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voda tři stupně? ideální podmínky pro oslavu Silvestra plaváním

Čím chladnější, tím lepší. Vzduch nula, voda lehce přes tři stupně. Pro skupinku dvanácti otužilců naprosto ideální podmínky jít si na Silvestra zaplavat v otrokovickém
Štěrkovišti. Tato partička nadšenců se pravidelně schází v Otrokovicích již několik let, aby tak oslavili konec starého a příchod nového roku. Někteří si ještě před koupelí
dopřáli pár zahřívacích kliků a pak šup do vody. Mezi nejmladší účastníky patřil teprve jedenáctiletý Martin Sovadina. „Je to první rok, co se otužuji, takže i zkouška toho,
jestli vydržím takto nízkou teplotu vody,“ vysvětlil Martin. Nakonec v ledové vodě vydržel zhruba pět minut a dokonce si troufl skočit šipku. Jeho zkušenější kolegové si dopřáli
i desetiminutovou studenou lázeň. „Je to nejenom ideální na imunitu či proti stresu, ale údajně to působí pozitivně také na mužskou plodnost,“ pousmála se otužilkyně
Renáta Straková. Sama prý nebyla nemocná několik let.
(šar), foto: Šárka Šarmanová

Ples, Živé náměstí, poutě, hudební
festivaly pod širým nebem, cyklojízda Otrokovice – Dubnica nad
Váhom. To je jen stručný výčet významných a především oblíbených
akcí, které prakticky na každý měsíc
v roce připraví pro obyvatele města
Otrokovická BESEDA.
Městská organizace Otrokovická
BESEDA pořádá celou řadu kulturních a společenských akcí pro
veřejnost. Nicméně dvanáct událostí je zařazeno do seznamu tzv.
Akcí městského významu 2020.
Tyto akce BESEDA organizuje na
zakázku otrokovické radnice. Seznam schvaluje každým rokem
Rada města Otrokovice.
První čtvrtletí zahájil tradiční

Z MĚStA:
DSZO navrhla zvýšit ceny
jízdenek MHD
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Městský ples Otrokovice, který se
uskutečnil 18. ledna. Již příští měsíc, konkrétně 14. února, budou
předána ocenění nejlepším otrokovickým sportovcům.
„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,“ uvedla dále mluvčí otrokovické radnice
Romana Stehlíková.
Ani v tomto roce nebude chybět
oblíbená sportovní akce, kterou je
mezinárodní hobby cyklojízda Otrokovice – Dubnica nad Váhom. Na
konci června se mohou obyvatelé
zase těšit na předprázdninové Živé

náměstí, které spoluorganizuje
DDM Sluníčko.
Snad nejrozsáhlejší společensko-kulturní akcí budou i v následujícím roce třídenní Otrokovické letní
slavnosti, které se uskuteční v červencovém termínu od 24. do 26.
července. „Už nyní mohu potvrdit,
že mezi vystupujícími se objeví například zpěvák Lake Malawi, kapela
Turbo a další,“ prozradil dramaturg
Otrokovické BESEDY Dalibor Dědek.
Po tři letní neděle oživí náměstí
regionální kapely a soubory. Zářijový každoroční Evropský týden
mobility nabídne akce pro všechny
věkové kategorie.
Pokračování na str. 3

SPOrt:

rOZHOvOr:
Věčný romantik
Jakub Smolík

šéfredaktorka

www.sit21.cz

Vánoční fotbálek vynesl
rekordní částku
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Vážení a milí čtenáři,
začátek nového roku bývá
nejenom ve znamení bilancování, ale je to také obvykle
čas k tomu, abychom začali
něco nového. A nové jsou nyní
i Otrokovické noviny, které právě
držíte v rukou. Po více než deseti letech jsme se rozhodli k jejich
modernizaci. Noviny dostaly
nejenom nový vzhled, jsou nyní
plně barevné, ale především
jsme rozšířili počet stran ze
stávajících dvanácti na šestnáct.
Díky tomu jsme získali více prostoru, kde vám chceme nabídnout
nejenom více zpráv z dění ve
městě, ale také mnohem více fotografií a rozhovorů se zajímavými
osobnostmi. Věřím, že se vám budou líbit.
Šárka Šarmanová,
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TV 21. století
od 150 Kč

/měsíc

Inzerce

Otrokovice letos čeká celkem dvanáct významných akcí

Na parketu. První letošní akcí, kterou pořádalo město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU, byl městský ples. I letos čekala na návštěvníky celá řada zajímavých
vystoupení, skvělá muzika, plno zábavy a nechyběla ani bohatá tombola.

Neúnavný bavič. Plesem provázel herec Petr Rychlý, který si vymyslel například
soutěž o tom, kdo předvede nejlepší sirénu.

A cenu vyhrává... Novinkou na plese byly ruličky s okamžitou výhrou. Celkem 1 700
kusů ruliček bylo vyprodáno do hodiny. Hlavních deset cen se losovalo přímo na pódiu.

Procítěně. Nádherné taneční vystoupení standardních i latinskoamerických tanců
předvedli sourozenci Tomáš, Martin a Petr Novákovi (10, 13, 16 let) se svými partnerkami – Kristin Slámovou, Natálií Vališovou a Nelou Koskovou.
Otrokovické noviny

S cimbálovkou. Každý návštěvník plesu si mohl vybrat hned z několika
hudebních žánrů. V přízemí v kavárně zněla cimbálová muzika DENICAS,
v pianobaru vystupoval Kamil Dyják a v kinosálu zněla diskotéka v podání Dalibora
Dědka.

Snímky: martina fojtíková, text: šárka šarmanová

21. ples města: smích, zábava, ladný tanec i bohatá tombola

Úvodní slovo starostky Hany večerkové

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku 2020 Vám
všem přeji hodně zdraví, štěstí, radosti a elánu, úspěchy v soukromém
i pracovním životě.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená začátek nových plánů,
předsevzetí a určení si nových cílů,
které bychom během nastávajícího
roku chtěli uskutečnit v soukromém
i pracovním životě. Je to však i čas
ohlédnutí se zpět a zhodnocení
toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat.
Obecně lze konstatovat, že máme
za sebou mimořádně úspěšný rok.
Ekonomika roste, nezaměstnanost
je téměř nulová, máme se prostě
dobře. V loňském roce nás v Otrokovicích nepostihly žádné pohromy
ani kalamity.
Největší zásah do dění v našem
městě byla určitě rekonstrukce mostu M1 nad železnicí, kdy jsme museli strpět více než půlroční uzavírku,

která nám všem komplikovala život.
S pomocí dotací se nám podařily vybudovat nové učebny na základních školách, ve městě přibyly
bezbariérové zastávky, máme opravená nebo nově vybudovaná dětská
hřiště, opravené chodníky, budujeme parkovací stání a cyklostezky.
Snažíme se co nejvíce komunikovat
s Vámi, občany, pravidelně každého
čtvrt roku se setkáváme s veřejností na besedách v různých částech
našeho města. Zavedli jsme novou
aplikaci hlášení závad. Chceme být
otevření vašim názorům a podnětům.
Koncem ledna budeme na zastupitelstvu schvalovat nový rozpočet na rok 2020, kde plánujeme
spoustu nových investičních akcí
a také oprav. Před námi je ještě
hodně práce, máme neustále co
budovat, opravovat, vylepšovat.
Využívám této příležitosti a chtěla
bych poděkovat všem, kteří se jakoukoliv formou a mírou podílejí na
rozvoji našeho města, kteří pracují
v různých zájmových, kulturních,
sportovních spolcích a především
se věnují dětem, naší budoucnosti.
Vážení spoluobčané, závěrem
vyslovím přání: važme si jeden
druhého, zachovejme si úctu jeden
k druhému, berme život s větším
nadhledem a mějme rádi naše
město.

Město chce pomoci Prešovu a Ostravě
Padesát tisíc pro Prešov a stejná
částka pro Ostravu. Tolik peněz by
chtělo vedení města Otrokovice
poslat na pomoc obětem dvou
největších tragických událostí,
které se staly během prosince
loňského roku. Tento návrh ještě
musí posvětit zastupitelé města.
K výbuchu plynu v prešovském
dvanáctipatrovém panelovém
domě došlo v pátek 6. prosince
v Mukačevské ulici. Při ničivé explozi plynu a následném požáru přišlo o život osm lidí, dalších
jedenáct bylo zraněno. Všichni
obyvatelé se však ze dne na den
ocitli bez přístřeší. Výbuch totiž
dům poničil natolik, že musel být
stržen.
Město Prešov zorganizovalo
finanční sbírku. Zapojit se do ní
chtějí i Otrokovice. „Poskytnutím
peněžitého daru, jako humanitární
pomoci, chceme vyjádřit sounáležitost s lidmi postiženými touto tragickou událostí,“ vysvětlila
rozhodnutí starostka Hana Večerková.
Další tragédie se stala o čtyři
dny později, a to 10. prosince, ve

Fakultní nemocnici Ostrava. Do
čekárny traumatologie vstoupil
muž s pistolí, který bez varování
začal střílet kolem sebe a zasáhl
devět pacientů. Čtyři pacienti přišli na místě o život, tři další lidé i
přes veškerou péči lékařů nakonec
svým zraněním podlehli. Dva lidé
byli mimo ohrožení života. Odhalený pachatel z místa činu utekl
a následně spáchal sebevraždu.
Fakultní nemocnice Ostrava
uspořádala veřejnou sbírku jako
podporu pozůstalým a obětem
tragické události. „Celá situace je
velmi znepokojující. Člověk přijde
do nemocnice pro pomoc a stane
se obětí šílence. Je mi upřímně líto
obětí a jejich pozůstalých. Není
v naší moci jim pomoci a vyjádřit lítost jiným způsobem než
alespoň zasláním finančního příspěvku, ačkoliv si uvědomujeme,
že je to velmi malá náplast za lidský život,“ uvedla starostka.
Finanční příspěvek pro obě
města již schválila rada města,
ale konečné slovo ještě bude mít
otrokovické zastupitelstvo, které
zasedne na konci ledna.
(red)

Otrokovice pomáhají potřebným:
zastupitelé rozdělí 371 tisíc korun
Krásných 371 tisíc korun. Přesně
takovou částku se podařilo vybrat
v rámci akce Otrokovice pomáhají potřebným, která se konala
v prosinci v rámci Rozsvícení
vánočního stromu. Všechny peníze
budou rozděleny na charitativní
účely.
Dobročinná akce Otrokovice pomáhají potřebným má již ve městě
dlouholetou tradici, ale teprve
druhým rokem ji pořádalo samotné
město společně s otrokovickou Nadějí, poprvé v roce 2018. A již tehdy
se vybralo rekordních 290 tisíc korun.
Suma, která se podařila vybrat loni v
prosinci, však byla ještě vyšší. Přesáhla 371 tisíc korun.
Na charitativní účely bylo možné
přispět dvěma způsoby. První
možností byl nákup občerstvení
v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu. Samotné město vložilo
do této akce na nákup potřebných
surovin částku 130 tisíc korun. „Výtěžek z prodeje svařeného vína
či grilovaného masa a dalšího

občerstvení činil úctyhodných
197 600 korun,“ upřesnila mluvčí
otrokovické radnice Romana Stehlíková.
Další možností, jak přispět, bylo
poslat finanční dar na speciálně
zřízené konto. „Do konce prosince
loňského roku nám přispěli dárci
a sponzoři převážně sídlící v Otrokovicích částkou přesahující 173
tisíc korun,“ doplnila ještě mluvčí
radnice. Do samotného prodeje
občerstvení se zapojila i starostka
města. „Jsem ráda, že i přes nepřízeň
počasí přišlo velké množství lidí,
kteří byli ochotni přispět nákupem
občerstvení, případně hrníčků, na
charitativní účely. Za to patří všem
velké poděkování, stejně tak i všem
ostatním dárcům, organizátorům
a dobrovolníkům, kteří u stánků
pracovali ve svém volném čase a
bez nároku na odměnu,“ řekla dále
starostka.
O rozdělení výtěžku rozhodne
rada města a následně i zastupitelstvo.
Šárka Šarmanová

Partneři a sponzoři akce

Otrokovice letos čeká dvanáct významných akcí
Dokončení ze str. 1
Tato událost sice není zařazena v
akcích významného charakteru, ale
pro svoji oblíbenost se stala 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 společně s
MICHALFESTEM, který se den před
poutí v letošním roce osvědčil.
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 Otrokovicích na náměstí
rozsvítí 27. listopadu 2020 a k této

oblíbené události už neodmyslitelně
patří charitativní akce Otrokovice pomáhají potřebným.
„V průběhu roku pořádáme celou
řadu dalších kulturně-společenských
akcí pro veřejnost. I letos připravujeme a nabízíme divadla, koncerty,
kina, festivaly, výstavy a cestovatelské přednášky, které se v roce 2020
přesunou do prostor Městské kavárny přímo na BESEDĚ. Stačí sledovat
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,
tisková mluvčí města
OtrOkOvické nOviny

Zastupitelé schválili programy pro poskytování dotací
Podporovat kulturní a sportovní
aktivity je jednou z dlouhodobých
priorit města. Na posledním zasedání Zastupitelstva města Otrokovice byly schváleny programy
pro poskytování dotací v oblasti
kultury, sportu a mládežnického
soutěžního sportu na rok 2020.
Součástí programů jsou i návrhy
finančních částek, které by měly
být v rozpočtu města k těmto
účelům vyčleněny. Finanční objemy budou platné až po schválení
rozpočtu města Otrokovice na rok
2020.
„Hlavním cílem Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu
města Otrokovice v oblasti kultury
2020 je podpora provozních nákladů, cestovních nákladů a ostatních
nákladů. Důvodem vzniku tohoto
programu je péče a vytváření pod-

Krátce z města

mínek pro volnočasové aktivity v
oblasti místní kultury. Město podporuje spolky a organizace provozující svou činnost v pronajatých
prostorech. Protože se jedná o
organizace, jejichž hlavní činnost
není zaměřena na dosahování
zisku, město přispívá tímto způsobem na jejich kulturní činnost,“
vysvětlil otrokovický místostarosta
Petr Ťopek, který má v gesci oblast
sportu a kultury.
Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků programu
v oblasti kultury v roce 2020 byl
navržen do rozpočtu města ve
výši 450 tisíc korun, stejně jako v
loňském roce.
Sportovcům rozdělí v následujícím roce radnice oproti roku
2019 částku vyšší o 5 %. Navrženo je 7 717 500 korun. Žádat

o dotace mohou spolky se sídlem
v Otrokovicích, které vykonávají činnost v oblasti tělovýchovy
a sportu. Činnost spolku ale nesmí
být komerční se zaměřením na dosahování zisku a jeho členové musí
být fyzické osoby. „Do Programu
pro poskytování dotací z rozpočtu
města Otrokovice v oblasti sportu
pro rok 2020 bylo oproti roku 2019
implementováno několik nepříliš
podstatných úprav. Týkají se zejména účelů, na které mohou být
peněžní prostředky použity,“ uvedl Petr Ťopek.
Teprve druhým rokem byl otrokovickým zastupitelům předložen
ke schválení Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti mládežnického
soutěžního sportu. Oproti roku
2019 je v návrhu programu několik

Otrokovická školka
má třídu i pro roční děti
V médiích se často objevují zprávy, že mnohé mateřské
školy nepřijmou při zápisu až
jednu třetinu dětí. V Mateřské
škole Otrokovice problematiku
nedostatku míst řešili pouze do
roku 2011, kdy město Otrokovice otevřelo Pastelkovou školku.
Ta je umístěna v prostorách ZŠ
Trávníky a může ji navštěvovat až
84 dětí. Mateřská škola již osm let
přijímá všechny děti. Důvodem k
nepřijetí je pouze nesplnění podmínky povinného očkování. „Pro
ty úplně nejmenší máme republikový unikát Oddělení pro děti od
1 do 3 let. Jsem ráda, že mohu
rodičům při zápisu s úsměvem
sdělovat, že míst máme dostatek,“ uvedla ředitelka MŠ Magda
Zycháčková. (red)
Otrokovické noviny



tisková mluvčí města

Jubilejní ročník Tříkrálové sbírky vynesl rekordní sumu

Prvním miminkem
města je holčička
Narodila se 1. 1. 2020, jmenuje
se Marie Anna a je z Otrokovic.
Holčička se tak stala prvním občánkem města narozeným v letošním roce.
Vůbec prvním miminkem Zlínského kraje roku 2020 se stal Jakub, který na svět přišel pouhých
jedenáct minut po půlnoci. Jeho
rodiče pocházejí z Valašských
Klobouk.
Loni se v Otrokovicích narodilo
celkem 139 dětí. Je to však méně
než v předešlém roce, kdy na svět
přišlo 180 dětí.
(šar)

změn převážně formálního charakteru. Věk mládeže, pro kterou
je program určen, se rozšiřuje na
6 až 19 let věku, aby se horní hranice kryla s věkem dorosteneckých
soutěží.
Náklady na cestovné a dopravu byly rozšířeny o náklady na
ubytování a startovné. Mládeži
v oblasti sportu je navržena stejná
částka jako v roce 2019, a to 1 milion korun.
„Zástupci kulturních i sportovních spolků, potenciální žadatelé o dotaci, budou pozváni na
tradiční setkání s vedením města
k podrobnému představení
jednotlivých programů,“ uvedla
vedoucí odboru školství a kultury
Barbora Šopíková.
Romana Stehlíková,

Sbírka. Lidé na Otrokovicku byli letos opravdu velmi štědří. Koledníkům do kasičky
přispěli částkou přesahující 821 tisíc korun.
Foto: Šárka Šarmanová
„My tři králové jdeme k vám, štěstí,
zdraví vinšujem vám.“ Tato známá
píseň zazněla 11. ledna v řadě otrokovických domácností, do nichž
zavítali tříkráloví koledníci.

V letošním roce šlo o jubilejní 20.
sbírku. A její výtěžek byl opravdu
rekordní. „Jenom v Otrokovicích
nám lidé přispěli částkou 337 313
korun, na celém Otrokovicku celkem

821 738 korun, což je o osmdesát tisíc
korun více než loni,“ uvedl asistent
koordinátora sbírky pro Otrokovice
Jan Žalčík s tím, že pětašedesát procent výtěžku zůstane místní Charitě, která ji použije pro dobrou věc.
„Z výtěžku loňské sbírky jsme
mimo jiné mohli pořídit seniorům na Charitním domově nové
automaticky otevíratelné dveře.
Také jsme mohli pomoci několika
lidem z našeho okolí, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci. Letos bychom
rádi pokračovali v inovaci interiéru
Charitního domova, část výtěžku půjde i na provoz Charitního šatníku
a část využijeme i na přímou pomoc
konkrétním lidem z našeho okolí,“
vyjmenoval Žalčík. „Chtěl bych poděkovat všem dárcům. Jsme rádi, že
lidem není lhostejný osud druhých.
Velké poděkování patří také všem
dobrovolníkům, kteří se zapojili do
sbírky, konkrétně skautům, organizaci TOM a Římskokatolické farnosti
Otrokovice,“ vzkázal Žalčík.  (šar)

Zákaz odpalování pyrotechniky se stále nedodržuje
Už více než půl roku platí ve městě
zákaz používat zábavní pyrotechniku. Přesto se během Vánoc našlo
pár takových, kteří toto nařízení
porušili.
Město Otrokovice se rozhodlo,
stejně jako většina měst v republice, omezit používání zábavní
pyrotechniky na všech veřejných
prostranstvích v zastavěném území města. Tento zákaz byl zaveden
v reakci na časté stížnosti na používání zábavní pyrotechniky, na
hlučnost i mimo dobu nočního
klidu, na negativní působení této
činnosti na životní prostředí a zvířata, zejména na psy.

Za porušení vyhlášky hrozí sankce. A ne zrovna malé. Městská policie může výtržníkovi udělit na
místě pokutu až 10 tisíc korun a ve
správním řízení dokonce může jít
až o 100 tisíc korun.
I přes tyto hrozící vysoké sankce
se v období Vánoc našlo pár odvážlivců, kteří riskovali a nejednu
petardu ve městě odpálili. Prozatím se všechny situace obešly bez
pokut.
Používání pyrotechniky si přitom každým rokem vyžádá řadu
popálenin a vážných úrazů, které
často končí i amputacemi. „Žádáme občany, aby zákaz respektovali.

Porušováním zákazu narušují klid
a pořádek ve městě a zároveň
tím ohrožují zdraví a životy svoje
a našich spoluobčanů. Ve večerních
a nočních hodinách tím budí děti
a způsobují traumata psům
a dalším domácím zvířatům,“
podotkla starostka města Hana
Večerková.
Zákaz neplatí o silvestrovské
noci a na ohlášené ohňostroje, které však ze zákona musí provádět
oprávněná osoba.
Pokud lidé uvidí, že tento zákaz někdo v jejich okolí porušuje,
mohou se obrátit na linku 156
městské policie. 
(šar)

Rada města nesouhlasí se zvýšením cen jízdenek MHD
Místo dvanácti korun patnáct a až
o patnáct procent dražší časový
kupon. Takový byl návrh Dopravní
společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO)
na zvýšení tarifu MHD, který na konci loňského roku předložila otrokovické radnici. I když rada města se
zvýšením ceny nesouhlasí, konečné
slovo budou mít zastupitelé.
V současné době nabízí DSZO
několik typů jízdného. Nejčastěji
se prodávají jednotlivé jízdenky či
SMS jízdenky. Dále pak předplatné
nepřenosné kupony MHD, žákovské
kupony a od roku 2018 Junior pasy.
Cestující mají také možnost
zakoupit jízdenky umožňující

kombinovat cestu vlakem i MHD.
Návrh DSZO spočíval ve zvýšení
cen pro jednotlivé jízdy z 12 korun
na 15 korun. Jízdenka by se zároveň změnila z nepřestupné na
přestupnou, prodloužila by se její
platnost z 20 minut na 30 minut,
o víkendech a státních svátcích na
40 minut. Zdražení by se týkalo
ale i časových kuponů. Průměrné
zvýšení cen u těchto tarifů bylo
v rozmezí od 3 do 15 %. Zvýšení cen
by se nedotklo pouze ročních Senior
pasů a Junior pasů.
S tímto návrhem však na svém posledním jednání Rada města Otrokovice nesouhlasila a toto stanovisko

předloží k projednání na zasedání
Zastupitelstva města Otrokovice.
Tam bude o návrhu definitivně rozhodnuto. „Chceme i nadále podporovat ekologičtější veřejnou hromadnou dopravu na úkor používání
osobních vozidel. Otrokovičané využívají v rámci našeho města zejména
nepřestupné dvanáctikorunové jízdenky pro cestování linkou 55. Cena
této jízdenky mi přijde adekvátní pro
přemístění z jedné části Otrokovic
do druhé,“ vysvětlila své stanovisko
Hana Večerková. Jednání zastupitelstva se bude konat 29. ledna.
Romana Stehlíková,

tisková mluvčí města

V letošním roce se uskuteční pět vzpomínkových aktů
Každým rokem si Otrokovice připomínají celou řadu důležitých
osobností a událostí. V letošním
roce se uskuteční pět vzpomínkových akcí, kdy představitelé
města položí kytice k pomníkům
a uctí tak památku zemřelých
významných osobností spjatých
s Otrokovicemi.
První vzpomínka se bude konat
při příležitosti narození Tomáše
Bati staršího. V pátek 3. dubna
v 10 hodin se vedení města pokloní památce tohoto obuvnického

velikána u jeho sochy v parku na
Bahňáku před Společenským domem. Úmrtí Tomáše Bati bude připomenuto v pondělí 13. července
v 10 hodin u pomníku v průmyslovém areálu TOMA, v místě, kde
byl pádem letadla ukončen jeho
život.
K výročí 75 let od osvobození
našeho města se uskuteční pietní
akt v pondělí 4. května v 16 hodin
u pomníku 2. světové války na nám.
3. května. „Jelikož se jedná o
půlkulaté výročí, plánujeme

Termíny pietních akcí v roce 2020
Narození T. Bati st.			
Osvobození Otrokovic
Kladení věnců J. Valčík
Úmrtí T. Bati st.
Den vzniku samostatného čs. státu

3. dubna 
4. května 
18. června 
13. července 
27. října

v 10 hodin
v 16 hodin
v 10 hodin
v 10 hodin
v 16 hodin

uspořádat pietní akt za účasti významných hostů,“ řekla starostka
Hana Večerková. Každým rokem
pokládají zástupci města kytici u
pomníku Josefa Valčíka, který se
nachází v areálu TOMY. V letošním
roce si jeho úmrtí město připomene
ve čtvrtek 18. června v 10 hodin.
Následně se delegace přesune
k Základní škole Mánesova, kde je
umístěna pamětní deska Marie Hrdličkové a nakonec navštíví místní
hřbitov, aby se poklonili památce
Františka Hložka, jehož pamětní
deska je připevněna na stěně budovy pietní síně.
Při příležitosti významného
státního svátku Den vzniku samostatného čs. státu se bude konat
pietní vzpomínka v úterý 27. října
v 16 hodin u pomníku padlých
hrdinů 1. světové války na nám.
3. května. 
(ste)

Cena za dodávku tepla v Otrokovicích se nepatrně zvýšila
Předběžná cena tepelné energie
pro rok 2020 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 12,18 koruny za
GJ vyšší než předběžná cena tepelné
energie roku 2019. Cena tepla v Otrokovicích je v rámci republiky průměrná.
„Rada města Otrokovice ve
funkci jediného společníka obchodní společnosti TEHOS
v souladu s doporučením dozorčí rady společnosti schválila
předběžnou cenu tepelné energie
pro rok 2020 ve výši 545,07 Kč/GJ
bez DPH, tzn. 599,58 Kč/GJ s DPH
(10 %),“ uvedl jednatel městské
společnosti TEHOS Tomáš Morys.
Meziroční navýšení je především
způsobeno navýšením ceny tepla od
Teplárny Otrokovice, která k tomuto
kroku přistoupila z důvodu enormní-

ho růstu cen emisních povolenek.
Roste také cena elektrické energie, která je pro zajištění dodávek
tepla nezbytná, a také ceny materiálů a služeb pro opravy a údržbu
tepelného zařízení. Přesto vychází
jednotková cena tepelné energie
pro konečného spotřebitele meziročně vyšší jen o necelé 2,1 %, což
je nižší než meziroční nárůst inflace,
která je dle Českého statistického
úřadu 2,8 %.
Například domácnost v bytě
v Otrokovicích se spotřebou tepla na vytápění a ohřev vody cca
20 GJ/rok může oproti roku 2019
zaplatit letos o cca 245 korun více.
V kontextu let předcházejících však
lze konstatovat, že cena tepelné energie je pro obyvatele města stabilní
a v rámci republiky průměrná.
Společnost TEHOS dodává
tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody
prostřednictvím svých více než

15 km horkovodních rozvodů
a více než 200 předávacích stanic,
které dispečersky řídí prostřednictvím vlastní komunikační sítě. Pro
všechny odběratele tepelné energie ze zařízení TEHOS platí stejná
jednotková cena.
Cena tepelné energie je kalkulována v souladu s platnými cenovými
předpisy, tj. zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a zároveň v souladu
s příslušným cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu k
cenám tepelné energie. 
(ste)
Ceny tepla platné pro rok 2020
v jednotlivých regionech
Zlín: Teplo Zlín a. s. = 652,01 Kč/GJ
Uherské Hradiště: CTZ s. r. o. =
620,40 Kč/GJ
Vsetín: Zásobování teplem
Vsetín a. s. = 629,20 Kč/GJ


Uvedené ceny jsou včetně DPH

Lidé se opět mohou
setkat s vedením města
Představitelé města Otrokovice
v čele se starostkou Hanou Večerkovou a členové komise pro místní
části Trávníky a Přednádraží se setkají s občany, kde budou připraveni
odpovídat na dotazy a debatovat o
problémech, které Otrokovické trápí. Setkání s veřejností se uskuteční
ve čtvrtek 20. února v 17 hodin v
budově Domu s pečovatelskou
službou na Trávníkách. Vedení
města veřejnosti představí aktuální a plánované akce či projekty.
Stejně jako na minulých besedách
bude druhá část besedy věnována
dotazům a diskuzi s občany. „Loni
jsme uspořádali setkání s veřejností
na Bahňáku a následně na Středu.
Měli jsme možnost vyslechnout si
obyvatele tamních částí, získali
jsme podněty a připomínky, které
následně řešíme. Stejně budeme
postupovat i na besedách, které se
uskuteční v dalších částech města
v letošním roce,“ uvedla starostka
města Hana Večerková. Upřesnila, že následovat bude setkání
s obyvateli Kvítkovic. 
(ste)

Školka zřejmě vyhoví
všem uchazečům
Nejenom děti, ale zejména jejich rodiče mají možnost poznat prostředí mateřské školy a seznámit se
s jejím personálem.
Mateřská škola Otrokovice
pořádá ve dnech 3.–6. února dny
otevřených dveří. „Tyto dny budou sloužit nejen k seznámení
s prostory mateřské školy, ale
zejména ke zjištění zájmu rodičů
o docházku nových dětí,“ vysvětlila
ředitelka MŠ Otrokovice Magda
Zycháčková. Od 1. září dochází
k legislativním změnám při počtu
umísťování dětí, které dosáhnou tří
let v průběhu roku.
„Předpokládám, že ani pro školní
rok 2020/2021 nebude problém vyhovět žádostem o přijetí, pouze
je nutné zjistit zájem o mateřskou
školu pro děti, které ještě do mateřské školy nedochází, abychom
mohli zorganizovat vzdělávání
dětí,“ doplnila ředitelka.
V únoru se jedná o předběžné
zjištění zájmu, zápis proběhne dle
platné legislativy v měsíci květnu
2020.
Návštívit MŠ lze od 9.30 do
11 hodin v těchto dnech:
• 3. 2. MŠ Jana Žižky 1356
• 4. 2. MŠ Jožky Jabůrkové 1389
• 5. 2. MŠ Hlavní 1159, MŠ K. H. Máchy 266 a MŠ Pastelková (Hlavní
1160)
• 6. 2. MŠ Zahradní 1202 a 1139

(red)
Otrokovické noviny

Z Gdaňska pěšky domů aneb 915 kilometrů za 27 dnů

Společnice. Visla mě doprovázela několik dní. Majestátní mělká, široká řeka.

Jako živí. Cesta začala u nádraží v Gdaňsku, kde mě uvítalo sousoší rodiny.

Je neděle 1. září, těsně před desátou ráno nasedám v Otrokovicích
do vlaku a bez přestupování před
19. hodinou vystupuji v Gdaňsku.
Cesta je dlouhá a vede přes Varšavu, okolo Malborku, a tak
v duchu probírám své
předchozí výšlapy do
Prahy, z Pradědu na
Sněžku a dál na Říp.
Z Liberce po západní
hranici přes Aš do
Mariánských Lázní,
do Plzně, do Košic, z
Užhorodu domů a teď z
Gdaňska.
Vystupuji v Gdaňsku, vedro
a dusno jsem tady na severu nečekal, lidé poposedávají v hospůdkách, nádherný střed města, hledám ubytování, v penzionu vše
neosobní. Vyťukám na dveřích
PIN, dveře se otevřou, platba odešla bankou, nikdo nikde.

U těchto obchůdků je vždy malé
venkovní posezení. U jednoho potkávám muže šlachovitých rysů, jak
pije pivo opřený o kolo s dvěma
velkými pytli. Dáváme se do řeči.

Od malin po tabák
V noci bouřka, vzduch se pročistí a ráno začíná můj pochod
směr Tczew. Za městem rozlehlé
jabloňové sady, Poláci jsou jedni
z největších pěstitelů jablek v Evropě. Později jdu okolo polí s petr-

želí, malinami, jahodami, rajčaty,
fazolemi, dýněmi, tabákem, prostě
v Polsku pěstují to, co se jí a ne to,
co se lije do nádrží.
Sever Polska není zdaleka
tak osídlen jako naše
republika, trochu mi
to připomíná některé části Kanady,
kde jsou farmy od
sebe na kilometry. Zkusil jsem na
malé benzinové
pumpě
ko u p i t
kávu, ale pán mi lakonicky odpověděl: „My
máme benzin, naftu a plyn“. Dál
na jihu jsou benzinky, na které
jsme zvyklí a které máme trochu
jako supermarket dohromady
s restaurací. Na rozdíl od nás jsem
několikrát na benzince spal, protože součástí pumpy byl i malý
penzion.
Sem tam míjím malý obchůdek, kde dostanete všechno, co je
opravdu k životu potřeba. Ochotná
prodavačka, kde je ti Poláci berou,
mi na požádání uvaří kafe, u nás
tomu říkáme turek, v Polsku zalévané, jenom ten poměr 50 % káva,
50 % voda byl opravdu povzbuzující. Potil jsem se ještě 10 kilometrů.

Když to nejde slovy,
jde to pomocí rukou
Vypráví mi, že byl koupit chleba na
týden pro jejich farmu, to byly ty
dva pytle, že je sucho, že v tomto
kraji moc práce není a skoro každá rodina má někoho, kdo pracuje
v zahraničí. Chvilkami jsem mu
nerozuměl, a tak jsem se vyptával
a on mi řekl, že nevadí, že nerozumím, protože dělá na farmě
s hluchoněmým. Nabídl mi, že
se budeme dorozumívat pomocí rukou. A tak jsme tam mleli
a mávali rukama asi půl hodiny. Dopili jsme, podal mi ruku tvrdou jak z
kamene a každý jsme šli po svých.
V malých městech procházím
trhy, kde se prodává úplně všech-

no. Babička má na pultu několik
kelímků s malinami, ale také tam
koupíte jídlo, oblečení, nové i staré
věci. Nikde nevidím pokladnu a EET
je zde úplně cizí slovo.
V Chelmu hledám objednaný
penzion One room. K mému překvapení však nikdo o něm neslyšel.
Nakonec se mi podařilo zjistit, že to
stará osmdesátiletá paní pronajímá
jeden malý pokojík s umyvadlem
a záchodkem. Osprchovat mě pozve k sobě do bytu, potom uvaří
kafe, nabídne buchty, zjistím, že
mluví několika jazyky, projela půl
světa. Se svým malým důchodem
bojuje po svém, pronajímá přes
booking pokoj a nestěžuje si a nechodí pro sociální dávky. Skvělá
žena.
Další má cesta vede Toruní, kde
mě provází déšť. Město je po sobotních oslavách v úklidu, centrum opět nádherné. Cesty jsou
prázdné, obchody jsou každou neděli zavřené, lidé jdou do kostela.

Něco málo o Polsku
Polsko má rozlohu 312 679 km2 a je 4krát větší než Česká republika.
Žije v něm 38 386 000 obyvatel. Tři čtvrtiny území jsou v nadmořské výšce pod 200 m. Na území Polska je 7 000 jezer a jen v oblasti
Mazurských jezer jich napočítáte 3 300. Je to skvělá oblast pro
dovolenou na kolech. Největší řeky jsou Visla a Odra. V Polsku je
23 národních parků, orná půda tvoří 50 % území, louky 13 % a lesy
30 %. V produkci žita, lnu, brambor a cukrové řepy jsou na 2. místě v
Evropě. Hlavní město je Varšava, ale po dlouhé staletí jím byl Krakov.
Je to země milých lidí a lze tam strávit pěknou a zajímavou dovolenou.
Otrokovické noviny

Vše na jednom místě. Trhy v obci Stronie Slaskie. Široká nabídka zboží, žádné EET.

V Gnieznu si po 300 km dávám
den volna. Slunko svítí, nádherné
historické městečko, spousta
církevních staveb, většinou cihlových. Procházím městem, kupuju si nové boty, protože ty mé
se už začaly rozpadat.
Dlouho mi trvalo, než jsem si
zvykl na zdejší krajinu. Nekonečné
roviny střídají ještě delší roviny
a nakonec jsem si namluvil, že
je to bezva, protože až přijdu na
konec této roviny, mám 5 km za
sebou.

Na místní turistické
značení nespoléhejte

V polských městech je hodně
bronzových soch, a to nejen postav lidí, ale i sochy zvířecí. Ve
Wroclawi je sousoší stádečka
domácích zvířat, které nechali zhotovit „Vděční strávníci“,
jak jsem se dočetl na cedulce,
v Dolsku je na náměstí bronzová
koza, která zachránila městečko v minulosti od hladu, potkal
jsem několik zubrů, mnoho soch
spojených s válečnými událostmi,
s odbojem, hodně církevních
soch, mezi nimiž jsou nejčastější
sochy papeže Jana Pavla II. a další.
Před Poznaní velké Maltaňskie
jezero, veslařský areál, posilovny,
venkovní zábavní park, bronzové
sochy význačných osobností i sochy z písku. Střed města je historický, opravený, plný lidí, prostě
nádhera.
Velká část Polska má půdu písečného charakteru. Cesty lesem
připomínají procházku po pláži,
písek místy „vytéká“ až na silnice. Cestou míjím dálnice, hezké,
nové, bez kolon aut a oplocené.
Turistické značení je horší než
naše, které je jedno z nejlepších
v Evropě. To polské mi přinášelo nejedno překvapení. Přivedlo
mě třeba k dvoumetrovému plotu
dálnice a pokračovalo za ní. Ještě

Ze země. Ve Wroclawi jsem na ulici Marszalka Józefa Pilsudskiego narazil na zajímavé sousoší.
že jsem kousek dál našel nějaký
kanál pod dálnicí a tím se protáhl na druhou stranu. Nebo mě
dovedlo do bažin, tam cedulka, že
tu žijí vzácní ptáci a dál nic. Tuto
celou cestu jsem absolvoval podle aplikace Mapy.cz a ta naštěstí
funguje skvěle.
Dvacátý den přicházím do
Wroclawi, můj druhý den volna,
prošmejdíme se ženou, která sem
přijela vlakem, město. Starobylé
náměstí, množství historických
staveb, soch, okolo stovky sošek
trpaslíků, které jsou rozesety po
celém městě. Ve městě je také
jedno z nejstarších zoo v Evropě.
Zkrátka jedna nádhera střídá
druhou.
Setkáváme se s manželi Borowskými ze Slezské Středy, se
kterými jsme organizovali výměnnou výstavu otrokovických
výtvarníků. Příjemný, krásný den.
Za Wroclawí se začínají objevovat kopečky, což mi po třech

týdnech rovin připadá jako zjevení. V Bardu spím na statku, který provozuje mladá rodina s rodiči
a malými dětmi. Všichni tam makají, statek pospravovaný, paní
usměvavá, vaří mi večeři, psi sedí
a čekají, co jim dám. Cítím se moc
příjemně, ale jak to na těchto
cestách bývá, ráno musím dál,
i když bych rád pobyl.

mouce až domů. Kruh se uzavírá, jdu po nekonečných rovinách
k Tovačovu přes Kojetín, Kroměříž
domů. Je skoro půlnoc a po měsíci jsem zase šťastně doma.

Jiří Holub

Šťastný návrat domů
Za lázeňským městečkem Ladek Zdroj se už Jeseníky hlásí
o slovo, v Kladském průsmyku
přecházím státní hranici a jsem
doma. Jdu směrem do Starého
Města, dobytčí ohrady, setkání
s býkem z očí do očí, tentokrát
to vyšlo, nechal mě jít. Další den
do Šumperku. Prší, hory se zahalí do mlhy, je nevlídno. Před
Šumperkem v lese Andělárium,
sochy andělů, potom pohádkový
les s jinými dřevěnými objekty.
Do Mohelnice za mnou přijeli
mí synové Jirka a Kamil, tři měsíce jsme se neviděli, pracovali
na Islandu, a další den jdeme
spolu do Olomouce chráněnou
krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. Moc pěkný kus krajiny.
Kluci odjíždí vlakem a risknu další
den spojit dvě etapy a jdu z Olo-

Všude dobře... Kladský průsmyk
v Jeseníkách, měním měnu v peněžence
a dál už po Česku. Snímky: Jiří Holub

Závěrečná statistika

Mezi anděly. Tuto podivnou opuštěnou vilu jsem míjel v městečku Poniec.

Celková délka pochodu
Počet pochodových dnů
Denní průměr
Průměrná rychlost
Nejkratší etapa Chelmža – Toruň
Nejdelší etapa Olomouc – Otrokovice
Náklady na cestu (převážně ubytování)

915 km
27
33,9 km
4,7 km/hodina
25 km
62 km
25 000 korun
Otrokovické noviny

VÝSTAVY A VERNISÁŽE V OTROKOVICÍCH

Otrokovické noviny

NÁZEV
ZÁKLADY PC
notebook a myš s sebou
(základní pojmy, práce s PC, tvorba jednoduchého textového dokumentu a internet)
RODOKMEN
pro začátečníky

DEN

ČAS

pondělí (3 měsíce)

8.30–11.30

začátek 10. 2. 2020

(2x měsíčně)

středa (1 měsíc)
začátek 6. 2. 2020

15.45–16.30

PROSTOR

CENA

učebna 2. patro

600 Kč

učebna 2. patro

400 Kč

Vyplněné přihlášky a platba v Turistickém informačním centru Otrokovické BESEDY. Podrobnější informace na tel.: 571 118 103

Plán akcí na únor 2020
14.–15. 2. Nocování na Centru
Centrum volného času Baťov,
pátek 17 hod. – sobota 10 hodin,
cena: 280 Kč
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 3. 2.
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 716
22. 2. Termální lázně Laa an der
Thaya
DDM, středisko Trávníky
sobota od 6.30 hodin
doprava 270,- Kč + vstupné
Zveme vás na zájezd do termálních lázní Laa an der Thaya
v Rakousku. Užijeme si pohodový den plný relaxu a odpočinku. Více info na www.ddmslunicko.cz. Těšíme se na všechny!

Kontakt: ticha@ddmslunicko.cz,
tel.: 734 235 962
Otevřená herna pro rodiče
s dětmi
Každé pondělí až čtvrtek v měsíci – Centrum volného času
Baťov, 15–18 hodin
pro veřejnost
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 964
Od pátku 31. 1. od 8 hodin budeme na všech střediscích přijímat
přihlášky na letní příměstské
a pobytové tábory. Více informací včetně přihlášek naleznete
na našich webových stránkách
v sekci Tábory od pondělí 27. 1.
Únor – Výstava fotek z akcí Evropského týdne mobility
MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, dle otevíracích
hodin úřadu

Přehled výstav v Městské galerii Otrokovice
pro rok 2020 – výtvarný spolek ROzUMěNí
24. 2.–22. 3. 2020
Sochy Petr Horák, Obrazy René Hábl a Nina Vítková
Jde o setkání tří autorů, tří autorských výpovědí v různých časových
rovinách. Náměty jsou různorodé, nevyzpytatelné, jako je každý den
v lidském životaběhu.

20. 4.–17. 5. 2020

Výstava žáků oboru grafický design Střední uměleckoprůmyslové
školy Uherské Hradiště
Vystavené práce žáci vytvořili v průběhu posledních 10 let. Jde především
o tvorbu plakátů, autorského písma, vizuálního stylu firem atd. Další částí
výstavy je prezentace volné grafiky.

31. 8.–27. 9. 2020
Valašský názor
Valašský názor v roce svého třicátého výročí připravil výstavu svých členů
výtvarníků. Můžete se těšit na kresby, malby, grafiku, karikatury, fotografie,
keramiku i několik prostorových prací.

26. 10.–21. 11. 2020
Emil Sláma
Emil Sláma výtvarník – pedagog, zabývá se především grafikou, keramikou
a malbou. Je zastoupen ve sbírkách Moravské galerie, muzea Rokycany
a ve sbírkách grafického kabinetu Památníku národního písemnictví Praha.
Na jubilejní výstavě k sedmdesátinám vystaví tvorbu za posledních deset let.
Otrokovické noviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 3. prosince uplynulo 9 let, co nás opustil
Stanislav KOPECKÝ a zároveň 5. listopadu
uplynul 1 rok, co nás opustila paní Anežka
KOPECKÁ. S láskou vzpomíná rodina
Kopecká.
Dne 6. prosince uplynuly již čtyři smutné roky od úmrtí
naší milované maminky, paní Ireny KUČEROVÉ. S láskou
a úctou vzpomínají dcera Lenka a syn Miroslav s rodinou.
Dne 20. prosince uplynulo 13 let od úmrtí pana Bořivoje
GÄRTNERA. Vzpomíná rodina.

Dne 23. prosince uplynul rok, kdy nás opustil pan Jiří
KUBÍČEK. S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky
v našich srdcích žijí dál. Dne 30. prosince jsme si připomněli
10. výročí úmrtí pana Luboslava JENYŠE. S láskou a úctou
stále vzpomíná celá rodina. Kdo jste jej znali, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku spolu s námi. Děkujeme.
Dne 1. ledna by se dožila naše maminka a babička, paní
Anna ZŮBKOVÁ, 100 let a 4. května uplyne 5 let od jejího úmrtí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn Jaroslav
s rodinou
Dne 3. ledna uplynul smutný rok, co nás opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička, paní Marie
KUBIČÍKOVÁ. Kdo jste ji měli rádi, prosím vzpomeňte s námi.
Dne 4. ledna uplynulo 8 let, co nás navždy opustil pan
Otakar ZATLOUKAL, který by se 16. ledna dožil 90 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jana a dcery
s rodinami.
Dne 4. ledna jsme si připomněli 14. výročí úmrtí manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka, pana Antonína HROCHA.
S láskou vzpomínají manželka Jitka a dcery Jitka a Jarmila
s rodinami.
Dne 5. ledna uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil můj
manžel, náš tatínek, dědeček Stanislav BERNATÍK. S láskou vzpomínají manželka, syn Stanislav, dcera Jana s rodinami.
Dne 5. ledna uplynulo již 13 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Aleš KUNDERA. S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Dne 10. ledna uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan Alois OLŠÁK. Za tichou
vzpomínku děkují manželka a děti.
Dne 11. ledna uplynuly dva roky od úmrtí našeho tatínka,
manžela a dědečka, pana Jiřího POHOŘALÉHO. S láskou
vzpomíná manželka Eliška, dcera Eliška a syn Jiří s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku.
Dne 11. ledna uplynuly 3 roky, co nás nečekaně opustila
paní Marie ŽENATÍKOVÁ. Stále vzpomínají manžel, syn
a dcera s rodinami.
Otrokovické noviny

Dne 12. ledna by se dožil 90 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 12. ledna uplynuly 3 roky, co nás nečekaně opustil náš
syn, pan Antonín MÍČA. Stále vzpomínají rodiče, sestry
Jarmila a Jitka s rodinou.
Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 14. ledna uplynulo 5 let od
úmrtí paní Jaroslavy MARTYNKOVÉ. S láskou vzpomínají
manžel Pavel, dcera, syn, sestra Jana a celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Odešel, ale navždy zůstane v našich srdcích, kteří jsme ho milovali. Dne 16. ledna uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr, švagr, strýc, prastrýc, pan František
VLK. S láskou a úctou stále vzpomínají maminka Anna
a sestra Jarmila s rodinou.
Dne 17. ledna uplynuly čtyři roky ode dne, kdy nás nečekaně opustil pan František Brhel. S láskou vzpomíná
manželka Olga, synové a dcera s rodinami.
Dne 17. ledna jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí naší maminky, paní Marie RUSZELÁKOVÉ.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi. Dne
18. ledna uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila maminka
a babička, paní Milena MOTALÍKOVÁ. S láskou a úctou
vzpomínáme.
Dne 24. ledna to jsou 3 roky, co od nás navždy odešel
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Vlastimil
NOVÁK. Zároveň v březnu vzpomeneme jeho nedožité 85.
narozeniny. S láskou 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.
Dne 26. ledna uplyne rok, co jsme se navždy rozloučili
s naším milovaným Jiřím PALIČKOU. S láskou vzpomíná
rodina.
Dne 26. ledna to bude již 12 let, co nás navždy opustil náš
tatínek Milan ŽŮREK. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Eva s rodinou
Dne 27. ledna si připomeneme již 10 let, co nás opustila
naše drahá maminka, babička, paní Jarmila POLIŠENSKÁ.
S láskou vzpomínají manžel Zdeněk, dcery Jana a Jarmila s rodinami. Kdo jste ji znali, prosím vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Ve čtvrtek 30. ledna si připomeneme 13 let, co nás opustil
náš drahý syn Zbyněk BRÁZDIL. Za vzpomínku děkuje
celá rodina.
Dne 1. února by se dožila 101 let paní Hildegarda
ČECHOVÁ. S láskou vzpomíná rodina Bradova, Čechova,
Kordova.

BLAHOPŘÁnÍ

PODĚkOvÁnÍ

výběrové řizení na pronájem nebytových prostor

Kancelář Otrokovice-Baťov, tř. T. Bati 1556, Otrokovice 765 02

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP
www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Tel.: 774 759 574
Bezplatná linka: 800 12 12 11
Naši další pobočku najdete v Otrokovicích na Baťově
u autobusového nádraží, nad Pizzerií Vassallo, hned vedle
supermarketu BILLA, kde je možné i pohodlně zaparkovat.

PRONAJME
NEBYTOVÉ
PROSTORY

pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:
10. 2. 2020 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje výběrová komise schválená Radou města
Otrokovice, výsledek výběrového
řízení schvaluje na neveřejné schůzi
Rada města Otrokovice.
Prohlídku prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 577
680 175, mobil: 602 788 515
(p. Dohnal). Bližší informace
poskytne Eva Kadlečíková na
tel.: 577 680 176.
Nabídky předají zájemci osobně
nebo poštou v zalepené obálce
s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května
1790“
na adresu:
Městský úřad Otrokovice
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou
z nabídek.

JÓGA krOk ZA krOkEM

cesta ke zdraví a vnitřnímu klidu
čtvrtky – poliklinika Otrokovice
volná lekce pro vyzkoušení
kurzovné na 2. pololetí 700 Kč
informace:
lenka.vychodilova@seznam.cz
mobil: 607 550 224

PLynOSErviS - SrnEc
Montáže, opravy kotlů Mora,
Destila, Thermona, Viadrus. Topidla Mora, Karma. Ohřívače vody
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815

VOLNÉ K DISPOZICI
OD BŘEZNA 2020
umístěné v 6. NP hlavní budovy,
o rozloze cca 220 m2.
Zájemci mohou získat bližší
informace ohledně předmětných
nebytových prostor a podmínek
jejich pronájmu u jednatele
Městské polikliniky s. r. o.
Otrokovice.

Prohlídka je možná na základě
telefonické domluvy

kontaktní telefon:
702 290 495
Provádíme zednické práce, byInzerce

z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení
o bezdlužnosti ve vztahu k městu
Otrokovice a městem zřízeným
a založeným organizacím
a společnostem
d) kontaktní údaje (zejm. doručovací
adresu, telefon, e-mail)
4. Vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu
ke správě sociálního zabezpečení,
finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
Nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh na služby. Tato
kauce bude použita v případě, že
nájemce nebude platit řádně nájem a služby s nájmem spojené
a při ukončení nájemního vztahu,
po vyrovnání všech závazků, bude
kauce, případně její poměrná část,

tové rekonstrukce, jádra, koupelny, omítky, fasády, terénní úpravy,
dlažby, obklady, čištění fasád apod.
tel.: 733 327 003.

Hodinový manžel – provádím
drobné údržbářské práce všeho
druhu pro firmy i domácnost.
Lokalita: Otrokovice a okolí.
tel.: 733 209 024.
Inzerce

Inzerce

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem prostor
sloužících k podnikání, nacházejících se v přízemí budovy č. p. 1790,
nám. 3. května, Otrokovice, která je
součástí pozemku parc. č. st. 16/1 v
k. ú. Otrokovice, o celkové výměře
99,90 m2. Prostory naposledy sloužily k účelu nájmu jako prodejna
knih a antikvariát. Město Otrokovice
vyhlašuje výběrové řízení za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od března
2020 na dobu neurčitou,
2. nájemné:
a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez
DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve
své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za
m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského
oprávnění nebo kopii výpisu

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s. r. o.
Otrokovice

Inzerce

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. Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat
e-mailem na: redakce@otrokovickenoviny.cz

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631
OtrOkOvické nOviny

Inzerce

„Milá babičko, ty jsi sluníčko, které pro nás svítí, ze srdce přejeme Ti, ať máš štěstí jako smetí a ve zdraví dlouhé žití.“ Dne
23. ledna oslavila krásné 85. narozeniny naše maminka,
babička a prababička, paní Marie ŠEvČÍkOvÁ. Všechno
nejlepší do dalších let přejí, za lásku a starostlivost děkují
dcera a syn s rodinami a pravnoučátka Nikolka, Lukášek a Anetka.

Děkujeme všem přátelům, známým a spolupracovníkům ze ZŠ Mánesova, kteří se přišli rozloučit s paní Jindřiškou kAMEnÍkOvOU. Také
děkujeme všem pracovníkům Senioru C za veškerou péči, kterou jí věnovali při jejím pobytu. Rodina Kameníkova

Inzerce

Dne 13. ledna se dožil krásného věku 85 let náš tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Milan BUkOvČÍk. Do dalších
let mu přejí hodně zdraví, štěstí a pohody dcera Milena
s manželem, vnuci Tomáš, František a Kateřina s rodinami
a pravnuci Tomášek, Jonášek, Amálka, Dominik, Kristýnka,
Natálka, František a Anna-Maya. Máme Tě všichni moc rádi.

Oči se zavřely, vzpomínky zůstaly. Jen pro své blízké žila,
a vždy zde pro ně byla. Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům a známým za slova účasti, květinové dary
a doprovod na poslední cestě mé milované manželky,
naší maminky, babičky a prababičky, paní Markéty
PArtikOvé. Vzpomínejte na ni s láskou, v srdci spolu s námi. Manžel
Antonín a synové Martin a Pavel s rodinami

Inzerce

Manželé WicHErkOvi oslavili 19. prosince
diamantovou svatbu – 60 let společného života, ale také to, že našli toho pravého partnera. Další společná léta vám přejí dcera a syn
s rodinami.

Jakub Smolík: Čím bych byl, kdybych nebyl zpěvák? Zřejmě knězem
Zpěvák a také motorkář Jakub Smolík je prostě fenomén.
Jeho písně dokážou rozplakat
nejednu ženu, ale také muže.
Jsou prostě ze života a o životě.
I sám zpěvák přiznává, že se za
své city nikdy nestyděl. Nehraje
si na žádnou hvězdu, je zdvořilý, milý, má rád své fanoušky.
A ti zase jeho. Důkazem toho
byl zcela vyprodaný prosincový
koncert, který se uskutečnil
v Otrokovické BESEDĚ. A nevyužít příležitosti a chvilky k rozhovoru, to by byl doslova hřích.
A už při příchodu do šatny mě
napadá první otázka. Nezlobte
se na mě, ale na první pohled na
mě působíte jako „drsný“ motorkář.Přitom když jsem si poslechla
pár vašich písní, byly plné lásky a
citů. Kde se to ve vás bere?
To mám z domova. Maminka byla
ta milující a něžná, táta byl ten, jak
říkáte, „drsňák“. Já se ale za své city
nikdy nestyděl. Nikdy jsem neměl
problém dát například ženě kytku,
zazpívat jí píseň.
Býval jste dříve rebel?
No to si pište, že ano. A ve všem.
(smích) Ale postupem času jsem se
zklidnil. Jednak je to určitě i věkem,
kdy už nejsem tak impulzivní, jak
jsem býval. A také tím, že mám doma
malé děti, o to více si to užívám a
vážím si každé chvilky, kdy si s nimi
mohu hrát nebo učit se.
Zdědilo některé z nich váš talent?
Každý něco. (smích) Petruška, která má třináct let, hraje na piano
a nazpívala se mnou už tři písničky.
V Praze také hraje a zpívá v jedné
pohádce. Má plán jít na konzervatoř,
tak uvidíme. A Kubíkovi je sedm let
a to je věk, kdy se z dítěte stane ten
pravý parťák, takže si ho moc užívám. Navíc nedávno sám začal jezdit
na takové malé motorce.
Takže se, jak se říká, „potatil“
Ano, přesně tak. (úsměv) Chtěl by
jezdit Freestyle motocross a chodí k
Petru Pilátovi. Já z toho radost mám,
ale má paní už ne. (smích)
Jste přísný otec?
Myslím si, že jsem milující a přísný
otec. Kubíček mi jednou řekl: Tati, já
tě miluji od měsíce po slunce. Oba
se se mnou mazlí, když se loučíme,
dají mi pusu. Nemáme před sebou
tajemství, říkáme si všechno.
Rok 2019 byl pro vás ve znamení
vašich kulatých narozenin (60
let). Jaké byly oslavy?
Slavil jsem je formou koncertů. Jezdil
Otrokovické noviny

píseň od číšníka z Loun a také od
předsedkyně fanclubu. Na druhou
stranu jsem vrátil text Pavlu Vrbovi,
což je dvorní textař Petra Jandy.
Prostě se mi nelíbil, tak jsem mu jej
vrátil.
A sám jste si složil asi kolik písní?
Moc jich není. Asi tak třicet z toho
množství. Zbytek jsou právě od různých lidí.
Na kolik nástrojů umíte zahrát?
Ani na jeden. (smích)

V duetu. Návštěvníci vánočního koncertu si mohli vychutnat ty největší romantické
hity.
Foto: Martina Fojtíková
se mnou Petr Kolář, Michal David,
Vašo Patejdl, Ilona Csáková, Monika Absolonová, Těžkej Pokondr.
To jsou všechno mí kamarádi, kteří mi přišli popřát a zazpívat si se
mnou. Navíc to byli všechno lidé,
kterých si nesmírně vážím. Bylo to
skvělé. A samozřejmě jsem měl pak
soukromou oslavu se svou rodinou
a známými.
Jaký nejhezčí dárek jste dostal?
Byl od mé dcery, která mi během
koncertu v pražské Hybernii zazpívala píseň. Jmenuje se Tatínkova
holčička. Vůbec jsem o ničem nevěděl. Kapela mi prostě řekla: „Sedni
si a zavři oči.“ Tak jsem to udělal a
najednou se rozezněla kytara a
začala zpívat má dcera: „Já jsem ta
holčička, co změnila ti život.“ A to
mě doslova zmasakrovalo. Hudbu
složil Zdeněk Barták a text napsal
Richard Bergman. No a teď si představte, že v pražské Hybernii bylo
900 lidí a všichni do jednoho tam
plakali, včetně mě. A to jsou chvíle,
které miluji a nikdo vám je nemůže
nahradit.
Čím byste byl, kdybyste nebyl
zpěvákem?
Knězem.
Prosím?
No opravdu. Knězem. Pocházím
z Domažlic a každou neděli jsme
chodili do kostela. A opravdu jsem
jednu dobu uvažoval, že bych šel
studovat teologii. Ale jen do čtrnácti let, kdy jsem zjistil, že by to pro mě
asi nebylo zrovna to pravé ořechové
(smích), a tak jsem od toho upustil.
No nakonec jsem šel na strojní průmyslovku. Pak jsem dělal v servisu
čtyři roky, další čtyři roky jsem řídil
pražské metro, měl jsem pár let hospodu, cukrárnu.

Jaké to je řídit metro?
Krásné. Já si v každém tom svém
povolání našel něco hezkého. Víte,
kolik já cestou viděl krásných holek?
To jsme vždycky na ně zahoukali,
pozvali do kabiny, dali si rande a
tak.
(smích) Takže chcete tím říct, že
metro je vlastně dobrý nástroj k
tomu „jak sbalit holku“?
Rozhodně ano. (smích)
No ale tím pádem mi k tomu
nejde moc ta cukrárna. Nebo
jste si ji pořídil proto, že jste
mlsný?
No tu jsem vzal kvůli své ženě.
Jmenovala se Kousek z nebe.
A vyráběli jsme tam úžasné dortíky
a měli jsme ještě takovou specialitu.
Rakvičku, tu najdete všude. Ale já
vymyslel urničku. A na ní byly názvy: Tchán, Tchyně a další. A to jste
měla vidět, jak to šlo na odbyt.
(smích) A byly plněné?
Samozřejmě že byly. (smích)
A jak jste se tedy vůbec dostal
ke zpěvu?
Já jsem zpíval odjakživa. Dokonce
i v metru. Měl jsem kapely, jezdili jsme po soutěžích a různých
festivalech. Díky tomu jsem měl
možnost poznat spoustu známých
zpěváků a úžasných lidí. Pak ale přišla revoluce a na chvíli jsem se tehdy věnoval podnikání a po letech se
k tomu vrátil. Prostě to byl takový
postupný vývoj.
Píšete si texty sám, nebo je pro
vás někdo píše?
Je to jak kdy. Upřímně, mně nezáleží
na tom, kdo je napíše, ale hlavně
se mi musí líbit, mít hlavu a patu
a také příběh. Takže mám například

A co kytara?
A no tak dobře. Trochu na
kytaru a na konzervatoři jsem
hrál na piano. Ale chci chodit
k mému známému, který mě bude
zdokonalovat ve hře na elektronickou kytaru, kterou jsem dostal
také jako dárek k šedesátinám.
Kde a jak dobíjíte energii?
Miluju thajský box, kde si skvěle vyčistím hlavu. Nebo chodím běhat. A
pak samozřejmě pomocí dětí.
Vaší vášní jsou motorky. Někde
jsem četla, že jste si dokonce
zřídil i své soukromé muzeum.
Jezdíte jako ďas, nebo jste ten
slušný typ motorkáře?
To muzeum, to byl můj splněný sen.
Mám v něm starší modely, ale i ty
nové. A jaký jsem motorkář? Asi tak.
Nejezdím moc rychle. To už mám za
sebou. Jezdím na pohodu, přitom
poslouchám muziku a užívám si to.
Toleruje vám vaše paní tuto zálibu, nebo jezdí s vámi?
Vzal jsem ji na Rout 66 a také do
Las Vegas a nedávno jsme byli
v Luhačovicích.
Co vás čeká v roce 2020?
Nejsem moc typ člověka, který by
plánoval. Mám spíše přání nové CD.
Zatím mám ale polovinu písniček.
Jsem domluvený s Petrem Kolářem,
Michalem Davidem a s hudebním
skladatelem Zdeňkem Bartákem,
že uděláme nějaké nové písničky.
A pokud se nám to podaří dát dohromady, tak bychom někdy v březnu začali natáčet tak, aby to mohlo
po prázdninách vyjít. Jinak se spíše
chystám s rodinou na různé výlety
a dovolené, protože jsem si je během
roku moc neužil.
Je nějaká meta, na kterou jste
ještě nedosáhl a rád byste?
Vše jsem si splnil. Mé krédo je, abych
pomáhal svým dětem, abych je mohl
ochránit, jak jen to půjde a nic jiného
už nechci.

Šárka Šarmanová

Šesťáci nahlédli do chytré továrny
Projektové dny žáků mimo školu.
Tak přesně zní název jedné šablony,
které jsme si na Mánesce navolili a nyní plníme v rámci projektu
zjednodušeného financování
MáŠA II (registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015182,
spolufinancován Evropskou unií).
A co to konkrétně znamená?
V prosinci naši šesťáci zažili
projektový den v Buchlovicích.
Ve spolupráci se společností VISC,
s. r. o., zjistili, jak funguje chytrá
továrna, co je to průmysl 4,0 i co
je kolaborativní robot. Navštívili
totiž chytrou továrnu na výrobu
tlakových přístrojů BD Sensors
Buchlovice, kde zjistili, jak mezi

Rodiče poznali školu i z jiného úhlu

sebou komunikují stroje a věci (tzv.
internet věcí), viděli plně automatizovanou linku a programovali
kolaborativní roboty.
Vyzkoušeli si také zážitkovou
výuku pneumatiky, hydrauliky
a elektroniky, sestavovali pneumatický nebo hydraulický obvod.
To vše v mobilní učebně, špičkově
vybaveném kamionu s kvalitním
lektorem.
Věříme, že takové projektové
dny přispějí k přípravě žáků na
volbu povolání, k propojení výuky s praxí a přiblíží průmysl 4,0,
což patří k cílům vzdělávání v naší
škole. 
Marcela Javoříková,


ředitelka ZŠ Mánesova

Co žáky zaujalo a jak vnímali projektové dny?
• roboti, kteří pracovali jako živí lidé, a jak jsme skládali stavebnice, např.
jsme museli propojovat různé vedení, aby se roztočila vrtulka, taky jsme
pracovali s hadičkami, ve kterých byl vzduch
• robot se jmenoval Emil, a jak ho šlo naprogramovat, to bylo mega
• jednoho robota jsme si zkusili pohybovat a viděli jsme, jak pracuje
• to, jak jsme v kamionu skládali pneumatické přístroje
• elektronické skládačky, ze kterých, když jsi je správně složil, hrála policejní
houkačka, reproduktor opakoval slova, vrtule vzlétla
• jak ve firmě mluvili o robotech, jak je programují
• jak jsme stavěli elektrické obvody
• a taky se mi moc líbil výhled na hrad Buchlov!

Živý betlém přilákal ke kostelu desítky lidí

O Ježíškovi. Přestože to v ulicích města vypadalo, že na první svátek vánoční
není venku ani noha, zcela jiná situace panovala v parku u kostela sv. Vojtěcha. Po roční odmlce se tam opět odehrálo oblíbené představení živý betlém
včetně spanilé jízdy archanděla Michaela. Podívat se přišly desítky lidí,
kteří doslova zaplnili celý park. To, na co se přítomní lidé nejvíce těšili, přišlo
úderem třetí hodiny, kdy se nad hlavami všech přítomných snesl z kostelní
věže archanděl Michael. Příběh o narození Ježíška nacvičila skupinka členů
otrokovické farnosti společně se členy místního turistického oddílu mládeže.
Nechyběl ani koutek s živými zvířátky. Letošní novinkou byl také stánek,
kde si lidé mohli koupit malé občerstvení. Zároveň tím přispěli i na splacení
opravy střechy kostela sv. Michaela. 
(šar), foto: Šárka Šarmanová

V přátelském duchu. Pravá předvánoční atmosféra, dobrotami provoněná
škola, charitativní prodej výrobků na podporu sdružení Šance, možnost nahlédnout do výuky a hlavně dobrá nálada, to vše čekalo na rodiče a přátele
školy, kteří využili dne otevřených dveří a přišli se podívat 13. prosince do
trávnické školy. Kromě krásně vyzdobených chodeb si mohli prohlédnout
nově zrekonstruované učebny, moderní kuchyňku či jazykovou laboratoř.
Školní družina připravila výstavu o vánočních tradicích a zvycích a učitelé
se postarali o zábavné a poučné hodiny. Důležitou součástí bylo i slavnostní
otevření relaxační místnosti snoezelenu a tradiční vánoční dílničky, které se
konaly ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy. 

Text, foto: ZŠ Trávníky

„Gympl roku“ putoval znovu do Otrokovic
Gymplroku.cz je projekt, jehož cílem bylo doplnit chybějící ukazatel v nejrůznějších žebříčcích
úspěšnosti českých gymnázií, a to
je kritérium spokojenosti studentů
a absolventů se svou školou. Hlasování prostřednictvím sociální sítě
Facebook se koná od školního roku
2012/13, letos tedy pošesté. Mezi
patnácti gymnázii Zlínského kraje
se Gymnázium Otrokovice umístilo
na 1. místě poprvé, podruhé, popáté a letos znovu (ve 3. a 4. ročníku
skončilo jako druhé).
My učitelé jsme potěšeni, že naše
usilování o „rodinné“ prostředí (rozuměj: náročné, ale přátelské) je
zřejmě úspěšné, ale přesto jsme
nechali zaznít vysvětlující studentské hlasy:
„Základní škola? Nekonečně
dlouhý černobílý film. Malý, trochu
ustrašený chlapec na školním nádvoří, proměnlivá sebejistota na
druhém stupni, nervozita kolem
přijímacích zkoušek. Nečekaný pocit vítězství při vyřazování absolventů. Přivírám oči. Gymnázium…
Stejný režisér, ale jiný film, možná

že to bude změnou kamery. Baví
mě předměty, které jsem dříve rád
neměl. Šedivý filtr zmizel a nahradily jej pestré barvy. Přál bych si, aby
tento film byl barevný až do samého
konce.“ (Jakub Sedláček, 1. ročník)
„Jsem rád, že i letos naše škola
získala takové ocenění. Je to něco,
čeho si vážíme i my, studenti. Je
skvělé vidět, že Gymnázium Otrokovice je v očích budoucích uchazečů rok od roku atraktivnější – a to
zcela zaslouženě. Toto gymnázium
právem nosí přívlastek rodinné –
– férový a přátelský přístup profesorek a profesorů, skvělý studentský
život, spousta příležitostí vycestovat
a přátelé na celý život.“ (Roman Liška, 4. ročník)
Ne, opravdu nejde o sbírání trofejí; tou nejcennější je pro nás stále
setkání s bývalým studentem, který
sub specie vysokoškolských zkušeností vyjádří vděčnost za odborné
znalosti, všeobecný rozhled i příznivé prostředí, jež si s otrokovickým
gymnáziem spojuje.
	
Eva Svobodová,


Gymnázium Otrokovice

• Předprodej a rezervace vstupenek na
kulturní akce Otrokovické BESEDY i jiných
pořadatelů

Tel.: 571 118 103

• Přístup na internet, kopírování, skenování
Otrokovické noviny

Tříkrálový běh přilákal rekordní počet sportovců

Hlavní závod. Závodníci desetikilometrového úseku se museli cestou poprat hned
dvakrát s dvousetmetrovým převýšením.

Více než sto padesát milovníků
běhu se v sobotu 11. ledna sjelo do
Otrokovic, kde se konal již 4. ročník
Tříkrálového běhu. Pořadatelem
byl otrokovický klub Kesbuk.
V areálu otrokovického kynologického klubu bylo v sobotu živo.
Sjela se sem celá řada běžců nejrůznějšího věku z celého širokého
okolí.
„Původní myšlenka byla taková,
že jsme každý měsíc pořádali na
stejném okruhu takzvané tréninkové běhy. Ale pak jsme si řekli,
že bychom je rádi zpřístupnili veřejnosti, a proto jsme před čtyřmi
lety uspořádali zcela první ročník
tohoto trailového běhu. A protože
je tak trochu problém vejít se do

nějaké termínové listiny, volili jsme
termín, kdy ještě není moc závodů
a kdy lidé mají možná i nějaké to
povánoční kilo navíc a stejně tak i
nějaká novoroční předsevzetí. Proto jsme vybrali toto období,“ přiblížil historii závodů jeden z jejich
organizátorů Vlastimil Bukovjan.
Ne nadarmo má soutěž podtitul
„Přijďte vyběhat povánoční kila.
Hlavním cílem soutěže je totiž především motivovat i nesportovce
k tomu, aby začali tzv. něco dělat.
A že má tato soutěž stále více příznivců, dokazuje i účast. Ta byla
v letošním roce opravdu rekordní.
„Měli jsme přihlášeno sto padesát
běžců, což je skutečně zatím rekord,“ poznamenal dále Bukovjan.

Klusácká dostihová stáj budila respekt

Sehraná dvojka. Ondrej Komlóši má se svým koněm Kadetem Misi za sebou
úspěšnou sezonu. 

V klusácké dostihové sezoně roku
2019 reprezentovala město Stáj
HoPe Otrokovice s pětiletým černým
hnědákem Kadetem Misi, který patří
chovateli Milanu Šímovi z Hartmanic.
Ondrej Komlóši jako jezdec a
trenér se s Kadetem Misi zúčastnil
celkem 14 dostihů v Praze-Chuchli,
Ostravě-Bravanticích a ve Slušovicích.
Na těchto dostizích se jim podařilo dvakrát vyhrát, pětkrát se umístit
Otrokovické noviny

Závod byl rozdělen do čtyř
kategorií. První dvě jsou určeny
dětem, další dvě dospělým. Ti si
mohou rozhodnout, zda poběží
pět, nebo deset kilometrů.
„Tady na Zlínsku se pořádá celá
řada běžeckých akcí a závodů,
ty však většinou vedou po asfaltových plochách. Ale protože my
jsme klub extrémních sportů, chtěli jsme uspořádat závody v terénu
a za podmínek, které nabízí klima
v měsící lednu,“ vysvětlil dále Bukovjan.
Zatímco loni čekala na závodníky sněhová nadílka, letos
se museli zase poprat s blátivým
terénem. Kromě toho na ně čekalo dvousetmetrové převýšení.

A ti, co běželi trať deset kilometrů, museli kopec absolvovat hned
dvakrát.
Hlavní závod na 10 km nakonec vyhrál Pavel Dvořák (Atletika
Alojzov) časem 45:35 a Helena
Kotopulu (TITAN TRILIFE), která
trať zvládla zaběhnout v čase
54:05.
Tříkrálový běh není jedinou akcí,
kterou klub extrémních sportů
Kesbuk pořádá. V plánu mají jeho
členové další závody. „Uvažujeme
nad tím, že bychom v budoucnu
uspořádali letní dvanáctihodinový
závod,“ naznačil dále jeden z organizátorů akce se závěrečným
vzkazem pro všechny: „Lidé, běhejte!“ 
Šárka Šarmanová

Nejmladší běžci. Na stupně vítězů se postavili i nejmladší účastníci, kteří si odnesli
zajímavé ceny a také sladkou medaili. 

Snímky: Šárka Šarmanová

Městská hala ožije špičkovou atletikou
Do Městské sportovní haly Otrokovice se po roce opět sjedou atleti nejenom z celé České republiky,
ale také z okolních států, aby se
utkali na mezinárodním atletickém
mítinku.
Loni se do Otrokovic sjelo na
160 závodníků z celého světa, kteří si mohli vyzkoušet zcela nové
prostředí zrekonstruované Městské sportovní haly Otrokovice. Návštěvníci mítinku měli možnosti vidět celou řadu skutečně špičkových
výkonů.
Na tu pravou atletickou atmosféru se mohou fanoušci at-

letiky těšit i letos, i když s malou
obměnou. „Snažíme se podpořit mladé závodníky při přechodu do dospělé kategorie,
a proto je mítink primárně určen
kategoriím U20 a U23. Samozřejmě to neznamená, že bychom nepřivítali i dospělou část populace.
Naopak, bereme je jako mentory
pro mládež,“ vysvětlil jeden z organizátorů závodů Michal Petřík
s tím, že aktuálně ještě probíhá
registrace závodníků.
Celou akci již tradičně odstartují
tradiční Otrokovické halové přebory
škol. 
(red)

Foto: Martina Hubníková

na krásném druhém místě, dvakrát
být třetí, jednou čtvrtí, dvakrát pátí
a dvakrát bez umístění. V Českém
šampionátu klusáckých trenérů se
Ondrej Komlóši umístil na desátém
místě z celkového počtu 22 trenérů.
Tímto děkujeme Ondreji Komlóšimu za reprezentaci, manželům Klimešovým za podporu a spolupráci,
také všem fanouškům za důvěru
a přízeň.

Pavlína Vrublová

Mezinárodní atletický mítink
mládeže OTROKOVICE 2020
čtvrtek 6. února 2020, Městská sportovní hala
XXI. ročník Otrokovických halových přeborů škol
XX. ročník závodu přípravek
XI. ročník mezinárodního atletického mítinku
sprint 40y • překážky 40y • výška • dálka
• trojskok • skok o tyči

Benefiční fotbalové utkání na Baťově vyneslo rekordní částku

Nejenom hra. I přes nepříznivé počasí si skvělý fotbal nenechaly ujít desítky
fanoušků, kteří rovněž přispěli na dobrou věc. 
na co dívat – tentokrát nám Kuba
představil např. hráče FK Jablonec a
reprezentace ČR Martina Doležala či
Michala Sadílka z PSV Eindhoven, ale
kopačky nazul i hráč otrokovických
superligových florbalistů Michal
Nagy.
Vánoční fotbálky měly vždy
charitativní podtext, kterým hráči
i fanoušci přispěli na nějakou dobročinnou akci. Když se v roce 2018 vybralo na pomoc dvouleté Valentince
z Otrokovic a nadaci Šance Olomouc
100 000 korun, zdála se být tato
laťka už jen obtížně překonatelná.

z tohoto benefičního utkání najdete na webových stránkách klubu
www.skbatov.cz

Ladislav Bršlica,
 člen VV SK Baťov

Sestavy:
SK Baťov: Medek (B) – Bršlica
P., Novák, Zapletal V., Žáček,
Sotolář, Kadlec, Kašík, Dvořáček,
Holman, Ondráš, Krajča, Zapletal
M., Vitásek M., Bršlica A., Plechač,
J. Štefka.
Výběr kraje JJ: Šiška (Fastav
Zlín), M. Sadílek (PSV Eindhoven),
Jugas, Doležal, L. Holík (všichni
FK Jablonec), L. Sadílek, Havlík
(oba FC Slovácko), Poznar, Železník, Dostál, Drábek, P. Červenka,
O. Novák (všichni Fastav Zlín),
Houser (FK Varnsdorf), Bartolomeu (Zbrojovka Brno), Jeleček,
B. Červenka (oba HS Kroměříž),
Motal, Konečník, Gojš (všichni TJ
Skaštice), Nagy (Panthers Otrokovice), Koubský, Fabík ml., M.
Spurný.

Inzerce

Již téměř čtvrtstoletí se první svátek vánoční scházívají hráči SK Baťov
(resp. původně Jiskry Otrokovice),
aby si zpestřili svátky fotbálkem.
Nejprve si za soupeře zvali své
bývalé hráče či odchovance, kteří se
prosadili do různých ligových klubů.
Pak se organizace tohoto vánočního
setkání ujal náš odchovanec Jakub
Jugas a dal tomuto setkání nový
kabát. Proti hráčům SKB totiž začal
skládat svůj vlastní Výběr kraje.
A jelikož na jeho pozvání minule
kývlo několik zajímavých hráčů,
bylo se pokaždé na hřišti opravdu

Tentokrát se však podařilo za
pomocí sponzorů, hráčů a zhruba
pětistovky příchozích fanoušků tuto
částku téměř zdvojnásobit, za což
patří všem opravdu obrovský dík.
Z celkové částky 195 000 korun
poputuje největší díl (125 000 Kč)
do Kunovic rodině Hráčkových,
jejichž předčasně narozená trojčátka Viktorku, Amálku a Žofinku
provází spousta zdravotních problémů a komplikací. Na částku 40 tisíc
korun se může těšit nadace Debra
ČR, která se u nás zabývá pomocí
pacientům s tzv. „nemocí motýlích
křídel“. Zbylých 30 tisíc pak obdrží
Uherskohradišťská nemocnice, a. s.,
která je využije na realizaci výzdoby
dětského ambulantního traktu.
Přestože výsledek tohoto fotbalového utkání není tím nejpodstatnějším, neochudíme vás o něj:
SK Baťov 1930 – Výběr kraje JJ 3:8,
branky Krajča 2, M. Zapletal – Železník 2, Poznar 2, Doležal 2, M. Sadílek,
Konečník.
Několik bohatých fotogalerií

Radost. Během fotbalového utkání se podařilo vybrat necelých 200 tisíc korun,

z toho 125 tisíc dostali manželé Hráčkovi a jejich trojčátka. S
 nímky: Tomáš Brázdil

Poděkování obdarovaných rodičů trojčátek

ZLÍN
95,5 FM

„Vážený pane Jugasi,
dovolte, abychom Vám ještě
jednou poděkovali. Když jsme na
webu četli, že loni se vybralo okolo
100 tisíc a potom zahlédli 2 poukázky, které jste nesli na 30 a 40
tisíc, tak jsme si s manželem říkali,
že super, že to vypadá, že to bude
kolem 30 tisíc, že budou mít holčičky na rehabilitace ve Zlíně, kam
pravidelně celý rok jezdíme. Ještě
jsme si říkali, že na to, jaké upršené
počasí ze začátku bylo, tak že je
to skvělé. Úplně jste nás šokovali.
Absolutně jsme takovou částku
nečekali. Díky Vám máme podstatnou část pobytu v Piešťanech,
což je pro nás další vidina posunu.
Holčičky jsou neskutečné bojovnice
a my věříme, že ty nepříliš optimistické prognózy lékařů společnými silami vyvrátíme a že jednou
chodit budou. Díky neurorehabi-

litačním pobytům jsme zjistili, že
máme šanci to dokázat. V novém
roce bychom rádi absolvovali co
nejvíce takových neurorehabilitačních pobytů, aby se holčičky
co nejvíce posunuly.
Díky takovým lidem, jako jste Vy,
se nám náš sen začíná pomalu naplňovat. DĚKUJEME, ŽE NÁM DÁVÁTE NADĚJI A POMÁHÁTE BOJOVAT!!!
Moc si toho vážíme. Jste úžasní...
Z celého srdce DĚKUJEME!!!
I Vám přejeme v novém roce
2020, aby se Vaše sny splnily, protože jak napsal P. Coelho: „Když
něco opravdu chceš, celý vesmír
se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
Doufám, že Vám budeme někdy
moci ukázat, jak ty naše bojovnice
chodí a poděkují Vám ještě jednou
osobně :-)
Mějte se krásně.

Hana a Vít Hráčkovi
Otrokovické noviny

Inzerce

Dorostenky reprezentovaly město
v Turnaji olympijských nadějí v Polsku
tak má za sebou nejmladší český reprezentační výběr složený
z nadějných hráček ročníku 2004.
Z našeho klubu TJ Jiskra Otrokovice se podařilo získat nominaci
hned dvěma dorostenkám, a to
Terce Karlíkové na střední spojce
a Simči Horákové na křídle. Tento
výběr bude základem pro nově
tvořící se reprezentaci dorostenek,
kterou čeká v létě mistrovství Evropy ve Švédsku.
Český výběr před zahájením
turnaje absolvoval dvoudenní
tréninkový kemp v krásném
sportovním areálu přímo v dění
turnaje. Obě otrokovické házenkářky se svými výkony neztratily
a obě vstřelily své první reprezentační góly. Český tým v silné
konkurenci nakonec obsadil třetí
místo.
Děkujeme holkám za reprezentaci a přejeme jim, ať na sobě
pracují a daří se jim v házené.

Petra Karlíková,
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CY

CMY

K

Inzerce

V polském Szczyrku se uskutečnil před vánočními svátky
Turnaj olympijských nadějí reprezentantek z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.
První reprezentační zkušenost



vedoucí družstva házenkářek

Speciální
nabídka
OBI ZLÍN
Od 27. 1. do 27. 2. 2020
ve dnech pondělí až čtvrtek
si v OBI ZLÍN můžete
vybrat jakýkoliv produkt,
který chcete o 15 % zlevnit.
27. 1. – 27. 2. 2020
uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

SLEVA 15 % na jeden
produkt

o
k
b
e
v
u
sta
ou částko
s cílov

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu
odečtena na pokladně. Slevu nelze
kombinovat s jinými slevovými akcemi či
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové
a věrnostní karty a na objednávky on-line.

Inzerce

ukázaly, že patří mezi skvělé hráčky.

Foto: P. Karlíková

OTROKOVICE

Nadějné. Terka i Simča v Polsku

č

K
150 000

ZDARMA
Akce pla

tí do 31.

3. 2020

› Ušetříte 1 500 Kč na poplatku
za uzavření smlouvy
› Výnos stavebka až 3,7 % ročně
› Státní podpora až 2 000 Kč ročně
› Další až 2 000 Kč při sjednání společně
s běžným účtem od Raiﬀeisenbank
Otrokovice, tř. Osvobození 1033
(mezi obchody Lidl a Kauﬂand)
Po–Pá: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel.: 605 000 821

Tento materiál není veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů
a úrokových sazeb vyhrazena. Bližší informace k akci najdete na www.rsts.cz.
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