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Od příštího roku začne ve městě platit  
nová vyhláška o místních poplatcích

Dvanáctimetrový. Nejenom nové stříbrné baňky na vá-
nočním stromu, ale nové světelné prvky zdobí od konce 
listopadu město Otrokovice. Ve městě bylo nainstalová-
no osmdesát kusů vánočních ozdob na sloupech veřejné-
ho osvětlení a ozdobeny byly také tři vánoční stromy, na 
Bahňáku, v Kvítkovicích a také strom na náměstí 3. května. 
„Letošní vánoční strom pochází z ulice Havlíčkova, kde 
rostl v těsné blízkosti bytového domu. Strom se nacházel 
na pozemcích města, a aby neohrožoval místní obyvate-
le, rozhodli jsme se jej pokácet a využít jej jako vánoční 
stromeček,“ uvedl jednatel Technických služeb Otrokovice 
Vladimír Plšek. Slavnostní rozsvícení tohoto dvanáct metrů 
vysokého smrku se uskutečnilo 29. listopadu v podvečer. 
Jeho součástí  byla také charitativní akce Otrokovice pomá-
hají potřebným, kdy lidé zakoupením občerstvení či hrníčku 
přispěli na organizace pomáhající lidem, kteří se ocitli v ne-
lehké životní situaci. Fotografie z akce si můžete prohléd-
nout na str. 11 (šar), foto: Martina FOJTÍKOVÁ

Město zdobí nové vánoční osvětlení

Od příštího roku začne ve měs-
tě platit nová vyhláška, která 
se bude týkat poplatků za psy, 
komunální odpad a za užívání 
veřejného prostranství. Vy-
hláška přináší některé novinky, 
například úlevu rodičům platit 
za děti do šesti 
let svoz komu-
nálního odpadu. 
Tuto změnu již 
schválili na svém 
listopadovém za-
sedání otrokovičtí 
zastupitelé. 

K úpravám 
došlo v sou-
vislosti s vydáním nového 
zákona, který mění zákon o 
místních poplatcích. Obecně 
závazná vyhláška o místních 
poplatcích města Otrokovice 
je v novém znění účinná od  
1. ledna 2020.

„Zákonné změny si vyžádaly 
nové vydání obecně závazné 
vyhlášky,“ vysvětlila starostka 
města Hana Večerková.

 Jednou z novinek ve schvá-
lené vyhlášce jsou změny  
u poplatku za provoz systému 
komunálního odpadu. Dopo-
sud byly od tohoto poplatku 
zcela osvobozeny děti do tří 
let a současně měli po tuto 
dobu padesátiprocentní úle-
vu i jejich rodiče, se kterými 

žije dítě ve společné domác-
nosti. Od Nového roku dojde  
k prodloužení osvobození od 
tohoto poplatku u dětí do šesti 
let věku, naopak bude zrušena 
stávající úleva pro zákonné zá-
stupce osvobozených dětí. 

„V konečném 
důsledku to rodi-
ny s dětmi eko-
nomicky nijak 
zásadně neovliv-
ní, ale srovnají 
se tím podmín-
ky pro rodiny 
úplné i neúplné  
a dojde k vý-

znamnému snížení administ-
rativy,“ poznamenala dále sta-
rostka.

Další změna nastane u po-
platku ze psů. Ten budou muset 
nově platit i cizinci, kteří mají 
trvalý pobyt na území obce. 
Nově se také rozšiřuje zákonný 
okruh poplatníků se sníženou 
sazbou tohoto poplatku a zpřes-
ňují se některé další záležitosti. 

Změna nastává i u poplatku za 
užívání veřejného prostranství ve 
stanovení denní sazby za umístě-
ní prodejního zařízení. Dosud je 
pro všechna městská tržiště, a to 
i při poutích, uplatňována sazba 
50 Kč/m2 na den. Nově je schvá-
lena  sazba 50 Kč/m2 za den, ale 
jen na stálých městských tržiš-

tích v ulicích Hlavní a Tylově. 
Ve všech ostatních případech je  
denní sazba nyní stanovena na  
100 Kč/m2 za den. 

Na druhou stranu se snižu-
jí paušální měsíční sazby za 
umístění zařízení na předsu-
nutém prodejním místě nebo 
v restaurační zahrádce ze sou-
časných 150 korun na 50 Kč 
za m2 a týdenní z nynějších  
40 korun na 15 Kč  za m2.

„V nově schválené obecně 
závazné vyhlášce se nezavádí 
žádný nový místní poplatek ani 
se nezvyšují sazby zavedených 
místních poplatků, a to s výjim-
kou sazby poplatku za užívání 
veřejného prostranství za umís-
tění prodejního zařízení mimo 
stálá městská tržiště,“ podotkla 
Hana Večerková závěrem.

Znění celé vyhlášky nalezne-
te na úřední desce, webu města 
mezi platnými právními předpi-
sy města nebo také zde:

  

 Romana sTehlÍKOVÁ,
� tisková�mluvčí�města

Vážení�A�MILí�čtenářI,�SPOLUOBčAnÉ,
blíží�se�kouzelný�čas�Vánoc,�kdy� lidé�usedají�ke�společnému�stolu,�aby�si�projevili�vzájemnou�
lásku�a�přátelství.�Společně�prožité�chvíle�pohody�a�radosti�jsou�ten�nejkrásnější�dárek,�kterým�
se�můžeme�vzájemně�obdarovat.��
žijeme�v�urychleném�světě�a�právě�v�čase�vánočním�máme�možnost�zpomalit,�zklidnit�to�naše�

vysoce�nasazené�tempo.�Vzpomeňme�na�naše�dětské�časy�u�vánočního�stromku�nebo�se�ve�vzpo-
mínkách�vraťme�do�krásných�časů�v�našich�životech.�těšme�se�z�radosti�našich�dětí,�vnoučat,�ale�
i�dospělých.�Vždyť�co�může�být�krásnějšího�než�rozzářené�dětské�oči�a�úsměv�na�tváři�nás�všech.�
Vánoce�jsou�především�křesťanské�svátky�narození�Ježíše�Krista,�se�kterými�se�pojí�i�množství�

lidových� zvyků� jako� koleda,� vánoční� stromek,� jesličky,� vánoční� cukroví,� vánoční� dárky,� které�
podle�české�tradice�nosí�Ježíšek.�Vzpomeňme�v�tomto�čase�i�na�tyto�tradice,�které�nás�po�staletí�
sbližovaly.�
Vážení�spoluobčané,�přeji�Vám�jménem�svým�i�jménem�místostarostů�města,�abyste�vánoční�

svátky�a�nový�rok�prožili�společně�v�kruhu�svých�nejbližších�a�přátel�a�zároveň�Vám�společně�
přejeme�do�nového�nadcházejícího�roku�2020�mnoho�štěstí,�zdraví,�životní�pohody�a�úspěchů�jak�
v�pracovním,�tak�v�soukromém�životě.�� �Hana�VečerKOVá,�
� starostka�města

  úVODnÍ slOVO

oční
optika Otrokovice   nám. 3. května 35

1490 Kč
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Škodu za více než pět milionů 
napáchal požár, který zachvátil 
v polovině listopadu budovu  
v průmyslovém areálu TOMA.  
V budově 14 hořely filtry vzdu-
chotechniky. 

Sirény otrokovických hasi-
čů se 15. listopadu  rozezněly 
krátce po osmé hodině ráno. 
Kromě  místní jednotky vyra-
zili na pomoc svým kolegům 
také hasiči ze Zlína a  Otroko-
vic a centrální požární dobro-
volní hasiči z Napajedel, Otro-
kovic a Kvítkovic.

V budově v tu dobu pracova-
lo 22 lidí. Těm se naštěstí po-
dařilo dostat včas ven.  „Celý 
objekt byl zahalen do hustého 
dýmu, takže hasiči museli po-
užít dýchací přístroje. Požár se 
jim pak podařilo rychle dostat 
pod kontrolu a uhasit jej. Po 
uhašení zkontrolovali teplo-
ty termokamerou a provedli 
přetlakové větrání zakouřené 
haly,“ popsal dále mluvčí kraj-
ských hasičů Roman Žemlička.
Přesná příčina požáru je nadále 
v šetření.  (šar)

Město i v roce 2020 poděkuje 
držitelům zlaté Janského pla-
kety za čtyřicet bezpříspěvko-
vých odběrů krve, Zlatého kří-
že 3.–1. třídy a dárcům kostní 
dřeně, kteří mají trvalý pobyt  
v Otrokovicích, uhrazením roč-
ní celosíťové jízdenky na MHD.   
„Každý dárce se musí prokázat 
občanským průkazem a nově 
ocenění dárci potvrzením  
o udělení ocenění,“ uvedla ve-
doucí odboru školství a kultury 
Barbora Šopíková. Dárci, kteří 
mají zájem o tuto odměnu, se 
mohou hlásit od 1. do 31. led-
na na odboru školství a kultury 
městského úřadu u Jany Tesa-
řové. Další informace lze získat 
na tel.: 577 680 460. (red) 

Otrokovičtí zastupitelé schvá-
lili na svém posledním zase-
dání Komunitní plán sociál-
ních služeb na Otrokovicku 
pro období 2020–2022. Tento 
dokument  je zaměřený na 
rozvoj sociálních služeb. Na 
jeho zpracování se podílejí 
všichni poskytovatelé soci-
álních a navazujících služeb  
v otrokovickém regionu, uži-
vatelé sociálních služeb včetně 
jejich rodinných příslušníků  
a také zástupci obcí ORP (obce 
s rozšířenou působností) Otro-
kovice. 

Dokument poukazuje na 
problémy v sociální oblasti  
a zároveň definuje cíle na zvy-
šování kvality poskytovaných 
služeb. Strategická část vychází  

z předpokladu, že stávající kva-
litní sociální služby, které pra-
cují ve prospěch obyvatel ORP 
Otrokovice, budou zachovány, 
a popisuje hlavní rozvojové 
cíle sítě sociálních služeb. 

Dokument ve své strategické 
části rozděluje komunitní plá-
nování na čtyři pracovní skupi-
ny: seniory, osoby se zdravot-
ním postižením, rodiny s dětmi 
a osoby ohrožené sociálně pa-
tologickými jevy. Pátou oblastí 
jsou systémové či společné pri-
ority. Jedná se o taková témata, 
která jsou společná pro všech-
ny cílové skupiny.

„Samotná realizace stano-
vených cílů je silně závislá na 
tom, jak se daří či nedaří Zlín-
skému kraji rozdělit finance 

na rozvoj sociálních služeb, 
protože institucí, která je za 
dostupnost sociálních služeb 
odpovědná ze zákona, je Zlín-
ský kraj,“ uvedl projektový 
manažer podílející se na tvorbě 
dokumentu Josef Zdražil.

Města a obce na Otrokovic-
ku se v současnosti podílí na 
financování sociálních služeb 
částkou 12 milionů korun,  
z toho město Otrokovice pro 
rok 2019, včetně příspěvku 
zřizovatele na sociální služby 
SENIOR Otrokovice, vyčlenilo 
9,5 milionu korun.

Všechny sociální služby, 
které působí na Otrokovicku, 
mají snahu zvyšovat kvalitu 
poskytované péče a podpory. 
Sociální pracovníci a pracov-

níci v sociálních službách pro-
chází každoročně vzděláváním, 
které zvyšuje či posiluje jejich 
kompetence a dovednosti při 
práci s uživateli sociálních slu-
žeb. „Obecně se všichni, kdo 
se pracovně pohybujeme v ob-
lasti sociálních služeb, snažíme  
o to, aby služby a jejich prostře-
dí byly tak přátelské a kvalitní, 
abychom z nich my sami měli 
dobrý pocit, kdyby měly pečo-
vat o nás nebo o naše blízké.  
S vědomím toho se snažíme, 
aby také proces komunitního 
plánování byl přátelský a pro 
zapojené aktéry užitečný,“ po-
dotkla vedoucí odboru sociál-
ního Květoslava Horáková. 

 Romana Stehlíková,
� tisková�mluvčí�města

Zastupitelé schválili komunitní plán sociálních služebMěsto odmění 
dobrovolné  dárce  

Pomáhají dětem. Již�dvaadvacátým�rokem�pomáhají�lidé�nákupem�vánočních�růže�prostřednic-
tvím�Šance�Olomouc�těžce�nemocným�dětem.�Letos�si�je�mohli�zakoupit�1.�prosince�před�kostelem�
sv.�Vojtěcha�a�následně�4.�prosince�v�budově�Městské�polikliniky.�Tam�přivezli�dobrovolníci�celkem�
44�kusů�těchto�vánočních�rostlin.�A�během�chvíle�se�u�stolu�shromáždili�první�zájemci.�„Každý�rok�
kupuji� jednu�či�dvě�vánoční�růže.�Je�to�krásná�akce,�která�pomáhá�druhým.�Navíc�přesně�víme,�
komu�ty�peníze�jdou,“�sdělila�jedna�ze�zákaznic�Andrea�Čablová.�Že�je�o�tuto�sbírkovou�akci�sku-
tečně�velký�zájem,�dokazuje�i�fakt,�že�za�půl�druhé�hodiny�byly�všechny�růže�rozprodány.�Sbírka� 
s�názvem�Vánoční�hvězda�se�datuje�od�roku�1998�a�začala�v�Otrokovicích.�Nyní�se�sbírka�rozšířila�
po�celé�Moravě�a�jenom�v�Otrokovicích��se�každoročně�prodá�více�než�jedenáct�set�kusů�vánočních�
hvězd.�V�prvním�ročníku�se�vybralo�necelých�59�tisíc�korun.�Zato�v�minulém�roce�se�vybralo�více�
než�tři�miliony�korun.�Výtěžek�každým�rokem�putuje�na�hemato-onkologické�oddělení�Dětské�klini-
ky�FN�a�LF�UP�Olomouc.�� (šar), foto: Šárka ŠARMANová

Desítky rodin z otrokovic pomohly nemocným dětem
Od 15. prosince začíná ve Zlín-
ském kraji platit v autobusové 
a vlakové dopravě nový tarif 
Zlínského kraje. A to znamená, 
že výši jízdného už nebude ur-
čovat dopravce, ale Zlínský kraj. 
Podle náměstka hejtmana Zlín-
ského kraje Pavla Botka se lidé 
nemusejí obávat žádných drama-
tických změn v systému veřejné 
dopravy či v jízdních řádech. 
„Ty zůstanou z 95 % stejné jako 
doposud,“ poznamenal Botek. 

Stejně tak se nový tarif ne-
dotkne ani Zlínské integrované 
dopravy (ZID) na železniční trati 
Otrokovice – Zlín – Vizovice, 
kterou roky využívá celá řada 
lidí. Dopravní společnost Zlín 
– Otrokovice jako provozova-
tel městské hromadné dopravy 
v obou městech umožňovala 
prodej jednotných jízdních do-

kladů, se kterými bylo mož-
no cestovat ve vozech DSZO  
a v osobních vlacích z Otroko-
vic až do Vizovic. „Na tomto 
zavedeném systému, který ces-
tujícím zjednodušoval cestování 
veřejnou dopravou, se ani po 
15. prosinci nic nezmění. Lidé 
budou na této trati cestovat jak  
s jízdenkami podle nového tarifu 
Zlínského kraje, tak nadále s na-
šimi jízdními doklady ZID, jak 
byli dosud zvyklí,“ vysvětlil ve-
doucí dopravního úseku DSZO 
Pavel Nosálek. 

Kraj přesto zřídil společnost 
Koordinátor veřejné dopra-
vy, kam se lidé mohou obracet  
s případnými dotazy. Další in-
formace a kontakty jsou na  
www.id-zk.cz, případné dotazy 
mohou posílat na e-mailovou ad-
resu info@koved.cz.  (šar)

Zlínští hokejisté PSG Bera-
ni Zlín nastoupí 20. prosince 
proti vítkovickému týmu. 
Tento zápas ale bude jedineč-
ný v tom, že se na něm budou 
dražit dresy zlínského týmu, 
na nichž je vyobrazeno archi-
tektonické srdce města Zlína. 
Výtěžek z dražby klub rozdělí 
mezi dvě nadace, které působí
na území Zlínského kraje. 
Jednou z nich je právě Na-
dace Tomáše Bati. Ta hodlá 
výtěžek použít na opravu po-
mníku připomínající letecké 
neštěstí, při němž zemřel T. 
Baťa. Pomník, který je v areá-
lu TOMA,  na podzim poničil 
neznámý vandal.  (šar)

Berani přispějí 
na pomník Bati

v toMĚ zahořela vzduchotechnika

Rychlý zásah.�K�místu�požáru�se�sjelo�několik�jednotek�dobro-
volných�i�profesionálních�hasičů.� �Foto: hZS Zk

Na sportovní akce mimořád-
ného významu s mezinárodní 
účastí pořádané v Otrokovi-
cích v roce 2020 je navržena 
do rozpočtu města na daný rok 
částka ve výši 315 tisíc korun. 
Program pro poskytnutí dotací 
odsouhlasili na posledním jed-
nání otrokovičtí radní. Žádosti 
budou přijímány v termínu od 
13. ledna do 14. února 2020.

„Dotace mohou využít ža-
datelé na náklady spojené  
s organizováním či pořádáním 
akce mimořádného významu 
s mezinárodní účastí v oblasti 
sportu konané na území našeho 
města,“ vysvětlila vedoucí od-
boru školství a kultury Barbora 
Šopíková. Doplnila, že žadate-
li může být poskytnuta dotace 

v rozmezí 5 až 50 tisíc korun. 
Požádat o dotaci mohou spolky 
vykonávající činnosti v oblas-
ti tělovýchovy a sportu, které 
mají sídlo v Otrokovicích, při-
čemž členové musí být pouze 
fyzické osoby a jejich činnost 
nesmí být komerční.

Vyplněné žádosti je možné 
doručit osobně na podatelnu 
Městského úřadu Otrokovice 
nebo poštou na adresu Městský 
úřad Otrokovice, odbor škol-
ství a kultury, nám. 3. května 
1340, 765 23 Otrokovice.

„Žádosti budou vyhodnoco-
vány na základě stanovených 
kritérií a rozhodnuto bude  
v termínu do 30. dubna 2020,“ 
uvedla závěrem Barbora Šopí-
ková.   (ste)

v dopravě začíná platit nový tarif

Radnice přispěje sportovcům na akce



Po velkém úspěchu se opět 
koná celorepubliková týden-
ní akce Lednová výzva Do 
práce na kole, pěšky, nebo 
poklusem. Tato oblíbená sou-
těž se uskuteční v týdnu od 
20. do 26. ledna. Registrace, 
která je zdarma, se spouští  
1. ledna na webových strán-
kách www.dopracenakole.cz.

I když v lednu 2019 nakonec 
panovaly nejnižší teploty z ce-
lého roku, tak se 1 611 odváž-
livců heclo a šlo do toho. Kolik 

účastníků bude v roce 2020? 
Neváhejte a připojte se.

Akce bude trvat jeden pra-
covní týden, registrace bude 
zdarma a soutěžit budou jed-
notlivci. Oceňuje se pravidel-
nost, ale v registračním systé-
mu lze sledovat i výkonnost. 

Patnáct vylosovaných šťast-
livců získá registraci do měsíč-
ní květnové výzvy Do práce na 
kole 2020 pro celý tým zdarma. 
Všichni účastníci pak dostanou 
svůj diplom.  (ste)

OtrOkOvické
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

Ariston, Destila, Viadrus, Karma, 
Thermona, Immergas, Viessmann

Tel. 777 052 866

K drobným úpravám úředních hodin Městského úřadu Otroko-
vice a Městské knihovny Otrokovice dojde v posledních dnech 
letošního roku. Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřídili  
s časovým předstihem. Děkujeme za pochopení. (red)

13. 12. pátek úřední hodiny  8–11.30 hod.
            podatelna   7–11.30 hod.
23. 12. pondělí úřední hodiny 8–11.30 a 12.30–17 hod.
            podatelna  7–18 hod.
27. 12. pátek úřad i knihovna uzavřeny
30. 12. pondělí úřední hodiny 8–11.30 a 12.30–17 hod.
31. 12. úterý neúřední den 
            podatelna    7–12 hod.
            knihovna uzavřena

vánoční omezení úřadu a knihovny

Připomenout nebezpečí na sil-
nicích a v ulicích, která hrozí 
každému, kdo nedodržuje pra-
vidla silničního provozu, je 
cílem výtvarné soutěže „Bez-
pečně na silnicích!“. Soutěž je 
určena pro děti z mateřských 
škol, žáky 1. tříd základních 
škol v Otrokovicích a ZŠ Ko-
menského.

„Dětskou výtvarnou soutěž 
jsme poprvé vyhlásili v roce 
2009. Pilotní ročník neměl žád-
ný podtitul, ale v následujících 
letech byl název soutěže vždy 
doplňován konkrétním téma-
tem,“ přiblížila Renáta Krys-
tyníková, vedoucí odboru do-
pravně-správního, která soutěž 
organizuje.

Podtitul letošního ročníku 
soutěže nese název „Co mám 
dělat, abych byl na silnici vi-
dět“. „Chceme nejmladší ge-
neraci vštěpovat bezpečnostní 
pravidla. Každým rokem se 
zaměřujeme na trochu jinou 
problematiku. Tentokrát jsme 
zvolili téma, které má děti 

upozornit, že je velmi důležité, 
aby byly ve veřejném prostoru 
vidět, zejména při přecházení 
silnice nebo například na stez-
kách pro chodce a cyklisty,“ 
upřesnila pořadatelka.

Děti mohou své práce na-
kreslit či namalovat libovolnou 
technikou na libovolný formát. 
„Kolektivní práce budou z hod-
nocení vyřazeny,“ upozornila 
Renáta Krystyníková. 

Soutěžící budou rozděleni 
do čtyř věkových kategorií. Sa-
mostatnou kategorii budou mít 
děti z mateřské školy ve věku 
3–5 let, další kategorii utvo-
ří předškoláci a dále pak žáci  
1. tříd ZŠ a poslední kategorie 
je určena pro ZŠ Komenského.

Uzávěrka soutěže je ve 
čtvrtek 28. února 2020 včet-
ně.  Slavnostní vyhlášení vítě-
zů výtvarné soutěže a předání 
ocenění se uskuteční v pondělí 
30. března v 16 hodin v budově 
otrokovické radnice. Výstava 
výtvarných prací potrvá až do 
30. dubna 2020.  (ste) 

Město otrokovice 
vyhlašuje 

výběrové řízení na pro-
nájem prostor sloužících  
k podnikání,  nacházejících se  
v 1. patře budovy č. p. 1342, 
nám. 3. května, otrokovi-
ce, která stojí na pozemku  
parc. č. st. 2554 v k. ú. ot-
rokovice, o celkové výměře 
72,50 m2. Prostory naposledy 
sloužily k účelu nájmu jako 
pojišťovací kancelář. Město 
otrokovice vyhlašuje výbě-
rové řízení za následujících 
podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 
února 2020 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  
a) minimálně 530 Kč/m2/rok 
(bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně pře-
dem
c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemné-

ho za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu  
z obchodního rejstříku,
c) doloží čestné prohlášení  
o bezdlužnosti ve vztahu  
k městu Otrokovice a městem 
zřízeným a založeným organi-
zacím a společnostem
d) kontaktní údaje (zejm. doru-
čovací adresu, telefon, e-mail)
4. Vítěz výběrového řízení 
před podpisem smlouvy do-
loží originál potvrzení o bez-
dlužnosti ve vztahu ke sprá-
vě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor:
Nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši tří-
měsíčního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude 
použita v případě, že nájem-
ce nebude platit řádně nájem  
a služby s nájmem spojené  
a při ukončení nájemního vzta-

hu, po vyrovnání všech závaz-
ků, bude tato kauce, případně 
její poměrná část, pronajímate-
lem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového říze-
ní: 3. ledna 2020 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocu-
je výběrová komise schvále-
ná Radou města Otrokovice, 
výsledek výběrového řízení 
schvaluje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Pro-
hlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 680 175, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bliž-
ší informace poskytne Eva Ka-
dlečíková  na tel.: 577 680 176.
Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepe-
né obálce s označením:
„výběrové řízení nám.  
3. května 1342“ na adresu: 
Městský úřad Otrokovice 
náměstí 3. května 1340  
765 02  Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek. 

otrokovice mají už 3. stoleté jubilanty lednová výzva pro odvážlivce je tady

Teprve� třináctiletá�Kateřina�Mrázová� ze� ZŠ�Trávníky� vyhrála�
literární� soutěž� na� téma�„Co� pro�mě� znamená� svoboda“.� Šlo� 
o� jednu� z� akcí,� kterou� pořádal� otrokovický� odbor� školství� 
v�rámci�připomínek�30.�výročí�sametové�revoluce.�Soutěže�se�zú-
častnilo�více�než�250�žáků�a�studentů�ze�všech�tří�městských�zá-
kladních�škol�a�Gymnázia�Otrokovice.�Každá�škola�pak�poslala�
do�soutěže�pět�nejlepších�prací,�které�hodnotila�odborná�porota�
pod�vedením�starostky�Hany�Večerkové.�Absolutním�vítězem�se�
stala�žákyně�8.�B�s�povídkou�„Dočkáme�se�svobody“.�Slavnostní�
vyhlášení�výsledků�proběhlo�v�Otrokovické�BESEDĚ�14.�listopa-
du.�Vítězka�si�z�rukou�místostarosty�města�Ondřeje�Wilczynského� 
a�radního�Vratislava�Podzimka�převzala�dar�a�ocenění.�
 (šar),  foto: Martina FoJtíková

Ačkoliv je vyučen jako kuchař- 
-číšník, celý život se nedotkl al-
koholu a nikdy nekouřil. To je 
recept na dlouhověkost Josefa 
Jurečky, který nedávno oslavil 
100 let. Popřát mu k význam-
nému životnímu jubileu přišli 
i zástupci otrokovické radnice.

Josef Jurečka pochází z Pro-
střední Bečvy, kde byl jeho 
otec dlouhá léta starostou. 
Maminka byla v domácnosti, 
starala se o hospodářství a do-
bytek. Je jedním ze čtyř souro-
zenců. S úsměvem vzpomíná, 
že si jako dítě rád pochutnával 
na kostkách cukru. Dále si vy-
bavuje, že měl v životě příleži-

tost setkat se osobně s Tomá-
šem Garriguem Masarykem, 
kdy ho jako dítě vítal ve vsi.

„Vyučil jsem se u Bati  
a začal jsem pracovat v restau-
raci hotelu Společenský dům.  
V roce 1939 jsem dostal v Ot-
rokovicích domek a od té doby 
žiju tady,“ zavzpomínal osla-
venec. Kromě práce ve Spo-
lečenském domě, kde brzy po 
zaučení zastával vedoucí funk-
ci, zavedl stravovací zařízení 
pro české turisty u maďarského 
Balatonu, kde na letní sezonu 
odjížděl pracovat dlouhých 
dvacet let. To s sebou přinášelo 
řadu zkušeností a mimo jiné se 

musel naučit maďarsky. „Než 
se podávala jídla zákazníkům, 
vždycky jsem je nejprve ochut-
nal. Měl jsem radost, když byli 
lidé spokojeni,“ vzpomínal dál 
pan Jurečka. Kromě toho měl 
velmi blízko k hudbě. „Hrál 
jsem na harmoniku, na varhany 
a učil jsem se na housle. A když 
někdy v restauraci zůstalo jen 
pár hostů, vytáhl jsem harmo-
niku a hráli jsme a zpívali až do 
nočních hodin,“ předává Josef 
Jurečka dál své vzpomínky.

Se současnou ženou Jiřinou 
se potkal v rekreačním stře-
disku Moravanu v Podkopné 
Lhotě. Má tři děti, dva syny  
a dceru žijící také v Otroko-
vicích. Má deset vnuků, deset 
pravnuků a pět prapravnuků. 
„Rád bych věnoval velké podě-
kování manželce Jiřině, která 
se o mě dlouhé roky tak dobře 
stará. Bez ní by mi tu tak dobře 
nebylo,“ řekl nakonec jubilant.

V současné době se stoletý 
pán těší zdraví, je usměva-
vý, rád si na oslavě popovídal  
a zavzpomínal. Peněžitý dar  
i kytice z radnice oslavence 
mile překvapily a potěšily.

V Otrokovicích aktuálně žijí 
tři občané, kteří mají sto a více 
let.  

 Romana  Stehlíková,
� tisková�mluvčí�města

Nej dílo napsala žákyně ZŠ trávníky
Oslavenec.�Josef�Jurečka�měl�jako�malý�možnost�osobně�se�potkat�
i�s�prezidentem�t.�G.�Masarykem.�  Foto: Romana Stehlíková

Startuje další ročník vytvarné soutěže
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Že je Pavel Šupol farář, 
není na první pohled opravdu 
znát. tento dvaačtyřicetiletý 
muž, který pochází z valaš-
ských „klobúk“, si klidně 
poslechne  metalovou muziku  
a vystoupá  na nějakou tu 
horu. Před půl rokem převzal 
otrokovickou farnost po Jose-
fu Zelinkovi, který zde působil 
čtrnáct let. A to nebylo zrovna 
jednoduché. Už se v otrokovi-
cích cítíte jako doma?
Víceméně ano. Akorát mi zbý-
vá vybalit nějaké věci. (smích)�
To jsem za tu dobu ještě nesti-
hl, protože např. před prvními 
nedělními mšemi jsem přijel  
v sobotu noci a už v neděli ráno 
jsem musel být po šesté ráno  
v kostele. Nastoupíte a snažíte 
se, aby pro lidi vše fungovalo, 
jak byli zvyklí. O to jde to vyba-
lování pomaleji.

Byl jste nervózní, když jste 
poprvé předstoupil před míst-
ní?
V tomto směru mám možná tro-
chu výhodu oproti jiným, pro-
tože dělám přednášky po celé 
republice týkající se křes-
ťanské populární hud-
by. Ale pokud něja-
kou trému pocítím, 
tak ze mě obvykle 
spadne ve chvíli, 
kdy začnu mluvit.

kde všude jste 
doposud působil?
Přišel jsem z Olomouce, 
kde jsem měl na starost pro-
voz kněžského semináře a také 
provoz vysokoškolské koleje  
a ještě jsem se staral o duchov-
ní život studentů. Předtím jsem 
působil ve Vracově, kde je nyní 
bývalý pan farář Zelinka. No  
a ještě před Vracovem jsem byl 
kaplanem při kostele sv. Filipa  
a Jakuba ve Zlíně. 

A jaká byla vaše reakce, 
když jste se dozvěděl, že pů-
jdete do otrokovic?
Těšil jsem se. Otrokovice totiž 
znám poměrně dobře. Pět let 
jsem tu studoval na středním 
odborném učilišti, kde jsem se 

učil na tesaře a poté si také do-
dělával nástavbu – maturitu. Po 
ní jsem odjel studovat na vyso-
kou školu VUT do Brna.

tak to jste snad první tesař, 
kterého znám a má vysokou 
školu.
(úsměv). No, jestli si dobře 
pamatuji, tak z nástavbové-
ho studia jsme šli na vysokou 
školu asi čtyři a vím, že jeden  
z nás má dokonce doktorát. Ale 
abych pravdu řekl, bylo to hod-
ně náročné. 

A jak se tedy stal z „tesaře“ 
duchovní otec?
V době, kdy jsem studoval, tak 
jsem stále tíhnul k myšlence, 
že bych rád pracoval s lidmi  
a mezi lidmi. A s touto myš-
lenkou jsem si pohrával až do 
chvíle, kdy jsem musel čelit 
těžké životní zkoušce.  A v té 
chvíli jsem se obrátil k Bohu, 
který mi pomohl. Pak jsem ještě 
chvíli rozlišoval, jestli se hodím 
na cestu duchovního. Nakonec  
jsem měl jasno, kam se budou 
mé kroky dál ubírat. Vysokou 
školu v Brně jsem nakonec 

dostudoval, ale hned jsem 
plynule přešel na stu-

dium teologie. Takže 
praxi jako tesař ne-
mám, ale na druhou 
stranu jsem ji teď 
docela rychle získal 

tím, jak je potřeba ve 
farnostech pořád něco 

opravovat. (smích)
takže se nebojíte vzít do 

ruky tesařské náčiní a pustit 
se do nutných oprav?
(smích)�No něco málo bych ur-
čitě zvládl, ale na velké věci si 
netroufám.

Co děláte ve volném čase, 
pokud zrovna nevybalujete? 
Sportujete třeba?
No právě proto nevybaluji, 
abych měl aspoň nějaké osob-
ní volno. (smích) Co dělám? 
Mám rád sport. Věnuji se tu-
ristice a cyklistice. Mám tady 
projetou místní cyklostezku  
Otrokovice–Kroměříž, o níž 
vím, že byla vyhlášena jako jed-

na z nejhezčích. Kromě toho je 
mým koníčkem hudba. Rád si 
zajdu na dobrý koncert.

Myslíte koncert vážné hud-
by nebo jiného rázu?
Tak například jsem neodolal 
vystoupení americké křes-
ťanské rap-metalové kapely 
P.O.D, která přijela do Zlína, 
z těch větších koncertů jsem 
byl třeba na U2. S některými 
muzikanty jsem se díky spolu-
práci na různých akcích sezná-
mil, tak pak rád zajdu na jejich 
koncerty. Mezi ně patří třeba 
Láďa Křížek, který teď zpívá  
v Citronu. 

takže posloucháte rock?
Já mám rád všechny žánry, ale 

narodil jsem se ve Valašských 
Kloboukách, kde jsem doslova 
na bigbítu vyrostl. (smích)

Co nového byste chtěl při-
nést do otrokovic?
Právě tu hudbu, které se hodně 
věnuji. Jde vlastně o předávání 
křesťanských myšlenek pomocí 

hudby a schopnost písní obsáh-
nout to, co lidé prožívají. Je to 
určitě zajímavý způsob, který 
osloví i mladé lidi a děti.

Jaké jsou vaše aktuální plá-
ny zde v otrokovicích?
V první řadě potřebujeme do-
končit rekonstrukci střechy kos-
tela sv. Michaela. Z velké části 
na ni přispěli samotní věřící,  
k dnešnímu dni již skoro milio-
nem korun. Ale stále nám ještě 
chybí asi 700 tisíc korun. Tuto 
částku bychom chtěli získat  
i jinou formou než jen klasickou 
sbírkou. Chtěli bychom nabíd-
nout lidem různé výrobky, něco 
si odnesou a zároveň vědí, že 
nám přispějí třeba na opravenou 
střechu. Příležitost bude hned na 
první svátek vánoční, kdy bude 
před kostelem živý betlém. Tam 
bude možnost zakoupit si svíč-
ky a výtěžek poputuje právě na 
opravu kostela. No a v tuto chví-
li už jsou to přípravy na advent  
a Vánoce a po nich přijdou na 
řadu oslavy 25 let od stavby 
kostela sv. Vojtěcha. 

Mohl byste prozradit něco 
málo z příprav těchto oslav?
Chtěl bych pozvat všech-
ny, kteří měli co do činění se 
stavbou kostela. Pozvání na 
sobotní mši svatou přijal sta-
vitel kostela P. Vojtěch Šíma, 
zváni budou kněží, kteří tu  
v té době působili, i rodáci. 
Na neděli jsem pozval někoho  
z biskupů.  Oslavy nebudou 
pouze v kostele, ale chceme do 
nich zapojit širokou veřejnost. 
Takže je spojíme s tradiční akcí 
Vítání jara, které bývá před Ot-
rokovickou BESEDOU.  Lidé 
se mohou například těšit na 

vystoupení známého písničkáře 
Pavla Helana, den předem bu-
deme mít také zábavný program 
v místní sokolovně a další akti-
vity.

to už jsme ale přeskočili do 
jara. Pojďme se vrátit zpět do 
období nadcházejících vánoc 

a adventu. Advent, to by mělo 
správně znamenat období zti-
šení, zklidnění a radostného 
očekávání příchodu Spasite-
le. Jenže vnější svět v době 
před vánocemi, to je hlavně 
komerce, hluk a shon, nemy-
slíte?
Bohužel, mnohdy to tak bývá. 
Ale my se snažíme tu tradici 
Vánoc udržet v maximální míře. 
Máme celou řadu svátečních 
akcí pro děti i dospělé. Kdo 
chce, tak si to prožívání Vánoc 
nesmí nechat vzít. Ale co mě 
mrzí a zaráží, tak to je fakt, když 
vidím, jak 25. prosince už lidé 
vyhazují vánoční stromky.  

Jak a kde budete trávit vá-
noce?
Čekají mě poměrně náročné 
dny bohoslužeb a dalších akcí 
spojených s Vánocemi, takže se 
mi nepodaří dostat ani k rodině. 
Ale na Štědrý den bych určitě 
nechtěl být sám a také nebudu. 
Dostal jsem pozvání ke kněžím, 
abych s nimi strávil večer u sto-
lu.

takže bude i kapr a salát?
Určitě ano.

Zajímalo by mě, jestli se 
mezi vánočními svátky objeví 
více lidí, kteří by měli potřebu 
se vyzpovídat?
Návštěvnost kostelů je v období 
Vánoc určitě větší. Řada lidí při-
chází nejenom na půlnoční mše, 
připravujeme také Českou mši 
vánoční od Jakuba Jana Ryby, 
ale také se podívat na živý bet-
lém. A je pravda, že řada lidí 
přichází v tomto období více ke 
zpovědi.  Pro nás je to sice ná-
ročnější období, ale na druhou 
stranu je to naše poslání.

k vánočním akcím vaší 
farnosti patří i živý betlém, 
který je zde ve městě poměrně 
hodně oblíbený. Na co se letos 
mohou lidé těšit?
Živý betlém letos bude ale  
v malinko jiném pojetí. Vím, 
že lidé byli zvyklí na anděla, 
který se snese z věže koste-
la. Jenomže strom, který nám  
u něj rostl, je pokácený, takže je 
otázkou, jak se to vymyslí. Ale 
víc vám neprozradím. Přijďte  
a uvidíte…. (úsměv)

Mám na vás ani ne tak po-
slední dotaz jako spíše pros-
bu. Co byste popřál či vzkázal 
lidem v otrokovicích pro nad-
cházející vánoce?
Vánoce jsou období, kte-
ré chceme hezky strávit, což 
vyžaduje celou řadu příprav.  
A někdy se to bohužel zvrtne 
jenom v přípravy, kdy pak za-
pomínáme na to setkávání se  
s přáteli, příbuznými a dalšími 
lidmi. Takže si myslím, že je 
určitě lepší něco z toho vypustit  
a najít si čas na rodinu a své 
přátele. Proto bych všem chtěl 
popřát, aby se jim toto dařilo. 
Ono totiž Vánoce vyprávějí 
příběh právě o tom, že Bůh se 
rozhodl navštívit jako člověk 
naši Zemi. Bůh žije ve vztazích 
a hezky prožitými vztahy odrá-
žíme vlastně to, jaký On je. 
 Šárka ŠARMANová

Farář Pavel Šupol: hudbou chci předávat křesťanské myšlenky 

Farář�Pavel�Šupol�vystřídal�před�necelým�půl�rokem�Josefa�Zelinku,�který�vedl�otrokovic-
kou�farnost�čtrnáct�let.

Koníčky. Když�vysvleče�ornát,�rád�si�zajezdí�na�kole�nebo�vyrazí�
na�nějakou�tu�pěší�túru.�� snímky: archiv Pavel ŠuPOl
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vstup
volný

vstup
volný

vstupné

130 Kč

vstupné

350 Kč
300 Kč

vstupné
60 Kč
děti do

6 let
zdarma

vstupné

99 Kč

DŽENTLMEN A INDIÁNKA

MILAN CAHA – TVÁŘE INDONÉSIE

VLČNOVJANKA

MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ 
VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA 

21. MĚSTSKÝ PLES

MIROSLAV PINĎÁK – PERSONA

ÍRÁN – DVĚ TVÁŘE PERSIE

Spolek Rozumění srdečně zve na výstavu s názvem 
Džentlmen a Indiánka. Eva Vavrečková – sochařské 
portréty + Libor Stavjaník – černobílé a barevné 
fotografie.  Výstava potrvá do 26. ledna 2020

Výstava prací fotografa, potápěče, průvodce a ces-
tovatele Milana Cahy. Na fotografiích jsou zachy-
ceny různé tváře indonéských ostrovů. Fotografie 
jsou průřezem 13 let cest do Indonésie – z ostro-
vů, Jáva, Sumatra, Bali, Komodo a dalších.

Repertoár slovácké krojované kapely tvoří sklad-
by známých autorů, Vlčnovjanka ale nabízí svým 
posluchačům také moderní aranže, kdy kapelník 
častěji prosazuje hudbu filmovou či muzikálovou, 
se sólovými projevy zpěváků i hudebníků. 

Jedinečná výstava, spojená s koupí a prodejem 
brouků, motýlů, strašilek, pavouků a plazů z celého 
světa. Tradiční ochutnávka hmyzu – slané /saran-
čata, červi/ a sladké /mravenci v čokoládě, lízátka 
se švábem/ výrobky z hmyzu. Pro děti malování 
hmyzích motivů na obličej. 

Moderuje a baví PETR RYCHLÝ. Standardní i la-
tinskoamerické tance předvedou sourozenci To-
máš, Martin a Petr Novákovi (10, 13, 16 let) se 
svými partnerkami. Hudba ve velkém sále: skupina  
KOLOREZ, v kinosále Kamil Dyják (do 22 hodin) 
+ diskotéka DALIBORA DĚDKA (od 22.30 hod.). 
V Městské kavárně po celý večer cimbálová muzika 
DENICA, v pianobaru KAMIL DYJÁK. Welcome 
drink, bohatá tombola, losování stolů, zábavný fo-
tokoutek. Součástí vstupenky pro dvě osoby láhev 
vína. Hlavním partnerem plesu je společnost 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a. s.

Na výstavě M. Pinďáka budou k vidění portréty 
(fotografické momentky) zajímavých osobností, 
které autorovi osud přivedl do cesty. Například 
Roberta Vana, Jindřicha Štreita, Jana Saudka… 
Některé fotografie budou doplněny krátkým pří-
během o jejich vzniku. 
 Výstava potrvá do 23. února 2020

V novém roce pokračujeme v cyklu „Cestovatelské 
středy“ besedou Michala „Štěpy“ Štěpánka. Írán, 
kontroverzní země s přísným islámským režimem, 
nemá ve světě nálepku destinace, do které by se lidé 
zrovna hrnuli. A upřímně? Je to škoda… Štěpy za-
žil ruch hlavní metropole, pokusil se vyškrábat na 
nejvyšší kopec v zemi, podíval se k moři, přespal 
v poušti, poznával města a jejich památky, navště-
voval čajovny, ochutnával speciality, potkal spousty 
zvědavých lidí, ale hlavně vnímal a nasával atmo-
sféru Blízkého východu. A co za tu dobu zjistil? 
Že tahle země je trochu jiná, než nám ji předkládá 
okolní svět. 

Městská
galerie

Otrokovická
 BESEDA

foyer
kinosálu

velký sál

velký sál,
kinosál,

kavárna, 
bar

Městská 
kavárna

do

26. 1.
14–18 hod.

 6. 1.
–30. 1.

8–18 hod.

neděle

12. 1.
14–18 hod.

sobota

25. 1.
9–13 hod.

sobota

18. 1.
19.30 hod.

VERNISÁŽ

pondělí

27. 1.
18 hod.

středa

29. 1.
18 hod.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR: 5. 2. Eva Urbanová + BAROCK, 14. 2. O sportovní slávě, 20. 2. Duo Jamaha, 23. 2. Tyjátr – Strach má velké oči, 
26. 2. Robert Bazika: NEPÁL – Království Mustang – cestovatelská beseda

vstup

volný

Městská
galerie

PROGRAM | leden 2020

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
více info na www.otrokovickabeseda.cz

Bio senior:

JIŘÍ SUCHÝ: LEHCE 

S ŽIVOTEM SE PRÁT
pátek

 10. 1.
10.00 Česko 2019, dokumentární, 102 min.

KINOSÁL 

60 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

MIZEROVÉ NAVŽDY
čtvrtek
23. 1.
19.00

USA 2019, akční, krimi, komedie, titulky

KINOSÁL 
120 Kč
NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

ŠTASTNÝ NOVÝ ROKčtvrtek

 9. 1.
19.00

Slovensko 2019, romantický, 

komedie, 95 min.

KINOSÁL 

130 Kč
NEVHODNÉ PRO 

DĚTI DO 12 LET

STAR WARS: VZESTUP 

SKYWALKERA 3D
čtvrtek

 16. 1.
18.00 USA 2019, sci-fi, dobrodružný, akční, 

fantasy 155 min., dabing

KINOSÁL 

130 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ 

KINO LEDEN

PŘÍLIŠ OSOBNÍ 
ZNÁMOST

čtvrtek
30. 1.
19.00 Česko, SR, 2020, komedie, 107 min.

KINOSÁL 
130 Kč
NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

Bio senior: POSLEDNÍ 
ARISTOKRATKA 

pátek
31. 1.
10.00 Česko 2019, komedie, 110 min.

KINOSÁL 
60 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

PŘIPRAVUJEME KINO NA ÚNOR Špioni v převleku | Staříci – bio senior | Případ mrtvého nebožtíka | Chlap na střídačku | Šarlatán

Dan Čagánek – Hobby Otrokovice uvádí:

Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá
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Plán akcí na leden 2020

19. 1. Pohádkový karneval  
Otrokovická BESEDA
od 16 hodin, vstupné 60 Kč, 
pro veřejnost 
Čeká vás rej masek, hry, sou-
těže a spousta další zábavy.
kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz 
tel.: 734 235 964

20.–24. 1. Ptačí týden
DDM středisko Trávníky 
pro veřejnost
V průběhu týdne máte mož-
nost přinést výtvarné výrobky 
s ptačí tematikou, budky, kr-
mítka a zrní pro zimní ptactvo. 
Během února budou všechny 
výrobky vystavené k nahléd-
nutí na středisku Trávníky. 
kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz 
tel.: 739 075 711

31. 1. Den otevřených dveří
Centrum volného času
od 8 do 17 hodin
pro veřejnost
Otevřená herna a zrcadlový 
sál, výtvarné tvoření, aktivity 
v tělocvičně. Na akci se budou 

vybírat přihlášky na letní pří-
městské a pobytové tábory.
kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 075 716

31. 1. Pojďte s námi za tábory
DDM středisko Trávníky
od 8 do 17 hodin
pro veřejnost
Otevřená herna a zrcadlový 
sál, výtvarné tvoření, deskové 
hry. Na akci se budou vybírat 
přihlášky na letní příměstské  
a pobytové tábory.
kontakt: 
ticha@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 962

Do konce ledna 2020 vý-
tvarná soutěž na téma „kar-
neval“
středisko Trávníky
pro veřejnost
Namaluj či jinak výtvarně 
ztvárni karneval či karne-
valovou masku. Maximální 
velikost do formátu výkresu 
A3. Na zadní stanu uveď své 
jméno, školu/školku, e-mail  
a věk. Každý výtvor bude oce-
něn. Všechny výkresy budou 
vystaveny v únoru a březnu 

na DDM Sluníčko, středis-
ko Trávníky, kde proběhne 
hlasování o nejsympatičtější 
výtvory. Ty budou následně 
oceněny.
kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 702 240 341 

každé pondělí až čtvrtek  
v měsíci – otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
Centrum volného času Baťov 
otevřeno od 15 do 18
pro veřejnost
Volná hra v herně. Za děti  
v herně zodpovídají rodiče. 
Kapacita herny omezena.
kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 734 235 964

prosinec – výstava fotek  
z akcí evropského týdne 
mobility
MěÚ Otrokovice, odbor do-
pravně-správní 
dle otevíracích hodin úřadu 
pro veřejnost
Přijďte si prohlédnout fotogra-
fie z Evropského týdne mobi-
lity.
kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 615 256

Džentlmen a indiánka. Pod 
tímto nezvyklým názvem bude 
zahájena v pondělí 16. prosin-
ce v 18 hodin v Městské galerii 
v Otrokovicích výstava soch  
a fotografií životních partne-
rů, sochařky Evy Vavrečkové  
a fotografa Libora Stavjaníka. 

Sochařka Eva Vavrečková 
vystudovala obor sochařská 
tvorba pod vedením akad. 
soch. Radima Hankeho na 
Zlínské soukromé vyšší od-
borné škole umění. Již během 
studia se zabývala především 
modelováním portrétu podle 
živého modelu či fotografií.

Portrétní činnost se stala její 
hlavní tvůrčí náplní. Její závě-
rečná práce s názvem Moji blíz-
cí předznamenala další tvorbu, 
ve které se modelováním svých 
blízkých zabývá.  Portrétuje od 
narození své dvě dcery, vytvo-
řila přesvědčivé portréty otce 
i řady přátel. Dětský portrét  
a figura se staly nejsilnější 
stránkou její tvorby. Vedle 
sochařské tvorby se zabývá  
i realistickou kresbou podle fo-
tografické předlohy.

V Otrokovicích může-
te vidět její dvě realizace. 
Bronzový portrét Věry Kra-

mářové před otrokovickým 
gymnáziem nebo nedáv-
no odhalenou podobiznu  
T. G. Masaryka před základní 
školou nesoucí prezidentovo 
jméno.

Fotograf Libor Stavjaník se 
po absolvování Lidové konzer-
vatoře v Ostravě a nedokonče-
ném studiu na Institutu tvůrčí 
fotografie v Opavě věnuje 
především fotografování archi-
tektury. Mimo architekturu se 
zejména v devadesátých letech 
zaměřuje na portrétování osob-
ností ze světa poezie a výtvar-
ného umění. 

Jeho fotografie jsou zastou-
peny např. v knihách o sou-
časné i historické architektuře, 
v mnoha biografiích různých 
umělců či muzejních kata-
lozích sbírek užitého umění.  
V poslední době se nejvíce vě-
noval dokumentování obnovy 
Památníku Tomáše Bati ve Zlí-
ně. Fotografie jsou součástí ne-
dávno uvedené knihy s názvem 
Testament Manifest.

Práce obou výtvarníků lze 
vidět v Městské galerii mimo 
pondělky a vánoční svátky až do  
26. ledna 2020. Jiří holUB,
� předseda�spolku�Rozumění

Adventní koncerty  již po řadu 
let neodmyslitelně patří k na-
šemu Ženskému pěveckému 
sboru. 

Například na začátku pro-
since jsme měli možnost vy-
stoupit na vánočních trzích  
v našem družebním městě 
Dubnica nad Váhom, svými 
písněmi jsme také potěšili kli-
enty Senioru B v Otrokovicích. 
V letošním roce si budete moci 
poslechnout tradiční Českou 
mši vánoční J. Jakuba Ryby, 
a to 17. prosince od 19 hodin 
v kulturním domě v Chropy-

ni a 21. prosince od 17 hodin 
ve velkém sále Otrokovické 
BESEDY. Toto dílo, které  je 
divácky velmi žádané, tvoříme 
společně s Chrámovým sborem 
Tibi ze Zlína, Mužským pěvec-
kým sborem Hlahol z Myslo-
čovic a Komorním orchestrem 
zlínských učitelů. 

Koncert organizujeme spo-
lečně s Městem Otrokovice 
a Otrokovickou BESEDOU. 
Chtěli bychom touto cestou  
poděkovat Městu Otrokovice 
za trvalou finanční podporu  
a Besedě za vynikající spolu-

práci a především skvělé záze-
mí v prostorách  Městské gale-
rie, kde každé úterý zkoušíme. 

Vážení posluchači a přízniv-
ci sborového zpěvu, přijměte 
touto cestou naše srdečné po-
zvání na výše uvedené koncer-
ty. Budeme  rádi, když se spo-
lečně s námi a s nádhernými 
melodiemi naladíte do správné 
vánoční atmosféry a pohody. 
Přejeme Vám krásné prožití 
svátků vánočních, hodně zdra-
ví, radosti a lásky v roce 2020. 

 Hana ZvoNíčková,
 předsedkyně�ŽPS�Otrokovice

Přijďte si s námi aspoň na 
chvíli prožít pravou sváteč-
ní atmosféru a potěšte se 
pohledem na živý betlém, 
který pro vás 25. prosin-
ce od 15 hodin,  prostorách 
parku před kostelem sv. 
Vojtěcha připraví Turistic-
ké oddíly mládeže společně  
s Římskokatolickou farností 
Otrokovice. 

Ježíšek slaví narozeniny 
a my budeme mít možnost 
zhlédnout nebeskou oslavu 
spolu s řadou svatých gratu-

lantů, kteří jsou nějak spjatí 
s naší otrokovickou farností. 
Chybět nebude ani archanděl 
Michael, který nám opět před-
vede svou spanilou jízdu. Opět 
bude možnost prohlédnout si  
i živá zvířátka. 

Letošní novinkou bude stá-
nek s dárkovými předměty, 
jejichž zakoupením můžete 
naší farnosti přispět na splá-
cení opravy střechy kostela 
sv. Michaela. Všichni jste sr-
dečně zváni! Jan ŽAlčík, 
� TOM�1419�Otrokovice

Ženský pěvecký sbor předvede českou mši vánoční

Galerii ozdobí sochy a fotografie

Před kostelem bude živý betlém 
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Již za pár dnů si budou moci lidé převzít od 
otrokovických skautů betlémské světlo. V le-
tošním roce skauti betlémské světlo rozvezou  
21. prosince 62 vlaky a lidé si pro něj mohou při-
jít na 774 vlakových stanic, Otrokovice nevyjí-
maje. Vlak se skauty, který pojede ze směru Brno  
–Přerov,  přijede na nádraží v 8.13 hodin a odjede  
v 8.15. Kdo vlak nestihne, může si světýlko od-
nést ještě 22. prosince, kdy jej budou skauti roz-
dávat v průvodu. Ten bude v 16 hodin vycházet ze 
skautské klubovny a půjde přes ulice Karla Čapka  
a Erbenova do parku před Společenským domem 
a dál po tř. T. Bati, přes Kolonku, podchodem, 
kolem sokolovny směrem na náměstí před Otro-
kovickou BESEDU, kam by měl průvod dorazit 
před 18. hodinou. Tam bude připraveno malé 
občerstvení a společné zpívaní vánočních koled.   
 (red)

Betlémské světlo v průvoduNevíte, co podniknout s dětmi za špatného počasí?

Pro zimní období, 
tj. od 1. 11. do 31. 3. ,

je herna otevřena:
Pondělí 8.00–18.00
Úterý 8.00–18.00
Středa 8.00–18.00
Čtvrtek 8.00–17.00
Pátek 10.00–18.00

Nevyzpytatelné počasí nedává 
moc příležitostí, ale vždy se dá 
něco vymyslet. I při sychravém 
podzimním počasí, v zimě při 
nedostatku sněhu nebo v přípa-
dě, že lyžování vaše rodina ne-
holduje, se můžete s dětmi za-
bavit. Přijďte si s dětmi pohrát 
do dětské herny v Tlumačově.

Interiérové dětské hřiště – dětská herna se nachází na náměstí Komenského č. p. 65 v Tlumačově. 
Provozovatelem je obec Tlumačov. Vstupné 20 Kč/osoba/den. Na hřiště mají povolen vstup děti do 12 let  
a menší než 150 cm v doprovodu dospělé osoby, která nese za děti zodpovědnost.

Více informací na tel.: 577 929 023, 724 368 378 nebo 606 327 300

Kadeřnice 
Alena Vančíková

Hlavní 1549, Otrokovice
Budeme se na vás těšit!

tel.: 736 763 892
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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 
 

vánoční program v kostele sv. vojtěcha v otrokovicích

Hlavní vánoční bohoslužby   24. 12. v 15.30 (pro děti) a ve 24.00 hod. 
     25. – 26. 12. v 7.30 a 10.30 hod.
Živý betlém   25. 12. v 15.00 před kostelem 
Svátek Svaté rodiny  29. 12. v 7.30 a 10.30 hod. 
Silvestrovská bohoslužba  31. 12. ve 23.00
Novoroční bohoslužby    1. 1. v 7.30 a 10.30 hod.
Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha  24. 12. od 13 do 16 hod., 25. 12.–1. 1. 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  29. 12. v 9.00 hod.
Silvestrovská bohoslužba  31. 12. v 16.00
Novoroční bohoslužba    1. 1. v 9.00 hod.
Vánoční besídka      1. 1. v 15.00 hod.

vánoční koncerty v kostele sv. vojtěcha
29. 12. v 17 hod. Vánoční koncert smíšeného chrámového sboru: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční. 
5. 1. v 16 hod. Děcka ze Skoronic – Radujme se, veselme. Jak se slavil vánoční čas ve starej skoroňskej 
dědině. Vstupné dobrovolné na podporu opravy střechy kostela sv. Michaela. 

Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Michaela
Hlavní vánoční bohoslužby  24. 12. ve 14 hod. a 25. 12., 26. 12., 1. 1. vždy v 9 hod.

Milí�spoluobčané,�
jsem�u�vás�od�prázdnin�nově.�Co�je�ale�na�různých�místech�stejné,�to�vidím�i�zde�v�Otrokovicích.�Chuť�strávit�
společně�sváteční�chvíle�a�povzbudit�se�v�našich�životech.�Vánoce�toto�povzbuzení�nabízejí,�vždyť�jsou�os-
lavou�narozenin�toho,�jehož�jméno�v�očích�malých�dětí�vyvolává�velké�těšení.�A�nám�dospělým�se�Ježíšovo�
narození�stává�poselstvím,�že�těžkosti�života�nemusíme�zvládat�sami.�Nabízí�nám�svou�pomoc,�vždyť�právě�
proto�se�narodil.�A�my�jeho�narozeniny�i�letos�chceme�oslavovat.�Těším�se�na�tuto�naši�společnou�oslavu.��
 P. Pavel ŠUPol, farář�v�Otrokovicích�
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Terénní pečovatelky z otrokovic-
kého SENIORU dostaly dárek 
v podobě nového vozu. Ten jim 
pomůže dostat se rychleji ke kli-
entům, aby jim mohly pomoci  
s každodenními činnostmi. Kro-
mě toho bude vůz sloužit také  
k přepravě samotných uživatelů 
služeb, například k lékaři. 

Auto dostal SENIOR díky fir-

mám ze Zlínského kraje, které 
se na něj složily tím, že si na pět 
let pronajaly na voze plochu pro 
svou reklamu. Tento systém ně-
kolik let funguje už v zahraničí. 
„Zavedli jsme jej i do naší repub-
liky a vytvořili jsme systém, který 
umožňuje předávat podobná auta 
společnostem po celé vlasti,“ při-
blížil  Rudolf Adam ze společnosti 

Kompakt, která se zabývá zpro-
středkováním vozidel pro sociální 
organizace, dětské domovy apod. 

Klíče od nového vozu si převzal 
ředitel SENIORU Otrokovice Zde-
něk Mikel ve čtvrtek 28. listopadu, 
a to za účasti partnerů, zástupců 
zřizovatele a dalších hostů. „Pro 
nás je to již v pořadí druhé vozidlo, 
které tímto způsobem získáváme. 
V SENIORU poskytujeme sedm 
sociálních služeb, přičemž pro dvě 
z nich je využití vozidel klíčové. 
Je to terénní pečovatelská služba 
a denní stacionář,“ vysvětlil ředitel 
SENIORU Zdeněk Mikel.

Při slavnostním předávání auta 
nechyběla ani starostka města 
Hana Večerková a také vedoucí 
sociálního odboru Květoslava Ho-
ráková. „Jsme rádi za auto, které 
naše organizace mohla dostat, pro-
tože jej budou využívat klienti i za-
městnanci SENIORU Otrokovice. 
Nové vozidlo přispěje k tomu, že 
pečovatelkám uspoří čas  a mohou 
obhospodařit více rodin, které to 
potřebují,“ poděkovala za zřizova-
tele Květoslava Horáková.
 Šárka  ŠARMANová

SeNIoR dostal nové auto pro terénní služby 

slavnostní.�Klíče�od�nového�vozu�si�převzal�ředitel�SenIOrU�Zdeněk�Mi-
kel�(vlevo)�z�rukou�rudolfa�Adama�(vpravo).� �Foto: Šárka ŠARMAnOVÁ

Více než 845 kg potravin 
a bezmála 80 kg drogi-
stického zboží darovali 
lidé, kteří přišli v sobotu  
23. listopadu nakupovat 
do malenovického ob-
chodního centra. Právě 
tam mohli narazit na pra-
covníky otrokovické po-
bočky NADĚJE, kteří byli 
zapojeni do celorepubli-
kové potravinové sbírky.

 „Potraviny a další zbo-
ží, které se nám v rámci 
sbírky podařilo vybrat, 
bude určeno pro lidi  
s mentálním handicapem, 
žijící v chráněném bydle-
ní otrokovické NADĚJE. 
Část zboží také převeze-
me do Potravinové banky, 
která jej rozdělí dalším 

potřebným organizacím,“ 
vysvětlil ředitel NADĚ-
JE Otrokovice  Pavel 
Polák, který dále dodal: 
„Děkujeme všem, kteří 
nám do sbírky přispěli  
a podpořili lidi s mentál-
ním postižením i další po-
třebné.“

Sbírka potravin a dro-
gistického zboží se letos 
konala již podruhé. Or-
ganizuje ji Česká fede-
race potravinových bank 
ve spolupráci s NADĚJÍ, 
Charitou ČR, Armádou 
Spásy a Slezskou Diako-
nií. V letošním roce do ní 
bylo zapojeno 660 prode-
jen po celé České republi-
ce. kristina DAňková, 
 NADĚJE�Otrokovice

Jubilejní 20. ročník sbírky proběhne v sobotu 11. ledna 
2020. Naši koledníci zavítají do vašich domovů v čase 
od 10 do 15 hodin.

Těšíme se na setkání s vámi a už teď předem děkujeme 
za vaši podporu. 
 Charita Otrokovice

lidé darovali 845 kg potravin

I v tomto roce se Charita Otro-
kovice připojila k online kampa-
ni Den dárců, který připadá na  
29. listopadu.  Tímto krokem vy-
jádřila poděkování všem svým 
dárcům, bez jejichž podpory by 
jen těžko bylo možné pomáhat li-
dem, kteří se ocitli v těžké životní 
nebo sociální situaci. 

„Loni se nám díky dárcům poda-
řilo získat více než 340 tisíc korun, 
a to nejenom z řad firem, ale také 
od soukromých osob. Díky tomu 
jsme mohli pořídit aktivizační 
pomůcky a motomed pro seniory  

v Charitním domově. Zde se také 
za podpory dárců může každo-
ročně konat turnaj „Přesná šip-
ka“.  Děti z rodin, které se ocitly 
v tíživé životní situaci, si za pod-
pory dárců užívají předvánoční 
atmosféru při vánočních dílnách,“ 
upřesnila fundraiserka Charity Ot-
rokovice Vladana Trvajová.   

Ve výčtu podporovatelů se ne-
lze opomenout ani  dobrovolníky, 
kteří charitativní činnosti věnují 
svůj čas. Ti docházejí do služeb 
Charity pomáhat nebo potěšit 
uživatele svou přítomností nebo 

třeba čtením knihy. „Pro každého 
z nás je důležitý pocit, že máme 
svého strážného anděla. Charita 
takové andělské duše potřebu-
je o to víc, protože lidí, kterým 
chybí opravdová pomoc, je mezi 
námi opravdu spousta. Tyto své 
anděly zařazujeme do Kruhu 
Andělů. Pro anděly tu pak máme 
anděla, jenž zhmotňuje přízeň  
a lásku, kterou věnují potřeb-
ným,“ přiblížila nově se rozjíždě-
jící kampaň Kruh Andělů Trvajo-
vá.  vladana tRvAJová,

 fundraiser

Charita otrokovice oslavila Den dárců



Dne 5. října oslavil své 85. 
narozeniny pan Jaroslav  
MAtYáŠ a zároveň si 
na Štědrý den 24. prosin-
ce připijeme na zdraví jeho 
manželky, paní Jaroslavy 
MAtYáŠovÉ, která osla-
ví krásné 80. narozeniny. 
Hodně štěstí, osobní pohody  
a mnoho dalších spokoje-
ných let prožitých spolu ve 
zdraví Vám oběma ze srdce 
přejí syn Miloslav s manžel-
kou Hankou, vnučka Hanka 
s manželem Luďkem a pra-
vnoučata Štěpánek, Eliška  
a Adélka.

Dne 8. prosince oslavi-
la své 99. narozeniny paní 
vítězslava vAŠINová.  
Hodně štěstí, zdraví do dal-
ších let přeje dcera Ivana  
s celou rodinou.

Dne 25. prosince oslaví své 
85. narozeniny paní Marie 
ŠeNovSká. Hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let 
přeje syn s manželkou a dce-
ry s rodinami.

Dne 21. října uplynulo 31 let od úmrtí na-
šeho tatínka, pana Pavla MARtYNkA 
a 17. prosince uplyne 15 let, co nás 
opustila naše maminka, paní Ludmila 
MARtYNková. S láskou vzpomí-
ná rodina.

Dne 24. listopadu uplynulo 15 let ode dne, kdy nás 
ve věku 58 let opustila naše drahá maminka a ba-
bička, paní hana WIlleRtová. S láskou stále 
vzpomínají dcera Ilona a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 29. listopadu uplynulo již  
10 smutných let od úmrtí mého mi-
lovaného tatínka, pana Ing. Jiřího  
vÝletA z Kvítkovic. S láskou  
a úctou vzpomínám také na svou ba-
bičku, paní Štěpánku vÝletovoU, 

která nás navždy opustila před dlouhými 45 lety. Dcera a vnuč-
ka Renata

Dne 5. prosince to bylo 19 let, co od nás odešel 
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan  
Jaroslav kUBIčík. S láskou vzpomínají syn Ja-
roslav a dcera Marie s rodinami.

Dík�za�to,�čím�jsi�nám�v�životě�byl,�za�každý�den,�
který�jsi�s�námi�žil.�Tvůj�odchod�stále�bolí,�na�Tebe�
zapomenout�nedovolí. Dne 16. prosince by se do-
žil 95 let můj drahý manžel, náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan František vlk. Zároveň dne 
31. prosince vzpomeneme 33. výročí jeho úmrtí.  

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, dcera Jarmila  
s manželem Miloslavem, vnuci Martin a Petr s rodinami.

Ptáme� se� zas� a� znova,� když� přicházíme� k�Vašim�hrobům,� proč�
Vaše�srdce�musela�přestat�bít,�vždyť�jste�pro�nás�mohli�žít. Dne 
6. prosince uplynul již devátý rok, kdy nás navždy opustila ma-
minka a babička, paní Marie vANčíková. V březnu letoš-
ního roku by se dožila 84 let. Dne 21. prosince vzpomeneme  
12. výročí úmrtí jejího bratra, pana Jana koBYlíkA. V červnu 
letošního roku by se dožil 81 let. Dne 27. prosince tomu bude  
24 let, co navždy odešel tatínek a dědeček, pan Jaromír vANčík, 
který by se letos v září dožil 94 let. S láskou a úctou vzpomínají za 
rodinu jen dcera Jana a vnuk Nicolas Mário. Děkujeme všem, kdo 
vzpomínají s námi. Zádušní mše za zemřelé se uskuteční v neděli 
22. prosince 2019 v 10.30 h v kostele sv. Vojtěcha.

Dne 17. prosince uplyne již 8 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan František kRček. S láskou a úctou vzpomí-
nají dcery Věra a Zdenka s rodinami.

I� když� jsi� od� nás,� maměnko,� odcházela� šťastná�
za� život,� který� jsi� prožila,� a� s� úsměvem� na� tváři,�
byl� to� velmi�bolestný� rok,� kdy�chyběl� tvůj�úsměv,� 
každodenní�vzájemné�pohlazení,�humorné�historky�
i�vtípky.�O�to�horší�bylo�dát�Ti�slib,�že�nebudeme�
smutnit�a�plakat�–�to�se�nedá�splnit,�protože�nám�
strašně�chybíš,�takových�človíčků,�jako�Ty�jsi�byla,�je�moc�málo�
a�my� se� stále� klaníme�před�Tvojí� fotografií�a�hladíme� ji. Dne 
19. prosince uplyne rok od úmrtí naší milované maměnky, paní 
ludmily kleMeNtovÉ. Měla spoustu kamarádů a přátel  
i mezi mladými – vzpomeňte prosím s námi. S obrovskou lás-
kou a úctou k tak výjimečnému člověku se klaní a vzpomínají 
dcera Soňa s manželem Drahomírem.

Dne 20. prosince uplyne 1. smutný rok od úmrtí 
našeho manžela, tatínka a dědečka, pana Jiřího 
ŽákA. Nikdy nezapomeneme. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka a syn Roman s rodinou.

Dne 20. prosince uplyne 10 let od úmrtí pana  
Bořivoje GÄRtNeRA. Vzpomíná rodina.

Dne 22. prosince by se dožila 65 let paní olga  
ABSoloNová a 12. prosince uplynulo 7 smut-
ných let, kdy nás navždy opustila. S láskou vzpo-
míná rodina.

Dne 25. prosince uplyne 8 let, kdy nás navždy 
opustil pan Milan kŘIvák. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, děti a vnuci.

Dne 25. prosince uplyne 1. rok, co nás opustila naše 
milá maminka, manželka, babička a prababička, 
paní Jaromíra ŠtĚBRová. Vzpomínají dcery 
Renata a Klára s rodinami a manžel Miroslav.

Zhasly�oči�plné�lásky�naší�maminky,�nezhasnou�však�
na�ni�vzpomínky. Dne 26. prosince uplyne 10 let, co 
nás navždy opustila naše maminka a babička, paní  
Marie Magdaléna RASChMANNová. S lás-
kou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 28. prosince uplyne 5 smutných let, kdy nás na-
vždy opustila naše maminka Marie kotáSková. 
Vzpomínají syn Vratislav, vnučky Ljuba a Vero-
nika.

Dne 29. prosince uplyne 15 smutných let od úmrtí 
pana Petra vAlSe. S láskou a úctou vzpomíná 
rodina a přátelé.

Dne 29. prosince si připomeneme 1. výročí od 
rozloučení s naší milovanou maminkou, babičkou  
a prababičkou, paní Marií NĚMCovoU. S lás-
kou a vděčností vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Dne 30. prosince uplyne 5 let, co 
nás náhle opustil náš bratr a syn, pan 
vlastimil SlAvík. Dne 14. prosin-
ce si připomeneme jeho nedožitých 
40 let. Zároveň jsme si připomněli 

dne 12. listopadu již dvanácté výročí úmrtí našeho 
tatínka a dědečka, pana Petra SlAvíkA. Kdo jste jej znali, 
vzpomeňte s námi. Rodina Slavíkova a Hlobilova

Dne 5. ledna uplynou 4 roky od chvíle, co nás opus-
tila naše milovaná maminka, babička a prababička, 
paní ludmila veSelá. Vzpomínají synové Mi-
roslav, Jan a Milan s rodinami.

9OtrOkOvické
nOviny

společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200  (a více, 
dle délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá 
TIC, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

BlAhOPŘÁnÍsPOlečensKÁ KROniKA

Provozní doba kanceláře
 Po: 8.00–16.00
	 Út,	St,	Čt: 9.00–15.00
	 Pá:	8.00–14.30

Soboty, neděle, svátky a mimo 
provozní dobu kanceláře, 

po telefonické dohodě 
na bezplatné telefonní lince 

800 12 12 11

POHŘEBNÍ SLUŽBA NONSTOP
Kancelář	Otrokovice	-	Baťov,	

Tř.	T.	Bati	1556,	Otrokovice	765	02

Tel.: 774 759 574
Stálá služba: 800 12 12 11

www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Naši	další	pobočku	najdete	v	Otrokovicích	na	Baťově,	
u	autobusového	nádraží,	nad	Pizzerií	Vassallo,	

hned	vedle	supermarketu	BILLA,	
kde	je	možné	i	pohodlně	zaparkovat.

inZeRCe

hodinový manžel – pro-
vádím drobné údržbářské 
práce všeho druhu pro firmy  
i domácnost. Lokalita: Otroko-
vice a okolí. Tel.: 733 209 024.

Provádíme stavební a zed-
nické práce, omítky, fasády, 
terénní úpravy, bytová jádra, 
dlažby, obklady, čištění fasád  
apod. tel.: 733 327 003.

vyměním garáž na náměstí 
3. května Otrokovice za garáž 
vedle ulice SNP Otrokovice- 
-Trávníky. tel.: 602 779 439

Přenechám zařízenou pedi- 
kúru v Otrokovicích-Baťov. 
tel.: 774 141 729.
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PlYnOseRVis-TOPenÍ 
Zdeněk srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla Karma, ohřívače 
vody Mora, Ariston, Enbra.  
Tel. 604 988 815.
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Během podzimních prázdnin se 
v ZŠ T. G. Masaryka  nezahále-
lo. Jakmile se z nich žáci vrátili, 
čekalo na ně v jedné z učeben 
opravdu velké překvapení.
Na celou zadní stěnu učebny 
vytvořil streetartový umělec Mi-
chal Štějdíř koláž z nejdůležitěj-
ších momentů československé 
historie za posledních sto let.

Od této chvíle ze stěny dohlí-
ží na výuku nejenom 1. český   
a československý prezident, ale 
tragická léta druhé světové vál-
ky připomene žákům výjev vý-
buchu granátu pod nacistickým 
vozem R. Heydricha, květnové 

dny roku 1945 připomíná pro-
jíždějící tank, atmosféru same-
tové revoluce přibližuje dobová 
demonstrace. Dvě mapy v rohu 
upozorňují na poklidné rozděle-
ní dvou národů do samostatných 
států. Významných událostí by-
chom našli jistě ještě mnohem 
více, ale limitem byla velikost 
stěny. Tyto výjevy budou vy-
učujícím napomáhat ve výuce  
a jistě se stanou inspirací k mno-
ha zajímavým diskusím se žáky 
na téma novodobých českoslo-
venských a českých dějin.
 Pavlína heReNtINová,
� ZŠ�T.�G.�M.

Evropský program Erasmus 
plus nabízí školám další mož-
nosti spolupráce a umožňuje 
studentům a učitelům poznávat 
nové rozměry evropské  vzdě-
lávací kooperace.

Střední průmyslová škola 
úspěšně navazuje na předchozí 
evropské projekty spolupráce 
a od září 2019 odstartovala  
s novým projektem „Health to 
meet you“. Ten se zaměřuje 
na zlepšení kvality vzdělávání  
v oblasti zdraví, zdravého ži-
votního stylu, používání digi-
tálních technologií a jejich vliv 
na zdraví člověka, reklamu 
ovlivňující život zejména mla-
dých lidí, na škodlivé aspekty 
životního prostředí a na vliv 
nedostatku sportu v lidském 
životě.  

Do projektu je, kromě České 
republiky, zapojeno pět zemí 
– Španělsko, Lotyšsko, Chor-

vatsko, Rakousko a Turecko.
Poslední listopadový týden 
se celý projektový tým sešel 
ve španělské Barceloně, aby 
si ujasnil cíle, rozdělil úkoly  
a naplánoval harmonogram 
projektu. Pedagogové se věno-
vali administrativním záleži-
tostem a současně se prostřed-
nictvím workshopů, přednášek 
a exkurzí seznámili se všemi 
aspekty projektu.

Neodmyslitelnou součástí 
projektových  mobilit jsou dis-
kuse, týmová spolupráce nebo 
výměna zkušeností. Oficiál-
ním jazykem je angličtina, kte-
rá je dorozumívacím nástro-
jem, ne cílem. Program první 
projektové mobility byl boha-
tý, naplněný prací, ale i pozná-
vacími aktivitami v nádherném 
španělském městě Barceloně.
 Dana MoŠNovSká,
� projektová�manažerka

Jednou je nic, dvakrát je zvyk 
a potřetí už můžeme hovořit  
o tradici. Tímto doplněným rče-
ním dáváme na vědomí, že od 
září letošního roku se po letech 
obnovila turistická činnost žáků 
na ZŠ Mánesova. 

Naše členská základna je vě-
kově rozmanitá. Každý měsíc 
vyrážíme na pěší výlety, do je-
jichž výchozích bodů se nechá-
me houpat vlakovou soupravou. 
Tento způsob dopravy je od-
jakživa součástí pěší turistiky.  
A není třeba velkých vzdálenos-

tí. Tři podzimní putování zname-
nala například vyškrábat se kol-
mým výstupem na sv. Hostýn, 
sázet stromy v Revíru Maleno-
vice nebo popíjet minerální vody  
v Luhačovicích. 

Každý z uvedených výletů 
byl něčím specifický. Destinace 
volíme náhodně, jen tu říjno-
vou jsme spojili s celonárodním 
svátkem Den stromů, a pod-
pořili tak úsilí malenovických 
lesníků. Říjnový den rozevřel 
náruč všem – ekologickým ak-
tivistům, nadšeným přírodověd-

cům, houbařům (na bedly bylo 
třeba vzít kosu) i těm nejmen-
ším, kteří věřili, že se v ranním 
oparu schovávají skřítkové  
a tančí víly. 

Listopadové putování jsme  
s ohledem na chladné počasí ra-
ději cílili na městskou zástavbu 
Luhačovic. Co všechno zde lze 
prožít, asi netřeba připomínat. 
Ale pokud chcete, nasměrují vás 
v infocentru. Nás vybavili zvu-
kovou mapou, která nabízí atrak-
tivní prohlídky města. Zajímavé 
bylo nahlédnout do Minigalerie 
rozhleden ČR, nenápadně ukry-
té mezi vilami. Je známo, že  
u nás je přes 500 rozhleden. 
Spolek Jurkovičův svět má 
zmapovánu podstatnou část 
z nich, krajově rozdělenou  
v naučné stezce zahrady galerie. 
Modely se dnes nelepí ze špejlí  
a sirek, ale moderní doba si s tím 
poradí 3D technologií. Svět ko-
lem nás je prostě pestrý a zajíma-
vý. Moc nás baví ho objevovat. 
A závěrem hádanka: Kam se vy-
dáme příště? (Zkusíme Hanácké 
Athény.) 

 eva ŠíDová, 
� vedoucí�turistického�kroužku

Nadšení turisti jsou i na Mánesce

Bohatá úroda. Letošní�podzim�houbám�opravdu�přál.�Místy�se�
mohlo�jít�na�bedly�doslova�i�s�kosou.� Foto: ZŠ Mánesova 

SPŠ odstartovala novou část erasmu

historii připomíná žákům koláž 

Překvapení ve třídě. Jednu z učeben zdobí koláž znázorňující 
důležité historické momenty naší republiky.  Foto: ZŠ t. G. M.

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice
Vyplatíme vám

až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Odvoz ZDARMA

Protokol o ekologické 
likvidaci

email: marek.dynka@seznam.cz

Společnost tehoS s. r. o. 
hledá

pracovníka/pracovnici 
na pracovní pozici 

správce 
 Rekreační oblasti  

Jedná se o sezonní práci na 
základě dohody o pracovní 
činnosti.

Požadujeme:
• organizační schopnost
• technický typ
• spolehlivost a dochvilnost
• aktivní přístup k práci
• zodpovědnost
• komunikativnost
• časovou flexibilitu

Nástup: duben 2020
Místo výkonu práce: areál 
Rekreační oblasti Štěrkoviště 
v Otrokovicích

Nabízíme:
• mladý kolektiv
• firemní benefity
• příjemné prostředí rekreač-
ního areálu
kontaktní osoba:
Marie Skopalová
tel.: 606 762 352 

KURS ANTISTRESOVÉHO 
CVIČENÍ 

V OTROKOVICÍCH          

Středy  a pátky: 16.00 – 17.30

VÍKENDOVÝ KURS 
HORMONÁLNÍ JÓGY        

8. 1. – 26. 2. 2020  
10 lekcí x 1,5 hod.

25. – 26. 1. 2020 
15 výukových  hodin

Více na: www.ckzdravi.cz
Mobil: 721 529 745
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Tak jako v minulých letech se  
i v tomto roce zapojila ZŠ Tráv-
níky do dobročinné sbírky Bílá 
pastelka, kterou již dvacátým 
rokem pořádá Sjednocená or-
ganizace nevidomých a slabo-
zrakých v ČR (SONS). Koupí 
bílé pastelky, symbolu slepec-
ké hole, podpořili naši žáci se 
svými rodiči zrakově postižené, 
kteří díky vybraným finančním 
prostředkům na pořízení vý-
ukových programů mohou žít 
samostatný a nezávislý život. 
Letos nás podpořili i zaměst-
nanci společnosti SMO, kteří 
nemalou měrou přispěli k napl-
nění kasičky.
Prodeje se ujali dva chlapci ze 
třídy VI. B Lukáš Andrýsek  
a Petr Bár. Hochům se díky je-

jich skvělé práci podařilo vybrat 
nejvíc peněz ze všech dvojic ve 
Zlínském kraji a navíc se umís-
tili na krásném druhém místě  
v rámci celé ČR. Za odmě-
nu byli pozváni do Prahy na 
slavnostní akci nazvanou Po-
děkování nejlepším, na níž je 
kromě pochvaly a dárků čeka-
la i návštěva Muzea hlavního 
města Prahy s expozicí Praha 
Karla IV.  „Seděli jsme hned ve 
druhé řadě a byli vystresovaní, 
kdy vyhlásí naše jména a my 
budeme muset jít na pódium  
a něco říct. Nakonec to všechno 
dopadlo dobře a užívali jsme si 
dárky. Stálo to za to, příště do 
toho jdeme zas,“ sdělil jeden  
z oceněných.  Jiří ovečkA,
� ZŠ�Trávníky

Bílá pastelka byla opět úspěšná

nejlepší. Lukáš�Andrýsek�a�Petr�Bár�si�jeli�do�Prahy�převzít�za�
své�úsilí�ocenění.  Foto: ZŠ trávníky

Štěrkoviště v otrokovicích
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 724 11 88 58
náměstí 3. května 35 CAIROO VIP

oční optika

AKCE

1490 Kč

Kompletní 
brýle

14. 22.15. 21.

Využijte adventní
otevírací doby

8:30 - 12:00 hodin

OTROKOVICE
+420 601 601 802
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w.bydlenisjakubem
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otrokovice se naladily na vánoce. Našel se čas i na dobročinnost

Malí zpěváci.�V�první�části�slavnostního�programu�si�mohli�návštěvníci�užít�
vystoupení�žesťového�kvintetu�Ivana�Dřínovského�a�zazpívat�si�mohli�také�spo-
lečně�s�žáky�otrokovických�škol.�Ve�druhé�části�hrála�kapela�Foxy�Hunters.

Přání.�Krásnou�předvánoční�tradici�zavedli�i�hasiči�z�Kvítkovic.�Ti�již�šes-
tým�rokem�pořádají�oblíbenou�akci�Vánoční�hvězda.�Děti�si�vymalovaly�pa-
pírové� komety� podle� svého� vkusu� a� vepsaly� do� nich� svá� přání.� A� ta� byla�
opravdu�různorodá�a�ne�vždy�šlo�jenom�o�materiální�věci,�ale�některá�byla�
psaná�opravdu�od� srdce.�„Aby�byly� všechny�děti� šťastné“�nebo:�„Aby� se�
babička�brzy� uzdravila“.�Všechny�hvězdy� pak� hasiči� připevnili� na� velkou�
kometu,�která�bude�viset�během�celých�Vánoc�v�parku�u�kostela�sv.�Anny.

Kořeněné. Svařené�víno�připravovali�dobrovolníci�již�od�brzké-
ho�odpoledne�ve�velkých�kotlích.�Jeho�koupí�navíc� lidé�přispěli�
na�dobrou�věc.

Plné náměstí. Spojení�příjemného�s�užitečným�patří�k�vánočnímu�
období,�a�proto�se�již�12�let�konají�na�náměstí�souběžně�dvě�akce:�roz-
svícení�vánočního�stromu�a�Otrokovice�pomáhají�potřebným.���

Vlastní výroba. Kdo�se�chtěl�
zahřát,� mohl� navštívit� vánoční�
dílničky� DDM� Sluníčko� v� pro-
storách� Otrokovické� BeSeDY� 
a� vyrobit� si� třeba� ozdobu� na�
stromeček.
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Otrokovice, tř. Osvobození 1033
(mezi obchody Lidl a Kaufl and)
Po–Pá: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel.: 605 000 821

V AKCI DO 20. 12. 2019
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.... v roce 2020 do nových výrobních prostor přijmeme:

Nabízíme:

www.hartpress.cz

Tiskárna Otrokovice

• ofsetové tiskaře
• pomocné tiskaře
• manipulační pracovníky
• pracovníky do knihárny

nadstandardní platové podmínky

možnost profesního růstu a vzdělávání

zaměstnanecké benefity

individuální přístup k zaměstnancům

Více informací poskytne
Ing. Monika Hotařová 
T: +420 608 958 547
E: hotarova@hartpress.cz

Jedná se o práci na jedno i vícesměnný provoz.

        

Klub Extrémních Sportů Bukovjan – KESBUK z.s. pořádá: 

TRAILOVÝ BĚH TŘÍ KRÁLŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

III. ročník běžeckého závodu na 5 a 10km 
 

Sobota 5.1.2019 v 10:00 hod. Otrokovice 
 

Přihlášky: osobně v den závodu od 8:00 h do 10:00 h, vyplněním přihlášky, kterou závodník 
obdrží při registraci. 

Startují: všichni řádně přihlášení závodníci na vlastní nebezpečí, mladší 18let pouze s 
písemným souhlasem zákonného zástupce. 

Startovné: dospělí 100 Kč/ Junioři 50 Kč/ děti ZDARMA. Pro každého startujícího čaj a 
polévka v cíli.  

Kategorie: vždy pro 5 i 10km. 
M1: Junioři 16 -20 let  Z1: Juniorky 16 -20 let     D1: Děti do 5 let (400m) 
M2: Muži 21- 40 let  Z2: Ženy 21- 40 let      D2: Děti 6 – 10 let (800m) 
M3: Muži 41 – 50 let  Z3: Ženy 41 – 50 let      D3: Děti 11 – 15 let (1200m) 
M4: Muži 51 a více  Z4: Ženy 51 a více 
 
Start:  děti – dle kategorií od 10:00 hod 
 10 km – 10:35 hod 

5 km – 10:45 hod 
Tratě: trailový 5km okruh s převýšením 200m, 95% lesní cesta, louka. 

Vyhlášení: dětské závody ihned po doběhu. 10 a 5km po zpracování výsledků (cca 12:00). 

Ceny: věcné ceny dle kategorií + ceny pro děti. 

Místo závodu: Otrokovice, areál Kynologického klubu, za mostem pro pěší u křižovatky ul. 
Moravní a K. Čapka.    

Parkování: Otrokovice, ulice Moravní a K.Čapka. 

Aktuální informace:            www.facebook.com/KESBUK 

Partneři závodu:  
 

Místo: areál Kynologického klubu, za 
mostem pro pěší u křižovatky ulic Mo-
ravní a K. Čapka
Tratě: 5km trailový okruh s převýšením  
200 m, lesní cesta, louka. 

Start
 děTI od 10 hodIN

   10 KM v 10:35 hod.                                       
      5 KM v 10:45 hod. 

Klub Extrémních Sportů Bukovjan
 – KESBUK z. s. pořádá:

4. ročník Tříkrálového 
trailového běhu

11. ledna 2020

Aktuální informace:
www.facebook.com/KESBUK

Fotbálkem na pomoc trojčatům

Jako každý rok, tak i letos pořádal Jez-
decký klub Zlín se sídlem v Otrokovicích 
Podzimní halové závody v kryté hale 
hřebčince Tlumačov, které se konaly 10. 
listopadu. Celkem startovalo 98 jezdců  
z 25 stájí. 

Jezdci startovali v šesti soutěžích růz-
ných obtížností. Těchto závodů se můžou 
zúčastnit jezdci i koně začátečníci bez li-
cence.

 V první soutěži do 60 cm se jako 
první umístila Michaela Kelová s ko-
něm MS Custom Chilli z JK Ranč Tlu-
mačov. V druhé soutěži do 70 cm na 
limitovaný čas vyhrála Tereza Dušán-
ková s koněm Merci 8 ze Stáje Dolina 
Staré Město. Třetí soutěž stupně ZZ  
s návazným rozeskakováním vyhrála 

Kateřina Benediktová na koni Ruleta II 
z JK Sport Pravčice. Čtvrtou soutěž ZM  
s návazným rozeskakováním vyhrála Ka-
rolína Smýkalová s koněm Mars 1 ze stáje 
SK Allmetal Martinice o. s. Pátá soutěž 
Parkur stupně Z s návazným rozeskako-
váním se nejlépe povedla Adéle Žákovské  
s koněm Sagána L z JK Prusinovice.  
V šesté, poslední soutěži s nejvyšší obtíž-
ností do 105 cm bez žolíka zvítězila Mar-
cela Podsedníková s koněm Jessy Jamess 
z JK Osada Lípa.

Chceme poděkovat generálním partne-
rům městu Otrokovice a Zlínskénu kraji 
za finanční podporu těchto závodů. Děku-
jeme i ostatním partnerům, kteří se podí-
leli na soutěžích.  Mirka JURčíková,
� JK�Zlín 

v halových závodech se předvedlo 98 jezdců

I v tomto roce se mohou milovníci fotbalu 
těšit na tradiční benefiční Vánoční fotbá-
lek, který se uskuteční 25. prosince od 10 
hodin na Sportovním areálu Baťov v Ot-
rokovicích.

V týmu Výběru kraje se představí 
hráči z prvoligových týmů Zlína, Slo-
vácka či Jablonce, druholigových týmů 
Dukla Praha, Zbrojovka Brno, třetiligo-
vé Kroměříže či divizních Skaštic, ale  
i již neaktivní hráči a na soupisce se objeví  
i zástupce otrokovických Pantherů. Pro-
ti Výběru kraje se postaví otrokovický 
SK Baťov 1930, který v aktuální sezoně  
v krajském přeboru hájí druhé místo.

Vstupné na zápas je dobrovolné a sou-
částí zápasu bude i prodej slosovatelného 
magazínu. Loni bylo vybráno krásných 
100 tisíc korun. Část výtěžku byla věno-
vána malé Valentýnce z Otrokovic, která 
se statečně pere s akutní formou leukémie 
a také nadaci Šance Olomouc pomáhají-

cí s léčbou hematologicky a onkologicky 
nemocných dětí. V letošním roce byla 
vybrána rodina Hráčkova z Kunovic, 
kterým se předčasně narodila trojčátka – 
Viktorka, Amálka a Žofinka. Holčičky 
se narodily už v pátém měsíci těhotenství  
a přinesly si na svět řadu vážných zdra-
votních obtíží. Velkou nadějí pro holčičky 
jsou intenzivní neurorehabilitační pobyty, 
díky kterým dělají velké pokroky. Jeden 
takový pobyt pro všechny tři holčičky vy-
jde až na 250 000 korun. 

„Chtěli bychom poděkovat všem lidem, 
kteří pomáhají s organizací zápasu, hrá-
čům, sponzorům a také správcům hřiště  
a firmě TEHOS s. r. o., která nám umož-
nila pořádání zápasu ve sváteční den. 
Doufám, že se společně potkáme, osla-
víme vánoční svátky a hlavně pomůžeme 
dobré věci,“ sdělil ambasador projektu 
Jakub Jugas.  Jakub JUGAS,

 ambasador�projektu 

BENEFIČNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

STŘEDA / 25. 12. 2019 / 10:00 HOD.
SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV, OTROKOVICE

TOMBOLA O HODNOTNÉ FOTBALOVÉ CENY (DRES Z LIGY MISTRŮ NEBO DRES REPREZENTACE ČR A MNOHO DALŠÍCH) > VÝTĚŽEK CELÉ AKCE PUTUJE NA DOBROU VĚC!
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