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U otrokovic vyrostlo nové stromořadí

Lípy a javory. Celkem pětapadesát nových stromů zasadili první říjnový 
víkend obyvatelé Otrokovic v rámci kampaně Sázíme budoucnost. Nové 
stromořadí vzniklo nad dálnicí kolem obslužné komunikace k elektroroz-
vodně Jaříč a je tak nejdelším na území města.  Do druhého ročníku této 
ekologické akce, kterou pořádá radnice, se zapojily  především rodiny 
s dětmi.  Ty si mohly vybrat, zda zasadí lípu, nebo javor. Každá rodina 
rovněž obdržela visačku se jménem, kterou mohla na strom přivázat. Díky 
tomu mohou sledovat, jak se jejich stromu daří. „Sázíme budoucnost je 
krásnou akcí hned ze dvou důvodů. Klade důraz na ekologii a péči o pří-
rodu a zároveň podporuje rodinu jako celek. Rodiče s dětmi mají motivaci 
pracovat společně a navíc jim zůstanou pěkné vzpomínky, zážitky. Možná 
se na místo vrátí s další generací, aby si ukázali, jaký strom kdysi zasadili,“ 
sdělila starostka Hana Večerková. 
 (šar), foto: Šárka Šarmanová

Efektivní nakládání s odpady, 
jejich třídění a další využívání 
je jedním z dlouhodobých cílů 
Otrokovic. Dalším krokem, jak 
toho dosáhnout, byl nákup 
více než tisícovky kompostérů, 
které dostanou k bezplatnému 
užívání obyvatelé rodinných 
domů. Lidé tak pohodlně vytří-
dí i drobný biologický odpad, 
který dříve končil v popelnicích.

Technické služby zakoupily celkem 
1 100 kompostérů. Zájemci si mohou 
podle velikosti své zahrady vybrat 
mezi  kompostéry o objemu 600 
nebo 1 000 litrů, přičemž od každé 
velikosti je 550 kusů. „Na jejich po-
řízení se nám podařilo získat dota-
ci z Operačního programu Životní 
prostředí, díky čemuž je můžeme 
občanům poskytnout zdarma,“ při-
blížil jednatel Technických služeb 
Otrokovice Vladimír Plšek.

Tato akce je dalším krokem, jak 
omezit množství odpadů ukládaných 
na skládku a naopak je maximálně 
třídit a využívat. „Technické služby 
jsou v tomto ohledu velmi aktivní 
a stále hledají nové možnosti, jak 
minimalizovat odpad odvážený na 
skládku a šetřit tak přírodu. Neméně 
významná je také finanční úspora za 
skládkování,“ uvedla starostka města 
Hana Večerková.

Na nakládání s odpady se stá-
le přísněji dívá i legislativa, kte-
rá udává, že skládkový poplatek 
se bude do roku 2029 postupně 
zvyšovat až na trojnásobek.  
K tomu je obec navíc povinna od 
roku 2025 vytřídit minimálně 60 % 
komunálního odpadu a od roku 2030 
nebude možno na skládky ukládat 
nevytříděný odpad vůbec.

Obyvatelé Otrokovic mají dnes 
možnost biologicky rozložitelný 

odpad ze svých zahrad ukládat do 
kontejnerů v husté síti sběrných 
dvorů, odkud putuje ke zpracování 
na kompostárnu. „Že této možnosti 
opravdu využívají, dosvědčuje více 
než 600 tun zahradního odpadu  
a 300 tun větví každoročně uložených 
do sběrných dvorů. Stále však značné 
množství tohoto odpadu končí  
v popelnicích, zejména pak tzv. ku-
chyňský odpad, jako jsou zbytky 
ovoce a zeleniny. Kompostéry tak 
budou doplňkem ke sběrným dvo-
rům, aby veškerý organický odpad ze 
zahrad a domácností byl přeměněn 
na kompost a neskončil na skládce,“ 
vysvětlil dále Vladimír Plšek. Při opti-
málním využití všech kompostérů by 
v nich mohlo být ročně zpracováno 
až 500 tun organického odpadu. 
Navíc občané získají zdroj výborného 
přírodního hnojiva pro své zahrady.

Kompostéry jsou vydávány v are-
álu technických služeb. Pro jejich 
získání je však potřeba splnit určité 
podmínky. „Žadatel musí mít trvalý 
pobyt na území města Otrokovice  
a být majitelem či uživatelem ro-
dinného domu. Kompostér mu 
bude zapůjčen do bezplatného uží-
vání na základě smlouvy o výpůjč-
ce. Při podpisu smlouvy se žadatel 
prokáže občanským průkazem,“ 
vyjmenoval jednatel Technických 
služeb. Kompostéry je nutné si za-
mluvit prostřednictvím rezervačního 
systému na www. otrokovice.cz, pří-
padně na tel:  577 922 329.

Do rezervačního systému se 
dostanete také zde: 

 Lenka vaculová, 
 tisková mluvčí města

technické služby dávají zdarma 
kompostéry do rodinných domů
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otrokovický michalfest, cyklojízda, michalská pouť: stovky lidí a pohoda
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Z Dubnice. Hobby cyklojízda se jela ze slovenské Dubnice do Otrokovic. horváth. Hlavní hvězdou letošního Michalfestu byl Vlastimil Horváth (vlevo).

tři nejrychlejší. Účastníci cyklojízdy zdolali trať v délce  
87 km a nejrychlejší závodník dojel v čase 2.19 hod.

tanečníci. Rocková muzika nenechala 
v klidu ani ty nejmladší posluchače.

vitamin m. Otrokovický Michalfest zahájila místní kapela Vitamin  M.

Feryho Fóry. Zlínská zábavná kapela Fe-
ryho Fóry představila vlastní tvorbu.

minami. Parta mladých muzikantů měla na Michalfestu velký úspěch. 

Jen pro odvážné. Tato atrakce rozhodně ne-
byla určena pro slabé žaludky.

vzpomínka. Speciálním hostem nedělní Michalské pouti byl Vojta 
Nedvěd & kapela Tie Break, kteří zahráli písničky bratří Nedvědů.

street 69. Známá regionální kapela Street 69 to  
během nedělního odpoledne dokázala na pódiu pěkně 
rozjet. Svými hity roztancovala nejednoho posluchače.

Pohoda. Krásné a teplé počasí lákalo  
k tomu roztáhnout si na trávě deku a po-
slouchat vystoupení kapel.

the People. Michalskou pouť ukončilo vystoupení kapely The 
People, která doslova sršela energií. 



Vážení čtenáři, 
28. říjnem 1918 začíná nová éra  
v naší novodobé historii. V tento den 
tehdejší Národní výbor vydal první 
zákon o zřízení samostatného stá-
tu – Československé republiky. Pod 
prvním zákonem této republiky 
je podepsána pětice mužů – Alois 
Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, 
Antonín Švehla a Slovák Vavro Šro-
bár. Slovy tohoto zákona samostatný 
stát československý vstoupil v život.

 Před sto tři lety se z válečné-
ho popela zrodil nový stát Čechů  
a Slováků, nová republika, Českoslo-
vensko. Bylo to hrdinství a krev česko-
slovenských legionářů na bojištích, 
které přesvědčily tehdejší vedoucí 
státníky světa o tom, že požadavky 
Čechů a Slováků je třeba brát vážně. 

Samostatná československá 

státnost nebyla výsledkem velmo-
censké hry někoho jiného, ale byla 
vybojována na bojištích našimi 
legionáři a zaplacena jejich krví. 
Masaryk, Beneš, Štefánik, Rašín, 
Švehla jsou jména lidí, kteří k založení 
samostatného československého 
státu také neodmyslitelně patří,  
a dovoluji si říci, že bez nich by dnes 
Česká republika nebyla. 

Přála bych si, aby byli tito lidé, 
jejich vize, jejich píle a jejich mo-
rální hodnoty vzorem pro současnou 
generaci. Jejich sny a touha po jejich 
uskutečnění a především jejich práce 
se staly základním kamenem úspě-
chu a prosperity mladého státu. 

Proto je důležité si tyto historické 
momenty neustále připomínat. Je 
potřeba si připomínat, že bohatství 
je třeba nejdříve vytvořit a teprve 
pak ho rozdělovat. Že k prosperitě 
vede pracovitost, povinnost a od-
povědnost. Že musíme i nadále hájit 
ideály svobody, na kterých se zrodil 
náš stát a které mobilizovaly k odpo-
ru proti dvěma totalitám minulého 
století.  hana večerková,

 starostka města

Park u přístaviště čeká proměna
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Úvodní slovo

Poliklinika bude dva listopadové pátky uzavřena
Provoz Městské polikliniky Otro-
kovice bude během následujícího 
měsíce po dva pátky omezen. Již 
5.  listopadu bude budova po celý 
den uzavřena a o týden později,  
12. listopadu, budou prostory po-
likliniky uzavřeny od 12.30 do 14.30 
hodin. Důvodem je plánovaná 
odstávka elektřiny kvůli nutným 
opravám distribuční trafostanice.

„Vzhledem k rozsahu pláno-
vaných prací, které potrvají více 
než týden, a koordinaci spolupráce 
několika firem bohužel není možné 

odstávku naplánovat bez omezení 
provozu polikliniky. Distribuční 
společnost má ze zákona právo pře-
rušit v nezbytném rozsahu dodávku 
elektřiny,“ vysvětlil jednatel Městské 
polikliniky Otrokovice Pavel Javora  
s tím, že  páteční odstávky byly 
zvoleny jako kompromisní varian-
ta, protože v tyto dny je provoz na 
poliklinice nejmenší.  „Za způso-
bené komplikace se samozřejmě 
omlouváme jak všem nájemníkům, 
tak veřejnosti,“ vzkázal Pavel Javora. 
 (šar)

Příjemné prostředí pro zasta-
vení v Otrokovicích chtějí vy-
tvořit otrokovičtí radní, kteří 
na svém posledním zasedání 
schválili realizaci první etapy 
revitalizace zázemí parku  
u přístaviště. Ta zahrnuje vy-
budování chodníků, laviček  
a doplnění mobiliáře.

Otrokovice jsou významným 
dopravním uzlem nejen želez-
ničním a silničním, ale i cyklis-
tickým. A právě přístaviště leží na 
pomyslném rozcestí tří regionů  
a tří cest, kudy se projíždějící 
mohou vydat. 

Aktuálně jsou v této lokalitě 
pouze volně rozmístěny lavičky  
v parku, bez přístupových chodní-
ků. V případě nepříznivého počasí 
tak musí lidé procházet mokrou 
trávou. To by rádo vedení města 
změnilo. „Otrokovické přístaviště 
je pěkný prostor, kterým v sezo-
ně denně projdou nebo proje-
dou na kole či koloběžce stovky 
lidí. Není to tak dlouho, co jsme 
sem umístili sezonní pracoviště 
turistického informačního cent-
ra, aby lidé dostali potřebné 

informace o možnostech v okolí. 
Přesto zde stále chybí místo pro 
odpočinek. Drobný stánek s ob-
čerstvením sice nabízí osvěžení, ale  
s jeho podobou nejsme spokojeni,“ 
vysvětlila starostka města Otro-
kovice Hana Večerková.

Revitalizace prostoru kolem pří-
staviště je rozdělena do dvou etap. 

„V první, která by měla být 
s ohledem na počasí zahájena 
ještě letos, vznikne posezení  
v přilehlém parku. Budou zde vy-
budovány chodníky, doplněny 
lavičky, koše a především stojany 
na kola, protože jde o frekven-
tovanou cyklotrasu. V druhé fázi,  
o které se budeme bavit v souvis-
losti s rozpočtem města na příští 
rok, by mělo dojít ke stavbě objek-
tu, který vytvoří příjemné zázemí 
pro informační centrum, občer-
stvení i sociální zařízení,“ přiblížila 
starostka.

Práce na první fázi revitalizace 
budou zahájeny ještě lotos a měly 
by trvat přibližně tři měsíce. Tato 
akce si vyžádá 1,6 milionu korun  
z rozpočtu města.   

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

V příštím roce se v Otrokovi-
cích uskuteční projekt s názvem 
Podnikni to! Díky němu bu-
dou moci lidé, kteří chtějí začít  
s podnikáním, využít zkušeností 
a informací získaných z projektu. 
Spolupráci se zakladateli projektu 
schválili radní Otrokovic na svém 
minulém jednání.

Jedná se o iniciativu, která má 
umožnit občanům žijícím mimo 
krajská města zvyšovat prav-
děpodobnost vzniku lokálního 
podnikání, posilovat konkurence-
schopnost regionu a tím snižovat 
odliv lidí do větších měst.

K této iniciativě se město Otro-

kovice připojilo a od příštího února  
po dobu jednoho roku by měl být 
projekt realizován. „Jedním z na-
šich cílů je podporovat podnikání 
ve městě. Pravdou je, že máme vel-
mi málo nástrojů, jak postupovat. 
Podnikni to! je projekt, který může 
pomoci lidem, kteří by chtěli začít 
podnikat, ale mají obavy, bojí se 
rizik, finančních ztrát či nejistoty. 
Díky projektu mohou získat infor-
mace, jak začít s minimem rizik, bez 
zadlužování, nabýt sebejistotu a jít 
do toho,“ uvedla starostka Hana 
Večerková s tím, že bližší informace 
radnice zveřejní začátkem příštího 
roku.  (vac)

Projekt Podnikni to! umožní rozvoj podnikavosti 

Již příští měsíc budou moci lidé vy-
užívat nový chodník, který vzniká 
podél hlavní cesty vedoucí od 
křižovatky u obchodního domu  
k autobusovému nádraží na 
Baťově. Rekonstrukce vyjde radnici 
na 1,2 milionu korun.

Současnou úpravu povrchu 
tvoří chodník z dlažby a silniční 
obrubníky lemující komunikaci.  
V souvislosti s opravou bude 
provedeno i ošetření stromů. Nový 
povrch bude ze zámkové dlažby.  
„Postupnými kroky pracujeme 
na údržbě města a jeho poho-
dlné průchodnosti. Aktuálně 
opravovaný úsek usnadní cestu 
zejména těm, co míří od autobu-
sového nádraží do areálu TOMA. 
Obejdou se tak bez přecházení 

silnice,“ poznamenala starostka 
Hana Večerková. Na stávající práce 
naváže další etapa, kdy se opraví 
úsek chodníku od přechodu pro 
chodce ke zdravotnímu středisku.

„Opravu chodníku ke zdravotní-
mu středisku vnímám jako nutnou 
vzhledem k jeho vytíženosti  
i stavu. Do střediska míří často lidé 
s omezenou schopností pohybu  
i rodiče s kočárky. Je proto nutné, 
aby měli zajištěn snadný a bezba-
riérový přístup,“ dodala starostka.

Aktuálně se na Baťově opravu-
je i úsek silnice v ulici K. Čapka. 
Zde dojde k položení nového 
povrchu. Z tohoto důvodu je ten-
to úsek zcela uzavřen a vozidla 
musejí využívat náhradní trasu po  
tř. T. Bati.  (vac)

U autobusového nádraží vzniká nový chodník

Svůj hlas ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR přišlo 
8.–9. října v Otrokovicích odevzdat 
celkem 9 019 voličů z celkových  
14 063. Volební účast ve městě tak 
byla 64,13 procenta. 

A jak hlasovali lidé v Otrokovi-
cích? Oproti celorepublikovému 
výsledku odevzdali lidé nejvíce hla-
sů hnutí ANO 2011, které obdrželo 

celkem 2 943 platných hlasů, za ním 
skončila koalice SPOLU s 1 965 hlasy, 
na třetím místě se umístila Svoboda  
a přímá demokracie (SPD), která zís-
kala celkem 1 152 hlasů a v těsném zá-
věsu za nimi skončili Piráti se Starosty  
s celkem 1 136 hlasy. Sociální demo-
kraté získali 503 hlasů a o sto  méně  
obdrželo nové hnutí PříSAHA Rober-
ta Šlachty.  (šar)

k volebním urnám přišlo více než devět tisíc lidí 

strana  platné hlasy      v % 
ANO 2011 2 943  32,83 %
SPOLU 1 965  21,92 %
SPD  1 152  12,85 %
PIRÁTI + STAN  1 136  12,67 %
ČSSD    503    5,61 %
PříSAHA     403      4,49 %
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Dopravní hřiště na sídlišti 
Trávníky bude mít od příští-
ho roku zcela nové zázemí. 
Stavební firma již starou 
budovu zdemolovala a od 
července příštího roku bude 
na jejím místě stát nová, 
která bude sloužit  jak ná-
vštěvníkům dopraváčku, 
tak jeho správci z Domu dětí  
a mládeže Sluníčko.

„Stávající objekty byly na hranici 
dožití a jejich stavebně technické 
uspořádání a konstrukční řešení 
neumožňovalo celoroční provoz. 
Rekonstrukce budov tak byla nere-
álná. Proto bylo přistoupeno k vý-
stavbě nové jednopodlažní budovy,“ 
vysvětlil Erik Štábl z odboru rozvoje 
města.

Nová budova bude obsahovat 
dvě učebny, hernu, šatny, WC, skla-
dy, kabinet apod. Díky tomu bude 
moci být zázemí dopravního hřiš-

tě využíváno prakticky celoročně. 
Dětské dopravní hřiště slouží  
k dopravní výchově základním 
školám, kde si děti mohou procvi-
čit jízdu na kole, ale také upevnit 
znalosti z dopravního značení,  
přes letní prázdniny je hojně vy-
užíváno pro příměstské tábory.  
„Rovněž slouží k příležitostem, jako 
jsou dopravní soutěže a další cyk-
listické aktivity. Proto je výstavba 
nového zázemí investiční akce s mi-
mořádně významným regionálním 
dopadem. Hřiště totiž nevyužívají 
jen děti z Otrokovic, ale také ostat-
ní obce na území Zlínského kraje,“ 
uvedla starostka Hana Večerková.

Po dobu výstavby nové budovy 
bude chybět sice zázemí, nicméně 
provoz hřiště je zachován. Přístup 
je zřízen bočním vstupem přes are-
ál hřiště ZŠ Trávníky. Financování je 
zajištěno jak z rozpočtu města Otro-
kovice, tak z dotace Zlínského kraje. 

 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Dopravní kvíz

Jako první projede křižovatkou:
a) modré vozidlo 
b) červené vozidlo 
c) žluté vozidlo (Správnou odpověď najdete na str. 15)

Druháci, kteří se v prvním školním 
roce pečlivě seznamovali se čtením 
a psaním, si dnes již sami přečtou 
to, co je zajímá. Nastal tak ten pravý 
čas, aby děti navštívily Městskou 
knihovnu Otrokovice a absolvovaly  
pasování na čtenáře.

Slavnostní akt se odehrál v ob-
řadní síni městského úřadu. Všich-
ni žáci se těšili na příchod králov-
ny, starostky města Otrokovice 
Hany Večerkové, která si pro tuto 
slavnostní chvíli oblékla královský 
plášť a vybavila se korunou i me-
čem. Společně s dětmi pak složili 
čtenářský slib: „Slibuji ve jménu 
všech básniček, pohádek a příbě-
hů, že se budu o knihy pěkně starat 
a nebudu do nich psát, kreslit ani je 
jinak ničit. Slibuji, že budu hodně 
číst, abych se stal moudrým a vzdě-
laným člověkem. Slibuji, že pokud 
budu v knihovně, nebudu po ní 
běhat a pokřikovat. Slibuji, že půj-
čené knihy budu vracet včas.“  Poté 
nadešel slavnostní moment a žáci 
byli rytířským mečem pasováni na 

čtenáře, dostali svůj průkaz čtenáře 
a malou odměnu.

Dětem se celá akce velmi líbila 
a radost dětí potěšila i knihovni-
ce. Společně se domluvili také 
na první opravdové návštěvě 
knihovny, kde si budou povídat  
o oblíbených knížkách, fungování 
knihovny i výhodách čtenářství  
a členství v knihovně. Každý si 
pak odnese svou první vypůj-
čenou knihu. „Knihy mohou děti 
vzít do světa pohádek, kouzel, 
fantastických příběhů a neuvěři-
telných dobrodružství. Úkolem nás 
dospělých je ukázat jim, jak krásné 
knihy mohou být. Vítám proto ak-
tivitu knihovny, která pasování na 
čtenáře pořádá každý rok a učí děti 
mít knihy rád. Vytváření správných  
a pravidelných čtenářských návy-
ků se dětem v životě bude hodit,“ 
míní starostka města Otrokovice 
Hana Večerková. Slavnostní akt pa-
sování probíhá každoročně v rámci 
celonárodní akce s názvem Týden 
knihoven.   (vac)

Dopraváček bude mít nové zázemí

Žáci druhých tříd se stali oficiálně čtenáři

slavnost. Děti se slibem zavázaly, že se o knihy budou starat. Foto: mÚ otrokovice

K debatě s Vámi a k odpovědím na Vaše dotazy bude připravena starostka města 
Hana Večerková a další představitelé města 

Dát hlas svému oblíbenému návrhu 
mohli lidé v rámci projektu Pohni 
městem. Hlasovalo se pro dvanáct 
projektů, které celkem obdržely  
1 483 hlasů.  

Projekt Pohni městem přinese 
Otrokovicím novinky za 2 milio-
ny korun. Ty jsou rozděleny mezi 
čtyři lokality – Kvítkovice a Letiště, 

Trávníky a Přednádraží, Střed  
a Újezdy, Baťov. Každá z nich tak do-
sáhne na část peněz. Projekty musí 
být před realizací schváleny Radou 
města Otrokovice. Pro jaké projekty 
lidé hlasovali, se můžete dozvědět  
v následující tabulce (seřazeno dle 
počtu obdržených hlasů, barevně 
jsou rozlišeny lokality):   (vac)

Lidé odevzdali 1 483 hlasů do projektu Pohni městem

BEsEDa s oBČany 
tRávníky a PŘEDnáDRaŽí

setkání představitelů města  
s veřejností

ČtvRtEk 25. ListoPaDU
 v 17 hoD.

Dům s PEČovatELskoU sLUŽBoU  
v ULici hLavní

nová. Budova bude mít celoroční využití.  vizualizace: mÚ otrokovice
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Na rozhovor s Lucií Bílou, kte-
rá společně s Petrem Malás-
kem vystoupila 2. října v Ot-
rokovické BESEDĚ, jsem se 
opravdu těšila. I když určitá 
nervozita tam panovala, roz-
plynula se hned, co jsem vešla 
ke zpěvačce do šatny. Přivíta-
la mě milá, usměvavá dáma, 
z níž doslova čišela energie.  
Na uvítanou  jsem od ní dostala 
náramek s andělíčkem. „Já je 
rozdávám každému, s kterým 
se potkám,“ vysvětluje mi Lu-
cie Bílá. A protože do začátku 
vystoupení zbývalo ani ne pět-
advacet minut, hned jsem se 
začala ptát. 

Do Otrokovic jste zavítala prak-
ticky po čtyřech letech. Pamatujete 
si na toto vystoupení? 
Musím říct, že ano. Otrokovice mně  
z hlavy asi nikdy nevymizí. A je to 
díky tomu, že si lidé často zaměňu-
jí Otrokovice s Otvovicemi, což je 
město, kde žiji.  Jinak jsem se k vám 
hodně těšila stejně, jako se teď těším 
z každého vystoupení, které mám. 
Vezměte si, že já jsem na scéně 35 let , 
najednou přišel střih a nemohla jsem 
vystupovat. Bylo to, jako by mi někdo 
zašil pusu a kroutil nohy i ruce. Ale 
chválabohu, že už je to snad za námi 
a já zase mohu být s lidmi. 

Na druhou stranu, vy sama jste 
ale během covidu nezahálela.
Já nejsem ten typ princezny, která 
čeká na to, až ji někdo vysvobodí. 
Takže jsem se nejprve, stejně jako 
velká část národa, chopila šicího 
stroje a šila roušky. Po pár měsících, 
kdy už roušek bylo dostatek, jsem 
opět přemýšlela, co budu dělat dál. 
A tak jsem využila situaci, kdy byla 
kultura i restaurace zavřené a pusti-
la se do rekonstrukce restaurace  
v Otvovicích,  divadla (bývalé Ta 
Fantastika), udělala jsem si nové 
webové stránky a obohatila svůj 
e-shop o svou kávu, ale hlavně jsem 
se pustila do výroby šperků, což mě 
hrozně baví.  Ale i tak jsem nesmírně 
šťastná, že už opět mohu na jeviště. 
Protože, i když jsou šperky úžasná 
věc, tak na jevišti jsem nejšťastnější.

Když už jste zmínila ty šperky, 
jak to vůbec vzniklo, že jste začala 
vyrábět andělíčky, růžence a další 
výrobky?
Vlastně za to může má maminka, 
která mě odjakživa vedla k ruko-
dělným činnostem. Sama také 
hodně háčkovala a pletla, takže 
všechny děti, které se v okolí naro-
dily, mají od mé maminky nejednu 
čepičku či svetříček. Já sama jsem 
taky kdysi háčkovala srdíčka a bylo 
jich tolik, že jsem se díky nim dokon-

ce dostala do České knihy rekordů. 
Výtěžek z prodeje pak šel na Konto 
Bariéry. Ale ta výroba srdíček byla 
docela zdlouhavá. No a jednou na 
Silvestra jsem seděla sama doma  
a přemýšlela jsem, co budu dělat.  
Vzala jsem si krabici, v níž mám sbírku 
knoflíků. Mezi nimi byl růženec a pár 
komponentů na to, abych si mohla 
vytvořit další. Tak jsem se do toho 
pustila. Udělala jsem první růženec, 
dala jej na Instagram a někdo mi na-
psal: „Jé, to bych měl od vás moc rád.“ 
No, a tak to celé vzniklo. Nakonec 
mě to chytlo tak, že prakticky vy-
rábím pořád, třeba i po cestě  
v autě. A když jdu nakupo-
vat, mám s sebou v kabel-
ce vždy několik andělíčků, 
které rozdávám stejně 
jako vám. (smích)

A já vám za ten 
dárek moc děkuji. Teď 
mi prozraď te, dělala jste  
i cestou do Otrokovic šperky a kolik 
jste jich stihla vyrobit?
Vzhledem k tomu, že jsem cestou 
musela ještě autorizovat jeden roz-
hovor, tak jsem se jim nemohla tolik 
věnovat, ale počítám, že kolem še-
desáti jich bylo.

To je hodně. Jak dlouho vám trvá 
výroba jednoho?
Není to až tak časově náročné. Asi 
nejvíce práce mi dává výroba svatého 
Kryštofa, patrona řidičů. Ale vzhle-
dem k tomu, že to dělám už takovou 
dobu, tak si troufám říci, že bych to 
zvládla i poslepu. (úsměv) Ale já už 
ani nepočítám počet andělíčků, ale 
spíše počet invalidních vozíků, které 
za ně můžeme koupit.

Tím jste mi nahrála i na mou další 
otázku. Ta  se právě týká charity, na 
kterou se prodejem svých šperků za-
měřujete. Co všechno podporujete?
Výtěžek z růženců jde zpět do koste-

lů, takže například teď nedávno 
mohla díky tomu být ve slovenských 
Podunajských Biskupicích opravena 
500 let stará malba v tamním kostele. 
Ale doménou je nákup invalidních 
vozíků pro lidi, kteří to opravdu po-
třebují. Kromě toho vyrábím ještě 
růžovou kolekci. Výtěžek z ní je ur-
čen pro spolek Nové háro, které vy-
rábí paruky na míru pro onkologicky 
nemocné děti.

Kolik se vám podařilo již nakou-
pit invalidních vozíků?
Aktuálně je to už čtyřicátý. 

Pojďme ale už nyní k vaší hlavní 
profesi – zpěvačky. Za pár 

minut už máte vystou-
pení, máte nějaké rituá-
ly, bez kterých se neobe-
jdete?

Já nejsem náročná. 
Jediné, co potřebuji, 

je dvacet minut na roze-
zpívání, voda a také chvilku být  
o samotě. Jinak nic víc. (úsměv)

Asi jako jedna z mála umělkyň 
dokážete zazpívat  cokoliv, od roc-
ku přes metal až po operu. Je vám 
některý z těchto žánrů bližší?
Mám pocit, že patřím všude. Milu-
ji různorodost a barevnost. Ať už  
v životě, nebo co se týká zpěvu. 

Na svém kontě máte desítky 
skladeb. Je nějaká, kterou oprav-
du milujete?
Teď aktuálně tu poslední Dobrý kafe. 
Je to písnička, kterou napsal Pokáč, 
a přesně vystihuje to, jak se cítím. Že 
ta láska je pro mě více než lesk, sláva 
a trofeje. 
Jak jste na tom s texty, píšete si je 
sama, nebo s někým spolupracuje-
te? 
Ne, sama si nepíšu. A ani mě to nikdy 
nenapadlo, protože vím, že v tom 
bych nebyla dobrá. Já jsem ráda in-
terpretem a ráda dávám duši do věcí, 

které mi někdo přinese.  Co se týká 
textařů, tak velmi ráda spolupracuji 
nejenom s Pokáčem, ale skvělý byl 
i Pavel Vrba, který už bohužel není 
mezi námi, stejně tak se mi výborně 
pracuje s Markem Ztraceným či Gá-
binou Osvaldovou.

Zajímalo by mě, jestli ve chvíli, 
kdy máte klid, posloucháte sama 
nějakou muziku?
Každý den usínáme s relaxační 
hudbou. Ale když jsem sama, 
tak si sednu do své sedačky, 
v níž mám asi tunu špendlíků  
a na nich mám korálky, kolem sebe si 
rozprostřu krabice s korálky, pustím 
si Jessicu Fletcher a vyrábím. Takže 
muziku ne, ale detektivky. (smích)

Jaké máte plány do konce roku?
Hodlám hodně „rozkecat“ naše 
divadlo. A to doslova. Teď tam bude 
mít premiéru Václav Vydra, pan Ná-
rožný, Naďa Konvalinková, Simona 
Stašová, pro niž budu do konce roku 
produkovat vánoční věc. Chtěla bych, 
aby divadlo mělo tradici, abychom  
hráli devětkrát do týdne, aby 
lidé věděli, kam jdou, že si u nás 
mohou dát dobrou kávu, koupit 
si krásný šperk a aby se u nás cítili 
dobře. Chci, aby věděli, že v srdci 
Prahy existuje něco, co je pro ně  
s láskou tvořené a kde se na ně bude 
můj tým těšit.

Ke konci roku vás čeká ještě jed-
na velká akce a tou je obnovená 
anketa Českého slavíka. Jak jste tu 
informaci přijala?
Když jsem to slyšela poprvé, tak jsem 
se docela vyděsila. Já jsem si sama  
v sobě uzavřela Českého slavíka 
svým dvacátým oceněním a hlavně 
odchodem Karla. Nejenom pro mě, 
ale pro spoustu dalších lidí slavík je 
a bude Karel Gott. Na druhou stranu 
jsem si řekla, když něco vzniká pro 
hudbu, tak proč to nepodpořit. Tak-
že tam budu sedět, tleskat a těšit se 
z toho, že se zase uvidím se svými 
kolegy a fandit všem.

A pokud to ocenění získáte i po 
jednadvacáté? 
Víte, já sama už těch cen mám spous-
tu. Ale pokud by přece jen náhodou 
byla ta další, jednadvacátá, tak bych 
byla moc ráda, protože když jsem 
byla poprvé nominovaná v roce 
1986, byla jsem jednadvacátá. Teď 
máme rok 2021 a shodou okolností 
se anketa jmenuje Český slavík 21, 
takže kdyby přišel dvacátý první, tak 
si pište, že si pro něj přijdu. (úsměv)

Mám na vás úplně poslední otáz-
ku. Jste krásná, úspěšná, máte mi-
lující rodinu. Máte pocit, že vám  
v životě ještě něco chybí?
Potřebovala bych více času, protože 
mám spoustu plánů a neustále mu-
sím spěchat a chci to prostě všechno 
stihnout.   Šárka Šarmanová

Lucie Bílá: když jsem sama doma, pustím si Jessicu Fletcher a vyrábím

v černém.  Lucie Bílá s Petrem Maláskem oslnili  svým vystoupením vyprodaný sál 
Otrokovické BESEDY.  Foto:  Patrik Černoch
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Evropský týden mobility: zábava pro všechny věkové kategorie

Pohádky v dopravě. Zábavné odpoledne pro děti připravil v parku u polikliniky 
DDM Sluníčko. Desítky dětí plnily úkoly s dopravní tematikou, které jim dal například 
Rákosníček, Maková panenka nebo medvídek Pú. 

něco k zakousnutí. Dostat cestou do práce snídani zdarma bylo pro mnohé cyklisty 
nebo běžce opravdu příjemným překvapením. Letos se v Otrokovicích snídaně rozdávala 
hned na dvou místech – v altánu na Trávníkách a na odpočívadle u společnosti Pipelife.

Pro dobrou věc. Součástí Evropského týdne mobility je také Běh pro 
Gambii. Jde o charitativní akci, kterou zajišťuje ZŠ Mánesova a do níž 
se zapojují i další školy. Každý, kdo chtěl běžet, si našel svého sponzora, 
u kterého si předem nasmlouval částku za odběhnutá kolečka kolem 
Nového stadionu na Štěrkovišti. Celkem 68 účastníků letos vyběhalo 
zhruba 40 tisíc korun.

na koloběžkách. Na tradiční vyjížďku 
po Otrokovicích, kterou pořádá TJ Jiskra,  
se každým rokem těší desítky milovníků 
koloběžek. Tento ekologický dopravní 
prostředek je navíc vhodný pro všechny 
věkové kategorie. 

nácvik. Táborová základna Sluníčka nabídla  
v rámci akce Poznej Otrokovice (nejen) na kole ukáz-
ky z hodin aerobiku, gymnastiky i atletiky. Modeláři 
vypustili na Štěrkoviště modely lodí a kdo chtěl, 
mohl si zahrát stolní hru nebo si namalovat kamí-
nek na památku.

Zastávka. Poznej Otrokovice (nejen) na kole provedla účastníky celým městem. Děti 
si prohlédly hasičskou techniku, vlak Českých drah, historické i moderní vozy DSZO.

kdo si hraje, nezlobí. Tím se řídí i festival 
IQ play, který nabídl zajímavé interaktivní hry.

Pro afriku. V rámci akce Kola pro 
Afriku se podařilo shromáždit 80 kol.
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V Otrokovicích odstartoval 
nový projekt Sporťák. Ten je 
určen pro předškoláky Mateř-
ské školy Otrokovice, kteří mají 
možnost cvičit zdarma pod ve-
dením licencovaných trenérů  
a vyzkoušet si tak různá spor-
tovní odvětví. První hodina 
proběhla v Městské sportovní 
hale Otrokovice 12. října. 

Projekt je financovaný městem, 
které podporuje pohybové aktivity 
u dětí. Rodiče dětí zapojených do 
projektu tak neplatí za hodiny žádné 
peníze. „Naším cílem je v dětech 
vzbudit zájem o sport a sportovní 
aktivity. V raném věku děti lehce zís-
kají návyk na pohyb, který je bude 
provázet celým životem. Současně 
profesionální trenéři mohou objevit 
skryté talenty a v případě zájmu ze 
strany rodiny s nimi dále pracovat. 
Hlavní myšlenkou ale zůstává dát 
dětem prostor pro cvičení, které 
budou mít rády,“ přiblížila starostka 
města Otrokovice Hana Večerková 
s tím, že radnice plánuje na projekt 

ročně vynaložit 300 tisíc korun.  Do 
pilotního ročníku projektu Sporťák 
je zapojeno devět tříd otrokovických 
mateřských škol. 

V pozici trenérů jsou zastoupeny 
přední otrokovické kluby TJ Jiskra 
Otrokovice, oddíl atletiky a tenisu, 
florbal Panthers Otrokovice, Gym-
nastický aerobik BK Otrokovice  

a fotbal SK Baťov. „Pod vedením 
profesionálních trenérů se děti 
budou učit jednotlivé pohybové 
dovednosti. Sportovní aktivity 
proběhnou v Městské sportovní hale 
Otrokovice, kde bude hlavní spor-
tovní plocha rozdělena na tři samo-
statná cvičiště. Ve stejnou chvíli tak 
mohou sportovat tři třídy,“ přiblížil Ja-

roslav Balaštík, jeden z organizátorů 
projektu Sporťák, který na Slovácku 
funguje již od roku 2019. Pohybové 
aktivity jsou plánovány pro každou 
třídu jednu hodinu týdně až do květ-
na 2022. „Moc rádi bychom podě-
kovali paní starostce Haně Večerkové, 
která s námi vedla všechna jednání, 
a taky radě města za vstřícnost a dů-
věru. Uděláme vše pro to, aby i Otro-
kovice byly plné malých spokojených 
sporťáků,“ vzkázal Balaštík.

Sporťák navazuje na Zdravý po-
hyb do škol – projekt financovaný 
městem, určený pro žáky otro-
kovických základních škol. Díky 
němu sportují děti již devět let ve 
školních družinách pod vedením 
trenérů také zdarma. „Chceme 
zvednout děti ze židlí, odvést je od te-
levizí a tabletů. Po dobré zkušenosti 
ze základních škol  jsme přidali školky 
a věříme, že si děti sportovní aktivity 
oblíbí a v budoucnu je přijmou jako 
součást svého životního stylu,” uvedl 
místostarosta města Petr Ťopek.  

 Lenka vaculová, 
 mluvčí města

Nový automatizovaný externí de-
fibrilátor, který pomůže zachránit 
lidské životy, získali otrokovičtí hasi-
či. Tuto pomůcku zakoupilo město 
Otrokovice ze svého rozpočtu. 

Automatizovaný externí defibrilá-
tor byl zakoupen na základě žádosti 
velitele stanice Otrokovice. Pro dar 
v hodnotě přes 62 tisíc korun se vy-
slovili všichni členové zastupitelstva 
města. „Při srdečních zástavách je 
pro člověka důležitá nejenom kaž-
dá minuta, ale i každá vteřina. Ta 
někdy rozhoduje o životě a smrti. 
Proto považuji nákup defibrilátoru 
za dobrou investici. Dvěma defibri-
látory v současné době disponuje  
i městská policie. Na posledním za-
sedání zastupitelstva jsme deba-

tovali o dalších možnostech, kde by 
mohl být další defibrilátor účelně 
využit,“ uvedla starostka města Ot-
rokovice Hana Večerková.

Kardiopulmonální resuscitace je 
metoda, jejímž cílem je oddálení 
klinické smrti a zamezení nevratné-
ho poškození životně důležitých or-
gánů. Jedná se o nepřímou srdeční 
masáž a umělou plicní ventilaci, kte-
ré dočasně suplují srdeční činnost  
a dýchání do doby příjezdu zdravot-
níků. „Díky přístroji zvyšujeme 
kvalitu pomoci při záchraně zdraví 
a životů nejen otrokovickým ob-
čanům, ale i obyvatelům okolních 
obcí, které spadají pod hasební 
obvod naší stanice,“ sdělil velitel 
stanice David Kotouč.  (red)

Děti ze školek cvičí zdarma pod vedením trenérů

Děti si mohou vyzkoušet různé druhy sportu, od atletiky až po gymnastiku. Trenéři 
navíc díky tomu mohou objevit i skryté talenty. snímky: Šárka Šarmanová

Zajímavou cenu – tři nové cyklobo-
xy pro šest kol– získaly Otrokovice 
v rámci kampaně Do práce na kole. 
Město je nechalo instalovat před 
vlakové nádraží.  

Otrokovice se i v letošním roce 
staly cykloměstem roku. Za to 
dostaly odměnou sčítač cyklistů  
a  chodců a také cykloboxy.  Do kaž-
dé  kóje se vejdou dvě kola. Princip je 

jednoduchý. Stačí vhodit dvacetiko-
runu, která slouží jako vratná záloha, 
box uzamknout klíčem, ten si vzít  
s sebou a pak si kolo opět libovolně 
vyzvednout. Kolo tak bude po celou 
dobu v bezpečí, navíc prostor ná-
draží je pod dohledem městských 
kamer.  Boxy jsou nyní v testovacím 
režimu a město rovněž připravuje 
provozní řád.  (šar)

v bezpečí. Do každé uzamykatelné kóje se vejdou dvě kola. Foto: Š. Šarmanová

nové cykloboxy u nádraží ochrání kola před zlodějiotrokovičtí hasiči dostali od města defibrilátor

Už čtvrtým konvektomatem vybavi-
la  Mateřská škola Otrokovice jednu  
ze svých pěti jídelen. Tentokrát jej 
dostala kuchyně MŠ Zahradní. Díky 
němu si budou moci děti vychutnat 
jídlo nejenom šťavnaté, ale pře-
devším plné vitamínů. 

Konvektomat pro MŠ Zahradní 
vyšel na 200 tisíc korun. Postupně 
by se tohoto zařízení mohla dočkat 
všechna pracoviště Mateřské školy 
Otrokovice. „Pro pořízení nového 
konvektomatu jednoznačně ukazují 
naše vlastní zkušenosti. Díky němu 
můžeme jídla připravovat zdravě  
a přitom chutně. Jednotlivé su-
roviny si zachovávají mnohem více 
vitamínů,“ přiblížila ředitelka MŠ 

Otrokovice Magda Zycháčková.   
Konvektomat umožňuje tepelnou 
přípravu pomocí horkého vzduchu 
a páry v širokém rozpětí teplot mezi 
30 až 300 °C. Multifunkční zařízení 
dokáže připravit maso, přílohy  
i moučník bez rizika smíchání vůní 
nebo chutí. Přístroj navíc vyniká 
úsporným provozem. „Dokáže va-
řit, péct i smažit, a to jen v horkém 
vzduchu a páře. Dochází také  
k menším váhovým úbytkům masa, 
přitom kůrka zůstává chutná a křu-
pavá,“ pochvaluje si vedoucí  jídelny 
MŠ Trávníky Hana Baranová. 

Pořízení přístroje odsouhlasila 
rada města, které je zřizovatelem 
Mateřské školy Otrokovice.  (red)

Díky konvektomatu budou děti ve školce jíst zdravěji  
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PROGRAM | listopad
Vstupenky k zakoupení online na www.otrokovickabeseda.cz

vstup
volný

KOUZELNÉ MÓDNÍ DOPLŇKY
Kabelky, klobouky, rukavičky – to vše  
a řada dalších věcí patřila k dokonalé-
mu vzhledu žen v minulosti. Klub přátel 
historie města Otrokovice připravil vý-
stavu, která představuje krásu elegance 
dob minulých. Výstava potrvá do 21. 11.

Městská
galerie

VERNISÁŽ

úterý

26. 10.
17 hod.

PŘiPRavUJEmE na PRosinEc: 3. 12. adventní bruslení – zahájení, 8. 12. Z namibie k viktoriiným vodopádům – cestovatelská beseda, 
12.12. adventní koncert pro arianku s heidi Janků, 15. 12. scREamERs, 28. 12. stará láska nerezaví – silvestrovské divadelní představení

vstupné
předpodej 

250 Kč
v den akce 

300 Kč

velký sál

vstup
volný

TOMÁŠ GRYGAR – VÝSTAVA OBRAZŮ

Výstava Tomáše Grygara (*2006) ob-
sahuje obrazy malované fixy nebo 
akrylovými barvami. Obrazy jsou 
ve stylu mandal nebo i samostatných 
maleb. Mladý kreativní umělec se sou-
časně věnuje psychologii barev.

foyer
kinosálu

1. 11.
–

26. 11.
8–17 hod.

REVIVAL NIGHT – NOC LEGEND 5
Rockový večírek s kapelami ZZ TOP 
Revival (Litovel), NIRVANA Tribute 
Czech (Pardubicko) a IRON MAI-
DEN Revival (Otrokovice). Oblíbená 
rocková show s kostýmy a výbornou 
muzikou. Kvalitní občerstvení za-
jištěno.

sobota

6. 11.
20 hod.

BHÚTÁN A NORSKO ANEB 
JAK SE ŽIJE V ZEMÍCH ŠTĚSTÍ
Nahlédněte za oponu zemí hřmícího 
draka a půlnočního slunce a prozkoumej-
te hloubku tamního života a spokojenosti. 
Zaposlouchejte se do vyprávění cestova-
telů, kteří v Norsku a Bhútánu strávili  
v součtu několik let. 

středa

10. 11.
18 hod.

vstupné

100 Kč

Městská
kavárna

STAROMĚSTSKÁ KAPELA
Po delší odmlce obnovujeme oblíbená 
taneční odpoledne v BESEDĚ! Hraje a baví 
dechová hudba ze Starého Města.

neděle

21. 11.
14–18 hod.

15. OTROKOVICKÝ SALÓN
Spolek Rozumění a jejich hosté vystaví svá 
výtvarná díla a zároveň oslaví 10. výro-
čí svého vzniku. Součástí vernisáže bude 
tradičně křest nového městského kalen-
dáře na rok 2022 „Žijeme kulturou“, který 
je věnován společenskému životu v našem 
městě. Výstava potrvá do 28. 12. 2021. 

VERNISÁŽ

pondělí

29. 11.
18 hod.

vstup
volný

cena

500 Kč

CHOCHOLÓW
Novinka! Zájezd do vyhlášených polských 
termálních lázní. V ceně cesta autobusem 
tam i zpět a služby průvodce (Filip Pastus-
zek). Nástupní místa: 4.15 hod. Otrokovice 
Společenský dům,  4.20 hod. zastávka MHD u Besedy.

sobota

20. 11.
4.15 hod.

zájezd

vstup
volný

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
A OHŇOSTROJ
V předvečer Dne boje za svobodu  
a demokracii vystoupí na pódiu před Otro-
kovickou BESEDOU známá domácí kape-
la RIPTETO. Účastníci s lampiony se shromáždí v 16.30  
v parku před Městskou poliklinikou, odkud se přesunou 
průvodem na náměstí 3. května. Poté oblohu rozzáří za 
doprovodu hudby nádherný ohňostroj. Akci pořádáme 
ve spolupráci s DDM Sluníčko.

úterý

16. 11.
16.30 hod.

vstupné

520 Kč
490 Kč
360 Kč

SLEPICE NA ZÁDECH
Muž zapomněl na její narozeniny. Je to 
dostatečný důvod k vraždě? Bláznivá 
německá komedie s Tatianou Dykovou  
a Vojtou Dykem v hlavních rolích o mi-
lostném trojúhelníku a hledání alibi. 
BONUS! Při zakoupení jakékoli vstu-
penky na představení Slepice na zádech 
máte možnost získat vstupenku na komedii Polib tetičku  
s 50% slevou, tedy za pouhých 180 Kč! K vyzvednutí 
v TIC.

čtvrtek

11. 11.
19 hod.

CeSTOvaTelSKá BeSeda S PrOmíTáNím

velký sál

vstupné

420 Kč
390 Kč
360 Kč

POLIB TETIČKU ANEB NIKDO 
NENÍ BEZ CHYBY
Nesmělý statistik Leonard žije po rozvo-
du v Londýně s pubertální dcerou Didi a 
svým svérázným otcem Gusem. Nevěnuje 
se pouze číslům, ale tajně píše milostný 
román, aby si přivydělal. Pod ženským 
pseudonymem zašle text atraktivní vy-
davatelce Harrietě, která vydává pouze díla od žen. Ta se 
rozhodne s „úspěšnou autorkou“ setkat a knihu jí vydat.

pondělí

15. 11.
19 hod.

velký sál

náměstí
3. května

vstupné

150 Kč

foyer 
kinosálu,

+ bar
I. patro

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
A VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ MĚSTA
Tradiční akce na náměstí 3. května. Vystou-
pí žáci otrokovických škol, Ženský pěvecký 
sbor Otrokovice, zahrají The OGARS.  
V prostorách BESEDY proběhnou 
vánoční dílny, které organizuje a zajišťuje 
DDM Sluníčko. Součástí bude charitativní 
akce „Otrokovice pomáhají potřebným“.

pátek

26. 11.
16.30 hod.

vstup
volný

úterý

23. 11.
19 hod.

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Dlouho očekávaný koncert v rámci turné 
k albu „Kráska a zvířený prach“. Ne-
zaměnitelný hlas s vynikající technikou 
zpěvu a prvotřídní hudebníci. Dan Bárta 
& Illustratosphere okouzluje posluchače 
napříč generacemi i hudebními žánry již 
dvacet let!

vstupné

450 Kč
420 Kč
390 Kč

JIŘÍ STRACHOTA 
/ HANA ŽŮRKOVÁ
Jiří Strachota – výtvarná tvorba se sta-
la jeho celoživotní vášní. Hana Žůrková 
zkouší různé techniky, nejčastěji s temperovými či 
akrylovými barvami. Výstava potrvá do 22. 12. 2021.

VERNISÁŽ

pondělí

22. 11.
18 hod.

vstup
volný

Městská 
galerie
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Plán akcí na říjen a listopad 
25. 10. – 14. 11.: halloweenský 
fotokoutek
středisko Trávníky 
Přijď se vyfotit do našeho straši-
delného fotokoutku, který bude 
připravený u střediska na Trávní-
kách. Chceš fotku se strašidlem, 
dýní nebo pavučinou plnou 
pavouků? Zavítej k nám!
kontakt: ticha@ddmslunicko.cz

27. 10.: Den otevřených dveří
Centrum volného času Baťov, 
9–16 hodin, vstup zdarma
Přijďte se zabavit o podzimních 
prázdninách. Připraveno bude 
výtvarné tvoření, tělocvična, her-
na pro rodiče s dětmi…
kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz

27. 10.: strašidelný halloween
Středisko Tlumačov
8–19 hodin, vstup 150 Kč
přihlášení online 
Strašidla a bubáci, náš čas nade-
šel! Budeme dlabat dýně, sou-
těžit, hrát hry, tančit, hodovat  
a také strašit v ulicích Tlumačova. 

kontakt: 
hlobilova@ddmslunicko.cz

5. 11.: Dýňové odpoledne
Středisko Trávníky
15–18 hodin, vstupné 50 Kč/os.
Zábavné odpoledne plné her  
a tvoření. Bude na vás čekat dla-
bání dýní, dýňová polévka, straši-
delné sušenky, výtvarná dílna  
a diskotéka se strašidly. 
kontakt: ticha@ddmslunicko.cz

6.–7.11.: nocování „Jednou  
v roce sám sebou“
Středisko Trávníky, registrační 
poplatek 300 Kč/osoba
Čeká vás strašidelná noc. Horo-
rový kostým s sebou. Akce je ur-
čena pro děti od 8. třídy ZŠ. 
kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz

19. 11.: tvoření pro dospělé - 
vypalování do dřeva
Středisko Trávníky
16–18 hodin, poplatek 250 Kč/os.
Přijďte si vyzkoušet základy tech-
niky vypalování do dřeva, vyrobit 
si ozdobné prkénko a vařečku. 
kontakt: barova@ddmslunicko.cz

Do 30. 11.: výtvarná soutěž – 
Život v zahradě
Prostřednictvím libovolné vý-
tvarné techniky zpracujte téma: 
Život v zahradě. Může být např.  
i v Zoo. Obrázek přineste do kan-
celáře DDM Sluníčko nejpozději 
do 30. listopadu. Maximální  for-
mát práce je A3. Na druhé straně 
musí být: jméno autora, věk, 
škola a kontakt. Porota vybere 
v každé kategorii 3 nejlepší díla 
a jejich autoři budou oceněni. 
Všichni účastníci získají malou 
odměnu.
kontakt: 
bezdickova@ddmslunicko.cz

každé pondělí až čtvrtek v mě-
síci:  otevřená herna pro rodiče 
s dětmi
Centrum volného času Baťov  
a středisko Trávníky 
15–18 hodin, vstup: 30 Kč/dítě

Říjen, listopad: Dopravní hřiš-
tě pro veřejnost
všední dny 15–17 hodin, 
svátky, víkendy, prázdniny 10–17 h.
Vstup zdarma
kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz

Otrokovická BESEDA bude v sobotu 
23. října hostit již 14. ročník meziná-
rodního festivalu Stetson and Bour-
bon. Letošní hlavní hvězdou bude 
britská skupina GARY MOORE TRIBU-
TE BAND, v jejímž čele stojí kytarista 
JACK MOORE, syn předčasně ze-
snulého kytarového velikána Gary 
Moora, jehož hráčské kvality jsou  
s otcovými plně srovnatelné.

Na hlavní scéně vystoupí nová 
domácí „superskupina“ LIVIN FREE, 
kterou v roce 2018 založil skvělý 
zpěvák a hráč na klávesové nástroje 
Jan Holeček, brzy se přidal legen-
dární baskytarista  Vladimír Guma 
Kulhánek a kytarista Tomáš Frolík  
i bubeník Michael Nosek. Kapela Pet-
ra Kubíčka PBK BLUES BAND se před-
staví v  ojedinělém česko-polském 
projektu  TRIBUTE TO NALEPA. Pře-
hled účinkujících uzavírá talentovaný 
zlínský kytarista a zpěvák Filip Vítů. 
Ten zahraje i ve Stetson baru. To vše 
tradičně zarámují klobouky stetson, 
vůně bourbonu a jižanská kuchyně.

Festival se uskuteční pod záštitou 
starostky Otrokovic Hany Večerkové 
a je spolufinancován městem Otro-
kovice a Zlínským krajem.  (red)

syn Garyho moora 
zahraje v otrokovicích

Město Otrokovice ve spolupráci 
s Otrokovickou BESEDOU si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ VEČER 
ke Dni vzniku samostatného 

československého státu

ve středu 27. října 2021 v 17.45 hodin ! ZMĚNA ČASU Z PŮVODNÍCH 18 hod.!

velký sál Otrokovické BESEDY, vstup zdarma (nutná rezervace na tel.: 571 118 103)

UPoZoRnění! vážení návštěvníci, sledujte, prosím, aktuální protiepidemická nařízení vlády ČR. Jako hlavní pořadatel a organizátor 
kulturních i společenských akcí jsme povinni dodržování těchto nařízení kontrolovat. Děkujeme za pochopení.
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sPoLEČEnská kRonika

Dne 27. srpna uplynulo 10 let, co nás navždy opustil pan 
Jaroslav moČiČka. Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a dcera s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 14. září uply-
nulo 10 let, kdy nás opustil náš tatínek, dě-
deček a pradědeček, pan Josef PosPíŠEk  
a 26. října tomu budou 3 roky, kdy nás opustila 
naše maminka, babička a prababička, paní 

irena PosPíŠková. S láskou vzpomínají dcery Iva a Magda s rodinami. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 1. října jsme si připomněli třetí smutné výročí úmrtí 
pana Rudolfa Šimka. Vzpomíná rodina.

Osud Ti nedopřál s námi dále být, ale v našich srdcích budeš 
stále žít. Dne 4. října uplynulo 13 let, co nás navždy opustila 
paní Ludmila ŘEZníČková. S láskou a úctou stále vzpomí-
nají manžel Jan a dcery Helena a Hana s rodinami.

Dne 4. října uplynuly čtyři roky od úmrtí paní marie  
FREJkové. Vzpomíná neteř Jaroslava Vitásková s rodinou.

Dne 5. října uplynulo 10 let, co nás navždy opustila paní 
Ludmila chytiLová. Všem, kdo ji znali, děkujeme za 
tichou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají syn a dcery 
s rodinami. 

Dne 5. října jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí mého tatínka, 
pana miroslava nohELa. S láskou stále vzpomíná dcera 
Martina.

Dne 6. října uplynul rok, co nás beze slova rozloučení náhle 
opustila naše drahá maminka a manželka olga sURá. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou 
vzpomínku. S láskou vzpomínají manžel Stanislav a děti 
Michaela, Pavlína a Stanislav.

Dne 9. října uplynuly 3 roky od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček, pan miroslav kUČERa. 
Vzpomínají dcera Lenka a syn Mirek s rodinou.

Vydala ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek 
jsi nechala dokořán. Dne 9. října by oslavila 90 let naše ma-
minka, paní irena schmiDtová. S láskou vzpomínají děti 
s rodinami.

S láskou a tichou pokorou na Tebe vzpomínáme. Chybíš nám. 
Dne 10. října uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan 
Emil sEDLák z Otrokovic. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Marie, dcera a syn s rodinami a sestra s rodinou. 

Dne 13. října uplynuly 4 roky od úmrtí pana Eduarda 
noháLa. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají 
manželka a celá rodina.

Dne 15. října uplynuly 3 roky od úmrtí naší maminky, paní 
heleny tkáČové. S láskou a úctou vzpomínají dcery 
Helena a Veronika s rodinami.

Život je jen cesta, na které ztrácíme ty, které nejvíce milujeme. 
Dne 15. října jsme si připomněli 24. výročí, kdy nás po tra-
gické události navždy opustila naše milovaná dcera, sestra, 
slečna marcela sEkULová. S láskou a úctou vzpomínají 
rodiče a bratr s rodinou. Děkujeme  všem, kteří vzpomněli 

s námi.

Dne 16. října uplynul první smutný rok, kdy nás navždy 
opustila manželka, maminka, babička a prababička, paní 
Libuše knEBLová. S láskou vzpomíná manžel Vladislav, 
dcery Eva a Libuše a syn Lukáš s rodinami.

Dne 18. října uplynulo 15 let, co odešel od všech, které měl 
rád, pan Zdeněk Zimák. Vzpomínají manželka, dcera, syn 
a celá rodina.

Utichlo slovo, jež hladilo na duši, utichl hlas, jenž hřál nás na 
srdci. Dne 18. října uplynul první nejsmutnější rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček, švagr, strýc, pan antonín moRávEk. Se 
stálou láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají manželka 
Jarmila, děti Hana a Pavel s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku. 

Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova  
a starosti, zachováme v srdci pocit neskonalé vděčnosti. Dne 
19. října uplynul první smutný rok, kdy nás opustila naše 
maminka, paní anna matyáŠová.  S láskou a úctou vzpo-
mínají dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Je smutno bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě 
spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Dne 19. října tomu bylo 10 let, kdy 
zemřela paní Renata DoLEŽELová. S láskou vzpomíná 
manžel Zbyněk, syn Zbyněk a celá rodina.

Dne 20. října jsme si připomněli smutné 9. výročí úmrtí naše-
ho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jindřicha JURáka.  
S láskou stále vzpomíná dcera s celou rodinou.

Kdo v srdci žije – neumírá. Dne 21. října uplynul 1 rok, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan František hoRŇák. S láskou vzpomínají manželka, 
dcera Zdeňka a syn František s rodinami.

Dne 24. října uplyne 15 let od úmrtí mého manžela  
karla staŇka. V myslích a srdcích je a bude stále s námi. 
Manželka Eva, synové Petr a Pavel se svými rodinami

Dne 26. října uplynou dva smutné roky, kdy mne navždy 
opustila moje milovaná manželka, paní magdalena  
voŘíŠková. S láskou vzpomíná manžel a přátelé. 

Dne 27. října uplyne 20 let od úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana miroslava 
kRaJČi. Vzpomíná manželka Mária s rodinou. 

Dne 27. října by oslavila naše maminka, ba-
bička, prababička, paní Ludmila FiLáková,  
100 let. Již je tomu 10 let, co nás opustil ta-
tínek, pan antonín FiLák. S láskou stále vzpo-
míná dcera Ludmila a syn Antonín s rodinami. 

Děkujeme za tichou vzpomínku. 
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PoDěkování

 
PLynosERvis - sRnEc

Montáže, opravy kotlů Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus. Topi-
dla Mora, Karma. Ohřívače vody 
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815

inZERcE 

společenská kronika:  základní cena za  zveřejnění je 200  (a  více, dle 
délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Maximální délka textu je 8 řádků.
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

Odešli, ale v našich srdcích zůstávají dál. Dne 
29. října by se dožila 99 let paní věra Bínová 
a 6. listopadu by se dožil pan Jaroslav Bína 
100 let. S láskou vzpomínají dcera Jaroslava, 
vnoučata Petra a Jana s rodinami.

Dne 29. října uplynulo 15 let, kdy nás opustil manžel, tatínek 
a dědeček, pan Jan kLátiL. S láskou vzpomínají manželka 
a synové Pavel a Josef s rodinami. Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou.

Dne 30. října uplyne 40 let od úmrtí pana miroslava  
GottWaLDa. Vzpomínají dcera Mirka s rodinou. 

Dne 1. listopadu uplyne 15 let, kdy nás opustil pan František 
ŠtEFEk. S láskou vzpomíná manželka Eva, dcera Renata  
s rodinou a syn Martin.

sPoLEČEnská kRonika

Dne 4. listopadu uplyne 20 let od úmrtí pana karla císaŘE. 
Vzpomínají dcera Růžena, Alena a syn Karel s rodinami.

Dne 5. listopadu uplyne 9 let od úmrtí pana Jana GRáFa. 
Stále vzpomínají manželka a synové Vlastimil a Pavel  
s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří 29. září doprovodili mého 
manžela Jaroslava BEnko na poslední cestě. Manželka Božena, děti  
a ostatní příbuzenstvo

přijmou do pracovního 
poměru pracovníky – 

nástup dle dohody – na ná-
sledující pracovní pozice:

DěLník PRo ÚDRŽBU 
vEŘEJné ZELEně

Zájemci o pracovní místo se mohou 
hlásit u Ing. Pavelcové telefonicky: 
577 922 329, 603 159 744, e-mailem – 
mzdy@tsotrokovice.cz  nebo osobně 
v sídle společnosti v době 6 –14 hod. 
Osobní schůzku je nutné si vždy pře-
dem sjednat telefonicky!

Požadavkem je profesní průkaz řidi-
če motorových vozidel sk. C a prů-
kaz strojníka pro kolové nakladače.

ŘiDiČ stRoJník

Podmínkou řidičské oprávnění 
sk. „B“ nebo sk. „T“. 

UkLíZEČ vEŘEJnÝch 
PRostRanství

ÚDRŽBáŘské PRácE vŠEho 
DRUhU v otRokovicích 

a okoLí 
Opravy: voda, elektro, malířské, natě-
račské, zednické, podlahářské práce. 

Práce na zahradě atd.

hoDinovÝ manŽEL

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

klece pro chov křepelek. Doprava 
po celé ČR. 
www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

hledám paní na úklid rodinného 
domu v Kvítkovicích 1x v týdnu na 
4 hodiny.
tel.: 721 529 745

Rozjasněte svoji pleť a vyhlaďte své vrásky

OBLIČEJOVÁ JÓGA
tříhodinový seminář pro začátečníky

Kdy: 1. 11. 2021 nebo 22. 11. 2021
vždy 17:00 - 20:00

Kde: Otrokovická BESEDA 
Cena: 1 190 Kč

Rezervace na: lenka@lenkakarlikova.cz

Až do konce tohoto měsíce mohou 
lidé chodit na netradiční atrakci  
v podobě ruského kola, které 
stojí na parkovišti před areálem 
společnosti Continental Barum 
v Otrokovicích. Ta letos slaví 150 
let svého vzniku. Za symbolické 
vstupné 20 korun se může svézt 
každý, kdo bude mít zájem. Výtě-
žek z provozu pak bude věnován 
neziskové organizaci Naděje Otro-
kovice.

Vývoj v globální technologickou 
společnost, která vznikla v roce 
1871, nevychází z výroby pneuma-
tik, ale byly to nárazníky na koňská 
kopyta, gumové míčky, hřebeny či 
jiné výrobky z tvrdé gumy. Ty lidé 
využívali ke svým každodenním 
běžným činnostem. 

Teprve až v roce 1892 se za-
čaly vyrábět pneumatiky pro 
jízdní kola, v roce 1904 byl vy-
roben první běhoun na světě,  

v roce 1910 první plášť pro letadla 
a v roce 1924 první nákladní plášť. 

Od prvopočátku je symbolem 
značky Continental kůň, pocháze-
jící právě z dob výroby nárazníků 
na koňská kopyta, a je součástí loga 
společnosti. „Významné výročí si 
v rámci našeho regionu připomí-
náme během celého měsíce října,“ 
vysvětlila mluvčí společnosti Regi-
na Feiferlíková. Vyhlídkové kolo je 
součástí těchto oslav. Jízda na Con-
tinental kole je vhodnou příleži-
tostí podívat se na areál největší-
ho výrobce pneumatik koncernu 
Continental z ptačí perspektivy 
a ve večerních hodinách být 
svědkem laserové projekce na ad-
ministrativní budově společnosti. 
Provoz Continental kola a svě-
telná projekce budou trvat po 
celý měsíc říjen, až do neděle  
31. října. Regina Feiferlíková,

 Continental Barum, s. r. o.

continental slaví 150 let, připravil vyhlídkové kolo

Využít sluneční energii a uspořit 
tak desítky tisíc korun ročně. To byl 
cíl Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně. Učinilo tak zásadní změnu. 
Vybavilo budovy depozitáře v Otro-
kovicích fotovoltaickou elektrárnou. 
Právě tam je stabilní teplota bez 
výkyvů klíčová a budovy jsou tedy 
energeticky značně náročné, což 
má samozřejmě i ekologický dopad.

Na střechu objektu bylo in-
stalováno 120  panelů se  špičkovým 
výkonem 410 Wp. „Dokonce i v pří-
padě vypnutí elektrárny umí zajistit  
bezpečné napětí pro údržbu, servis 
či případný zásah hasičského zá-
chranného sboru,“ doplnil ředitel 
muzea Pavel Hrubec.  

Díky tomuto kroku si depozitáře 

v Otrokovicích budou samy vyrábět 
elektrickou energii, která je finančně 
náročná už teď.  Platí to zejména v 
letních měsících, kdy je depozitární 
prostory třeba klimatizovat. 

Zařízení vyrobí celkem 44 MWh 
ročně a tím pokryje cca 65 % spo-
třeby depozitáře – což je v průměru 
200 tisicík korun ročně.  V těchto 
relacích je návratnost vynaložené 
investice, která činila 1,9 milionu 
korun a ze 60 % je finančně pokry-
ta z dotačního titulu Operační-
ho programu Životní prostředí, 
pouhých 6 let. 

Případná nespotřebovaná pře-
bytečná energie bude zaslána do 
distribuční sítě a využita okolními 
budovami.  (red) 

Depozitáře si samy vyrábějí elektrickou energii
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Jakou školu chceme mít? Co by 
měla škola žákům dát? Co má ško-
la rozvíjet? Na co dbá dobrá škola? 
Kam škola směřuje? Co je vlastně 
ve škole důležité?  Víme to? Doká-
žeme si odpovědět? A když už si 
dokážeme odpovědět, shodneme 
se alespoň rámcově s ostatními? 
A jak to udělat, abychom táhli za 
jeden provaz, stejným směrem  
a k jednomu vytyčenému cíli? Chce 
to vizi školy.

 Vize je všemi sdílená představa 
o tom, čeho společně chceme do-
sáhnout, jaké hodnoty a pravidla 
chceme společně sdílet a promítat 
do každodenní činnosti ve škole, 
způsob, jak společně zlepšovat ve 
škole kvalitu. 

A když říkáme společně, myslíme 
tím opravdu všichni dohromady, 
žáci, učitelé, nepedagogové i rodi-
če. Kroky k tvorbě vize jsme dlouho 
a pečlivě ladili a bohužel kvůli pan-
demii neustále konání odsouvali, 
ale s 2. pololetím loňského školního 
roku a letos jsme se do toho pustili 
naplno. Do přípravy podkladů k vizi 
jsme zapojili rodiče, žáky i všechny 

zaměstnance školy. Rodiče a žáci 
nám pomohli vyplněním ankety, 
zaměstnanci školy SWOT analýzou.  
Pak následovala další práce peda-
gogických i nepedagogických 
zaměstnanců školy, ke které jsme 
využili nástroj Dobrá škola, což je 
soubor výroků o škole, které vedly 
k diskuzím ve skupinách o tom, co 
jsou priority naší školy, co je pro 
každého z nás osobně důležité. Na 
základě toho se nám vyprofilovaly 
nejdůležitější oblasti, na nichž jsme 
se společně shodli:
•  proces učení a učící se škola: 
hlavní prioritou školy je kvalitní 
výchova a vzdělávání; učitelé se 
snaží, aby žáci byli co nejvíce ak-
tivní; učitelé si navzájem předávají 
své zkušenosti;
•  oblast vedení školy: škola má 
silné a tvořivé vedení; vedení školy 
se snaží vytvářet dobré pracovní 
klima; vedení školy se snaží ke všem 
přistupovat spravedlivě;
• prostředí školy: škola je příjem-
ným a otevřeným prostorem; škola 
se neustále stará o svůj materiální 
rozvoj; škola se snaží do svého živo-
ta aktivně zapojit rodiče; na tvorbě 

a naplňování cílů se podílejí nejen 
učitelé, ale i další zaměstnanci školy; 
učitelé i žáci vyjadřují loajalitu ke 
škole. 

Teď už nás čeká krok poslední – 
ze získaných podkladů vycizelovat, 
formulovat školní vizi, která bude 
jakousi hybnou silou pro celou ško-
lu, která bude motivovat, posilovat, 
rozvíjet a držet směr. 

A pak přijde na řadu uvádět vizi 
do běžného života školy. O to už se 
snažíme například tím, že v letošním 
školním roce slaďujeme pravidla.  
O co jde? Abychom fungovali 
jako tým, je nezbytně nutné mít 
jednotná pravidla (pro všech-
ny participanty ve škole) a ctít je. 
Abychom mohli mít jednotná 
pravidla, je třeba se bavit  
o tom, co a jak každý z nás vnímá, 
co za věcmi vidíme. Například se 
bavíme o používání mobilů, o za-
pomínání, o plnění dozorů, o domá-
cích úkolech, o hodnocení žáků  
a podobně. Naším cílem je, 
abychom byli jednotní a fér. 
Tak nám držte palce, ať nám naše 
mravenčí a dlouhodobá práce nese 
ovoce.    vaše máneska

Již několik let probíhá na trávnické 
škole projekt Máme nové kamará-
dy. Ani letošní rok není výjimkou. Už 
od prvního školního dne pomáhali 
deváťáci nastupujícím prvňáčkům 
seznamovat se se školou. 

Tradicí je, že každý prvňáček má  
v deváté třídě svého kamaráda, který 
je mu průvodcem po celý školní rok. 
V prvních dnech se věnovali deváťáci 
svým malým kamarádům velmi in-
tenzivně. Vodili je do třídy, pomáhali 
jim s přezouváním, dokonce jim nosili 
aktovky. 

Na konci září proběhl projektový 
den Škola v přírodě. Tento den pro-
žili prvňáčci a deváťáci společně na 
školním hřišti. Na dvanácti stanoviš-
tích prvňáčci ukázali svou šikovnost 
a bystrost. Mezi úkoly bylo například 
zavazování tkaniček, pexeso, jízda na 
koloběžce, chůze poslepu či skládání 
lodiček. Za splněné úkoly dostaly děti 

sladkou odměnu a omalovánku.  Děti 
byly nadšené. „Líbilo se nám úplně 
všechno. Celý den!“ shodly se Anežka 
s Ellenkou.

První školní měsíc byl ukončen 
slavnostním pasováním prvňáků 
na školáky. Toho se opět ujali devá-
ťáci. Každý prvňáček musel projít 
překážkovou dráhou, kterou mu 
pomohl zdolat jeho velký kamarád. 
Pak už vystoupil na stupínek a došlo 
k samotnému pasování. Prvňáčci si 
odnesli medaile a pamětní listy jako 
vzpomínku na tak významný den. 
Pasování bylo zakončeno společnou 
písničkou, za niž byly děti oceněny 
řádným potleskem pyšných rodičů. 

Kamarádství mezi prvňáčky  
a deváťáky se během září prohlou-
bilo díky všem společným aktivitám. 
Věříme, že bude zdárně pokračovat 
po celý školní rok.  
 třídní učitelky 1. a 9. ročníku

Kdo v tomto školním roce prošel 
kolem naší školní zahrady, tak 
si určitě povšiml, že se na ní 
udály velké změny. Vznikl zde 
totiž projekt Přírodní zahrady, 
který je podpořen z dotace 
NPŽP (Národní program Život-
ní  prostředí) a také z finančních 
prostředků města Otrokovice. 

Zahrada zaujme na první pohled 
svými rozmanitými prvky, které 

jsou umístěny v rozdílných ekosys-
témech. Žáci se tak během venkovní 
výuky ocitnou v lese, mokřadech  
i blíže prozkoumají koloběh vody  
v říčním korytu. Mnohé jistě zaujme 
kvetoucí louka, na níž se nachází také 
hmyzí hotel či zvětšovací lupy. 

Zkoumavé pohledy často vedou 
k bílé budce, v níž je umístěna me-
teorologická stanice. Žáci si tak sami 
mohou vyčíst vlhkost i tlak vzduchu 
během pár sekund.

Nezapomnělo se ani na odpoči-
nek, a proto je vyhrazena část zahra-
dy také relaxaci na houpacích sítích, 
v nichž se žáci mohou zaposlouchat 
do klidných zvuků přírody i zabu-
dovaných venkovních hudebních 
nástrojů. 

A protože by byla škoda nepodělit 
se o zážitek z nově vzniklé zahrady 
také s veřejností, ve čtvrtek 23. září 
proběhlo její slavnostní otevření. Na 
zahradě se sešli žáci, učitelé i rodiče 
a po krátkém hudebním vystoupení 
žáků 9. ročníku se všichni s radostí 
pustili do prozkoumávání zákoutí 
zahrady, na které bylo spojeno  
i příjemné s užitečným. Společně 
jsme očistili záhony od plevele  
a pověsili budky pro ptactvo. 

Věříme, že zahrada bude sloužit 
žákům i učitelům v průběhu celého 
roku a odměnou pro všechny bude 
její barevný a rozmanitý život. 
 Barbora huňková,
 ZŠ T. G. M.

Letos v lednu byl na SPŠ Otrokovice 
zahájen nový projekt „Heritage“ 
v rámci Evropského programu 
Erasmus+ za podpory EU. Všech-
ny aktivity probíhaly podle plánu, 
ale jen online formou, jen skutečné 
setkání bylo odkládáno. 

První setkání koordinátorů 
projektu ze všech partnerských 
zemí (Turecko, řecko, Bulharsko, 
Česká republika) se konalo v srpnu  
v Turecku, a to za zpřísněných hygi-
enických podmínek. Podařilo se jim 
vyřešit všechny úvodní manažer-
ské záležitosti a ještě zbyl čas i na 
poznávání tureckých památek.
Projekt „Heritage“ je zaměřen na 
sdílení tradic v oblasti tanců, hud-
by, sportu, jídla a zajímavých zvyků.  
Má za cíl představit partnerům to 
nejlepší z národních tradic, sezná-
mit je s památkami zapsanými 
do Seznamu světového dědictví 
UNESCO a rozšířit tak povědomí  
o nich nejenom u nás ve škole, ale 
i ve městě, kraji, regionu a v celé 
republice a zajistit jim tak udrži-
telnost.  Dana mošnovská, 
 pedagožka SPŠ Otrokovice

cesta k vizi na mánesce: způsob, jak ve škole zlepšit kvalitu Projekty Erasmus+
 na sPŠ pokračují

ZŠ t. G. masaryka otevřela novou 
školní zahradu

Budka. Zahrada slouží nejenom k od-
počinku, ale také k poznání. 
 Foto: ZŠ t. G. m.

Září plné nových přátelství

Škola v přírodě. Prvňáčci předvedli deváťákům svou šikovnost. Foto: ZŠ trávníky
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tel.: 571 118 103

• Předprodej a rezervace vstupenek 
na kulturní akce Otrokovické BESE-
DY i jiných pořadatelů  

Otrokovice mají další finalistku Miss 
ČR.  Po loňském úspěchu Diany Pa-
ravanové, která se probojovala až 
do TOP8, bude o letošní titul Miss 
bojovat i dvacetiletá Helena Čermá-
ková. Ta je v současnosti v TOP10 a 
před konečným finále budou muset 
ještě dvě dívky soutěž opustit. Mezi 
kritéria do TOP8 nejkrásnějších dí-
vek Česka patří například zapojení 
se do charitativní činnosti, vnější 
i vnitřní krása, progres, celkový 
dojem z vystupování, motivace, ale 
také hlasování o titul Miss Sympatie. 
Helena se věnuje projektu Počíta-
če dětem. Díky tomuto projektu 
navštívila dětský domov ve Zlíně  
a předala 5 počítačů dětem k uleh-
čení průběhu studia. Pokud chcete 
Helenu podpořit, hlasujte na www.
miss-ceske-republiky.cz.  (red)

Druhé místo a zvláštní ocenění si při-
vezla parta mladých dobrovolných 
hasičů z Kvítkovic. Ti odjeli na kon-
ci září reprezentovat Otrokovice  
v požárním útoku do Dolních Životic 
na Opavsku. 

V této soutěži jde poněkud  
o netradiční požární útok, při němž 
se musí zdolat věž, přeběhnout 
plovoucí dřevěná lávka, naskákat 
do nafukovacího raftu, na něm 
přeručkovat ke břehu, uvázat jej 
lodním uzlem, běžet k barelům  
s vodou, proběhnout tunelem, pak   
k základně a provést požární útok. „Ve 
chvíli, kdy odstartovalo naše druž-
stvo dorostenců, stala se zvláštní věc.  
Cestou na raft Kuba 1 upadl. Vstal, ale   
vzápětí upadl znovu, tentokrát se 
hodně udeřil a skončil ve vodě. Celá 
sestava pokračovala s plným na-
sazením a nedala na sobě nic znát. 
Kuba 2 a Adam mu pomohli naho-

ru a nalodili se na raft. Po vylodění  
už bylo Kubovi 1 zle a nemohl dál. 
Adam, který běžel jako poslední, mu 
zajistil pomoc a vzal na sebe i jeho 
část úkolu, který splnil a dokončil 
útok,“ popisoval vedoucí mládeže 
Jan Klimek. I přes tyto komplikace 
a ztrátu času nakonec dorosten-
ci vybojovali páté místo. Po nich 
běželi muži, kteří získali  krásné  
2. místo. Při vyhlašování výsledků 
došlo na nádherné gesto mužů. Ti 
veřejně poděkovali dorostencům  
a přenechali jim své medaile. Tím 
rozplakali půlku Životic. „Zároveň 
dostali naši žáci veřejnou pochvalu za 
to, že umí a používají optické signály 
a že fungují jako tým. Jsme nesmírně 
hrdí na to, jak se zachovali, a toto jsou 
okamžiky, které stojí za to. Děkujeme 
i městu Otrokovice za dotaci, díky 
níž jsme se soutěže mohli zúčastnit,“ 
dodal Klimek.  (red)

Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku 

NA MÍSTĚ

Autovrakoviště Třebětice
Roman Kamenec ODVOZ ZDARMA

e-mail: autovrak@centrum.cz 
autovrakoviste-trebetice.cz

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

Vyplatíme za váš autovrak

až3000 Kč

Tel: 777 550 621

Dorostenci sDh kvítkovice získali zvláštní odměnu helena bojuje o postup do toP8 v soutěži miss ČR

Gymnazisté pomáhali v obcích zasažených tornádem

  Během cesty se rozdělujeme do 
skupin, které budou přiděleny po-
třebným rodinám. Já a moje spolu-
žačka Eliška budeme pomáhat  
v Nové Vsi u starší paní čistit cihly. 
Dokonce jsem si přichystala i menší 
dárek pro člověka, kterému budu při-
dělena. Do látkového pytlíčku jsem 
vložila svoje výrobky, přívěsek a ná-
ušnice a k tomu ještě jeden křišťál.
Z autobusu vystupujeme u zničené-
ho kostela, který se právě opravuje,  
a pohled na něj je smutný. Kousek od 
něj vidíme zavřenou lékárnu, nad ní 
je prázdná místnost bez oken. Tam 
dříve bývala dětská lékařka. Zde 
se do těžší práce pouštějí dva naši 
spolužáci, šikovní kluci, a pomáhá 
jim i pan učitel Gajdošík.

Nedaleko od kostelíka se nachází 
domek paní Bohumily, které dnes 
budeme čistit cihly. Přicházíme 
tedy na její zahradu, kde nám vy-
světluje náplň naší práce a ukazuje, 
jak nejefektivněji ji provést. Když je 
chvíli čas, využívám situace a paní 
Bohumile předávám dárek. Přichází 
nejdojemnější chvíle tohoto dne. 
Paní Bohumila vděčně děkuje, a aby 

potlačila slzy, objímá mě se slovy, 
že se jí ještě nestalo, aby jí někdo  
z lidí, kteří jí kdy pomáhali, dal dá-
rek. Bylo to dojemné a hned jsem 
pocítila nával štěstí a spokojenosti. 
No, a teď už do práce!

Velmi upřímně jsem se ze začátku 
snažila pracovat velmi rychle a co 
nejvíc, bohužel se to úplně nevypla-
tilo, jelikož mi hned ze začátku skoro 
došly síly. Rozhodla jsem se proto 
zpomalit, dělat práci svým tempem 
a nezastavovat. Čistit cihly není 
nijak náročná práce, ale chápejte, 
tohle neděláme každý den, nejsme 
na to zvyklé, takže nás občas bole-
ly ruce, ale rozhodně jsme toho ani 
já, ani Eliška nelitovaly. Na zahra-
du za námi chodí pracovat taktéž 
paní Bohumila a dělá stejnou práci 
jako my. Dokonce rychleji a možná 
i dvojnásobek toho, co udělám já  
s Eliškou, ale není divu. Paní Bohu-
mila tohle musí zvládat sama, aby 
očistila alespoň sto cihel za den  
a mohla co nejrychleji dostavět svoji 
zídku na zahradě. 
  nikola klimentová, 
 septima Gymnázia Otrokovice

Přiložit ruku k dílu a pomoci v obcích, které postihlo ničivé 
tornádo.  Tak se rozhodla skupinka studentů otrokovického 
gymnázia. A jaké byly jejich dojmy?

     ,,Před pěti lety jsem tu zeď postavila, 
ještě jsem ji ani nezaplatila a už ji mám 
stavět znova, “ řekla nám paní, u které 
jsme s Nikčou čistily cihly. Místo aby si 
někde v klidu četla a užívala si důchod, 
nasadí si každý den  elegantní klobouk 
a čistí cihly. A nejhorší na tom je, že ví, 
že se tornádo zase vrátí, a z veškerých 
fondů a sbírek peněz nedostala vůbec 
nic. I přesto se ale paní usmívá, práce 
jí jde pěkně od ruky, zatímco my s tím 
vším trochu bojujeme a vymýšlíme, 
jak cihly očistit nejlépe a nejrychleji.

Asi po třech hodinách práce paní 
vyhlásí pauzu a donese nám svači-
nu: trubičky, dva plné tácy chlebíčků, 
banány… a to jsme na to jenom čtyři. 
Nikča už je přinucena asi k desáté tru-
bičce a vtipkuje, že si asi odveze cuk-
rovku. Marně se snažíme vysvětlit, že 
jsme nepřišly jíst, ale pracovat. Zároveň 
ale rozumíme tomu, že nám tím chce 
paní vyjádřit svou vděčnost. Vypráví 
nám o tom, že ji ani nechtěli pustit 
do domu bez občanského průkazu, 
o tom, jak u ní na zahradě hasiči hle-
dali střechu, o noci probdělé v kou-
pelně, o synovi, který uvízl ve vlaku 
a po kterém další den v práci chtěli 
potvrzení, že mu nejel jiný vlak, o tom, 
že lidé ve vsi nevěděli, co se děje, ač to 

věděla půlka světa.  Mluví o tom, že se 
tornádo pravidelně vrací, o tom, jak 
jsou někteří lidé zlí a závistiví i v nouzi, 
o tom, že není materiál ani lidi, kteří 
by stavěli a pracovali, o tom, že teď jí 
už skoro nikdo nepomůže, o tom, že 
se někteří kochají neštěstím druhých 
lidí… Ukazuje nám fotky a pořád mlu-
ví, zatímco Nikča a já posloucháme  
a občas nevěřícně zakroutíme hlavou. 
Když paní domluví, poděkuje nám, 
že jsme ji vyslechly, že ví, že si stěžuje, 
ale potřebuje to prostě někomu říct –   
a od toho tady také jsme a jsme rády 
za to, že s námi svůj příběh sdílí.

Nakonec se všechny rozloučíme 
objetím, batohy máme nacpané 
čokoládami, ač jsme se snažily všech-
no odmítnout. A potom už sedíme  
s ostatními v autobuse, kde každý 
vypráví příběh „své“ rodiny, u které 
pracoval, a před námi se tvoří celé lid-
ské osudy spojené jednou katastrofou. 

Když vystupuju z autobusu, někdo 
mě chytá za rameno: „Nepojedeme 
ještě jednou?”

A já jen s radostí přikyvuju, protože 
tak krásnou a smysluplnou sobotu 
jsem už dlouho nezažila.

 Eliška Plisková,
  septima Gymnázia Otrokovice

týmoví. Družstvo dorostenců ukázalo, že jsou skvělý tým.  Foto: sDh kvítkovice
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Po loňském překvapivém, ale 
zaslouženém zisku titulu mi-
strů ČR družstev dorostenců 
nečekal omlazený tým snadný 
úkol. Již v základní části sou-
těže se objevilo několik velmi 
silných soupeřů přímo na Mo-
ravě. Přesto se podařilo obhá-
jit loňský titul mistrů Moravy  
a Slezska před týmy Olomouce 
a Vítkovic. 

Na finále republikového mi-
strovství konaného v Kolíně se 
představily tyto tři moravské 
týmy a 5 velmi silných družstev 
z celých Čech. Mezi favority ten-
tokrát patřil pražský Atletický 

klub Jeseniova, složený ze všech 
velkých klubů celé Prahy, domá-
cí Kolín, Kladno a Jablonec nad 
Nisou.  Za krátký konec nechtě-
ly tahat ani silné moravské týmy 
mládežnických center Olomouce  
a Ostravy-Vítkovic. Dobře repre-
zentovat naše město Otrokovice 
a náš kraj byli připraveni i borci  
TJ Jiskra Otrokovice, doplněni 
pouze pěti hostujícími závodníky 
z našeho kraje. Podle předpokladů 
byla soutěž velmi dramatická od 
začátku až do závěrečných štafet. 
Ještě před nimi byly v boji o me-
daile 4 týmy. Nakonec s obrovským 
štěstím, rozdílem půl bodu, zvítě-
zila Praha před Kolínem, o dalších 

nepatrných 8 bodů, s celkovým 
ziskem 174 bodů zůstali zpět naši 
borci. Ti museli nastoupit bez tří 
opor v sestavě doplněné pěti žáky. 
Z toho byli dva ročník 2007, takže 
budou moci za tuto kategorii na-
stoupit ještě 3x. Čtvrté místo pak 
již s odstupem čtrnácti bodů ob-
sadili favorité z Kladna. Až s dalším 
odstupem zůstala družstva Hradce 
Králové, Vítkovic, Olomouce a Mla-
dé Boleslavi.

Velice zajímavých výsledků  
v soutěžích družstev dosáhly týmy 
postavené v rámci projektu Atle-
tické Akademie Zlínského kraje  
s výraznou účastí našich závodní-
ků a závodnic. Junioři vylepšili své 
loňské umístění o jeden stupínek 
jak v mistrovství Moravy, které 
vyhráli, tak na MČR v Praze, kde 
obsadili 6. místo. Poprvé v historii 
se mezi 8 nejlepších družstev ČR  
v kategorii juniorek probojovaly 
naše závodnice, startující pod 
hlavičkou Holešova. Ovšem druž-
stvo žen Akademie Zlínského kraje, 
složené téměř výhradně z těchto 
juniorek, vyhrálo jako nováček 
druhou ligu a v následné velice ná-
ročné baráži obsadilo druhé místo, 
2,5 bodu před Vítkovicemi, a po-
stoupilo hned ve své premiérové 
sezoně do 1. ligy.

Největšího úspěchu pak dosáhly 
dorostenky startující pod hlavič-
kou Uherského Hradiště. Taktéž  
v Kolíně, jako dorostenci, získaly 
premiérový titul mistryň ČR za 
účasti našich závodnic Báry Burší-
kové, Nicol Samohýlové a v zá-
kladní části i Magdalény Baškové.

Velmi dobře bojovala i družstva 
mladšího a staršího žactva TJ Jis-
kra, která postoupila do semifinále 
MMaS a starší žáci dokonce obsa-
dili výborné sedmé místo ve finále 
této soutěže. 

Závěrem je potřeba zmínit, že 
6. listopadu chystá oddíl Memo-
riál MUDr. Podmolíka, tentokrát 
rozšířený o další soutěže v rámci 
Běžeckého festivalu. A skutečnos-
tí je i pořádání MČR v běhu na  
10 km na dráze, které se uskuteční 
příští rok, 23.  dubna, v našem 
městě na stadionu TJ Jiskra.

Jsme také rádi, že máme ve svých 
řadách nové tváře z kategorií dětí 
a mládeže. Zájemci o pravidelný   
pohyb a sportování mohou i na-
dále přijít v odpoledních hodinách 
mezi 15. a 17. hodinou na Městskou 
sportovní halu, případně je možno 
využít i kontakt 605 025 799.

Všechny zvou atleti TJ Jiskra Ot-
rokovice. atletický oddíl,

 TJ Jiskra Otrokovice, z. s.

Bronz pro mladé atlety  tJ Jiskra na mČR družstev

Nejslavnější český veslařský 
závod „Primátorky“ se otro-
kovickým veslařům povedl na 
výbornou. Legendární veslař-
ský souboj na Vltavě se odehrál   
v polovině září.  

V pátek závody začaly osmou 
akademiků. Za Karlovu univerzitu 
startovala Valentýna Solařová a zís-
kala první zlato. Do finálových jízd 
jako první nastoupila dorostenka 
Kateřina Rulfová. Ta s olomoucký-
mi veslařkami obhajovala loňské 
vítězství. Svou roli favoritek splnily 
a s přehledem si dojely pro vítězství.

Junioři Matyáš Súkup, Marek 
Neulinger a Jiří Sukup společně  
s Olomoucí ve velmi těsném souboji 
vybojovali skvělé 3. místo.

Posledním finále s naší účastí 
bylo finále osem žen, kde star-
tovala Valentýna Solařová za  
SK Hamr a jasně vyhrála třetí zlato 
pro Otrokovice.

Všechny výsledky jsou o to 
cennější, že oddíl nevlastní závodní 
osmu, na které by mohli veslaři tré-
novat a reprezentovat město.

 markéta solařová,
 veslaři Otrokovice

veslaři na 108. Primátorkách třikrát zlatí

na stupni. Tréninky a dřina se otrokovickým atletům vyplatily. Foto: tJ Jiskra

Nejenom skvělý fotbal, ale také 
plno zábavy si užili děti i jejich ro-
diče, kteří se na počátku minulého 
měsíce zúčastnili dětského dne na 
stadionu FC Viktoria Otrokovice.

O zábavu měli postaráno rodi-
če i děti. Ty si mohly vyzkoušet 
například fotbalovou arénu, kde 
pod vedením trenérů mohly na-
sát atmosféru pravého fotbalu a ti 
více zdatní mohli soutěžit o rekord 
celé arény.

Odpoledne odstartoval turnaj 
mladších i starších přípravek, kte-
rého se zúčastnily týmy domá-
cí Viktorky, Bystřice, Holešova, 
Vizovic a Zlechova. Krásné výko-
ny byly odměněny mnoha góly, 
kličkami a mnoha dalšími. Vítězem 
se samozřejmě stal každý, takže  
o medaile či diplomy nebyla nou-
ze.

A co naše fotbalová střelnice? 
Fotbalisté, kteří dokázali trefit ši-

benici branky, mohli vyhrát pouz-
dra, fotbalové kartičky, sladkosti, 
prostě všechno, co si přáli.

Celá akce byla doprovázena hu-
debníkem DJ Járou, který dokázal 
navodit pravou fotbalovou atmo-
sféru, kterou však odlehčoval ve-
lice vtipný a zábavný klaun, který 
dětem předal nejednu odměnu. 
Velice zábavné bylo také vystou-
pení holek v kostýmech kuřat, 
kdy dokázaly k tanečním kreacím 
přimět jak tvrdé fotbalisty, tak  
i našeho předsedu.

Kromě fotbalu zde byly k vidě-
ní skákací hrady, na kterých se 
zejména vyřádili naši nejmladší 
návštěvníci. 

Podívat se a předobjednat si kaž-
dý mohl i novou fotbalovou des-
kovou hru Fotbalový tým hvězd, 
která zde byla poprvé k vidění  
a už teď víme, že o budoucí zájem-
ce nebude mít určitě nouzi. (red)

na viktorce se pobavili rodiče i děti

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
Kvasice Vyplatíme vám

 1 000–3 000 Kč
tel.: 603 972 558

Na místě vystavím ihned platný doklad 
ekologické likvidace

email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

Drahomír Plšek,

Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Be-
retta, Destila, Immergas, Thermona, 
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

sERvis a montáŽ
PLynovÝch kotLů

tel.: 777 052 866
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Po neúspěšné loňské sezoně 
došlo u florbalového klubu 
Panthers Otrokovice k několika 
velkým změnám. Tou hlavní je 
změna na pozici hlavního trené-
ra, kterým se stal Karel Ševčík. 
Klub  navíc získal nového gene-
rálního partnera. 

Hlavní kouč se do týmu vrátil 

po třech a půl letech. Ševčík nyní 
stojí před velkou výzvou – po-
stavit zcela nový tým. Po sezo-
ně ukončil kariéru Michal Nagy  
a změnit působiště se rozhodli Petr 
Koláčný, Martin Szweda a nakonec  
i Ladislav Gál, který sice začal pří-
pravu v Otrokovicích, ale nakonec se 
rozhodl odejít. Za prací do Karlových 
Varů odešel rovněž matador Marek 

Zapletal. Omezeno na určitou dobu 
bylo také angažmá hráčů z Lotyšska. 

Naopak do nově rodícího se týmu 
přivedl trenér Karel Ševčík Jiřího 
Halamu a Víta Máčka z Hattricku 
Brno, bratry Ležatkovy z Uherského 
Brodu, Miroslava Steigera ze Zlín 
Lions, slovenského reprezentanta 
Ronalda Gašparíka ze švýcarského 
Waldkirch-St.Gallen a Adama Kohu-
ta z brněnských Gullivers. Navíc se 
ještě dotahují příchody dalších dvou 
reprezentantů Slovenska – Jakuba 
Gricha a Samuela Kelemena, se který-
mi staronový kouč počítá do sestavy. 
Pantery povede do boje s kapitán-
skou páskou na ruce Lukáš Petřík.

Druhou a zásadní změnou je 

nový generální partner. V sezo-
ně 2021/2022 bude účastníkem 
Livesport Superligy nově tým Navlá-
čil PANTHERS OTROKOVICE. Stavební 
společnost Navláčil vystřídala po  
6 letech společnost Hu-Fa Denthal, 
která zachovala klubu svou přízeň 
a přesunula se do pozice hlavního 
partnera. 

 Třetí novinkou je návrat superligo-
vých utkání zpět na sportovní halu na 
Štěrkoviště, kde Panteři zažili svá nej-
větší vítězství. Jedinou změnou opro-
ti minulosti je celková rekonstrukce 
haly, a to, že organizátoři budou před 
každým utkáním pokládat speciální 
povrch na florbal. 

 Panthers otrokovice, z. s.

Panteři vstoupili do nové sezony s novým trenérem i generálním partnerem 

Přijďte nás podpořit na zápas!
22. 10. 2021
28. 10. 2021

8. 11. 2021
17. 11. 2021

18:00  Předvýběr.CZ Florbal MB
18:00  TJ Sokol Kr. Vinohrady
16:50  FBC ČPP OSTRAVA
18:00  BLACK ANGELS

SH Štěrkoviště Otrokovice

V nejmladší věkové kategorii 6–8 
let se o titul mistryně České repub-
liky v gymnastickém aerobiku prala 
teprve šestiletá Markéta Vaculová 
z Otrokovic. V početné konkuren-
ci jednotlivců nakonec obsadila  
2. místo. Stříbro přidal ve stejné ka-
tegorii i pětičlenný tým ve složení 
Čablová Emma, Ernestová Tereza, 
Tkadlecová Karolína, Vaculová 
Markétka a Volková Inna.

Pražská Sportovní hala řepy 
praskala o víkendu 11.–12. září ve 
švech, když se do ní sjely kluby  
z České republiky i zahraničí, aby 
poměřily síly na Mistrovství ČR  
v gymnastickém aerobiku a Czech 
Aerobic Open. Barvy Otrokovic hájil 
klub GABK Otrokovice pod vedením 
trenérky Barbory Karlíkové.

Kromě nejmenších účastníků si 
skvěle  vedly i závodnice ve starší ka-
tegorii 9–11 let. Jedenáctým místem 
na MČR se nejlépe umístila Veronika 
Klofáčová. Pětice ve složení Běháv-

ková Sofie, Dohoráková Tereza, Klofá-
čová Veronika, Matějíčková Aneta  
a Ernestová Tereza brala páté místo, 
trojice Dohoráková Tereza, Klofá-
čová Veronika a Matějíčková Aneta 
vybojovala šestou příčku a i přes 
silnou konkurenci z celé Evropy se 
probojovala do finále mezi nejlepší 
týmy na Czech Aerobic Open.    

Přestože klub patří k nejmenším 
a závodní sestavy trénuje celkem 
jen 10 dětí, nechal za sebou ve-
likány, kteří si do závodu mohou 
vybírat ze stovek svých členů. 
„Všechna děvčata jsou velice ši-
kovná, jde u nich vidět nadšení  
a snaha se zlepšovat. Společně tré-
nujeme jen krátce a tyto závody 
byly teprve naše třetí. Holky sbírají 
zkušenosti a věřím, že je brzy zúročí,“ 
pochválila své svěřenkyně trenérka 
Barbora Karlíková, která je sama 
několikanásobnou držitelkou titulu 
mistryně ČR a členkou reprezentační-
ho týmu ČR.  (vac)

otrokovice bodují v gymnastickém aerobiku

Začátky. Pro dívky to byly teprve třetí závody a již velmi úspěšné.  Foto: m. vacula

Už za pár dnů odstartuje po roční 
odmlce 5. ročník běžeckého závo-
du v přespolním běhu Otrokovické 
svahy.  Ty se letos uskuteční v so-
botu 30. října na atletickém stadio-
nu TJ Jiskra Otrokovice. Start bude  
v 11 hodin dopoledne. Registrace již 
naplno běží.

Podobně, jako tomu bylo  
v předchozích ročnících, jsou závo-
dy připravovány jak pro dospěšlé, 
tak i pro děti. „Hlavní závod pro 
dospělé se poběží na tratích  

10 a 5 kilometrů. Děti poběží na tra-
tích 1 000 a 400 metrů,“ sdělil jeden  
z pořadatelů závodů Tomáš Müller.

Závod na 5 a 10 km je z 95 % te-
rénem, úzkými lesními pěšinami. 
„Jedná se o krosový závod v teré-
nu v nádherném prostředí kopce 
Tresný. Obzvláště v případě mok-
ra doporučujeme terénní obuv, 
trať bude klouzat. Na trati mohou 
být přírodní překážky, ale i kořeny  
a kameny skryté pod listím,“ upo-
zornil dále Müller. Co se týká dětských 
závodů, pak starší oběhnou stadion  
zvenku, menší zase poběží na dráze 
uvnitř stadionu. A ti nejmenší mohu 
běžet se svými rodiči.  

Aktuálně je do závodů přihlá-
šena bezmála stovka účastní-
ků. Registraci je možné provést  
i v den závodu na místě. Více 
informací najdete na webu otro-
kovicke-svahy.wz.cz. (red)

otrokovické svahy: běh pro celou rodinu

OTROKOVICKÉ SVAHY
SOBOTA 30. ŘÍJNA 2021

Po roční pauze se opět uskuteční 
charitativní fotbalový turnaj NEO 
CUP. Akce proběhne 20. listopadu 
v Městské sportovní hale Otrokovi-
ce. Jejím cílem je finančně podpořit 
předčasně narozené děti. Během 
posledního ročníku, který se konal 
v roce 2019, se podařilo vybrat 560 
tisíc korun. 

Turnaj mezi firmami Zlínského 
kraje odstartuje v 9.30, po vy-
stoupení kapely Trocha klidu. Ko-
nec utkání základních skupin je 
předpokládán v 15.30 a v tomto 
čase by mělo dojít k předání šeku.  
„I letos poputují finance na nákup 
pomůcek pro novorozenecké od-

dělení či na podporu rodin před-
časně narozených dětí,“ sdělila 
hlavní organizátorka akce Silvie 
Valoušková.  Finálové  souboje  
o 1.–4. místo se odehrají od 16 hodin, 
poté budou vyhlášeny výsledky.

Po celý den bude pro děti při-
praven doprovodný program, a to 
jak před halou, tak i uvnitř. Chybět 
nebudou tvořivé dílničky, malování 
na obličej, pohybové hry. Děti si bu-
dou moci zazávodit v běhu na 300  
a 600 m, dospělí na 10 km. Po celý 
den bude k dispozici fotokoutek, 
prodej ručně dělaných hraček  
a drobností a také výstava fotek po-
řízených na JIP.  (šar)

městská sportovní hala bude hostit nEo cUP 

noví. Obměněný tým Panterů se chce letos dostat do play-off.  Foto: tomáš Brčko

správná odpověď ze str. 4: Jako první projede křižovatkou: c) žluté vozidlo
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to jsou oni: nejlepší sportovci, trenéři i sportovní kolektivy otrokovic

trenéři. Nejlepšími trenéry se stali (zleva) Zuzana Atarsia, Kateřina Foltýnová, Ondrej Komlóši,  
Michal Kvapil (v zastoupení sekretáře klubu), Dominika Remešová a Markéta Solařová. Ocenění 
jim předali fotbalový trenér Bohumil Páník a radní Zlínského kraje Jiří Jaroš.

mladé naděje. Ocenění Nejúspěšnější sportovec dětí a mládeže získali (zleva) Michal Bujdák (atle-
tika), Kateřina Rulfová a Jiří Ingr (oba veslování). Ceny předali tenista Jan Šmédek a Hana Večerková.

tým. Nejúspěšnějším sportovním kolektivem za uplynulý rok se stal 
oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice.

sportovec 2.–5. místo. Nejúspěšnějšími sportovci roku byli vyhlášeni 
(zleva) Victoria Kuchmister (atletika), Stanislav Nebojsa (tenis), Petra Zvoníč-
ková (ženská kulturistika) a Jan Hablovič (voltiž), který se nemohl zúčastnit.

Za Zuzku. Nejlepším mladým sportovcem se stala Zuzana Kuršová (rych-
lobruslení). Ta byla na soustředění v Itálii, cenu tak z rukou starostky města 
Hany Večerkové převzal její tatínek (oba na snímku).

Plná energie. Zvláštním oceněním je kategorie spor-
tovec veterán. To získala Zdeňka Plesarová (atletika).

vítězka. Sportovcem roku 2020 se stala veslařka 
Valentýna Solařová.

akrobacie. O dechberoucí vystou-
pení se během slavnostního večera 
postarala čtveřice tanečníků z klu-
bu RnR Club Elvis Jihlava (TJ Sokol 
Bedřichov), kteří předvedli ukázku 
akrobatického rock-and-rollu. Bě-
hem skvělé show  létaly vzduchem  
i jejich  partnerky.  

Šikovná. Během večera se na pódiu představila také děvčata z otrokovické-
ho klubu gymnastického aerobiku, která již nyní sbírají první úspěchy.

Sn
ím

k
y

: m
a

r
t

in
a

 f
o

jt
ík

o
v

á


