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Třicet let od prvních svobodných voleb: v Otrokovicích volilo 97 % obyvatel

Rekordní zájem. První svobodné a demokratické volby po čtyřiceti letech provázela velká očekávání. Volební účast v republice byla tehdy rekordní. Foto: František Vrbecký

Inzerce

Volby do tehdejšího Federálního shromáždění a České národní
rady, které proběhly 8.–9. června
1990, byly v mnohém výjimečné.
Především to po více než čtyřicetiletém období komunistické totality
byly první skutečně svobodné volby.
Pojďme si připomenout, jak tyto události v Otrokovicích zachytila tehdejší
kronikářka, paní Věra Kramářová.
Pro většinu tehdejších voličů,
vyjma těch dříve narozených, bylo
mnoho věcí nezvyklých a tak říkajíc poprvé. Patřilo k nim i to, co
samotným volbám předcházelo,
tedy předvolební kampaň. Kronikářka o ní poznamenává: „Předvolební kampaň probíhala v Otrokovicích bez vážnějších incidentů;
k těm méně vážným patřilo strhávání
plakátů (v krajním případě i rozbití
vývěsní skříňky), jejich přelepování
či poškozování – ale vcelku převlá-

dala atmosféra slušnosti; kdo chtěl,
zúčastnil se předvolební schůze té či
oné strany nebo hnutí, kdo nechtěl,
spokojil se s informacemi z tisku nebo
z televize. Mohli jsme si zameditovat,
není-li těch stran namísto bývalé
jedné najednou trochu moc, mohli
jsme při spatření stohu hlasovacích
lístků, které každý volič obdržel,
vyslovit obavy, není-li to poněkud
nehospodárný způsob volby – ale
každý soudný člověk musel cítit zadostiučinění, že se tu po desítkách let
konají opravdu volby hodné svého
názvu – svobodné a demokratické“.
Nezvyklé byly i volby samotné.
Především ústavou garantované
právo volby tajné. Věra Kramářová
to ve svém zápisu velmi trefně shrnula takto: „Museli jsme se odebrat za
zástěnu, kde jsme do obálky vložili
po jednom hlasovacím lístku do
každé parlamentní „komory“… Zástěna se nekrčila kdesi v koutku jako
při bývalých tzv. ‚volebních aktech‘,
kdy krajně podezřelým se stal každý,
kdo se odvážil za ni vkročit (a byly to
případy tak ojedinělé, že je zde na
místě použít kondicionálu: kdo by
se odvážil…), nýbrž byla umístěna
v centrální části místnosti, ale orientována tak, aby zaručovala opravdu
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naprosté soukromí. Nevyhrávala dechovka ani cimbálovka, nezpívalo se
ani nerecitovalo, neprezentovalo se
volební divadlo, nýbrž dominoval
holý pocit zodpovědnosti každého
jedince za vlastní volbu; ti, jimž jsme
dali svou důvěru, nás budou reprezentovat na politické scéně příští
dva roky – nelehké roky přechodu,
zmatku, transformace, třenic, iluzí
a deziluzí, nadějí a rozčarování.“
A jak to tehdy v Otrokovicích
dopadlo? K volebním urnám přišlo

Návštěva. První porevoluční prezident
Václav Havel měl ke Zlínskému kraji blízko.
Jako malý zde trávil prázdniny u dědečka,
kterým byl Hugo Vavrečka, ředitel Baťových
závodů.
 Foto: archiv V. Kramářové

97 % obyvatel. Výsledky voleb ve
městě kopírovaly téměř přesně výsledky celostátní. Vítězem se stalo
Občanské fórum (42 % hlasů), poraženým byla Komunistická strana
Československa, která zde nedosáhla ani celorepublikového výsledku
(v Otrokovicích získala 11 % hlasů).
Za připomenutí stojí výsledek Hnutí
za samosprávnou demokracii, moravského politického hnutí, které
v Otrokovicích, tak jako i v řadě
dalších regionů Moravy a Slezska,
zaznamenalo značný úspěch (kolem
28 % hlasů). O pět měsíců později
– 24. listopadu, se odehrály další volby, tentokrát od zastupitelstev obcí.
V Otrokovicích se jich zúčastnilo
66 % obyvatel. A výsledek? Zvítězilo Občanské fórum (35 %), následovala Československá strana lidová
(18 %), komunisté získali 17 % hlasů.
Svobodné volby se za uplynulých
třicet let staly samozřejmostí. Dokonce takovou samozřejmostí, že už je
mnozí nevnímají jako něco mimořádného. Proto snad stojí za to občas
si vzpomenout na ty první svobodné
a demokratické volby v roce 1990
a na pocity, které je provázely. 

Petr Klokočka,


kronikář města
Inzerce

V mediální smršti, která se tento rok točí kolem světové pandemie koronaviru, prošlo tak
trochu bez povšimnutí jedno
letošní výročí. Je tomu již třicet
let, kdy jsme poprvé po roce
1946 mohli opět svobodně zvolit politické vedení své země.

Evropský týden mobility bavil i rozhýbal Otrokovice

V pohybu. Již po osmé se město Otrokovice připojilo k mezinárodní kampani Evropský týden mobility a jako každý rok se lidé
dočkali celé řady aktivit, které je měly motivovat k výběru jiných forem přemisťování. Pestrý venkovní program si připravily DDM
Sluníčko, ukázky různých forem cvičení zajistili zkušení trenéři TJ Jiskra. 
(foj), foto: Šárka Šarmanová

Slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného čs. státu se letos neuskuteční

Inzerce

Stále šířící se nemoc COVID-19
a s tím spojená vládní opatření zamezují organizátorům konat i tradiční akce. V Otrokovicích se letos
neuskuteční každoroční slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného československého státu, který
město Otrokovice prostřednictvím
Otrokovické BESEDY pořádá.
Galavečer se měl původně uskutečnit dne 27. října 2020. Letos měl
být na programu koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, předání
Ceny města a sezváni byli také
všichni stávající i bývalí členové

Otrokovické noviny

všech dosavadních Zastupitelstev
města Otrokovice. „Letos totiž
uplynulo přesně 30 let od konání
1. zastupitelstva v Otrokovicích.
Připravili jsme pozvání a posezení
pro všechny zastupitele, kteří mají
zájem se setkat, zavzpomínat na
staré časy a porovnat politiku
tehdejší a současnou. Aktuálně
vyhlášený nouzový stav a další
epidemiologická opatření nám
zabránily tento večer uskutečnit,“
vysvětlila Hana Večerková, otrokovická starostka. Podotkla, že
Cena města bude laureátovi pře-

dána, jakmile to situace umožní
a o tom, za jakých okolností se
slavnostní předání uskuteční, se
teprve bude jednat.
Součástí slavnostního dne bývá
také pietní akt k uctění památky
padlých hrdinů 1. světové války.
„V letošním roce si tento významný den připomeneme pouze tichou vzpomínkou a položením
věnce k pomníku. Bohužel není
možné pozvat veřejnost a uskutečnit tak pietní akt ve větším měřítku. Děkujeme za pochopení,“
uvedla starostka. 
(pas)

Do akce Sázíme budoucnost se zapojily dvě stovky lidí

Díky akci Sázíme budoucnost
roste nedaleko Otrokovic
třiapadesát nových stromů
a 371 keřů. Dřeviny sem přišly
předposlední zářijovou sobotu
vysadit bezmála dvě stovky lidí.

Mezi Otrokovicemi a Tlumačovem, kousek za kapličkou, bylo
v sobotu 19. září opravdu rušno.
Desítky lidí se sjely na místo, aby
tam vysadili třiapadesát nových
stromů. Mezi nimi je například lípa,
dub, jabloň či jilm. Pro ty, co se nestihli včas registrovat, byly připraveny keře, kde dominoval bez černý
nebo růže šípková. „Většina lidí si
akci velmi pochvalovala, a i když na
ně nevyšel strom, rozuměli tomu, že
se jedná především o ekologickou
osvětu a zasadili keříky. Na místo
sázení přicházeli jednotlivci i celé
rodiny, takže akce splnila svůj účel,“
pochvalovala si starostka Otrokovic
Hana Večerková, která stála u zrodu
myšlenky.
Počasí bylo prosluněné a nálada velmi přátelská. Během dopoledne si přišlo zasadit strom
či keř přibližně tak dvě stě lidí.
Ti, kteří již měli zasazenou svou
dřevinu, se i přesto chopili rýčů
a pomáhali ostatním, případně si

Jeden z mnoha. Nedaleko Otrokovic vznikla během jedné soboty nová alej stromů
a keřů. 
Foto: Šárka Šarmanová

Provoz městského úřadu i knihovny je omezený
V souvislosti s krizovým opatřením vlády je až do odvolání
omezený provoz Městského úřadu Otrokovice, včetně Městské
knihovny.
Aby si lidé mohli vyřídit na otrokovickém úřadě své záležitosti,
od pondělí 19. října se musí předem telefonicky či elektronicky
objednat. K tomuto opatření
přistoupilo vedení úřadu, aby se
lidé na chodbách a pracovištích
s ohledem na šířící se nemoc
COVID-19 neshlukovali.
„Cílem opatření je omezit
osobní kontakt zaměstnanců
úřadu s klienty na nezbytně
nutnou úroveň, proto žádáme
občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický
kontakt před osobním ve všech
případech, kdy je to možné,“
uvedla tajemnice otrokovického
úřadu Radana Zenáhlíková.
V souvislosti se situací na
okolních úřadech je možné se
na otrokovický úřad předem objednat i v jiných dnech než v pondělí a ve středu, což by mělo vést
k rozmělnění klientů v průběhu
celého týdne. Příjem veškerých
dokumentů od veřejnosti bude
probíhat pouze prostřednictvím
pracoviště podatelny, samozřej-

mě se upřednostňuje elektronická komunikace.
Přístup na úřad je možný
pouze s použitím roušky nebo
jiného vhodného prostředku
k zakrytí dýchacích cest. „Žádáme
občany o použití desinfekčního
prostředku, který je instalován
při vstupu na úřad,“ vyzvala ještě
Zenáhlíková.
Kromě radnice je omezen také
provoz Městské knihovny, a to
jak na městském úřadě, tak i na
pobočce umístěné na Baťově.
Knihovna je nyní otevřena
v pondělí a středu, vždy od
8 do 11 hodin a odpoledne od
15 do 17 hodin. Mimo stanovenou otvírací dobu je možné
si dohodnout termín návštěvy
knihovny po předchozím telefonickém objednání na telefonním
čísle 577 934 113.
(pas)
Kontakty na jednotlivá pracoviště a pracovníky naleznete
zde:

zasadili i keř. „Chtěli jsme tuto akci
podpořit a hledali jsme způsob,
jak se zapojit. Nakonec se nám
podařilo zajistit peníze z Programu péče o krajinu, za které jsme
rostliny nakoupili. Jelikož byla akce
úspěšná a veřejnost o ni projevila
zájem, budeme hledat finanční
prostředky a místo, kde bychom
v sázení mohli pokračovat i příští
rok,“ doplnila starostka města.
Každý si za pomoc při sázení mohl
na strom uvázat cedulku se svým
jménem a odnesl si domů certifikát
potvrzující spolupráci s městem Otrokovice při výsadbě nové zeleně
za účelem podpory zdravé krajiny.
Děti si za odměnu vybraly dáreček
a každý dostal drobné občerstvení.
„Organizace této akce byla náročná a bez pomoci dalších subjektů bychom ji jen těžko realizovali.
Velký dík patří zaměstnancům
města, pracovníkům Technických
služeb Otrokovice, otrokovickým
skautům, členům Divadla TYJÁTR
a společnosti NVB LINE. Především
chci ale poděkovat lidem z řad veřejnosti, kteří na akci přišli a podíleli
se na výsadbě zeleně,“ vyzdvihla
spolupráci závěrem Hana Večerková. 
Romana Pastuszková,


tisková mluvčí města

Rekonstrukce mostu získala prestižní ocenění

Hotovo. Zrekonstruovaný most byl slavnostně otevřen 5. listopadu. Foto: archiv
V kategorii „dopravní, inženýrské a ekologické stavby“ získala
v prestižní soutěži Stavba roku Zlínského kraje za rok 2019 prvenství
„Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikace
v ulici Nadjezd“. Vyhlášení soutěže
se letos uskutečnilo v holešovském
zámku v úterý 15. září.
Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních
projektů v oblasti stavitelství ve
Zlínském kraji a přiblížení nových
staveb a jejich autorů širší laické
i odborné veřejnosti. Soutěž má
sedm kategorií. Jednu z hlavních
cen získala společnost Eurovia
společně s městem Otrokovice.

Město Otrokovice přihlásilo do
soutěže za rok 2019 přestavbu výměníkové stanice na odborné učebny Základní školy T. G. M. „Námi
přihlášená stavba si sice ocenění
nevysloužila, nicméně zhotovitelská společnost Eurovia přihlásila
rekonstrukci mostu M1 přes železniční trať, která se realizovala
v minulém roce také v Otrokovicích.
Tato oprava byla rozsáhlá, složitá
a finančně náročná, a proto si zaslouží pozornost. Jsem ráda, že získala ve své kategorii hlavní cenu,“
uvedla starostka Hana Večerková.
Rekonstrukce mostu byla zahájena loni v únoru a trvala necelých
devět měsíců.(pas)
Otrokovické noviny

Městskou polikliniku čekají další zásadní změny
Městskou polikliniku Otrokovice čeká během následujících
let několik významných změn.
Jednou z těch zásadních je oddělení zdravotnických služeb
od komerčních prostor. Chystá
se ale například i zásadní rekonstrukce sociálních zařízení
nebo podstatné navýšení parkovací kapacity v lokalitě polikliniky.
V budově Městské polikliniky
lze najít celou řadu služeb, ne
jenom zdravotnických. Návštěvníci mohou využít například sociální služby, navštívit některou
z pojišťoven, kadeřnictví, kosmetiku, masáže, realitní kancelář
a další. V některých případech se
komerční subjekty nacházejí přímo
vedle prostor, kde ordinují lékaři.
A právě tato situace by se měla
změnit. „Stávající uspořádání polikliniky je nevyhovující, a to hned ze
dvou důvodů. První je spíše lidský.
Člověk, který jde navštívit lékaře se
zdravotním problémem, má úplně
jiné starosti než člověk, který jde
například k holiči. Druhý problém
je zásadní a na tuto věc byla poliklinika opakovaně upozorňována

i ze strany krajské hygieny. Stávající
uspořádání v některých částech polikliniky totiž porušuje Vyhlášku č.
92/2012 Sb., která mimo jiné říká, že
zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků
na prostory a jejich funkční a dispoziční uspořádání umožňovat funkční
a bezpečný provoz a tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný
celek ,“ v ysvětlil
místostarosta města
Ondřej Wilczynski,
který má v kompetenci zdravotnictví.
V praxi by to znamenalo, že lékaři
budou soustředěni
do jedné či dvou budov, obchody a další
komerční subjekty pak budou
v ostatních budovách. „Jde však
o dlouhodobější proces, který nelze
provést ze dne na den. V každém
případě chceme dál v budově polikliniky nabízet i tyto komerční
služby. Nikdy tomu jinak ani nebylo,“
podotkl dále Wilczynski.
Aktuálně se poliklinika připravuje na několik projektů. Prvním
z nich je rozšíření parkovacích míst
v okolí budovy, a to o více než 60

Město rozdalo učitelům ze skladu respirátory
zového stavu ve městě pracuje
krizový štáb, který aktuální epidemiologickou situaci monitoruje a vyhodnocuje pro území
Otrokovic. „V případě, že si to
místní situace vyžádá, je úřad
připraven neprodleně reagovat
zavedením potřebných opatření,“ doplnila tajemnice Městského úřadu Otrokovice Radana
Zenáhlíková.
Od 14. října jsou opět na základě krizového opatření vlády
uzavřeny základní školy. Výjimku
však mají děti ve věku 3–10
let, jejichž rodiče pracují jako
zdravotníci, záchranáři nebo
v sociálních službách. Ty mohou,
stejně jako tomu bylo na jaře,
navštěvovat jednu ze 17 škol ve
Zlínském kraji. Jednou z nich je
i otrokovická T. G. Masaryka. (red)

Inzerce

Celkem dva tisíce respirátorů
putovalo z městského skladu
ochranných potřeb jak učitelům
základních otrokovických škol,
tak i učitelům všech odloučených
pracovišť mateřské školy. Každý
ze 151 učitelů tak obdržel deset
respirátorů. Zbytek bude sloužit
v zařízeních jako rezerva.
„Přestože naši učitelé dostali
respirátory ze státních rezerv,
rozhodli jsme se učinit tento krok
co nejdříve a vydat odpovídající počet respirátorů z vlastních
zdrojů. Město Otrokovice má
aktuálně na skladě respirátorů
i jiných ochranných prostředků
dostatek pro všechny své složky
a pracovníky spadající do oblasti
tzv. kritické infrastruktury,“ řekla
starostka Hana Večerková.
V rámci vyhlášeného nou-

stání. Stavební práce by měly začít
na přelomu tohoto a příštího roku.
Náklady bude hradit město, jemuž
pozemky kolem polikliniky patří.
A již příští rok v lednu by se mělo začít s rekonstrukcí sociálních zařízení
v hlavní budově. „Odhadovaná
cena projektu se pohybuje kolem šesti milionů korun. Tato
investice bude plně hrazena
z vlastních zdrojů
polikliniky,“ upřesnil
jednatel polikliniky
Pavel Javora.
Hlavním zdrojem
příjmu polikliniky jsou
pronájmy. „Vzhledem
k odchodu jednoho
z největšího nájemců,
kterým byla společnost
Moravia Dent, došlo samozřejmě
i k poklesu příjmů. Nicméně,
snažíme se tuto ztrátu eliminovat
mimo jiné tím, že neustále hledáme nové nájemce. Již v letošním
roce začala v objektu působit nová
kosmetička, připravuje se zde také
centrum výživového poradenství
a do konce letošního roku tady začne působit lékař v oboru rehabilitace. Aktuálně vedeme jednání také
s dalšími zájemci. Rovněž se nám

podařilo uzavřít novou nájemní
smlouvu s provozovatelem lékárny,
společností BENU Česká republika.
V nové smlouvě byly pro polikliniku
vyjednány lepší finanční podmínky.
Nájemné na prvních pět let zaplatí
BENU dopředu, poliklinika tak díky
tomu získá jednorázově sedm a půl
milionu korun, které bude moci více
investovat do obnovy a modernizace, a tedy zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb,“ vyjmenoval dále
Javora.
Vzhledem k výpadku příjmu
z nájmu a plánovaným investicím
bude letošní hospodářský výsledek
polikliniky ve ztrátě. „Ta by se měla
pohybovat kolem 1,5 milionu korun.
Pokud bychom se však podívali do
minulosti, tak například v roce 2018
byl hospodářský výsledek polikliniky
ve ztrátě ve výši 5,4 milionu korun.
Loni dosahovala ztráta polikliniky
2,4 milionu korun. Poliklinika je však
i přes tyto ztráty nadále soběstačný
subjekt a není pravda, že by tyto
ztráty platilo město Otrokovice, to
je nesmysl. Současný stav finančních
prostředků polikliniky ničemu takovému nenasvědčuje,“ zhodnotil
závěrem místostarosta Wilczynski.

Šárka Šarmanová

Lávka přes řeku Moravu už je zprůchodněna
Již od půlky září mohou opět lidé
využívat lávku přes řeku Moravu.
Její generální rekonstrukce je
kompletně dokončena.
Oprava byla rozdělena na dvě
části v rozmezí dvou let. Část lávky
přes suchý poldr již byla opravena
vloni, její druhá část přes řeku Moravu se dočkala opravy nyní. Práce
začaly ke konci června a dokončení
bylo plánováno do půlky září. „Termín se podařilo dodržet. Klimatické
podmínky byly příznivé, takže nedošlo k žádným průtahům,“ uvedl
Erik Štábl z odboru rozvoje města.
V uplynulých letech byla lávka
opravována dílčími drobnými
úpravami, které však nemohly
zabránit poškozování nosné konstrukce. Před generálním zásahem
vykazovala známky značného
poškození. Stavební práce v letošním roce spočívaly především

v kompletní opravě části lávky
pro pěší přes řeku Moravu, v části
nad řekou Moravou. „V rámci prací byla provedena její generální
oprava, která spočívala zejména
v kontrole dotažení kotevních
šroubů včetně šroubových a svarových spojů hlavní nosné konstrukce. Byla provedena demontáž
stávajícího zábradlí, mostovky
a mostin a provedení nového zábradlí na lávce dle současných
předpisů. Následně byly nahrazeny příčníky, dále nová mostovka
a mostiny včetně impregnace, došlo
k celkové obnově nátěrů ocelových
konstrukcí a obnově betonové nástupní rampy a schodiště. Opravena
byla rovněž kabelová lávka a další,“
vyjmenoval dokončené práce na
rekonstrukci lávky Erik Štábl. Oprava
druhé části lávky stála zhruba tři
a půl milionu korun.
(pas)
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Město opravilo hřiště za poliklinikou, další se staví
Již od konce září mohou
děti využívat nové hřiště,
které se nachází za Městskou poliklinikou. To původní již neodpovídalo bezpečnostním podmínkám
a bylo nutné jej zrekonstruovat. Ještě v letošním roce
nechá město opravit hřiště na
sídlišti u Štěrkoviště a začne
také výstavba zcela nového
hřiště v ulici Erbenova.

žinách (oblíbený prvek pružinového houpadla ve variantě pro více
dětí), houpačky, pískoviště a dále
herní prvky vlisované do dopadových ploch jako skákací panák,
skok do dálky, skákací hvězdice
apod.
Dětské hřiště bude mít bezpečné, pryžové dopadové plochy
a celé bude lemováno zpevněným okrajem, který bude možno
využít např. pro jízdu na odrážedlech. Součástí hřiště bude i mobiliář ve formě laviček a odpadkového koše. Pro nejstarší pak bude
určeno víceúčelové hřiště v místě
stávajícího asfaltového, které bude
upraveno tartanovým povrchem
s lajnováním a oplocením kratších
stran a vybaveno florbalovými
brankami. Celková cena je vyčíslena přibližně na 2,35 milionu korun.
Podobné hřiště město Otrokovice letos dokončilo také v Kvítkovicích. Hřiště má část určenou
pro děti a část pro sportovní aktivity. Lidé si tam mohou zahrát
například fotbal, házenou, malou
kopanou, volejbal, nohejbal, tenis
či florbal. Výstavbu hradilo město
ze svého rozpočtu.

Romana Pastuszková,


Přestože byla letošní letní sezona specifická kvůli nepříznivému červnovému počasí
a epidemiologickým opatřením,
obě rekreační zařízení – Městské koupaliště a Rekreační oblast
Štěrkoviště–byla hojně navštěvována.
Obě zařízení provozuje městská společnost TEHOS. „Městské
koupaliště bylo oproti minulému
roku veřejnosti otevřeno kvůli
počasí v součtu méně dnů než
minulý rok, nicméně průměrně
jej navštívilo přibližně 470 návštěvníků za den, což je více než
loni,“ uvedl jednatel TEHOSU Tomáš Morys. Pro příští sezonu se
mohou návštěvníci koupaliště
těšit na celou řadu novinek, například na nové dětské brouzdaliště či skluzavky.
V Rekreační oblasti Štěrkoviště
si od 1. července do 30. srpna přišlo užívat toboganu, dětského
brouzdaliště a přírodního koupaliště přes 33 tisíc návštěvníků, což
je oproti loňskému roku výrazný
nárůst. I na Štěrkovišti plánuje
společnost TEHOS celou řadu
oprav i vylepšení. 
(red)

tisková mluvčí města
Inzerce

Rekonstrukce hřiště za poliklinikou stála přibližně 420 tisíc korun. Původní dřevěná herní sestava
byla nahrazena moderní sestavou
zhotovenou z nerezové oceli
v kombinaci s plastovými prvky.
Výhodou těchto materiálů je na
rozdíl od dřeva dlouhá životnost
a nižší nároky na údržbu. Nová je
i pryžová bezpečnostní dopadová
plocha pod průlezkami, takže hřiště nyní splňuje nejnovější bezpečnostní standardy.
„S opravami hřišť pokračujeme
podle plánu obnovy majetku a postupně se snažíme rekonstruovat
dětská hřiště ve všech částech
našeho města,“ uvedla starostka
Otrokovic Hana Večerková. Hřiště
za poliklinikou je v pořadí druhé,

které letos prošlo rekonstrukcí.
Nového hřiště se dočkaly také
děti na Trávníkách a ještě do konce tohoto roku se v Otrokovicích
stihne opravit hřiště na sídlišti
Štěrkoviště. V příštím roce bude
město pokračovat v rekonstrukci
dalších nevyhovujících dětských
hřišť.
V letošním roce začalo město
také s výstavbou zbrusu nového
dětského a víceúčelového hřiště
ve vnitrobloku ulice Erbenova.
Původní, nevyhovující dětské hřiště bude odstraněno a nahrazeno
dvěma novými. Ještě do konce
tohoto roku by mělo být hotovo
dětské hřiště a hned začátkem
ledna 2021 začnou práce na víceúčelovém hřišti, které by mělo
být dokončeno do konce května.
„Stejně jako u všech venkovních
staveb bude dodržení termínů
záviset na klimatických podmínkách,“ uvedla Dita Doleželová
z odboru rozvoje města.
Dětské hřiště bude obsahovat
prvky jak pro nejmenší, tak
i pro větší děti. Na novém hřišti
bude například prolézačka se
skluzavkou ve tvaru slona, herní
sestava se skluzavkami, lezeckou
stěnou, věžičkami, boule na pru-

Návštěvnost koupaliště
byla letos vysoká

XAVER
A HOST
pondělí–čtvrtek
13.00–14.00
Zlín
97.5 FM | R-ZLIN
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Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

více info na www.otrokovickabeseda.cz
Hobby Otrokovice pořádá akci:

Výstava zrušena
a naplánována na rok 2021
potrvá
do

21. 11.

EMIL SLÁMA – TSUNAMI
Umělecký spolek Rozumění zve srdečně na
výstavu Emila Slámy. Významný otrokovický
výtvarník a pedagog se zabývá především
grafikou, keramikou a malbou. Je zastoupen
ve sbírkách Moravské galerie, muzea Rokycany
a ve sbírkách grafického kabinetu Památníku
národního písemnictví Praha.

Městská
galerie
vstup

volný

Zrušeno na základě nařízení vlády ČR!
Koncert přeložen na březen 2021
sobota

7. 11.
20 hod.

REVIVAL NIGHT
– NOC LEGEND 5

velký sál

Rockový večírek s kapelami ZZ TOP Revival (Litovel), NIRVANA Tribute Czech (Pardubicko)
a IRON MAIDEN Revival (Otrokovice). Oblíbená
rocková show s kostýmy a výbornou muzikou. Kvalitní občerstvení zajištěno.

předprodej

250 Kč

19 hod.

Na programu výstava a prodej obojživelníků
(mloci, žáby), plazů (hadi, želvy, ještěři), rybi8–13 hod. ček, drobných savců, rostlin, bezobratlých živých
i preparovaných živočichů (pavouci, štíři, brouci).
Nebude chybět ani krmení pro terarijní zvířata,
chovatelské potřeby, akvarijní živočichové a rostliny, odborná literatura, to vše pro začátečníky
i pokročilé chovatele.
Hobby Otrokovice pořádá akci:
neděle

Setkání sběratelů všech oborů. Mince, papírová platidla, pohlednice, poštovní známky, starožitnosti, hračky, minerály, odznaky, zápalkové
8–13 hod. etikety, fotografie, LP desky, pivní tácky, kuriozity
a mnoho dalšího. Abecedně shrnuto – na své si
přijdou milovníci aforismů i žvýkačkových obalů.

VÁNOČNÍ INSPIRACE
od

23. 11.
do

3. 1.

vstupné

1 290 Kč 790 Kč

Koncert dvacetinásobné zlaté slavice za 1 190 Kč 690 Kč
990 Kč 590 Kč
klavírního doprovodu Petra Maláska.

Hobby Otrokovice pořádá akci:

sobota

náměstí
3. května
vstup

volný

prostory Besedy

MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ
VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA

21. 11.

V pořadí již 53. setkání milovníků hmyzu a pavouků. K vidění budou mimo jiné nejkrásnější druhy
8–13 hod. motýlů a brouků naší planety. Akce je doplněna
o ochutnávku hmyzu – švábi v těstíčku, mravenci
v čokoládě, pražení mouční červi, kobylky, cvrčci
a sarančata. Pestrý program pro děti – pískové hmyzí
dílničky, malování na obličej.

vstupné

60 Kč
děti
vstup
zdarma

Zajímá vás, jak předvánoční a vánoční čas prožívali lidé před sto a více lety? Jaký byl tehdy vánoční
stromeček, jaké bylo cukroví, jaké byly dárky a kde
se nakupovalo? To vše a řadu dalších věcí o Vánocích budete moci zjistit na výstavě „Vánoční inspirace“, kterou připravil Klub přátel historie města
Otrokovice a na kterou jste srdečně zváni. Výstava
se uskuteční ve dnech 23. listopadu 2020 až 3. ledna 2021 v prostorách Městské galerie Otrokovice.
Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením dosud nebylo rozhodnuto, zda se uskuteční
vernisáž výstavy. Její případné konání bude ještě
upřesněno.

vstupné

60 Kč
děti
vstup
zdarma

velký sál,
foyer
vstupné

30 Kč

Městská
galerie
vstup

volný

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ MĚSTA

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A OHŇOSTROJ
Den boje za svobodu a demokracii oslavíme lampionovým průvodem, tradičním ohňostrojem i kvaúterý
litní hudbou. Program bude upřesněn dle aktuální
17. 11. epidemiologické situace v ČR. Účastníci s lampiony
se shromáždí v 16.30 hodin v parku před Městskou
16.30 hod. poliklinikou, odkud se společně přesunou na náměstí 3. května. Poté oblohu rozzáří za doprovodu hudby nádherný ohňostroj. Akci pořádáme ve
spolupráci s DDM Sluníčko.

HOBBY BURZA

22. 11.

300 Kč

velký sál

TERARISTICKÝ VÝMĚNNÝ DEN
A VÝSTAVA

21. 11.

v den akce

Zrušeno na základě nařízení vlády ČR!
Koncert přeložen na říjen 2021

LUCIE BÍLÁ
úterý
A PETR MALÁSEK
10. 11. – RECITÁL

sobota

prostory Besedy

Tradiční akce na náměstí 3. května. Vystoupí žáci
otrokovických škol, zahraje zajímavé hudební
27. 11. seskupení. V prostorách BESEDY proběhnou
vánoční dílny, které organizuje a zajišťuje DDM
16.30 hod. Sluníčko. Nedílnou součástí bude i letos charitativní akce „Otrokovice pomáhají potřebným“,
ovšem v jiné formě, než tomu bylo v minulých
letech – program i způsob provedení akce budou
přizpůsobeny aktuální epidemiologické situaci.
pátek

VERNISÁŽ
pondělí

30. 11.
18 hod.

14. OTROKOVICKÝ SALÓN
Jako každoročně vystaví členové spolku Rozumění
a jejich hosté v prostorách Otrokovické BESEDY
svá nová výtvarná díla, vzniklá v letošním roce.
Součástí vernisáže, která proběhne v pondělí 30.
11. od 18 hodin, bude tradičně křest nového městského kalendáře na rok 2021, který je tentokrát věnován otrokovickému sportu.
Výstava potrvá do 30. prosince 2020

náměstí
3. května
+ bar
I. patro
vstup

volný

foyer
kinosálu
+ bar
I. patro
vstup

volný

TENTO PROGRAM JE VYDÁN KE DNI 23. 10. 2020. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Pro další aktuální informace o změnách
a současně i nových termínech veškerých akcí sledujte, prosím, webové stránky a Facebook Otrokovické BESEDY.
Otrokovické noviny

Otrokovice se představily na přehlídce Naše obec, naše radost

Veselý. Návštěvníky přehlídky přišla pozdravit také starostka města Hana Večerková.

Plán akcí na listopad 2020
6.–7. 11. Podzimní nocování
středisko Trávníky
od 17 hodin, cena 350 Kč
Určeno pro děti od 7 let. Čeká
vás zábavné nocování plné překvapení, soutěží, zážitků. Konec
nocování v sobotu 7. listopadu
v 17 hodin. Přihlášky podávejte online na www.ddmslunicko.cz.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 711
17. 11. Lampionový průvod
park u Městské polikliniky,
sraz v 16.30 hodin, vstup zdarma
Přijďte strávit podvečer s lampiony.
Tradiční lampionový průvod pořádaný s Otrokovickou BESEDOU.
Určeno pro širokou veřejnost.
Kontakt:
ticha@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 962
20. 11. Sluníčkový den
Středisko Trávníky

od 15 do 18 hodin, vstup zdarma
Přijďte si užít příjemné odpoledne, otevřeme pro vás
a vaše děti hernu a zrcadlový sál,
nebude chybět výtvarné tvoření,
pečení dobrot a můžete si s námi
zahrát tradiční i moderní deskové
hry.
Kontakt: ticha@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 962
27. 11. Vánoční dílny
Otrokovická BESEDA, jednotlivé
výrobky za poplatek
od 15 do 19 hodin
Podílíme se na tradiční akci Rozsvěcení vánočního stromu, kterou pořádá Otrokovická Beseda.
DDM Sluníčko bude organizovat
Vánoční dílny.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 711
28. 11. Mikulášský kufřík
areál kynologů za řekou Moravou

Mošty, farmářské sýry, bylinky,
piva z místního pivovaru, kváskový chléb, ale také cimbálové muziky, taneční soubory nebo pravý
gajdoš. To vše nabídla přehlídka
Naše obec, naše radost, která se konala v polovině září v Luhačovicích.
A nechyběly na ní ani Otrokovice.
V srdci krásných moravských
lázní se konal první ročník přehlídky obcí a mikroregionů
z celého Zlínského kraje. Návštěvníci přehlídky zde mohli
zhlédnout celou řadu krásných vystoupení, ale také ochutnat místní
speciality. Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky nebo loutková

představení. Na své si přišli také
lidé, kteří zavítali ke stánku, kde se
prezentovalo město Otrokovice.
„Lidé, kteří se u nás zastavili, si od
nás mohli odnést nejenom skvělé
marmelády, které v Otrokovicích
vaří Renata Zezulková, ale získali také řadu informací o tom, že
i Otrokovice jsou skvělým místem,
odkud lze vyrážet na delší výlety
po okolí, ať už na kole, nebo na lodi
po Baťově kanále. Kromě toho jsme
jim představili, jaké kulturní akce
pořádá ve městě Otrokovická BESEDA,“ vyjmenoval David Ambroz
z cestovního ruchu a propagace
Otrokovické BESEDY. 
(šar)

Start průběžně od 9 do 11 hodin
startovné: děti 30 Kč, dospělí 40
Kč
Zábavný orientační běh či procházka lesem za Mikulášem
s dárečky a čertovskými špekáčky.
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 716

Inzerce

Dopravní hřiště pro veřejnost
vstup zdarma
všední dny 15–17 hodin, svátky,
víkendy, prázdniny 10–17 hodin
Bližší informace naleznete na
www.ddmslunicko.cz
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

Výstava fotek z akcí Evropského týdne mobility
MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, dle otevíracích
hodin úřadu, pro veřejnost
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice

Vyp latí me vám
až 1.50 0 Kč
Odvoz zdarma
tel.: 603 972 558

email: marek.dynka@seznam.cz
Potvrzení ekologické likvidace

Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631


PLYNOSERVIS - SRNEC

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

Tel.: 604 988 815

Otrokovické noviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 15. srpna uplynulo 5 let od úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jaroslava Doležela.
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Dne 9. září uplynulo již 31 let, co nás navždy opustila ve
věku 49 let naše drahá maminka a babička, paní Zdeňka
Blatová. V tomto roce by oslavila 80 let. S láskou a úctou
stále vzpomíná dcera Jana s rodinou.
Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 14. září uplynulo 9 let, kdy nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef POSPÍŠEK
a 26. října tomu budou dva roky, kdy nás
opustila naše maminka, babička a prababička
Irena POSPÍŠKOVÁ. S láskou vzpomínají dcery Iva a Magda s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář. Však v srdcích nám
Tě zanechal, dál s námi zůstáváš. Dne 30. září jsme vzpomněli čtvrté výročí úmrtí pana Vladimíra LUKEŠE. Kdo
jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje manželka Mária, syn Vladislav s rodinou, dcera Monika, vnoučata Vladislav, Michaela s rodinou a Erik.
Dne 1. října jsme si připomněli druhé smutné výročí úmrtí
pana Rudolfa ŠIMKA. Vzpomíná rodina.

Dne 13. října uplynuly tři smutné roky, kdy nás navždy
opustil pan Eduard NOHÁL. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Vzpomínají manželka, syn, dcera a ostatní příbuzenstvo.
Léta plynou, bolest však trvá a nedá zapomenout. Stále v srdcích Tě máme a se slzami v očích vzpomínáme. Dne 15. října
uplynulo 23 smutných let, kdy nás navždy opustila naše
milovaná dcera, sestra, slečna Marcela SEKULOVÁ. S láskou a úctou vzpomínají rodiče a bratr s rodinou. Děkujeme
všem, co vzpomenou s námi.
Dne 20. října uplynul 8. rok, co odešel od všech, které měl
rád, náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jindřich
JURÁK. S láskou a úctou vzpomíná dcera s celou rodinou.

Dne 26. října uplyne rok, kdy ve věku 87 let mě navždy
opustila moje milovaná manželka, paní Magdaléna
VOŘÍŠKOVÁ. Vzpomíná manžel a přátelé.
V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 29. října uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan Miroslav
PLUHAŘ. Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Osud Ti nedopřál s námi dále být, ale v našich srdcích budeš
stále žít. Dne 4. října uplynulo 12 let, co nás navždy opustila
paní Ludmila ŘEZNÍČKOVÁ. S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Jan a dcery Helena a Hana s rodinami.
Dne 5. října jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí mého milovaného tatínka, pana Miroslava NOHELA. S láskou stále
vzpomíná dcera Martina.

Mohli jsme blahopřát, můžeme jen vzpomínat.
Dne 5. října by se dožila 100 let naše maminka
Karla BĚLOHOUBKOVÁ a dne 1. listopadu náš
tatínek Karel BĚLOHOUBEK. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi. Dcera Věra s rodinou
Odešel jsi sám, jen dveře vzpomínek jsi mně nechal dokořán. Dne 7. října by oslavil 70 let pan Zdeněk SUCHÁNEK
a 19. listopadu uplynou dvě smutná léta od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové s rodinami a sourozenci s rodinami. Všem, kdo jste ho měli rádi
a vzpomenete s námi, děkujeme.
Dne 9. října uplynuly 2 roky od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš tatínek a dědeček, pan Miroslav Kučera.
Vzpomínají dcera Lenka a syn Mirek s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá… Dne 13. října jsme si připomněli
nedožité 75. narozeniny a 11. září první výročí úmrtí pana
Aloise PLŠKA. Za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcery s rodinami.
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Přátelé a známí, přijměte od nás poděkování za projevenou soustrast, slova útěchy, květinové dary i za poslední
doprovod naší milované maminky, paní Hany Gachové.
Sourozenci Jiří a Hana

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 15. září oslavil významné životní jubileum 90 let pan Jaroslav
VALENTA. Do dalších let mu přeje vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
celá rodina.

Dne 3. října oslavila krásné jubileum 90 let paní Marta KLEMENTOVÁ.
Do dalších let jí přeje vše nejlepší a hlavně hodně zdraví dcera Jiřina
a syn František s rodinami.

UPOZORNĚNÍ!

Do doby znovuotevření Turistického a informačního centra je možné podklady do společenské kroniky zasílat pouze e-mailem: redakce@otrokovickenoviny.cz. Platba pouze
převodem na účet.
Společenská kronika: základní cena za zveřejnění je
200 (a více, dle délky textu) Kč vč. DPH/osoba.

a tedy i spotřebu tepla totiž určuje
koncový odběratel. „Díky systému
centrálního vytápění v Otrokovicích
s předávacími stanicemi umístěnými v jednotlivých domech jsme
schopni plnit individuální přání
a požadavky odběratelů tepla, kteří
mohou například měnit nastavení
doby topení, stanovovat noční útlumy topení, měnit nastavení teploty
topné vody. Obyvatelům bytů připomínáme potřebu odvzdušnění
radiátorů, kontrolu funkčnosti termoventilů a termohlavic na radiátorech,“ připomněl Morys.
Na ochlazení zareagovala i Teplárna Otrokovice, která rovněž zahájila
vytápění. 
(red)

Sbírka hliníku pro Charitu vynesla více než 20 tisíc
téměř 2,5 tuny hliníkového odpadu
a zaměstnanci firem nasbírali téměř
0,5 tuny. Celkový výtěžek, více než
21 000 korun, bude postupně použit na obnovu vybavení Azylového
domu pro rodiny a matky s dětmi
Nový domov Otrokovice,“ shrnula
výsledky právě skončeného ročníku
Vladana Trvajová, fundraiserka. Do
třídění hliníkových obalů se může
zapojit každý, konkrétně se jedná
o plechovky od nápojů, alobal, víčka od jogurtů, staré hrnce, plechy,
příbory a podobně. 
(red)

INZERCE
Kadeřnictví
Dana Skálová
Společenský
dům 

NOVÁ ADRESA!
budova zdravotního střediska,
tř. Tomáše Bati 1566,
Otrokovice
samostatný vchod od Kavárny
pod schodama

tel.: 702 307 394
SERVIS A MONTÁŽ
PLYNOVÝCH KOTLŮ
Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Beretta, Destila, Immergas, Thermona,
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866

Hodinový manžel
údržbářské práce všeho
druhu v Otrokovicích
a okolí
Opravy: voda, elektro, malířské, natěračské, zednické, podlahářské práce.
Práce na zahradě atd.

Tel.: 733 209 024
www.hod-manzel.cz

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Vytvořit co nejlepší podmínky pro
rozvoj sportu v Otrokovicích je cílem Strategického plánu rozvoje
sportu města Otrokovice do roku
2030. S obsahem tohoto dokumentu se 30. září měla možnost
seznámit také veřejnost, a to
v Otrokovické BESEDĚ, kde se sešli
také zástupci města a zpracovatel
dokumentu.
Lidé byli v první části nejprve seznámeni s obsahem dokumentu
a v další části následovaly podněty,
připomínky a dotazy. „Diskutovali jsme například o možnostech
převodu sportovišť pod správu
města a byla zmíněna nedosta-

tečná kapacita ubytovacích míst
pro sportovce při pořádání soutěží
a závodů. Navrženo bylo například
vybudování tzv. fitpointů, míst se
cvičebními prvky, které by mohly být umístěny v částech Otrokovic,“ vyjmenovala některé body
starostka města Hana Večerková.
Dokument ještě musí schválit i zastupitelstvo. „Pokud se tak stane,
bude pro vedení města vodítkem,
jak vytvářet kvalitní a rovné podmínky pro sportování v Otrokovicích,“ řekla starostka.
Dokument je k nahlédnutí také
na webu města pod záložkou Strategický plán rozvoje sportu. (red)

Otrokovice získaly Odpadového Oskara
Za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii měst nad 5 000
obyvatel Zlínského kraje získaly
Otrokovice 3. místo. Odpadového Oskara udělila Otrokovicím
společnost Arnika.
Společnost vyhlásila v pátek
25. září výsledky již 6. ročníku Odpadového Oskara a Otrokovice dosáhly výborných výsledků. Podrobné
výsledky včetně údajů o produkci
směsného odpadu ve vybraných
obcích a městech pro jednotlivé
kraje naleznete na webu: arnika.org,

v záložce Odpadový oskar 2020.
„Poděkování patří všem obyvatelům našeho města, kteří se chovají
ekologicky a pečlivě třídí odpady.
Celkově je produkce směsného odpadu z domácností nízká,“ uvedla Anna Pšejová, vedoucí odboru
životního prostředí.
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující
o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem,
ale také závazkem uchovat jej do
budoucna.(pas)

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

• Až 1 500 Kč za váš autovrak
• Na místě vystavení protokolu
o ekologické likvidaci
• Doprava zdarma

Tel.: 608 749 219

e-mail: mar1tin@centrum.cz
www. vrakoviste-trebetice.cz

Technické služby
Otrokovice, s. r. o.,
K. Čapka 1256
přijmou do pracovního poměru pracovníky – nástup
dle dohody – na následující
pracovní pozice:
• zámečník, instalatér
Požadavkem je vyučení a praxe
v oboru a řidičský průkaz skupiny „B“.
Zájemci o pracovní místo se mohou
hlásit u p. Zapletalové telefonicky:
577 922 329, mobil: 603 159 744,
e-mailem mzdy@tsotrokovice.cz
nebo osobně v sídle společnosti
v době od 6 do 14 hodin.
Osobní schůzku je nutné si vždy
předem sjednat telefonicky.

Objevte
koupelen
KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK „ZOJA“

STOJACÍ WC
"KOMBI EKO"

OBI UMYVADLO
"SOLA"

Rozměry:
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm.
Čela a korpus z dřevotřísky
s melaninovým povrchem,
bílá barva. Umyvadlová
skříňka se 3 dvířky a 1
šuplíčkem, keramické
umyvadlo a zrcadlo s boční
skříňkou, vč. osvětlení
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K.
(umyvadlová baterie není
součástí). OBI č. 1076686

Odtok vnitřní spodní. Keramická
splachovací nádrž na vodu 3–6 l.
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm,
keramické, kruhové, barva bílá.
OBI č. 4348124

3 999,- Kč

1 299,- Kč

1 199,- Kč

26. 10. – 26. 11. 2020
uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

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.

OTROKOVICE

Již 8. ročník charitativní akce
„Sbírejte hliník pro Charitu“ proběhl ve školním roce
2019/2020. Do projektu jsou
v současné době zapojeny základní
školy z Otrokovic a okolí – včetně
Gymnázia Otrokovice. Během let se
rozvinula spolupráce i do různých
firem v Otrokovicích. V současné
době sbírají hliník zaměstnanci firem Pipe Life a Vitar. Letos se do
akce zapojila i firma Continental
Barum. „V letošním ročníku bylo
ve školách a veřejností nasbíráno

Lidé se seznámili s plány rozvoje sportu ve městě

Inzerce

Topná sezona začala. Letos později než vloni
Po poklesu venkovních teplot zahájila 26. září městská společnost TEHOS
topnou sezonu. Topení se rozehřálo ve více než 5 600 domácnostech,
v základních a mateřských školách,
úřadech a v dalších institucích. Topná
sezona začala o týden později než
vloni, kdy se začalo topit 19. září.
„V této souvislosti připomínáme odběratelům, že odpovědní
zástupci jednotlivých domů mají
možnost zdarma sledovat parametry dodávky tepelné energie do
svého domu včetně spotřeb tepla,
a to prostřednictvím webových
stránek www.tehosotrokovice.
cz,“ uvedl jednatel TEHOSu Tomáš
Morys. Vnitřní teplotu v bytech
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Sokolovna má nový vchod. Na jeho rekonstrukci přispělo město
Na otrokovické sokolovně
je hotovo. Nový vchod se
schodištěm vítá od začátku
října příchozí cvičence i další
návštěvníky. Týdně jich tudy
projde více než tisícovka. Na
investici poskytlo město Otrokovice dotaci ve výši 270 tisíc
korun.
Sokolovna se řadí mezi jedny
z historických budov města.
Byla postavena Tělovýchovnou
jednotou Sokol v roce 1925 a přestavěna na konci 30. let 20. stol.
A z této doby pocházelo také
schodiště, na kterém se již výrazně podepsal zub času, a to natolik,
že se dostalo do havarijního stavu.
Pouhá oprava by v tomto případě
nepomohla, proto bylo přistoupeno ke kompletní rekonstrukci.
A podobně tomu bylo i u vstupních
dveří. Dveřní soustava se změnila
od doby vzniku jen jednou, v roce
1967, kdy k původním dřevěným
dveřím přibyly masivní kovové.
Ty v současnosti již nesplňovaly
ani podmínky v oblasti požárně
bezpečnostního řešení budovy.
Nové dveře, vybavené „panikovým
kováním“, navrací budově původní
vzhled před rokem 1967.  (vac)

Před a po. Staré a opotřebované schodiště pocházející ze 30. let 20. století (nahoře)
bylo nahrazeno moderními schody s protiskluzovou úpravou (dole). Foto: TJ Sokol

Kabelkový veletrh letos běží online

Líbí se? Na Facebooku Naděje je každý den zveřejněna jedna kabelka na
prodej.  Foto: Naděje Otrokovice

Oblíbený Kabelkový veletrh, na který do Otrokovické BESEDY chodily
tradičně stovky lidí, se letos koná
zcela netradičním způsobem. Kvůli
koronavirové pandemii si mohou
lidé tentokrát koupit kabelku přes
internet, a to na Facebooku otrokovické pobočky Naděje. Tato
online dobročinná akce potrvá do
6. listopadu.
Letošní rok pořadatelům kulturních a společenských akcí moc
nepřeje a nejinak je tomu i při pořáOtrokovické noviny

dání těch benefičních. Otrokovická
pobočka Naděje jich od jara do zimy
měla naplánováno hned několik, ale
postupně byly odloženy nebo zrušeny, mezi nimi i Kabelkový veletrh.
Ten se měl uskutečnit v prostorách
Otrokovické BESEDY 8. října.
„Přestože jsme klasické prodejní
odpoledne zrušili, rozhodli jsme
se zůstat v kontaktu s návštěvníky
alespoň na dálku. Věříme, že si
i tento nový způsob prodeje najde
své příznivce. Mrzí nás, že jsme akci
museli zrušit, ale vzhledem k epidemiologické situaci a přibývajícím nařízením týkajícím se akcí jsme se takto z preventivních důvodů rozhodli.
Věříme, že si veletrh vynahradíme,
jakmile to bude možné. Zdraví všech
je nyní přednější,“ vysvětlila Kateřina
Martínková z Naděje Otrokovice.
Šestý ročník Kabelkového veletrhu letos probíhá online formou.
Vybrané kabelky, které dárci darovali v rámci sbírky, jsou nabízeny prostřednictvím facebookové
události Online Kabelkový veletrh
Otrokovice 2020. Vybranou kabelku
si může zájemce zarezervovat
a následně koupit.
Informace, jak se zapojit, najdou lidé na Facebooku. Svým
nákupem podpoří službu sociálně terapeutické dílny Naděje
a její klienty. 
(red)

Poděkování
Počátkem roku 2020 podala T J Sokol
Otrokovice na městský úřad žádost
o mimořádnou investiční dotaci
na opravu schodů a hlavních dveří
do objektu sokolovny v Otrokovicích. Poté proběhla další jednání
se starostkou Hanou Večerkovou
a místostarostou Petrem Ťopkem.
Byly dojednány nezbytné skutečnosti dotýkající se rekonstrukce
vchodu. Jednání byla věcná, vstřícná
a v červnu byla naše žádost o mimořádnou investiční dotaci schválena.
Na rekonstrukci se podílely dvě
firmy. Výměna dveří a oprava schodů byly nezbytné zejména z důvodu
bezpečnosti osob, které sokolovnu
navštěvují. Na schody byl položen
kamenný koberec s protiskluznou
úpravou, který má větší odolnost vůči
povětrnostním vlivům. Domníváme
se, že se rekonstrukce povedla a věříme, že nové schody i dveře budou
sloužit spoustu let.
Za vstřícné jednání a podporu ze
strany vedení města děkujeme a vážíme si jejich vstřícného přístupu a podpory. Velký dík vyjadřují naši členové
i náhodní kolemjdoucí občané.

za T J Sokol Otrokovice

Magda Vaclová, starostka

Staňte se dobrovolníkem…
Víte, že pocit osamělosti trápí až
polovinu seniorů? Pomozte seniorům nebo osobám se zdravotním znevýhodněním zpříjemnit
jejich život. Maltézská pomoc,
o .p. s., hledá dobrovolníky, kteří si najdou cca 2 hodiny týdně
čas, aby mohli přinést radost do
života těm, kteří to potřebují. Úkolem dobrovolníků je setkávat se
s lidmi a poslouchat jejich příběhy.
„Když bude počasí příznivé, můžete jít na procházku, když ne, tak

můžete listovat fotoalby a poslouchat příběhy černobílých obrázků.
Můžete být podporou, motivací
jiným lidem. Vaše přítomnost,
váš čas může mít velkou cenu pro
jiné osoby,“ uvedla Romana Rochovanská z Maltézské pomoci.
Zájemci o dobrovolnictví se mohou
hlásit přímo u p. Rochovanské,
tel.: 737 589 644, nebo prostřednictvím e-mailu:
otrokovice@maltezskapomoc.cz
(red)

Děti vyběhaly pro Afriku rekordní částku
Již potřetí se v Otrokovicích uskutečnil charitativní nesoutěžní Běh
pro Gambii, jehož výtěžek bude
věnován společnosti Kola pro Afriku. Letošní ročník byl doposud
nejúspěšnějším. Zatímco v minulých letech bylo vyběháno přibližně
20 tisíc korun, letos to byl více než
dvojnásobek.
Akce se uskutečnila ve čtvrtek
24. září na atletickém stadionu
TJ Jiskra. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se nemohl uskutečnit hromadný start. Účastník,
který se rozhodl běžet, se ihned po
příchodu zaregistroval, obdržel startovní číslo a vyběhl na trať. Tak došlo
k rozvolnění a běžci se na trati míjeli.
Otrokovičtí žáci mají již třetím

rokem možnost běžet pro někoho
v Africe a podpořit tak africké děti
při jejich cestě za vzděláním. Předem
měli nasmlouvanou a přislíbenou
částku od svého sponzora za absolvované kolo. Pro představu, jeden
okruh měřil 900 m. 79 běžců naběhalo 734 kol a uběhli tak celkově 660
km. Někteří uběhli až 20 kol, což čítá
téměř 18 km. „Letošní raritou byl nasmlouvaný počet sponzorů. Jednomu běžci se podařilo nasmlouvat
45 sponzorů, což mu za jedno kolo
vyneslo částku 700 korun. A protože
jich uběhl 16, vyběhal tak pro děti
z Gambie bezmála 11 tisíc korun,“
uvedla Barbora Šopíková, jedna
z pořadatelek akce. Konečná suma
činí přes 50 tisíc korun. 
(red)

Kušisté předvedli, že patří mezi
republikovou elitu

Dva vítězné poháry pro Jiřího Gacha
Otrokovický rodák a skvělý střelec Jiří Gach opět potvrdil, že
v republice nemá konkurenci.
V polovině září se mu podařilo získat
další tituly mistra České republiky,
a to hned v několika kategoriích.
První velký úspěch si Jiří Gach
připsal v září, a to na mistrovství ČR
v Olomouci v univerzálním trapu,
které se konalo 12. a 13. září. Zde
se mu podařilo získat prvenství
v nejprestižnější kategorii OPEN.
Hned první den závodů se
v konkurenci 60 střelců Jiří Gach
propracoval výkonem 25, 24, 25,
24 do čela celé soutěže. V nedělním
pokračování pak trefil 25, 22, 25
terčů a před poslední položkou
bylo zřejmé, že titul přinese minimálně 24 sestřelených terčů,
o jeden méně by znamenal rozstřel.
Hned úvodní ránu Gach minul,
nicméně se dokázal dostat do tempa
a i přes několik terčů trefených na
druhou ránu potřebných 24 bodů zís-

kal a stal se tak mistrem České republiky. Spolu s kolegy v družstvu pak
získal stříbrnou medaili, když zaostali
v součtu tří střelců o jediný bod.
Závodu přihlížel a Jiřímu fandil také
místostarosta Otrokovic Petr Ťopek.
Dalšího velkého úspěchu pak
dosáhl Jirka ve čtvrtek 8. října, když
na střelnici v Brně získal titul mistra
České republiky v double trapu
a v družstvech obsadil se svými kolegy druhé místo. V základní části
nastřílel Jiří 121 terčů a do finále šel
ze třetí příčky za Matějíčkem (125)
a Liptákem (123).
Ve finále nejlepších šesti měl
ovšem otrokovický střelec, účastník
trapu i double trapu na OH 1996
v Atlantě a 2000 v Sydney, nejlepší mušku, když z 80 terčů zasáhl
73 a nechal za sebou všechny ostatní
finalisty, včetně současného reprezentanta Jiřího Liptáka, účastníka
OH 2012 v Londýně a loňského mistra Evropy v trapu.
(tac)

Správná muška. Kateřina Štětkářová (vpravo) obsadila v kategorii žen celkově
Foto: oddíl polních kuší
páté místo. 

Střelba z polní kuše patří mezi
vytrvalostní sporty, které mají
v Otrokovicích dlouholetou tradici. Jelikož jde o individuální sportovní disciplínu, provozovanou
na otevřeném prostranství, mohli
se střelci z Otrokovic i přes všeobecné komplikace spojené
s koronavirem plně soustředit na
letošní venkovní sezonu.
Krásně prosluněný víkend
12. a 13. září strávili čeští střelci v areálu TJ Sokol Plumlov,
kde místní oddíl uspořádal
mistrovství České republiky.

Své kvality zde prokazovali
i otrokovičtí střelci. A rozhodně
s velkým úspěchem.
Martin Mikeštík se svým nástřelem 725 bodů obhájil skvělé
2. místo v kategorii kadetů (střelci do 18 let), Pavel Kaszonyi se
svými 683 body obhájil 3. místo
v kategorii seniorů (od 50 let)
a Kateřina Štětkářová svým nástřelem 757 bodů obsadila 5. místo
v kategorii žen. V kategorii družstev pak tato sestava obsadila celkové 5. místo.
Oddíl polní kuše Otrokovice
touto cestou děkuje městu Otrokovice, fanouškům a sponzorům za
podporu v průběhu letošního roku.
Více informací najdete na:
crossbow-czech.cz/

Kateřina Štětkářová,



člen oddílu polních kuší
TJ Jiska Otrokovice

Vítězný. Jiří Gach v Olomouci porazil všech šedesát střelců. Foto: Petr Ťopek
Vážení tenisté,
od měsíce října, ostatně jako již tradičně, zahajujeme další zimní sezonu
v naší tenisové hale u hotelu Rottal v Otrokovicích. Pro tu letošní jsme pro Vás
připravili dvě překvapení. Jedním z nich je významné snížení cen pronájmu
tenisových kurtů, cena od 249 Kč/hod., a tím druhým je instalace nového,
moderního LED osvětlení obou tenisových kurtů. Veškeré potřebné informace
vždy najdete na webových stránkách www.smo.cz nebo www.tenis-smo.cz
příp. Vám je ráda sdělí obsluha recepce hotelu Rottal na tel. čísle 577 591 111.
Dovolujeme si Vám popřát hodně tenisové radosti v sezoně 2020/2021.
	
V úctě SMO a. s.

Ceník :
Všední dny
Čas
cena
00°°–12 °° 249 Kč
12°°–15°° 299 Kč
15°°–20°° 369 Kč
20°°–24°° 299 Kč

Sobota
Čas
cena
00°°–20°° 369 Kč
20°°–24°° 299 Kč

Neděle a svátky
Čas
cena
00°°–20°°
399 Kč
20°°–24°°
299 Kč
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Inzerce

Kušisté z Otrokovic se mohou
od září pyšnit dalšími cennými kovy. Na mistrovství ČR vystřílel Martin Mikešík stříbro
a Pavel Kaszonyi bronz. Skvělý
výkon předvedla také Kateřina Štětkářová.

Veslařští junioři přivezli bronz z mistrovství Evropy

Zlatá. Valentýna Solařová si z mistrovství ČR přivezla zlato. 

Veslařská sezona se rozběhla
na začátku srpna mistrovstvím
Moravy, následovalo otevřené
mistrovství Vltavy, závody
v Břeclavi a další týden
v Hodoníně. Starší kategorie si
otestovaly svou formu na Mezinárodní regatě ve Villachu (Ra-

Foto: veslaři Otr.

kousko), kde předvedly, že se
mohou rovnat i se zahraničními
posádkami. Vrcholy veslařské
sezony se pak z první poloviny
roku přesunuly na září. A otrokovičtí veslaři jej měli velmi
úspěšné!

V polovině září se konaly v Praze

Město dofinancuje rekonstrukci povrchu stadionu
Rekonstrukce umělých povrchů
atletického stadionu TJ Jiskra Otrokovice si vyžádala přes 7 milionů
korun. Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pokryla
necelých 5 milionů, 450 tisíc poskytl
Zlínský kraj a zbývající část 1,7 milionu korun dofinancuje město Otrokovice. Dotaci již schválili městští
zastupitelé. „Především chci poděkovat zastupitelům za schválení
této investiční dotace, která výrazně
přispěje k rekonstrukci atletického
stadionu. Díky ní se mohou konat
veškeré atletické soutěže, které jsme
doposud pořádat nemohli. Od září

máme stadion v určité časy otevřený
i pro veřejnost. Ty se mohou v závislosti na klimatických podmínkách
upravovat,“ uvedl ředitel TJ Jiskra
Otrokovice Zdeněk Janda. Otrokovice se tak mohou pochlubit dalším
sportovištěm určeným pro volnočasové aktivity občanů, které prochází
modernizací. 
(red)
Otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí 9–11 a 17–19 hodin
Středa 9–11 a 17–19 hodin
Pátek 9–11 hodin
Sobota 9–11 a 14–18 hodin
Neděle 14–18 hodin

OTROKOVICKÉ SVAHY

tradiční primátorské závody osmiveslic. Přestože stále naši veslaři
nemají loď, na které by mohli trénovat a závodit, dokázali navázat
na úspěchy předchozích let.
Kateřina Rulfová ve společenství
s Olomoucí zvítězila v kategorii
dorostenek před favorizovanými
pražskými loděmi. Na výborném
a nečekaném třetím místě skončili
po těžkém boji dorostenci Jiří Sukup, Sebastian Poslt, Marek Neulinger, Ondřej Kuhr a Jiří Smolinka
ve společenství s Břeclaví.
O týden později se konaly dvě
významné soutěže. V srbském Bělehradě nás na mistrovství Evropy
juniorů reprezentoval v párové
čtyřce Jiří Ingr. Po dramatickém
souboji ve finálové jízdě vybojovala posádka fantastické třetí místo
a přivezli si bronzové medaile!
Stejný víkend se v Račicích
konalo mistrovství ČR žactva

a mistrovství ČR seniorů. I tady se
otrokovickému veslování velmi
dařilo. Skvělou jízdu ve finále skifu
žen předvedla Valentýna Solařová,
která si stylem start – cíl dojela pro
naprosto nečekané, ale zasloužené
vítězství a zlatou medaili. Tímto výkonem si zajistila i zlatou medaili ve
skifu žen seniorek do 23 let. Hned
za hodinu a půl nato pak startovala ve dvojskifu žen, kde dovršila
svou medailovou sbírku stříbrem
a přidala třetí zlato ve dvojskifu žen
seniorek do 23 let.
Veslaře čeká ještě další vrchol
sezony – mistrovství ČR dorostu
a juniorů.
Veslařský oddíl děkuje za podporu městu Otrokovice a Zlínskému
kraji, stejně jako ostatním sponzorům, díky nimž se daří vychovávat
nejen medailisty, ale i další úspěšné
veslaře.
Zuzana Atarsia,


veslaři Otrokovice

Staří páni skončili na MČR veteránů v top ten
Fotbalový oddíl Starých pánů SK
Baťov 1930 slaví letos 26 let svého
trvání a za dobu své existence si
nyní připsal jeden ze svých největších úspěchů. Nejen že se kvalifikoval na mistrovství ČR veteránů
nad 40 let, ale na tomto mistrovství
konaném dne 11. září v Olomouci dokázal obsadit mezi 16ti nejlepšími mužstvy z celé ČR krásné
10. místo, když v základní skupině
prohrál jen jedno utkání v poměru
2:3, a to s pozdějším vítězem a mistrem ČR Slavií Karlovy Vary.
Gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci našeho klubu!
Hynek Bršlica,

člen VV SK Baťov 1930

Výsledky ve skupině:
St. páni SKB – Studénka

3:1

(branky Koplík 2, Hejda)

St.páni SKB – Svitavy
1:1
(branka Koplík)

St.páni SKB – Karlovy Vary
2:3
(branky Koplík, Zapletal)

Utkání o 9. místo:
St. páni SKB – Radotín
1:2
(branka Zapletal)

sobota 31. října 2020

Místo: Sportovní areál TJ Jiskra
4. ročník veřejného závodu v přespolním běhu na tratích 5 a 10 km
s dětskými závody.
Sledujte aktuální informace na www. otrokovicke-svahy.wz.cz

Do starého železa nepatří. I když si říkají Staří pánové, na mistrovství České
republiky všem týmům ukázali, že opak je pravdou.
Foto: SK Baťov 1930
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