce jeho prací, 
vyplavím spoustu bláta ze svého 
oblečení a ráno vyrážím dál. Ces-
tou mnohokrát hovořím s místní-
mi a vždy to má podobné téma:  
„my jsme se s vámi rozejít nechtě-
li, to udělali páni, ale když jsme 
se rozešli, tak to proběhlo slušně, 
máme vás rádi a toho Babiše si 
nechejte, stejně už mu tu hořela 
koudel za zadkem a vy ho máte 
rádi, tak si ho zvolte.“ A tak se 
i stalo. Fotím největší žijící strom 
na Slovensku, dub v Dubinné. 
V Bardejově den odpočinku, 
prohlédnu město, nádherný his-
torický střed, spousta cikánů, ale 
neobtěžovali, jen si tak pořvávali 
na sebe. Všiml jsem si, že všichni 
měli lepší mobily než já. Musím 

s tím něco udělat. Další cesta už 
byla v dešti. Letos se babí léto 
holkám vůbec nepovedlo. Prošel 
jsem kus Slovenska, polské Tatry 
a Oravu se skloněnou hlavou pod 
pláštěnkami, které se postupně tr-
haly, a tak jsem kupoval nové, až 
jsem se probojoval do Čadce a to 
už bylo cítit na dálku Moravu, 
Beskydy a domov. Na Bumbálce 
potkávám kamarády, Jirku Vavří-
ka, který letos prošel z Gibraltaru 
dvanáct set kilometrů až do San-
tiaga de Compostela, splknem 

a ráno už to šlapu po hřebenu 
na Soláň, Vsacký Cáb a do Vsetí-
na. Poslední etapa byla sice pa-
desátikilometrová, ale vidina 
domova byla dobrým důvodem 
to ujít. Před Otrokovicemi už mě 
čekala žena, moji kluci i se psy, 
věrnými tréninkovými partnery. 
Večer ulehám spokojený a šťast-
ný po sedmnácti dnech pochodu, 
pěti stech padesáti kilometrech  
trasy a zároveň je mi trochu líto, 
že se ráno nikam nejde. Tak zase 
za rok. Jiří holub
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Čtyři státy za sedmnáct dní: pěšky z užhorodu domů do otrokovic
otrokovičan� Jiří� Holub� chodí�
moc� rád�pěšky.�letos� se� vydal�
na� pět� set� padesát� kilometrů�
dlouhou� pouť� z� ukrajinského�
užhorodu�do�otrokovic.�o�své�
příběhy�a�dojmy�se�podělí� i� se�
čtenáři�otrokovických�novin.

trasa cesty. letošní�pochod� jsem�naplánoval�z�užhorodu�přes�perečyn�přechodem�Velikyi�bereznyi�na�slo-
vensko,�národním�parkem�poloniny,�přes�chráněnou�krajinnou�oblast�Východné�Karpaty�do�Medzilaborců,�přes�
stropkov�dále�do�bardějova,�staré�Ĺubovně,�ždiaru,�polskou�stranou�Vysokých�Tater�přes�Zakopané�na�slovensko��
okolo�oravské�přehrady,�přes�Trstené,�námestovo�do�staré�bystrice,�čadce,�na�bumbálku,�Vsetín�a�domů.

krásná architektura.� pra-
voslavný�chrám�v�užhorodu.

doma. otrokovice�mě�přivítaly�západem�slunce.

buková pařezina.�Cestoval�jsem�překrásnými�lesy�národního�
parku�poloniny.

Místo pro exotickou dovo-
lenou. na� pomezí�ukrajiny� a�
slovenska� je� místo� pro� dovo-
lenku�snů.

Ahooooj. Také�při�letošní�cestě�jsem�měl�štěstí�na�přívětivé�lidi.�Trochu�horší�to�bylo�s�počasím,�bylo�
podzimně�uplakané.�� Snímky: Jiří holub

k zamyšlení. na� přejezdu�
v� polském� poroninu� je� cedu-
le� upozorňující� na� nebezpečí�
srážky� s� vlakem.� Vyhasly� tam�
již�čtyři�lidské�životy.�

Šťastná to země. Hry�a�zábavu�lze�nalézt�na�okresním�úřadu�ve�
slovenském�bardejově.

Přece jsem ho viděl! Med-
věda,�ale�taky�vlka�jsem�potkal,�
naštěstí�jen�vycpané,�v�hospodě�
ve�slovenské�Vitanové.
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Omladina třetiligové Viktorie Otroko-
vice se v kategorii U9 zúčastnila halo-
vého turnaje konaného 11. listopadu 
v Bystřici pod Hostýnem. Turnaje se 
zúčastnilo devět mužstev včetně tří slo-
venských – AS Trenčín, MŠK Martin 
a TJ Kovo Beluša. Většina ostatních 
klubů reprezentovala průřez mládeže, 
jejichž A mužstva se účastní divizních 
soutěží nebo jsou účastníci třetí ligy 
(MSFL). Turnaj s mezinárodní účastí 
přinesl během všech utkání plno fotba-
lových momentů a maximální nasazení 
hráčů a zároveň zajímavé srovnání, jak 
se pracuje s mládeží v klubech hrajících 
vyšší soutěže dospělých. Naši mladí se 
v konkurenci neztratili a přivezli bron-
zové medaile, kdy druhé místo jim unik-
lo pouze o jeden bod. První se umístilo 
mužstvo divizních FK Kozlovice, druhé 
místo obsadilo slovenské TJ Kovo Be-
luša a třetí příčku naši mladí hráči z FC 
Viktoria Otrokovice, kdy o jejich koneč-
ném umístění rozhodla při rovnosti bodů 
výhra 2:0 nad AS Trenčín. Navíc jsme 
byli oceněni i v rámci individuálních ka-
tegorií a přivezli si ocenění za nejlepší-
ho hráče turnaje.

Hráčům děkujeme za poctivý a kolek-
tivní výkon, jenž byl základem pro více 
než důstojnou reprezentaci FC Viktoria 
Otrokovice.  Jaroslav boŘutA,
� vedoucí�mužstva,�
� FC�Viktoria�otrokovice

Klub extrémních sportů KESBUK zve sr-
dečně všechny příznivce trailového běhu na  
2. ročník Tříkrálového běhu, který se usku-
teční v sobotu 6. ledna 2018. Prezentace 
závodu je v den konání od 8 do 10 hodin 
v prostorách kynologického klubu (psíčkár-
na) za moravní lávkou. Start hlavního závodu 
na deset kilometrů je v 10.35 hodin a pětiki-
lometrové trasy v 10.45 hodin. Trasa závodu 
vede okolím kopce Tresný,  profil trati je pří-
jemně zvlněný. Součástí jsou i dětské závody 
všech věkových kategorií, jejichž začátek je 
v 10.00 hodin. Tak se přijďte po Vánocích 
znovu nastartovat a vypotit vánoční cukroví! 
Více info na FB Kesbuk.
  zuzana NádeNíČková, KesbuK

NEPLAŤTE
ZA OBAL

ELEKTROSPOTŘEBIČE
SE SKUTEČNOU SLEVOU

KOMISÁRNA
OTROKOVICE

KVÍTKOVICKÁ
KŘIŽOVATKAWWW.DISKONTNI-NAKUPY.CZ
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viktorka přivezla z turnaje bronz

budoucí zlatí hoši? oddíl� reprezen-
tovali:� horní� řada� zleva:� Dominik� Šev-
čík,� Honza� Fagulec,� Vašek� Jordánek.�
spodní� řada� zleva:� Martin� Machov-
ský,� Mattias� bořuta,� Tomáš� Konečný,� 
v�brance�Tomáš�Gloser.�Trenéři:�Václav�
Jordánek,�Jaroslav�bořuta.

tříkrálový běh – pozvánka 
platí pro závodníky i diváky

9.–11.
srpen
KAMÍNKA
(ROŠTÍN)

JIŘÍ SCHMITZERSKYLINE XAVIER BAUMAXA
TEZAURAKISS FOREVER BAND(HU)CIRCUS PROBLEM

WALDA GANG RYBIČKY 48
WOHNOUT

INÉ KAFE(SK)VISACÍ ZÁMEK

DYMYTRY POLEMIC ARAKAIN
TUBLATANKA(SK)

www.slavnostipivakaminka.czLimitovaná edice 500 ks

JEDNODENNÍ 
VSTUP 290 Kč 490 KčTŘI

DNYDO 31. 12. 2017
KUPTE TEĎ VSTUPENKY
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Největší úspěch jsme letos za-
znamenali na závodě ErgoShow 
v Hodoníně. Na čtyřech spojených 
trenažerech jsme v mezinárodní 
konkurenci obsadili první (mix), 
druhou (ženy) a třetí (muži) příčku. 
Závodů se zúčastnili Petr a Vlasti-
mil Čablovi, Martin Trtek, Jan Ko-
lář. Z žen pak Veronika Křístková, 
Jana Zbudilová, Aneta Martincová 
a Karolína Pálková. Na brněnském 
Akademickém mistrovství ČR 
na skifu a dvojskifu spolu s Veroni-
kou Křístkovou vybojovala dvě šes-
tá místa Jana Zbudilová. Již teď se 
těšíme na další rok. Děkujeme měs-
tu Otrokovice za finanční podporu. 

 ing. vlastimil ČAblA, 
 předseda�uK�Zlín

Jak se letos dařilo akademickým veslařům

Na vodě jako doma. Vpředu�Jana�Zbudi-
lová,�vzadu�Veronika�Křístková.�


