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Staré Hurdisky šly k zemi, místo nich vyrostou nové, moderní městské byty

K výstavbě nového bydlení vedl 
radnici fakt, že oprava stávajících 
domů byla téměř nereálná a i fi-
nančně by byla nákladnější než 
demolice a nová výstavba. Původní 
Hurdisky totiž byly v havarijním 
stavu. Objekty, vybudované na 
několik let, dlouho přesluhovaly, 
a protože dlouhodobě provádě-
né opravy byly spíše kosmetické, 
zub času se na celkovém stavu 
značně podepsal. Proto bylo 
nutné přistoupit k řešení, kte-
ré je z dlouhodobého hlediska 
nejefektivnější. Na miskách vah 
tak vyhrála investice poskytující 

všechny výhody nové stavby od  
lepších technických vlastností až 
po výrazně vyšší komfort bydlení. 
„Hlavní myšlenkou projektu Nové 
Hurdisky je vybudovat nové, pří-
větivé a bezpečné bydlení pro ty, 
co ho potřebují. Jsou to třeba ma-
minky s dětmi, které se ocitly v nou-
zi a nemohou si z různých důvodů 
dovolit nájemní bydlení. Stejně tak 
senioři, kteří jsou sice samostatní, 
ale jejich důchody nevystačí na 
požadavky soukromých pronají-
matelů bytů. S každým zájemcem  
o bydlení bude jednáno indivi-
duálně a každý případ bude posu-

zován, zda splnil daná kritéria pro 
sociální bydlení,“ uvedla starostka 
města Otrokovice Hana Večerková.  

Celá demolice byla rozdělena do 
několika etap. Nejprve probíhaly 
na Hurdiskách přípravné demo-
liční práce, spočívající především 
v demontáži jednotlivých částí 
staveb – podhledů, střešních kry-
tin a některých dalších částí domů. 
Na konci srpna přijela těžká tech-
nika, která zbourala zbývající části 
objektů. Nyní se provádějí terénní 
práce, které lokalitu po zásahu 
těžké techniky zkulturní a před-
připraví pro novou výstavbu. 

Stavba nových objektů si vyžádá 
investici ve výši 150 milionů korun. 
Aktuálně probíhá zpracování doku-
mentace pro společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení  
i zpracování dokumentace pro 

provádění stavby. „Následovat 
bude proces administrace žádosti 
o dotaci, která by mohla činit až 
90 procent z celkových nákladů na 
stavbu. Poté dojde k výběru zho-
tovitele pro provádění stavby,“ 
vyjmenoval další kroky vedoucí 
odboru investic Erik Štábl.

 Jakmile bude stavba zahájena, 
do osmnácti měsíců vyrostou na 
místě tři dvoupodlažní obytné 
domy, každý se čtrnácti bytový-
mi jednotkami o dispozicích 1+kk, 
2+kk a 3+kk. Jejich uspořádání 
vyhovuje svou velikostí potřebám 
města pro nájemní bydlení. Ke kaž-
dé bytové jednotce bude náležet 
buď terasa, nebo balkon. Budoucí 
obyvatelé budou mít k dispozici 
také sklepní kóji v přízemí každého 
z objektů.   Lenka Vaculová,

 tisková mluvčí města

Staré Hurdisovy domy jsou už minulostí. Na konci uplynulého 
měsíce došlo k jejich demolici. Na místě vyroste zcela nové, 
moderní bydlení, které bude určeno pro sociálně slabé rodiny  
a lidi, kteří se ocitnou v nouzi. Projekt za více než 150 milionů korun 
nese název Nové Hurdisky. 

Z měSta:
vedení města otevřelo 
novou třídu MŠ 

RoZHoVoR: 
Josef Huslík o festivalu 
Statson and Bourbon
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otrokovické základní školy přivítaly 189 prvňáčků

natěšení. Pro každého prvňáka je první školní den velkou životní událostí. Na 
některých dětech bylo vidět, že se do školy vyloženě těší, jiné ještě trochu s obavami 
sledovaly, co se bude dít. Na každou ze tří škol zavítal jeden ze zástupců vedení města. 
Na ZŠ T. G. Masaryka přišel místostarosta Ondřej Wilczynski.

Přivítání. Malé školáky na ZŠ Trávníky přivítal nejprve kouzelník Šeklin se svým 
vystoupením, poté za nimi přišla také starostka města Hana Večerková (vpravo), 
která společně s ředitelkou školy Evou Horňákovou všem popřála, aby se jim ve škole 
co nejvíce líbilo, našli si ve třídě spoustu kamarádů a učení pro ně bylo zábavou.

V kšiltovkách. Každá škola měla pro své nejmladší žáky připravené drobné 
dárečky a  stejně tak všichni dostali od zástupců vedení města batůžek, v němž byly 
pastelky, barvičky, plastelína, skicák, reflexní přívěsek a pexeso.  Ne jinak tomu bylo 
i na ZŠ Mánesova, kam tyto dárky přivezl místostarosta Petr Ťopek. Každý prvňák 
navíc dostal kšiltovku s logem školy.  

In
z

e
r

c
e



Vážení čtenáři, 
všude kolem nás se mluví  

o extrémním zvyšování cen energií 
a tato skutečnost se dotýká i města 
Otrokovice, jeho příspěvkových or-
ganizací i městských společností.

Situace nám není lhostejná, 
a proto na začátku letošního 
roku vznikla studie ve spolupráci  
s Energetickou agenturou Zlín-
ského kraje, společností TEHOS 
a odborem rozvoje města, která 
vyhodnotila potenciál pro instala-
ci fotovoltaických systémů na ob-
jektech ve vlastnictví města. V této 
souvislosti jsme schválili memo-
randum o spolupráci při řešení 
energetických úspor se společností 
ČEZ ESCO a. s.

Je potřeba zmínit, že město 
provádí centralizovaný nákup 
elektrické energie pro sebe i pro 
všechny městské organizace  
a společnosti. Pro roky 2022 až 
2023 byla vysoutěžena cena si-
lové elektřiny ve výši 2 127 Kč za 
MWh bez DPH, což je z pohledu ak-
tuálních cen na energetické burze 
(12 000 až 15 000 Kč) cena velmi 
příznivá. 

Realizace úsporných opatření 
je trvalý proces, na kterém se 
systematicky pracuje již řadu let. 
Největším spotřebitelem elektrické 
energie je soustava veřejného 
osvětlení. Nejefektivnější cestou 
k omezení spotřeby elektřiny je 
postupná náhrada starších svíti-
del za moderní, s LED světelnými 
zdroji. Ta při stejném světelném 
toku spotřebují o  50 až 80 % méně 
energie. V letošním roce jich bylo 
instalováno 107 v lokalitách Horní 
Střed a Bařinky, přičemž na pokrytí 
50 % nákladů se podařilo získat 
dotaci od Ministerstva průmyslu. 
Aktuálně je 385 svítidel vybaveno 
LED zdroji s tím, že příští rok bude 
vyměněno dalších 200 ks v loka-
litách Přednádraží a Letiště. Na 
tuto akci budeme žádat o dotaci  
z Národního plánu obnovy. 

Nespočet jednání vedeme také 
se zástupci společností Teplár-
na Otrokovice a. s. a hledáme 
společnou cestu, která by vedla 
k udržení ceny tepla pro všechny 
domácnosti. Pevně věřím, že se 
situace s cenami energií uklidní  
a vše se postupně stabilizuje.  

 ondřej Wilczynski, 
 místostarosta města

otRokoVické noViny

Úvodní slovo První školní den otevřelo město novou třídu mateřské školy

Vedení města využilo prosto-
ry dříve využívané komunitním 
centrem DOMINO. Pro potřeby 
mateřské školy bylo nutné provést 
řadu dílčích úprav včetně několika 
stavebních. „Jednalo se zejména 
o elektromontážní, instalatérské 
a malířské práce. V chodbě byla 
odstraněna jedna z přepážek, aby 
vznikl větší a vzdušnější prostor. 
Stavebně byl oddělen prostor pro 
výdej svačin a šatna. Zcela nově 
se podařilo vybudovat sociální 
zařízení. Prostor byl kompletně 
doplněn vnitřním vybavením pro 
potřeby malých dětí i jejich učite-
lek. Třída tak nabízí vše, co vyplývá  
z provozu školky,“ uvedl Aleš 
Doležel z investičního oddělení 
odboru rozvoje města.

Otrokovice dlouhodobě patří 
mezi málo měst, která každoročně 
mohou uspokojit všechny zájemce 
o školku. „Kapacita mateřské školy 
byla dosud dostačující. Vzhledem  
k událostem, které přinesl uplynulý 
rok, jsme museli zvážit možnosti 
rozšíření kapacit mateřské školy. 
Umístění dětí do školky vnímáme 
jako nezbytné pro možnost rodičů 
zapojit se do pracovního procesu. 
Přesto, že nově otevřená třída je  
z hlediska kapacity menší než 
stávající, spočítali jsme, že přinese 
dostatek míst, abychom mohli při-
jmout do školky všechny, kdo o to 
požádají. Jednalo se o nejrychlejší  
a nejefektivnější řešení dané 
situace. Pokud by do budoucna 
měla být poptávka po místech 

větší, budeme se situací znovu za-
bývat. Jsem si jistá, že nové, krásné 
prostředí dětem udělá radost a bu-
dou se ve školce cítit dobře. Právě 
mateřská škola je institucí, ve kte-
ré se děti ocitají poprvé samy bez 
rodičů. O to důležitější je, aby se 
zde cítily dobře,“ uvedla starostka 
města Hana Večerková.

Navýšení kapacity vítá i nová 
ředitelka Mateřské školy Otro-
kovice Ivana Šímová: „Velmi kvi-
tuji vstřícnost města, které nám 
otvírá další možnosti pro přijímání  
a rozmisťování dětí do jednotlivých 
pracovišť mateřské školy. Nová tří-
da doplní pracoviště Pastelkové 
školky o modrou barvu. Zatímco 
zelená, žlutá a červená třída je 
umístěna v horním podlaží budovy, 
modrá bude v přízemí s vlastním 
vchodem. Shodně budou využívat 
jídelnu Základní školy Trávníky, je-
jíž část je přizpůsobena potřebám 
školky.“  Lenka Vaculová,
 tisková mluvčí města 

V rekordně krátkém čase – v průběhu několika týdnů, vznikla  
v Otrokovicích na Trávníkách nová třída Mateřské školy Otrokovi-
ce. Investice ve výši přibližně 1,5 milionu korun umožnila navýšit 
kapacitu školky o 16 dětí. Nová třída se stala součástí pracoviště 
Hlavní 1160, které rodiče znají pod názvem Pastelková školka.

Přístaviště má nové komfortnější zázemí 

Strávit společně čas, mít společné 
zážitky, a především udělat něco pro 
přírodu – to je cíl akce Sázíme bu-
doucnost, do níž se již třetím rokem 
zapojuje i město Otrokovice. V le-
tošním roce, a to 1. října,  odstartuje 
již  druhá etapa výsadby nejdelšího 
stromořadí v Otrokovicích. To vzniká 
v lokalitě nad dálnicí kolem obslužné 
komunikace k elektrorozvodně Jaříč. 
Vloni tam lidé vysadili celkem pěta-
padesát nových stromů, letos bude  
připraveno pro výsadbu  48 stromů.
Tato akce je určena především pro 
rodiny s dětmi. „Je důležité našim 
dětem ukázat, že nám není lhostejné 
životní prostředí kolem nás, a ak-
tivně je do výsadby stromů zapojit. 
Doufám, že za pár let se s hrdostí 
budou dívat na to,  jak stromy vy-
rostly a budou rády, že si svůj strom 
mohly vysadit,“ věří starostka města 
Hana Večerková.  Zájemci se mohou  
do 29. září zaregistrovat na e-mailu 
jirankova@muotrokovice.cz a 1. října 
přijít mezi 8. a 11. hodinou.   (šar)

Sázíme budoucnost:  
výsadba aleje pokračuje 

Slavnostní otevření. Moderní a především komfortní. Takové je nové zázemí přístaviště 
na Baťově, které bylo slavnostně otevřeno v sobotu 17. září. Lidé v něm najdou Turistické 
informační centrum, bufet, ale také potřebné sociální zázemí. Prostory symbolickým 
přestřižením pásky otevřela starostka města Hana Večerková společně s místostarosty 
Petrem Ťopkem a Ondřejem Wilczynskim. Nechyběl bohatý doprovodný program.  (šar)
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Teplárna Otrokovice je připravena 
na novou topnou sezonu. Vedení 
společnosti navíc ubezpečuje, že  
i v případě omezení plynu z Rus-
ka zajistí výrobu a dodávky tepla 
všem svým zákazníkům. 

Během léta se v otrokovické tep-
lárně prováděly opravy a údržba 
technologických zařízení. Nyní už 
je teplárna připravena na novou 
zimní sezonu. Společnost má 
uzavřeny dlouhodobé smlouvy 
na dodávky uhlí a od příštího roku 
počítá také s větším využíváním 
biomasy. „Podnikáme všechny 
kroky, abychom rozšířili palivovou 
základnu a byli připraveni na změ-
ny velmi rychle reagovat,“ uvedl 
předseda představenstva Teplárny 
Otrokovice Petr Jeník.

Kromě modernizace  dvou 
stávajících uhelných kotlů, díky 
které splňují veškeré legislativní 
požadavky na nízkoemisní provoz, 
postavila teplárna nový plynový 
kotel. Dále pracuje na přestavbě 
jednoho uhelného kotle, kde se 

bude jako palivo využívat hlavně 
biomasa. V létě také dokončila ve 
Zlíně-Malenovicích projekt „Využití 
odpadního tepla s akumulací“. Díky 
tomu bude možné využít dostupné 
odpadní teplo, dojde ke snížení 
tepelných ztrát na rozvodech 
a k poklesu emisí CO2.

„Všechny naše aktivity směřují 
k tomu, abychom mohli využívat 
různé druhy paliva a nebyli závislí 
pouze na jednom druhu či jednom 
dodavateli. Podle situace na trhu 
tak můžeme při výrobě tepla ope-
rativně využít uhlí, zemní plyn  
i biomasu tak, aby to pro naše zá-
kazníky bylo ekonomicky nejvý-
hodnější,“ dodal Petr Jeník.

Akciová společnost Teplárna 
Otrokovice zásobuje teplem přes 
devět tisíc domácností, průmyslové 
podniky, školy, obchodní centra  
a další instituce v Otrokovicích, 
Zlíně-Malenovicích a Napajed-
lích. Největším odběratelem je 
společnost Continental Barum.

 teplárna otrokovice

Dopravní kvíz – místo častých dopravních 
přestupků v centru města

 Správnou odpověď najdete na str. 16

cyklisté se na tomto místě dopouštějí dopravního přestupku, 
pokud:
a) jako řidiči nemotorového vozidla – jízdního kola, přejíždí s jízdním 
kolem přes přechod pro chodce, aniž by sesedli z jízdního kola  
b) před přechodem nezastaví a plynule jej přejíždějí.

Na webu města v sekci Strategie bezpečnosti silničního provozu 
města Otrokovice 2018–2025 (žluté záložky při pravém dolním 
okraji webových stránek) bylo aktuálně zveřejněno plnění Stra-
tegie za rok 2021.

teplárnu otrokovice omezení plynu neohrozí

Městská knihovna Otrokovice za-
hrnuje hlavní půjčovnu umístěnou 
na radnici a detašované pracoviště 
na Baťově. Vedle základní výpůjční 
služby poskytuje knihovna řadu 
dalších služeb, jako je veřejný in-
ternet, informační a kopírovací 
služby. Například pořádá besedy 
pro školy, přednášky a akce pro 
širokou veřejnost. Nově zavedla 
půjčování interaktivních knih ur-
čených pro nejmenší děti a v blízké 
době zprovozní i výpůjčku e-knih. 
„Přesto obě pracoviště knihovny 
jsou svým stávajícím prostorem  

i vybavením nedostačující a neplní 
funkci moderního kulturně-ve-
řejného místa, které by si zasloužil 
každý občan. Zejména budova na 
Baťově vyžaduje značné úpravy,“ 
zdůvodnila potřebu revitalizace 
starostka města Otrokovice Hana 
Večerková. 

Knihovna je významným spole-
čensko-kulturním stánkem města 
– místem odpočinku, vzdělávání 
a vzájemného setkávání. Ročně ji 
navštíví více než třicet tisíc uživate-
lů. Zajímavostí také je, že se v jejích 
prostorách ročně uskuteční zhruba 

150 kulturních a vzdělávacích akcí, 
které jsou určené zejména pro školy 
a školská zařízení. 

Od nových, moderních prostor 
si vedení města slibuje jak větší 
návštěvnost knihovny všemi sku-
pinami obyvatel, tak i vznik nových 
služeb. „Předpokládané celkové ná-
klady odhadujeme ve výši 10 milio-
nů korun. Dotace by mohla činit až 
85 %. Revitalizace by měla přinést 
zkvalitnění současných a zavedení 
nových služeb v návaznosti na 
nové, modernější prostory, vytvo-
ření moderního multimediálního 
centra určeného pro všechny cílové 
skupiny, dále také úsporu energie 
prostřednictvím revitalizace bu-
dovy na Baťově,“ uzavřela Hana 
Večerková. Lenka Vaculová,

 tisková mluvčí města 

Radnice bude žádat o dotaci na rekonstrukci knihovny
Možnost získat dotaci na obnovu Městské knihovny si nechce ne-
chat ujít vedení města. Otrokovičtí radní proto schválili projektový 
záměr Rekonstrukce a vybavení Městské knihovny Otrokovice  
a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). 

Po dalším opraveném úseku 
chodníku se již na konci tohoto 
měsíce projdou lidé v ulici Ná-
dražní. Oprava navazuje na rea-
lizaci z jara letošního roku. Úsek 
v  délce čtvrt kilometru vyjde ot-
rokovickou radnici přibližně na 
900 tisíc korun. 

Páteřní pěší komunikace po-
dél ulice Nádražní tvoří spojnici 
mezi železniční stanicí a Městskou 
poliklinikou. „Nový chodník je  
v celém rozsahu řešen jako bez-
bariérová komunikace. V rámci 
rekonstrukce byla pro vytvoření 
varovných pásů použita hmatná 
zámková dlažba červené barvy. 
Ta usnadňuje pohyb nevidomým 
lidem. V rámci možností byla 
upravena i plocha pro parkování. 
Zde byl použit vyfrézovaný asfalt, 
jako dočasné řešení. S opravou 
parkoviště se v budoucnu také 
počítá,“ uvedl Jiří Andrlík z odbo-
ru rozvoje města.

Lidé tak budou mít pohodlnější 
a bezbariérový průchod sídlištěm. 
„Chodníky ve městě si zaslouží 
pozornost a jejich obnova patří 
mezi naše priority. Postupně se 
věnujeme páteřním trasám ve 
všech částech města a ročně do 
jejich oprav investujeme nemalé 
částky,“ přiblížila starostka města 
Otrokovice Hana Večerková. V po-
sledním roce radnice do oprav 
chodníků investovala přibližně  
5 milionů korun.  (vac)

nádražní ulice má 
nové chodníky

Rekonstrukce autobusového ná-
draží se blíží do svého finále. Nový 
dopravní terminál tak již příští měsíc 
začnou naplno využívat nejenom 
linkové vozy, ale i městská hromadná 
doprava. 

Nové zastávky, chodníky, parkova-
cí stání, zázemí pro řidiče linkových 
autobusů, ale také veřejné WC. Ta-
kový bude výsledek rekonstrukce 
autobusového nádraží, které se 
nachází na Baťově. „Stávající situace 
neumožňovala bezpečný přestup 
mezi individuální a hromadnou do-
pravou. Navíc stav povrchů byl za 
hranou životnosti. Zejména lidé se 

sníženou schopností pohybu zde 
měli velmi obtížné podmínky. Zcela 
chyběly prvky pro imobilní a slabo-
zraké občany,“ připomněla starostka 
města Hana Večerková. Nové nádraží 
toto vše již bude splňovat. „Stavební 
práce postupují dle stanoveného 
harmonogramu, takže během násle-
dujícího měsíce začne nádraží sloužit 
svému účelu,“ potvrdil Jiří Andrlík  
z odboru rozvoje města.  

Celá investiční akce si vyžádá 
patnáct milionů korun. Náklady 
pokryje dotace z Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu Ministerstva pro místní rozvoj. 

„Jsem ráda, že se nám na revitaliza-
ci autobusového nádraží podařilo 
získat dotaci, čímž jsme se mohli 
pustit do revitalizace nevzhledných 
veřejných prostor a  proměnit je na 
nový dopravní terminál,“ zhodnotila 
starostka. 

Autobusové nádraží je důležitou 
stavbou nejen pro Otrokovice, ale   
i pro celou spádovou oblast a okolní 
obce, ze kterých lidé denně cestu-
jí za prací, vzděláním i zábavou. 
Revitalizace celého prostoru při-
nese zvýšení bezpečnosti i kvality 
cestování. Novinkou bude také za-
stávka MHD.  (šar)

nové autobusové nádraží začne fungovat již v říjnu
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Koupaliště, Lanáček i sportovní 
hala kolem sebe v ulici Mánesova 
soustředí zejména v letním ob-
dobí stovky návštěvníků těchto 
atraktivních míst. Pro klidnější  
a bezpečnější dopravu je část ulice 
neprůjezdná pro motorová vozidla. 
Bezpečně tudy mají projít chod-
ci, případně cyklisté. „Řidiči ale 
dopravní značení v tomto úseku 
pravidelně nerespektovali. Navíc 
byli často hrubí na procházející 
chodce. Strážníci v tomto místě 
zasahovali i několikrát denně, 
ale vzhledem k počtu strážníků  
a velikosti města zde nemohli být 
trvale,“ uvedl zástupce ředitele 

Městské policie Otrokovice Karel 
Koňařík. 

S vedením města se proto roz-
hodli situaci řešit. „Pořízení kame-
ry bylo logickým krokem pro za-
jištění bezpečnosti chodců v těchto 
místech, které je tak pod stálým 
dohledem dozorčího a strážníci  
v terénu se mohou věnovat i jiným 
lokalitám. Prioritou ale není vybírat 
pokuty. Chceme naučit řidiče, že 
tudy cesta skutečně nevede. Po 
druhé části silnice, která je určena 
především pro zásobování a příjezd 
na parkoviště, běžně pobíhají děti 
navštěvující některé z přilehlých za-
řízení. Je proto nutné, aby i zde byli 

řidiči nadmíru opatrní,“ zdůvodnila 
starostka města Hana Večerková. 

Druhá kamera je umístěna na 
Štěrkovišti a dohlíží na sběrný 
dvůr. Objemný odpad sem vozili 
lidé mimo otvírací dobu, znečiš-
ťovali okolí a komplikovali tím práci 
obsluze. Nejčastěji se tak chovaly 
právnické osoby, které sem vyvá-
žely svůj odpad z podnikání. Ten 
by měl přijít rovnou na skládku, 
kde by za něj ale musely zaplatit. 
Do sběrného dvora ve městě by jej 
mohly vyvážet na základě smlou-
vy. „Kamera je prioritně namířená 
na sběrný dvůr. Pokud zde dozorčí 
vidí pohyb mimo otvírací dobu, 
okamžitě na místo posílá hlídku, 
která situaci dále řeší. Záznam pak 
lze použít jako důkaz při správním 
řízení. Kamera může být využita 
také pro dohled nad veřejným 
pořádkem,“ přiblížil Karel Koňařík.

Město Otrokovice má jednu  

z nejširších sítí sběrných dvorů. Ve 
městě se nachází více než dvě stě 
stanovišť s kontejnery na tříděný 
odpad a patnáct sběrných dvorů, 
kam patří všechny ostatní složky 
komunálního odpadu. Občané 
města mohou sběrné dvory vyu-
žívat zdarma a na rozdíl od jiných 
měst bez předchozí registrace či 
prokazování místa bydliště. „Čisté 
město je vizitkou každého z nás. 
Pokud se jako jednotlivci nebude-
me chovat ohleduplně, nepomůže 
ani celá četa pracovníků. Technické 
služby odvádí skvělou práci a udr-
žují město rozkvetlé a upravené. 
Dávají také dobré podmínky pro 
nakládání s odpady, proto záleží na 
zodpovědném přístupu každého, 
aby odpad řádně roztřídil a uložil 
do označené odpadové nádoby,“ 
uzavřela starostka Hana Večerková.

 Lenka Vaculová,
 tisková mluvčí města

Dvě problematická místa v Otrokovicích hlídají nově kamery. 
První z nich byla instalována v ulici Mánesova, kde spousta řidičů 
nerespektovala dopravní značku „Zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel“.  Druhý kamerový bod byl instalovaný u sběrného dvora na 
Štěrkovišti. Ten totiž často využívaly právnické osoby mimo otvírací 
dobu a bez smlouvy zde odkládaly odpad ze svého podnikání. 

na bezpečnost i pořádek u Štěrkoviště a sportovní haly dohlížejí nové kamery

...městská knihovna doporučuje

Petra Štarková: největší  
nemehlo pod sluncem 

Bára nejezdí na kole, špatně kreslí, 
neumí plavat ani lyžovat a každou 
chvíli zakopne. Křehké sklenice jsou 
u ní ve velkém nebezpečí: většinou 
je rozlije, dřív než s nimi dojde ke 
stolu. Bára má dyspraxii, a to zna-
mená, že za svou nešikovnost ne-
může. Všichni její kamarádi jezdí na 
kole nebo na skateboardu, zatímco 
ona pořád jen na koloběžce. Vidí, 
že druzí kreslí nádherné obrázky, 
jen ten její vypadá i přes veškerou 
snahu pořád jako čmáranice. Co 
se stane, když se dívka najednou 
musí postarat o dědečka, chalupu, 
zahradu a všechno ostatní? 

Sarah J. maas: 
Půlnoční město

Bryce měla perfektní život, skvě-
lou práci a na programu jeden 
legendární večírek za druhým. 
Jenže pak démon zavraždil 
její přátele a ona zůstala sama  
a zlomená. Když údajný zabiják 
skončí za mřížemi, ale zločiny 
pokračují, Bryce se pustí do vyše-
třování. A hodlá se pomstít. Spolu 
s Huntem, padlým andělem ob-
dařeným brutální silou, sestoupí 
do podsvětí města, které rozežírá 
temnota. Dokážou se zlu postavit 
dřív, než pohltí vše, na čem jim 
kdy záleželo?

Více doporučených knih najdete na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/knihovnaotrokovice

křehké, ale těžké.  Další nové výlohy zdobí dům v ul. Tylova. Poslední výměna se 
týkala prodejny domácích potřeb, zdravého spánku i kadeřnictví. Radnice tak navázala 
na výměny, které probíhaly v předchozích letech. Například loni se okna měnila v prodejně  
jízdních kol,  v předprodeji jízdenek MHD a na České poště. Město Otrokovice vlastní  
a pronajímá 11 nebytových jednotek v přízemí domu Tylova 950. S  péčí  řádného hospo-
dáře se o vlastní majetek také stará a jako jeden z členů Společenství vlastníků jednotek 
domu Tylova 950, Otrokovice se podílí na celkových opravách domu. V současné době 
probíhá na domě několik rozsáhlejších stavebních úprav, kterými je generální oprava 
střechy, lodžií a stříšek nad vstupy do nebytových prostor města.  (vac)

město pokračuje s výměnou výloh na Baťově

Už jenom pár dnů mohou lidé hla-
sovat o tom, který z devíti návrhů 
podaných v rámci projektu POHNI 
městem má město na svém území 
zrealizovat.  Hlasování končí 30. září.

Již druhým rokem byli obyvate-
lé Otrokovic zapojeni do projektu 
participativního rozpočtu, díky 
němuž mohou sami rozhodovat  
o tom, co by se mělo ve městě vy-
budovat nebo zlepšit a přispět tak 
k jeho rozvoji.  Letos se sešlo na 
stole pracovníků městského úřa-
du celkem dvanáct žádostí, devět  
z nich splnilo potřebné náležitosti  
a postoupilo do veřejného hla-
sování. Nyní je zcela na obyvate-

lích města, aby sami rozhodli, do 
čeho má město investovat cel-
kovou částku dva miliony korun. 
Ta je rovným dílem rozdělena mezi 
čtyři lokality –  Kvítkovice a Letiště, 
Trávníky a Přednádraží, Střed a Újez-
dy i Baťov.

Hlasovat lze jak na webových 
stránkách města, tak pomocí hla-
sovacího lístku, který byl součástí 
srpnového vydání Otrokovických 
novin, nebo zde:

 
 (šar)

Hlasování do PoHni městem trvá do konce září
David Pellar, Petr Stoklásek, Petr 
Pšenčík a Oldřich Svozil. Tato čtve-
řice členů JSDH Otrokovice patřila 
také k těm, kteří pomáhali při požáru 
v Českém Švýcarsku. Za jejich práci 
na místě mimořádné události jim 
osobně poděkovala i starostka města 
Hana Večerková.

Společné setkání se uskutečnilo 
na radnici. „Ráda bych hasičům vy-
jádřila vděk za všechnu práci, kterou 
odvádí. V případě mimořádných 
událostí pracují po celé republice. 
Pokaždé riskují své zdraví, aby po-
mohli ostatním. Na to bychom měli 
myslet a být vděční, že je máme  
a můžeme se na ně spolehnout,“ 

vyjádřila starostka Hana Večerková. 
Po oficiální části a zápisu do pamět-
ní knihy následovalo neformální 
posezení. Při něm přišla řeč na zásah  
v Českém Švýcarsku, ale i další výjez-
dy a aktivity, včetně vybavení hasi-
čů. To se za poslední roky výrazně 
zlepšilo, přesto společné povídání 
odhalilo potřeby, ve kterých by město 
hasičům mohlo vyjít vstříc. „Bavili 
jsme se o nových uniformách, které 
by hasičům usnadnily práci při vy-
sokých teplotách. Ke stejným účelům 
by využili i termokameru. Protože jde 
o finančně náročné položky, budeme 
hledat možnosti, jak v tomto jednotce 
pomoci,“ uzavřela starostka.  (vac)  

V Českém Švýcarsku pomáhali i otrokovičtí hasiči
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Co vás motivovalo ke vzniku 
festivalu? 
Sen vytvořit neokázalý hudební 
festival věnovaný americkému 
jižanskému rocku i blues rocku 
obecně a umístit jej do rodného 
města, kde jsem na začátku sedm-
desátých let jako DJ a propagátor 
angloamerického rocku začínal. 
Příhodný čas nastal v roce 2006, 
kdy jsem nastoupil jako dramaturg 
do Otrokovické BESEDY. Prosadit 
vizi mezinárodního festivalu v za-
běhaném schématu maloměstské 
kultury nebylo úplně jednoduché, 
ale nakonec jsem dostal „požehnání“ 
vedení Otrokovické BESEDY i města  
a mohl začít připravovat první ročník.

Jak vzpomínáte na první 
ročníky?
Jako na velmi náročné období hle-
dání sponzorů, grantových zdrojů 
a obhajoby samotné existence 
festivalu, který byl v prvních letech 
ztrátový.  Vytvořit ekonomickou sta-
bilitu takové akce totiž trvá několik 
let. V případě festivalu STETSON 
AND BOURBON to trvalo zhruba 
pět let. V prvních letech existence 
festivalu  sehrála významnou roli asi 
padesátka „skalních“ fanoušků, kteří 
nevynechali žádný ročník a na něž se 
postupně nabalovali noví návštěvní-
ci z celé republiky i zahraničí. Krok 
za krokem se také zvětšoval počet 
regionálních sponzorů. Postupně 
se mi dařilo získávat i větší objemy 
grantových peněz, bez nichž bych 
stěží mohl zvát významné účinku-
jící z Evropy a USA. Jako rozumné 
se ukázalo i rozhodnutí nepořádat 
festival v létě a v přírodě  (Štěr-
koviště) a přenést jej do prostor Otro-
kovické BESEDY vždy na konci října, 
kdy se na Moravě prakticky žádné 
jiné festivaly nekonaly. Již od první-
ho ročníku jsem se snažil festival 
obohatit také gastronomickými 

prvky (ochutnávka bourbonů  
a ukázky americké jižanské kuchyně) 
a prodejem klobouků stetson.

Měl jste ihned jasno, v jakém 
duchu festival povedete? 
Dramaturgicky ano. Festival svým 
specifickým zaměřením měl vytvořit 
protipól velkým festivalovým akcím, 
které ve snaze o co nejširší žánrovou 
pestrost nakonec o stavu jednot-
livých žánrů vypovídají velmi málo.  
Hudební informace o stavu blues  
a jižanského rocku ve visegrád-
ských zemích měla zaujmout 
nejen posluchače, ale také 
i účinkující a pořadatele 
z jednotlivých zemí mo-
tivovat k pozvání kapel 
na své akce. (Takto si 
např. značnou popularitu 
v Polsku vydobyla skupina  
z našeho kraje STAŘÍ PSI). Po zave-
dení festivalové „značky“ do širšího 
povědomí jsem byl připraven dová-
žet kapely také z dalších evropských 
zemí a USA.

Z jakého důvodu jste zvolil název 
STETSON AND BOURBON?
Protože klobouk stetson na hlavě  
a láhev Jacka Danielse za scénou, 
nebo i na scéně (smích) jsou poznáva-
cí znamení rockerů z amerického Jihu 
již od dob prvních koncertů legen-
dárních „otců zakladatelů“ LYNYRD 
SKYNYRD. Jižanský rock není žádný 
intelektuální proud v rocku, takže 
řada textů je naivních, obhroublých  
a někdy i buransky sebestředných, 
ale pro mne je rozhodující hudba, 
která v sobě zahrnuje bluesovou 
zádumčivost, country tanečnost  
i rockovou tvrdost. Hudba, která 
je přístupná každému, kdo jí chce 
naslouchat, ať je vyznavačem ja-
kéhokoliv z výše citovaných žánrů. 

Proč právě festival blues a ji-
žanského rocku?
Měl jsem to štěstí, že jsem jako te-

enager zažil konec šedesátých let, 
kdy se v rocku  formovaly nové žánry, 
které ovlivňují jeho vývoj dodnes. 
Jedním z nich bylo také „britské“ 
(nebo také „bílé“) blues. Dnešní 
legendy jako John Mayall nebo Eric 
Clapton objevily pro svou generaci 
hudbu polozapomenutých černoš-
ských velikánů typu B. B. Kinga  
a ta jim konečně přinesla slávu  
i peníze. Od těch dob hrají elektrické 
blues tisíce bělochů po celém světě. 
Jižanský rock jsem pro sebe „objevil“ 
v roce 1976, když jsem poprvé sly-
šel skladbu „Blue Jean Blues“ od ZZ 
Top. Začal jsem shánět LP dalších 
kapel, které formovaly tento žánr, 
především LYNYRD SKYNYRD  
a ALLMAN BROS. BAND, a pak i pro-
pagovat žánr ve svých pořadech.  
Z tohoto pohledu je festival jakýmsi 
završením těchto snah.

Jaké hvězdy už festival hostil?
Z „jižanů“ to byli určitě SKINNY 
MOLLY z USA (jejich šéf Mike Estes 
hrál v LYNYRD SKYNYRD), italští 
SMOKEY FINGERS, polští HIGHWAY  
a maďarští ASFALT HORSEMAN.  
Z dalších elektrických bluesmanů 
pak např. Angličan JACK MOORE, což 
je syn slavného GARY MOORA), nebo 
výborný francouzský kytarista NICO 
ZZ. Z tuzemské, slovenské a polské 
scény na festivalu hráli prakticky 

všichni, kteří v dané žánrové 
oblasti něco znamenají.

Nebojíte se, že časem 
nastane tvůrčí krize  
a dojdou nápady či 
kapely?

Nebojím. Víte, jižanský 
rock je tady již půlstoletí  

a bílé blues ještě déle. Generace 
průkopníků pomalu odchází a je na-
hrazována hvězdami středního věku, 
např. JOE BONAMASSA. Nejdůleži-
tější však je, že stále vznikají nové  
a nové skupiny mladých hudební-
ků, kteří mají chuť a schopnost „nést 
pochodeň“ dál. Přestože mám za ty 
roky velmi dobrý přehled o kvalit-
ních představitelích žánrů, stále mne 
mile překvapují nové objevy např. na 
Spotify. Navíc mne často na „novou 
krev“ nezištně upozorní sami účin-
kující.

Každoroční přípravy znamena-
jí spoustu zařizování a dalších 
aktivit. Kolik lidí na přípravách 
festivalu pracuje? 
V podstatě je to taková rodinná zá-
ležitost. (smích) Já sháním peníze  
a sestavuji program, syn řeší grafické 
a propagační záležitosti a manželka 
pomáhá, kde je zrovna potřeba.  
A díky spolupráci s Otrokovickou 
BESEDOU se nemusím starat  
o zvukovou aparaturu, světelný park, 
šatny apod. Za to patří lidem z Otro-
kovické  BESEDY velký dík.

Letos se bude psát jubilejní XV. 
ročník. Bude tento ročník něčím 
ojedinělý?
Vystoupením jedné z nejlepších 
amerických jižanských kapel nové 
generace THE STEEPWATER BAND  
a domácí bluesové legendy MICHA-
LA PROKOPA, který se objeví na 
festivalu poprvé. Ve Stetson baru 
pak proběhne křest nového alba 
„Dajte jim kapky“ svérázných jižanů 
– Valachů – kapely STETSON.

Jaké jsou vaše plány do budouc-
na s festivalem, např. kterou kape-
lu byste rád přivedl do Otrokovic?
Plány jsou ambiciózní, ale  vzhledem 
ke složitosti doby nevím, zda se mi 
je podaří naplnit. Ale rád bych pro 
festival získal úžasného americké-
ho kytaristu WALTERA TROUTA. 
Už několik let také přemlouvám  
k vystoupení legendární pražskou 
kapelu KRAUSBERRY.  Zabývám se 
také otázkou, zda rozšířit  žánrovou 
nabídku festivalu o další typické 
americké styly – např. „americana“.

Dalo by se říci, že za ty roky už je 
STETSON AND BOURBON takovou 
tradicí spojenou s Otrokovicemi?
To určitě ano, protože v celé repub-
lice jsou, pokud vím, pouze tři 
obdobné akce – v Čechách Kolín  
a Hřměnín a v Sedlnicích na Novoji-
čínsku. Jen je velká škoda, že kapely 
popisovaných žánrů jsou málo zvá-
ny na multižánrové festivaly a jejich 
prezentace v médiích je minimální.

A když už jsme u toho bourbonu.   
Je to také váš oblíbený druh pití? 

Určitě skleničku něčeho dobrého 
neodmítnu.  

 Šárka Šarmanová

Spolu. (zleva) Josef Huslík, Mike Estes (SKINNY MOLLY), Dagmar Huslíková.

Festival STATSON AND BOURBON si už letos připíše ke svému ná-
zvu číslovku patnáct. Za tu dobu hostil desítky umělců, nejenom  
z Evropy, ale také z USA. „Pokud vím, tak v republice jsou pouze tři 
podobné akce,“ říká v rozhovoru zakladatel festivalu Josef Huslík.

Josef Huslík: Jižanský rock jsem pro sebe „objevil“ v roce 1976 díky ZZ top
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Drahomír Plšek,

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

SERViS a montÁŽ
PLynoVÝcH kotLŮ

tel.: 777 052 866

Kancelář na ulici Havlíčkova, 
hned za křižovatkou směr 

k vlakovému nádraží mezi 
pekárnou a realitní kanceláří, 

u zastávky autobusu č.55 
nebo č.70.

ÚDRŽBÁřSké PRÁcE VŠEHo 
DRuHu V otRokoVicícH 

a okoLí 
Opravy: voda, elektro, malířské, 

natěračské, zednické, podlahářské 
práce. Práce na zahradě atd.

HoDinoVÝ manŽEL

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

Evropský týden mobility – čas na sport, zábavu i dobročinnost

otrokovický úřad je druhý nejpřívětivější v kraji

inZERcE

Ministerstvo vnitra ocenilo nejlepší 
městské úřady v jednotlivých kra-
jích i v celém Česku. V rámci Zlín-
ského kraje Otrokovice získaly 
druhé místo. Prvenství patří Zlínu, 
třetí skončily Valašské Klobouky. 

Soutěž Přívětivý úřad již sedmým 
rokem pořádá Ministerstvo vnit-
ra. Cílem soutěže je ocenit snahu 
představitelů měst a městských 
úřadů (úřadů městských částí 
Prahy) ve zvyšování přívětivosti 
úřadu. V rámci soutěže se mapuje 
kvalita proklientského přístupu 
úřadů. Základní hodnoticí kategorií 
je poskytování nadstandardních 
služeb či běžných služeb v nad-
standardní kvalitě. Sleduje se míra 
online řešení agend, dostupnost 
služeb pro občany, otevřenost 
radnic, úroveň komunikace nebo 
například rozvinutost participace 
občanů na věcech veřejných.  

K soutěži pravidelně vychází 
publikace příkladů dobré praxe.  
Z ní je patrné, že je letos opět zna-
telný rozvoj mobilních a webových 
aplikací, které umožňují přímou  
a efektivní komunikaci občana  

s úřadem. „Městský úřad Otrokovi-
ce se tento rok potýkal s velkým 
množstvím cizinců, kteří se sem 
obraceli s dotazy nebo si potře-
bovali vyřídit úřední záležitosti. Pro 
rychlé překonání jazykové bariéry 
jsme pracovníky, kteří se s cizinci 
dostanou do styku nejčastěji, vy-
bavili tabletem s jazykovým překla-
dačem. Zdánlivě jde o jednoduché 
řešení, přesto přineslo velkou úlevu 
zaměstnancům i klientům, kteří  
k sobě již nepotřebovali třetí oso-
bu v pozici tlumočníka,“ přiblížila 
jeden z příkladů dobré praxe, za 
který byl úřad oceněn, tajemnice 
Radana Zenáhlíková. 

Z dalších příkladů se v soutě-
ži objevovala řada aktivit měst 
pro zlepšení veřejného prostoru  
a života obyvatel. „Pozitivní příkla-
dy zúčastněných měst inspirují.  
I proto se snažíme touto soutěží 
šířit dobrou praxi a zvyšovat tak 
kvalitu služeb veřejné správy,“ uve-
dl náměstek ministra vnitra David 
Sláma.

V letošním roce se soutěže 
zúčastnilo 125 obcí s rozšířenou 

působností, což představuje  
55 % ze všech. Ocenění „Přívětivý 
úřad 2022“ město získalo již po-
čtvrté. Druhé místo Otrokovice 
poprvé získaly v roce 2016, což byl 
první ročník soutěže. Následovaly 
roky 2020, 2021 a druhé místo ob-
hájilo město i letos.

Ocenění převzal za Otrokovice 
místostarosta Petr Ťopek. „Věřím, 
že se nám podaří dosáhnout i na 
místo nejvyšší, protože nastavení 
fungování úřadu je na vysoké 
úrovni. Městský úřad dlouhodo-
bě přijímá opatření, která vedou 
ke stálému zkvalitňování služeb 
pro všechny občany. Je transpa-
rentní, otevřený všem. Ocenění 
je výsledkem spolupráce vedení 
městského úřadu, vedení města 
a všech zaměstnanců, kteří se 
podílejí na vytváření moderní  
a dobře fungující organizace. Za to 
všem patří poděkování,“ zdůraznil 
Petr Ťopek. 

Celorepublikovým vítězem a dr-
žitelem titulu Přívětivý úřad se stal 
Městský úřad Kolín, následovaný 
Libercem a Znojmem.  (vac)

Jak na to. Den plný poznání připravil DDM Slu-
níčko Otrokovice 16. září pro žáky 8. tříd ZŠ a tercie 
víceletého gymnázia. Všechny složky IZS, Armáda 
ČR i další subjekty se sjely na táborovou základnu na 
Štěrkovišti, aby žáky seznámily s jejich každodenní 
činností zábavnou formou.

nejsou z cukru. Skvělý výkon předvedli účastníci čtvrtečního charitativního Běhu pro Gambii, který se uskutečnil  
15. září. I přes prudký liják totiž všichni běžci vydrželi a nevzdali se. Věděli, že díky této aktivitě se jim podaří získat  peníze, 
které pomohou dětem v Gambii přiblížit se ke vzdělání.

Jízda. Zasportovat si a pak se odměnit špekáčkem. Příjemné odpoledne  
pro rodiny s dětmi připravila u sokolovny TJ Jiskra.

ulice pro lidi. Zábavné  sobotní odpoledne nejenom pro děti. Taková byla 
Ulice pro lidi, která se letos poprvé uskutečnila v sobotu 17. září  v Kvítkovicích.

Pro děti. Udělat něco pro své zdraví  
a zároveň pomoci. To byl účel Neoday, který 
se odehrál v neděli na dopravním hřišti. 
Výtěžek ze startovného půjde na JIP novo-
rozeneckého oddělení.
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PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00, SO 8–12.00
Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

PROGRAM | říjen 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

NA SPRÁVNÉ ADRESE sobota

1. 10.
19 hod.

neděle

2. 10.
14 hod.

DECHOVÁ HUDBA ZLAŤULKA 
Dechovka z Podluží vznikla na jaře roku 1993. Základním kamenem 
repertoáru byly skladby jihomoravských lidových autorů, ale kapela 
nikdy neodmítla zahrát písničky a skladby z dílen autorů jiných regionů 
Moravy a Česka a rovněž z řad tanečních melodií.

velký sál

čtvrtek

27. 10.
18 hod.

SLAVNOSTNÍ VEČER KE DNi VZNiKU 
SAMOSTATNÉHO ČS. STÁTU
Slavnostní večer spojený s oceněním významných osobností města 
Otrokovice. Součástí programu bude koncert italského tenora Paolo 
Lardizzone a české sopranistky Noemi Erby v doprovodu klavíristy 
Daniela Štulpy. Zazní skladby z oper La Traviata, La Bohème, Rigolet-
to, Rusalka a další. Od 16 hodin se uskuteční pietní KLADENÍ VĚNCŮ  
k pomníku obětem 1. světové války na náměstí 3. května.

vstup

volný

předprodej 
99 Kč

v den akce
199 Kč

Derniéra oblíbeného titulu z repertoáru Tyjátru

velký sál

sobota

22. 10.
19 hod.

Úspěšná francouzská komedie M. Camolettiho nabízí řadu vtipných situa-
cí, dialogů a záměn. „Vždy jde hlavně o to, že někdy nestačí podat si inze-
rát, nebo přijít na tu správnou adresu…“ Nenechte si ujít mistrovské vý-
kony v podání herců divadelního spolku TYJÁTR! Režie: Radek Chmela

Hlavními hvězdami budou letos domácí legenda MICHAL PROKOP 
se svým TRIEM a THE STEEPWATER BAND z USA, skvělý před-
stavitel nové generace jižanského rocku. Na hlavní scéně vystoupí dále 
výborní slovenští „jižani“ ŽALMAN BROTHERS BAND a polská 
kapela SILESIAN HAMMOND GROUP. Ve Stetson baru proběhne 
také tradiční ochutnávka whisky a bourbonu. Festival se uskuteční 
pod záštitou starostky města Otrokovice Hany Večerkové a generální 
konzulky Polské republiky v Ostravě Izabelly Wollejko-Chvastowicz 
a je spolufinancován městem Otrokovice, Zlínským krajem, Slo-
venským institutem v Praze a grantovým programem Partnerství 
OSA.

velký sál

předprodej 
400 Kč

na místě
450 Kč

STETSON & BOURBON XV. 

středa

19. 10.
19 hod.

Tak Jinak – Morava uvádí

SiRÉNY NA CESTÁCH
velký sál
předprodej
390 Kč
v den akce
450 Kč

Neotřelý smysl pro humor a vzájemná chuť si ze sebe utahovat vás shodí 
ze sedadel. Nová zábavná talk show Sandry Pogodové, Jitky Asterové  
a Lindy Finkové.

sobota

15. 10.
19 hod.

Více než tříhodinový program s přestávkou uprostřed koncertu včetně 
videoprojekce dokáže uspokojit i ty nejnáročnější nadšence a fanoušky 
této kapely. Během koncertu PFF se na zadní projekci promítají origi-
nální videa včetně českého překladu textů. Koncert ve stolové úpravě 
– s občerstvením po celou dobu akce!

velký sál

předprodej 
280 Kč

na místě
330 Kč

PiNK FLOYD FOREVER 
/ hudební show Wish You Were Here

vstupné

150 Kč

velký sál
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Plán akcí na měsíc září/ říjen 

23. září
PoHÁDky V DoPRaVě

park u městské polikliniky 
otrokovice
čas: 15–18 hodin
vstup: zdarma
kartička se soutěžními úkoly: 
30  kč
Také pohádkové postavičky občas 

někam cestují. Vyzkoušejte, jestli 
zvládnete splnit úkoly, které si pro 
Vás připravily. Start na trasu do  
17 hodin.
kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz

Do 9. října
FotoSoutěŽ na téma nEJ 

Fotka Z PRÁZDnin
Sociální sítě DDm Sluníčko
Pošlete nám svou NEJ fotku  
z prázdnin i s popiskem. Hlasování 
o NEJ fotku bude probíhat na Fa-

cebooku DDM Sluníčko od 27. září 
do 9. října. 
Fotografie zasílejte na e-mail: 
pavelkova@ddmslunicko.cz

říjen
 DoPRaVní HřiŠtě 

PRo VEřEJnoSt
vstup zdarma
kdy: všední dny 15–17 hod., 
prázdniny, svátky, víkendy  
10–17 hodin
Bližší informace:
www.ddmslunicko.cz

každé pondělí až čtvrtek  
v měsíci

otEVřEnÁ HERna  
PRo RoDiČE S Dětmi

 centrum volného času
čas: 15–18 hodin
vstup: 30 kč/dítě
Volná hra v herně. K dispozici 
spousta hraček, stavebnic a her. 
Za děti v herně zodpovídají rodi-
če. 
kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz 

www.ddmslunicko.cz

TSUNAMi / EMiL SLÁMA
Umělecký spolek Rozumění srdečně zve na 
výstavu Emila Slámy. Významný otrokovický 
výtvarník a pedagog vystaví na říjnové výstavě 
s názvem TSUNAMI svoji tvorbu posledních 
pěti let. Celoživotní učitel kreslení, malování  
a modelování, kterému se podařilo spojit 
kresbu a keramiku, a tak nyní tvoří, jak sám 
říká, grafickou keramiku. 
 Výstava potrvá do 20. listopadu 2022

VÝSTAVA M. SLEZÁKOVÉ 
+ A. UNGEROVÉ
Výstava Miluše Slezákové, rodačky z Mladcové. 
Zálibu v malování měla už jako školačka, v dů-
chodovém věku se ke své zálibě vrátila, ráda 
maluje romantické portréty žen, zátiší a kočky. 
Vystavuje s Anežkou Ungerovou z Otrokovic, 
která v romantickém duchu vyjadřuje svými 
olejomalbami realisticky i abstraktně ženy, zví-
řata i přírodu.  Výstava potrvá do 27. října 2022

FOTOGRAFiCKÉ A PAPÍRENSKÉ 
KUTiLSTVÍ VLADiMÍRA BRUNTONA  
Vladimír Brunton je český fotograf, který vždy 
hledal nové, originální přístupy ve zpracování 
fotografických obrazů vycházející z nejstarších 
„klasických“ metod, jako je stříbrná želatina, 
cyanotypie (modrotisk) a tiskařská litografie.
Filmy a obrazy zpracovává vlastnoručně, po-
staru, dělá si i vlastní plátna a ruční papíry.
 Výstava potrvá do 23. října 2022

od 24. 10 do 20. 11., 
vstup volný

od 4. 10., foyer kinosálu  
+ bar, vstup volný

do 23. 10. 2022,
vstup volný

Městská
galerie

Otrokovická 
BESEDA

Městská
galerie

VÝSTAVY A VERNiSÁŽE V OTROKOViCÍCH

zájezdy s OtrOkOvickOu besedOu

Vstupné do areálu lázní a památek není v ceně. 
UPOZORNĚNÍ! Účastníci musí respektovat platná pravidla k vycestování do jiných zemí – více na www.mzv.cz
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SPoLEČEnSkÁ kRonika

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká 
ve své lásce a dobrotě... Uplynulo již 13 let, co nás opustila 
maminka Františka HuBíkoVÁ. S láskou vzpomíná dcera 
s rodinou.

Dne 12. července jsme si připomněli dvacet let, co nás 
navždy opustila paní Ludmila StaňkoVÁ. Děkujeme 
všem za tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají manžel, 
syn Miroslav a dcera Jana s rodinami.

Nezemřel, spí. Má-li sen, zdá se mu o těch, které miloval a kteří 
milovali jeho. Dne 25. srpna jsme si připomněli 12. výročí 
úmrtí našeho milovaného syna, bratra, tatínka a vnuka, 
pana Davida mERHauta. S láskou vzpomeňte s námi.

Dne 28. srpna uplynul první smutný rok, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, pan Jiří 
VanČík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomíná milující rodina.

Opustils všechny, kteří Tě rádi měli, aniž Tvé rty sbohem za-
šeptaly. Dne 30. srpna uplynul druhý smutný rok, kdy nás 
navždy opustil pan Václav ZaPLEtaL. S láskou vzpomíná 
družka Ivana a celá rodina. 

Dne 30. srpna uplynul 12. rok, kdy nás navždy opustila 
paní Jindřiška HonSoVÁ. Její srdce utichlo, snad šlo spát. 
Budeme na ni věčně s láskou vzpomínat. Dcery Iva a Hanka 
s rodinami a manžel Slávek

Dne 1. září uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan 
Ladislav VRZaLa. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkují synové Marek a Ladislav  
s rodinami a Anna Vrzalová.

Dne 7. září uplynulo 8 let, co nás navždy opustila paní  
miroslava maLÚŠkoVÁ. S láskou vzpomíná celá rodina.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích budeš stále 
žít. Dne 8. září uplynulo 5 let, co nás opustil pan Zdeněk 
PřikRyL. Stále vzpomínají manželka Marie, syn Zdeněk  
s rodinou, vnoučata s rodinami. Děkujeme za vzpomínku.

Dne 9. září uplynulo již 33 let, kdy nás navždy opustila ve 
věku 49 let naše drahá maminka, babička a prababička, 
paní Zdeňka BLatoVÁ. S láskou a úctou stále vzpomíná 
dcera Jana s rodinou.

Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen vzpomínka 
nám zůstane, je v našich myslích skrytá. Dne 11. září uplynulo  
29 let od úmrtí pana Rudolfa noVÁka. Děkujeme za tichou 
vzpomínku. Dcery Vlasta a Lidka s rodinami

Dne 13. září jsme si připomněli smutné 13. výročí dne, kdy 
nás navždy opustil pan Jan VESELÝ. S láskou v srdci vzpo-
mínají synové Miroslav, Jan a Milan s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Dne 15. září by oslavila 87. narozeniny a dne 17. září uply-
ne 10 let, kdy nás opustila paní Božena VaLkoViČoVÁ.  
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná ve svém životě, velká ve 
své lásce a ochotě. Dne 15. září uplynulo 6 let, co nás opustila 
dcera, maminka Světlana řEPkoVÁ. Vzpomíná maminka 
Zdenka, dcera Lucie s manželem a vnoučkem Viktorkem, 
dcerka Barborka, syn Honzík a Matyáš.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kdo ji měli rádi. Dne 15. září 
by se dožila 95 let paní mária PoDZimkoVÁ. Za tichou 
vzpomínku děkuje syn Vratislav s rodinou.

Dne 16. září uplynulo 8 smutných let, kdy nás opustil náš syn 
Radek VaVRuŠa. Dne 18. září by se dožil 51 let. S láskou 
vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život i nás. Dne  
16. září uplynulo 14 let, co nás navždy opustila naše mi-
lovaná maminka a babička, paní marie cHytiLoVÁ.  
S láskou a úctou vzpomíná milující rodina.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život i nás. Dne  
20. září uplynul 10. smutný rok, kdy nás navždy opustila paní 
ivana PLanÁ. S láskou vzpomíná milující rodina. Děkujeme 
všem za tichou vzpomínku.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne  
21. září uplynul první smutný rok, co nás navždy opustil 
manžel, tatínek, zeť, kamarád, pan Jaroslav BEnko. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Božena, děti 
Denisa a Jarek, tchyně Oldřiška a bratr Milan s rodinou.

Dne 22. září by se dožila 100 let paní Josefa FoRStoVÁ.  
S láskou vzpomínají dcera Jindřiška Šáchová s manželem  
a děti, vnuci, syn Petr Forst s rodinou. Kdo jste paní Forstovou 
znali, prosím Vás o tichou vzpomínku. Děkuji velice moc.

Dnes, 23. září, je tomu 25 smutných let, kdy nás opustil pan 
martin koByLík. S láskou vzpomínají rodina Kobylíkova, 
Bednářova, Janků. 

Dnes, 23. září, je tomu 25 let od úmrtí pana martina  
koByLíka. S láskou a bolestí vzpomínají manželka a syn 
Lukáš a rodina Šáchova.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 26. září uplyne 10 smutných let, 
kdy nás navždy opustila paní marie SukuPoVÁ. S láskou 
vzpomíná syn s rodinou a dcera s rodinou.

Dne 29. září si připomeneme 2. výročí úmrtí pana Josefa  
mRÁZka. Vzpomíná manželka, rodina Mrázkova  
a Hrabalova.

Dne 29. září uplyne 30 let od úmrtí našeho tatínka a dě-
dečka, pana aloise DoHnaLa. S láskou vzpomíná rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá… Dne 30. září vzpomeneme  
6. 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 Mo-
nika, vnoučata Vladislav s rodinou, Michaela s rodinou a Erik.
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inZERcE

 
PLynoSERViS - SRnEc

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

Tel.: 604 988 815

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 8–17 hod., So 8–12 hod., 
tel.: 571  118  103. Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat  
e-mailem na: redakce@otrokovickenoviny.cz

Hledám kontakt na paní Evu,  
nar. 1943, rozenou Šrámkovou,  
v mládí bytem na Baťově poblíž 
Štěrkoviště. tel.: 732 136 964,  
e-mail: stanislavchromek@seznam.cz

Dne 30. září by oslavila naše maminka a babička Žofie 
ZLÁmaLoVÁ 102. narozeniny. Dne 27. června jsme si též 
připomněli dlouhých 30 let od jejího úmrtí. Jsme vděčni 
za její obětavou lásku a za to, že díky tomu, čím si v životě 
prošla, nás naučila stát na správné straně pravdy. S úctou 

vzpomínají dcera Jana a vnoučata Jana a Žaneta.

Dne 30. září uplyne 4. smutné výročí úmrtí naší milované 
maminky Jindry REitERoVé, na kterou často vzpomínají 
syn Roman, dcera Jindra a její matka Božena. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, zavzpomínejte s námi.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích budeš stále 
žít. Dne 2. října uplyne 1. smutný rok, kdy nás navždy opustil 
náš manžel, tatínek, dědeček a syn, pan Stázek PokoRÁk. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinou.

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět 
do konce života.  Dne 3. října uplyne osm let od úmrtí paní 
Jenovéfy SkoPaLíkoVé. S láskou vzpomíná syn Alois  
s rodinou.

SPoLEČEnSkÁ kRonika

S kytičkou přicházíme přát, ať si dalších let užíváš rád. Pře-
jeme Ti hodně zdraví, a ať se Ti všechno daří. Dne 31. srpna 
oslavil pan Josef RoVEnSkÝ své životní jubileum 80 let. 
Do dalších let vše nejlepší přeje manželka Jana a dcera 
Marcela s celou rodinou.

Dne 4. září oslavila naše maminka magdalena VoBEJDoVÁ 
90 let. Děkujeme Ti za obětavost a za to, že jsi milující ma-
minkou, babičkou, prababičkou. Přejeme Ti hodně zdraví, 
pohody a radosti. Dcery Magda, Hanka a syn Miloš s ro-
dinami.

Dne 14. září oslavila životní jubileum, 90 let, paní Emílie  
PokoRÁkoVÁ. Hodně zdraví do dalších let přeje celá 
rodina. 

Paní Božena DaňkoVÁ oslavila 21. září 95. narozeniny. 
Hodně energie, stále bystrou mysl a radost ze života přejí 
dcera Libuše a syn Jiří s rodinami.

Dne 7. října oslaví krásných 90 let paní Zdenka  
maRÁŠkoVÁ. Hodně zdraví přejí děti s rodinami.

Odešel jsi, ale ve vzpomínkách s námi stále zůstáváš. Dne  
4. října si připomínáme 10. výročí úmrtí našeho syna martina 
SkoPaLa. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Milující 
rodiče, děti a rodina

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky za to, 
čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil. Dne 8. října 
si připomeneme 9. výročí úmrtí pana Petra maHDaLíČka. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 13. října uplyne 5 smutných let, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček, pan Eduard noHÁL. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Dne 13. října si připomeneme 3. výročí úmrtí manžela  
Františka kuČERy. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. Manželka a dcery s rodinami

V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 15. října 
vzpomeneme 25. výročí, kdy nás po tragické události 
navždy opustila naše milovaná dcera, sestra, slečna  
marcela SEkuLoVÁ. S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče  
a bratr s rodinou. Všem, kteří na ni vzpomenete, upřímně 

děkujeme.

přijmou do pracovního 
poměru pracovníky – 

nástup dle dohody – na ná-
sledující pracovní pozice:

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 vyučení a praxe 
v oboru.

HLaVní ÚČEtní-Ekonom
Požadavkem je SŠ nebo VŠ eko-
nomického zaměření a praxe  
v oboru.

automEcHanik
Požadavkem je vyučení v oboru. 

maLíř-natěRaČ

Jsme tu pro Vás už 30 let

PiEta – Jiří HERník

PoHřEBní SLuŽBa 
otRokoVicE

Kancelář: tř. Osvobození 141, 
Otrokovice (naproti Kauflandu)

tel.: 604 147 508 nonStoP
tel.: 577 932 430

Rodinná firma – provádíme 
komplexní služby

PoZVÁnka

FILMOVÝ APOŠTOLÁT 
sál pod kostelem sv. Vojtěcha

vstupné zdarma
BŮH NENÍ MRTEV 

10. října v 18.30 hod., USA
Student udá učitelku dějepisu školní radě za nepovolené šíření víry, za což ji rada 
poslala k soudu. 
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tel.: 571 118 103

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

• kopírování, skenování

Tomáš Baťa navštívil poprvé 
pozemky na soutoku Dřevnice  
a Moravy u Otrokovic v roce 1916 
a už tehdy uvažoval o jejich koupi. 
Z toho nakonec sešlo, protože po-
zemky byly příliš podmáčené a sám 
Baťa pravil: „Tady z toho nebude nic, 
(…) to by byly naše koželužny stále 
pod vodou.“

Jak šel čas a firma Baťa se během 
dvacátých let překotně rozvíjela, 
úzké zlínské údolí Baťovi přestávalo 
stačit. Zlínská říčka Dřevnice byla 
chudá na vodu, což bylo v Baťově 
podniku velkým problémem. Užit-
ková voda se používala například 
na chlazení místní elektrárny nebo 
v koželužnách. Situace dospěla do 
té fáze, že se voda musela do Zlína 
dovážet v cisternách. Poradce a dob-
rý přítel Tomáše Bati diplomat Hugo 
Vavrečka (dědeček Václava Havla) 
Baťovi doporučil přesunout část 
výroby, která je náročná na vodu, 
k Moravě. Zdánlivě banální idea byla 
složitější, než se na první pohled zdá. 
V té době byly v bezprostřední blíz-
kosti nezregulovaných řek široké 

nivní pásy, které řeky několikrát 
do roka, zejména po tání sněhu, 
zaplavily. Stejná situace byla u řeky 
Moravy v Otrokovicích, o čemž se 
Baťa přesvědčil už v roce 1916. 

Na konci 20. let zvítězily nad nevý-
hodami pozemků u Otrokovic jejich 
nesporné výhody. Tzv. Bahňák se 
nacházel nedaleko Zlína, význam-
ného železničního koridoru, státní 
silnice a samozřejmě řeky Moravy. 
V roce 1928 započalo vyjednávání 
s napajedelskou hraběnkou Marií 
Baltazzi-Stockau, které rozsáhlé 
pozemky patřily. Hraběnka se v té 
době nacházela v nezáviděníhodné 
situaci. Kvůli fámám, že se hluboko 
pod jejími pozemky nachází nafta, 
financovala nákladné vrty, což ji 
dostalo do výrazných finančních 
potíží. Prodej velké části majetku její 
situaci částečně zlepšil. Firma Baťa už 
na jaře roku 1929 začala s úpravou 
terénu na Bahňáku a v jeho okolí. 
Nevýhody pozemků se bohužel za- 
nedlouho projevily ve velkém, o tom 
ale příště. Vít marek,
  Ať žije Baťov!

Počátky výstavby Baťova aneb jak se 
bažinaté území proměnilo ve čtvrť

Začátkem srpna letošního roku tomu bylo 93 let od chvíle, kdy 
Tomáš Baťa podepsal smlouvu o odkupu pozemků v Otrokovicích. 
Dříve bažinaté území se během několika let proměnilo ve čtvrť 
plnou života, zeleně a moderní architektury. 

Bezpečně a bez rizika chce naučit 
podnikat všechny zájemce kurz 
„Podnikni to!“. Město Otrokovice jej 
spouští již podruhé pro své občany 
zcela bezplatně. Je určen těm, kteří 
mají v hlavě podnikatelský nápad, 
ale nevědí, jak ho zrealizovat, podni-
katelům, kteří hledají novou inspi-
raci a jistotu při zavádění nových 
produktů, nebo zájemcům, které 
podnikání láká, ale konkrétní nápad 
ještě hledají. Kurzy se uskuteční od 
6. října do 3. listopadu.

Město Otrokovice vynaloží na 
realizaci projektu 516 tisíc ko-
run. Polovinu nákladů pokrývá 
dotace ze Zlínského kraje. „Pod-
poru podnikatelského prostředí 
vnímáme jako důležitou. Je jistě 
mnoho těch, kteří mají dobrý ná-
pad, ale protože nemají zkušenosti  
s podnikáním, bojí se jej přivést  
k životu. Proto jsme se zapojili do 
projektu ‚Podnikni to!‘, který svým 
účastníkům dá potřebný návod, jak 
na to,“ vysvětlila starostka města Ot-
rokovice Hana Večerková. 

Pět setkání v pěti týdnech účast-
níky naučí, jak systematicky krok po 
kroku hledat a najít funkční nápad, 
otestovat jej, ověřit jeho potenciál 
a nastartovat finančně udržitelný 
projekt. 

První setkání se uskuteční ve čtvr-
tek 6. října do 17.30 do 20 hodin na 
půdě Městského úřadu Otrokovice. 
„Účastníci získají obecné know-how, 
které už jim nikdo nevezme, a ná-
pady v jejich hlavě získají reálné ob-
rysy. S minimem rizika a finančních 
investic. Nezáleží na tom, jestli je 
jejich snem mít menší lokální firmu, 
přivydělat si vlastním projektem 

při zaměstnání, nebo vybudovat 
mezinárodní firmu. Na konci kur-
zu budou mít smysluplný projekt  
a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet,“ 
přiblížila Lenka Pláteníková, kurzová 
manažerka projektu „Podnikni to!“. 
Její slova potvrzuje i jedna z absol-
ventek kurzu Kateřina: „Kurz byl pro 
mě velkým přínosem. Přišel přesně 
ve chvíli, kdy jsem jej potřebovala 
a pro mé rozhodování, zda rozjet 
podnikání, byl skvělým nakopnutím. 
Oceňuji, že ho vedl lektor, který měl 
bohaté zkušenosti z praxe. Vytvořil 
fajn energii a celkově měl příjemný  
a pozitivní přístup. Oceňuji snahu 
pomoci a ochotu předat své znalosti 
a také vzájemný kontakt s ostatními 
účastníky.” Kurzem bude provázet 
zkušený podnikatel. Díky jeho vedení  
a letitým zkušenostem se mohou 
účastníci vyhnout největším začá-
tečnickým chybám a budou mít 
dost prostoru svůj projekt dobře 
nasměrovat.

Kurz je určený pro občany města 
Otrokovice i okolních obcí, pro za-
městnané, studenty i maminky 
na mateřské. Skládá se z 5 setkání, 
která budou probíhat jednou 
týdně, vždy ve čtvrtek. Účast je 
díky podpoře města Otrokovice  
a Zlínského kraje zdarma.  

Zájemci se můžou přihlásit na 
webu podniknito.cz na podstránce 
s názvem Podnikni to! v Otrokovicích 
nebo jednoduše napsat na e-mail: 
platenikova@podniknito.cz. Kapa-
cita kurzu je 26 míst.  (vac)

inZERcE

kurz naučí zájemce podnikat bez rizika

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

naBíZímE:
• zlato, stříbro, ocel 
• opravy šperků
• výměna baterií

Na Vaši návštěvu se těší
 Ludmila Kabeláčová
 tel.: 723 165 031

Hložkova ulice (vchod za Komerční 
bankou, vedle  zdravé výživy)

NOVě OTEVřENé
KLENOTNICTVí

V CENTRU OTROKOVIC
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Začal nám nový školní rok. A co je 
u nás nového? 

Naši čtvrťáci (letošní čerství šesťá-
ci) se zapojili do hlavního sběru 
mezinárodního šetření PIRLS 2021, 
které se zaměřuje na zjišťování 
úrovně čtenářských dovednos-
tí žáků 4. ročníku základních škol 
a na sledování trendů ve vývoji  
v oblasti čtení. Šetření probíhají  
v pětiletých cyklech od roku 2001. 
Na jaře 2021 se do šetření zapojilo 
280 základních škol z celé ČR, což 
bylo přibližně 9 300 žáků čtvrtého 
ročníku. Cílem šetření je zjistit, jak si 
čtvrťáci, kteří začínají využívat čtení 
ke svému učení, dokážou poradit  
s porozuměním textu a do jaké míry 
jsou schopni pracovat s vybranými 
čtenářskými postupy. A jak jsme 
tedy dopadli? Výborně, jak ukazuje 
tabulka (viz dole). 

A protože se snažíme, aby se 
naše škola kontinuálně zlepšovala 
a abychom z kvalitních výsledků 
mohli mít radost pořád, přemýšlí-
me, jak posilovat dovednosti nejen 
žáků, ale i pedagogů. Protože i vý-

borný žák a výborný učitel může 
být ještě lepší. Na kvalitě vzdě-
lávání nám hodně záleží, proto 
pečlivě vybíráme cesty k posilování 
profesních kompetencí celého sbo-
ru. Letos budeme pracovat na tom, 
jak pozitivně ovlivňovat učení žáků, 
jak vést žáky k odpovědnosti za své 
učení i chování, jak podporovat for-
mativní výuku. 

Celá sborovna tedy v srpnu pro-
šla úvodními workshopy s vynika-
jícími lektory Michalem Dubcem 
a Alexem Katakalidisem zamě-
řenými právě na tato témata. Vě-
novali jsme se také formativnímu 
hodnocení, objektivnímu jazyku, 
práci s kontrolovaným odžíváním 
emocí v komunikaci, konkrétním 
principům vedení žáků k sebeřízení 
či vztahovou rovinou komunikace. 
Ono totiž platí, že dobré vztahy dě-
lají dobré výsledky a bez kvalitních 
vztahů je učení téměř nemožné.  
A my chceme, aby učení na Mánes-
ce bylo efektivní, smysluplné  
a radostné.  marcela Javoříková,
 ředitelka ZŠ Mánesova

Mateřská škola pořizuje kon-
vektomaty do svých kuchyní prů-
běžně. Aktuálně slouží ve čtyřech  
z celkem pěti pracovišť školní jí-
delny Mateřské školy Otrokovice. 
Konvektomat pro MŠ Zahradní 
1202 tak byl posledním chybějícím. 
Zařízení vyjde na 280 tisíc korun. 
S konvektomaty už mají výborné 
zkušenosti také ostatní pracoviště 
školky. Díky nim totiž mohou ku-
chařky jídla připravovat zdravě  
a přitom chutně. Navíc  jednotlivé 
suroviny si zachovávají mnohem 
více vitamínů.   

Nový konvektomat umožňu-
je  tepelnou přípravu pomocí 
horkého vzduchu a páry, a to  
v širokém rozpětí teplot mezi  
30 až 300 °C. Multifukční zařízení 
dokáže připravit maso, přílohy 
i moučník bez rizika smíchání 
vůní nebo chutí. Konvektomat 
navíc vyniká úsporným provo-

zem. Ohřev vzduchu nebo páry 
a předávání tepla pokrmům je 
velmi energeticky efektivní. „Pří-
stroj dokáže vařit, péct i sma-
žit, a to jen v horkém vzduchu  
a páře. Dochází také k menším 
váhovým úbytkům masa, přitom 
kůrka zůstává chutná a křupavá,“ 
pochvaluje si osmiletou zkušenost 
s konvektomatem ve školní jídelně 
MŠ na Trávníkách vedoucí školní 
jídelny Hana Baranová. 

Pořízení přístroje projednala  
a odsouhlasila i Rada města Ot-
rokovice, které je zřizovatelem 
Mateřské školy Otrokovice. „Kou-
pě konvektomatu je logickým 
krokem k modernizaci školních ku-
chyní. Zdravé a chutné stravování 
je základem spokojených dětí i 
rodičů,“ uzavřela starostka města 
Otrokovice Hana Večerková.
 Lenka Vaculová,
 tisková mluvčí    

1) Polabský veterinář mVDr. Hugo myslík, který 
byl současně osobním lékařem Járy cimrmana, se 
o genialitě svého pacienta:
a) nikomu ani slovem nezmínil
b) zmínil tak, že ji použil pro hlavní postavu ve hře 
„turbína“
c) zmínil ve svých pamětech
2) Sigmund Freud, tento badatel moravského pů-
vodu, který se takřka přes noc stal z venkovského 
lékaře slavným psychoanalytikem, se:
a) odstěhoval do Vídně
b) Zahájil sérii přednášek na významných evropských 
univerzitách
c) Dal i v krejčovské dílně u Cimrmanova otce narychlo 
popustit rukávy a nohavice, aby oblek dosáhl velikosti 
jeho osoby
3) J. c. pomáhal významným osobnostem své doby, 
např. francouzskému inženýru Eiffelovi:
a) Doporučil rozšířit podstavec Eiffelovy věže, v zájmu 
stability
b) Půjčil mu menší částku peněz na jeho technické 
projekty
c) Sehnal mu podnájem

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„Možná si říkáte, proč taky nepřemýšlím. To proto, že já to organizuju.“

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka:
1. a) Kolben a Da-
něk
2. b) Důl Petra 
Bezruče
3. b ) cikán
Výhercem je M. 
Geržová.
Gratulujeme!!!

Odpovědi můžete 
zasílat na e-mail: 
r e d a k c e @ o t r o -
kovickenoviny.cz, 
nebo zavolat do 
Turistického infor-
mačního centra, tel.: 
571 118 103, nejpoz-
ději do 5. října. Ne-
zapomeňte na sebe 
nechat kontakt.

Děti v mŠ Zahradní budou jíst chutněji 
a zdravěji. Díky konvektomatu 

Lahodnější chuť i zavedení šetrnějších metod přípravy jídel vedly 
ředitelku Mateřské školy Otrokovice k pořízení dalšího nového 
konvektomatu pro kuchyni MŠ Zahradní 1202. Děti tak budou jíst 
ještě chutněji a zdravěji.  

máneska zdraví s novým školním rokem

Odbor školství a kultury MÚ Otrokovice, 
odd. městské knihovny Vás zve na besedu

"Jak zlepšit svou psychiku pomocí 
tradiční čínské medicíny"
Věděli jste, že 5000 let stará 
medicína léčí deprese 
pomocí bylin na játra?pomocí bylin na játra?

Přijďte se o tradičním pojetí terapie dozvědět více.

V úterý 4. 10. 2022 od 16 hodin
Obřadní síň MÚ Otrokovice  
Přednášku povede terapeutka Marcela Kaniová
Hudební kulisu zajistí kytarista Petr Kochaníček 

A nadměrné strachy posilováním ledvin? 
A nespavost doplňováním krve?

celkem dívky chlapci literární informa-
tivní

ePIRLS

ČR 59,2 59,7 58,7 64,7 58,8 53,4

Máneska 72,1 73,4 70,7 78,8 74,1 62,5

Úspěšnost ve čtení celkově 
(v %)

Podle druhů textu (v %)

Burza knih, beseda, která zasvětí do 
tajů čínské medicíny, ale i pasování 
žáků na čtenáře. To je výčet něko-
lika událostí, které pořádá Odbor 
školství a kultury MěÚ Otrokovice, 
oddělení Městské knihovny v rámci 
celorepublikové akce Týden kniho-
ven. Letošní 26. ročník se uskuteční 
od 3. do 7. října.

Zakoupit si knihu za pouhých 
deset korun bude možné v rám-
ci burzy knih, která se bude konat  
v pondělí 3. října a ve středu 5. října 
od 10 do 17 hodin. „Zájemci, kteří 
mají doma knihy, které již nechtě-
jí a je jim líto je vyhodit, je mohou 
bezplatně poskytnout do této bur-
zy. Knihy mohou nosit v pracovních 
dnech od 19. do 30. září do hlavní 
půjčovny Městské knihovny, která 
se nachází v prvním patře budovy 
Městského úřadu Otrokovice. Prosí-
me noste pouze čisté a nerozlepené 
knihy,“ vybízí veřejnost vedoucí 

knihovny Veronika Zbíralová. Burza 
uskuteční v obřadní síni městského 
úřadu.

Jak zlepšit svou psychiku pomo-
cí tradiční čínské medicíny – to je 
název besedy, která se uskuteční 
v úterý 4. října v obřadní síni měst-
ského úřadu a je určena pro širokou 
veřejnost. „Zkušená terapeutka Mar-
cela Kaniová poradí, jak si pomocí 
bylin zlepšit nejenom svou psychiku, 
ale ozdravit celé tělo,“ pozvala dále 
vedoucí knihovny.

Nedílnou součástí Týdne knihoven 
je také tzv. amnestie registračních 
poplatků pro nově se registrující 
čtenáře. V rámci Týdne knihoven bu-
dou také prominuty upomínky, které 
byly v uplynulé době čtenářům, kteří 
nevrátili knihy včas, zaslány. 

Chybět nebude ani pasování žáků 
2. tříd otrokovických škol na čtená-
ře, kterého se ujme starostka města 
Hana Večerková. (šar)

týden knihoven: chybět nebude ani tradiční burza
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Nový stadion TJ Jiskra Otrokovice 
hostil poslední červencový víkend 
již 24. ročník světového poháru Bo-
hemia Cup ve střelbě z polní kuše, 
který pořádal místní tým kušistů. Zá-
vodního klání se zúčastnili soutěžící   
z Chorvatska, Maďarska, Indie, Švédska 
i celá reprezentace České republiky. 

První den tradičního závodu zvítě-
zili v následujících kategoriích: 
• muži: 1. Martin Oborovečki - 
Chorvatsko (HRV)
• ženy:  1. Valentina Pereglin  (HRV) • 
• junioři: 1. Iva Popovič-Gecan (HRV)
• kadeti: 1. Petra Petak (HRV)
• senioři muži: 1. Tijan Željko (HRV)
• senioři ž.: 1. Jaroslava Nedělníková 
(CZ)

Druhý den závodu, tzv. Match 
Play, byli závodníci sloučeni pouze 
do dvou kategorií bez rozdílu věku. 
Stříleli tedy pouze muži a ženy.  
V kategorii muži zvítězil Oborovečki 
Martin. V kategorii ženy zvítězila Pe-
reglin Valentina.

V soutěži družstev se na prvním 
a druhém místě umístili střelci  
z Chorvatska a na třetím místě skon-
čil tým z České republiky ve složení: 
Nedělníková Jaroslava, Nedělníková 
Hana a Vyskočil Denis.

Poděkování patří všem pořadate-
lům, městu Otrokovice a Zlínskému 
kraji za poskytnutí dotace a také 
sponzorům. Ladislav Žatecký,

 TJ Jiskra, oddíl polních kuší

24. ročník World Bohemia cup ovládli chorvati

Jen málokterý tanec v sobě skrývá 
tolik rozmanitých kultur, zvyků  
a tradic jako právě břišní orientální 
tanec.  Nejenom tomu se věnuje  
i otrokovická skupina s názvem 
Anifé pod vedením Lucie Horákové. 
Své kvality prezentuje nejenom na 
celorepublikové úrovni. 
  Dne 22. července reprezentovala 
orientální skupina Anifé město Ot-
rokovice a Otrokovickou BESEDU na 
Mezinárodním festivalu Let ś Dance 
v Praze. 

Skupina Anifé se zúčastnila soutě-
že v kategorii Oriental s choreografií 

v klasickém orientálním stylu Raks 
Sharki a znovu tak mohla ukázat své 
kvality a porovnat své síly v konku-
renci mezinárodní orientální scény.

Tento ročník byla skupina Anifé 
také součástí projektu tanečni-
ce Kathreen Derouet: Orientální 
tanec spojuje a vystoupila ve dvou 
tanečních představeních na Let´s 
Dance Show v divadle ABC.

Videa a fotky ze show si můžete 
prohlédnout na Facebooku skupi-
ny: orientální skupina Anifé. 
 Lucie Horáková,
 orientální skupina Anifé 

Skupina anifé vystoupila na Let´s Dance Show

Historie klubu sahá až do začátku 
50. let, kdy se v Otrokovicích začali  
pravidelně scházet milovníci psů, 
kteří se věnovali jejich výcviku. Ofi-
ciálně pak kynologický klub vznikl  
v roce 1952. K jeho zakladatelům pa-
třil pan Josef Karásek, Rudolf Šubrt,  
František Očadlík, Josef Davídek  
a Václav Mrázek.  „Scházeli jsme se 
každou neděli u Moravanu mezi že-
leznicí. Tam byla naše původní zá-
kladna,“ zavzpomínal Pavel Očadlík, 
kterého už jako pětiletého přivedl 
mezi kynology jeho otec František 
Očadlík.

Výcvik psů spočíval nejenom  
v poslušnosti, ale také ve vyhle-
dávání či obraně. „V té době jsme 
neměli žádné speciální uniformy ani 
chrániče, jako mají dnešní figuranti. 
Na sobě jsme měli obyčejné mon-
térky, takže modřiny i další zranění 
byly běžnou záležitostí,“ pousmál 

se bývalý kynolog. Své umění ot-
rokovičtí kynologové předváděli 
prakticky po celé Moravě. „Zúčast-
ňovali se májových oslav i dalších 
akcí. Prostě všude tam, kde nás po-
zvali,“ vzpomínal dále Pavel Očadlík.   
A o tom, že svou práci odváděli 
skvěle, svědčí i řada ocenění, které 
získali během závodů v rámci celé 
republiky.    

V osmdesátých letech již kyno-
logický klub čítal bezmála 70 členů  
z celého regionu. V té době už klub 
sídlil v současném areálu za moravní 
lávkou. Velkou zásluhu měl na tom 
pan Mikeska, který pomohl sehnat 
klubu pozemek a spolu s městským 
úřadem i členy klubu na něm vytvo-
řili klubovnu s celým zázemím. 

Město dodnes kynology podpo-
ruje nejenom finančně, ale nadále 
pečuje i o celý pozemek. 

 Šárka Šarmanová

Poradí si s jakýmkoliv plemenem a dokážou psa naučit vyhledat 
ztracenou osobu, ale třeba i psí taneček. Kynologický klub v Otro-
kovicích letos slaví významné jubileum – 70 let od svého založení. 

otrokovičtí kynologové slaví jubileum – 70 let existence

Letos již po šesté odstartuje běžecký 
závod Otrokovické svahy. Ty se 
uskuteční v sobotu 29. října na atle-
tickém stadionu TJ Jiskra Otrokovice. 
Pořadatelé tradičně připravují tratě 
jak pro dospělé,  tak pro děti. Letošní 
novinkou je přidružený závod v nor-
dic walkingu určený pro ty, kteří si 
netroufnou na běžecký závod. 

V rámci hlavního běžeckého 
závodu pro dospělé se poběží na 
tratích 5 a 10 km. Pro děti jsou při-
chystané tratě na 400 a 1 000m, 
dle věku dětí. Účastníci závodu  
v nordic walkingu se mohou těšit 
na trať o délce 6,5 km. Běžecké  
a nordic walkingové trasy jsou ve-
deny kolem řeky Moravy a v zají-
mavém prostředí kopce Tresný. Tra-
tě jsou vedeny terénem a úzkými 
lesními pěšinami, můžou se tam na-
cházet drobné překážky v podobě 
kořenů a kamenů ukrytých pod lis-
tím. Nejmladší děti budou soutěžit 
na dráze atletického stadionu, trať 
pro starší děti a mládež je vedena  
v bezprostřední blízkosti atletického 
stadionu. V zázemí stadionu bude 
také pro závodníky připraveno 
drobné občerstvení. 

Registrace závodníků probíhá 
na webových stránkách závodu do  
23. října., možnost dodatečné regis-
trace bude ale i na místě. Další  infor-
mace k závodu naleznete na webu:  
www.otrokovicke-svahy.wz.cz. 
 Daniela Zentrichová,
 člen pořadatelského týmu

otrokovické svahy:  
letos i nordic walking
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Nejprve v polovině června 
bojovali dorostenci a junioři  
o republikové medaile. Shodně 
stříbrné medaile získali juniorští 
trojskokani Lukáš Budík a Victorie 
Kuchmister. Z bronzové medaile ne-
byl rád půlkař Matěj Eliáš, který chtěl 
zabojovat o nominaci na MS junio-
rů. Pro všechny jmenované však 
tyto výkony znamenaly nominaci 
do reprezentace ČR a také na ná-
sledné zahraniční starty. Dorostenec 
Matěj Hejčl obsadil kvalitní 6. místo  
v chůzi na 5 km a junior Petr Bár-
tek se blýskl osobákem v trojskoku  
a překvapivým sedmým místem. 

O týden později se v Hodo-
níně uskutečnilo MČR mužů  
a žen. Vyprodané tribuny nově 
zrekonstruovaného stadionu 
vyburcovaly spoustu sportovců  
k vynikajícím výkonům. Lukáš Budík 
poprvé v kariéře překonal patnác-
timetrovou hranici v trojskoku, 
a to hned třikrát, a skok 15,23 m 
znamenal bronzovou medaili  
v mužské kategorii. Victoria 
Kuchmister obsadila šesté místo 
v trojskoku žen a tím dovršila vý-
bornou první polovinu letošní 
sezony. Oba trojskokani pak repre-
zentovali na skvěle obsazeném ju-
niorském pětiutkání ve Slovinsku. 
Zde v silné konkurenci ve svých 
reprezentačních premiérách do-
skočili  shodně na šestá místa. 
Na témže mítinku obsadil Matěj 
Eliáš 9. místo na trati 800 m, když 
předtím dokázal na stejné trati zví-
tězit na Pražských memoriálech  
v kategorii mužů.

 Starší i mladší žactvo bojovalo 
na Letní olympiádě dětí v Olo-
mouci 26.–30. června. V družstvu 
Zlínského kraje se představila hned 

šestice dívek a hochů. V obrovské 
konkurenci se nejvíce dařilo mladší-
mu žákovi Marku Kunčarovi, který  
v osobním rekordu ve skoku dale-
kém 505 cm postoupil do finále 
a obsadil 10. místo. Starší žákyně 
Adéla Orbesová předvedla nej-
lepší osobní čas v běhu na 300 m  
42,03 s a jen o pár setinek nepostou-
pila mezi finálovou osmičku, skon-
čila na 9. místě. Ve starší kategorii 
hochů pak Vojta Pražák obsadil  
v oštěpu celkové 10. místo. Všich-
ni se tak podíleli na výborném 
bodovém výsledku našeho kraje.

A my budeme věřit, že se žac-
tvu bude dařit i na zářijovém MČR 
v Jablonci. Dobrou formu totiž 
potvrdili hned začátkem září na 
17. ročníku EKAG – Evropském 
týdnu atletiky žactva v Brně. Zla-
to ze skoku dalekého si přivezl 
Marek Kunčar za výkon rovných 
5 m. Stříbro ve vrhu koulí patří ve 
starším žactvu Vojtovi Pražákovi, 
který předvedl výkon 12,67 m  
a nový osobní rekord přinesl Adéle 
Orbesové bronz v běhu na 300 m 
starších žákyň, jen 10 setin od zlaté 
medaile. Dlužno dodat, že Adéla 
absolvovala den před tímto zá-
vodem baráž o 1. ligu žen, kde při-
spěla k vítězství sprinterské štafety 
4x 100 m a v běhu na 200 m brala  
4. místo za vynikající čas 26,40 s. Zdá 
se, že i v této ještě ne čtrnáctileté 
sprinterce roste naší atletice naděje 
do budoucna.

Na této baráži se představilo druž-
stvo mužů TJ Jiskra a 10 závodnic 
oddílu v barvách Atletické akade-
mie Zlínského kraje. Právě  družstvo 
Atletické akademie zásluhou vítěz-
ství Mitevové v dálce, Kuchmister 
v trojskoku, Macurové na 5 000 m  
a štafety 4x 100 m Orbesová, 
Kuchmister, Mitevová a Ufnárová cel-

kově zvítězilo o 20 bodů před AK Zlín  
a podívá se v příštím roce opět do 
1. ligy. To je výborný počin, pro-
tože v Atletické akademii dostávají 
prostor mladé nadějné závodnice 
a závodníci  z menších klubů, kteří 
by se na velké závody prosadili jen 
stěží. Výsledky jsou po necelých 
dvou letech vidět na výkonech Eli-
áše, Budíka, Kuchmister, Buršíkové, 
Samohýlové a dalších, kteří využí-
vají dobrých podmínek ke kvalitní 
přípravě. A není nutné vozit dítě za 
podmínkami do vzdálených míst  
a hledat podmínky jinde. Muži v ba-
ráži obsadili v nekompletní sestavě 
8. místo, když se blýskli několika vý-
bornými výkony, ale chybějící opory 
Budík, Mikuláček, Podhajský  a další 
byly citelně znát. 

V neděli 4. září pak předvedl 
v Chebu na finále MČR družstev 
vynikající výkon Matěj Eliáš, který 
na 800 m obsadil skvělé 5. místo 
a mezi nejlepšími českými běžci 
vylepšil svůj osobní i náš oddí-
lový rekord na 1:50,38!  Tento čas 
byl určitě náplastí na čtvrté místo  
z MČR do 22 let konaného předchozí 
víkend v Brně. Na témže MČR obsa-
dila v trojskoku Victoria Kuchmis-
ter šesté místo a oba závodníci, 
ač věkem patřící mezi juniory, byli  
s umístěním zdravě nespokojeni  
a budou, stejně jako ostatní, vyhlížet 
další závody.

Také pořadatele z oddílu atletiky 
TJ Jiskra čeká pořadatelsky rušný 
podzim.  Na domácím stadionu 
by mělo proběhnout ještě několik 
závodů jako Středoškolský pohár, 
Krajské finále soutěže atletických 
přípravek a celostátní akce Sportuj 
jako Zátopkovi. Stadion se zcela 
určitě při kvalitně uspořádaných 
jarních celostátních akcích osvěd-
čil a osvědčili se i zkušení a obětaví 
pořadatelé z atletického oddílu TJ 
Jiskra. Ti již od léta připravují na 
5. listopad  22. ročník Memoriálu 

MUDr. Podmolíka v půlmaratonu 
a dalších doprovodných závodech. 
A těší se, že po dvou letech růz-
ných omezení, zákazů a restrikcí 
proběhne všechno jako dříve. 
Tedy jako oslava zdravého pohybu  
a běhání,  a to napříč všemi katego-
riemi.  Spokojenost všech účastní-
ků pořádaných závodů je vždy tou 
nejlepší odměnou pořadatelům  
z atletického oddílu TJ Jiskra.

Atletika je rozmanitý sport za-
hrnující nejen běhání, ale i skoky 
a vrhačské disciplíny.  Ve všech 
družstvech mládeže se určitě najde 
místo pro další zájemce. Uplatnit 
se může doslova každý, stačí přijít 
a nebát se zkusit hýbat vlastním tě-
lem sám za sebe, bez závislosti na 
výkonu kamaráda. Již mnohokrát 
se ukázalo, že zdánlivě nemotorný 
kluk či holka měl skryté vlohy na ně-
kterou z mnoha atletických disciplín. 
Takže přijďte si zkusit atletiku, jsme 
na stadionu TJ Jiskra Otrokovice 
každý všední den odpoledne. Nikdy 
není pozdě začít!  atleti tJ Jiskra

Úspěchy atletů Jiskry v zahraničí  i na domácích šampionátech

Všechny tři letní měsíce jsou vždy ve znamení atletických klání ve 
všech kategoriích. I letos se naši závodníci i závodnice  představili 
na mnoha z nich a dosáhli velmi zajímavých výkonů, díky kterým 
obsadili ceněná umístění.

mladé atletické naděje

uplatnění najde každý

Reprezentanti. Victorii Kuchmister a Lukáši Budíkovi se podařilo svými výkony 
na MČR juniorů nominovat do reprezentace ČR.  Snímky: atleti tJ Jiskra

Vítěz. Marek Kunčar si na EKAG doskočil 
pro zlatou medaili.
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Tým povedeš do nové sezony 
poprvé jako kapitán. Překvapila 
tě tato volba?
Každopádne prekvapila, asi podobne 
ako všetkých ostatných. 

Co pro tebe znamená být kapi-
tánem A-týmu?
Znamená určitú zodpovednosť.  

A je mi jasné, že ľahšie by mi bolo 
bez pásky, ale rozhodol som sa tomu 
postaviť čelom. 

V mužstvu Panterů jsi od roku 
2019, našel sis tady práci, považu-
ješ se už trochu za domácího hráče?
Od bodu, keď ma zdravia ľudia na 
ulici, sa tu cítim domáci. 

Jak moc se od tvého příchodu 
změnilo mužstvo?
Odkedy som v Panteroch, tak sa muž-
stvo každým rokom mení, paradoxne 
tento rok ostalo takmer rovnaké, to 
môže byť našou výhodou. 

Přibylo do něj hodně tvých 
krajanů. Jak to vnímáš?
Teší ma, že Slováci sú pevnou časťou 
jadra tímu, a všetci by mali hrať  „prvé 
husle“. 

Hodně jich reprezentuje. Ty  
a národní tým, to je už uzavřená 
kapitola?
Určite by som nechcel povedať, že 
som skončil reprezentačnú kariéru, tu 
som totiž ešte poriadne ani nezačal.

Šéf klubu Karel Ťopek prohlásil, 
že tým má na čtvrtfinále. Souhlasíš?
Ako som už spomínal, tím ostal 

pokope, a to môže byť našou vý-
hodou. Minulý rok sme ukázali nutne 
minimum, aby sme mohli prežiť, roz-
hodne sa tento rok chystáme na viac. 

Plánuješ, že bys zůstal v Čes-
ku, nebo se jednou vrátíš na Slo-
vensko?
Tuto otázku riešim rok od roku, uká-
že čas, zatiaľ sa v Česku cítim veľmi 
dobre. 

Co se ti líbí na Otrokovicích a co 
ti tady chybí ze Slovenska?
Zo Slovenska mi chýbajú asi najvi-
ac ľudia, ale keďže som pôsobil vo 
viacerých tímoch, tak by mi chýbali 
nech by som bol kdekoľvek. Na Ot-
rokoviciach sa mi páči, že to je malé 
mesto, so všetkým potrebným a kto-
rému nechýba rodinný duch.
 Panthers otrokovice

kapitán Panterů Peter nehila: Rozhodne sa tento rok se chystáme na viac
Otrokovičtí Panteři vstoupili 10. září do nové superligové sezony,  
a to hned s několika změnami. Jednou z těchto změn je i nový 
kapitán týmu, kterým se stal slovenský útočník Peter Nehila. Peter 
je stabilní hráč mužského áčka, který v Otrokovicích hraje již třetí 
sezonu. 

PŘIJĎ FANDIT PANTERŮM! 
9. 10. 2022  FB Hurrican Karlovy Vary
22. 10. 2022  FBC Liberec
19. 11. 2022  1. SC Tempish Vítkovice

Sleduj nás na sociálních sítích
PanthersOtrokovice panthersotrokovice

Celkem jedenáct cenných kovů 
přivezla  partička otrokovických 
westernových střelců z XVII. Mistrov-
ství Evropy v akční kovbojské střelbě. 
Závody se konaly v polovině srpna  
v Domaniži na Slovensku. 

Mistrovství se zúčastnilo 182 střel-
ců z 13 zemí světa.  Spolek westernové 
střelby Otrokovice reprezentovalo 
8 střelců, z toho jedna dáma. A vý-
sledky? Celkem jsme získali 1 zlatou, 
5 stříbrných a 5 bronzových medailí. 
Musím vysoce ohodnotit pořadatele 
z řad Slovenské asociace westernové 
střelby, která nejen zajistila vysokou 

úroveň střeleckých stanovišť, ale  
i sociální zabezpečení účastníků mi-
strovství v době volna. S ničím lepším 
jsem se za ta desetiletí mojí střelecké 
činnosti ještě nesetkal. Zaslouží si 
velkou poklonu. Na závěr bych chtěl 
mockrát poděkovat sponzorům  
a podporovatelům, a to především 
městu Otrokovice, za významnou 
pomoc, kterou nám svým přispě-
ním umožňují rozvíjet střelecký sport  
a zúčastňovat se střeleckých soutěží 
nejen u nás, ale i v zahraničí.   
 Vladimír Lukačovič,

 předseda Spolku westernové střelby    

Střelecká soutěž vynesla otrokovickým cenné kovy
Třicítka hráčů ovládla 12. srpna  
beachvolejbalová hřiště v rekreačním 
areálu Štěrkoviště, aby našla vítě-
ze ŠtěrkCupu 2022 – losovacího  
beachvolejbalového turnaje dvojic. 
Tím byl současně slavnostně zahájen 
provoz na sportovištích.  

Ideální počasí pro hru provázelo 
celý sobotní turnaj, který odstar-
toval v deset hodin dopoledne  
a svého vítěze našel po sérii postu-
pových utkání až v podvečer. Prvním 
odehraným setem zahájil turnaj 
místostarosta Ondřej Wilczynski, 
který následně odehrál i celou zá-
kladní část. „Vzít po letech do ruky 
míč pro mě byla velká výzva, ale hru 
jsem si stoprocentně užil,“ zhodnotil  
s úsměvem Wilczynski.

Absolutními vítězi se stala dvoji-
ce Bára Novotná a Libor Vondráček. 
Právem jim tak patřil putovní pohár. 

„Je skvělé, že město vytváří pod- 
mínky nejen pro klubovou činnost, 
ale i volně sdružené amatérské spor-
tovce. Hřiště využíváme průběžně 
celou sezonu a rekonstrukce je urči-
tě posun k lepšímu. Už se těšíme, 
co bude následovat,“ uzavřel vítěz 
turnaje Libor Vondráček.  

ŠtěrkCup 2022 byl současně 
prvním turnajem dvojic odehraným 
na nových hřištích, která na jaře le-
tošního roku prošla kompletní revita-
lizací. „Turnaj nám dokonale předve-
dl, že i toto sportoviště je schopno 
pojmout menší sportovní událost  
a poskytnout dobré podmínky pro 
její organizaci. Navíc už na jaře by 
měly investice pokračovat výstavbou 
nového sociálního zázemí a prostor 
pro občerstvení. Nová sezona tak 
bude zase o něco atraktivnější,“ uvedl 
místostarosta.  (vac)

Putovní pohár Štěrkcupu má nového majitele

Správná odpověď ze str. 4.: a) jako řidiči nemotorového vozidla...
V tomto místě v blízkosti Městské polikliniky se jedná o křížení páteřní stezky pro chodce 
a cyklisty ve směru Otrokovice – Zlín se silnicí I. třídy č. 55, kde stezka přechází v přechod 
pro chodce. Pro cyklisty zde tedy platí, že nesmí na jízdním kolem přejíždět přes přechod 
pro chodce. Musí sesednout z jízdního kola a přechod pro chodce přejít jako chodci. 
Cyklisté, kteří přes přechod pro chodce přejíždějí, se dopouští přestupku dle ustanovení 
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., za který jim může být uložena pokuta 
příkazem na místě do 2 000 Kč nebo ve správním řízení od 1 500 Kč do 2 500 Kč.


