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Město Otrokovice

úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
letošní rok byl pro mnohé ro-
kem zlomovým, rokem, který 
opět vejde do historických knih 
světové ekonomie, rokem, kte-
rý bude významným písmem 
zapsán do politických kronik 
v naší republice.

Jak řekl James Joyce: Minu-
lost je pohlcována přítomností 
a přítomnost žije jen tím, že 
rodí budoucnost. Proto Vám, 
milí spoluobčané, z celého srd-
ce přejeme do příštího roku 

především zdraví, štěstí a hod-
ně sil k překonání i těch nejtěž-
ších problémů. I přes všechny 
krize by v nás měla zůstat úcta 
k druhým, láska k svým bližním 
i vzájemná tolerance.

Přejeme Vám, abyste v příš-
tím roce přečkali všechny krize 
a pamatovali si jej jako úspěš-
ný a radostný. K tomu jsme 
Vám připraveni pomoci i my, 
představitelé našeho města 
i celého kraje.

Radoslava Matuszková,
starostka Otrokovic
libuše ŠkRabolová,
místostarostka Otrokovic
Mvdr. stanislav MiŠák,
hejtman Zlínského kraje

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok

otrokovice - nový domov pro 
seniory slavnostně otevřela 4. 
prosince otrokovická radnice. 
Za přítomnosti významných 
hostů přestřihli pásku posla-
nec Parlamentu ČR Zdeněk 
Škromach, hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák a sta-
rostka Otrokovic radoslava 
Matuszková. Domov již vy-

užívají první klienti a počát-
kem příštího roku by se jeho 
kapacita 82 lůžek měla zcela 
zaplnit.

Radnice převzala komplet-
ně dohotovenou a zkolaudo-
vanou stavbu v polovině října 
letošního roku. Ihned poté 
začala s vybavováním interi-
érových prostor. Stavba vy-

budovaná na „zelené louce“ 
přišla na sto třicet pět milionů 
korun, vnitřní vybavení pak 
na jedenáct a půl milionu ko-
run. Z celkové sumy poskytlo 
Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR devětadevadesát 
milionů korun, zbylou část 
pokryly Otrokovice ze svého 
rozpočtu. 

Stavební práce na objektu 
trvaly od prosince 2006 téměř 
dva roky. Domov pro seniory 
bude organizačně začleněn do 
stávající městské příspěvkové 
organizace SENIOR a ponese 
název Pavilon C. 

V novém domově bude pra-
covat šestapadesát osob a je zde 
i centrum denních služeb, zná-
mé jako domovinka. „Uživate-
lé mají k dispozici komplexní 
celodenní služby domova pro 
seniory. Vývařovna s centrální 
jídelnou spolu se samostatný-
mi kuchyňkami vybavenými 
několika stoly v patře nabíd-
nou klientům pestré možnosti 
stravování,“ přiblížila vedoucí 
zařízení Simona Malinová. 

Senioři mohou využívat také 
centrální společenskou míst-
nost pro pořádání nejrůznějších 

akcí i za přítomnosti rodinných 
příslušníků. Venkovní prostor-
né atrium zase nabízí klientům 
prostor pro příjemné procházky 
a odpočinek. V objektu je i kap-
le s knihovnou a rozsáhlé reha-
bilitační a léčebné prostory.

„Je to další střípek do mo-
zaiky rozvoje Otrokovic, 
města prostoupeného zelení, 
parky s odpočinkovými místy, 
sportovišti, ale i města s prů-
myslovými areály a dopravním 
ruchem. Jsem velmi rád, že se 
nám společným úsilím poda-
řilo postavit nový Domov pro 
seniory, kde jeho klienti nalez-
nou důstojné podmínky pro ži-
vot,“ uvedl hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák, který se 
významně přičinil o výstavbu 
domova.  (red)

Fotogalerie na str. 7
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Domov pro seniory je umístěn v sousedství společenského domu  
a jeho architektura zapadá do typické baťovské čtvrti.

O přestřižení slavnostní pásky se postarali hejtman Zlínského kraje stanislav Mišák (zleva), sta-
rostka Otrokovic radoslava Matuszková a poslanec Parlamentu Čr Zdeněk Škromach.



dárky pro děti i kulturní představení připravi-
li v pátek 5. prosince v Otrokovické BESEDĚ pedagogové 
z DDM Sluníčko. Mikulášský večer doprovázený čertov-
ským dováděním zcela naplnil velký společenský sál. „Jsme 
rádi, že se malým ratolestem i jejich rodičům akce líbila,“ 
uvedla jedna z organizátorek večera Eva Doležalová. Její 
slova potvrdily samy děti, které se jen nerady na závěr akce 
loučily s majestátním Mikulášem. 
 (kra), foto Michal kRatochvíl
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bezplatný internet pro všechny
Městská knihovna nabídne od Nového roku všem zájemcům 
bezplatné využití internetu v hlavní půjčovně v prostorách 
radnice, tak o tom na svém posledním jednání rozhodli měst-
ští radní. 

Městská knihovna je zájemcům k dispozici kromě prostor 
radnice i v odloučeném pracovišti v místní části Bahňák. Zde 
již bezplatný internet funguje několik let. „Dotaci pro toto 
připojení internetu jsme získali od ministerstva informatiky 
z Projektu internetizace knihoven. Po zrušení tohoto minister-
stva v projektu pokračuje ministerstvo vnitra,“ uvedla vedoucí 
Městské knihovny Jitka Trmalová. Od Nového roku budou 
moci zájemci využít bezplatný internet i v hlavní půjčovně 
Městské knihovny v prostorách radnice. 

Doposud zde zájemci hradí za připojení k internetu 15 ko-
run za každou započatou půlhodinu. To představovalo za rok 
2006 příjem 7760 korun, v minulém roce pak 6780 korun. 
„Dnešní elektronická doba přináší růst obliby a využívání in-
ternetu a proto jej chceme zdarma nabídnout všem zájemcům. 
Městská knihovna se opakovaně například připojuje k celore-
publikovému projektu Březen – měsíc internetu, kdy je zdar-
ma k dispozici  všem zájemcům. Po zvážení situace jsme se 
přiklonili k myšlence bezplatného internetu po celý rok, který 
tak bude od nového roku  k dispozici již v obou pobočkách 
Městské  knihovny,“ uvedla starostka města Radoslava Ma-
tuszková.  

chrání stromky před zloději
Jako ochranu proti zlodějům a okusům zvěře ošetřili počát-
kem prosince pracovníci otrokovických Technických služeb 
všechny nově vysázené jehličnaté stromy ve městě speciálním 
přípravkem, který při pokojové teplotě nesnesitelně zapáchá. 
Odvětrání panelákového bytu pak trvá i několik týdnů.

„Po zkušenostech z minulých let, kdy nám vandalové 
v předvánočním období odcizili několik vysazených jehlič-
natých stromů, tyto již druhým rokem natíráme ochranným 
přípravkem Morsuvinem,“ vysvětlil ředitel Technických slu-
žeb Vladimír Plšek. 

Radnice prostřednictvím Technických služeb ročně ve měs-
tě vysazuje na 200 stromů, z nichž je asi čtvrtina jehličnanů. 
Cena jednoho zapěstovaného a vysazeného stromku se pohy-
buje od 2 do 4 tisíc korun, proto preventivní nátěry strom-
ků speciálním přípravkem proti zlodějům i okusu zvěří mají 
v Otrokovicích své opodstatnění. 

třídění odpadů zvládají i nejmenší děti
Otrokovická mateřská škola propaguje a realizuje ve všech 
svých šesti odloučených pracovištích třídění odpadu. V letoš-
ním roce se škola aktivně zapojila do projektu „Sběrné nádo-
by do veřejných institucí a zejména školských zařízení“, který 
byl finančně podpořen Evropským fondem pro regionální roz-
voj v rámci Operačního programu Infrastruktura. 

„V každé budově mateřské školy se děti i rodiče od Nového 
roku setkají se čtyřmi interiérovými kontejnery různých barev 
určenými pro třídění odpadu. Modrý je na papír, žlutý na PET 
láhve, zelený na sklo a červený na nápojové kartony. Vedle 
nádob naleznou rodiče dětí bližší informace o třídění odpa-
du, a mohou se tak spolu s námi připojit k ochraně životního 
prostředí, ve kterém pracujeme,“ přiblížila ředitelka Mateřské 
školy Otrokovice Magda Zycháčková. 

Ta pro své žáky také každoročně organizuje exkurzi ve tří-
dírně odpadů v areálu městských Technických služeb, a tím 
se jí daří nenásilně zařadit informace o třídění odpadu do vý-
chovně vzdělávací práce. 

Pojmenovali novou ulici
Padělky - tak se jmenuje nová ulice v lokalitě Kvítkovice 
– Nivy. Její název schválili z několika návrhů na svém posled-
ním zasedání zastupitelé města Otrokovice. 

„Je to zejména proto, že jde o lidem známý a z katastrál-
ních map zaužívaný místní název. Jistým způsobem se také 
doplňuje s názvem vedlejší ulice Nivy,“ vysvětlila starostka 
Radoslava Matuszková. Radnice do pojmenování nové ulice 
zapojila všechny obyvatele města. Každý mohl prostřednic-
tvím ankety v Otrokovických novinách předložit svůj návrh 
jména nové ulice. 

Lidé by navrhovali názvy jako například Slunečná nebo 
J. A. Bati. Někteří by ulici pojmenovali názvy stromů jako 
Borová, Dubová či Habrová. Spíše kuriózně pak působí ně-
kterými navržené názvy jako Street Bonby nebo ulice Boba 
Marleyho. „Po seznámení se s návrhy občanů a po projednání 
názvu nové ulice v komisích a politických klubech jsme po 
širší diskusi zvolili název Padělky,“ dodala Radoslava Ma-
tuszková.  (red)

aktuálně z Města sluníčkový Mikuláš přišel do bEsEdytržba z prodeje pomůže 
postiženým dětem
otrokovice - Přesně 20 242 
korun putovalo Canistera-
peutickému centru Zlín jako 
výtěžek dobročinné akce pod 
heslem Pomáháme postiže-
ným dětem. Uvedená částka 
je tržbou ze tří stánků nabíze-
jících občerstvení při letošním 
rozsvícení vánočního stromu 
v Otrokovicích. 

Ve stáncích obsluhovaných 
dobrovolníky bylo k dostání 
svařené víno, punč, pivo, neal-
ko i klobásky a grilované maso 
za lidové ceny. Navíc každý 
návštěvník obdržel k nákupu 
drobný vánoční perníček s lo-
gem otrokovické městské poli-
cie. Ta byla, spolu s Technický-
mi službami, jedním z partnerů 
dobročinné akce, a tak se její 
velitel se svým zástupcem 
osobně zhostili stánku s klobá-
sami a grilovaným masem. 

„Při plánování dobročinné 
akce jsme předpokládali určitý 
počet návštěvníků, realita nás 
však velmi příjemně překvapi-
la. Naše avizovaná prosba o to, 
aby nám návštěvníci v dobrém 
slova smyslu nedali za stánky 
oddechnout, se naplnila vrcho-
vatě. Každý nám jistě promine 
drobné mouchy, o to více nás 
těší výsledek společného úsilí. 
Za všechny dobrovolníky i nás 
organizátory děkuji zástupcům 
partnerských firem a všem 
návštěvníkům za společnou 
pomoc dobré věci,“ uvedl je-
den z organizátorů akce Milan 
Plesar. Že by touto úspěšnou 
dobročinnou akcí vznikla v Ot-
rokovicích nová tradice?  (kra)

otrokovice - Stejně jako 
v minulých třech letech i ten-
to rok organizovala otroko-
vická radnice sbírku zimního 
ošacení a dalších nezbytných 
věcí pro bezdomovce žijící na 
území města. Letos premiéro-
vě se k aktivitě radnice připo-
jila Střední škola podnikatel-
ská Zlín (SPOŠ). Ta za svou 
více než 10letou existenci 
vychovala stovky studentů, 
z nichž mnozí pokračovali ve 
studiu na vysoké škole. SPOŠ 
je zajímavá i svou student-
skou firmou QUINCE, která 
funguje v rámci programu 
neziskové organizace Juni-
or Achievement ČR. Právě 
studenti z této firmy zorga-
nizovali školní sbírku zimní-
ho oblečení pro otrokovické 
bezdomovce a kontaktovali 
radnici.  

V několika pytlech a krabi-
cích studenti nashromáždili 
čisté zimní oblečení, zimní 
obuv, spacáky, deky, čepi-
ce, rukavice, šály, ponožky 
a teplé spodní prádlo. Na-
shromážděná pomoc bude 
předána všem potřebným 
lidem a nevyužité věci ná-
sledně poputují do charitního 
šatníku. „Každý týden pravi-
delně provádím monitorová-
ní přímo v terénu, zjišťuji, co 
občané bez přístřeší potřebují 
a snažím se jim v tom pomo-
ci. Vzhledem k přicházejí-
címu zimnímu období je to 
hlavně teplé oblečení,“ doda-
la Barbora Zdráhalová s tím, 
že sbírka měla v předchozích 
letech mezi občany velký 
ohlas a skutečně otrokovic-
kým bezdomovcům velmi 
pomohla.  (red)

studenti pomohli bezdomovcům, 
sesbírali pro ně oblečení na zimu otrokovice, tchaj-wan - Ob-

rovského mezinárodního úspě-
chu dosáhl zástupce otrokovic-
kých atletických veteránů - Petr 
Gybas. Ten se v půli listopadu 
s výpravou českých veteránů 
zúčastnil Mezinárodního mi-
strovství Tchaj-wanu. Dvou-
denní závod se konal ve městě 
Chunghwa. Naši závodníci 
byli prvými Evropany, kteří v 
tomto městě startovali. Před 
závody je přijal starosta města 
na recepci spolu s tchajwanský-
mi, japonskými i závodníky ze 
Singapuru. Otrokovický Petr 
Gybas závodil v kategorii M60 
ve dvou disciplínách. Ve skoku 
dalekém obsadil výkonem 502 
cm druhé místo za japonským 
mistrem Asie. V trojskoku sko-
čil 10,85 m a s výrazným roz-
dílem zvítězil.  (zp)

Petr Gybas oslnil 
tchajwanské mistrovství
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