
Vzácné netopýry rezavé nalezli pracovníci Technic-
kých služeb Otrokovice při likvidaci starých, trouchnivějí-
cích topolů na Bahňáku. V dutině jednoho kmene si udělalo 
zimoviště na dvacet malých savců, kteří patří mezi větší druhy 
netopýrů u nás (snímek nahoře). Všechna zvířata si převzali 
do své péče pracovníci ochrany přírody (snímek dole), kteří 
je převezli do umělého příbytku, kde přečkají do konce zimy. 
Pracovníkům technických služeb, kteří pomoc zorganizovali,  
tak nezbývá než poděkovat za záchranu vzácných živočichů. 
(kra), foto Ladislav Novák
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  úVodNí sLoVo
Vážení spoluobčané,

   Zastupitelstvo města otrokovice dne 24. 2. na 
svém třetím řádném zasedání schválilo rozpočet 
města na rok 2011 a rozpočtový výhled na léta 2012 
a 2013. Takto lakonicky lze komentovat skutečnost, 
že zastupitelé města učinili jedno z nejdůležitějších 
rozhodnutí roku. 

   přiznám se, že sestavování letošního rozpoč-
tu bylo obzvlášť složité, trvající více než tři měsíce. 
Jednání probíhala na koaliční úrovni, ve finančním 
výboru, k jeho tvorbě se vyjadřovali zastupitelé, po-
díleli se na něm ředitelé městských příspěvkových 
a obchodních organizací a samozřejmě pracovníci 
odboru ekonomického. Výsledkem je pro letošní rok 
rozpočet vyvážený s důrazem na investice. Zde jsou 
zařazeny převážně akce pokračující z roku 2010, 

nové akce s přiznanou dotací a akce s podanou žá-
dostí o dotace. oblast investic je akcentována z dů-
vodů končících nabídek na spolufinancování z fondů 
evropské unie a přidaná hodnota těchto akcí je více 
než zřetelná. Za zmínku rovněž stojí, že v letošním 
roce dále omezujeme provozní náklady městského 
úřadu včetně nákladů mzdových, což bude mít za 
následek snížení objemu mzdových prostředků. pro 
letošní první pololetí nastavujeme čerpání do 45 
procent schváleného rozpočtu, vytváříme si tak re-
zervu pro případný propad v oblasti příjmové.

   Jsem přesvědčen, že jsme rozpočet sestavili 
odpovědně a s důrazem na potřeby našeho města. 
přejme si, abychom s jeho pomocí učinili další krok 
správným směrem.

 Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
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Otrokovičtí zastupitelé přijali 
po téměř dvouměsíčním období 
provizoria rozpočet města pro 
rok 2011. Nový finanční plán 
města nepočítá s pokračováním 
dalšího zadlužování a je sesta-
ven jako vyvážený. Obsahuje 
rekordní objem investic v his-
torii města a pamatuje i na více 
než dvoumilionovou úsporu vy-
plácených mezd zaměstnancům 
městského úřadu. Vyvážený 
rozpočet Otrokovic zahrnuje 
celkové výdaje ve výši 472 mi-
lionů 893 tisíc korun, které jsou 
kryty celkovými příjmy 443 
milionů 338 tisíc korun a zapo-
jením dalších financí ve výši 29 
milionů 555 tisíc korun. 
Téměř 205 milionů korun zís-
ká městská pokladna z daní, 
více než 54 milionů korun tvo-
ří příjmy z prodeje a pronájmu 
pozemků, nemovitostí a přija-
tých příspěvků. Přijaté dotace 
ze státního rozpočtu i Evropské 
unie tvoří dalších 184 milionů 
korun. 

Nejvýznamnějšími výda-
ji městského rozpočtu v roce 
2011 jsou investice v historicky 
nejvyšším objemu 154 milionů 
554 tisíc korun, tvořící 32,7 % 
z rozpočtu města. Vzhledem k 
aktuálnímu celorepublikové-
mu ekonomickému vývoji a 
nejistě odhadovanému budou-
címu vývoji je toto rozhodnutí 
městských zastupitelů pragma-
tickým krokem. V následují-

cím roce tak budou Otrokovice 
investovat do všech veřejných 
oblastí. „Konkrétně chceme 
realizovat projekty na moder-
nizaci mnoha dětských i jed-
noho školního hřiště, opravy 
místních komunikací i několika 
kilometrů chodníků ve všech 
částech města. Budeme inves-
tovat také do lepší efektivity ve-
řejného osvětlení, modernizace 
zastávek MHD, výstražného a 
varovného systému, vlastní te-
levize, rekonstrukce vestibulu 
Otrokovické BESEDY a dalších 
mnoha akcí, kterými podpoříme 
obnovu a rozvoj města ve všech 
jeho částech. Historicky největ-
ší objem investovaných financí 
je také jednou z cest zmírnění 
dopadů hospodářské krize, aby-
chom lidem nabídli další práci 
a oživili trh,“ objasnil význam 
investic místostarosta města 
Milan Plesar s tím, že přes po-
lovinu investované sumy před-
stavují projekty kofinancované 
z dotačních programů EU, nový 
sál v Otrokovické BESEDĚ a 
Víceúčelový sportovně-spo-
lečenský areál Baťov. Protože 
Evropské dotace městu přijdou 
s určitým zpožděním a radnice 
musí v mezidobí zajistit úhradu 
dodavatelům v průběhu realiza-
ce těchto investic, počítají Otro-
kovice se zapojením revolvin-
gového úvěru určeného pouze 
pro tento účel.  

Z celkových výdajů poputuje 

například na zajištění dopravy 
přes 38 milionů korun, dávky a 
podpory sociálního zabezpečení 
spolu se sociální péčí a pomocí 
potřebným činí téměř 105 mili-
onů korun. Státní správa a fun-
gování radnice přijde na 88,5 
milionu korun, vzdělání a škol-
ství téměř na 43 milionů korun, 
tělovýchova, sport a zájmová 
činnost pojme přes 80 milionů 
korun, ochrana životního pro-
středí 22 milionů korun, kultura 
na 58 milionů korun a bezpeč-
nost a pořádek přijde rozpočet 
města na 10,5 milionu korun. 
Na bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj je určeno 16 
milionů korun.

Otrokovice spolu s ostatními 
městy v republice zaznamenáva-
jí pokles v příspěvku na výkon 
přenesené působnosti ze strany 
státu. „Oproti minulému roku je 
to úbytek o více než 17 %, což 
v našem případě znamená 4,5 
milionu korun. Na situaci jsme 
zareagovali úsporou provoz-
ních výdajů městského úřadu 
i obchodních a příspěvkových 
organizací města. K tomu jsme 
se rozhodli přistoupit ke sníže-
ní objemu mzdových výdajů 
zaměstnanců radnice o 2,5 %, 
čímž uspoříme další více než 2 
miliony korun,“ přiblížil postup 
samosprávy města starosta Ja-
roslav Budek.  
 Mgr. Lenka KrupKoVá,
 tisková mluvčí města

Chráněné savce převzali ochránci přírody



Dne 15. března se dožil významného životního 
jubilea 90 let

pan josef VeLeta. 
Do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody přeje 
manželka Marie, syn Josef a dcera Eva s rodinami 
a sestra anežka.

Dne 24. března oslaví úctyhodných 80 let života 
pan Ing. josef Krajča. 

Do dalších let hlavně zdraví a pohodu přejí man-
želka ludmila, syn radomír a dcera iva s rodi-
nami.

Dne 22. března si připomeneme 1. výročí úmrtí 
naší babičky, maminky, 

paní jarmily KusÉ. 
Vzpomínají maminka růženka, dcera renatka 
s rodinou, bratři Karel a Zdenek s rodinami a pří-
tel Mirek.

Dne 25. března uplyne 13 let, co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan jan sVojaNoVsKÝ st. 
a 5. dubna uplyne 10 let, co navždy 
odešel syn, otec, bratr, 

pan jan sVojaNoVsKÝ ml. 
S láskou vzpomínáme a děkujeme 
všem, kteří si vzpomenou s námi. 
 rodina.

Dne 28. března uplyne první smutný rok od úmrtí 
paní jaroslavy BrázdILoVÉ. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
všem děkují manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 29. března si připomeneme 8. výročí ode 
dne, kdy nás opustil 

pan Milan trNKa. 
S láskou a úctou vzpomínají syn lubomír a dcera 
irena s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 31. března si připomeneme smutné 1. výročí 
úmrtí 

pana jana ŠIŠKy. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a syn 
s rodinou.

Dne 31. března by se dožil 100 let náš tatínek, 
dědeček, pradědeček a tchán, 

pan emil trNKa. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují dce-
ry Jana a anna s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 31. března uplyne 
10 let, co nás navždy opustil 

pan oldřich zaBLoudIL. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, syn 
a dcery s rodinami.

Dne 1. dubna uplyne smutných pět let od úmrtí 
naší drahé babičky, maminky a manželky, 

paní Marie LuKáčoVÉ. 
S láskou vzpomínají manžel, synové a vnučka. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem jejím přá-
telům, známým i žákům.

3. února uplynulo 15 let od úmrtí 
našeho tatínka, dědečka, pana Ing. 
Ivana jIráKa a 26. března uply-
ne 8 let od úmrtí naší maminky, ba-
bičky, paní zdeňky jIráKoVÉ. 
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 3. února by se dožil 98 let náš manžel, tatí-
nek, dědeček a pradědeček, 

pan josef VaCuLíK. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují man-
želka, dcera Jiřina, vnuci a vnučky s rodinami.

Dne 17. února uplynulo smutných 6 let, co nás 
opustila naše dcera, sestra, maminka, babička, 

paní eva proKeŠoVá-VaCuLíKoVá. 
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkují maminka, sestra Jiřina s rodi-
nou a dcera Dagmar s rodinou.

Dne 25. února by oslavila 65. narozeniny naše 
dcera, sestra a teta, 

paní Hana HuBNíKoVá-VaCuLíKoVá. 
Za tichou vzpomínku děkují maminka, sestra Ji-
řina s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 6. března uplynuly 3 roky, co nás navždy 
opustil 

pan zdeněk HrazdIra. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka a dcera s ro-
dinou.

Voda teče, čas plyne a vzpomínky v srdci zůstáva-
jí. Dne 8. března to bylo 11 let, kdy nás opustil 

pan František KoŠut. 
S láskou vzpomíná manželka Marie, dcery Eva 
a alena, vnoučata a pravnoučata.

slunce nesměle svítí, brzy vyletí i první včela 
a v nás vzpomínka na Tebe stále ještě nezmize-
la… Dne 10. března uplynul rok, kdy dotlouklo 
srdce naší maminky, babičky a prababičky 

Ludmily GazdoVÉ. 
Stále vzpomínají dcera alena, vnuk Josef s rodi-
nou, vnuk Milan s rodinou.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 15. března 
jsme si připomněli již 10. výročí úmrtí 

pana rostislava čeVeLy. 
S láskou vzpomínají manželka alena, dcera a syn 
s rodinami, sestra Marie.

Dne 15. března uplynulo již 5 smutných let, kdy 
mne opusil můj drahý 

syn stanislav taLpa. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou maminka.

20. března by se dožil 50 let a 4. června to budou 
2 roky, co nás náhle opustil 

pan josef KotáseK. 
Vzpomínají maminka, děti a bratr s rodinou. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 16. března by se dožila 76 let moje maminka 
a naše babička 

paní Marie VaNčíKoVá. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana a vnuk 
Nicolásek Mário. 
babičko, moc nám chybíš...

V letošním roce vzpomeneme na 
smutné dny, kdy nás opustili, ale 

ve vzpomínkách zůstávají, manžel 
jaromír KreMz

(V17. 3. 2006),
maminka elfrieda MIarKoVá 

(V30. 5. 2001). 
Za tichou vzpomínku děkuje Jarmila Kremzová.
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BLaHopŘáNí

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA OTROKOVICE

nabízí
• PROSTORY K PRO-
NÁJMU PRO POŘÁ-

DÁNÍ VZDěLÁVACÍCH 
AKCÍ, KURZŮ

• UČEBNY PRO SE-
MINÁŘE, VÝUKU ICT, 

CIZÍCH JAZYKŮ
Cena pronájmu:

200-300 Kč/hod.
Kontakt: RNDr. Jan Patík

tel.: 577 925 113
731 656 901

e-mail: patikj@spsotr.cz 

Veteráni přivezli šest 
medailí a dva rekordy 
Pětice otrokovických vete-
ránů se zúčastnila halové-
ho mistrovství Čr v Praze. 
Mistrovství se konalo ve 
Stromovce, kde se odehrá-
vá většina významných me-
zinárodních závodů. Kromě 
tradičních disciplín v hale 
bylo rozhodnuto po vzoru 
mistrovství světa o rozší-
ření vrhačských disciplin 
venku. Jednalo se o disk, 
kladivo a břemeno.

Jak tedy zimní vrchol 
sezóny dopadl pro naše zá-
vodníky? Dá se říci, že byli 
velmi úspěšní. Podle pravi-
del je celkové pořadí urče-
no až po přepočtu věkovým 
koeficientem, aby se daly 
porovnat výkony závodní-
ků všech kategorií. 

Nejstarším závodníkem 
přeboru byl náš František 
Tomášek, který se v těchto 
dnech dožívá 86 let. Běžel 
60 m za 13,15 s, ve skoku 
dalekém dosáhl 273 cm, v 
trojskoku 5,48 m. Oba sko-
ky jsou novými českými re-
kordy kategorie nad 85 let.

Petr Gybas závodil na-
posledy v kategorii nad 60 
let. V běhu na 60 m skončil 
na celkovém 7. místě ča-
sem 8,87 s, dálku i trojskok 
vyhrál výkonem 469 cm a 
10,09 m.

Jiří Urban zaběhl 60 m za 
8,4 s (celkem šestý) a 200 
m za 26,16 s. Tuto trať s 
převahou vyhrál.

Zdeňka Plesarová v ka-
tegorii na 50 let nečekaně 
zvítězila v hodu diskem 
výkonem 29,08 m. Dvakrát 
byla stříbrná, a to v kladivu 
35, 6 m i v břemenu hodem 
10,15 m.

Nováčkem ve startovním 
poli byl Daniel Hořt, který 
obsadil ve skoku vysokém 
celkové 9. místo výkonem 
173 cm.

Dalším vrcholným pře-
borem bude srpnové MČr 
v Pardubicích. Mistrovství 
světa v USa se naši letos 
nezúčastní. 

 Milena MarčíKoVá
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