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Nezaměstnanost na Otrokovicku je
nižší než činí celokrajský průměr

Setkání tří regionů naplnil folklor

Jožka Černý byl hlavní hvězdou tradičního  
Setkání tří regionů, které se uskutečnilo 7. září v parku před 
Společenským domem v Otrokovicích na Bahňáku. Zhruba 
tisícovka lidí přivítala kromě folklorní legendy doprová-
zené vyhlášenou cimbálovou skupinou Radošov také další 
soubory z Hané či Valašska - početný smíšený folklorní 
soubor Týnečáci a dechovou hudbu Valaška. Letní počasí 
dovolilo příjemný odpolední zážitek a návštěvníci odcháze-
li z parku spokojeni.  (kra), foto Michal KratOchvíl
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Vzpomínka na
Tomáše Baťu

strana 2

®

Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur
udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008

Dana Bérová
předsedkyně poroty

Business Development Director spol. Gartner Inc.

Jiří Janoušek
člen poroty

výkonný ředitel AKA

Tomáš Studeník
člen poroty

ředitel spol. Westminster

Lukáš Kříž
člen poroty

šéfredaktor časopisu Inside

ČESTNÉ UZNÁNÍ

V Praze dne 25. března 2008

EMGC 2008: Komunikační projekt roku 

Město Otrokovice

Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur
udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008

Dana Bérová
předsedkyně poroty

Business Development Director spol. Gartner Inc.

Jiří Janoušek
člen poroty

výkonný ředitel AKA

Tomáš Studeník
člen poroty

ředitel spol. Westminster

Lukáš Kříž
člen poroty

šéfredaktor časopisu Inside

ČESTNÉ UZNÁNÍ

V Praze dne 25. března 2008

EMGC 2008: Komunikační projekt roku 

Město OtrokoviceDřeváček se blýskl

na velkém festivalu

Když jsem se 
dozvěděl smutnou 
zprávu, že odešel 
z tohoto světa pan 
Tomáš Baťa junior, 
zmocnily se mě 
těžko popsatelné 
pocity. Uvědomil 
jsem si, že jsme 
nejen ztratili 
čestného občana 
Otrokovic, ale také 
dobrého člověka a 

velkou osobnost. Při mnohých setkáních byla z 
Tomáše Bati cítit vitalita a odhodlání pomoci 
druhým, což bylo významnou náplní jeho práce 
v posledních letech. Byl takovým neoficiálním, 

ale o to víc úspěšným vyslancem našeho re-
gionu – Zlínského kraje - ve světě. 

Po panu Pivečkovi odešla z našeho kraje 
další významná osobnost, která nám všem bude 
citelně chybět. Jsem vděčný za to, že jsem se  
s panem Baťou mohl vícekrát setkat a všechna 
ta setkání pro mě byla velmi obohacující. 
Tady v Otrokovicích jsme se mohli bohužel 
již naposledy potěšit z přítomnosti pana Bati, 
vnímat jeho optimismus a vitalitu na Prvního 
máje, kdy se osobně zúčastnil slavnostního 
otevření přístaviště. Jeho návštěva byla pro 
všechny velkou událostí. 
Pan Tomáš Baťa junior byl mimořádný člověk.
 MvDr. Stanislav MišáK, 

místostarosta Otrokovic
a náměstek hejtmana Zlínského kraje

úvODNí SlOvO

Otrokovice - Až na některé 
výjimky je na Otrokovicku ne-
zaměstnanost pod průměrem 
ve Zlínském kraji. Vyplývá to 
z posledních statistik Úřadu 
práce ve Zlíně.  Nejmenší po-
čet lidí bez práce je v soused-
ní Machové (2,55 %) nejvíce 

nezaměstnaných mají Halen-
kovice (7,03 %). Otrokovice 
si drží míru nezaměstnanosti 
pod pěti procenty (4,73 %). 
Situace se ale podle odbor-
níků může do konce roku 
změnit, a to především ukon-
čením stavebních sezonních 
prací a zvýšením počtu ab-
solventů.

Největší zájem je v sou-
časné době o nástrojáře, ko-
vomodeláře, kovodělníky, 
zámečníky, ale i zedníky, 
kameníky či omítkáře. Na 
seznamu žádaných povolání 
jsou také svářeči, seřizovači 
a obsluha obráběcích strojů, 
tedy v regionu kdysi tradiční 
řemesla.

Statistika ale podle úřadu 
práce ještě v dalších měsí-
cích naroste. Měly by se do 

ní promítnout čísla absolven-
tů, kteří po ukončení studia 
ještě neshánějí práci a pro-
dloužili si tak o několik týdnů 
prázdniny.

Zajímavostí je mírně ros-
toucí počet lidí v důchodo-
vém věku, kteří jsou stále ak-

tivně zaměstnáni, a do konce 
roku by se jejich počet mohl 
vyšplhat až na sedm procent.

Přestože je na Otrokovicku 
mírný podprůměr v nezaměst-
nanosti, například největší 
zaměstnavatel v regionu - Ba-
rum Continental trvale nabízí 
volná místa. Lidé ale raději 
využívají výhod sociálních 
dávek, než volit sice dobře 
placené, ale mnohdy nároč-
nější zaměstnání.

Pro zájemce, kteří se ne-
chtějí spokojit s nabídkou 
pracovních míst v regionu či 
v samotné České republice, 
může pomoci úřad práce s na-
lezením zaměstnání v zahra-
ničí. Takzvaní Eures poradci 
fungují při každém okresním 
úřadu práce. Tito odborníci 
sice přímo nezprostředkují 
požadovanou práci, ale doká-
žou zjistit, zda-li je případná 
nabídka v pořádku, a agentu-
ra, která ji nabízí, není pod-
vodná. Podrobné informace 
lze získat na webových strán-
kách úřadu.

 Michal  KratOchvíl

Obec %

MachOvá 2,55

Žlutava 3,59

POhOřelice 3,93

OtrOKOvice 4,73

NaPaJeDla 5,24

KvaSice 5,41

tluMaČOv 5,43

OlDřichOvice 5,73

NOvá DěDiNa 5,77

bělOv 6,84

haleNKOvice 7,03

Nezaměstnanost 
na Otrokovicku

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje
17.-18. října 2008

Jak a kde volit? Návod na straně 8



11
OtrOkOvické

nOviny

OtrOKOvicKé NOviNY
vydavatel: Otrokovická BESEDA, s. r. o.
registrace: 1. 7. 2007 - MK ČR E 13019 - Vychází v ná-
kladu 9 000 ks jednou měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. 
Distribuce do všech schránek
ve městě Otrokovice a na určená místa. Neprodejné.
redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 
765 02 Otrokovice
tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz
redakční rada: Libuše Škrabolová (předseda), Mgr. Ma-
rek Obdržálek,
Ing. Milan Plesar, Jarmila Šedivá, Michal Kratochvíl
šéfredaktor: Michal Kratochvíl
inzerce: zákl. cena: 20 Kč/1cm2 + DPH 19%
tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz
Grafická úprava: Michal Kratochvíl
tisk: Hart press, spol. s r.o., Otrokovice
Distribuce: Česká pošta, s. p., tel.: 577 004 113-4
upozornění: Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

cuKrárNa

PraliNKa
 na nám. 3. května v Otrokovicích (vedle 

ČSOB banky) vás zve k příjemnému poseze-
ní u dobré kávy, zákusků a zmrzliny. 

těšíMe Se Na vaši Návštěvu.
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Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje
www.liborlukas.cz

Zodpovědnost a výsledky

Ve Zlínském kraji jsme 

realizovali řadu rozvojových 

projektů. Staví se dálnice 

a rychlostní komunikace, 

zlepšuje se stav silnic, 

investujeme do rozvoje 

nemocnic, modernizujeme 

školství, poskytujeme 

stipendia učňům, prosazujeme 

společnost přátelskou 

k seniorům.

Chceme pokračovat v této 

práci, chceme zachovat 

kontinuitu rozvoje regionu, 

chceme společně s vámi 

dosáhnout dalších výsledků. 

Díky vaší podpoře se nám to 

společně podaří! 

tJ JiSKrA OtrOKOVicE,ODBOr SPV

PříPrAVKA záVODNíhO
AErOBiKu

pro děti 5 – 7 let
úterý a čtvrtek, 15.30 – 16.30

sokolovna Otrokovice

Pozvánka na veslařské závody
Vyvrcholení a současně ukončení závodní veslařské sezony - OTROKOVICKÉ 
SPRINTY - se koná v sobotu 4. října na Štěrkovišti. Závodní veslařská  dráha o dél-
ce 470 m pro 5 lodí  je umístěna na vodní ploše úhlopříčně z rohu do rohu s cílem 
mezi pláží a minigolfem, a poskytuje divákům přehlednou podívanou na množství 
urputných soubojů veslařů od nejmladších 11letých závodníků až po dospělé, a to 
ve všech veslařských kategoriích mimo osmiveslice. Závody začínají v 10 hodin 
a v pětiminutových intervalech se budou odvíjet souboje až do 17 hodin – u žactva se 
všechny závody pojedou rozděleně přímo jako finálové, u starších kategorií se o fi-
nále poperou závodníci v rozjížďkách. Občerstvení je zajištěno ve všech přilehlých 
hospůdkách.  Milan tOMaštíK, předseda veslařského oddílu

veteráni sbírali medaile na evropských hrách
Začátkem září se uskutečnil 1. ročník Evropských veteránských her ve švéd-
ském Malmö. Soutěžilo se ve třinácti druzích sportu, atletických disciplín se 
zúčastnilo asi 1 200 sportovců. Z Otrokovic se prezentovali tři veteráni: Franti-
šek Tomášek (83), Petr Gybas (62), Jiří Janoušek (57). Naši tři závodníci získali 
čtyři zlaté a tři stříbrné medaile.
Jiří JaNOušeK: 1. místo - 5 000 m chůze, 1. místo - 20 000 m chůze,  
2. místo - štafeta 4 x 400 m
Petr GYbaS: 2. místo - dálka, 2. místo - trojskok
František tOMášeK: 1. místo - 1 500 m, 1. místo - trojskok
Máme velkou radost z veleúspěšné výpravy našich atletů – veteránů. Všechny 
dosažené výkony stály každého z nich nepřetržitý celoroční trénink, litry potu, 
odříkání a překonávání častých zdravotních problémů. Přejeme jim do dalších, 
nejen sportovních, aktivit hodně úspěchů a zdraví.  Milena MarČíKOvá

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

Pobo� kaOTROKOVICE
14. z� � � 2008 14:23:11

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e




