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Město čeká letos deset významných akcí
Nabídnout obyvatelům Otrokovic i jejich návštěvníkům
pestrý společenský a kulturní
program je jednou ze snah vedení města. Výsledkem je deset
událostí, které jsou zařazeny
do „Akcí městského významu
2019“. Tento seznam schválili
radní na svém jednání.
Téměř každý měsíc v roce
nabídne město alespoň jednu
významnou akci.
První čtvrtletí zahájí tradiční Městský ples Otrokovice,
v únoru budou předána ocenění nejlepším otrokovickým
sportovcům a v březnu se bude
slavit Den učitelů slavnostním
předáním cen pedagogům.
V dubnu přivítáme na náměstí 3. května jaro. Májová
pouť a odemykání vody potěší
v květnu zejména nejmenší občánky.
Nejrozsáhlejší společensko-kulturní akcí budou i v následujícím roce třídenní Otrokovické letní slavnosti, které se
uskuteční tradičně v červenco-

vém termínu od 19. do 21. 7.
2019.
Ani v tomto roce nebude
vynechána mezinárodní hobby
cyklojízda Dubnica nad Váhom – Otrokovice a zářijový
Evropský týden mobility, který nabídne akce pro všechny
věkové kategorie. Tyto dvě
události sice nejsou zařazeny
v akcích významného charakteru, ale pro svoji oblíbenost se
staly součástí pravidelně konaných akcí. Evropský týden mobility zajišťuje odbor dopravně-správní ve spolupráci s DDM
Sluníčko.
Koncem září se návštěvníci mohou těšit na Michalskou pouť, v měsíci říjnu pak
na Slavnostní večer k vyhlášení samostatného čs. státu, kde
budou tradičně předána ocenění významným osobnostem.
V polovině listopadu projde
městem lampionový průvod
a na večerní obloze se rozzáří
ohňostroj.
Vánoční strom se v Otroko-

O sportovní slávě

19. ledna

Otrokovické letní slavnosti

8. února

Evropský týden mobility

19.–21. července
16.–22. září

Ocenění pedagogických pracovníků

28. března

Michalská pouť

Vítání jara 		

14. dubna

Slavnostní večer k založení ČSR

24. října

1. května

Lampionový průvod a ohňostroj

16. listopadu

Rozsvícení vánočního stromu

29. listopadu

Májová pouť a odemykání vody
Hobby cyklojízda 		

23. června

29. září

úvodní slovo
Vážení čtenáři,
prvním narozeným občánkem
našeho města je holčička Linda, na svět přišla ve zlínské
porodnici 3. ledna. Přeji jí
do života jen to dobré, stejně jako všem dětem, které se
v Otrokovicích narodily a narodí.   A protože začátek nového roku je tím nejvhodnějším obdobím pro ohlédnutí se
za rokem uplynulým, dovolím
si trochu statistiky. Vloni se
v Otrokovicích narodilo celkem 180 dětí, z toho 91 holčiček a 89 kluků, z nichž bylo 6

dvojčátek. Nejčastějším jménem pro chlapce byl Dominik
a u děvčat to byly Johana,
Hana a Ema. Měsíční průměr
byl 12 až 17 narozených dětí
s výjimkou měsíce září, kdy
byl počet narozených nejnižší,
a to 5 dětí.
V průběhu roku jsme v naší
nově zrekonstruované obřadní síni přivítali 132 dětí, ze
147 oslovených rodičů pouze
15 neprojevilo zájem o slavnostní obřad. V minulém roce
se v naší krásné obřadní síni
nejen vítali občánci do života,

Tříkráloví koledníci přinášeli i radost

vicích na náměstí rozsvítí 29.
listopadu 2019 a k této oblíbené
události už neodmyslitelně patří charitativní akce Otrokovice
pomáhají potřebným.
Většinu „Akcí městského významu 2019“ pořádá pro město
kulturní a kongresové centrum
Otrokovická BESEDA ve spolupráci s odborem školství
a kultury. „V průběhu roku pořádáme celou řadu dalších kulturně-společenských akcí pro
veřejnost. I letos připravujeme
a nabízíme divadla, koncerty,
kina, festivaly, výstavy a přednášky. Stačí sledovat náš web
www.otrokovickabeseda.cz,
měsíční program naleznete
také v Otrokovických novinách
a některé akce zveřejňujeme
prostřednictvím plakátovacích
ploch a billboardů ve městě.
Zájemci o kulturu jsou u nás
srdečně vítáni,“ uvedl jednatel
Otrokovické BESEDY Filip
Pastuszek.
Romana STEHLÍKOVÁ,

mluvčí města

Termíny akcí městského významu 2019
Městský ples Otrokovice

Inzerce

18. ledna 2019
číslo 1 – ročník 29
zdarma – neprodejné

ale po dokončení rekonstrukce od měsíce dubna zde vstoupilo do svazku manželského
23 párů. Další tři svatby byly
církevní, ty se uskutečnily
v kostele sv. Vojtěcha, a 3
svatby se odehrály v areálu
rekreačního střediska Štěrkoviště.
Doufám, že v letošním roce
bude počet narozených dětí  
i počet svateb ještě větší, protože tyto události v životě člověka jsou ty nejkrásnější. 

Hana Večerková,

místostarostka

K + M + B. Tyto tři iniciály, které jsou odvozovány od

věty Christus Mansionem Benedicat, neboli „Kriste, požehnej toto obydlí“, zdobí od 5. ledna nejedny dveře obyvatel Otrokovic. Právě v tento den se do ulic města i okolních
obcí vydala bezmála stovka malých i větších koledníků,
aby všem lidem přinesli přání všeho dobrého do nového
roku. A neodradila je ani bohatá sněhová nadílka. Mnoha
lidem, zvláště pak těm starým a osamělým, vyloudili nejeden úsměv na tváři a přinesli aspoň trochu radosti v jejich
nelehkých životních situacích. „Děkujeme všem, kdo naše
koledníky mile přijali, i těm, kteří svým přispěním do sbírky ukázali, že jim osudy druhých nejsou lhostejné,“ vzkázal
pastorační asistent Charity Otrokovice Jan Žalčík. V letošním roce se podařila vybrat vysoká částka. Lidé z Otrokovic
i okolních obcí nakonec věnovali na dobrou věc 743 612
korun. „Podstatná část výnosu zůstane v naší otrokovické
Charitě, díky čemuž můžeme pomáhat lidem z našeho okolí, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Z výtěžku minulé sbírky jsme například přispěli mladému chlapci na přístroj na vykašlávání, bez kterého nemůže dýchat, rodině,
která se ocitla v tíživé situaci, jsme finančně i organizačně
pomohli s opravou střechy, která byla v havarijním stavu,“
vyjmenoval dále Žalčík. V letošním roce dostanou malý dárek obyvatelé Charitního domova pro seniory. „Z vybrané
částky jim chceme pořídit klimatizaci na pokojích, opravit
balkony na budově tohoto domova. Ale kromě toho také
rádi pomůžeme dalším jednotlivým žadatelům o přímou pomoc,“ doplnil dále pastorační asistent Charity. 

(šar), foto: Šárka Šarmanová
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Snímky: archiv úapp, Anna Novotná

Rozestavěná část jihovýchodního obchvatu ukrývala zajímavé nálezy

Miska z doby bronzové. V místě obchvatu bylo osídllení zemědělského charakteru. Jámy sloužily
Napřed odkrýt. Po shrnutí šedesáticentimetrové vrstvy ornice
dokážou archeologové podle změněné barvy půdy najít a ohraničit
jámy, které vyhloubili lidé v mladší a starší době bronzové, tedy
zhruba dvanáct set let před naším letopočtem.

Opravdová rarita. O kvítkovické venuši se možná jednou bude

psát v učebnicích. Jednak je mnohem mladší než tyto typy sošek
z jiných nalezišť, a navíc zobrazuje muže. Zprávy o nálezu proběhly i celostátními sdělovacími prostředky.
V souvislosti s plánovaným
budováním
jihovýchodního
obchvatu Otrokovic probíhal
od podzimu roku 2017 předstihový záchranný výzkum
na třech plochách budoucí
stavby. Přípravné práce pro
předstihový výzkum započaly
dvěma rozsáhlými skrývkami
v místě komunikačních uzlů
u Napajedel, kde se však nepodařilo žádné výrazné stopy
předchozího osídlení identifikovat.
O to více nálezů však archeologům nabídla poslední
z ploch určených pro předstihový výzkum na katastrálním

území Kvítkovic u Otrokovic.
Tam se podařilo již v listopadu 2017 (poloha „Nábřeží“)
identifikovat první archeologické objekty, mezi kterými
se vyjímaly především čtyři
hroby nitranské kultury z počátku starší doby bronzové.
Po zimní přestávce došlo k rozsáhlému plošnému odkryvu
v místě napojení na stávající
komunikaci D55. Odkryta byla
dvě poměrně rozsáhlá sídliště
s několika desítkami zahloubených archeologických objektů,
kterým dominovaly rozměrné
exploatační jámy (hliníky, z
nichž se těžil stavební ma-

jako takzvané hliníky, ze kterých se brala hlína a jíl na stavbu domků. Často se do nich po vytěžení
naházel různý odpad včetně střepů. Z některých šla složit znovu nádoba.

Potřebný stín. Počasí na jaře a na počátku léta, kdy se prováděl záchranný archeologický prů-

zkum, bylo opravdu tropické, a koneckonců vedra pokračovala až téměř do konce září. Slunce zmáhalo nejen archeology, ale často znemožňovalo kvalitní nafocení zaměřovaného objektu. Ke slovu tak
přišla plachta, která slunečním paprskům zabránila hru světla a stínu.

teriál) nebo charakteristické
kruhové zásobní jámy. Zkoumané sídliště v poloze „Přední
mezicestí („Za chmelínem“)“
má nejméně dvě fáze osídlení.
Starší je reprezentována takzvanou věteřovskou skupinou
ze sklonku starší doby bronzové, mladší pak časnou fází
kultury popelnicových polí
(kultura lužická) z mladší doby
bronzové. Mezi atraktivní nálezy se řadí kompletní štítová
spona spinderfeldského typu,
vyzvednutá z jednoho z hliníků – tento nález v sídlištním
kontextu, navíc v objektu se
zmíněným exploatačním cha-

rakterem, se dá přinejmenším
považovat za neobvyklý. Ještě výraznějším objevem však
byl nález keramické antropomorfní plastiky se vsazeným
bronzovým korálem ve středu
hrudi v jednom ze sídlištních
objektů mladší doby bronzové.
Tento nález na běžném nížinném sídlišti je možno prohlásit
oprávněně za unikátní. Jedná
se pravděpodobně o kultovní
předmět, vztahující se k etablujícímu se slunečnímu kultu,
a bronzová ozdoba na hrudi
pravděpodobně
představuje
tzv. pektorál – s největší pravděpodobností jde o zpodob-

nění božstva nebo vysokého
duchovního, božstvo zastupujícího. Analogie ke zmíněné
plastice se doposud podařilo
najít v oblasti formování lužické kultury v dolním Slezsku
nebo ve Francii. Předstihová
etapa byla ukončena v červnu
2018. Na podzim se rozběhnou
vlastní práce na stavbě s tím,
že archeologické nálezy jsou
očekávány ještě v navazujícím
úseku k zemědělskému statku
v Kvítkovicích.
 Mgr. Miroslav Popelka,
 detašované pracoviště Ústavu
archeologické památkové péče

Brno pro Zlínský kraj

Konečná suma sbírky „Otrokovice pomáhají potřebným“ je 290 tisíc
Konečná suma, která se vybrala v rámci charitativní akce Otrokovice pomáhají potřebným, je
skutečně rekordní. Veřejná sbírka byla ukončena
31. 12. 2018. A při součtu finančních prostředků
vybraných prodejem vánočního svařeného vína
a občerstvení i příspěvků od sponzorů se konečná částka nakonec vyšplhala na 290 077 korun.
„Rád bych touto cestou poděkoval nejen dob-

U stánků. Část peněz se podařilo získat prodejem svařeného
vína a dalšího občerstvení. 
Foto: Šárka Šarmanová

rovolníkům, ale všem sponzorům, kteří na tuto
sbírku přispěli. O tom, kam peníze půjdou, bude
rozhodovat městské zastupitelstvo, když vybranou částku rozdělí mezi otrokovickou Naději,
Šanci Olomouc a nadaci Národ dětem,“ uvedl
starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Charitativní
akci uspořádalo město společně s Nadějí při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu.  (šar)
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aktuálně z města

Lidé mohou přijít diskutovat o obchvatu

Otrokovice patří mezi deset NEJ měst ČR

Jakým způsobem probíhá
a dále se bude ubírat výstavba
části jihovýchodního obchvatu
Otrokovic, mohou zjistit občané na veřejném setkání, které
zprostředkovalo vedení radnice.
Setkání se uskuteční již ve
středu 23. ledna v 16 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice
v Kvítkovicích.
Dotazy veřejnosti jsou připraveni zodpovídat nejenom
představitelé města Otrokovice, ale také zástupci Ředitelství
silnic a dálnic.
Důvod, proč se město rozhodlo uspořádat takové veřejné

Že jsou v Otrokovicích pěkná místa, vyplývá z opětovného
umístění v soutěži, ve které rozhodují svým hlasováním občané
Česka. Již od roku 2010 Otrokovice získávají ocenění a umisťují
se v první desítce mezi přihlášenými městy v celorepublikové
soutěži „NEJ město a obec Čech a Moravy“. A ne jinak tomu
bylo i v loňském ročníku, kdy se Otrokovice umístily na osmém
místě. „Výsledkem jsem velmi potěšen. Chtěl bych velmi poděkovat nejen těm, kteří pro naše město v soutěži hlasovali, ale
také všem, kteří svou měrou přispěli k rozvoji Otrokovic a udržují město upravené,“ uvedl starosta města Jaroslav Budek. Otrokovice obstály v konkurenci měst, jako jsou například Praha,
Kadaň, Jindřichův Hradec nebo Plzeň. Soutěž každým rokem
pořádá celorepublikový informační portál CZREGION. A ten
letošní ročník vypukne 1. dubna. 
(ste)

Konec zkratky od dálničního přivaděče

Betonové svodidlo nyní brání v průjezdu vozidlům po polní
cestě od dálničního přivaděče do ulice Smetanova v Otrokovicích. Radní se rozhodli vyhovět stížnostem místních a rozhodli
tuto komunikaci zavřít. „Lidé si písemně stěžovali na neutěšený
stav životního prostředí a hluk, který ve velké míře způsobují
vozidla, která si zkracují cestu z dálničního přivaděče a projíždí
pod okny jejich domovů. Po vyhodnocení situace jsme rozhodli
žádosti vyhovět a nechat tuto nezpevněnou komunikaci uzavřít,“
uvedl starosta Jaroslav Budek. Dle vyjádření vedoucí odboru dopravně-správního Renáty Krystyníkové není odbočování
na účelovou komunikaci ani bezpečné vzhledem k šířce sjezdu
a rychlosti vozidel, která je 90 km/h. Vozidla jsou na betonovou
zábranu upozorněna dopravním značením z obou stran cesty.
„Svodidlo je nyní umístěno tak, že jej není možné z žádné strany
objet. Vzhledem k jeho váze 3,5 t nepředpokládáme, že by je
mohli lidé posunout či odstranit,“ uzavřela Krystyníková. (red)

setkání, je prostý. „Stále častěji
se na nás obracejí s dotazy týkajícími se této velké stavby
obyvatelé Otrokovic, zejména
z části Kvítkovice. A protože
je investorem Ředitelství silnic
a dálnic ČR, rozhodli jsme se
iniciovat tuto besedu, aby byli
občané informováni přímou
cestou a nikoliv zprostředkovaně,“ vysvětlil starosta města
Jaroslav Budek.
Jihovýchodní část otrokovického obchvatu se začala
stavět na konci října loňského
roku. Dostavbou obchvatu se
neuleví pouze dopravě páteřní
silnicí přes Otrokovice, ale také

přetížené křižovatce v Kvítkovicích.
Stavba je rozdělena na tři
etapy, měla by trvat necelé tři
roky. Nový úsek bude měřit
něco málo přes tři kilometry.
Náklady dosáhnou 709 milionů
korun bez DPH.
Informace na besedě podají zástupci ŘSD v čele s ředitelem Karlem Chudárkem,
starosta Otrokovic Jaroslav
Budek, místostarostka Hana
Večerková, zástupce zhotovitele a další kompetentní osoby.
Všichni jste srdečně zváni.
Romana Stehlíková,

mluvčí města

Fotograf extrémních sportů vystavuje v galerii

Lidé odevzdali 1 200 litrů použitého oleje

Už bezmála dva roky mohou Otrokovičtí nosit do sběrných dvorů použitý kuchyňský olej. Tímto krokem se snaží město zabránit
tomu, aby lidé použité tuky vylévali do kanalizace. „Snad každý
už dnes ví, že vylévání kuchyňských olejů do odpadních rozvodů
a dále do městské kanalizace není tím nejlepším řešením. „Odměnou“ za takovéto vylévání jsou trubní rozvody a kanalizace
zanesené ztuhlými oleji, zápach a komplikované čištění. Těmto
nepříjemnostem lze snadno předejít, pokud jsou použité oleje v jakékoli uzavíratelné plastové nádobě předány na nejbližší sběrný
dvůr do označeného kontejneru,“ vysvětlil jednatel Technických
služeb Otrokovice Vladimír Plšek. Nová legislativa v oblasti
odpadového hospodářství ukládá obcím povinnost zajistit od
1. 1. 2020 místa pro oddělený sběr použitých jedlých olejů
a tuků. Otrokovice tuto službu nabízí již od roku 2017. Vloni se
podařilo nashromáždit 1 200 litrů použitého oleje, což je o padesát procent více než v předešlém roce. Použitý olej následně
slouží jako přídavek do bionafty. 
(šar)

Více na www. otrokovice.cz

Cena tepla v Otrokovicích
Předběžná cena tepelné energie
pro letošní rok bude pro více
než 5 600 otrokovických domácností a celou řadu objektů
občanské vybavenosti, které
jsou odběrateli tepelné energie
ze zařízení městské společnosti
TEHOS, o necelá 4 % bez DPH
vyšší než předběžná cena tepelné energie roku 2018.
Přesně o tolik se totiž zvyšuje cena nakupované tepelné
energie od Teplárny Otrokovice, a. s. Ta k tomuto kroku
přistoupila z důvodu rostoucích nákladů na palivo, zvýšení
ceny nakupovaných emisních
povolenek a investic do ekologických opatření.
Po projednání v dozorčí radě
společnosti a následně v Radě
města Otrokovice ve funkci
jediného společníka obchodní
společnosti TEHOS s. r. o. je
předběžná cena tepelné energie

pro rok 2019 ve výši 510,78
Kč/GJ bez DPH, tj. 587,40
s DPH (15 %). Pozn.: Poslanecká sněmovna těsně před
Vánocemi schválila snížení
sazby DPH na teplo a chlad
z nynějších 15 na 10 procent.
Tuto změnu sazby však ještě
musí schválit Senát a podepsat
prezident republiky. Změna
se pak stane platnou, až vyjde
ve Sbírce zákonů a s účinností
od data uvedeném v zákoně.
Pokud by se aplikovala snížená desetiprocentní sazba DPH,
pak by předběžná cena tepla
pro rok 2019 byla 561,86 Kč/
GJ s DPH (10 %), tedy dokonce nižší než v roce 2013.
Výsledná cena tepelné energie bude známa až začátkem
letošního roku po provedení
její výsledné kalkulace.

Tomáš Morys,

jednatel TEHOS

Uznávaný. Když se sport promítne do fotografické vášně, vznikne z toho bezesporu krásná sbírka
poutavých fotografií. Právě takovou mohou lidé vidět až do 3. února v Městské galerii Otrokovice.
Autorem všech snímků je známý fotograf Jan Kasl, který osobně přijel i na slavnostní vernisáž, která
se uskutečnila 7. ledna. Výstava, kterou pořádá Fotoklub BESEDA Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU, je ohlédnutím za jeho desetiletou prací a zejména za jeho největší vášní, kterou
jsou sportovní fotografie. Jan Kasl se už jako velice mladý dostal mezi světovou špičku sportovních
fotografů do portfolia společnosti Red Bull. Díky tomu mohl procestovat svět a fotit elitní sportovce na mnoha místech světa. Nejvíce ho baví zachytávat momenty mimo komfortní zónu, kam často
strhává i všechny ostatní, a díky tomu vznikají unikátní záběry. Během svých projektů pracuje často
ve velmi náročných podmínkách a potýká se s různými přírodními živly. Městská galerie je otevřená
každý den kromě pondělí od 14 do 18 hodin.
(šar), foto: Martin Vacula

Rozpočet města je zatím provizorní
Město Otrokovice bude až
do poloviny února hospodařit
s rozpočtovým provizoriem.
Jeho pravidla schválili v prosinci
na svém zasedání zastupitelé.
Rozpočet na následující rok se
obvykle schvaluje na posledním
zasedání zastupitelstva v daném
roce. V druhé polovině roku
2018 se však uskutečnily volby
do obecních zastupitelstev, a jelikož obsazení finančního výboru
bylo schváleno až na tomto zasedání, nebyl členům Zastupitelstva města Otrokovice předložen
návrh na rozpočet 2019 k jeho
schválení, protože čas na jeho
projednání byl příliš krátký.
„Aby se mohlo město řídit
rozpočtovým provizoriem, bylo
nutné schválit jeho pravidla.
Výdaje jsou stanoveny na jednu
dvanáctinu schváleného rozpočtu roku 2018. Tento postup

byl uplatňován i v minulých letech, ve kterých se konaly volby do obecních zastupitelstev,
a v hospodaření města nezpůsobil žádné problémy,“ vysvětlil
vedoucí ekonomického odboru
Jaroslav Dokoupil.
Dalším důvodem rozpočtového provizoria byl i fakt, že
v době, kdy zasedalo městské
zastupitelstvo, nebyly známy
ani rozpočty České republiky
a ani Zlínského kraje, které se
budou schvalovat v pozdějších
termínech. A vzhledem k tomu,
že v některých částech na ně navazuje také rozpočet Otrokovic,
přistoupili zastupitelé k rozpočtovému provizoriu.
Členům
zastupitelstva
bude předložen ke schválení rozpočet na rok 2019
na zasedání, které bude
13. února 2019. 
(ste)

Starosta SDH
skončil ve funkci
Dlouholetý starosta jednotky
Sboru dobrovolných hasičů
Kvítkovice Lumír Nedbal
odchází z funkce. Jako výraz
poděkování za jeho práci mu
předal starosta Otrokovic Jaroslav Budek pamětní list a pamětní minci. Novým starostou
SDH se stal Martin Holčík.
Kvítkovičtí dobrovolní hasiči
stojí u řady akcí, i když nehoří.
V části Kvítkovice zabezpečují kulturu, také pořádají soutěže historické požární techniky,
každoročně staví májku a spolupracují s městem na dalších
akcích. V neposlední řadě
pracují s dětmi a vychovávají
tak nové hasiče. Lumír Nedbal
byl dlouholetým starostou jednotky a právě díky němu je
na kvítkovické hasiče spolehnutí. 
(red)
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Otrokovice
Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.

Z jednání Rady města Otrokovice
5. 12. 2018

Radní projednali 50 bodů programu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Vyhlášení Výzvy k předkládání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků pro
rok 2019 a vyhlášení Výzvy
k předkládání návrhů na ocenění pracovníků volnočasových aktivit dětí, mládeže pro
rok 2019
• Vítěze výběrového řízení
na pronájem prostor sloužících
k podnikání č. p. 1793, nám.
3. května, které stojí na pozemku parc. č. 3156/2 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú.
a obci Otrokovice, o celkové
výměře 64,61 m2: Rybářské
centrum Slovakia s. r. o.
• Jménem zadavatele rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce mostu M1 přes
železniční trať a místní komunikaci, ul. Nadjezd, Otrokovice“. Jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka účastní-

ka řízení EUROVIA CS, a. s.
• Na základě uzavřené koaliční smlouvy mezi politickými
subjekty v rámci Zastupitelstva
města Otrokovice na volební
období 2018–2022 znění Programového prohlášení Rady
města Otrokovice
• Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Místní akční plánování ve vzdělávání ORP Otrokovice a Strategický dokument
MAPI
• Zřízení komisí RMO pro
volební období 2018–2022,
s účinností od 1. 1. 2019, a to
do prvního dne voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022,
a stanovuje jejich úkoly takto: komisi mládeže a sportu,
která je iniciativním a poradním orgánem RMO v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže a v oblasti sportu,
komisi rozvoje města, která je
iniciativním a poradním orgánem RMO v oblasti strategického rozvoje města, územního
plánování, investiční činnosti
a správy majetku města, včetně oblasti dopravy a silničního
hospodářství, komisi školství
a kultury, která je iniciativním

a poradním orgánem RMO
v oblasti školství, vzdělávání
a kultury, včetně doporučování
poskytnutí dotací a příspěvků
v uvedených oblastech (složení
členů komisí je na webových
stránkách města Otrokovice)
• Zřízení komisí RMO pro
místní části pro volební období
2018–2022, a to do prvního dne
voleb do zastupitelstev obcí
v roce 2022 takto: komise pro
místní část Bahňák, komise pro
místní část Kvítkovice a Letiště, komise pro místní část Střed
a Újezdy a komise pro místní
část Trávníky a Přednádraží.

19. 12. 2018

RMO schválila:
• Ocenění nejúspěšnějších otrokovických sportovců za rok
2018 a poskytnutí finančních
darů v souladu se Směrnicí
města Otrokovice pro oceňování v oblasti sportu;
• Informační koncepci v. 4.0
pro léta 2019–2023 v oblasti
informačních technologií
• Vítěze výběrového řízení
na pronájem nebytových prostor Restaurace „U Kalíška“
u areálu Rekreační oblasti

Štěrkoviště umístěné v objektu
č. p. 1922, který je součástí
pozemku parc. č. st. 2691/1
v k. ú. Otrokovice, dále související části pozemků parc. č. 3363,
č. 3366/1, vše nacházející se
v k. ú. Otrokovice, včetně
zpevněných venkovních ploch
na nich umístěných a funkčně
souvisejících se stavebním
objektem o celkové výměře
709,10 m2, z toho přilehlý pozemek o výměře 395,1 m2, taneční kolo o výměře 314 m2,
paní Ivanu Kašíkovou
• Uzavření smlouvy č. 05461722
o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR na Plán
udržitelné městské mobility,
Otrokovice, ve výši 999 944
korun.

Z  jednání Zastupitelstva
města Otrokovice
13. 12. 2018

Zastupitelé projednali 16 bodů
programu.
ZMO schválilo:
• Plán termínů zasedání
ZMO v roce 2019: 13. února,
10. dubna, 19. června, 18. září,
13. listopadu a 11. prosince
• Zvolilo s účinností od 17. 12.

2018 finanční a kontrolní výbor
(složení členů je na webových
stránkách města Otrokovice);
• Svěřilo místostarostce města
následující úkoly v samostatné
působnosti:
a) dohled a koordinaci plnění
samosprávných úkolů města
v oblastech dopravy, využívání informačních technologií,
oblasti sportu, propagace a prezentace města a oblasti správy
majetku města
b) spolupráci s výbory ZMO
a komisemi RMO a zajišťování kontaktu mezi nimi a jinými
orgány města, včetně předkládání návrhů na změny jejich
složení a stanovilo určeným zastupitelem ve věcech územního
plánování podle stavebního zákona místostarostku města
• Schválilo Pravidla rozpočtového provizoria města Otrokovice na rok 2019
• Vzalo na vědomí zřízení pracovní skupiny Městská mobilita jako pracovního orgánu
v podřízenosti ZMO a jmenovalo pracovní skupinu Městská
mobilita.

Hana VEČERKOVÁ,

místostarosta

Znáte ve svém okolí pedagoga, který si zaslouží ocenění? Můžete jej nominovat na cenu
Znáte ve svém okolí učitele,
který by si zasloužil za svou
obětavou
práci
ocenění?
Pak můžete i vy podat návrh
na ocenění pedagogických
pracovníků škol a školských
zařízení.
Tuto prestižní cenu uděluje
město každým rokem pedagogům za úspěšnou přímou činnost jako veřejné ocenění profesionálních a lidských kvalit
daného učitele. Letos se bude
konat již jedenáctý ročník této
akce.
Lidé mohou zasílat Odboru
školství a kultury Městského úřadu Otrokovice návrhy
na tato ocenění:

Druh ocenění:
a) Ocenění ředitele pro pedagogického pracovníka (návrhy
podává pouze ředitel/ka školy
nebo školského zařízení)
b) Ocenění pro pedagogického
pracovníka do 33 let (návrhy
podává pouze ředitel/ka školy
nebo školského zařízení)
c) Ocenění rady města (návrhy
podává pouze ředitel/ka školy
nebo školského zařízení, také
jiný navrhovatel)
Podaný návrh musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum narození, doručovací adresu bydliště
včetně PSČ, telefonický, pří-

padně e-mailový kontakt
• stručný profesní životopis navrhovaného kandidáta
• podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále),
• název a adresu
školy nebo školského
zařízení,
ve kterém kandidát působí
• přesné označení a podpis navrhovatele, popř. navrhovatelů
• poučení o zpracování osobních údajů
• souhlas se zpracováním osobních údajů navrhovaného kandidáta.

Ocenění mohou získat volnočasoví pracovníci
Město Otrokovice zveřejnilo výzvu, na jejímž základě
mohou lidé nominovat na
ocenění pracovníky, kteří se
věnují volnočasovým aktivitám dětí.
Cena je městem udělována
za úspěšnou přímou volnočasovou práci s dětmi a mládeží do 18 let na území města
jako veřejné ocenění profesionálních a lidských kvalit
daného oceněného pracovníka, který se této práci věnuje dlouhodobě, mimo své
hlavní zaměstnání, případně
mimo svou podnikatelskou
nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost.
Vyzýváme tímto nepedagogickou i pedagogickou veřejnost, aby Odboru školství
a kultury Městského úřadu
Otrokovice posílala návrhy.

Za volnočasovou práci
s dětmi a mládeží se pro
účely ocenění volnočasových pracovníků považuje:
a) výchova dětí a mládeže mimo rodinu a mimo
školní vzdělávání směřující
k nabytí nových poznatků a zkušeností, případně
ke zdokonalení již získaných
dovedností a schopností,
k osvojení a rozvoji pozitivních osobních vlastností
a společenských postojů
b) činnost zaměřená k účelnému využívání volného
času dětí a mládeže.
Za dlouhodobou se pro
účely ocenění volnočasových pracovníků považuje
volnočasová práce s dětmi
a mládeží do 18 let, které se
daná osoba věnuje v souhrnu
nejméně po dobu 7 let.

Podaný návrh musí obsahovat viz. body v předchozím textu.
Zdůvodnění návrhu je
jeho stěžejní součástí a musí
mít dostatečnou vypovídací
hodnotu, zejména proto, že
je hlwavním vodítkem při
výběru z případného většího
množství navržených kandidátů.
Nominační formulář je
k dispozici na webových
stránkách města.
Adresa pro zasílání návrhů, včetně kontaktů, viz
předchozí článek.
Uzávěrka návrhů 31.
ledna 2019, rozhoduje razítko na podatelně MěÚ
Otrokovice.
Mgr. Barbora ŠopíkOvá,

vedoucí Odboru školství
 a kultury MěÚ Otrokovice

Zdůvodnění návrhu je jeho
stěžejní součástí a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu,
zejména proto, že je hlavním
vodítkem při výběru z případného většího množství
navržených kandidátů.
Proto je nutné uvést konkrétní údaje o pedagogické činnosti navrženého
kandidáta dle oblasti jeho
pedagogického působení,
o jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí
a mládeže, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické práce
na veřejnosti, přínosu k prezentaci nebo propagaci města apod.
Nominační formulář je k dis-

pozici na webových stránkách
města. Adresa pro zasílání návrhů: Městský úřad Otrokovice,
odbor školství a kultury, nám.
3. května 1340, 765 23 Otrokovice.Kontaktní osoby pro případné dotazy:
• Mgr. Barbora Šopíková,
tel. 577 680 103, e-mail:
sopikova@muotrokovice.cz
• Lenka Kučerová,
tel. 577 680 436, e-mail:
kucerova@muotrokovice.cz
Uzávěrka návrhů 31. ledna
2019, rozhoduje razítko na podatelně MěÚ Otrokovice.
Mgr. Barbora Šopíková,

vedoucí Odboru školství

a kultury MěÚ Otrokovice

„Mámo, táto, vezeš mě bezpečně?“
Takto zní podtitul letošního ročníku výtvarné soutěže „Bezpečně
na silnicích“, který odstartoval
v lednu a potrvá až do konce února.
Soutěž je určena pro děti z mateřských škol a žáky 1. tříd otrokovických základních škol. Jejím smyslem je připomenout nebezpečí
na silnicích a v ulicích, která hrozí
každému, kdo nedodržuje pravidla
silničního provozu.
„Dětskou výtvarnou soutěž jsme
poprvé vyhlásili v roce 2009. Pilotní ročník neměl žádný podtitul,
ale v následujících letech byl název
soutěže vždy doplňován konkrétním tématem,“ přiblížila vedoucí
odboru dopravně-správního Renáta Krystyníková, která soutěž
organizuje.
Podtitul letošního ročníku soutěže nese název „Mámo, táto, vezeš
mě bezpečně?“. „Vzorem pro děti
bývají především rodiče. Zejména

oni by měli dbát na bezpečnost
svou, svých dětí a všech ostatních.
Děti mají namalovat, jakým způsobem je rodiče převážejí a zda
dodržují všechna bezpečností pravidla,“ upřesnila pořadatelka.
Děti mohou své práce nakreslit
či namalovat libovolnou technikou
na libovolný formát. „Kolektivní
práce budou z hodnocení vyřazeny,“ upozornila Renáta Krystyníková.
Soutěžící budou rozděleni do
tří věkových kategorií. První budou tvořit děti z mateřské školy ve
věku 3–5 let, druhou předškoláci
a poslední žáci 1. tříd ZŠ.
Uzávěrka soutěže je čtvrtek
28. února 2019 včetně. Slavnostní
vyhlášení vítězů a předání ocenění se uskuteční v pondělí 1. dubna
2019 v 16 hodin na otrokovické
radnici, kde budou vítězné práce
do konce dubna vystaveny.  (ste)

Otrokovické

5

noviny

Otrokovic se letos významně dotknou tři velké dopravní stavby

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.

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

Inzerce

Inzerce

projektu Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku. V rámci zpracování komunikační strategie
a Koncepce komplexní sítě pro osoby s duševním
onemocněním jsme kromě sociálních pracovníků
města Otrokovice a Napajedla spolupracovali rovněž
se zástupci Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
V projektu Pilotního ověřování sociálního bydlení
jsme přidělili 24 bytů jednotlivcům a rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Díky podpoře sociálních
pracovníků se daří těmto osobám vracet jejich kompetence, zejména udržení bydlení. Pokračuje rovněž
spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi
na zajištění sítě sociálních služeb pro obyvatele Otrokovicka. Rovněž již dlouhodobě zabezpečujeme Systém tlačítek tísňového volání, který využívá aktuálně
26 občanů, kteří takto mají možnost přivolat si v případě zdravotní indispozice pomoc.
Pojďme na bilanci poslední oblasti, kterou je doprava. Mohl byste připomenout pár významných
investic, které se dotkly i obyvatel Otrokovic?
V uplynulém roce jsme v oblasti dopravy významně investovali také do oprav celé řady komunikací
a chodníků. Rovněž Ředitelství silnic Zlínského kraje
V čele města. Jaroslav Budek byl do vedení města zvolen již třetí volební období.  Foto: MÚ Otrokovice investovalo do opravy mostu přes Dřevnici v centru
města a mostu přes železniční dráhu u výpadovky
Každý konec roku a začátek nového doslova vy- především ke zvýšení kvality služeb poskytovaných na Tlumačov. V této chvíli jsou obě stavby již reabízí k různým anketám, hodnocení a bilancování. občanům města Otrokovice. Projekt se blíží k závě- lizovány, nicméně bohužel s větším či menším zpožMalé ohlédnutí za již uplynulým rokem je tedy určitě ru realizace, jeho cena ve výši téměř 13,8 milionu děním. S opravami byly spojeny dopravní omezení,
na místě i co se týče otrokovické radnice, do jejíhož je sanována z 95 % dotací. Z dalších významnějších objízdné trasy a jiné nepříjemnosti. Chtěl bych počela byl vloni v listopadu opětovně zvolen Jaroslav investičních akcí lze zmínit modernizaci a rozšíření děkovat všem motoristům a občanům za trpělivost,
kamerového systému městské policie s náklady dva s kterou zvládali tuto zátěž. Doprava ale není jen
Budek.
Tak jako je při těchto hodnoceních zvykem, za- miliony korun, nová parkovací místa na ulici SNP a o opravách komunikací. Vzhledem k tomu, že měsčneme, pane starosto, financemi. S jakou částkou Kpt. Jaroše ve výši rovněž dvou milionů, opravy zpev- to Otrokovice je akcionářem Dopravní společnosti
něných ploch u polikliniky, koupaliště a ul. Erbenovy Zlín–Otrokovice, snažíme se prostřednictvím této spoloni hospodařilo město Otrokovice?
Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako schodkový s náklady 6 milionů korun a stejná částka byla vyna- lečnosti zajistit kvalitní fungování městské hromadné
dopravy. Abychom podpořili návyk užívání tohoto
s předpokládaným přesahem 38 milionů 740 tisíc ko- ložena na rozšíření kapacity ZŠ T. G. M. o 3 učebny.
Když už jste zmínil školství, jakým způsobem způsobu přepravy, iniciovali jsme výrazné snížení
run. Takto nastavený rozpočet jsme mohli realizovat
jízdného mládeže prostřednictvím junior pasů. Loni
z důvodů předcházejících přebytkových rozpočtů, kdy město pomáhá jeho rozvoji?
se nám podařilo snížit zadlužení města o více než 100 V oblasti školství se nám podařilo úspěšně završit pro- byla rovněž schválena vedením města Strategie bezmilionů korun. Byl nastaven velmi ambiciózně a po- jekt místního akčního plánování 1. etapa, který je určen pečnosti silničního provozu města Otrokovice na občítal s investicemi v celkové výši téměř 242 milionů nejen pro otrokovické školy, ale i školy okolních měst dobí 2018 až 2025. Jejím cílem je snížení nehodovoskorun, a to za předpokladu dotací z rozpočtu ČR a EU a obcí. Prostřednictvím dotací plynoucích z tohoto pro- ti ve městě. Došlo také k aktualizaci cyklokoncepce
jektu bylo možné řešit zkvalitňování výuky, vzdělávání a současně pracujeme na Plánu udržitelnosti městské
v celkové výši 168 milionů korun.
To je skutečně velký objem peněz. Mohl byste pedagogů, podporu nových forem výuky, jako napří- mobility.
A co velkého čeká Otrokovice v letošním roce, co
zmínit několik zásadních investic? Podařilo se je klad projektová výuka v oblasti čtenářské, matematické aj. Díky získaným finančním prostředkům celkem se týče staveb?
všechny zrealizovat?
Samozřejmě že takové množství takto významných ve výši 10 milionů lze tak podporovat kupříkladu jazy- Města Otrokovice se v následujících letech dotknou
investic bylo velmi obtížné realizovat a financovat, kovou výuku prostřednictvím rodilých mluvčích, pre- tři velmi významné dopravní stavby. O rekonstrukci
zejména z časových důvodů. Proto již v průběhu roku venci rizikových projevů chování, práci s učitelským nadjezdu nad tratí jsem se už zmiňoval. Její zahájebylo zřejmé, že v důsledku důkladné přípravy nejroz- sborem v krizových situacích či preventivní programy. ní i dokončení budou v tomto roce. Dále bude i letos
sáhlejší investice, a to Rekonstrukce nadjezdu nad Velmi vydařenou akcí byla kupříkladu návštěva tzv. pokračovat již započatá výstavba jihovýchodní části
železniční tratí Přerov–Břeclav s dotací bezmála 120 protidrogového vlaku, kde byly děti prostřednictvím obchvatu města s náklady ve stavební části ve výši 709
milionů nedojde k realizaci této akce v roce 2018, ale interaktivního programu upozorněny na rizika užívání milionů bez DPH a termínem dokončení v roce 2021.
až v roce letošním. Další neméně významnou investič- drog. Takto tedy napomáháme rozvoji školství v našem Třetí, snad nejvýznamnější dopravní stavba bude
ní akcí byla revitalizace Městské sportovní haly, která regionu. Je to rovněž vysoce ceněno starosty dotčených zkapacitnění železnice Otrokovice–Vizovice. Předzapočala v roce 2017 a byla dokončena v roce 2018. obcí. Je vhodné rovněž zmínit projekt Zdravý pohyb pokládané celkové náklady budou ve výši 12 miliard,
V návaznosti na termíny realizace probíhalo rovněž do škol, kdy trenéři mládeže místních sportovních klu- rovněž bez DPH. Podle aktuálních informací ze strany
financování. Celkový objem finančních prostředků, bů učí děti prvního stupně základních škol sportovním investora bude stavba zahájena v tomto roce. Samopůvodně předpokládaný ve výši 82 milionů korun, byl dovednostem. Výuka probíhá v odpoledních hodinách zřejmě máme velký zájem, aby se tyto dvě pro naše
v rámci pobytu dětí ve školních družinách. Neméně město zásadní stavby v čase nepotkaly, protože by to
navýšen o 4,2 milionu.
významná je rovněž podpora talentované mládeže, a to mohlo značně komplikovat v našem městě dopravu.
Z jakého důvodu došlo k navýšení částky?
Poslední otázka. Co byste popřál obyvatelům OtSnahou města bylo vyhovět budoucím uživatelům, jak ve sportu, tak i v jiných dovednostech či znalostech
rokovic v tom letošním roce?
sportovcům, a proto byl nakonec v hale položen jiný prostřednictvím grantů.
Vážení a milí spoluobčané, přátelé. Do nového roku
Jaká podpora města jde do kultury či sportu?
druh povrchu, který má polyfunkční charakter.
Kromě sportovní haly, kde všude mohou obyva- Existuje celá řada programů, díky nimž město podpo- 2019 Vám všem přeji zejména hodně zdraví, pozitivní
ruje místní kulturu a sport. Tyto programy jsou cíleny energie, dále pak aby nescházelo štěstí, láska a porotelé města „vidět“ investice města?
Tak například zhruba dvacet milionů korun jsme in- na financování činnosti a aktivit spolků, klubů či oddí- zumění. Vykročme tedy do nového roku rázně, úspěšně a tou pravou nohou a udělejme vše pro to, aby se
vestovali do zateplení celkem šesti budov, které jsou lů a směřují k jejich udržení a rozvoji.
Zabrusleme nyní do sociální oblasti. Jaké pro- nám v našem městě dobře žilo.
v majetku města. Aktuálně probíhá vyúčtování skutečMgr. Jaroslav Budek,
ných nákladů vůči poskytovatelům dotací. Významné jekty se právě tady podařilo v loňském roce zrea- 

starosta města
finanční prostředky byly směřovány rovněž do pro- lizovat?
jektu Elektronizace veřejné správy, který přispěje V oblasti sociální jsme se soustředili na realizaci 
Šárka Šarmanová
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1.–28. 2., foyer kinosálu, vstup volný
ANTONÍN WRZECIONKO – VÝSTAVA OBRAZŮ
Od dětství maloval a současně sbíral hmyz, který ho
fascinoval. Ve výtvarném umění se vzdělával jako
samouk. Už v 15 letech jej nadchli surrealisté v čele
se Salvatorem Dalím a to mu zůstalo po celý život.
Zkoušel pak také „ultrarealismus“ a jiné malířské směry. Nicméně surrealismus u něj zůstal hlavním stylem
dodnes. Wrzecionko maluje olejem na plátno technikou lazur, a to i vícevrstvých.
5. 2.–3. 3., Městská galerie, vernisáž v úterý 5. 2.,
v 18.00 hod., vstup volný
JIŘÍ WIESNER – OBRAZY, GRAFIKA, KRESBY
Jiří Wiesner je učitelem výtvarné výchovy na ZUŠ
Kroměříž. V poslední době se zabývá nejvíce grafikou, avšak jeho dalším velkým tématem je krajina, ať
už v podobě konkrétních motivů, nebo v poloze mírně
abstrahovaných kompozic. Má za sebou řadu výtvarných realizací, jako host je mj. zván na akce otrokovického spolku ,,Rozumění“. V roku 2016 a 2018 získal
ocenění na Rokycanském bienále grafiky.
pátek 8. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 100 Kč
O SPORTOVNÍ SLÁVĚ
Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických
sportovců, kolektivů a trenérů roku 2018. Večerem
s bohatým programem provází Stanislav Bartůšek,
redaktor a moderátor České televize. Po skončení
slavnostní části pokračuje program v kinosále – výběrem hitů k tanci i poslechu skvěle pobaví DJ Shirak.

Inzerce

ÚNOR

sobota + neděle 23.–24. 2., od 9 do 17 hod., vstupné
50 Kč, děti 20 Kč
Dan Čagánek pořádá
FESTIVAL ZDRAVÍ
Akce zaměřená na zdravý životní styl, alternativní
medicínu a astrologii. Na programu: alternativní medicína, porady s věštci, astrology, numerology, odblokování, detoxikace, výklad z ruky a karet, měření aury,
automatická kresba atd. Nebudou chybět doplňky
zdravé výživy, mandaly, minerály, odborná literatura
včetně rukodělných výrobků a šperků z přírodních materiálů. Po oba dva dny přednášky, workshopy a meditace.

Hrají: Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger
(a.z.), John Densmore a další.

sobota + neděle 23.–24. 2., od 9 do 17 hod., vstupné
50 Kč, děti 20 Kč
Dan Čagánek pořádá
KREATIV OTROKOVICE
Kreativní akce určená všem milovníkům ručních prací. Na programu: výtvarné dílničky, tvořivé workshopy, kreativní nápady a inspirace, materiál a pomůcky
s výstavní slevou, handmade výrobky, ukázky výtvarných technik. Prodej materiálu a pomůcek pro tvoření,
šicí a vyšívací stroje, umělecké i hobby štětce, fixy,
razítka, jehlice aj. Nebudou chybět ani velikonoční
dekorace ve formě malovaných kraslic, perličkových
ozdob, svícnů nebo andílků.

čtvrtek 14. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Česko 2019, 93 min., nevhodné pro děti do 12 let
ŽENY V BĚHU – komedie
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný
život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří
dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů
jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla
ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční
plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti.

čtvrtek 28. 2., 19 hodin, velký sál, vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 300 Kč
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
Další pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat
s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka
Izera. Jako vždy přijdou na řadu zábavné scénky, parodie, skvělé vtipy a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Show je
tradičně obohacena videoprojekcemi, nejrůznějšími
zábavnými kostýmy a převleky a také světelnými
efekty.

Připravujeme na březen

3. 3. DH Záhořané, 13. 3. Skleněný zvěřinec – divadelní představení, 24. 3. Hobby sraz, 30. 3. Revival
Night – Noc legend 4

Inzerce

Kino

středa 13. 2., velký sál, v 18 hod., vstupné 250 Kč
v TIC nebo v síti Ticket Art
RAKABANDA s. r. o. uvádí
DUO JAMAHA – ŽIVOT JE DAR
Slovenské Duo Jamaha působí na hudební scéně již 18
let. Současné složení tvoří otec Alfons a syn Marian
Kotvanovci. Připravena je i dcera a sestra Katka, která
zpestřuje program ryze ženským repertoárem. Výběr
písní je multižánrový, pro všechny věkové skupiny.

1. 2. 2019 – Středisko Trávníky, 8–17 hodin, vstup zdarma
Pojďte s námi za tábory
Program: Otevřená herna a zrcadlový sál, výtvarné tvoření,
deskové hry. Na akci se budou
vybírat přihlášky na letní příměstské a pobytové tábory.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz,
tel. 739 075 711.
1. 2. 2019 – Centrum volného
času Baťov, 8–17 hodin, vstup
zdarma
Den
otevřených
dveří
na Centru

pátek 1. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 180 Kč, stolová
úprava
USA 2018, 68 min., titulky, přístupno bez omezení
The Doors: Live at the Bowl ‚68¨– hudební, dokumentární
Píše se 5. 7. 1968 a The Doors jsou na pódium Hollywood Bowl, aby odehráli svůj nejslavnější koncert. Jim
Morrison, John Densmore, Robby Krieger a Ray Manzarek ze sebe vydali to nejlepší.

Program: Otevřená herna pro
rodiče s dětmi, otevřená tělocvična, od 13 hodin zimní výtvarné tvoření. Na akci se budou vybírat přihlášky na letní
příměstské a pobytové tábory.
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz,
tel. 739 075 716.
4. 2. 2019 – Středisko Trávníky, 18–20 hodin, cena 1 000
Kč (5 setkání 1x za 14 dní)
Tvoření pro dospělé – keramika
Program: Výroba keramických dekorací. V ceně použitý
materiál, návody, lektorné.
Na akci je třeba se přihlásit
do 4. 2. 2019.

Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz,
tel. 739 075 711.
15. 2.–16. 2. 2019 – Centrum
volného času Baťov, pátek–
sobota od 17 do 10 hodin,
cena: 260 Kč
Nocování na Centru
Můžete se těšit na hry, soutěže, tvoření a diskotéku. Akce
na přihlášku pro děti od první
třídy do 10 let.
Přihlášky se budou vydávat
od 4. 2. 2019.
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz,
tel.: 734 235 964
15. 2. 2019 – Středisko Trávní-

neděle 3. 2., 15 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Rusko 2018, 80 min., přístupné bez omezení
OVEČKY A VLCI – komedie, rodinný, dobrodružný
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru.
Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví
neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce
kořist. Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení
sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid
a harmonii?

pátek 15. 2., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko, Slovensko 2018, 90 min., přístupné bez omezení
Bio senior: DOKTOR MARTIN: ZÁHADA
V BESKYDECH – komedie, krimi
Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku.
Musí totiž zvládnout postarat se jeden den o malé dítě
a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy
vedou hluboko do historie, až do doby první republiky.
čtvrtek 21. 2., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Česko 2019, min., nevhodné pro děti do 12 let
LÉTO S GENTLEMANEM – komedie, romantický
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové
oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už
celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to
tak bývá, do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě
a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena
je pro něj prakticky neviditelná. Jednoho dne se ve
vesnici objeví Artur. Elegantní šarmantní gentleman,
který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem
místního zámku.

Připravujeme kino na březen

Jak vycvičit draka 3, Ženy v běhu – bio senior, Captain
Marvel, Skleněný pokoj, Kouzelný park, Červený střevíček a sedm statečných

ky, 15–18 hodin, vstup zdarma
Den se Sluníčkem
Program: Exit game, pečení
sušenek, otevřená herna a zrcadlový sál, výtvarné tvoření.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz,
tel. 739 075 711.
Každé pondělí až čtvrtek
v měsíci – Centrum volného
času Baťov, 15–18 hodin, pro
veřejnost
Otevřená herna pro rodiče
s dětmi
Volná hra v herně. Za děti
v herně zodpovídají rodiče.
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz,
tel.: 734 235 964

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
www.otrokovickabeseda.cz, kontakt: predprodej@otrokovickabeseda.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním
centrum je otevřeno Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., www.tic-otrokovice.cz. Městská galerie je otevřena ve 14–18 hod.
denně kromě pondělí.

Do konce února 2019, středisko Trávníky, pro veřejnost
Výtvarná soutěž na téma
„Můj nejoblíbenější film/pohádka“
Namaluj či jinak výtvarně
ztvárni nejoblíbenější film
nebo pohádku. Na zadní stranu
uveď jméno, školu/školku, e-mail a věk.
Každý výkres bude oceněn
a vystaven v dubnu až červnu
v DDM Sluníčko, středisko
Trávníky, kde proběhne hlasování o pět nejsympatičtějších
výtvorů. Ty budou následně
oceněny.
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz,
tel.: 739 615 256

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,
Ariston, Destila, Viadrus, Karma,
Thermona, Immergas, Viessmann
Tel. 777 052 866

Inzerce
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noviny

kalendář významných akcí
pátek 8. 2., 19 hod., velký sál, vstupné 100 Kč
O SPORTOVNÍ SLÁVĚ
Jako každým rokem vyhlásilo město Otrokovice anketu O sportovní slávě. Pořadatelem této prestižní akce je Otrokovická BESEDA. Vstupenky do vyprodání zásob lze zakoupit pouze osobně v Turistickém a informačním centru v Otrokovické BESEDĚ.
Cena vstupenky je 100 Kč. Více k programu najdete na straně 6.

čtvrtek 28. 2., 19 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 300 Kč
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
Další pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu zábavné scénky, parodie,
skvělé vtipy a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček. Show je tradičně obohacena videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a také světelnými efekty.

Návštěvníky BESEDY pobavil i Pavel Trávníček

SCENES
Vystavuje spolek
ROZUMĚNÍ Otrokovice
Zahájení vernisáže ve vestibulu
v 1. patře Městského divadla Zlín
V pondělí 4. února 2019 v 17 hodin
Úvodní slovo:
PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.
Hudební doprovod:
Musica Angelica (zpěv Magdaléna
Malaníková, harfa   Lucie Fajkusová).
Výstava potrvá do 3. března 2019

Hvězdné obsazení. Na konec loňského roku si Otrokovická BESEDA  připravila pro mi-

Brouci a motýli
z makro pohledu
Až do konce ledna mohou návštěvníci Otrokovické BESEDY zhlédnout unikátní výstavu
makrofotografií hmyzu, které
vznikly pod rukama cestovatele, fotografa a entomologa
Vlastimila Mihala. K vidění
jsou mimo jiné i nejkrásnější
druhy motýlů a brouků naší
planety, a to v těch největších
detailech. Unikátní velkoformátové snímky mohou návštěvníci obdivovat ve foyer
kinosálu každý den od 8 do
18 hodin. Vstup je pro návštěvníky volný.
(red)

Zaměstnanci Barumu obdarovali sto dětí

lovníky divadelních her příjemné překvapení. Na pódiu velkého sálu se odehrálo divadelní
představení s hvězdným obsazením Vysoká hra. Návštěvníci představení mohli v hlavní roli
vidět Pavla Trávníčka či Yvettu Blanarovičovou. 
(šar), foto: Martina Fojtíková

Nadílka. Díky zaměstnancům Barumu měly bohatého ježíška i děti ze

Foto: Continental Barum

ce v roce 2015 tak bylo obdarováno 400 dětí ze sociálně slabých rodin z nejbližšího okolí,“ vysvětlila
Regina Feiferlíková, komunikační
koordinátorka Continental Barum.
Předávání dárků se zúčastnila,
spolu s vedením sociálních odborů
měst Otrokovice a Zlín, i místostarostka Hana Večerková. „Velmi
si vážíme pomoci zaměstnanců,
jimž není lhostejný osud dětí z rodin, které se dostaly do finančních
obtíží a nemohly by dětem pořídit
takové dárky. Moc děkujeme zaměstnancům Continental Barum,“
vzkázala místostarostka.
Jak dále uvedla Regina Feiferlíková, budou zaměstnanci v projektu pokračovat i v letošním roce.

(red)

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Inzerce

Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
autovraku NA MÍSTĚ

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY
Pro zaměstnance, firmy, společnosti
Náměstí 3. května 17, Otrokovice

www.vedemeucetnictvi.cz Tel: 737 542 744

Tel.: 571 118 103
• Internet pro veřejnost: 15 min./10 Kč
• Předprodej a rezervace vstupenek na kulturní akce
Otrokovické BESEDY i jiných pořadatelů

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme až

Kč

1500 Kč

Autovrakoviště Třebětice

Tel: 777 550 621, 608 749 219

Inzerce

sociálně slabých rodin. 

Vánoční strom se spoustou dárků
zdobil vstupní vestibul společnosti
Continental Barum Otrokovice. Již
počtvrté se zapojili zaměstnanci
do projektu Strom splněných přání
a zakoupili dětem ze znevýhodněných rodin z Otrokovicka, Zlínska
a okolí vánoční dárky. Předání
dárků se uskutečnilo v pondělí
17. prosince přímo v budově společnosti.
„Anonymní seznam dětských
přání předávají zástupcům naší
společnosti pracovnice sociálního odboru s podporou pracovnic
oddělení sociálně-právní ochrany
z měst Otrokovice a Zlín. Každoročně takto pracovní týmy, provozy a jednotlivé směny obdarují
stovku dětí. Od začátku této tradi-

Otrokovické
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Charita sv. Anežky změnila svůj název
Novinku ve změně názvu mohou od 1. ledna nového roku
pozorovat uživatelé a příznivci
Charity svaté Anežky v Otrokovicích.
V rámci Arcidiecézní charity
Olomouc totiž došlo ke sjednocení jmen všech organizací,
jejichž názvy nově nebudou
obsahovat jména patronů ani
spřízněných donátorů. Nyní se
tak veřejnost bude také v souvislosti s otrokovickou organizací setkávat pouze s názvem
Charita Otrokovice.
„Dlouhodobě jsme se snažili
ponechat patronku naší Charity sv. Anežku v názvu, ale
vzhledem k podmínkám Ev-

ropské unie a dalším návazným
rozhodnutím jsme byli nuceni
udělat tuto změnu. Příznivci
naší Charity se ovšem nemusejí
obávat, že by svatá Anežka vymizela z naší činnosti. I nadále
bude naší patronkou, které si
velmi vážíme,“ sdělil ředitel otrokovické Charity Peter Kubala.
Kvůli této změně tak postupně
dojde k obnově log a grafického
zpracování na oficiálních dokumentech či propagačních a edukačních materiálech.
„Ačkoli se náš název mění,
spektrum námi nabízených
a poskytovaných služeb zůstává
stejné. A věříme, že bude stejně
kvalitní a bude se těšit i nadále

velké oblíbenosti, jako tomu
bylo doposud,“ doplnil zástupce
ředitele Tomáš Bernatík.
Základním posláním Charity
Otrokovice je pomáhat lidem,
kteří se ocitli v těžké životní
nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je
k využívání vlastních schopností a sil. Potřebností se rozumí zejména situace, nebo stav
ohrožení, tísně, nouze, závislosti, nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života a předcházení těmto situacím.
Veronika Slaměnová,

sociální pracovnice,
Dluhové poradenství Samaritán,

Charita Otrokovice

Hliník vyměnili za dárky pro seniory
Krásnou a bohatou nadílku měli
v prosinci obyvatelé domova
Charity Otrokovice. Ti dostali
spoustu různých aktivizačních
pomůcek.
I když by se mohlo zdát, že
nadílka byla spojena s nadcházejícími vánočními svátky, je to
pmyl. Pomůcky pro aktivizaci
a terapeutické činnosti se seniory jste nám seslali vy, kdo sbíráte hliník pro dobrou věc.
Poslední várka čítala neuvěřitelných 800 kg, za kterou
nám firma Metalšrot Tlumačov
zaplatila 7 200 korun. Stejnou
částku nám k tomu tato společnost darovala, a tak se klienti
našeho domova mohou radovat

ze spousty pomůcek, které jim
zpříjemní denní program. Sběr
hliníku nadále pokračuje a už
nyní mají v Charitě opět plný
sklad. Je úžasné vědět, kolik lidí
je do projektu zapojeno a že se
jejich počet neustále zvyšuje.
Ač jsou v médiích zprávy, že
žádná firma tento odpad nezpracovává, my máme to štěstí, že
o takové víme! Děkujeme všem
sběratelům, že pomáháte chránit
životní prostředí a zároveň zlepšujete podmínky života lidem
v našem domově. Jste skvělí!

Mariana Zedníková,

fundraiser a koordinátor
 projektu Hliník pro Charitu,  

Charita Otrokovice

Podrobnější analýza výskytu zápachů je dostupná na
https://zivotniprostrediotrokovic.webnode.cz/.
Je zřejmé, že je co řešit,
a to bez odkladu. Z místa se
neposuneme, pokud politická
reprezentace nebude vytrvale
a hlavně se znalostí problému
přesvědčovat hlavní původce
o nezbytnosti rychlé reakce.
Mj. by rada města neměla,
na rozdíl od minulého volebního období, rezignovat
na preventivní řešení výskytu
zápachu již ve fázi schvalování
nových investičních záměrů.
Náš spolek bude i v roce 2019
aktivně participovat na zlepšování a rozšiřování monito-

ringu zápachu. Máme ambici
a nabízíme i aktivní zapojení
do jednání s původci zápachu při konstituování zlepšovacích programů. To vše se
však neobejde bez podpory
široké občanské veřejnosti.
Tato má možnost podávat informace o výskytu zápachu
na http://www.otrokovice.cz/
problematika-zapachu-elektronicke-hlaseni/ms-10651/
p1=10651.
Nechť vzájemný občanský respekt naplní naše srdce
a přetrvá po celý nový rok.
Ing. Jaroslav Bořuta,CSc.

předseda spolku   
 Za lepší životní prostředí

v Otrokovicích                                                                                                      

z redakční pošty

Rok Zemského vepře – co budeme muset čichat v roce 2019?

Inzerce

Dle
čínského
horoskopu
na rok 2019 nás čeká pohodový rok, který bude přát novým
výzvám.
Takovou staronovou výzvou
je pro naši novou politickou
reprezentaci a nás všechny
vyřešení problematiky zápachu v Otrokovicích. Všechny volební subjekty to měly
ve svých programech a je to
i obsaženo v Programovém
prohlášení Rady města Otrokovice.
Je to dlouhodobý problém
Otrokovic, který kazí našemu
městu pověst a lidem zdraví.
Rozsah problému je zřejmý

z vyhodnocení hlášení občanů o výskytu obtěžujícího
zápachu, která byla podávána elektronickou formou.
Vyhodnotili
jsme
údaje
za období 04–11/2018 (přehled hlášení od občanů jsme
na vyžádání obdrželi z odboru životního prostředí).
V Otrokovicích byly občany
rozpoznány a nahlášeny výskyty těchto obtěžujících zápachů
(v závorkách jsou uvedeny relativní četnosti (v %) hlášení
jednotlivých zápachů): spáleninový (2 %), kafilerní (57 %),
gumárenský (18 %), čistírenské
kaly (7 %), kanalizační (<1 %),

potravinářský (1 %), hnůj–
mrva (3 %). Dále byly nahlášeny zápachy, které občané
neuměli identifikovat (12 %).
Varujícím údajem je, že ve sledovaném období se obtěžující
zápachy vyskytovaly průměrně v každém měsíci ve více
než 10 dnech. V dubnu a říjnu se obtěžující zápachy vyskytovaly dokonce v 18 a 21
dnech, tedy v 2/3 měsíce. Realita byla zřejmě ještě horší,
než vyplývá z hlášení. Předpokládáme, že odbor životního prostředí bude následně
informovat, jak bylo s informacemi od občanů naloženo.

INTERNEXT 2000, váš místní
poskytovatel internetového připojení
Vážení obyvatelé Otrokovic, my všichni
z INTERNEXTu bychom vám chtěli popřát, aby byl nový rok ve znamení pevného zdraví, nových zážitků a zábavy.
Dali jste si nějaké novoroční předsevzetí? My ano a víme, že je splníme. Plníme
je každý rok, i v tom minulém, kdy jsme
naši optickou síť vybudovali na sídlištích
u nádraží (ulice Nádražní, J. Jabůrkové,
Havlíčkova, Olbrachtova, Bezručova),
Trávníky a dolní
Střed. A již dnes ji
pro vás rozšiřujeme o další sídliště
napříč celými Otrokovicemi.
Vy tak díky internetu budete moci zažít plno zábavy,
protože ač chceme, nebo ne, internet nás
baví čím dál více. Bez něj bychom nemohli sledovat naše oblíbené filmy a seriály, kdy se nám zachce, sledovat nebo
nahrávat videa na YouTube, chatovat
s kamarády či rodinou, sdílet fotky z výletů a dovolených se svými blízkými nebo
být online na sociálních sítích.
Věříme, že INTERNEXT znáte, možná
ale nevíte, že sídlíme v nových prostorech
v centru Zlína u fotbalového stadionu
a máme desítky tisíc připojených klientů
v celém Zlínském kraji. Pravděpodobně
jsme i u vás doma, protože v Otrokovicích je na naší optické síti připojena více

než tisícovka z vás. Polovina našich zaměstnanců žije právě ve vašem městě,
proto dobře víme, jaké jsou vaše potřeby
a přání. Rychlý internet, dovolat se bez
problému na technickou podporu, kvalitní televize s mnoha programy, chytrými
funkcemi a přátelským rozhraním – to
slýchávají naši technici v terénu nejčastěji. Tato přání vám dokážeme splnit.
Protože sami máme rádi kvalitní služby za rozumné
peníze,
máme
pro vás několik
tarifů, které se
hodí do bytů i rodinných
domů.
I když jste jednotlivec, žijete v páru nebo s velkou rodinou, kde vaše děti používají internet
denně ke vzdělání nebo zábavě, umíme
vám nabídnout různé tarify tak, aby vaše
ratolesti byly spokojeny s jeho rychlostí
a vy rodiče s jeho cenou.
Kromě rychlého internetu u nás najdete
i chytrou KUKI TV, která může být více
než výbornou náhradou za pozemní vysílání (DVB-T), jehož provoz bude brzy
ukončen. Vy se pak nemusíte obávat jeho
plošného vypnutí a řešit komplikované
přechody na jinou síť.

Děkujeme, že jste s námi.
Váš INTERNEXT 2000

Vánoční dílna přilákala řadu rodin

Zábava. Do tvoření se zapojili i rodiče, kteří si tak na chvíli mohli
odpočinout  od svých starostí. 

Foto: Charita Otrokovice

S příchodem Vánoc jsme pro
rodiče a jejich děti připravili
naše již tradiční Vánoční dílny.
Po zkušenostech z minulých
let se rodiny na tuto událost
již delší dobu těšily a věříme,
že jsme je ani tentokrát vůbec
nezklamali.
Akce proběhla v pondělí
17. prosince v suterénu kostela
sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
Jako v minulých ročnících se
opět povedlo vytvořit vánoční
atmosféru a za doprovodu vánočních písní si rodiny mohly
odpočinout od řešení svých
problémů, napéct si s dětmi
perníčky, namalovat vlastní
látkovou tašku, ozdobit jablíčka dobrotami, vyrobit vánoční
květináče nebo jen tak posedět

a dát si vánoční čaj. „Aktivit
bylo mnoho, výrobků ještě více
a rodiny si je s radostí odnesly
k sobě domů. Sice bychom se
rádi pochlubili, co bavilo děti
nejvíce, ale skutečnost je taková, že byl velký zájem o vše
a vybrat tak jedinou aktivitu
neumíme,“ sdělila vedoucí Terénní služby rodinám s dětmi
Charity Otrokovice Lada Rektoříková.
Celá akce mohla být uskutečněna díky finanční podpoře
odboru komunitního plánování města Otrokovice a firmám
Wiky hračky a Talašovo zahradnictví, které nám přispěly
materiálně. Děkujeme!

Radomír ŠUHEJ,

terénní pracovník

Otrokovické
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společenská kronika

Dne 5. ledna uplynuly 3 roky od chvíle, co nás
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Ludmila VESELÁ. Vzpomínají synové Miroslav, Jan a Milan s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v našich srdcích žijí dál. Dne 5. ledna
vzpomínáme první výročí úmrtí pana Stanislava
BERNATÍKA. S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Dne 5. ledna vzpomínáme první výročí úmrtí paní
MUDr. Kateřiny VAŠICOVÉ. S láskou vzpomínají manžel Vladimír a synové s rodinou.

Odešel jsi nám, jak si osud přál, však v našich srdcích žiješ dál. Dne 5. ledna jsme si připomenuli
12. výročí úmrtí mého manžela, pana Aleše
KUNDERY. Vzpomíná manželka Marie a děti
s rodinami.
Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 11. ledna
jsme vzpomenuli 1. výročí smrti paní Marie
ŽENATÍKOVÉ. Vzpomíná manžel, syn a dcera
s rodinou.
Dne 12. ledna uplynuly 2 roky, co nás nečekaně
opustil náš syn, pan Antonín MÍČA. Stále vzpomínají rodiče, sestry Jarmila a Jitka s rodinou.

Dne 12. ledna by se dožil 89 let pan Josef HiÁnek.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 17. ledna uplynuly tři roky ode dne, kdy nás
nečekaně opustil pan František Brhel. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná
manželka Olga, synové a dcera s rodinami.
I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi.
Dnes, 18. ledna, uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustila maminka a babička, paní Milena
MOTALÍKOVÁ. S láskou a úctou vzpomínáme.
Dne 20. ledna uplyne rok, co nás opustil pan
Ing. Pavel BĚLA. Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 7. ledna
oslavila osmdesáté narozeniny
naše maminka
a babička, paní
Olga Lapčíková. Dobré
zdraví a dobrou náladu do
dalších let přejí synové Oldřich a Vít s rodinami.
Náš tatínek a dědeček František
TOMŠŮ oslavil
11. ledna krásné
80. narozeniny.
Celá rodina mu
přejeme ještě hodně let a hodně zdraví.

INZERCE
Koupím ihned byt, i v původním
stavu. Volejte: 703 128 423.

Dne 22. ledna uplyne 5 let od úmrtí pana Oldřicha
ŽITNÉHO, dne 9. prosince jsme si připomněli
jeho nedožité 90. narozeniny. Za tichou vzpomínku
děkují manželka Věra a syn Milan s rodinou.
Dne 24. ledna uplynou 2 roky od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, pana Vlastimila
NOVÁKA. S láskou a úctou vzpomínají manželka
a syn s rodinou.
Dne 26. ledna uplyne 8 let od chvíle, kdy od
nás odešel manžel, tatínek a dědeček, pan Jan
BŘEZOVIČ. S láskou vzpomíná manželka, děti
s rodinami a vnoučata.
Vzpomeňte s námi na našeho syna Zbyňka
BRÁZDILA, kdy 30. ledna už to bude 12 let, co
nás tragicky opustil. Stále na něho vzpomíná celá
rodina.
Dne 1. února by se dožila 100 let paní Hildegarda
ČECHOVÁ. S láskou vzpomíná rodina Bradova,
Čechova, Kordova.

ZA JIŘÍM KUBÍČKEM (1935–2018)
V lidském životě jsou chvíle, o kterých víme, že přijdou, a přece nás jejich příchod překvapí.
Ve věku 83 let v neděli 23. prosince 2018 zemřel pan Jiří Kubíček, první porevoluční starosta
Otrokovic a vynikající veslařský trenér.
Ing. Jiří Kubíček prožil s výjimkou krátkého období studií v Otrokovicích celý svůj život.
V roce 1990 byl zvolen prvním starostou našeho města. Ve svých 55 letech dostal jako zástupce Občanského fóra důvěru většiny zastupitelů zvolených v prvních demokratických
volbách po roce 1989.
V průběhu dalšího volebního období od roku 1994 pokračoval ve funkci místostarosty a staral se tak osm let díky své původní stavební profesi o rozvoj města, především v oblasti výstavby. Ve spolupráci s tehdejším starostou Stanislavem Mišákem se aktivně podílel
na odstraňování následků katastrofické povodně v roce 1997. Svou činnost na radnici ukončil ve svých 63 letech
odchodem do důchodu.
Jiří Kubíček se kromě své stavební a politické profese věnoval sportu. Od roku 1961 vedl v Otrokovicích veslařský oddíl. Pod jeho vedením vyrostly největší osobnosti českého a světového veslařského sportu – mistři Evropy
a olympijští medailisté bratři Oldřich a Pavel Svojanovští a mistr světa na skifu Michal Vabroušek a celá řada dalších
významných veslařů.
Jiří Kubíček obdržel při oslavách 140 let českého veslování od Českého tělovýchovného svazu vyznamenání za celoživotní práci a mimořádný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu.
Jiří Kubíček prožil dlouhý a krásný život a zanechal v mnohých vzpomínky na jeho osobu.


Čest jeho památce!

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.

Sháníme domek se zahradou,
platba v hotovosti. Děkuji.
Tel.: 604 517 862.
Technické služby
Otrokovice s. r. o.,
K. Čapka 1256,
Otrokovice, přijmou
do pracovního poměru
pracovníky na následující
pracovní pozice
– nástup dle dohody:
• závozníka na svoz komunálního odpadu
Požadavkem je dobrý fyzický
stav.
• řidiče silničních motorových vozidel sk. C
Požadavkem je profesní průkaz.
Zájemci o pracovní místo se
mohou hlásit u p. Zapletalové
telefonicky – číslo telefonu
577 922 329, 603 159 744,
e-mailem:
mzdy@tsotrokovice.cz nebo
osobně v sídle společnosti v
době od 6.00 do 14.00.
Osobní schůzku je nutné si
vždy předem sjednat telefonicky.

Inzerce

Dne 4. ledna jsme si připomněli 13. výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana
Antonína HROCHA. S láskou vzpomínají manželka Jitka, dcery Jitka a Jarmila s rodinami.

Odešel, ale zůstal v našich srdcích, kteří jsme ho
milovali. Dne 16. ledna uplynuly 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr,
švagr, strýc, prastrýc, pan František VLK. S láskou a úctou vzpomínají maminka Anna a sestra
Jarmila s rodinou.

Inzerce

Dne 20. prosince uplynulo 12 let od úmrtí pana
Bořivoje GÄRTNERA. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

blahopřání
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Otrokovická ZŠ Komenského slavila 65. výročí svého vzniku
Už celých pětašedesát let
funguje v Otrokovicích ZŠ
Komenského. Ta poskytuje
vzdělání žákům s mentálním
postižením nejenom z Otrokovic, ale také z okolních obcí.
Toto své krásné jubileum škola náležitě oslavila v polovině
prosince. Škole přišla popřát
řada hostů.
Bylo přesně 3. září 1953,
kdy se ve městě otevřela samostatná, tehdy zvláštní škola.
Školní vyučování bylo zahájeno v budově školy na nynějším
náměstí 3. května, kde fungovala až do roku 1992, pak se
přestěhovala do nových prostor
v ulici Komenského, kde se nachází dodnes.
„Je to vlastně oslava naší
dlouhodobé práce. Za námi

stojí hodně věcí, které se nám
podařilo za tu dobu uskutečnit, ať už je to aplikace nových
metod práce, pracovní místo
paní logopedky, která je pro
děti neocenitelným přínosem,
ať už je to daleko otevřenější
a vstřícnější spolupráce s rodiči,“ zhodnotila ředitelka školy
Pavlína Frdlíková.
V současné době škola vzdělává děti a žáky s lehkým,
středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami
a autismem.
Na základě potřeb
dětí
a žáků škola přizpůsobila i některé prostory v budově a vytvořila specializované učebny logopedie, muzikoterapie
a snoezelenu. „V letošním

Školáci pomohli s úklidem v Zoo Zlín

S fukarem. Někteří si na vlastní kůži vyzkoušeli, že práce s fukarem není nic jednoduchého.

Inzerce

Úklid v zoo Lešná nebo tradiční Vánoční bazárek. Takový
byl závěr roku na ZŠ T. G. M.
V polovině listopadu jsme
se rozhodli pomoci s úklidem
ve zlínské zoo. Žáci šestých
ročníků obětovali svůj volný
čas po vyučování a vyrazili
vstříc novým zážitkům. Naším
úkolem bylo odklidit několik velkých hromad spadlého
listí, a pomoci tak s podzimní
údržbou parku. Všichni dostali potřebné nářadí a někteří
odvážlivci si vyzkoušeli práci
s fukary na listí. Za odměnu
jsme se dozvěděli zajímavé informace o rejnocích a každý si
mohl vyzkoušet jejich krmení
krevetkami.
Děti odjížděly velice spokojené a nadšené a už teď se
těší na další pracovní činnosti
v areálu zoo! Všem zúčastněným šla práce pěkně od ruky
a patří jim velké poděkování!
A i tento rok se na naší škole

Foto: ZŠ T. G. M.

uskutečnila oblíbená akce Vánoční bazárek. Jak v loňském
roce, tak i letos se k výrobkům
spjatým s Vánocemi přidaly
i různé pochoutky. Návštěvníci
se mohli zahřát nealkoholickým
punčem, čajem a občerstvit se
výbornými palačinkami, hot
dogy i dalšími specialitami z rukou dětí. Jejich snahu ocenili rodiče a další příznivci naší školy.
Těší nás, že každý rok děti
ochotně věnují část výdělku
na dobročinné účely. Tentokrát
se naše škola rozhodla přispět
na neziskovou organizaci Dětské centrum Zlín. Ta poskytuje
pomoc dětem a jejich rodinám
v situacích, které ohrožují vývoj
či zdraví dítěte.
Všem velice děkujeme, protože bez nich by to opravdu nešlo! Největší poděkování patří
samozřejmě dětem, které pilně
pracovaly na výrobcích.
Lucie Orlovská,

ZŠ T. G. M.

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice tel.: 603 972 558
Vy pla tím e vá m

až 1. 5 0 0 K č

Protokol o ekologické
likvidaci

Odvoz ZDARMA

email: marek.dynka@seznam.cz

Námořníci. Děti si připravily pro hosty pásmo plné tanců i divadelních scének. 

roce jsme otevřeli také cvičný
byt. Zde je učíme každoden-

Foto: Šárka Šarmanová

ním pracem v domácnosti tak,
abychom je naučili co největší

samostatnosti,“ vyjmenovala
dále ředitelka školy. Celé oslavy vyvrcholily 11. prosince,
kdy škola uspořádala den otevřených dveří a pozvala také
celou řadu hostů. Děti si pro ně
připravily bohaté pásmo písní,
tanců i dalších vystoupení.
Odpolední hodiny byly věnovány zejména rodičům. Ti
měli možnost seznámit se s novinkami, které škola nabízí,
a být přítomni na vystoupení
svých dětí. Součástí oslav 65.
výročí byla také výstava prací
žáků v prostorách MěÚ v Otrokovicích na téma „Čtvero
ročních období aneb Náš školní rok“.

Šárka Šarmanová,
Jana Šindelková,

zástupkyně ředitele                                                                    

Učitel Mánesky prezentoval školu na GLOBE ve Francii
Již čtvrtým rokem je ZŠ Mánesova zapojena do mezinárodního programu GLOBE, do kterého je sdruženo
121 zemí světa. To znamená,
že žáci měří meteorologická, půdní a fenologická data
a vyhodnocují je a odhalují
problémy životního prostředí
v souvislosti se změnou klimatu i s pomocí satelitních snímků
na Otrokovicku.
V předchozích let byli se
svými projekty natolik úspěšní,
že byla loni naše škola oslovena
s dvěma nabídkami – abychom
natočili propagační video pro
GLOBE Games a vyslali pana
učitele Pavla Brožu jako zástupce České republiky na trénink v GLOBE dovednostech
reprezentovat naši zem, naše
město i naši školu.
Setkání se odehrálo v listopadu 2018 v Toulouse ve Francii a propojuje učitele a koor-

dinátory z Evropy a Asie. Díky
finančnímu příspěvku města
Otrokovice se pan učitel tohoto
setkání mohl zúčastnit.
Mimo
vlastní
trénink
v GLOBE dovednostech měl
pan učitel možnost všem
přítomným přednést a předvést, jak realizujeme GLOBE ve škole, co tvoříme, jak
propojujeme oblast životního
prostředí s anglickou konverzací – žáci participují na mezinárodních projektech, proto
komunikují anglicky. Také hovořil o GLOBE Games (GG),
na které s žáky jezdí. Všechny
získané zkušenosti a kontakty
využíváme ve škole ke spolupráci s jinými školami v Česku
i zahraničí, k rozvoji žáků v oblastech – přírodní vědy, životní prostředí a klima, anglická
konverzace slovem i písmem.
V současné době zapojujeme své zkušenosti a znalosti

v pokračování Evropské fenologické kampaně – dva deváťáci komunikují se žáky a paní
učitelkou v Polsku, začínáme
s kampaní Evropské vesmírné
agentury – Climate Detectives,
v letošném roce s absolventy
dopracujeme jejich výzkumný projekt pro 2019 GLOBE
International Virtual Science
Symposium. Vrcholem všeho
snažení byl zisk ocenění pro
naši školu za aktivní zapojení
do Evropské fenologické kampaně (EPS) z rukou ředitele
GLOBE Dr. Tony Murphyho
z americké NASA.
Děkujeme městu Otrokovice
za poskytnutí financí k pokrytí
nákladů souvisejících s účastí
na tréninku v rámci mezinárodního programu GLOBE, zapojeným žákům i panu učiteli
za vzornou reprezentaci školy.
Marcela Javoříková,

ředitelka ZŠ Mánesova

Dvojice žáků ZŠ ze Trávníky získala v aerobiku zlato

Talentovaní. Škola slavila v soutěži aerobiku Vánoční zvonek velký úspěch. 

Krásnou zlatou medailí se
může pochlubit ZŠ Trávníky.
Tento cenný kov se podařilo
vybojovat dvojici žáků Beátě
Bartíkové a Lukáši Slavíkovi,
kteří jej na přelomu listopadu
a prosince získali v soutěži aerobiku Vánoční zvonek 2018.
Vánoční zvonek je soutěž
v aerobiku, který má v naší
základní škole hodně přízniv-

Foto: ZŠ TrávníkY

ců. Vystupovalo zde mnoho
dětí z různých škol a ty naše
se mezi nimi určitě neztratily.
Spousta našich žáků se dostala
až do finálového kola.
Nela Nevařilová vybojovala
ve své kategorii páté místo, Lucie Slavíková pak v kategorii
7.–9. tříd místo čtvrté a Beáta
Bartíková s Lukášem Slavíkem
si ve svých kategoriích odvezli

dokonce zlaté medaile. Velký
úspěch pro všechny!
Ve čtvrtek 20. prosince se
v tělocvičně ZŠ Trávníky konal již čtvrtý ročník Vánoční
taneční soutěže. Možnost přihlásit se měl každý žák školy.
Nakonec se taneční soutěže
zúčastnilo téměř 140 dětí, které
byly rozděleny do 5 kategorií dle ročníků. Jejich úkolem
bylo co nejpřesněji napodobit
a předvést taneční sestavu podle lektorů.
Nelehký úkol vybrat ty nejlepší měla porota tvořená pedagogy školy. V každé kategorii bylo vybráno 6 nejlepších,
kteří získali diplomy a medaile. Vítěz si odnesl také krásný
pohár.
Soutěž se velmi vydařila
a soutěžící i diváci se dobře
bavili.
Všem zúčastněným dětem
patří obrovská pochvala, jelikož předváděly skvělé výkony.

Martin Hložek,

ZŠ Trávníky
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Tříkrálové běžce sníh neodradil

Do sportovní haly se vrací světová atletika
METAL-PS mezinárodní atletický mítink
mládeže a dospělých OTROKOVICE 2019
středa 30. ledna 2019, Městská sportovní hala
XX. ročník Otrokovických halových přeborů škol
IX. ročník závodu přípravek
XX. ročník mezinárodního atletického mítinku
sprint 40y • překážky 40y • výška • dálka • trojskok • skok o tyči

trů. Cestou je čekalo převýšení 200 metrů.

Nový rok 2019 oslavil již tradičně
otrokovický klub extrémních sportů
KESBUK uspořádáním Tříkrálového
běhu. Počasí tomuto oddílu opět velice
přálo. Na běžce tentokrát čekala bohatá sněhová nadílka.
Letos šlo již o třetí ročník tohoto
trailového sportu. A sportovci opět
museli ukázat, že je neodradí žádné
počasí. „V prvním ročníku bylo minus
deset, v dalších zase plus deset a letos
jsme měli krásně zasněženou krajinu,
což v Otrokovicích nebývá zvykem,“
pousmál se jeden z organizátorů závodů Vlastimil Bukovjan.
Závodilo se celkem na dvou tratích,
a to v délce pět a deset kilometrů s převýšením 200 metrů. Na start se postavilo takřka 100 závodníků ve dvou ka-

Foto: Šárka Šarmanová

tegoriích. Samostatnou kategorií byly
pak dětské závody, v nichž poměřilo
své síly pětadvacet malých běžců.
„Děti měly uzpůsobený okruh podle věkové kategorie. Jeden z nich
měřil čtyři sta metrů, takže nejstarší
z nich měly za cíl uběhnout celkem tři
okruhy,“ vysvětlil dále Bukovjan.
Mezi mladými závodníky byla také
Monika Železníková. „Běhám poměrně pravidelně, takže závod nebyl
pro mě až tak těžký. Musela jsem si
dát pozor jenom na to, abych na mokrém sněhu neuklouzla. Ale zvládla
jsem to,“ sdělila závodnice. Odměnou
za její výkon bylo krásné druhé místo
a stříbrná medaile. Její mladší bratr Libor získal ve své skupině zlato.

Šárka Šarmanová

Zápas Panthers šel poprvé z haly živě na ČT
Více než půl roku funguje Městská
sportovní hala Otrokovice v novém.
Město ji po rozsáhlé rekonstrukci,
která vyšla včetně technického vybavení na bezmála 85 milionů korun,
slavnostně otevřelo v polovině června
2018. A poprvé se 7. ledna tohoto roku
v hale odehrál zápas, který byl přenášený živě na ČT Sport.
Šlo o utkání florbalistů HU-FA Panthers proti FBC Ostrava. Panteři nakonec ukázali, že jsou na domácí půdě
svými pány a Ostraváky porazili 5:3.
„Za takovou halu by se nemuselo
stydět žádné město a troufám si říci,
že patří mezi polyfunkční a moderní
sportovní haly kapacitou lidí na sezení
a stání, kvalitou šaten, hygienických
zařízení, občerstvení a v neposlední
řadě kvalitou povrchu podlahy. Nyní
se prakticky ukázalo, že naše hala je
technicky připravená i na televizní
přenosy,“ uvedl starosta Jaroslav Budek.
V minulosti hrávali florbalisté
ve Sportovní hale SPŠ Otrokovice, kde
televizní přenosy nebylo možné realizovat. To umožňovala pouze nejbližší
hala v sousedním Zlíně. Nyní nabízí
i otrokovická hala takové technické
vybavení, které svou kvalitou odpovídá současným standardům. Otrokovice se mohou pyšnit sportovištěm, které
je určeno nejen pro florbalisty, ale celou řadou dalších sportovních odvětví.
Městská sportovní hala kromě pravidelných tréninků sportovních oddílů
a výuky tělesné výchovy Gymnázia Otrokovice byla zároveň za přibližně půl

roku provozu od svého otevření hostitelem celé řady různých sportovních
událostí, z nichž lze jmenovat například tyto – Mezinárodní turnaj házené
starších dorostenek, osm mistrovských
utkání házené mladších a starších žaček, regionální turnaj házené „minky“
(pořadatel TJ Jiskra Otrokovice, odd.
házené), Utkání partnerských gymnázií ve florbalu a volejbalu (pořadatel
Gymnázium Otrokovice), NEO CUP charitativní akce (pořadatel TRI-MAX
sport team), turnaje v kopané žáků
(pořadatel SK Baťov 1930, SK Louky), atletické závody žáků a dorostu
(pořadatel TJ Jiskra Otrokovice, odd.
atletiky), turnaje ve florbalu starších
žáků (pořadatel Český florbal), jedenáct mistrovských zápasů ve florbalu
mužů (pořadatel Panthers Otrokovice), mezinárodní turnaj v nohejbalu
(pořadatel SK Louky), nohejbalový
turnaj (pořadatel Barum-Continental),
deset mistrovských utkání v kuželkách
(pořadatel TJ Jiskra Otrokovice, odd.
kuželek). Dále byla Městská sportovní
hala využita pro poskytnutí zázemí pro
Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka
v půlmaratonu (pořadatel TJ Jiskra Otrokovice, odd. atletiky).
Halová sezona však ještě zdaleka
nekončí a sportovci i diváci se mohou
těšit na celou řadu dalších sportovních
událostí, například další mistrovská
utkání ve florbalu nebo třeba Mezinárodní atletický halový mítink mládeže a dospělých, který bude 30. ledna
2019. Pořadatelem je oddíl atletiky TJ
Jiskra Otrokovice. 
(red)

atleti z Baham, Mexika, Ukrajiny a Slovenska. Jedněmi z největších hvězd budou rumunský trojskokan Marian Opera,
medailista z OH a MS, a česká skokanka
o tyči Amálie Švábíková, juniorská mistryně světa. „Po několika letech se do soutěží
vrací skok o tyči, naopak v dospělých bude
chybět vrh koulí a sprinty, protože ač jde
o dvacátý ročník, tak je to v „nové“ hale
pro nás poprvé, a tak jsme se rozhodli pro
čistě skokanský mítink. V mládeži běhy
samozřejmě zůstávají,“ vysvětlila ředitelka mítinku Ivana Staňková. 
(red)

Se stájí Otrokovice museli letos soupeři počítat

Tryskem. Klisna Carmella Misi ukázala, že má formu. Foto: Martina Hubníková
V již loňské dostihové sezoně 2018 Otrokovice reprezentovali pětiletá klisna Carmella Misi, která patří chovateli Milanovi Šímovi z Hartmanic, s jezdcem a nově
i trenérem Ondrejem Komlóšim.
Tato dvojice společně absolvovala jedenáct dostihů v Praze-Velké Chuchli,
v Ostravě-Bravanticích a ve Slušovicích.
Dokázali jednou zvítězit a šestkrát se
umístit na tabuli.
Bohužel se klisně nevyhnulo zranění,
což znamenalo tréninkový výpadek po
dobu čtrnácti dní a následné dohánění formy, která se podařila nastartovat

až v posledním dostihovém dnu sezony
ve Velké Chuchli. I přes to všechno sepodařilo této dvojici porazit deset soupeřů
a vyhrát.
Po sezoně se Carmella Misi vrátila zpět
ke svému chovateli p. Šímovi, kde byla
zařazena do chovu a připuštěna francouzským hřebcem.
Ondrej Komlóši jako jezdec ještě dvakrát startoval s koňmi jiného majitele,
jednou vyhrál a jednou se neumístil.
Děkujeme celému realizačnímu týmu
za podporu a fanouškům za důvěru.

Pavlína Vrublová
Inzerce

Na startu. Závodníci si mohli vybírat ze dvou okruhů, na pět nebo deset kilome-

Po roční odmlce se do zrekonstruované
Městské sportovní haly Otrokovice vrací
světová atletika. Jako tradičně akce nabídne spojení mládežnické a vrcholové atletiky, děti tak přímo v akci uvidí reprezentanty nejen ČR, ale dalších zemí, z nichž
někteří přijedou do Otrokovic poprvé.
V minulých letech se mítinku zúčastnili závodníci z 24 zemí celého světa a pro
letošní ročník nově probíhají jednání se
zástupci takových zemí, jako je Antigua
a Barbuda, Argentina, Čína a Malajsie. Potvrzeni jsou kromě českých závodníků také

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23. 1.
30. 1.
6. 2.
13. 2.
20. 2.

VŽDY OD 13:00 DO 17:00 HOD.
Přijímací zkoušky nanečisto 6. 2. 2019
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jandousova@spsotrokovice.cz
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Benefiční fotbálek vynesl sto tisíc korun

Při Novoroční hale padaly rekordy

Měkký dopad. Jednou ze soutěžních disciplín atletického pře-

Tradiční Vánoční fotbálek
s benefičním podtextem se letos nadmíru vydařil. V zápase
hraném 25. prosince ve Sportovním areálu Baťov o samotný
výsledek tentokrát až tak moc
nešlo. Návštěvníkům se představila plejáda prvoligových
hráčů zejména z Fastavu Zlín,
ale i například ze Slavie Praha či FC Slovácko, doplněni
o hráče Zbrojovky Brno, HS
Kroměříž, ale třeba i konkurenčních Skaštic.
Co se podařilo především,
bylo naplnění samotné myšlenky zápasu, a to vybrat finance
na podporu dvouleté Valentinky z Otrokovic bojující se
zákeřnou nemocí a také pro
nadaci Šance, která pomáhá
podobně nemocným dětem.
Výtěžek byl nakonec re-

kordní. V součtu příspěvku
od sponzorů, příspěvku z obou
kabin, dobrovolného vstupného a výtěžku z tomboly se
podařilo získat více než 95 500
korun, na což sympaticky zareagoval hlavní organizátor celé
akce, otrokovický rodák a současný hráč prvoligové Slavie
Praha Jakub Jugas a částku
zaokrouhlil na úctyhodných
100 000 korun.
„Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří se na Boží hod
přišli podívat na pěkný fotbal
a zároveň podpořit dobrou věc.
Učast i celkový výnos předčily
naše očekávání a budeme rádi,
když se nám podaří na tento
úspěch navázat i za rok, potažmo v letech příštích,“ poděkoval všem Hynek Bršlica z SK
Baťov 1930.

SK Baťov 1930 – Výběr kraje JJ
5:15 (2:4)
Branky: Skyba 2, Bršlica A.,
Rusek, Sotolář – Železník 5,
Poznar 3, Havlík 2, Bartolomeu, Motal, Jeleček, Konečník,
Houser.
Sestavy:
SKB: Medek (B) – Kopřiva,
Bršlica P., Bína, Novák, Bršlica
A., Skyba, Zapletal M., Kašík,
Vitásek M., Zapletal P., Rusek,
Večeřa, Káňa, Sotolář, Spurný
D., trenér Krajča Pavel.
Výběr kraje JJ: Šiška (B) –
Bartolomeu, Dostál, Holík, Novák O., Poznar, Železník, Červenka B., Červenka P., Motal,
Jugas, Havlík, Jeleček, Drábek,
Konečník, Valenta, Houser, Fabík Vl., Fabík Vl. ml., Koubský,
Spurný M., trenér Chytrý Jiří.

(kra)

Foto: Michal KRATOCHVÍL
ky. „Sice ještě doznívala vánoční atmosféra, ale některým
atletům se podařilo překonat
osobní rekordy. K tomu zcela
jistě přispěla i zdejší atmosféra.
Myslím, že jsme tímto velmi
úspěšně vykročili do letošní halové sezony,“ uvedl organizátor
Aleš Prudký.
(kra)
Zápis: jazykové kurzy A, N, Š, I, F, R
pro dospělé, mládež a děti od 3 let

Inzerce

Teplota vody 4 stupně? Pro otužilce ideální
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Zima jim nevadí. Štědrý den dopoledne tráví otrokovičtí otužilci plaváním ve ŠtěrCY

kovišti. Někteří neváhají a skáčou do vody i salta. 

Zatímco Štědrý den trávila většina lidí
v teple svého domova a chystala se na slavnostní večer, neplatilo to pro otrokovické
otužilce. Ti si v tento svátek tradičně přišli
zaplavat do chladných vod Štěrkoviště.
Teplota vzduchu i vody byla v jedenáct
dopoledne přitom pouhých 4 0C, což byla
pro sedmnáct odvážlivců tak trochu výzva.
„Někteří z nás dokázali vydržet ve vodě
i krásných dvanáct minut. Samozřejmě že
je důležité se v ní hýbat a plavat,“ sdělila
otrokovická otužilkyně Renáta Straková.
Podobné dostaveníčko si otužilci dopřáli
pak ještě jednou, a to na Silvestra. A opět
šli všichni do chladné vody s velkým nadšením. „Jeden z našich kolegů rovnou skočil do vody salto,“ pousmála se otužilkyně. Vydržet ve vodě, která má jen několik

Inzerce

Pro Valentinku. Obě mužstva také přispěla na pomoc nemocné holčice. Foto: Hynek Bršlica

boru byl také trojskok.
Za skvělé atmosféry se v neděli 6. ledna v Městské sportovní
hale Otrokovice uskutečnil první regionální atletický přebor letošního roku. Při něm se utkali
mladí závodníci v řadě disciplín. Diváci mohli zhlédnout letošní premiéru trojskoku, skoku
vysokého či běhu přes překáž-

Foto: Martin StrakA
CMY

málo stupňů nad nulou, je podle ní možné
jen tehdy, pokud se dodrží několik zásadních pravidel. „Při otužování platí zásady:
postupovat pozvolně, vytrvale a dlouhodobě. Navíc je nutné se ve vodě hýbat,“ upozornila otužilkyně.
Zimní plavce je možné na Štěrkovišti potkat v sezoně každou neděli od 15
hodin. „V tyto dny se scházíme pravidelně zhruba deset let. Zatímco tehdy tvořili skupinku asi tři lidé, nyní nás bývá
v průměru tak kolem patnácti,“ pochvalovala si Renáta Straková.
Otužování je podle jeho propagátorů
prevencí nachlazení, chřipky, angíny i dalších nemocí, jako je vysoký krevní tlak či
bolavá záda. Musí mu ovšem předcházet
příprava. 
(šar)
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