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Nové stromořadí u dálnice je vysázeno

se jménem. Nové stromořadí, které čítá celkem 90 stromů, vzniklo  
během dvou let nedaleko dálnice D1 u obslužné komunikace vedoucí  
k elektrorozvodně Jaříč. Desítky lip, javorů a ovocných stromů tam vysa-
dili obyvatelé Otrokovic v rámci kampaně Sázíme budoucnost. Letošní 
3. ročník se uskutečnil 1. října a navázal na loňskou výsadbu, při níž se 
podařilo vysadit pětapadesát dřevin, tento rok to bylo dalších pětatřicet. 
Každý, kdo se do kampaně zapojil, obdržel visačku i se jménem, díky níž 
může pozorovat, jak se jeho stromu daří. 
 (šar), foto: Šárka Šarmanová

V poslední době se stále častěji 
objevovaly hlasy, které upozor-
ňovaly na nejednotnost označení 
jedné z místních částí Otrokovic. 
Zatímco pamětníci často mluvili 
o Bahňáku, mladší generace této 
části obvykle neřekne jinak než 
Baťov. „Chtěli jsme dát jednotný 
název části města, kde je baťovský 
duch patrný dodnes. Pravidelné 
ulice s baťovskými domky, Spole-
čenský dům, školy i průmyslový 
areál. To vše je zde díky bratrům 
Tomáši i Janu Antonínu Baťovi, kte-
ří se zasadili o rozvoj města. Bez 
jejich působení na našem území 
by Otrokovice nebyly tím, čím jsou 
dnes. Historii je třeba si připomí-
nat a předávat dalším generacím. 
V letošním roce jsme vybudovali 
pomník Jana Antonína Bati a při-
pomněli si 90. výročí úmrtí Tomáše 
Bati. Pojmenování místní části je 
dalším krokem, kterým se hlásí-
me k odkazu, jenž nám zde Baťové 
zanechali,“ uvedla starostka Ot-
rokovic Hana Večerková s tím, že 
pro pojmenování Baťov se vyslovili 
také lidé v anketě, která proběhla  
v Otrokovických novinách a na 
webu města.  

Hlavním iniciátorem sjednocení 
názvu místní části byl Vít Marek, 
zakladatel projektu Ať žije Baťov. 
„Projekt ‚Ať žije Baťov!‘ jsem 
založil v lednu loňského roku, 
abych pomáhal šířit povědomí  
o zajímavé historii Baťova. Mrzelo 
mě, že přestože všichni této části 
města říkají Baťov, její oficiální 
jméno bylo stále Bahňák. Proto 

jsem jako název projektu zvolil 
frázi, kterou zvolili zastupite-
lé města v roce 1933 po prvním 
schválení tohoto nového jména: 
„Ať žije Baťov!“. Rozhodl jsem 
se psát články o tématech, na 
která se v Otrokovicích bohužel  
v posledních letech pozapomně-
lo a přiblížit občanům historii 
spojenou s firmou Baťa. Nejdříve 
přes sociální sítě, web a později  
i prostřednictvím Otrokovických 
novin. Poté, co se projekt dostal 
do povědomí občanů, obrátil jsem 
se letos na jaře s návrhem na pře-
jmenování této části města na paní 
starostku. Přes léto se pracovalo na 
právním ukotvení celé záležitosti  
a 21. září byla změna názvu schvá-
lena zastupitelstvem Otrokovic. 
Děkuji paní starostce a všem za-
stupitelům, kteří pro změnu názvu 
hlasovali,“ vzkázal Vít Marek.   

Označení Baťov je používáno 
jako zaužívané názvosloví místních 
částí (městských čtvrtí). Otrokovi-
ce nejsou statutární město, proto 
se nemohou dělit na městské části 
nebo městské obvody. Užívá se 
pojem „místní část“ nebo „městská 
čtvrť“. Právě v rámci tohoto neofi-
ciálního pojmenování  se objevu-
je název Bahňák – Baťov, ale taky 
Trávníky, Újezdy, Střed atd. 

Obyvatel se změna názvu nijak 
nedotkne. Tento údaj se neuvádí 
v osobních či jiných dokladech. 
Promítne se v informačních ma-
teriálech města či na mapách.  
 Lenka vaculová,

 tisková mluvčí

Bahňák, nebo Baťov? Dva názvy pro jednu z místních částí 
Otrokovic. To je už minulostí. Zastupitelé totiž rozhodli, že se 
jednotně začne používat název Baťov. S ohledem na historické 
skutečnosti tak město vzdává hold Baťům. Tato změna začne 
platit od 1. ledna příštího roku. Obyvatel dotčené části se však 
změna nijak nedotkne. 

místní část otrokovic ponese 
od příštího roku název Baťov
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Poslední zářijový víkend patřil 3. ročníku michalfestu a michalské pouti

Rozjezd. Třetí ročník Michalfestu odstartovala zlínská pop-rocková kapela Září.

Zlíňáci. Michalfest je především přehlídka známých i méně známých kapel. Ke 
stálicím na zlínské rockové scéně bezesporu patří i skupina Jackye.

Nedělní pohoda. Michalskou pouť odstartovala v neděli dopoledne již tradičně 
dechová muzika, letos v podání DH Nivničanka.  

Pro děti. Michalská pouť je především zábavou pro děti, proto bylo nedělní od-
poledne věnováno i jim. O zábavu se postarali klauni Sáša a Váša.

Energičtí. Závěr Michalské pouti patřil 
domácím i světovým hitům rocku, které 
předvedlo seskupení  Best of Rock.

Z metalového soudku. V rámci sobotního programu se představily také dvě 
metalové kapely, a to Imortela (vlevo) a Rissla (vpravo).

tady a teď. Tato kapela je již stálicí, která pravidelně vystupuje na otrokovických 
akcích. Ne jinak tomu bylo i na Michalské pouti.

oblíbená atrakce.  Na žádné pouti 
nesmí chybět kolotoče či oblíbené „labu-
tě“. 
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Vážení čtenáři, 
rok co rok slýcháme, že státní 

svátek 28. října, oficiálním ná-
zvem „Den vzniku samostatného 
československého státu“, je naším 
nejvýznamnějším svátkem. Usi-
lovnost, s jakou to mnozí řečníci 
neustále zdůrazňují, svědčí více  
o jisté vnitřní nejistotě těchto 
řečníků než o skutečnosti samé. 

   Samotný svátek totiž prošel 
v průběhu své historie mnoha 
proměnami. Když byl v říjnu roku 
1919 vyhlášen zákonem, bylo jeho 
smyslem především legitimizovat 
státotvorné snahy osobností, které 
se podílely na vzniku samostatné-
ho Československa. Úřady nebo 
školy byly přísně instruovány, že 
oslava svátku se má uskutečnit se 
vší důstojností. V opačném přípa-
dě hrozily nezanedbatelné sankce. 

Pro novou republiku se svátek 
stal oslavou počátku nové, skvělé 
éry, jakéhosi předělu mezi vším 
špatným a dobrým. Tomuto éto-
su odpovídala i jistá pompéznost, 
s jakou byl slaven. Svátek byl od 
samého počátku spojen také  
s osobností T. G. Masaryka, jehož 
obraz laskavého „tatíčka“ měl  
v myslích lidí nahradit zažitý obraz 
stařičkého mocnáře. V neposlední 
řadě byl svátek rovněž oslavou 
československých legií, jejichž pů-
sobení na bojištích první světové 
války přesvědčilo mocnosti, aby 
souhlasily se vznikem Českoslo-
venska.

   Během nacistické okupace 
v době druhé světové války, kdy 
byl svátek z pochopitelných dů-
vodů zrušen, se jeho obraz stal  
v myslích obyvatel nenáviděné-
ho protektorátu symbolem vzdoru  
a touhy po ztracené svobodě. Po 
osvobození v roce 1945 se pro-
to jeho oslavy nesly především  
v duchu znovunabyté svobody 
a silného sentimentu, který zdů-
razňoval kontinuitu první a třetí 
československé republiky. 

Pro komunistický režim po 
roce 1948 se svátek odkazující na 
demokratickou první republiku 
stal velmi rychle nepohodlným. 
Proto došlo k jeho proměně ze 
„Dne vzniku samostatného státu“ 
na tzv. „Den znárodnění“ připomí-
nající Benešovy dekrety, kterými 
byly v roce 1945 znárodněny banky 
a klíčové průmyslové podniky. 
V paměti národa však původní 
význam svátku nikdy zcela ne-
vymizel, což se ukázalo zejména 
během uvolnění režimu koncem 
šedesátých let. V době následné 
tzv. „normalizace“ proto svátek 

raději nebyl slaven vůbec. K jeho 
obnovení došlo až při příležitosti 
70. výročí vzniku Československa 
v roce 1988. Toho roku i roku ná-
sledujícího však svátek více než 
připomínkou zrodu společného 
státu byl spíše spouštěčem ma-
sových demonstrací a protestů 
protikomunistické opozice.

   Po listopadu 1989 se étos svát-
ku v mnohém podobal situaci  
v roce 1945 – svátek se stal pře-
devším symbolickým vyjádřením 
návratu země ke svobodě a demo-
kratickým ideálům první českoslo-
venské republiky. 

Těžkou ranou pro oslavu vzniku 
Československa byl ovšem rozpad 
společného státu Čechů a Slová-
ků v roce 1992. Vynořila se totiž 
legitimní otázka, zda má smysl 
jednostranně slavit vznik již ne-
existujícího státu (na Slovensku 
mezi lety 1993–2021 nebyl 28. říjen 
státním svátkem). Nutno přiznat, 
že tento nezanedbatelný vnitřní 
rozpor vlastně nikdy zcela uspoko-
jivě vyřešen nebyl. 

   Rozdíl v chápání tohoto svátku 
na české a slovenské straně má 
samozřejmě své hluboké histo-
rické kořeny. Avšak i přes tento 
rozdíl zůstávají vztahy Čechů 
a Slováků dlouhodobě vysoce 
nadstandardní – chtě nechtě se 
na jazyk vkrádá poněkud zpro-
fanované slovo bratrské. A to 
nepochybně především zásluhou 
bezmála sedmi desetiletí společné 
státnosti. 

Ve světě zmítaném stále více 
rozbroji a vzájemným nepo-
chopením, v posledních měsících 
dokonce již otevřenou válkou, jsou 
takové vzájemné vztahy dvou sou-
sedních národů nesmírně cennou 
hodnotou. Možná, že právě tato 
hodnota by se mohla stát zce-
la legitimním a důstojným zá-
kladem k oslavě vzniku dnes již 
neexistujícího státu. A zdá se, že  
k podobnému přesvědčení dospě-
la již i slovenská společnost, když 
se 28. říjen rozhodnutím slo-
venského parlamentu stal od roku 
2021 opět státním svátkem i na 
Slovensku. 

V prosinci letošního roku si 
připomeneme 30 let od chvíle, 
kdy se cesty státností našich ná-
rodů rozešly. Nerozešli se však 
Češi a Slováci. Mají dnes k sobě 
v mnohém paradoxně blíže, než 
tomu bylo v dobách existence 
společného státu. A to je něco, co 
stojí za to oslavit.

 Petr klokočka,
 kronikář města Otrokovice 

Nová opičí dráha na Baťově vznikla 
jako jeden z projektů PohNi městem

otRokovické NoviNy

Úvodní slovo

komunální volby ve městě vyhrálo aNo 2011

Celé hřiště je zaměřeno především 
na rovnováhu. Nejenom děti si tak 
mohou vyzkoušet balanční klády, 
kladinu pevnou i zavěšenou, lano 
visuté i se závěsnými madly, ruč-
kovací madla, lano ve tvaru „V“ i ho-
rizontální a houpací síť. 

Vzhledem k tomu, že opičí drá-
ha byla umístěna v přírodním 
prostředí, byly podle toho také 
zvoleny odpovídající materiály. 
„Hřiště je z akátového dřeva, kte-
ré je jednou z nejtvrdších, a tedy  
i nejodolnějších domácích dřevin. 
Výhodou také je, že oproti jiným 
dřevinám po vyschnutí na povrchu 
netvoří třísky,“ popsal Jakub Tesař  
z odboru rozvoje města Měst-
ského úřadu Otrokovice s tím, že 
nosné konstrukce herních prvků 
jsou z akátových kůlů o průměru  
120–250 mm. Lanové prvky a sítě 
jsou vyrobeny z lan s vícepra-
menným ocelovým jádrem ople-
teným přízí. Opičí dráhu si mohou 
vyzkoušet všechny věkové katego-
rie, jelikož nosnost každého prvku je  
130 kg. Celkové náklady herních prvků  
a zatravňovacích rohoží byly vyčísle-
ny na 432 tisíc korun.

Opičí dráha je třetí investicí, která 
byla letos realizována díky projektu 
„POHNI městem“. Na jaře se z nových 
herních prvků těšily děti v mateřské 
škole na Trávníkách, v létě bylo 
dokončeno nové workoutové hřiště 
a venkovní posilovna v Kvítkovicích 
na ul. Padělky. Z loňského roku tak 
k realizaci zbývá jen osvětlení v ulici 

Bařinky. To bude hotové do konce 
podzimu.

Možnost podílet se na tzv. par-
ticipativním rozpočtu a zapojit se 
do utváření podoby města měli 
občané Otrokovic v loňském roce 
poprvé. A jelikož se projekt setkal se 
zájmem veřejnosti, proto pokračuje  
i letos. Každá ze čtyř místních částí 
má k dispozici 500 tisíc korun. Do 
tohoto limitu mohou lidé navrhovat 
projekt, který bude následně za-
řazen do veřejného hlasování. Loni 
lidé nakonec vybírali z 12 návrhů, 
letos šlo do hlasování 9 projektů. 
„Realizované návrhy jsou pro obča-
ny signálem, že má smysl přemýšlet 
nad tím, co jim ve městě chybí. Vidí, 
že mohou ovlivnit místo, kde žijí,  
a to je přesně smysl celého projek-
tu a našeho snažení. Chceme, aby 
lidé nebyli lhostejní ke svému okolí 
a tvořili jej spolu s námi. Může se stát, 
že navržené projekty jsou mimo fi-
nanční limit. Pokud jsou ale smyslu-
plné, necháváme si je jako inspiraci  
a lidé se jejich realizace mohou do-
čkat třeba v rámci jiných investičních 
akcí města. Jsme rádi, že se lidé za-
pojují a už teď mohou přemýšlet, co 
by navrhli v příštím roce. S ‚POHNI 
městem‘ totiž hodláme pokračovat,“ 
uzavřela starostka města Otrokovice 
Hana Večerková. 

S vítěznými projekty letošního 
ročníku se budete moc seznámit  
v dalším vydání Otrokovických 
novin.  Lenka vaculová,

 tisková mluvčí města

Zasportovat si a především si užít zábavu mohou nově dospělí  
i děti u Městské sportovní haly na Baťově. Vystavěna tam byla opičí 
dráha, kterou v loňském roce lidé navrhli a hlasováním vybrali  
k realizaci v rámci projektu „POHNI městem“.

Osmatřicetiprocentní zisk pro hnutí 
ANO 2011 v Otrokovicích. Ve tři-
advacetičlenném zastupitelstvu 
města to znamená celkem deset 
mandátů a jasné vítězství v komu-
nálních volbách, které se konaly  
o víkendu 23. a 24. září. 

K volebním urnám v Otrokovi-
cích přišlo celkem 5 822 voličů  
z celkových 14 073, což představu-
je 41,37 %. Nejvíce platných hlasů 
odevzdali lidé hnutí ANO 2011, 
které získalo celkem 47 080 hlasů. 
Na druhém místě skončila VIZE 21 
s podporou SPD, které voliči dali 
celkem 16 603 hlasů, což znamená 
zisk celkem tří křesel v zastupitel-
stvu. Stejný počet mandátů získalo 
také OTROKOVICE SRDCEM. To ob-
drželo celkem 15 392 hlasů. 

Do třiadvacetičlenného zastupi-
telstva usednou také členové hnutí 

Občané OE s podporou Pirátů, kteří 
získali 11 039 hlasů, tedy dvě křesla  
v zastupitelstvu. Dva mandá-
ty získala KDU-ČSL s 9 312 hlasy, 
po jednom křesle získala ČSSD  
(9 012 hlasů), Občanská demokra-
tická strana (7 785 hlasů)  a také 
OMMO – hlas občana (7 167 hlasů). 

V rámci povolebního vy-
jednávání byla nakonec se-
stavena nová koalice, která je 
složena ze zástupců ANO 2011, 
Občanů OE s podporou Pirátů, 
KDU-ČSL, OMMO – hlas občana, 
ČSSD a ODS. Celkem bude mít 
17 mandátů. 

V listopadovém vydání Otro-
kovických novin se budete moci 
seznámit s programovými body 
koaliční smlouvy, novými členy za-
stupitelstva, radou města i novým 
starostou či starostkou.  (šar)
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městská policie

Dopravní kvíz 

 Správnou odpověď najdete na str. 16

cyklista je povinen za snížené viditelnosti:
a) mít za jízdy rozsvícen alespoň světlomet s bílým světlem svítícím 
dopředu (zadní osvětlení zákon nevyžaduje) 
b) mít za jízdy rozsvícenu alespoň zadní svítilnu se světlem červené 
barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy (přední světlomet 
zákon nevyžaduje)
c) mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu  
a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem 
červené barvy

Naše město se dlouhodobě zaměřuje na budování cyklistické in-
frastruktury, kterou se snaží zlepšovat podmínky pro individuální 
přepravu lidí do práce, škol nebo za zábavou na kolech. Pokud se 
i vy přepravujete v brzkých ranních nebo naopak pozdních ve-
černích hodinách na kole, kdy je snížená viditelnost, nebo jezdíte 
po frekventovaných silnicích, nikdy nezapomínejte na to, abyste 
byli pro ostatní účastníky silničního provozu dostatečně viditelní. 
Kromě mnoha variant reflexních prvků, které mohou být součástí 
oblečení, obuvi, batohů nebo samotných kol, definuje náležitosti 
osvětlení cyklisty také zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Spolek AutoMat titulem Cyk-
loměsto oceňuje města, která se 
starají o cyklistickou a chodeckou 
infrastrukturu. Využívá přitom data 
z kampaně Do práce na kole. V Otro-
kovicích se květnové výzvy Do prá-
ce na kole rok co rok účastní stále 
větší počet obyvatel, kteří dosahují 
skvělých výsledků. Letos například 
samotný jednotlivec dokázal na kole 
ujet úctyhodných 4 028 kilometrů. 
Jiný pak zdolal 546 kilometrů po 
vlastních nohou. K tomu 41 týmů 
dosáhlo stoprocentní pravidelnosti. 
Mezi pravidelnými účastníky nechy-
bí ani starostka Otrokovic Hana Ve-
čerková, která nevynechala žádný  
z ročníků. „Účast ve výzvě lidi nastar-
tuje k tomu, aby po jejím skončení 
jezdili i mimo soutěž. A to je z mého 
pohledu ten nejdůležitější efekt. Pro-
to výzvu podporuji a jezdím samo-
zřejmě taky. Ocenění Cykloměsto 
roku si velmi vážíme, ale neznamená 
to, že bychom přestali pracovat,“ říká 
s úsměvem starostka. Doprovodné 

akce na poli dopravy jsou součástí 
řady opatření a aktivit, které město 
dlouhodobě realizuje. „Máme 
spoustu dalších plánů na zlepšení 
infrastruktury tak, aby umožňovala 
bezpečnou jízdu cyklistům i pohyb 
chodcům. Jde zejména o další rozší-
ření sítě cyklostezek, opravy chodní-
ků a tras pro pěší i místa pro odpo-
činek. V některých lokalitách nám 
situaci komplikují majetkoprávní 
vztahy, ale to nás v žádném případě 
neodradí od hledání dalších řešení,“ 
říká Hana Večerková. 

Květnová výzva Do práce na kole 
bude pro Otrokovice příští rok jubi-
lejní. Ve městě se bude slavit 10. vý-
ročí této události. „Dosažení vysoké-
ho počtu ujetých či nachozených 
kilometrů je skvělé, ale pro nás 
výzva rozhodně není o výkonnosti, 
ceníme si především pravidelnosti. 
Podstatné je také budování týmové-
ho ducha, kdy se hlásí celé kolek-
tivy, které táhnou za jeden provaz 
a vzájemně se podporují. To vše 

pak přispívá k budování zdravého 
města, kde lidé rádi sportují a využí-
vají alternativní způsoby dopravy,“ 
vysvětluje Renáta Krystyníková, ot-
rokovická cyklokoordinátorka a ve-
doucí odboru dopravně-správního 
otrokovického úřadu. K udržitelné 
dopravě se jako cyklokoordinátorka 
staví především z hlediska odpo-
vědnosti vůči budoucnosti. „Důležité 
je zapojovat i děti. Kola a koloběžky 
vidíme stát u škol i školek. Pro bu-
doucnost našich měst bude zásadní 
právě to, jaké návyky svým dětem 
vštípíme. Myslím, že máme nakro-
čeno dobře, ale nesmíme v aktivitě 
polevit,“ zdůrazňuje Krystyníková. 

Otrokovice také jako první v rámci 
České republiky přijaly strategii „Vize 
0“ a každý rok ji také vyhodnocují. 
Cílem je zvyšování úrovně dopravní 
bezpečnosti, snižování dopravní ne-
hodovosti a popularizace problema-
tiky dopravní bezpečnosti. „Snažíme 
se dosáhnout toho, že do roku 2035 
nechceme mít na našem území 
žádná, ani lehká zranění – to je vize 
nula. A počet nehod nám skutečně 
klesá,” říká cyklokoordinátorka. 

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí

otrokovice jsou potřetí cykloměstem roku
Vítězem ankety o Cykloměsto Do práce na kole se letos opět staly 
Otrokovice. Protože pravidla ale třetí vítězství jednoho města  
v řadě neumožňují, přivítal Spolek AutoMat šesté největší město 
Zlínského kraje v Síni slávy. 

Teplo pohodlné postele vymě-
nil za kontejner na papír teprve 
dvacetiletý mladík, který se  
v jednom takovém v Otrokovicích 
uvelebil ke spánku. Netušil však, 
jaké mu hrozí nebezpečí v přípa-
dě, že by nádobu přijel vyvážet 
popelářský vůz. Naštěstí si jeho 
počínání všiml vnímavý obyva-
tel, který přivolal otrokovické 
strážníky.  „Hlídka na místě zjistila 
muže – cizince, který tvrdil, že je 
z Bulharska. Muž u sebe neměl 
žádný doklad totožnosti, proto 
byla na místo přivolána státní po-
licie, které se následně podařilo  
zjistit jeho totožnost,“ uvedl ře-
ditel Městské policie Otrokovice 
Tomáš Gromus. 

Strážníci muži následně vysvět-
lili, jak nebezpečné je přespávat  
v  kontejnerech, protože v přípa-
dě, že by ráno přijel popelářský 
vůz, nemuseli by si jej pracovní-
ci všimnout a hrozilo by mu tak 
vážné zranění. (red)

místo v posteli spal 
mladík v kontejneru

Není na co čekat – s modernizací 
energetiky, která přinese „ozelenění“ 
a především úsporu energií, je třeba 
začít okamžitě. To je motto otro-
kovických radních, kteří několik mě-
síců pracují s odborníky z ČEZ ESCO 
na budování Smart City Otrokovice. 
Tuto spolupráci oficiálně na konci září 
stvrdili smlouvou, kterou podepsali 
zástupci města a energetiků. 

Úlohou ČEZ ESCO je pomoci Otro-
kovicím s koncepcí chytrého města  
a s návrhy moderních úsporných 
energetických řešení, která budou 
mít i pozitivní vliv na životní prostře-
dí. „Energetiky jsme seznámili  
s prvními případy, kde by nám mohli 
pomoci s úsporami, protože ceny 
energií výrazně ovlivní náš rozpočet , 
tedy i možnost dalších investic. Mys-
lím tím například fotovoltaiku na stře-
še SENIORU, komplexní energetické 
řešení Městské polikliniky nebo nový 
systém vytápění pro školku na ulici 

K. H. Máchy, kde se teplo vyrábí ve 
staré plynové kotelně. Ale to je jen za-
čátek, možnosti pro spolupráci jsou 
mnohem širší,“ říká starostka Hana 
Večerková s tím, že k řadě úsporných 
opatření přistoupilo město již dříve 
především na poli soutěžení cen na 
komoditní burze v oblasti veřejného 
osvětlení nebo při správě budov.  

Vybudování smart city sahá 
mnohem dál. „Všichni řešíme rostou-
cí ceny energií a snižování energe-
tické závislosti na Rusku. A obnovi-
telné zdroje a energetické úspory  
v tom hrají klíčovou úlohu. Kon-
cept smart city zajistí, že jednotlivá 
řešení budou fungovat propojeně  
a město z nich bude mít největší uži-
tek. Chytré město znamená spolu-
práci mezi obory od energetiky přes 
dopravu, bytové hospodářství až po 
zdravotnictví a životní prostředí,“ 
vysvětlil generální ředitel ČEZ ESCO 
Kamil Čermák.  (red)

otrokovice spolupracují s odborníky z ČEZ Esco
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Už jste si zvykla na to, že místo 
s dětmi trávíte svůj pracovní čas  
v kanceláři?
Zatím se ještě s novou rolí sžívám. 
Ale i když většinu svého času nyní 
trávím v kanceláři, tak té možnosti být  
v kontaktu s dětmi jsem se úplně ne-
vzdala a ani se toho vzdát nehodlám. 
Děti pro mě znamenají aktivní relax, 
který si, pokud to jen trochu jde, uží-
vám. A to nejenom jako učitelka, ale 
už i jako čerstvá babička dvouměsíční 
vnučky. (smích)

Mateřská škola Otrokovice je 
složena ze sedmi pracovišť. Jak 
moc bylo náročné do toho systému 
proniknout?  
V  otrokovické škole působím třináct 
let, takže si troufám říct, že specifika 
jednotlivých pracovišť znám a vím, 
jak to tu všechno chodí. A musím 
konstatovat, že předchozí ředitelka 
paní Magda Zycháčková celý systém 
fungování školy nastavila skutečně 
dobře, proto jej nehodlám zásadně 
měnit. Na druhou stranu je pravdou, 
že každý jsme jiný a vnímáme věci 
rozlišně. Proto bych ráda zkusila ně-
které věci jinak, někde ubrat, jinde 
zase přidat. Domnívám se však, že 
nejdůležitější je zachovat kontinuitu 
a stavět na již dosažených kvalitách.  

Jsme prakticky ještě na začátku 
nového školního roku. Je pro vás 
stejný jako všechny předchozí, nebo 
je letos něco jinak, tedy pokud nepo-
čítám váš nástup do nové funkce?
Těch změn bylo hned několik. Na-
příklad 1. září jsme ve spolupráci se 
zřizovatelem mateřské školy městem 
Otrokovice otevřeli v budově Základní 
školy Trávníky novou třídu, čímž jsme 
mohli rozšířit kapacitu školy a vyhovět 
tak prakticky všem rodičům, aby se 
mohli vrátit do pracovního procesu. 
No a jednou ze změn je také fakt, že 

se zvýšil počet ukrajinských dětí, které 
vzděláváme. 

Kolik jste jich přijali a jak zvládáte 
jazykovou bariéru?
V letošním školním roce vzděláváme 
čtyřiadvacet dětí z Ukrajiny. Velkým 
přínosem je pro nás učitelka ukra-
jinské národnosti, která však v Otro-
kovicích žije již několik let. Díky své 
jazykové vybavenosti může s dětmi 
mluvit jak jejich mateřštinou, tak je 
také učit česky.  Odpadává nám 
tak právě jazyková barié-
ra nejenom mezi dětmi 
samotnými, ale i jejich 
rodiči. Nicméně ve ško-
le nemáme pouze děti  
z Ukrajiny, ale dlouhodobě 
vzděláváme děti také jiných 
národností s odlišným mateř-
ským jazykem, proto máme vytvo-
řeny jazykové skupiny pro podporu 
českého jazyka. 

Pomáhají vám s tím i moderní 
technologie?
V rámci výchovně vzdělávacího pro-
cesu se snažíme o maximální využití 
moderních technologií.  Disponuje-
me tablety s překladači, interaktivními  
programy, piktogramy, komunikační-
mi deníky, protože některé děti jsou 
skutečně velmi malé nebo vůbec 
nerozumí česky. Snažíme se využí-
vat jakékoliv způsoby alternativní 
komunikace tak, aby se dítě cítilo ve 
škole dobře a mohlo se bez problé-
mů integrovat do kolektivu. Digitální  
i alternativní komunikace využíváme 
rovněž při práci s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Musím říct, že Mateřská škola Ot-
rokovice patří, co do vybavenosti,  
k opravdu moderním školám. Ale 
přece – je něco, co vám aktuálně 
chybí a ráda byste na všechna pra-
coviště školy pořídila?

To, co bychom rádi uvítali, jsou inter-
aktivní tabule, které mají aktuálně 
pouze dvě naše pracoviště. Jinak 
musím říct, že máte pravdu, že škola 
je opravdu, co se moderních tech-
nologií týče, na velmi vysoké úrovni. 
V letošním školním roce jsme již  
z projektu stihli nově pořídit robotické 
pomůcky, digitální mikroskopy a plno 
dalších didaktických her podporují-
cích rozvoj digitální gramotnosti. 

Vaše škola přijímá také dvoule-
té děti. Kolik jich aktuálně ve škole 
máte a přináší to s sebou nějaké 
komplikace?
Letos máme na pracovištích zhruba 
šedesát dvouletých dětí, což není 
zrovna málo. Pravdou však je, že  
v posledních letech jde o jistý trend, 
který je patrný nejenom na naší škole, 
ale jde o celorepublikovou záležitost. 
Ekonomická situace nutí rodiče k rych-
lejšímu návratu do zaměstnání, takže 
i této situaci je potřeba se přizpůsobit. 
Některé děti zvládají odloučení od 
matky a počáteční adaptaci na nové 
prostředí a kamarády velmi dobře, 
ale pak jsou tu i děti, které přece jen 
potřebují větší péči a pomoc, což je 
pro učitelky někdy opravdu časově  
i organizačně náročné. Rádi bychom 
proto prostřednictvím projektu zís-
kali dvě chůvy, které by personálně 
posílily naše řady a pomohly nám  

s těmi nejmenšími. 
Aktuálně asi nejpal-
čivějším tématem této 
doby je ekonomická krize. 
Museli jste například 
navýšit ceny stravného?

Nevíme, co nás čeká, pro-
to chceme být v tomto roce 

hodně opatrní, co se investic 
týče. Od září jsme byli nuceni zvýšit 
ceny stravného. Nyní průběžně vy-
hodnocujeme, zda je toto navýšení 
dostačující, či ne.  

Hodně diskutovaným tématem 
jsou i teploty ve veřejných bu-
dovách. Jak k tomuto problému 
budete přistupovat ve školce?
Pokud to počasí umožňuje, tráví 
děti co nejvíce času venku. Ale jsou 
i dny, kdy jsou většinu dne v hernách 
na kobercových plochách nebo 
u stolečků a v době odpočinku 
na lehátkách, která jsou rovněž  
u země. Takže si neumím představit, 
že bychom ve třídách během zimy 
snižovali teplotu na 19 stupňů. V tom-
to směru mohu rodiče uklidnit, že  
v mateřských školách tímto směrem, 
pokud nám to legislativa nenařídí, 
určitě nepůjdeme. 

Projevila se už tato krize nějak 
na navýšení počtu rodin, které 
mají problém platit vám školné  
a stravné?
Bohužel ano. Troufám si říci, že na 

každé naší škole máme v průmě-
ru až pět takových rodin. S každou 
z nich, která má zájem, se snaží-
me spolupracovat a poradit jim, 
kam se mohou obrátit s prosbou  
o pomoc.

Každý nový vedoucí s příchodem 
do své funkce má hlavu plnou plánů. 
Mohla byste prozradit  ty vaše? 
Máte pravdu, mám plno nápadů, vizí, 
přání.  Čeká mě dlouhá cesta, která 
nebude vždy lehká, ale s tím jsem 
do této funkce šla a hodlám ji vyko-
návat, jak nejlépe dokážu. Co se týká 
nejaktuálnějších změn, tak již zane-
dlouho představíme nové webové 
stránky školy, které, jak věřím, uvítají 
nejen rodiče, ale i veřejnost. Ale pře-
devším bychom se chtěli aktivně za-
pojit do veřejného dění města, takže 
nás nyní bude veřejnost vídávat na 
různých akcích města. Již první vlaš-
tovkou bude akce Rozsvícení vánoční-
ho stromu, kde naše děti vystoupí  
s kulturním pásmem. Mimo to bychom 
rádi uspořádali vernisáž prací našich 
dětí na Otrokovické BESEDĚ. Takže 
doufáme, že se nám to všechno po-
daří a všichni už se na to moc těšíme. 
A co se týká těch dlouhodobějších, 
tak například bych chtěla dokončit 
projekt, který by měl pomoci dětem 
s přechodem do základní školy a tím 
snížit počet dětí s odkladem školní 
docházky. Nově příchozím dětem 
bychom chtěli ulehčit adaptaci pomo-
cí adaptačního programu. Dále bych 
ráda, abychom mohli rodičům na-
bídnout participaci na vzdělávání for-
mou poradenských dnů s odborníky 
z řad zaměstnanců mateřské školy, 
také bych chtěla posílit vzdělávání 
pedagogických i nepedagogických 
zaměstnanců, kteří tuto možnost vítají 
a mají zájem si zvyšovat své znalosti.  
V oblasti investic bych ráda pokra-
čovala v revitalizaci našich zahrad. 
Příští školní rok bychom rádi zřídili 
další třídu pro děti s narušenou ko-
munikační schopností.  A v budoucnu 
bychom byli rádi, kdyby se podařilo 
vybudovat venkovní učebny, jako je 
již na pracovišti Jožky Jabůrkové 1389, 
aby bylo možné co nejvíce činností 
přenést do venkovního prostředí. 

V kanceláři trávíte určitě spoustu 
času. Zbývá vám čas na odpočinek 
a koníčky?
V kanceláři jsem teď opravdu hodně 
a nastaly i okamžiky, kdy jsem si sama 
uvědomila, že je načase vypnout  
a trochu relaxovat, protože ctím hes-
lo: „Unavený ředitel rovná se špatný 
ředitel“. Takže teď se snažím najít 
rovnováhu mezi pracovní náplní  
a soukromým životem. Mým nej-
větším koníčkem je čas strávený  
s rodinou, která je pro mě vším. 
 Šárka Šarmanová

Čeká mě dlouhá cesta, která nebude lehká, říká nová ředitelka mŠ ivana Šímová

Každý nový školní rok s sebou přináší spoustu změn. V Mateřské 
škole Otrokovice jich nastalo hned několik. Asi tou nejzásadnější 
je změna na postu ředitelky, kterou se od září  stala Ivana Šímová.
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...městská knihovna doporučuje

kateřina Dubská: 
Člověk Gabriel em 

Vydali jsme se na cestu toho roku, 
kdy zima byla příliš krutá a jaro stá-
le nepřicházelo. Kola našich vozů se 
roztočila proti proudu řeky, která 
se úžila tím víc, čím blíže jsme byli 
velkému městu, ve kterém lidé 
mluvili rachotivou řečí a žil v něm 
císař vládnoucí velké říši. Roztočila 
se i kola mého života, který, dopo-
sud uzavřen v náruči mé rodiny  
a v divoké kráse našich koní, se 
začal ubírat směrem, kde víno 
teče proudem, slivovice odpočívá  
v chládku a kde ženy jsou voňavé 
a oblé jako čerstvě napadané me-
ruňky. Jak jsem se dostal z místa, 
kde se Dunaj vlévá do širého moře, 
až pod buchlovské kopce? Budu 
vám vyprávět příběh o snech,  
o přátelství, lásce, válce i větříku.... 

Juraj Červenák: 
Pro hrst dukátů 

Žhavé léto roku 1601. V kremnické 
mincovně, kde z drahých kovů vy-
těžených v uherských hornických 
městech razí nejlepší dukáty, 
tolary a groše v celé říši, došlo  
k vážnému incidentu – z pokladni-
ce zamčené na tři zámky zmizela 
razidla. Nevysvětlitelný zločin si 
žádá zkušeného vyšetřovatele,  
a proto komorský hrabě vyšle do 
zlatého města notáře Barbariče. 
Schemnitský vyšetřovatel doufá 
v rychlé vyřešení záhady, jenže 
ke krádeži želez přibude loupež 
mincí ze zásilky střežené proslu-
lými stříbrnými jezdci a vzápětí 
i první vražda. Navíc Barbariče 
vyhledají kapitán Stein a seržant 
Jaroš – jejich přítomnost celý pří-
pad ještě více zkomplikuje...

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

Děti babičkám a dědečkům zazpí-
valy a zarecitovaly básničky, za které 
byly odměněny velkým potleskem. 
„Děti ze třídy Čtyřlístek zazpívaly 
školkovou hymnu a zarecitovaly 
několik básniček. U stolečku se všich-
ni představili a pak už se pustili do 
práce,“ uvedla Ivana Pilátová, vedou-
cí MŠ Otrokovice, Zahradní 1202. Co 
na děti čeká, měly uhádnout podle 
nápovědy schované ve třech písnič-
kách. Děti na to přišly hned a pustily 
se do vyrábění motaných koček.  
Ty jsou vystaveny ve společenské 
místnosti na nástěnce. „Občas se 
vytvořil velký zástup na potřebnou 
vlnu na kožíšek, kdy se děti zároveň 
učily správné komunikaci s dospě-
lým – požádat o potřebnou věc  
a poděkovat,“ popsala aktivizační 
pracovnice Senioru Romana Ro-
chovanská. Senioři na oplátku roz-
dávali úsměvy a pohlazení. V přítom-
nosti dětí byli opravdu šťastní. 

Při těchto návštěvách se propo-
jují dva světy – svět seniorů a dětí, 

kteří se pravidelně jednou za měsíc 
scházejí, aby si spolu povídali, tvořili 
a sdíleli společné zážitky. „Vytváříme 
tím prostor pro vzájemnou komu-
nikaci, aktivní sdílení volného času, 
energie, zkušeností a vědomostí. 
Snahou je navázat užší vazby a přá-
telství, na které se těší obě skupiny. 
Děti se učí úctě ke stáří, dozvídají 
se o světě očima seniorů, poznáva-
jí život v domově pro seniory. Pro 
seniory znamená přítomnost dětí 
vždy velkou radost a potěšení z jejich 
přítomnosti, z radostné a živelné 
energie, kterou přinášejí,“ vysvětlila 
Rochovanská. 

„Nejkrásnější bylo společné 
motání klubíček, vzájemné pomá-
hání a překrásné společné povídání. 
Pozorovali jsme, jak se děti zklidnily, 
senioři zase ožili vzájemnou blízkostí. 
Prožili jsme báječné dopoledne, na-
plněné nadějí, pohodou a radostí. 
Těšíme se na příště,“ uzavřela Ivana 
Pilátová. Lenka vaculová,

 tisková mluvčí

Čtenáři.  „Slibuji ve jménu všech básniček, pohádek a příběhů, 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 vzdělaným člověkem. Slibuji, že 
pokud budu v knihovně, nebudu po ní běhat a pokřikovat. Slibuji, že půjčené 
knihy budu vracet včas.“  Tento čtenářský slib skládají všichni žáci druhých tříd 
otrokovických škol v den, kdy jsou oficiálně pasováni na čtenáře. Slavnostní 
akt se odehrál 6. října v obřadní síni městského úřadu jako součást akce 
Týden knihoven. Role pasující královny se zhostila starostka města Hana 
Večerková.  Oděna do královských šatů, s korunou na hlavě a vybavena 
rytířským  mečem vešla za slavnostního pochodu do obřadní síně, kde již 
na ni dychtivě čekali budoucí čtenáři. Každý pasovaný školák pak dostal svůj 
první  průkaz čtenáře, útlou knížečku a malou odměnu. Dětem se celá akce 
velmi líbila a radost dětí potěšila i knihovnice. 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. 
 (šar), foto: Lenka vaculová

Seniorem C se opět rozléhalo veselé štěbetání dětských hlásků. 
V rámci mezigeneračního projektu POVÍDEJ, pod taktovkou 
společnosti Mezi námi, navštívily Senior děti z MŠ Otrokovice, 
Zahradní 1202, se svými paními učitelkami. 

mezigenerační projekt PovÍDEJ 
spojuje děti a seniory

starostka pasovala druháky na čtenáře
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týden nabitý kulturou: otrokovická BEsEDa oslavila 25 let 

v posteli. Oslavy odstartovaly v pondělí 26. září divadelní komedií Dva 
nahatý chlapi, kde se v hlavních rolích představili Martin Zounar a Martin 
Kraus (na snímku), Daniela Šinkorová a Martina Randová.

Jako spartakus. Další divadelní představení mohli diváci navštívit v sobotu 1. října. 
Tentokrát se na jevišti odehrála bláznivá komedie Na správné adrese v podání otrokovického 
souboru TYJÁTR.  

Party. Páteční večer byl určený pro všechny milovníky pop-rockové muziky. Ve velkém sále Otrokovické BESEDY se konalo vystoupení dvou kapel – Minami a Infinity. 

Beseda. Do nádherných zákoutí naší planety za-
vedl  příznivce cestování spisovatel, dokumentarista 
a především cestovatel Miroslav Náplava.

Zlaťulka. Nedělní odpoledne patřilo všem milovníkům lidových 
písní. Návštěvníkům k poslechu i k tanci zahrála dechovka  
z Podluží Zlaťulka. 

Nejenom k poslechu. Úžasnou hudební show, 
která roztancovala nejednoho návštěvníka, před-
vedla ve středu 27. září skupina The People.  
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velký sál

vstupné

250 Kč

PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00, SO 8–12.00
Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

PROGRAM | listopad 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

středa

9. 11.
16.30 hod.

PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ
První veřejné vystoupení nejmladších žáků přípravného oboru hu-
debního oddělení ZUŠ Otrokovice.

pondělí

28. 11.
19 hod.

RICHARD MÜLLER
Legenda česko-slovenské hudební scény, vynikající zpěvák s nezapo-
menutelným hlasem, hudebník, skladatel a textař Richard Müller při-
jíždí po více než dvou letech se svojí doprovodnou skupinou na turné 
do České republiky. Během koncertu jedné z nejpopulárnějších ikon 
česko-slovenské hudební scény se můžete těšit na nejzásadnější hity 
tohoto charismatického zpěváka.

náměstí
3. května

velký sál

pátek

25. 11.
od 

16.30 hod.

Tradiční akce na náměstí 3. května. Vystoupí žáci otrokovických 
škol, Žesťový kvintet ZUŠ Zlín-Malenovice, zahraje kapela ROCK & 
ROLLERS. V kinosále BESEDY proběhnou od 15 do 19 hod. vánoční 
dílny, které organizuje a zajišťuje DDM Sluníčko. Nedílnou součástí 
bude i letos charitativní akce „Otrokovice pomáhají potřebným“.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
A VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ MĚSTA

středa

16. 11.
16 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A OHŇOSTROJ
V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii vystoupí na pódiu před 
Otrokovickou BESEDOU kapela COUNTRIO. Magda Malaníková  
s doprovodem Mirky Soukalové zazpívá živě Modlitbu Marty Kubišové. 
Účastníci s lampiony se shromáždí v 16.00 u dopravního hřiště u DDM 
Sluníčko, odkud se přesunou průvodem na náměstí 3. května. Poté ob-
lohu rozzáří  ohňostroj. Akci pořádáme ve spolupráci s DDM Sluníčko.

sobota

12. 11.
17 hod.

Slavnostní premiéra příběhu ke 20. výročí vzniku Divadla TYJÁTR  
v Otrokovicích. Přijďte se podívat na velkou podívanou, kterou pro své 
diváky připravil soubor k výročí divadla. Představení je určeno pro ši-
rokou veřejnost od 8 let.

velký sál
předprodej 
150 Kč
v den akce
200 Kč

KRÁSKA A ZVÍŘE

vstupné
dobrovolné

Městská 
galerie

vstup

volný

náměstí
3. května

vstup
volný

vstupné 
590 Kč
690 Kč
790 Kč
890 Kč

sobota

26. 11.
20 hod.

Členové Mysliveckého sdružení Hrabůvka Otrokovice vás srdečně zvou 
na 1. Otrokovický Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje skupina 
Aventis. Večerem vás bude provázet Parforsni trio – Trubači ze zámku 
Holešov. Vystoupí taneční skupiny Orient Otrokovice. Degustační zvě-
řinové menu pro vás připravila Hospůdka u Vítka.

MYSLIVECKÝ PLES

sobota

19. 11.
4.15 hod.

CHOCHOLOW
Chochołówskie Termy jsou největším lázeňským komplexem v Malopol-
ském vojvodství nedaleko hranic se Slovenskem s rozlohou vodní plo-
chy 3 000 m². Odjezdy: 4.15 Otrokovice Společenský dům, 7:00 MHD 
zastávka u BESEDY. V ceně doprava autobusem, služby průvodce.

cena 
zájezdu

750 Kč

ZÁJEZD

PŘIPRAVUJEME: 4. 12. DH VLKOšÁCI, 7. 12. MADEIRA – cestovatelská přednáška, 28. 12. Zamilovaný sukničkář – divadlo
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Plán akcí na měsíc listopad 

5. listopadu
soutěž v aERoBiku 

JEDNotLivců tLumaČov
tělocvična ZŠ tlumačov
čas: od 8.30 hodin
vstupné: děti 20 kč, dospělí 70 kč
Přijďte fandit a podpořit soutěžící, 
kteří budou cvičit podle lektora, 
který si pro ně připraví krátkou 
sestavu. Soutěž je rozdělena do 
několika věkových kategorií: do 

6 let, 7–8 let, 9–10 let, 11–13 let, 
14 až 17, 18 a více a také podle 
výkonnosti PROFI a NEPROFI. 
Strávíte příjemný sobotní den 
plný hudby a dobré nálady. Ob-
čerstvení zajištěno.
kontakt:
hlobilova@ddmslunicko.cz 
Listopad

 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
FB:ddmslunicko.cz

Příběh obětavé lásky, která doká-
že změnit i strašlivou podobu. O 
tom je i známý pohádkový pří-
běh Kráska a zvíře. Jeho divadelní 
podobu veřejnosti představí otro-
kovický divadelní spolek TYJÁTR. 
Slavnostní premiéra se odehraje 
v sobotu 12. listopadu  ve velkém 
sále Otrokovické BESEDY. „Přijďte 
na velkou podívanou, kterou jsme 
pro vás, naše milé diváky, připravili  
k 20. výročí divadla, které jsme měli 
již letos v únoru, ale díky všem opat-
řením, která jsme museli respek-
tovat, jsme museli vše posunout.  
A tak se přiblížil ten velký den a rádi 
s vámi naše výročí oslavíme,“ po-
zval režisér spolku Radek Chmela. 
Představení je určeno pro širokou 
veřejnost od 8 do 100 let.   (šar)

Drahomír Plšek,

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

sERvis a moNtáž
PLyNovÝch kotLů

tel.: 777 052 866

iNZERcEDivadelní spolek tyJátR uvede premiéru pohádkového příběhu kráska a zvíře

16. OTROKOVICKÝ SALON 2022 
a křest městského kalendáře 
na rok 2023 
Členové spolku Rozumění a jejich hosté vy-
staví v prostorách Otrokovické BESEDY svá 
výtvarná díla. Součástí vernisáže, která proběh-
ne v pondělí 21. listopadu od 18 hodin, bude 
tradičně křest nového městského kalendáře na 
rok 2023. Hudební vystoupení: žáci ZUŠ Otro-
kovice. 
 Výstava potrvá do 2. ledna 2023

TSUNAMI / EMIL SLÁMA
Umělecký spolek Rozumění srdečně zve na 
výstavu Emila Slámy. Významný otrokovický 
výtvarník a pedagog na výstavě s názvem 
TSUNAMI představí 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

NECHTĚNÉ FOTOGRAFIE A JINÉ VĚCI   
Výstava fotografií Jaroslava a Kláry Stojaní-
kových z Kroměříže. K vidění budou jak 
velkoformátové, tak i malé kontaktní, por-
trétní fotografie. Jedná se o nezveřejněné „fo-
tografické zmetky“  a ušlechtilé tisky. 

V souvislosti s výstavou bude v tomto termínu 
vystaven vyřezávaný betlém lidového tvůrce  
a řezbáře Bernarda Kučery ze Sazovic.
 Výstava potrvá do 22. prosince 2022

od 21. 11., foyer kinosálu  
+ bar, vstup volný

do 20. 11. 2022,
vstup volný

vernisáž 22. 11. v 18 hod.,
vstup volný

Otrokovická 
BESEDA

Městská
galerie

Městská
galerie
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sPoLEČENská kRoNika

Letos v červenci by oslavila 100 let paní Růženka 
PoNČÍková a v prosinci 105 let pan Josef 
PoNČÍk. V r. 2001 mu bylo uděleno ocenění 
Osobnost města Otrokovice. Společnou cestu 
životem započali svatbou před 75 lety v katedrá-
le na Velehradě. S láskou na ně vzpomínají jejich 

tři děti s rodinami. 

Dne 4. září tomu byly dva roky, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička, 
paní hana Gachová, a dne 29. července 
uplynulo již patnáct let, co nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek a dědeček, pan Jiří 

Gach. S láskou a úctou vzpomíná dcera Hana a syn Jiří s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 6. září uplynuly dva smutné roky, kdy nás opustil náš 
milovaný tatínek a dědeček, pan stanislav NEJEDLÝ (te-
levizní opravář). S láskou a úctou vzpomínají manželka  
a dcera s rodinou.

Dne 1. října jsme si připomněli čtvrté 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 14 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 5. října uplynulo 10 let, co odešel manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček František kELNaR. Stále s láskou 
vzpomínají manželka, děti, vnoučata a pravnoučata. 

Dne 5. října jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí mého tatínka, 
pana miroslava NohELa. S láskou stále vzpomíná dcera 
Martina.

Dne 6. října uplynuly 2 roky, co nás opustila naše maminka  
a manželka olga suRá. S láskou vzpomínají manžel Stani-
slav a děti Michaela, Pavlína a Stanislav.

Dne 7. října uplynuly 2 smutné roky, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a syn, pan Jindřich mRLÍk.  
S láskou vzpomínají manželka, syn, maminka a celá rodina. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích budeš stále 
žít. Dne 15. října uplynul rok, kdy nás navždy opustil pan 
milan PoLáČEk. S láskou vzpomínají maminka, manželka 
a sestra s rodinami.

Dne 15. října uplynuly 4 roky od úmrtí naší milované ma-
minky, paní heleny tkáČové. S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Helena a Veronika s rodinami.

Dne 18. října uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan 
vladimír machaLa. Všem, kdo jste ho znali, děkujeme za 
tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná manželka a dcery  
s rodinami.

Je to již 10 let, co nás 20. října opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan Jindřich JuRák. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu tichou vzpomínku s námi. S láskou stále 
vzpomíná dcera s celou rodinou.

Kdo v srdci žije – neumírá. Dnes, 21. října, uplynuly 2 roky, 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 27. října uplyne 27 let od úmrtí paní věry 
BÍNové a 12. října uplynulo 25 let od úmrtí 
pana Jaroslava BÍNy. S láskou vzpomínají 
dcera Jaroslava a rodina Vitáskova, Kleinova, 
Bínova, Ruzselákova, Žigmondova a Léblova. 

Dne 30. října by se dožila naše maminka, babička a praba-
bička, paní marie tRNková, sta let. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují dcery Jana  
a Anna s rodinami.

Dne 5. listopadu uplyne 10 let od úmrtí pana Jana  
GRáFa. Stále vzpomínají manželka a synové Vlastimil a Pavel  
s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku. 

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: re-
dakce@otrokovickenoviny.cz

Kancelář na ulici Havlíčkova, 
hned za křižovatkou směr 

k vlakovému nádraží mezi 
pekárnou a realitní kanceláří, 

u zastávky autobusu č.55 
nebo č.70.

BRiGáDa – rádi Vás přijmeme 
jako doručovatele předplatného 
tisku v ranních hodinách, ŘP a auto 
podmínkou. tel.: 720 986 560. 

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
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PLyNosERvis - sRNEc

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

Tel.: 604 988 815

iNZERcE

město otrokovice vyhlašuje 
výběrové řízení na pronájem 
prostor sloužících k podnikání, 
které se nacházejí v přízemí  
a 1. podzemním patře domu  
č. p. 950, ulice tylova, který sto-
jí na pozemku  parc. č. st. 703/2  
v k. ú. otrokovice, o celkové vý-
měře 79,15 m2. 
Město Otrokovice vyhlašuje výbě-
rové řízení za následujících pod-
mínek:
1. doba nájmu: nejdříve od ledna 
2023 na dobu neurčitou
2. účel nájmu: prostory jsou zko-
laudovány k účelu užívání jako 
prodejna železářských potřeb, 
elektroinstalačního a vodoin-
stalačního  materiálu. Pro jiný účel 
užívání bude nutná změna užívání 
prostor.   
3. nájemné:  
a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez 
DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spo-
jené s užíváním prostor
4. zálohy na služby:
a) budou hrazeny měsíčně předem
b) předpokládaná výše záloh na 
služby spojené s užíváním prostor 

cca  37 500 Kč/rok, elektrickou ener-
gii si zajišťuje nájemce sám u do-
davatele elektrické energie    
5. Účastník výběrového řízení ve 
své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za 
m2/rok a účel nájmu 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení  
o bezdlužnosti ve vztahu k měs-
tu Otrokovice a městem zřízeným 
a založeným organizacím  
a společnostem
d) kontaktní údaje (zejm. doru-
čovací adresu, telefon, e-mail)
6. vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní pojiš-
ťovně a celnímu úřadu.
7. Další podmínky nájmu neby-
tových prostor:
a) případné opravy a úpravy 
prostor, tak, aby prostory zcela 
vyhovovaly sjednanému účelu 
nájmu, provede nájemce zcela na 
své náklady a odpovědnost. 
b) nájemce před podepsáním 

nájemní smlouvy uhradí pronají-
mateli kauci ve výši tříměsíčního 
nájemného a záloh na služby. Tato 
kauce bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně ná-
jem a služby s nájmem spojené  
a při ukončení nájemního vztahu, 
po vyrovnání všech závazků, bude 
tato kauce, případně její poměrná 
část, pronajímatelem vrácena ná-
jemci.
c) pronajímatel je oprávněn každo-
ročně jednostranně  zvýšit nájem-
né o % inflace za předcházející rok, 
které uvádí vždy počátkem roku 
Český statistický úřad.
8. uzávěrka výběrového řízení:  
22. 11.  2022 v 10 hod.
výběrové řízení vyhodnocuje 
výběrová komise schválená Ra-
dou města otrokovice, výsledek 
výběrového řízení schvaluje na 
neveřejné schůzi Rada města 
otrokovice. 
Prohlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout na 
tel.: 577 680 175, případně 602 788 
515 (p. Dohnal). Bližší informace 
poskytne Eva Kadlečíková  na tel.: 
577 680 176.
Nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce 
s označením:
„Výběrové řízení ul. Tylova 950“
na adresu: 
Městský úřad Otrokovice 
náměstí 3. května 1340  
765 02  Otrokovice
K uvedenému záměru města je 
možno se vyjádřit do 15. dne od 
vyvěšení tohoto oznámení na 
úřední desce. 
Zadavatel si vyhrazuje právo vý-
běrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.   
 

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

výběrové řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání

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 
předem sjednat telefonicky.

Požadavkem je vyučení a praxe 
v oboru.

hLavNÍ ÚČEtNÍ-EkoNom
Požadavkem je SŠ nebo VŠ eko-
nomického zaměření a praxe  
v oboru.

ZámEČNÍk, iNstaLatéR
Požadavkem je vyučení v oboru. 

maLÍŘ-NatěRaČ

Odmalička jsem se těšil na dny, kdy 
se bude brzy stmívat a země bude 
plná spadaného pestrobarevného 
listí.  Dnes už jsem starší a mám raději 
dny, které padání listí předchází. Dny, 
kdy se příroda oblékne do svátečních 
šatů, které neuvěřitelně září na modré 
podzimní obloze. Myslím, že žádný 
módní návrhář by tak nádherný oděv 
nesvedl. 

I u nás v Otrokovicích stačí jen se 
rozhlédnout a tiše žasnout. Pokaž-
dé mne fascinuje, že toto dokonalé 
představení tu máme každý rok, bez 
našeho přičinění a zcela zdarma. Trvá 
velmi krátce, jen několik dní.

K podzimní atmosféře patří i snaha 
vyzdobit naše hřbitovy. Možná právě 
padající listí nám připomíná, že náš 
život jednou skončí. Jsem rád, že zod-
povědní pracovníci města Otrokovice 
se o hřbitov starají. Probíhají potřebné 
rekonstrukce, třeba je už více možností 
zde zaparkovat. Na podzim mám vždy 
silnou touhu hřbitov obejít a zastavit 
se na hrobech lidí, které jsem znal, kte-
ří mi byli blízcí. A cítím radost a pokoj 
i blízkost. Místa jejich odpočinku jsou 
čistá, ozdobená a osvětlená svícemi 
a lampičkami. Mohu se zesnulými 
prohodit pár slov, vzpomenout na 
společné zážitky. Možná vnímáte 

stejně jako já, že jsou stále přítomni, 
vidí nás i slyší.

Otrokovická farnost stejně jako 
všechny farnosti na světě pořádá 
každý rok v tuto dobu na hřbitově 
modlitební setkání. Vzpomínáme a 
modlíme se společně. Letos to bude 
v neděli 30. října v 15 hodin.

Dobře využijme tento čas. Neměj-
me strach si uvědomit, že i náš život 
někdy skončí. Vzpomeňte na krásu 
podzimní přírody, také trvá jen chvíli. 
Přesto září a přináší radost bez ohledu 
na to, co bude zítra. Pokusme se o to, 
aby i náš život byl krásný, abychom pro 
druhé byli světlem a radostí. 

To nejdůležitější, co máme, jsou 
naše vztahy. Naše propojení s nejbližší-
mi i s lidmi, které vídáme jen někdy. 
Dejme dnes najevo našim blízkým, že 
nám na nich záleží, že je máme rádi. 
Udělejme dnes pro ně něco hezkého. 
Řekněme jim dnes ta tři slova: Mám Tě 
rád… Mám naději, že cokoliv dobrého 
uděláme, má obrovský význam. Nic 
nebude zapomenuto.  Petr staněk,

 farnost Otrokovice

Blíží se Dušičky – čas zavzpomínat na své blízké
Vzpomínky z dětství se pomalu vytrácejí. Jedna se mi ale pravidelně 
vrací vždy s přicházejícím podzimem. 
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Území u soutoku Dřevnice a Mo-
ravy bylo vždy silně podmáčené, 
místy byl terén dokonce pod úrovní 
hladin řek. Na mapě z 18. století na-
jdeme mezi Otrokovicemi a Tluma-
čovem dokonce tři rybníky, z čehož 
pravděpodobně vyplynul název 
části, kde byla později vybudována 
továrna – Rybník. Území mezi řekou 
Moravou a dnešní třídou Tomáše Bati 
neslo název Bahňák, který se vžil jako 
označení pro celou oblast. 

V roce 1923 už byla situace jiná, 
rybníky dávno zanikly a na Bahňáku 
se pásli koně, kteří údajně odmíta-
li jíst místní ostrou a kyselou trávu. 
Oblast byla „rájem tisíců žab a mi-
lionů komárů“ a několikrát do roka ji 
zaplavila neregulovaná řeka Morava. 
Celé území bylo protkáno hrázemi  
a odvodňovacími kanály, které slou-
žily k co nejrychlejšímu odtoku vody 
při záplavách, ale byly zavezeny už 
při výstavbě Baťova. Zato hráze na 
Baťově najdeme dodnes, ta nejvidi-

telnější se nachází jižně od koupaliště 
a vede od ulice Dobrovského až po 
Wolkerovu. 

Od východu k západu se Baťovem 
táhly lužní lesy, které se nám z části 
také zachovaly, a to zejména v oblasti 
kolem koupaliště a kurtů, kde se do-
dnes tyčí nádherné více než staleté 
duby, jasany či jírovce. Původní les 
se zachoval i na dnešním přístavišti, 
které je dodnes v původní nadmoř-
ské výšce, zbytek Baťova je buď 
navýšený, nebo obehnán hrázemi. 

V celé oblasti Baťova bychom ve 
20. letech minulého století našli pou-
ze dvě stavby, a to stáje Lesy nedale-
ko kafilerie a dvůr Menšov, jenž ležel 
na mírné vyvýšenině přibližně upro-
střed pozemků, poblíž „starého ob-
chodního domu“ (č. p. 334). Žily zde 
klisny a hříbata patřící stejně jako celá 
oblast napajedelskému velkostatku. 
Na severní straně Menšova byla sto-
důlka se senem, uprostřed byly stáje 
a na jižní straně bydlel hlídač koní, 
jeden z mála obyvatel oblasti. 

Tak vypadal Baťov ještě před  
99 lety. V roce 1929 pozemky vy-
koupila firma Baťa a místo během 
pouhých pár let proměnila k nepo-
znání.  vít marek, 

 Ať žije Baťov!
(Na přiložené mapce najdeme lokaci 
stájí, lesů i hrází, zanesenou do dnešní 
situace.)

Období před působením firmy Baťa v Otrokovicích nám připadá 
jako dávná minulost. Mnozí z nás ani netuší, že na Baťově dodnes 
najdeme pozůstatky doby, kdy na většinu pozemků nešlo vstoupit 
suchou nohou a kdy zde žilo více koní než lidí. Podívejme se tedy, 
jak vypadal dnešní Baťov před „baťovskými“ 99 lety. 

Baťov před 99 lety – lužní lesy a pastviny 

1) co říkala vilma hlaváčkovi, když si hodila jeho 
tužku do výstřihu?
a) Hledej, šmudlo!
b) Teď už ji musíš najít. Bude tunel.
c) Tak vidíš, že jsi ji našel.

2) Jakou přezdívku měl inspektor trachta v poli-
cejních kruzích?
a) Vídeňský Sherlock Holmes.
b) James Bond přelomu století. 
c) Žádnou.

3) která z uvedených osobností zkoušela ne-
úspěšně, zda vyfukováním tabákového kouře do 
vody nevznikne zlato?
a) Švédský spisovatel Strindberg.
b) Magister Kelly na dvoře císaře Rudolfa II. 
c) Inženýr Václav Klaus při kuponové privatizaci.

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„Na konci poznávacího procesu nevíme sice nic, ale zato to víme správně.“

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka:
1. a) Nikomu ani 
slovem nezmínil 
2 .c)  Dal si  
v krejčovské dílně  
u Cimrmanova 
otce narychlo 
popustit rukávy 
a nohavice, aby 
oblek dosáhl ve-
likosti jeho osoby 
3. a)Doporučil 
rozší řit  pod-
stavec Eiffelovy 
věže...

Odpovědi můžete zasílat na e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz, nebo zavolat 
do Turistického informačního centra, tel.: 571 118 103, nejpozději do 5. listopadu. 
Nezapomeňte na sebe nechat kontakt.

Výhercem zářijového okénka se stává A. Stackeová. Gratulujeme!!!

FILMOVÝ APOŠTOLÁT 
sál pod kostelem sv. Vojtěcha

vstupné zdarma
NA KONCI OŠTĚPU 

24. října v 18.30 hod., USA
Strhující dobrodružný emotivní příběh podle skutečných událostí z ekvádorského 
pralesa o střetu dvou civilizací.

PoZváNka

Velký úspěch slaví otrokovický Fo-
toklub BESEDA Otrokovice. Ve dvou 
fotografických soutěžích Mapové 
okruhy se umístil mezi třemi nejlepší-
mi. A to dokonce hned dvakrát. 

Mapový okruh je fotografická sou-
těž, ve které si vždy několik fotoklubů 
vyměňuje vzájemně soutěžní kolek-
ce fotografií, které si pak hodnotí. 
Otrokovičtí fotografové se účastní 
pravidelně několika okruhů.  A úspěch 
slavili hned ve dvou – v Mapovém 
okruhu Vysočina získali druhé místo 
a Moravskoslezském třetí příčku. 

Navíc vyhlášení obou soutěží 
proběhlo letos na půdě Otrokovické 
BESEDY. „Máme z toho obrovskou 
radost, protože poslední úspěch 
jsme slavili před čtyřmi lety. O to víc 
si teď ceníme, že se nám podařilo zís-
kat ocenění v obou okruzích,“ sdělil 
předseda klubu Petr Bořuta. 

Otrokovický fotoklub působí ve 
městě už 70 let. Za tu dobu uspořádal 
nespočet výstav i besed se zajímavý-
mi umělci, pravidelně se zúčastňuje 
soutěží. Mimo to již 11. rokem pořádá 
oblíbený workshop Kopánky.   (šar)

Fotoklub otrokovice vyhrál dvě prestižní ocenění

tel.: 571 118 103
• Předprodej a rezervace vstu-
penek na kulturní akce Otrokovické  
BESEDY i jiných pořadatelů  

iNZERcE
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Podpora přátelských vazeb, utu-
žování zdravých vztahů v kolek-
tivu, zaměření se na bezpečné, 
otevřené prostředí školy a pozi-
tivní atmosféru třídy – právě tyto 
aspekty jsou nedílnou a velmi dů-
ležitou součástí filosofie naší školy 
T. G. Masaryka.

V letošním školním roce jsme se 
rozhodli toto společné směřování 
za pozitivním klimatem školy 
mimo jiné podpořit i adaptačními 
a stmelovacími pobyty pro naše 
žáky, a to za součinnosti zřizova-

tele – města Otrokovice. Těchto 
našich programů všeobecné 
primární prevence mimo běžné 
školní prostředí se zúčastnily první, 
páté, šesté a sedmé ročníky.

Prostřednictvím zážitkové peda-
gogiky jsme rozvíjeli jak nově vzni-
kající kolektivy, tak i vzájemnou 
důvěru, vztahy, komunikaci  
a spolupráci.

A co je nejdůležitější? Tvořili 
jsme společné zážitky a vzpo-
mínky! simona holubová 
 a pedagogové školy ZŠ t. G. m.

Je tomu již téměř patnáct let, kdy 
poprvé naši nejstarší, tj. žáci devá-
tých tříd, si vzali pod svá ochranná 
křídla naše nejmenší – prvňáčky. 
Za tu dobu se zrodila velká přátel-
ství mezi těmi nejmenšími a nej-
většími. A ne jinak tomu bylo i teď. 
Slavnostně vyzdobená tělocvična, 
usměvaví deváťáci, rozechvění 
prvňáci, spousta rodičů, sváteční 
nálada… To je jen malý výčet toho, 
nač se všichni těšili. 

Po úvodním slovu paní ředitelky 
to už šlo jako na drátku. Každý žák 
byl dřevěným mečem pasován 
svým deváťákem na prvňáka, od 
třídní učitelky převzal pasovací listi-
nu a od paní zástupkyně dřevěného 

ptáčka, který je součástí loga naší 
školy. Příjemným zpestřením celého 
pasování bylo pěvecké a taneční vy-
stoupení starších spolužáků. Také 
prvňáčci předvedli rodičům písničku  
s tanečkem, kterou se naučili se svý-
mi třídními učitelkami. 

Pasování je jednou z mnoha akcí  
v rámci našeho projektu Máme nové 
kamarády. První akce proběhla již 
na začátku září, kdy se potkali malí  
a velcí při sportování na školním hři-
šti. Těšíme se i na sdílené vyučování, 
procházku podzimní krajinou, se-
tkávání se o přestávkách ve třídě  
a na chodbách školy. Dobrý pocit  
z navázaného přátelství dětem vy-
drží po celý život.  ZŠ trávníky    

K tomu, aby se na Mánesce cítili dob-
ře žáci i učitelé, velkou měrou při-
spívají svou prací členové školního 
poradenského pracoviště. To vede 
sociální pedagožka úzce spolupracu-
jící se školní psycholožkou a jehož 
členy jsou metodici prevence i vý-
chovní poradci. Na koho se mohou 
žáci, rodiče i učitelé u nás obracet?

Denisa Záhorová působí od roku 
2021 na Mánesce jako sociální peda-
gožka. Kromě toho, že vede školní 
poradenské pracoviště, je členkou 
České asociace sociálních pedagogů. 
Tato profese je ve školách obecně 
nová, v rámci škol ORP Otrokovice je 
naše soc. pedagožka jediná. Ve ško-
le pracuje především se žáky, kteří 
jsou ohroženi školním neúspěchem. 
Věnuje se jednotlivcům, kolektivům 
a nabízí pomoc i rodičům. Žáci se 
na ni obrací, pokud mají problémy 
s kolektivem, dalšími spolužáky, 
učiteli. O pomoc žádají také rodi-
če, kteří chtějí pomoci svému dítěti  
s přípravou na vyučování a nemají  
k tomu podmínky. Sociální peda-
gožka ve škole pracuje na zlepšení 
klimatu školy i jednotlivých tříd. 

Jako školní psycholožka u nás 
pracuje díky finanční podpoře 

města Vendula Bednaříková. Ve 
škole je především pro děti, které 
se na ni mohou obracet ve chvílích, 
kdy potřebují podporu, vyslechnutí 
i odbornou radu. Samozřejmostí je 
dodržování etického kodexu psy-
chologů. Žákům poskytuje krizovou 
intervenci, ve spolupráci s kariérovou 
poradkyní pomáhá při výběru 
střední školy. Děti se od ní učí, jak 
pracovat se stresem a zkouší si re-
laxaci. Usnadňuje také přestup žáků 
k nám z jiných škol.  Podstatnou část 
její práce tvoří preventivní programy 
a intervence ve třídách. Obrací se na 
ni i učitelé, od kterých přichází často 
podnět na spolupráci při řešení vý-
ukových a výchovných problémů.
V neposlední řadě je tu pro rodiče, 
kteří znají své děti nejlépe, a proto je 
pro ni stejně jako pro všechny členy 
školního poradenského pracoviště 
spolupráce s rodiči důležitá. 
 marcela Javoříková,
 ředitelka ZŠ Mánesova
(Pozice sociální pedagožky škola zří-
dila díky projektu Máša III CZ.02.3
.X/0.0/0.0/20_080/0020866 (spolufinan-
cován Evropskou unií).

Město Otrokovice zahájilo mezi-
národní projekt, který se zaměří 
na podporu pedagogických pra-
covníků základních škol v oblastech 
efektivního řízení chodu školy  
a vytváření příjemného a bezpečné-
ho prostředí pro všechny. Dvouletý 
projekt je podpořený z programu 
Evropské komise Erasmus+.

Otrokovice stojí v čele pěti-
členného mezinárodního konsor-
cia tvořeného základními školami 
v Chorvatsku, Irsku a Portugalsku  
a zařízením pro vzdělávání peda-
gogických pracovníků v Rumunsku. 
„Toto partnerství bude společně 
pracovat na zvyšování dovedností 
ředitelek a ředitelů škol a zástupců 
úřadů s kompetencemi ve školství 
ve vytváření bezpečného, přívětivé-
ho a pečujícího školního prostředí. 
Školy potřebují loajální, kompetentní 
a vysoce motivované vedoucí pra-
covníky, kteří dokážou motivovat 
a inspirovat a mají dobré manažer-
ské, pedagogické a komunikační 
dovednosti,“ sdělila vedoucí odboru 
školství a kultury Barbora Šopíková.

Prostřednictvím školicích ak-
tivit u zahraničních partnerů bude 
umožněna výměna informací  
a sdílení dobré praxe mezi vedením 
škol v takovém způsobu řízení školy, 
které podporuje kulturu spolupráce 
a vytváření pozitivního, vstřícného  
a inkluzivního školního prostředí, 
kde jsou uznávány všechny potřeby 

a talenty žáků i pedagogů. Výstu-
pem projektu bude souhrnná pub-
likace o nejlepších metodách řízení 
školství vycházející ze zkušeností, 
které všichni účastníci projektu se-
sbírají během účasti na studijních 
cestách k zahraničním partnerům. 
Její obsah se bude dotýkat zmíně-
ných prioritních témat projektu.

„Smysl projektu vidím v možnosti 
seznámit se s fungováním škol v za-
hraničí a načerpat příklady dobré 
praxe, které by mohly být uplatně-
ny i v našem prostředí. Školství je 
jednou z klíčových oblastí rozvoje 
města. Nejde jen o to mít školy dobře 
vybavené po materiální stránce, ale 
také vytvářet podmínky pro peda-
gogy. Jen tak můžeme mít na ško-
lách ty nejlepší, kteří pak dají perfekt-
ní základy pro další vzdělávání všem 
žákům. Věřím, že k tomuto pomůže 
i nový projekt,“ zdůraznila starostka 
města Hana Večerková. 

Projekt odstartoval 1. září a potrvá 
do 31. srpna roku 2024. Jeho rozpo-
čet činí 250 000 eur. Projekt je finan-
cován Evropskou unií prostřednic-
tvím program u Erasmus+.

Erasmus+ je program Evropské 
komise, který umožňuje meziná-
rodní výjezdy a podporuje meziná-
rodní spolupráci. Přináší inovace do 
vzdělávání a v účastnících podpo-
ruje všeobecný rozvoj dovedností. 
Zpřístupňuje českým organizacím 
nenahraditelné zkušenosti ze za-
hraničí a pomáhá jim navázat mezi-
národní spolupráci.  

 Barbora Šopíková,
 vedoucí odboru školství a kultury

Pasování na prvňáčka. Oblíbená akce spousty škol nechyběla ani 
na ZŠ Trávníky. Slavnostního aktu, který se odehrál 30. září, se ujali 
jejich nejstarší spolužáci z devátých ročníků. 

Deváťáci pasovali prvňáčky  adaptační pobyty pomáhají rozvíjet kolektivy

Projekt se zaměří na zlepšování klimatu ve školách

Poradenské dny na mánesce
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Letos jsme připravili pro účast-
níky milé překvapení. Zavítala mezi 
nás fyzioterapeutka a provozova-
telka Centra pohybu v Olomouci 
Lenka Fasnerová. Díky této skvě-
lé ženě máme na naší sokolovně 
opravdu profesionální vybavení. 
Na její doporučení jsme pořídili 
trampolínky, flexi-bary (vibrační 
tyče), smovey (vibrační kruhy), 
woudie (houpací prkna). Všechna 
tato náčiní využíváme pro naše cvi-
čence, samozřejmě po důkladném 
zaškolení. Ovšem to překvapení 
se netýkalo tohoto náčiní, ale ak-
tivního předvedení disciplíny Line 
dance. Jde o velmi příjemný taneční 

směr pro každého v každém věku, 
ke kterému nepotřebujete partne-
ra. Sami si tak můžete tančit dyna-
mickou polku nebo swing, vzne-
šený waltz, vášnivou chachu nebo 
třeba moderní funky. Tančit můžete 
jen tak pro radost nebo přidat tech-
niku a účastnit se soutěží. Při tanci 
zapomenete na všechny starosti, 
tanec je jako droga a navíc získáte  
i nové přátele. 

Plný sál otrokovické sokolovny 
zažil tuto radostnou hodinu. Lenka 
nás naučila tři choreografie, jedna 
z nich byl i twist a přála bych vám 
vidět, jak jsme to „rozjeli“ (účastnili 
se i muži).

Další hodinu připravila Magda 
Vaclová a cvičilo se na trampolín-
kách využitých jako balanční pod-
ložky. Toto cvičení má nejen pro 
seniory velký význam. Zpevňuje 
hluboký stabilizační systém, a tak 
předcházíme pádům, zvyšujeme 
soběstačnost.

V závěru cvičila Zdenka Kymlová 
se smovey na židlích. Smovey opět 
zpevňuje vnitřní svaly, také uvolňuje 
ztuhlé klouby a léčivé vibrace uvolní 
i šlachy a fascie. Je to pomůcka, kte-
rá byla vyvinuta v Rakousku pro 
nemocné Parkinsonovou nemocí, 
ale našla využití u všech věkových 
vrstev. Se smovey vyráží i skupinky 
turistů, používají je místo holí na 
nordic walking, a tak se chůze stane 
mnohem vydatnější.  

Byl čas také na popovídání u kávy. 
Účastníci si opět ověřili, že náš oddíl 
Sport pro všechny při TJ Jiskra Ot-
rokovice, z. s., nabízí opravdu pro 
všechny vhodné pohybové aktivity.

 Náš rozvrh naleznete na Face-
booku Sokolovna Otrokovice, také 
je vyvěšen na dveřích sokolovny. 
Přijďte si k nám nezávazně vyzkou-
šet, který druh cvičení vám bude 
vyhovovat.  Zdenka kymlová, 

 instruktorka zdravotní TV

Den pro seniory v otrokovické sokolovně v rytmu tance
Skvělá nálada a především spoustu nových, zajímavých druhů 
cvičení. Takový byl Den pro seniory, který se tradičně uskutečnil 
6. října na půdě otrokovicé sokolovny. 

Už za pár dnů –  29. října, odstartuje 
šestý ročník běžeckých závodů Otro-
kovické svahy. Kromě tradičních tratí 
je letos připravena také jedna novinka. 
Tou je závod v nordic walkingu. 

V rámci hlavního běžeckého 
závodu pro dospělé se poběží na 
tratích 5 a 10 km. Pro děti jsou při-
chystané tratě na 400 a 1 000 m, 
dle věku dětí. Účastníci závodu  
v nordic walkingu se mohou tě-
šit na trať o délce 6,5 km. Běžecké  
a nordic walkingové trasy jsou ve-
deny kolem řeky Moravy a v za-
jímavém prostředí kopce Tresný. 
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 ob-
čerstvení.   (red)

otrokovické svahy:  
letos startuje 6. ročník  
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Oba budete patřit v týmu k nej-
mladším. Jak vidíte vaše šance 
zahrát si superligu?

Adam: Šance zahrát si superligu 
je veliká pocta, ale zatím se v tom 
osobně moc nevidím. Musím na 
sobě ještě hodně zapracovat, abych 
se dostal na úroveň konkurence  
a cítil se na hřišti sebevědoměji.

Lukáš: I když patřím k nej-
mladším hráčům v týmu, tak si 
myslím, že bych si mohl zahrát  
v superlize. Ale i když se to nevyda-

ří, tak budu na sobě pořád makat, 
abych tu šanci dostal.

Jak vás přijali starší hráči?
Adam: Na tuhle otázku nedoká-

žu přímo odpovědět. Doufám, že 
tam nikomu nepřekážím a postu-
pem času se můj vztah se staršími 
hráči bude zlepšovat.

Lukáš: Myslím, že mě přijali 
celkem v pohodě. Doufám, že jsou 
rádi, že mezi ně přišel nový, mladý 
a běhavý hráč.

Snili jste o tom, že byste si 

jednou zahráli superligu dospě-
lých?

Adam: Už od mala jsem rád 
chodil fandit Panterům a vždycky 
jsem si přál být tak dobrý jako oni. 
Zahrát si nejvyšší soutěž v Česku 
byl tak nějak můj sen, ke kterému 
jsem krůček po krůčku směřoval.

Lukáš: Vůbec jsem o tom ne-
přemýšlel, ale pak se naskytla tato 
nabídka. Byl jsem překvapený  
a šťastný, že si budu moci zahrát 
proti těm nejlepším hráčům v Česku.

Jak těžká je pro vás adaptace 
na mužský florbal?

Adam: Je to nepopsatelná změ-
na. Hraní florbalu bez starostí a pro 
zábavu se naráz změnilo v profesi-
onální sport. Je rozhodně těžké se  
adaptovat, ať už je řeč o trénincích 
nebo celkově o taktické průpravě. 
Zatím je to velký nezvyk, kterému 
se budu muset přizpůsobit.

Lukáš: Určitě to je a bude úplně 
něco jiného, než na co jsem byl 
zvyklý. Postupně se ale tomu 
tempu snažím přizpůsobovat  
a více na sobě makat.

Adame, bratr Josef odchází 
studovat do Prahy. Mrzí tě, že si 
spolu nezahrajete?

Odchod bráchy do Prahy mě 
mrzí ze strany bratrské i herní. Na 
hřišti máme takové to společné 
bratrské propojení a zároveň si 
myslím, že si navzájem dodáváme 
velkou motivaci se zlepšovat.

Lukáši, loni jsi hrál za Zlín, 
předtím za Uherský Brod a Ho-
lešov. Je přechod do Otrokovic 
velká změna?

Pro mě je to určitě velká a pod-
statná změna, která mě určitě po-
sune dopředu. 

 Navláčil Panthers otrokovice

 Nejmladší letošní posily Áčka Adam Štourač (na snímku vpravo) 
a  Lukáš Kubíček (vlevo) se svěřily s tím, jak je přijal tým a jak těžké 
je přejít z juniorské ligy na nejvyšší úroveň. 

Florbalisté Štourač a kubíček: Zahrát si superligu bude pro nás velká pocta

PŘIJĎ FANDIT PANTERŮM! 
19. 11. 2022  1. SC Tempish Vítkovice
2. 12. 2022  Tatran Střešovice
16. 12. 2022  TJ Sokol Kr. Vinohrady
Začátky utkání v 18:00.

Sleduj nás na sociálních sítích
PanthersOtrokovice panthersotrokovice

Úspěšnou účast ve třetím kole 
Poháru federací konaném v Praze 
má za sebou klub Gymnastického 
aerobiku BK Otrokovice. Děvčata 
na stupních vítězů stála celkem 
šestkrát, z toho třikrát na prvním 
místě. 

V zápolení česko-slovenských 
závodnic se svěřenkyně trenérky 
Barbory Karlíkové neztratily. V sil-
né konkurenci, kdy o konečném 
umístění rozhodovaly setiny bodů, 
zvítězila v kategorii 6–8 let Inna Vol-
ková a bronz získala Emma Čablová. 
„Velká pochvala ale patří i zbytku na-
šich mladších děvčat, které bojovaly 
se svými sólovými sestavami,“ po-
chválila děvčata trenérka Barbora 
Karlíková. V téže věkové skupině 
získaly Emma Čablová, Markéta 
Vaculová a Inna Volková společně 
také bronz v kategorii trojic a spolu 
s Eliškou Srnovou a Karolínou Tka-
dlecovou vyhrály v kategorii pětic. 

Velký úspěch slavily v kategorii 
team tria Eliška Srnová, Zuzana Sed-
láčková a Sofie Ševečková, když se 
postavily na stupních vítězů na první 
místa. Na stříbrné medaile v katego-
rii team group dosáhla děvčata ve 
složení Ema Ambruzová, Johana 
Ambruzová, Zuzana Sedláčková, Ka-
rolína Doleschalová, Nicole Pejšová 

a Sofie Ševečková, přičemž většina  
z této šestice má čerstvě šest let. 

V kategorii Nd, tedy starších 
děvčat ve věku 9–11 let, se nejlé-
pe vedlo v sólové kategorii Vero-
nice Klofáčové, která se umístila 
na krásném 7. místě v konkurenci  
48 soutěžících. „Starší kategorie je 
naplněna soutěžícími, které mají 
bohaté zkušenosti se závody. Vzhle-
dem k tomu, že náš klub funguje 
tři roky, je těžké se porovnávat  
s konkurencí. Pokrok jde ale jasně vi-
dět. Holky věnují přípravě maximum 
času. Věřím proto, že brzy přijde  
i jejich chvíle. Stejně jako malým,  
i větším holkám patří velká pochva-
la, že dokážou ze sebe vymáčknout 
maximum a nenechají se odradit. 
Kromě již jmenovaných jde o Tere-
zu Ernestovou, Annu Tkadlecovou 
a Sofii Běhávkovou. Zvlášť zmíním 
ještě Anetu Matějíčkovou, která se 
posunula do kategorie 12–14 let  
a je naší nejstarší závodnicí. Za dobu, 
co trénuje, také udělala velký kus 
práce. Poděkování patří i rodičům, 
kteří děti podporují, fanouškům  
a také městu Otrokovice, bez jehož 
podpory by naše fungování bylo 
mnohem obtížnější,“ uvedla za celý 
tým GA BK Otrokovice Karlíková. 
 (red)

svěřenkyně Báry karlíkové vybojovaly 6 medailí

Sice jim ještě nebylo ani osmnáct 
let, ale už teď mají před sebou slibně 
vyhlížející fotbalovou kariéru. Řeč je  
o šesti národních týmech U18, které 
se na konci září představily na pres-
tižním mezinárodním turnaji Ježek 
Cupu, jehož 28. ročník se odehrál na 
půdě Zlínského kraje. Sledovat tré-
nink jednoho z nich mohli také lidé  
v Otrokovicích.

Vedle českého výběru se na turnaj 
sjely také mladé naděje z USA, Mexika, 
Finska, Slovenska a Německa. Právě 
poslední z výše jmenovaných trénoval 
v otrokovickém Sportovním areálu 
Baťov. Velkou pozornost poutal teprve 

šestnáctiletý Arijon Ibrahimovič,  jehož 
jméno se už začíná hodně skloňovat 
ve fotbalovém světě. Mladý Arijon sice 
nemá se svým slavnějším jmenovcem 
nic společného, ale už nyní trénuje 
v Bayernu Mnichov U19.  „Hráči byli  
v Otrokovicích moc spokojeni. Jednak 
si velmi pochvalovali možnost tré-
novat na přírodním trávníku, ale pře-
devším skvěle vybavené zázemí are-
álu,“ sdělila Kateřina Tomková, která 
sportovní tým doprovázela.

Němci si nakonec došli pro zaslou-
žené vítězství, kdy dokázali porazit  
s přehledem český výběr i Ameriku. 
Češi skončili šestí.   (šar)

Německý výběr u18 piloval fyzičku v otrokovicích
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Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARMA!

V pr ípade  uzavren í  ško l  j sme  pro  Vás
ve  výše  uvedených  te rmínech  ONLINE
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Dva celostátní turnaje prestižní 
kategorie B pořádal tenisový od-
díl Jiskra Otrokovice. V katego-
rii dospělých za účasti 27 mužů  
a 14 žen zvítězil Daniel Orlita z Mo-
ravské Třebové, mezi ženami Eliška 
Ticháčková z Olomouce. Jeden ze tří 
nejlepších turnajů na území Moravy 
měl skvělou účast hlavně mezi muži. 

Na raketě vítěze skončil ve čtvrtfinále 
domácí Nebojsa (0-6, 7-5, 1-6), v se-
mifinále pak „skoro“ domácí Šmédek 
(3-6, 4-6). Skvělý výkon předvedla 
dvojice Nebojsa–Šmédek ve čtyřhře 
a bylo z toho celkové vítězství.

Mezi ženami se blýskla teprve  
15letá domácí Terezie Prici. Ve dvou-
hře byla třetí a ve čtyřhře první. Další 

domácí dorostenka Šárka Tichá pře-
kvapila 2. místem ve čtyřhře.

Stejně elitní turnaj se odehrál mezi 
dorostenkami. V konkurenci 26 dívek 
se otrokovická Terezie Prici zaskvěla 
dvěma finálovými účastmi na domá-
cím turnaji kat. B. Zatímco ve dvou-
hře prohrála ve finále s olomouckou 
Ticháčkovou 5:7 a 1:6, společně pak 
ovládly čtyřhru, když v boji o zlato 
smetly Žingorovou (Přerov) a Fížovou 
(TK Na Dolině) 6:1 a 6:0. Terka si při-
psala během turnaje cenné skalpy 
nejvýše nasazené přerovské Valerie 
Huťkové či Anety Holubové, když 
obě zdolala po třísetových bitvách.

Skvělý výkon poté podal Stanislav 
Nebojsa na mistrovství ČR v Ostravě, 
kdy si na své konto připsal již osmou 
medaili v pořadí ze čtyřher. Mezi  
32 elitními muži získal bronz ze 
čtyřhry se spoluhráčem Danielem 
Pátým z Dvora Králové nad Labem.  
V prvním kole zdolali ostravského 
Malíka s prostějovským Otypkou 
6:4 a 6:3, ve čtvrtfinále pak Prachaře 
(ČLTK Praha) s Mališem (Havířov) 7:6 
a 6:1. Až v boji o finále podlehli praž-
ské dvojici a čtyřnásobným mistrům 

republiky Bolardt, Štěpánek těsně 6:7 
a 3:6. „Věděl jsem, že s Danem máme 
šanci bojovat o nejvyšší mety, tak 
jsem se na čtyřhru dost soustředil  
v tréninku. Nakonec jsem spokojený, 
zápasy jsou hodně vyrovnané. Je pro 
mě motivací, že stále jsem schopen 
konkurovat elitním mladíkům,“ 
zhodnotil 43letý tenista Jiskry.   
 stanislav Nebojsa,

 oddíl tenisu TJ Jiskra

tenisté Nebojsa a Prici uspěli na domácích tenisových vrcholech

správná odpověď ze str. 4.: c) mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo 
přerušovaným světlem červené barvy.

Podmolíkův memoriál  startuje v tradičním termínu

Už za pár týdnů odstartuje další 
ročník oblíbeného běžeckého 
festivalu Memoriál MUDr. Josefa 
Podmolíka. Letos se uskuteční již   
22. ročník.

Tento závod pořádají atleti  
z TJ Jiskra Otrokovice ve spolupráci  
s rodinou Podmolíkových v sobotu 
5. listopadu. 

Stejně, jako tomu bylo v loň-
ských ročnících, i ten letošní  
v sobě zahrnuje hned několik zá-
vodů – Memoriál MUDr. Josefa 

Podmolíka v ½maratonu, štafetový  
½maraton institucí, firem, rodin, 
přátel a mládežnických smíšených 
štafet, maraton, maraton a půl, 
štafetový maraton a půl mix/ženy 
a běžecký závod žactva, dorostu  
a přípravek. 

Start i cíl bude u Městské spor-
tovní haly Otrokovice. Závodníci se 
mohou registrovat přes odkaz na 
www.pul-maraton.cz, nebo přímo 
na /www.sportt.cz/register/1183, 
a to až do 31. října.   (šar)

Skvělými výkony se blýskli tenisté TJ Jiskra Otrokovice, když  
v několika prestižních soutěžích posbírali několik cenných kovů. 
Velký úspěch slaví také Stanislav Nebojsa, který si zapsal již osmou 
medaili z mistrovství ČR. 

Nadějná. Terezie Prici (vlevo) sbírá jeden úspěch za druhým. Bronzoví. Nebojsa (vlevo) s Pátým vy-
bojovali ve čtyřhře bronz. 
 snímky: archiv s. Nebojsy

In
z

e
r

c
e


