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V  České republice se starosta volí 
nepřímo. To znamená, že hlavního 
představitele obce vybírá zastu-
pitelstvo na ustavující, tedy první 
schůzi v novém složení po volbách. 
V Otrokovicích se konala necelý mě-
síc po volbách. Na ní byla navržena 
jediná kandidátka na post starosty, 
a to Hana Večerková.  Tu navrhla, 
stejně jako oba místostarosty, nová 
koalice, do níž patří nadpoloviční 
většina zastupitelů. 

V Otrokovicích se na 
spolupráci dohodli 
zástupci ANO 2011, 
Občanů OE s podpo-
rou Pirátů, KDU-ČSL, 
OMMO – hlas občana, 
České strany sociálně 
demokratické a Občanské 
demokratické strany. V zastupi-
telstvu jim bude patřit sedmnáct 
křesel z třiadvaceti. „Jsem ráda, že 
se nám podařila dohodnout široká 
koalice, kdy jsme sestavili velmi 
dobrý tým jak po stránce profesní, 
zkušenostní i lidské. Jsem přesvěd-
čena, že v této sestavě můžeme 
pro Otrokovice udělat hodně práce  
a posunout je tak zase o kus dál,“ 
konstatovala starostka Hana Ve-
čerková.

 Volba starostky, stejně tak  
i obou místostarostů probíhala 
tajným hlasováním. V něm všichni 
tři kandidáti získali shodný počet 
hlasů – sedmnáct z třiadvaceti.  
Nově byl na pozici uvolněného 
místostarosty zvolen Petr Ťopek, 

který předchozí čtyři roky tento 
post zastával jako neuvolněný. On-
dřej Wilczynski zůstává dál neu-
volněným místostarostou. 

„Ještě jednou děkuji především 
voličům, kteří nás podpořili  
a výrazným způsobem posílili naše 
postavení v zastupitelstvu. Jsem 
přesvědčená, že naše spolupráce 
bude konstruktivní a přínosná pro 

celé město. Myslím si, že všech 
třiadvacet zastupitelů, kte-

ří byli zvoleni, by měli 
mít společný zájem,  
a to rozvoj Otrokovic. 
Nemusíme mít na 
všechno stejný názor, 

ale je důležité si vše 
pořádně odkomunikovat,  

a dospět ke konsenzu, kte-
rý bude přijatelný pro všech-
ny. Doufám, že se nám to po-
daří,“ poděkovala starostka 
města Hana Večerková v roz-
hovoru, který si můžete přečíst  
v tomto vydání Otrokovických 
novin. 

Nově zvolené zastupitelstvo 
schvalovalo také sedmičlennou 
radu města, v níž usednou Ol-
dřich Mlčák (ANO 2011), Miroslav 
Schmidt (ANO 2011), Martina Fa-
briková (KDU-ČSL) a Michal Tichý 
(OMMO – hlas občana). V rámci 
ustavující schůze byly zřízeny  
a ustaveny také povinné výbo-
ry zastupitelstva, a to kontrolní  
a finanční. Lenka Vaculová,

  tisková mluvčí města

RozhoVoR: 
starostka Otrokovic 

Hana Večerková

z města:
Čtyři nové projekty 

díky POHNI městem
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Listopad 2022     zdarma ~ neprodejné

Cenu města otrokovice 
převzala zdenka Kymlová  

slavnostní večer.  Za dlouhodobou obětavou práci v oblasti sociálních služeb, 
organizování volnočasových a sportovních aktivit seniorů, významný přínos 
pro výchovu a vzdělávání mladé generace ve volnočasových aktivitách získala 
Cenu města Otrokovice Zdenka Kymlová (snímek nahoře uprostřed). Ocenění 
si převzala z rukou obou místostarostů města Petra Ťopka (vlevo nahoře)  
a Ondřeje Wilczynského  (vpravo nahoře) na slavnostním večeru  ke Dni vzniku 
samostatného československého státu, který se odehrál 27. října v Otrokovické 
BESEDĚ. Celou slavnostní atmosféru  umocnilo nádherné vystoupení italského 
tenoristy  Paola Lardizzoneho a české sopranistky  Noemy Erby, které doprovodil 
klavírista Augustin Kužela. (šar), snímky: martina Fojtíková

zastupitelé rozhodli: otrokovice dál 
povede hana Večerková

Hana Večerková znovu obhájila post starostky.  Na ustavu-
jícím zastupitelstvu, které se poprvé od voleb sešlo 20. října, 
získala celkem sedmnáct ze třiadvaceti hlasů. Po boku sta-
rostky usedli také oba stávající místostarostové – Petr Ťopek  
a Ondřej Wilczynski. Narozdíl od předchozího volebního ob-
dobí však první ze jmenovaných místostarostů nyní zastává 
uvolněnou funkci. 

In
z

e
r

c
e



otRoKoViCKé noViny

Bože, dej mi vyrovnanost, abych při-
jal to, co změnit nemohu, odvahu, 
abych změnil to, co změnit mohu,  
a moudrost, abych to dokázal roz-
lišit.

I tato modlitba provázela živo-
tem československého reprezentan-
ta MUDr. Josefa Podmolíka, který 
by v říjnu letošního roku oslavil své 
80. narozeniny. První sobotu v lis-
topadu 2022 jsme jeho památku 
uctili již po dvaadvacáté tradičním 
otrokovickým půlmaratonem, kte-
rý sám rád běhával.

„Pepíkova“ sportovní kariéra za-
čala na vysoké škole, kdy navště-
voval atletický oddíl a účastnil se 
orientačních i lyžařských závodů. 
Jeho láska ke sportu ho provázela 
i v profesním životě, kdy jako lékař 

běhával nejen do práce, na zlínskou 
polikliniku, ale také za svými pa-
cienty z okolních měst a vesnic, kte-
ří na něho dodnes rádi vzpomínají.

V průběhu svého života repre-
zentoval ČSR po celém světě, získal 
titul mistr sportu, stal se mistrem 
Evropy. Tehdejší režim mu bohužel 
neumožnil, aby se účastnil olympij-
ských her v Mnichově. Tento sen se 
mu v pozdějším věku splnil, kdy už 
jako veteránský závodník vyhrál 
dvě zlaté medaile ve Spojených 
státech na Olympiádě veteránů 
World Masters Game v roce 1998. 
Svou běžeckou kariéru byl nucen 
kvůli nemoci v témže roce ukončit.

Touto malou vzpomínkou chce-
me uctít památku člověka, jenž 
bojoval až do konce se zákeřnou 
chorobou, které 12. června 2000 
podlehl. Josef Podmolík byl vzo-
rem nejen pro své děti a vnuky, 
stal se také inspirací pro spoustu 
mladých lidí a sportovců. Velké díky 
patří atletickému oddílu TJ Jiskra 
Otrokovice, který je organizátorem 
každoročního Memoriálu Josefa 
Podmolíka v ½maratonu.
 Rodina Podmolíkova

znak města byl zařazen do Registru 
komunálních symbolů

Úvodní slovo

„Zažádat o zařazení do registru 
jsme se rozhodli po výzvě zveřejně-
né na webových stránkách. Zatím-
co vlajka je zde registrována od 
roku 2001, znak v registru chyběl. 
Tuto nesrovnalost jsme chtěli 
napravit,“ vysvětlila 
starostka města Hana 
Večerková. 

Znak města byl 
navržen otrokovickým 
výtvarníkem Vladi-
mírem Doleželem. 
Komise pro otázky 
znaků měst při Ar-
chivní správě Ministerstva 
vnitra ČSR návrh projednala dne 
17. června 1970, následně jej schvá-
lila tehdejší rada a 12. ledna 1971 
také MNV. 

Vzhledem k tomu, že v době při-
jetí znaku města nebyly žádnou 
oficiální institucí vydávány „udě-
lovací listiny“, které by obsahovaly 
i heraldický popis, vychází město 

Otrokovice z popisu, který je uve-
den v zápisu z jednání Komise pro 
otázky znaků měst ASMV ČSR, 
na jehož základě byl znak radou 
schválen: štít dvakrát svisle rozpol-
těný, modro-stříbrno (bílo)-modrý.  

V pravé a střední části 
štítu je svisle položený 
lipový list, jehož pravá 
polovina včetně polovi-
ny stopky je stříbrná (bílá)  
a levá polovina listu 
včetně stopky je modrá. 
V levé, modré části štítu 
je stříbrné (bílé) krojidlo 

svisle postavené. Aby nedo-
cházelo ke změnám při výtvarném 
zpracování, bylo také upřesněno, 
že stopka listu je směrem dolů 
mírně rozšířena a její spodní hra-
na je rovná. Krojidlo vycházející  
z pečeti Kvítkovic má ouško ve tva-
ru čtverce, nikoliv obdélníku. 

 Lenka Vaculová, 
 tisková mluvčí

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR vyhověl žádosti města a zařadil historický znak 
Otrokovic do Registru komunálních symbolů, který je českou 
celostátní databází evidující obecní symboly.
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Projekt „Pohni městem“ přinese další čtyři investice

Občané Otrokovic měli i letos 
možnost rozhodnout, kam popu-
tuje dva miliony korun z městského 

rozpočtu a podílet se tak na utvá-
ření podoby města. Každá ze čtyř 
místních částí měla k dispozici 500 

tisíc korun. Do tohoto limitu mohli 
lidé navrhnout projekt, který by 
byl následně zařazen do veřejného 
hlasování. Lidé nakonec vybírali   
z 9 návrhů. Celkem odevzdali 1 757 
hlasů. „Těší nás, že lidé mají stále 
zájem podílet se na rozvoji města  
a zasílají nám své návrhy. S pokra-
čováním projektu proto počítáme 
i příští rok,“ komentovala starostka 
města  Hana Večerková.   

Loňský ročník POHNI městem 
přinesl občanům workoutové hři-
ště, opičí dráhu a úpravu hřiště  
v areálu školky. Tyto investice jsou 
již hotovy, do konce roku zbývá 
dokončit osvětlení v ulici Bařinky. 
Stejným způsobem budou po-
stupně realizovány i letos odhla-
sované projekty.

  Lenka Vaculová,
 tisková mluvčí

Vítězné projekty roku 2022 (odůvodnění zaslané navrhovateli)

Cena: 450 000 Kč
Z důvodu nedostatku prostoru pro parkování vznikl návrh na doplnění 
šesti parkovacích míst do travnaté plochy . Rozšíření parkoviště pomůže jak 
obyvatelům domova, tak i návštěvám v tomto zařízení. 

Doplnění parkovacích míst u Domu 
s pečovatelskou službou Kvítkovice 

Cena: 400 000 Kč
Návrh na umístění cyklomyček u přístaviště a dopravního hřiště, kde si mohou 
cyklisté po návratu z vyjížďky  umýt kolo a nemusejí se obávat ušpinění při trans-
portu či uskladnění doma. Kolo se myje zdarma a bez chemie. Samozavírací ventil 
pustí vodu vždy zhruba na čtvrt minuty, k dispozici je i kartáč.

Cyklomyčky u cyklostezek 

Cena: 495 000 Kč
Návrh na umístění 2 chytrých laviček v blízkosti zastávek MHD na náměstí  
3. května. Chytrá lavička slouží nejen k odpočinku, ale nabízí i možnost dobít si 
mobilní telefon. Je zde vysoká koncentrace lidí, kteří by tuto možnost jistě využili. 
Díky solárním panelům jsou energeticky soběstačné. 

Chytré lavičky na nám. 3. května

Psí hřiště trávníky

Cena: 480 000 Kč
Se  vzrůstající výstavbou v okrajových částech města stále ubývá možností 
pro volné venčení psů. Ve městě není prostor vyhrazený jen pro pejskaře. Psí 
hřiště je oblíbeným místem pro výcvik a výchovu. Areál je oplocený, a tudíž 
nehrozí volné pobíhání psů. 

Zvýšení bezpečnosti chodců i větší 
přehlednost v ulici ve večerních 
hodinách přinese instalace nové-
ho veřejného osvětlení v ulici Pří-
stavní ve Staré kolonii. Celkem zde 
bude osazeno jedenáct sloupů  
s moderními LED svítidly. Investice 
vyjde celkem na 600 tisíc korun.

„Konkrétně se jedná o úsek u dět-
ského hřiště, sběrného dvora a po-
dél komunikace u protipovodňové 
zdi. Uvedená místa nebyla dosud 
řádně osvětlena. Z důvodu zvýšení 
bezpečnosti chodců a rovněž na zá-
kladě požadavků občanů zařadila 
otrokovická radnice tuto akci do in-

vestic letošního rozpočtu,“ vysvětlil 
Vladimír Plšek, jednatel Technických 
služeb Otrokovice, které  mají mimo 
jiné na starosti kompletní správu ve-
řejného osvětlení. 

Zemní práce nutné pro položení 
elektrických kabelů probíhají bez-
výkopovou technologií metodou 
řízeného protlaku, aby byla co 
nejméně narušena veřejná zeleň  
a místní komunikace. „Nová svítidla 
mají příkon pouhých 24 W, což je 
výrazná úspora oproti dříve pou-
žívaným a doposud převažujícím 
sodíkovým svítidlům o příkonu  
70 W,“ doplnil Vladimír Plšek s tím, 

že k postupné výměně sodíkových 
světel za moderní ledková dochází 
průběžně několik let. 

Letos bylo instalováno více než 
sto nových LED svítidel například 
v lokalitách Horní Střed a Bařinky, 
přičemž na pokrytí 50 % nákladů 
se podařilo získat dotaci od Minis-
terstva průmyslu. Z celkového po-
čtu 2 100 svítidel je již 385 z nich 
vybaveno LED zdroji. Příští rok jich 
přibude dalších 250. „Jedná se 
o nejefektivnější cestu v omezování 
spotřeby elektřiny, vzhledem  
k tomu, že při stejném světelném 
toku spotřebují LED svítidla o 50 až 

80 % méně energie. Je potřeba zmí-
nit, že město provádí centralizovaný 
nákup elektrické energie pro sebe  
i pro všechny městské organizace 
a společnosti. Pro letošní i příští rok  
byla vysoutěžena cena silové elektři-
ny ve výši 2 127 Kč za MWh bez DPH, 
což je z pohledu aktuálních cen na 
energetické burze cena velmi příz-
nivá. Proto zatím nepřistupujeme  
k žádným extrémním opatřením, ale 
systematicky a trvale pracujeme na 
úsporách, mezi které patří i výmě-
na světel za nové a ekonomičtější,“ 
uzavřela starostka Hana Večerková. 
 (vac)

Ve staré kolonii přibude jedenáct sloupů s moderním úsporným LED osvětlením

Cyklomyčky u cyklostezek, chytrá lavička na nám. 3. května, psí 
hřiště na Trávníkách i parkovací místa u Domu s pečovatelskou 
službou v Kvítkovicích. To jsou projekty za téměř 2 miliony korun,  
o jejichž realizaci rozhodli lidé ve veřejném hlasování v rám-
ci projektu „Pohni městem“ a dostali také zelenou od radních. 
Všechny čtyři investice by měly být hotovy příští rok.
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Ing. Pavel
BEZNOSKA

Občané OE
s podporou Pirátů

Vlastimil
BUKOVJAN
OtrOkOvicE 

srdcEm / BEZPP

Mgr. Pavel
ČERNOŠEK

kdU-ČsL

Ing. Michal 
DRÁBEK
ANO 2011

Mgr. Pavlína
HERENTINOVÁ

OtrOkOvicE 
srdcEm / BEZPP

Ing. Zdeněk
JANDA
ANO 2011
/ BEZPP

Ivan
JANEČEK
ANO 2011

Mgr. Ivo
KRAMÁŘ

OtrOkOvicE 
srdcEm / BEZPP

Mgr. Martina FABRIKOVÁ
kdU-ČsL / BEZPP

Oldřich MLČÁK
ANO 2011

Bc. Miroslav SCHMIDT
ANO 2011

Michal TICHÝ
OmmO - hlas občana

Ing. Marcel
MERAVÝ
ANO 2011
/ BEZPP

MVDr. Stanislav
MIŠÁK

Čssd

Mgr. Martin 
OČADLÍK

viZE 21 s podporou 
sPd / BEZPP

Ing. Milan
SAMOHÝL

ANO 2011
/ BEZPP

Antonín SRNA,
MBA, LL.M.

ANO 2011
/ BEZPP

Mgr. Jiří
VESELÝ

viZE 21 s podporou 
sPd / BEZPP

Mgr. Marta
ZAKOPALOVÁ

Ods / BEZPP

Petr
ZLATUŠKA

viZE 21 s podporou 
sPd / BEZPP

Bc. Hana VEČERKOVÁ, DiS.
ANO 2011

Ing. Petr ŤOPEK
Občané OE s podporou Pirátů

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OTROKOVICE
pro volební období 2022–2026

Ing. Ondřej WILCZyNSKI, Ph.D.
ANO 2011

STAROSTKA MĚSTA

1. MÍSTOSTAROSTA 2. MÍSTOSTAROSTA

OSTATNÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OTROKOVICE

ČLENOVÉ RADy MĚSTA OTROKOVICE
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starostka hana Večerková: Důležité je v životě věci neodkládat
Už druhé volební období bude stát v čele města žena. Tou je Hana 
Večerková, která znovu obhájila post starostky Otrokovic. Jaké 
jsou její plány? Co by ve městě dál zvelebila a kam by mělo za další 
čtyři roky směřovat? Nejenom o tom se můžete dočíst v následu-
jícím rozhovoru.

Paní starostko, ještě jednou 
gratuluji k vašemu zvolení.
Moc děkuji.

Jak jste snášela poslední dny 
před volbami? 
Samozřejmě že jsem byla nervózní. 
Bylo mi jasné, že nám naši občané 
svou volbou dají jasně najevo, jak 
hodnotí naši čtyřletou práci pro 
město. Taky mě hodně zamrzela 
negativní kampaň jednoho vo-
lebního uskupení, která byla dle 
mého názoru absolutně nekorekt-
ní a kromě naprosto nereálných 
slibů byla také hodně negativní  
a dehonestovala práci mnoha lidí. 
Ale na druhou stranu jsem věděla, 
že je za námi kus dobré a poctivé 
práce, za kterou se nemusíme sty-
dět. Na tom byla postavena i naše 
kampaň, kde jsme prezentovali 
práci, kterou máme za sebou,  
a taky sliby vycházející z našich 
reálných možností a především 
ze znalostí věcí. Slibovat levnější 
život, levnější energie, to jsou věci, 
které město nemůže nijak ovlivnit 
a jsou bohužel v dnešní době zcela 
nereálné. V každém případě bych 
chtěla i touto cestou moc po-
děkovat všem lidem, kteří přišli  
k volbám a kterým není lhostejné, 
jakým směrem se budou Otrokovi-
ce v dalších letech ubírat. Pro mě 
je to na jednu stranu velký impuls 
do další práce a na druhou stranu 
si uvědomuji tu velkou míru zod-
povědnosti za všechna rozhodnutí  
a činy vůči všem obyvatelům Ot-
rokovic. Doufám, že vás nezklamu. 

Má nové zastupitelstvo po-
dle vás potenciál vést město 
správným směrem?
Jsem přesvědčena, že ano. Věřím, 
že společnými silami povedeme 
město cestou rozvoje tak, aby bylo 
přívětivé pro všechny občany. Jsem 
přesvědčena, že naše spolupráce 
bude konstruktivní a přínosná pro 
celé město. Myslím si, že všech tři-
advacet zastupitelů, kteří byli zvo-
leni, by mělo mít společný zájem,  
a to rozvoj Otrokovic. Nemusíme 
mít na všechno stejný názor, ale 
je důležité si vše pořádně odko-
munikovat a dospět ke konsenzu, 
který bude přijatelný pro všech-
ny. Doufám, že se nám to podaří.  
A že Otrokovice společně posu-
neme dál. 

Při prvním zasedání nového za-
stupitelstva také zazněla kritika 

na to, proč by měly mít Otrokovice 
dva místostarosty. Jak to vnímáte 
vy?
Už v minulosti měly Otrokovice 
dva místostarosty, není to tedy 
žádná novinka. Já jsem předcho-
zí volební období byla jediná 

uvolněná, oba místostarostové 
byli neuvolnění, což v praxi zna-
mená, že se i nadále věnovali své 
práci a na radnici docházeli podle 
potřeby. Určitě je lepší, když 
má starosta větší podpo-
ru v dalším uvolněném 
místostarostovi. Bylo 
to pro mě občas vel-
mi náročné, hlavně  
v době covidové nebo 
při jiných krizových 
situacích. Ty čtyři roky 
mě stály hodně sil a energie, 
a proto si chci vytvořit tým, kte-
rý mi bude oporou a bude se 
mnou táhnout za jeden provaz.  
A věřím, že se nám to povede. 

Každé nové volební období za-
číná určitým bilancováním. A to 
nejenom toho, co se povedlo, ale 
také toho, co se nepovedlo. Jak 
byste zhodnotila uplynulé čtyři 
roky? 
Tak kostlivce ve skříni najdeme 
asi všude. A bohužel rok po mém 
nástupu na úřad přišel covid, poté 
válka na Ukrajině a energetická 
krize. Což výrazně ovlivnilo hodně 
věcí.  Ale i přesto všechno si mys-
lím, že projekty, které jsme v roce 
2018 začali připravovat, jsme ve 
větší míře dotáhli do konce nebo 
minimálně pokračujeme nadá-
le v jejich přípravě.  Myslím tím 
například vybudování Free time 

zóny na Trávníkách, rekonstrukci 
Městského koupaliště, dětského 
dopravního hřiště, autobusové-
ho nádraží, přístaviště, postupně 
revitalizujeme prostory Městské 
polikliniky a Rekreační oblasti Štěr-
koviště a další.  V každém případě 
jsem zjistila, že v drtivé většině 
máme na úřadu dobrý tým, kte-
rý se nebojí práce a na který je 
spolehnutí. 

A je něco, co se nepovedlo?
Úprava křižovatky u Nadjezdu. 

Tam jsme se dostali do časové 
pasti, protože částečně kvůli vý-
stavbě jihovýchodní části obchva-

tu a kvůli covidu  nebylo možné 
dělat potřebné statistiky  

a relevantní výpočty. 
Museli jsme počkat, 
až se vrátí intenzita 
dopravy v křižovat-
ce do běžných para-

metrů. Tím pádem se 
vše časově posunulo. 

Nicméně už nyní máme 
připravenou projektovou doku-
mentaci pro vydání územního roz-
hodnutí a musíme se dál zasadit  
o to, abychom tento projekt do-
táhli do vítězného konce. 

Jak se tato problematická kři-
žovatka tedy změní? 
Nepůjde o kruhový objezd, ale 
v místě křižovatky provedeme 
stavební úpravy tak, aby se vozi-
dla z různých směrů v křižovatce 
nepotkávala, což je největší kámen 
úrazu především z hlediska bez-
pečnosti.

Když ještě zůstanu u dopravní 
tematiky, tak i zpoplatnění ob-
chvatu budí řadu protichůdných 
názorů a reakcí. Můžete nám při-
blížit aktuální situaci?
Celou dobu se snažíme o doložení 
potřebnosti mít celý obchvat bez 
poplatku. Jako snad jediní v repub-
lice jsme si nechali sčítat dopravu, 

abychom měli relevantní data  
a argumenty. Bohužel jsme zatím 
nebyli vyslyšeni. I Zlínský kraj se 
za nás postavil a připomínkoval 
vyhlášku na příští rok. Vyhláš-
ka zatím nebyla zveřejněna. Pro 
příští rok předpokládám stejný 
stav jako letos, tedy severový-
chodní část bez poplatku a ta 
druhá část s poplatkem. Bohužel 
zatím není politická vůle v této věci 
cokoliv měnit. Ale musím konsta-
tovat, že z města alespoň zmize-
la tranzitní kamionová doprava  
a i průjezd kvítkovickou kři-
žovatkou je bezproblémový, což 
je určitě pozitivní situace. 

Když bych se vrátila ještě čtyři 
roky zpátky, tak jeden z vašich 
plánů v minulém volebním obdo-
bí bylo vybudovat parkovací dům  
u Městské polikliniky Otrokovice. 
Co se s tímto projektem stalo?
Projekt na parkoviště stále exis-
tuje, nicméně se cena jeho výstav-
by vyšplhala do takových astro-
nomických výšin, že pro město je   
v tuto chvíli zcela nerealizovatelný. 
I z těchto důvodů jsme nakonec při-
stoupili k úpravě stávajících ploch 
a díky tomu se nám podařilo vy-
budovat více než čtyřicet nových 
stání, což značně zlepšilo situaci  
s parkováním v dané lokalitě. 

V letošním roce odstartovalo 
město s jednou z nejrozsáh-
lejších akcí – revitalizací sídliště 
Trávníky. Jak v tomto směru bu-
dete pokračovat dál? Vzniknou  
v místě nějaká nová parkoviště či 
parkovací domy?
Revitalizace sídliště je jednou  
z našich dalších priorit, takže v ní 
hodláme pokračovat i v dalších 
letech. Samozřejmě že nás limi-
tují finanční možnosti města. 
Příští rok chceme pokračovat  
v revitalizaci ulice Kapitána Jaroše. 
Co se týká vybudování parkova-
cích domů, tak tady narážíme na 
dva problémy. Prvním z nich je, že 
město nevlastní vhodné pozemky. 
A i kdybychom pozemky měli, vý-
stavba parkovacího domu, aniž 
by byl komerčně využívaný, je ob-
rovská zátěž pro městský rozpočet. 

Jaké další investice byste ráda, 
aby se na území Otrokovic zrea-
lizovaly? A který z projektů má  
z vašeho hlediska největší prio-
ritu?
Největší prioritou pro mě je posta-
vení nových městských bytů na 
Hurdiskách. Celkově by bylo dob-
ré, kdyby si města znovu budovala 
nájemní bydlení pro všechny, pro 
které je vlastní bydlení nedosaži-
telné.   Pokračování na str. 6
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Nová koalice Otrokovic je slože-
na ze šesti politických stran. Tvoří 
ji zástupci ANO 2011, Občanů OE  
s podporou Pirátů, KDU-ČSL, 
OMMO – hlas občana, České strany 
sociálně demokratické a Občanské 
demokratické strany.  V třiadvaceti-
členném zastupitelstvu budou mít 
celkem sedmnáct hlasů. Koaliční 
partneři se shodli pro další čtyři 
roky na zásadních bodech, které 
sepsali do jednadvaceti prioritních 
programových bodů:

1. Budeme realizovat besedy 
a ankety na aktuální témata, 
zapojíme více občany a místní části 
do procesu rozhodování o strate-
gických projektech a záměrech ve 
všech oblastech.

2. Budeme transparentně na-
kládat s prostředky města – 
efektivní veřejné zakázky, nákupy 
zboží a služeb.

3. Budeme dlouhodobě 
plánovat investice s jasným ur-
čením priorit podle reálných po-
třeb jednotlivých oblastí, zaměříme 
se na dotační možnosti financování.

4.  Budeme pokračovat  
v revitalizaci jednotlivých čás-
tí města.

5.  zlepšíme parkovací pod-
mínky v kritických lokalitách 
města, budeme hledat chytrá řešení.

6. Budeme realizovat opatření 
dle strategie BEsiP a Plánu udr-
žitelné městské mobility.

7. Dobudujeme síť cyklostezek 
v rámci koncepce Cyklodopravy.

8. Ve spolupráci s ŘsD vybu-
dujeme novou křižovatku na 
nadjezdu.

9. Budeme nadále usilovat  
o nezpoplatnění obchvatu Ot-
rokovic.

10. Budeme usilovat  
o zlepšení technického stavu 
budov škol a školských zařízení 
a o zvýšení vybavenosti škol se 
zapojením finančních prostředků  
z evropských fondů, budeme pod-
porovat prevenci patologických 
jevů.

11. Budeme nadále rozvíjet 
společnosti, kde má město majet-
kový podíl nebo je zde stoprocent-
ním vlastníkem tak, aby kvalitně 
zajišťovaly služby občanům města.

12. V rámci finančních možnos-
tí města budeme poskytovat 
podporu spolkům a organiza-
cím (sociálním, společenským, kul-
turním a sportovním) působícím na 
území města a zejména ve prospěch 
dětí a mládeže.

13. zaměříme se na řešení 

potřeb a služeb pro seniory, 
zdravotně postižené a jinak handica-
pované osoby, budeme podporovat 
prorodinné, seniorské a mezigene-
rační aktivity.

14. zajistíme výstavbu ná-
jemního bydlení, připravíme roz-
vojové plochy pro bytovou výstavbu.

15. Budeme pokračovat v re-
konstrukci a výstavbě spor-
tovišť dle Plánu rozvoje sportu. 

16. Budeme usilovat o převzetí 
sokolovny do vlastnictví města.

17. Podpoříme kulturní a spole-
čenské akce ve městě.

18. Budeme nadále pokračovat 
v eliminaci zápachu a budeme 
podporovat ochranu životního 
prostředí ve městě.

19. zaměříme se na zvýšení 
bezpečnosti ve městě (kame-
rový systém, stacionární radary, in-
teligentní systémy).

20. Budeme realizovat prak-
tická opatření směřující k ener-
getickým úsporám (energeticky 
úsporná opatření na budovách, fo-
tovoltaické systémy atd.)
21. Podpoříme turistický ruch 
zatraktivněním zajímavých měst-
ských lokalit, budeme spolupracovat 
s turistickými cíli v okolí.  (red)

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

inzERCEnová koalice si stanovila pro další čtyři roky jednadvacet priorit 

Zvlášť v dnešní nejisté době bych 
ráda dopřála mladým rodinám 
nebo seniorům mít možnost byd-
let v nájmu za přijatelnou cenu. 
Mimo to chceme nadále pokra-
čovat v revitalizaci Rekreační 
oblasti Štěrkoviště a sídliště 
Trávníky. V plánu máme další 
opravy komunikací nebo výstavbu 
cyklostezek. Dál musíme pokra-
čovat v péči o městský majetek, 
jako jsou chodníky, zeleň, bytové  
i nebytové prostory, dětská hřiště  
a sportoviště.

Vy sama jste byla iniciátorkou 
dvou projektů – Sázíme bu-
doucnost a POHNI městem, kdy 
se do dění ve městě zapojuje i ve-
řejnost. Máte v hlavě ještě nějaký 
podobný plán?
Určitě bych chtěla ještě více zapo-
jit veřejnost do dění ve městě, pro-
tože stále je mezi námi celá řada 
těch, kteří si na něco stěžují, ale 
z velké míry je to ovlivněné i ne-
znalostí dané problematiky. Takže 
bych ráda, aby byly s občany více 
projednávány stěžejní projekty, 
tak, aby pochopili, že některé věci 

se nerodí „mávnutím proutku“, ale 
že je potřeba na nich hodně pra-
covat. Už jenom projektem POHNI 
městem se snažíme lidi zapojovat, 
aby si sami rozhodli, co se má ve 
městě vybudovat.

Bohužel, takovou českou spe-
cialitou je věčné stěžování si na 
všechno. Ať se člověk snaží jakko-
liv, vždy se najde nějaký „principi-
ální“ kritik. Jakým způsobem se 
vy osobně vypořádáváte s „hejty“  
a „trolly“ na sociálních sítích?
To je asi to nejhorší, co nás v dnešní 
době mohlo potkat – ukrývat se za 
anonymním profilem a kritizovat 
vše okolo. I když kritika je samo-
zřejmě na místě a je to také forma 
komunikace. Horší jsou spíš lži, 
pomluvy a urážky, s tím se nedá 
bojovat, ty se musí ignorovat.  

Asi první zásadní činností nové 
rady města i zastupitelstva bude 
sestavování rozpočtu na příští 
rok. Očekáváte, vzhledem k ak-
tuální situaci, v rozpočtu nějaké 
zásadní změny či škrty?
Bohužel nás čekají chudší roky. 
Vysoké ceny za energie, materi-

ály nás dobíhají všechny, nejen 
domácnosti, společnosti, ale  
i obce. Musíme se proto co nejvíce 
soustředit na získání dotací, jen tak 
se nám podaří realizovat některé 
větší investice. Nicméně už nyní 
mohu slíbit, že se budeme snažit 
nadále podporovat naše městské 
společnosti, spolky, neziskové or-
ganizace a školské instituce.  Už 
nyní jsme navyšovali provozní pří-
spěvky našim školám. 

Když jsem s vámi dělala roz-
hovor naposledy, což už je bez-
mála rok, tak jste si „stěžovala“ 
na to, že už nemáte moc času na 
svůj koníček, kterým je sport. Jak 
jste na tom teď?
Bohužel, moc se za ten rok ne-
změnilo, takže to je jedna z věcí, 
na které bych také ráda zapracova-
la. Pořád si říkám, že je důležité 
v životě věci neodkládat. Dnes 
nemáme čas, zítra nebudeme mít 
sílu a pozítří  tu možná nebudeme. 
Nesmíme se na nic vymlouvat, ani 
na nedostatek času, musíme žít 
především přítomností a naplno. 
 Šárka Šarmanová

městská policie

Celkem 228 přestupků a 818 jiných 
událostí řešila v říjnu Městská po-
licie Otrokovice. Mezi přestupky 
vévodí oblast dopravy (166), dále 
se jednalo o přestupky proti ob-
čanskému soužití (5), veřejnému 
pořádku (17), škody na majetku 
(18), porušení obecně závazné vy-
hlášky (17) a podezření z trestné-
ho činu (5). Většinu případů tvoří 
události (818), které nejsou vedeny 
jako přestupky, ale vyplynou na-
příklad z běžné činnosti městské 
policie, jsou reakcí na upozorně-
ní občanů nebo jde o součinnost  
s jinými správními orgány či slož-
kami IZS. Strážníci také poskytovali 
součinnost při konání veřejných 
kulturních a sportovních akcí, např. 
při akci Motobesip, Dětské policii  
a kladení věnců u příležitosti státní-
ho svátku Dne vzniku samostatné-
ho československého státu.  (red)

městská policie řešila 
celkem 1 046 případů
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halloween v otrokovicích: místo dětí a pedagogů řádila strašidla a čarodějnice

Bojíte se? Strašidly, 
kostlivci, duchy i čaro-
dějnicemi se to hemžilo 
i na ZŠ T. G. Masaryka. 
Halloweenem se pro-
línala také celá výuka. 
Dětem se tato netra-
diční výuka, která se to-
čila kolem dýní, netopýrů  
a dobrot velmi líbila. 
A ti nejodvážnější se 
mohli ve večerních hodi-
nách vydat do školy na 
halloweenskou stezku.

Jednou v roce sám sebou. Když slunce zapadá, smích ďábla chodbami zní... A zněl  
i během nocování na středisku Trávníky DDM Sluníčko.

Čáry máry! K Halloweenu patří nejenom kouzla, ale také čarodějné 
lektvary. Ty vařily děti otrokovické mateřské školy na pracovišti K. H. 
Máchy.

strašidelná máneska. Skvělá 
halloweenská nálada panovala i na ZŠ 
Mánesova. V kostýmech přišly nejenom 
děti, ale také velká část pedagogické-
ho sboru, včetně kuchařek. A například 
deváťáci si pro své mladší spolužáky při-
pravili pořádný Halloween Hunt. 

Čarodějnice školou povinné. Strašidly se to hemžilo také na chodbách ZŠ Trávníky.  
Halloweenská tematika provázela děti nejenom během vyučování, ale především v rámci 
družiny, kde na ně čekala celá řada soutěží, ale také sladkých odměn.

zručné. Tradiční dlabání dýní patří k oblíbenému podzimnímu tvoření. Toho se pečlivě 
zhostily děti z kroužku kreativního tvoření DDM Sluníčko ve středisku Tlumačov.
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velký sál

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

PROGRAM | prosinec 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

do 

22. 12.

NECHTĚNÉ FOTOGRAFIE A JINÉ VĚCI 
Výstava fotografií Jaroslava a Kláry Stojaníkových z Kroměříže. K vidě-
ní jsou jak velkoformátové, tak i malé kontaktní, portrétní fotografie. 
Jedná se o nezveřejněné „fotografické zmetky“ a ušlechtilé tisky. 
V souvislosti s výstavou je v tomto období vystaven vyřezávaný bet-
lém lidového tvůrce Bernarda Kučery ze Sazovic.Tento řezbář vytvo-
řil v rámci svého života desítky figurek, které byly součástí jeho roz-
sáhlého betlému, který ve svém domě vystavoval. Jedná se o figurky 
vyřezané z lipového dřeva, které mají výšku asi 30 cm. Díky ochotě 
vedení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které má tento betlém 
ve sbírkách, bylo možné zapůjčit jeho ústřední část a představit ho  
v čase adventu otrokovické veřejnosti. 

středa

28. 12.
19 hod.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Množství komediálních situací i překvapivého konce se dočkáte  
v nové divadelní komedii s oblíbenými českými herci. Harry Dou-
glas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě 
Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harry-
mu oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie 
odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdné-
ho domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou 
sousedkou Marianne. Debbie se vrací se svým přítelem Joem v 
domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Režie: Roman Štolpa, 
hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip Tomsa/Lukáš 
Pečenka, Veronika Jeníková/Olga Háta Želenská ad.

velký sál

neděle

4. 12.
14 hod.

DECHOVÁ HUDBA VLKOŠÁCI 
Slovácká dechová hudba Vlkošáci vznikla v roce 1997. U jejího zro-
du stáli bývalí žáci věhlasného kyjovského pedagoga Josefa Frýbor-
ta, který drtivou většinu muzikantů naučil nejen hrát, ale i milovat 
krásu lidové písně. Od samého zrodu se Vlkošáci snaží o to, aby si 
svým projevem získali vlastní identitu. Repertoár vychází především 
z tvorby známých moravských autorů M. R. Procházky, Z. Gurského, 
J. Konečného, A. Žváčka, M. Kolstrunka mladšího a dalších.  

Výstava 
potrvá do

2. 1.
8–17 hod.

Spolek Rozumění ve spolupráci s městem Otrokovice a Otrokovickou 
BESEDOU vás srdečně zvou na 16. Otrokovický salón. Jako každo-
ročně vystavují členové spolku Rozumění a jejich hosté v BESEDě svá 
nová výtvarná díla vzniklá v letošním roce. 

bar + foyer
kinosálu

vstup
volný

16. OTROKOVICKÝ SALÓN 2022 

Městská 
galerie

vstupné

150 Kč

vstupné 
410 Kč
450 Kč
480 Kč

středa

14. 12.
18 hod.

ZAKAVKAZSKEM AŽ DO ÍRÁNU
Cestovatel František Brachtl o cestě do Arménie, Gruzie, Ázerbáj- 
džánu a Íránu. Prozkoumejte s námi kulturní, cestovatelské i přírodní 
zajímavosti. 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN: 21. 1. 2023 – MĚSTSKÝ PLES, moderuje a baví Anna Julie Slováčková

vstupné

90 Kč

bar
I. patro

Cestovatelská beseda

Program pro příznivce dechovky

vstup
volný

Silvestrovské divadlo
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1) Ve zbývajících třiceti pěti obrazech (operety 
PRoso) Elvíra se soňou dožívají svůj život:
a) v Léčebně dlouhodobě nemocných v Řepích
b) na zámku v Cáchách
c) v KSČM

2) Karel se stal:
a) plukovníkem a ředitelem Armádního divadla
b) plukovníkem Armády spásy
c) pouze plukovníkem

3) Jediným tragickým tónem v celém tak roz-
marném příběhu (operetě PRoso) jsou:
a) první čtyři tóny Symfonie č. 5 Ludwiga van 
Beethovena
b) píseň Kalinka provedená souborem Alexandrovci
c) šílenství Žofiino.

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„Historická bitva často napáchá větší škody 
v učebnici než na válečném poli.“

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka:
1 . a ) H l e d e j , 
Šmudlo
2. b) James Bond
3. a) švédský spi-
sovatel Strind-
berg
V ý h e r c e m 
říjnového okénka 
se stává Františka 
Bednaříková.
Gratulujeme!!!

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

Takhle to vždy začíná. Dají se hlavy 
dohromady, přijde nápad a díky 
takovému nápadu slaví NADĚJE, 
otrokovická o. p. s., v prosinci 2022 
svou první desítku. Dynamických 
10 let od svého založení.

Hlavní činností sociálního 
podniku NADĚJE, otrokovické o. p. 
s., je vytváření pracovních příleži-
tostí pro lidi s handicapem. Našim 
zaměstnancům nabízíme práci, kte-
rá odpovídá jejich schopnostem,  
a zároveň jim při jejich práci posky-
tujeme podporu, kterou potřebují. 

Působíme v Otrokovicích, Uher-
ském Hradišti a na Vsetíně. Naše 
práce je opravdu různorodá. Prová-
díme úklidy prostor v bytových 
domech a kancelářích.  Věnujeme 
se úklidu veřejného prostranství, 
drobným technickým pracím či 
jednoduché administrativě. 

V provozu Epes Rabes Catering 
se zaměřujeme na přípravu chutné-
ho občerstvení.  Po dohodě vám 
připravíme i zajistíme kompletní 
cateringový servis včetně dovozu  
a obsluhy. Aktuálně máme v na-
bídce tip na vánoční dárek, který 
okouzlí všechny vaše smysly. 

Naši zaměstnanci pracují 
opravdu rádi. Nejen, že si vydě-
lají finanční prostředky, možnost 
pracovat přináší uznání, úctu, 
pocit prospěšnosti, seberealizace  
a platnosti v komunitě.

Rádi bychom poděkovali městu 
Otrokovice za dlouhodobou spolu-
práci a podporu. Poděkování patří 
také našim dalším dárcům a ob-
chodním partnerům. Velmi si této 
spolupráce vážíme. I když už jsme 
téměř na prahu puberty, tak naše 
motto „Kdo chce, hledá způsoby,“ 
nás stále posunuje vpřed. 
Info: www.nadeje-otrokovickaops.cz
 Denisa hanělová, 
 Naděje, otrokovická o. p. s.   

 naDěJE, otrokovická o. p. s., oslavila deset let

Plán akcí na měsíc prosinec 

25. listopadu
VánoČnÍ DÍLny –  RozsVÍCEnÍ 

VánoČnÍho stRomU 
otrokovická BEsEDa

čas: 15–19 hodin
vstupné:  zdarma
V rámci rozsvícení vánočního stro-
mu připravujeme vánoční dílny 
pro veřejnost. Přijďte si s námi užít 
vánoční atmosféru. Jednotlivé vý-
robky jsou za poplatek. Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz

4. prosince
ČERtoViny

tělocvična DDm sluníčko, 
tlumačov

čas: 16–18 hodin
vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 
Kč – slosovatelné vstupné
Hudba, tanec, hry, soutěže, disko-
téka. Občerstvení zajištěno. 
Kontakt: 
hlobilova@ddmslunicko.cz

12. prosince
VánoČnÍ DÍLny

středisko tlumačov – malá 
tělocvična

čas: 8.30–12.30, 13.30–16.30 hod. 
vstupné: 10 Kč
Přijďte si vyrobit dekorační 
předměty a ozdoby k blížícím 
se vánočním svátkům. V rámci 
vstupného máte 1 výrobek, ostat-
ní za poplatek.  
Kontakt: 
bezdickova@ddmslunicko.cz

16. prosince

VánoČnÍ anDěL

Centrum volného času Baťov
čas: 16.30 hodin

vstupné: 350 Kč
Přijďte se odreagovat v před-
vánočním shonu a vyrobit si AN-
DĚLA technikou macramé. Tvoření 
je určené pro dospělé. Přihlášení 
na: www.ddmslunicko.cz.
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz

www.ddmslunicko.cz
FB:ddmslunicko.cz

Povídají si s osamělými seniory, 
chodí s nimi na procházky nebo na-
bízejí doučování dětem. To vše zcela 
zdarma, ale s dobrým vědomím, že  
přimáší úsměv a radost. A můžete  
k nim patřit i vy. Maltézská pomoc,  
o. p. s., totiž hledá další dobrovolníky. 

Co děláme? Nejčastěji si poví-
dáme s osamělými seniory v jejich 
domovech nebo v institucích. Jsme 
společníky na procházce lidí s cho-
dítkem nebo na vozíčku, kteří si již 
netroufají sami ven. Mohou se tak 
dostat i po několikaleté izolaci ven  
z bytu. Umíme se přizpůsobit situa-
cím a úkolům, které z nich plynou. 
Například jsme společně šili roušky 
pro občany a sociální instituce v Ot-
rokovicích a okolí, zprostředkovávali 
jsme telefonické dobrovolnictví pro 
seniory v uzavřených bytech nebo 
domovech pro seniory, oslovili 
jsme veřejnost, abychom mohli 
přinést kreslená přáníčka dětí 
nebo podporující dopisy seniorům  
v uzavřených domovech pro senio-
ry. Zorganizovali jsme poděkování 
a podporu zdravotníkům, kteří se 

starali v KNTB ve Zlíně o nemocné 
covidem, od dětí z otrokovických 
ZŠ prostřednictvím přáníček. Pře-
dali jsme další stovky přání dětí  
k vánočním a velikonočním svátkům 
zdravotníkům a seniorům v KNTB 
a také v domovech pro seniory  
v Otrokovicích. Desítky dobrovolní-
ků on-line doučovaly a připravovaly 
děti na přijímací zkoušky v covi-
dovém období. 

Poslední měsíce nás zaměstnávala 
jiná pomoc – pomáhali jsme ukra-
jinským dětem – připojili jsme se 
k hlídání dětí v dětském koutku  
v KACPU ve Zlíně, vypsali jsme sbírku 
hraček. Naši dobrovolníci pomáhali 
ukrajinským dětem s integrací v ZŠ, 
vedli kurzy češtiny. 

Chceme pomáhat ještě víc,  
a tak hledáme další dobrovolníky. 
Další informace naleznete na webu 
www.maltezskapomoc.cz nebo 
kontaktujte koordinátorku Romanu 
Rochovanskou, tel.: 737 589 644, či 
e-mailem: otrokovice@maltezskapo-
moc.cz.  Romana Rochovanská,

 koordinátorka dobrovolníků

maltézská pomoc hledá dobrovolníky
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sPoLEČEnsKá KRoniKa

Dne 4. října by se dožil 60 let pan miroslav GRUFÍK. Odešel 
jsi, jak si to osud přál. Je tomu už 30 let, ale v našich srdcích  
a vzpomínkách zůstáváš stále dál. S láskou vzpomíná sestra 
s rodinou.

Dne 9. října uplynuly 4 roky od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček, pan miroslav KUČERa. 
Vzpomínají dcera Lenka a syn Mirek s rodinou.

Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, co se může stát. 
Srdce Tvé znavené přestalo bít, nebylo vůle déle žít. Dne  
18. října by pan František DUDÍK oslavil 85. narozeniny 
a 6. listopadu uplyne 10 let od jeho úmrtí. Za tichou vzpomínku 
děkují dcera Dana a synové Lubomír a František s rodinami.

Dne 22. října by se dožila 94 let naše maminka, 
paní Věra KLEinoVá. Dne 28. listopadu by 
oslavil 97. narozeniny náš tatínek, pan Vladimír 
KLEin. Vzpomínají dcera Marcela a syn Vladi-
mír s rodinami.

Dne 26. října uplynuly tři smutné roky, kdy mě navždy 
opustila moje milovaná manželka, paní magdalena  
VoŘÍŠKoVá. S láskou vzpomíná manžel a přátelé.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 6. listopadu uplynulo  
6 let, co nás opustil pan Bohumil ŠEDiVÝ. S láskou vzpomí-
nají manželka Marie, syn Bohumil a dcera Blanka s rodinami.

Stále jsi v našich srdcích, i když čas plyne a život běží dál. Dne  
7. listopadu uplynuly 2. rok od chvíle, kdy nás navždy opusti-
la paní Jarmila zimáKoVá. S láskou vzpomíná rodina.

Všechny přátele a známé prosíme o tichou vzpomínku 
na paní marii PREKoPoVoU. Od jejího úmrtí uplynulo  
12. listopadu již 10 let. S láskou vzpomíná a všem děkuje 
celá rodina.

Dne 12. listopadu uplynuly již dva roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní 
marie KUnDERoVá. S úctou a láskou vzpomínají dcera  
a synové s rodinami.

Dne 14. listopadu uplynul druhý smutný rok, co nás náhle 
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan ing. Jan 
miKEsKa. S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka Věra, syn Michal a dcera Lucie s rodinami.

Dne 15. listopadu tomu byl rok, kdy nás navždy opustil 
pan František KoVáL. S láskou vzpomínají manželka  
a synové s rodinou.

S láskou a pokorou na Tebe vzpomínáme, moc nám chy-
bíš. Dne 15. listopadu uplynulo 20 let, kdy nás opustil náš 
manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav PoKUsa st. Vzpo-
mínají manželka Zdenka, vnoučata s rodinami.

Dne 15. listopadu uplynulo 31 let, kdy nás 
navždy opustil pan Josef sLoPoVsKÝ  
a 21. května uplynuly 4 roky od úmrtí paní 
Věry sLoPoVsKé. S láskou vzpomíná dcera 
Věra, synové Josef a Radek s rodinami.

Dne 16. listopadu jsme si připomněli 10. výročí, kdy nás 
navždy opustila paní zdena ChytiLoVá. S láskou vzpo-
míná manžel s rodinou a nejbližší přátelé.

Slzy jsou krůpěje duše. Dnes, 18. listopadu, je tomu 9 let od 
okamžiku, kdy nás navždy opustil pan Karel sUChomEL. 
Kdo jste ho dobře znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
Nikdy na něj nezapomeneme a děkujeme všem, kteří vzpo-
mínají s námi. Eva Dalecká a Radka Švendová

Žije dál ve vzpomínkách těch, kteří ji milovali. Dnes,  
18. listopadu, uplynou 4 roky, kdy nás opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní 
Ladislava FiLÍPKoVá. S láskou a úctou na ni vzpomíná 
manžel Jan, dcera a syn s rodinami.   

Dne 19. listopadu tomu bude 8 let, kdy nás navždy opustil 
manžel a tatínek, pan Jiří KaŠPáREK. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka a děti.

Dne 19. listopadu uplynou 2 smutné roky, kdy nás opustil 
pan miroslav sLoVáK. Se zármutkem v srdci vzpomíná 
manželka, děti, vnučka a pravnoučata.

Dne 19. listopadu vzpomeneme 4 smutné roky od úmrtí 
pana zdeňka sUChánKa. S láskou vzpomíná rodina.

Už nevzbudí Tě slunce, ani krásný den, na tichém hřbitově sníš 
svůj věčný sen. Dne 20. listopadu uplyne 7. smutný rok, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, pan Jindřich nEVaŘiL.  
S láskou stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami. Kdo 
jste jej znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Dne 23. listopadu by se dožila naše maminka, babička  
a prababička, paní zdeňka KoUŘiLoVá, 95 let a dne  
21. července uplynuly 3 roky od jejího úmrtí. S láskou vzpo-
mínají dcery s rodinami.

Dne 23. listopadu uplynou 3 roky od úmrtí pana Františka 
smětáKa. Stále vzpomínají manželka Anna, dcera Jana  
a syn Michal s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 24. listopadu 
uplyne první rok, kdy nás navždy opustil náš tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan Jaroslav zimáK. S láskou a úctou 
vzpomínají dcery s rodinami a členky Ženského pěveckého 
sboru Otrokovice. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích budeš stále žít. 
Dne 24. listopadu uplynou 2 roky od úmrtí pana Františka 
GRöGERa, který by se 4. října dožil 75 let. Vzpomínají 
manželka Marie, synové Roman a Milan s rodinami a další 
příbuzenstvo.

Dne 25. listopadu uplynou tři roky od úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, paní Jindřišky KamEnÍKoVé. Za 
tichou vzpomínku děkují synové Vladimír a Petr s rodinami.

Dne 27. listopadu uplyne 2. rok, kdy nás navždy opustila 
maminka, babička a prababička, paní iva hoLUBoVá.  
S láskou vzpomínají dcera Iva a syn Milan s rodinami.
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BLahoPŘánÍ

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

A najednou ticho nastalo, jen nebe se otevřelo, když Tvé srdce 
se navždy zastavilo. Dne 27. listopadu uplyne již 20 let, kdy 
nás opustil pan Josef KUBiŠ. Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina Kubišova, Kunderova a Měrkova.

Dne 27. listopadu uplyne rok od úmrtí Pavla KURtina. 
Vzpomíná bratr Jaroslav, manželka Anna, dcera Pavla s příte-
lem Laďou, syn Petr s manželkou Olgou a vnoučata Kryštof, 
Štěpán a Tomášek. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 30. listopadu by se dožila 100 let paní Věra  
sLoVáKoVá. Dne 10. ledna uplyne 9 let od chvíle, kdy 
nás opustila. Za tichou vzpomínku děkuje dcera Vladimíra 
s rodinou.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš. Dne  
1. prosince uplynou 4 roky, co nás opustil milovaný manžel 
a tatínek, pan Václav PoDEŠVa. S láskou vzpomíná 
manželka, synové a dcery s rodinami.

Dne 11. listopadu před 50 lety si řekli své „ANO“ manželé Lydie a Karel 
DUDoVi. Ke zlaté svatbě ze srdce gratulujeme, přejeme jim hodně štěstí 
a zdraví do dalších šťastných společných let. Syn Tomáš s Romanou, 
syn Petr s přítelkyní Martinou, dcera Žaneta s Radimkem, vnoučata  
a pravnučka Emička.

Dne 23. listopadu oslaví 65 let společného života manželé Libuše  
a Vladimír matěJÍČKoVi. A 1. prosince se dožívá 85 let paní Libuše 
matěJÍČKoVá. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, 
spokojenosti a radosti ze života. Dcera Hana s partnerem Jiřím, dcera 
Andrea a vnuk Honzík

V minulých dnech oslavil náš dlouholetý trenér běžeckého lyžování  
a kamarád, pan miREK mRVÍK, krásných 90 let. Velkou gratulaci se 
vzpomínkou na společné chvíle strávené na horách a na čas, který  
jste nám spolu s manželkou  Marií věnovali, posílají lyžaři.

sPoLEČEnsKá KRoniKa

inzERCE

Dnes už mám děti velké, ale dob-
ře si pamatuji nervozitu a shon, aby 
se vše stihlo.

Nakoupit, zabalit, upéct, uva-
řit, schovat, vyzdobit, rozsvítit, 
usmažit, nakrájet a ještě se u toho 
usmívat a v klidu zvládnout zlo-
bící potomky. Nevím, jak u vás, já 
jsem býval nervózní, unavený, ne-
spokojený.

Jak to udělat, aby se vše důleži-
té stihlo a přitom jsme se nehoni-
li? Advent by totiž neměl být jen  
o přípravách věcí a dárků a jídla  
a pití. Na Vánoce bychom se měli 
připravovat hlavně my sami. Dovol-
te mi dát pár tipů, jak na to. 

Ráno včas vstát, v klidu se při-
pravit na den. Na chvíli si rozsví-
tit svíčku, otevřít nějakou hezkou 
knihu se zamyšlením na celý den. 
V kostelích se o adventu konají 
ranní mše, roráty. Zkuste přijít do 
tmavého kostela, rozsvítit si svíci  
a nechat na sebe působit ticho, 
slova Bible a texty modliteb. Pře-
krásná je už vstupní píseň: Rorate 
celi de super, to mám vždycky slzy 
v očích. V Otrokovicích se budou 
konat rorátní mše vždy v úterý  

a čtvrtek v 6 hodin a v pátek  
v 18 hodin pro děti s lampičkami.

Dalším tipem je vypnout 
v adventu televizi. Je to moc 
velký požadavek? Dobře, tak si  
v programu vyberme na každý 
den jen jeden pořad. Pusťme si 
raději klidnou, relaxační hudbu. 
Nebo ještě lépe, zůstaňme v tichu.  
V tichu můžeme slyšet hlas svého 
srdce, můžeme prožít očekávání 
něčeho velkého, co přichází.

Osvoboďme se ze zajetí soci-
álních sítí. Nemusíme odpovídat 
hned na všechny zprávy, které 
k nám přichází. Často jen za-
městnávají naši mysl a vedou nás 
k něčemu, co není důležité.

Zdá se vám, že to přece nejde? Že 
pak bude náš život ochuzený? Ano, 
určitě o něco na ty čtyři týdny při-
jdeme. Získáme však mnohem víc. 
Získáme čas, pokoj a radost v srdci. 
Snáze projdeme předvánočními 
přípravami. S láskou při nich bude-
me myslet na své nejbližší, kterým 
to vše chystáme. Budeme se těšit 
na Vánoce.

 Petr staněk, 
 farnost Otrokovice

otrokovická farnost se připravuje 
na tradiční rorátní mše

Adventní čas mám rád. Je to příležitost zpomalit, přibrzdit  
a zamyslet se, co je důležité. Nebojte se, nechci nijak naštvat 
hospodyňky pečící vánoční cukroví ani rodiče shánějící vánoční 
dárky pro své děti. Přiznám se ovšem, že se snažím tomuto 
předvánočnímu shonu vyhnout.

 
PLynosERVis - sRnEC

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

Tel.: 604 988 815

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
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Začátek října nám nabídl po 
mnoha deštivých dnech krásné 
slunné počasí a my jsme neváhali 
a zorganizovali tradiční školní akci 
CVIČENÍ V PŘÍRODĚ. Žáci prvního 
stupně se mohli vydat na různá 
místa v Otrokovicích a jejich okolí. 
V přírodě a na vlastní oči si zopa-
kovali, co se naučili ve škole.

Děti z druhých tříd došly podél 
železniční trati až na hřiště u Štěr-
koviště. Po cestě do připravených 
zásobníků sbíraly přírodniny – kvě-
ty, listy, pírka, semena stromů. Ve 
škole jim potom nasbíraný mate-
riál poslouží znovu – v prvouce  
i v pracovních činnostech a vý-
tvarné výchově. 

Třeťáci se vydali kolem jezírek do 
Tečovic. Na hřišti si ukázali vzorky 
různých dřevin, povídali si o le-

tokruzích a poznávali, co vše se dá 
o stromech mezi letokruhy vyčíst.

Čtvrťáci vyrazili do Malenovic  
k lesní studánce na poutním místě. 
Cestu jim zpříjemnil podzimní kvíz. 
Poté pokračovali lesem k hradu 
v Malenovicích. Ukázalo se, že 
mnoho dětí se věnuje houbaření, 
takže maminky měly o odpolední 
práci postaráno. 

Žáci 5. B došli až do Zlína na lesní 
hřiště. Zde využili připravenou ak-
tivitu LES – houby, rostliny a zvířata, 
během které se dozvěděli mnoho 
zajímavých a doposud neznámých 
informací o okolní přírodě.

Byl to krásný a pohodový 
podzimní den, který všem přinesl 
mnoho nových zážitků. 
 Šárka Fránková Chytilová,
 organizátorka a učitelka ZŠ T. G. M.

V první fázi kluci zkoušeli, jak je 
těžké ubránit se. Po jednom se setka-
li  s útočníkem v podobě zkušeného 
instruktora. Jejich úkolem bylo ten-
to útok „přežít“. Každá situace byla 
jiná. Na někoho agresor křičel, jiného 
přemlouval, někoho napadl, další-
ho pronásledoval nebo obtěžoval 
jeho dívku. Kluci pak diskutovali  
o tom, jaká reakce je vhodná, která 
je nebezpečná, že je mnohdy lepší 
utéct a zachránit se než „hrdinsky“ 
bojovat a skončit se zraněním nebo 
mrtvý. Lektoři vždy vyprávění dolo-

žili historkami ze života, což bylo pro 
žáky nejen zajímavé, ale i poučné. 
Nechyběl nácvik několika obranných 
chvatů a taktik.

Holky se aktivně učily zastrašit 
útočníka, odehnat jej či zavolat si 
o pomoc. Nacvičovaly postoj těla, 
bolestivé hmaty a v neposlední 
řadě také verbální obranu. Nacvi-
čovaly velmi hlasitý křik, dostaly 
několik tipů, jak odlákat útočníkovu 
pozornost či využít momentu pře-
kvapení. 

Lekce sebeobrany jsme realizova-
li díky dotaci Zlínského kraje a na-
dačního fondu NFG z Plzně a skvěle 
zapadly do konceptu prevence rizi-
kového chování žáků na ZŠ Máne-
sova. Programy v rámci nežádou-
cích jevů nám kromě Zlínského kraje 
pomáhá nemalou částkou finančně 
zajišťovat i město Otrokovice. Díky 
těmto zdrojům se žáci učí, jak v živo-
tě obstát a nepropadat ohrožujícím 
vzorcům chování. Ve školách se za-
býváme tématy, jako jsou šikana, 
kybernetická bezpečnost, zneuží-
vání návykových látek, prevence 
xenofobie atd.  marek Kryška,
 školní metodik prevence

Kam na Trávníkách směřujeme? 
O co se vlastně snažíme? To nám 
každoročně připomíná celoroční 
školní projekt, jehož motto v tomto 
roce zní: Když nemůžeš, tak přidej 
víc! Mnohé z akcí, které ve škole 
pořádáme, se nesou právě v tomto 
zátopkovském duchu. Přidat se dá 
totiž nejen v učení, ale i v budování 
dobrých vztahů nebo v posílení 
důvěry v sebe sama. Jak se nám to 
v říjnu dařilo? Posuďte sami.

Den před podzimními prázdni-
nami probíhalo ve II. A a II. B sdí-
lené vyučování. To znamená, že 
obě třídy pracovaly společně. 
Bylo nazváno NETRADIČNÍ PĚTI-
BOJ.  Žáci se zapsali do týmů, podle 
toho, ve kterém předmětu si přáli 
soutěžit. Vznikly skupiny ČEŠTINA, 
MATEMATIKA, PRVOUKA, TĚLO-
CVIK a VÝTVARNÁ VÝCHOVA.

A pak to vypuklo. Nejprve se 
soutěžilo v českém jazyce. Na děti 
čekalo řazení slov podle abecedy, 
skládání slov ze slabik a skládání vět 
ze slov, která ale nejprve žáci mu-
seli najít ukrytá po třídě. Pro týmy 
matematiky byl připraven početní 
král, kdy si děti porovnávaly své 
matematické znalosti a dovednosti. 
Dalším úkolem bylo vypočítat co 
nejvíce příkladů z připraveného ar-

chu. Každý z týmu vypočítal jeden 
příklad a posunul je dalšímu.

Poté už byl pro týmy prvouky 
připraven kvíz v aplikaci Kahoot!,  
který  zjišťoval, co se děti už naučily 
od začátku školního roku. Každý 
tým dostal svůj tablet, na kterém se 
žáci snažili co nejrychleji odpovídat 
na otázky. Následovala výtvarná 
výchova, kde děti kreslily podle 
instrukcí – tím si procvičily i čtení 
a porozumění textu.  Pak měly za 
úkol co nejpřesněji překreslit ob-
rázek.

Po přestávce a po posilnění 
svačinkou se už děti přesunuly 
do tělocvičny, kde byla pro týmy 
tělocviku nachystána opičí dráha,  
v níž se měřil čas jednotlivých 
členů. Časy se následně sečetly  
a rychlejší tým vyhrál.

A jak to všechno dopadlo? RE-
MÍZOU! Po sečtení všech bodů  
z jednotlivých disciplín jsme došli  
k výsledku 7 : 7. Sedmička přece 
nosí štěstí. A co teprve dvě sed-
mičky!

Po závěrečném hodnocení jsme 
zjistili, že se nám to všem moc líbi-
lo. Určitě si takové netradiční vyu-
čování připravíme znovu!

Říjen patřil také adapťákům. Ten 
letošní se odehrál v areálu DDM 

Sluníčko na Štěrkovišti. Po příjez-
du jsme se ubytovali  ve čtyřlůž-
kových pokojích a náš společný 
pobyt mohl začít. Dopoledne pat-
řilo různým  komunikačním hrám, 
po kterých následoval výborný 
oběd v restauraci U Zvona. Krát-
ký odpolední klid a pak už zpátky 
do akce. Vyrazili jsme ven a užili si 
spoustu her. Byla při nich opravdu 
legrace. K večeři nám z restaurace 
přivezli pizzu. Byla fakt moc dobrá 
a někteří si i přidali. Po večerním 
programu, kde jsme soutěžili v tý-
mech při hře Aktivity, jsme byli od-
měněni donuty, které nám upekla 
a přivezla jedna hodná maminka. 
Pak už následovala večerní hygie-
na a příprava na spánek. No, hned 
tak jsme samozřejmě neusnuli, ale 
bylo veselo.

Druhý den ráno jsme se už 
nemohli dočkat budíčku, a tak jsme 
vstávali dříve, než byl budíček vů-
bec vyhlášen. Po vydatné snídani 
následoval dopolední program, 
opět plný her, které pro nás při-
pravila naše paní psycholožka. Po 
nich už balení, úklid pokojů a od-
chod do restaurace na oběd. Ten-
tokrát jsme si pochutnali na rýži  
s kuřecím masem à la Čína. Na zá-
věr jsme zvládli  i přesun přeplně-

ným linkovým autobusem zpět na 
Trávníky a všichni jsme se už těšili 
na své rodiče. Pobyt na Sluníčku 
jsme si velice užili a všichni děkuje-
me i městu Otrokovice za velkou 
finanční podporu tohoto našeho 
pobytového adapťáku. 

A příjemné podzimní chvíle 
zažili také sedmáci. Protože se 
nám letos na naší školní zahradě 
urodilo velké množství krásných 
jablek, napadlo nás oslovit  
SENIOR v Otrokovicích a nabídnout 
jim mezigenerační spoluprá-
ci. Spolu s žáky 7. ročníků jsme   
20. října navštívili zařízení SENIORU 
B a C. Naši žáci si se seniory povídali 
o podzimu a společně pak zpra-
covávali jablka, ze kterých  připravi-
li pochoutky jako křehký voňavý 
štrúdl, pečená jablka, jablečný 
pudink se šlehačkou nebo křížaly. 
Zatímco žáci pracovali, babičky  
a dědečci dohlíželi a radili.

Všichni jsme se shodli, že to byl 
moc příjemně strávený čas a už 
plánujeme předvánoční návštěvu 
a výrobu nepečeného cukroví.

Gabriela martinková, Lenka 
onderková, magda Rozmán-
ková, zuzana Pokorná, tereza 
 Večeřová a Kateřina herfurtová,
 ZŠ Trávníky

na mánesce se učíme bránit

na zŠ trávníky se řídí heslem: Když nemůžeš, přidej víc

V září a říjnu letošního školního roku absolvovali žáci 2. stupně 
kurz sebeobrany realizovaný společností SORUDO. Žáci byli 
rozděleni na holky a kluky a každý se učil bránit něčemu jinému. 

t. G. m. vyrazila na učení do přírody
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...městská knihovna doporučuje

Lenka Rožnovská: 
Veronika zlobidlo

Vyjít se zlobidlem zkrátka není 
jen tak. Veronika je paličatá. Ná-
lady střídá jako aprílové počasí. 
Kdyby tak věděla, jaké starosti s 
ní maminka mívá, to by se ze zlo-
bení hned vyléčila. Možná k tomu 
bude mít příležitost…

irina Korotyč: 
Ukrajina na dosah: 

kronika války v mozaice 
lidských příběhů

Jmenuji se Irina a jsem uprchli-
ce. Do mého domu na předměstí 
Kyjeva přišla válka a vyhnala mě 
do Česka – stejně jako statisíce 
mých krajanů. Jediné, co chci, 
je vrátit se domů. A mezitím 
jsem tady sepsala své deníkové 
záznamy i rozhovory s přáteli a 
blízkými. Budeme vám vyprávět 
své příběhy. Protože válka je teď 
celému civilizovanému světu blíž 
než kdy jindy. Doslova na dosah.

Více doporučených knih najdete 

na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/

knihovnaotrokovice
Drahomír Plšek,

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

sERVis a montáŽ
PLynoVÝCh KotLŮ

tel.: 777 052 866

Školní rok se rozjel svým 
pravidelným tempem, žáci usedli 
do školních lavic a začali opět plnit 
své studijní povinnosti. Skupina 
studentů z Gymnázia Otrokovice  
a Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť za-
pojená do třetího roku realizace 
projektu Implementace Krajského 
akčního plánu II (IKAP II) se setkala 
na Střední průmyslové škole Otro-
kovice.

Na tomto úvodím setkání mo-
tivovali lektoři mladé lidi k zajímavé 
práci nad rámec výuky. Na výběr 
je celkem 5 specializací: analytická 
a aplikovaná chemie, aplikovaná 
matematika, robotika, měření fy-

zikálních veličin, moderní techno-
logie – obnovitelné zdroje energie. 
Nezapomenutelný zážitek pro 
všechny zúčastněné byla vědecká 
přednáška, kterou provedl Michael 
Londesborough z Akademie věd 
ČR. Spoustu názorných pokusů si 
měli možnost vyzkoušet i samotní 
studenti, kteří své celoroční úsilí 
budou prezentovat na konferenci  
v závěru školního roku. 

V rámci projektu IKAP II se plánu-
jí také aktivity pro Základní školu 
Trávníky Otrokovice a 1. Základní 
školu Holešov. Pro 8. třídy je připra-
ven program z oboru chemie, ma-
tematiky, robotiky, techniky a pozo-
rování hvězdné oblohy v planetáriu. 
Součástí volnočasových aktivit je  
i kroužek fotografie a videa. 

Ani tento školní rok nezapomíná-
me na děti z mateřských škol. Aktivi-
ty pro tuto věkovou kategorii jsou 
velmi žádané a u dětí i jejich učitelů 
oblíbené.

V tomto školním roce bude  
o letních prázdninách opět uspořá-
dán vědecký příměstský tábor. 
Celkem 30 dětí si tak užije týden vě-
deckého bádání a různých pokusů. 
Jeden den v týdnu děti pojedou do 
partnerského vědecko-technického 
parku Pevnost poznání Olomouc.

Do všech aktivit projektu IKAP II 
je v tomto roce zapojeno celkem 
283 dětí a žáků. O odbornou náplň 
se stará 10 lektorů především z řad 
učitelů Střední průmyslové školy 
Otrokovice.  otakar Pancner, 
 koordinátor odborných aktivit IKAP II

Noční přesun jsme si mimo konzu-
maci řízků krátili také focením spolu-
žáků, kteří se v nejroztodivnějších 
polohách pokoušeli o spánek. Ti 
šťastnější z nás, kteří nad ránem 
nespali, byli odměněni nádherným 
pohledem na východ slunce nad 
druhým nejmenším evropským 
státem – Monakem. Tam jsme měli 
možnost vidět vše, čím je tento stát 
proslavený: dráhu pro závody F1, 
kasino, knížecí palác včetně střídání 
jeho strážců a hlavně všudypřítom-
ný luxus. V odpoledních hodinách 
jsme se přesunuli do městečka Ni-
mes, kde jsme navštívili místo, na 
kterém se ve starověku odehrávaly 
tehdejší populární společenské zá-
žitky – divadlo a gladiátorské zápasy.

Další den ráno jsme přejeli přes 

Pyreneje do starobylé španěl-
ské vesnice Besalú s opevněným 
mostem z 11. století. Příjemný hu-
dební podkres k výkladu pana prů-
vodce nám svou produkcí zajistil 
skvělý místní harmonikář.

Následující dva dny patřily ná-
vštěvě Barcelony, která je prosla-
vena například svým fotbalovým 
klubem, jehož stadion někteří z nás 
navštívili, i když za nemalý finanční 
obnos. V Barceloně nejsou jenom 
sportoviště, ale také nádherná his-
torická místa a místní „shopy“, ve 
kterých prodává jeden stojící muž 
mnoho „užitečných“ věcí. V přípa-
dě nečekaného příchodu strážníků 
není nutné za zboží platit, protože 
prodejce okamžitě zmizí. Náš po-
ctivý spolužák však navštívil tento 

„shop“ znovu, a selfie tyč bez udání 
důvodu vrátil.

Co by to bylo za výlet k moři bez 
koupání? Středozemní moře bylo 
ještě příjemně teplé, tak jsme měli 
možnost si je užít. Jeden den tak 
nebyl věnován pouze koupání, ale 
také návštěvě kláštera Montserrat 
na stejnojmenné hoře s nádhernou 
vyhlídkou a studeným větrem.

I přes náročnost programu jsme 
nepodléhali únavě a večer zašli na 
hotelovou diskotéku. Náš hodný 
pan ředitel nám prodloužil o hodinu 
večerku, což jsme přivítali s radostí. 
Třešničkou večera byl potom místní 
DJ, který nechal výběr hudby na nás. 
Díky tomu jsme seznámili ostatní 
hotelové hosty s průřezem české 
„bigbítové“ scény, včetně tanečních 
kreací na tyto námi oblíbené hity. 
Naši diváci si pořídili nejeden 
videozáznam.

Další den patřil mimo jiné i sho-
pování v navštíveném muzeu Salva-

dora Dalího, a tak nejeden pokojí-
ček z účastníků naší výpravy zdobí 
obraz tohoto velkého malíře. V od-
poledních hodinách jsme navštívili 
antické divadlo, kde se s námi po 
svém posledním výkladu rozloučil 
pan Hambálek. Jeho průvodcovské 
kvality jsme odměnili několikaminu-
tovým potleskem vestoje.

V sobotu jsme již byli na cestě 
domů, která byla zpestřena za-
stávkou u štrasburského soudu pro 
lidská práva a pobočky Evropského 
parlamentu.

V neděli ráno jsme se plni zážit-
ků vrátili zpět do Otrokovic, a ani 
trochu nelitovali zameškaných 
hodin ve škole. Monako, Francie  
a Španělsko jsou totiž super! Mnozí  
z nás se tam budou určitě rádi 
vracet. Během zájezdu jsme měli 
možnost také prohloubit, případně 
navázat, vztahy s kamarády z naší 
školy. Radim Váňa, 
 septima Gymnázia Otrokovice

Výlet do Španěl přinesl spoustu nových zážitků
Viděli jsme možná totéž, co kdysi Karel Čapek, ale po svém. 
Naše společná cesta začala v sobotu v poledne setkáním  
u Gymnázia Otrokovice, kde jsme se rozloučili s rodiči, nastou-
pili do autobusu a vydali se směr Španělsko. 

Do projektu iKaP ii je zapojeno 283 dětí a žáků
PozVánKa

Kancelář na ulici Havlíčkova, 
hned za křižovatkou směr 

k vlakovému nádraží mezi 
pekárnou a realitní kanceláří, 

u zastávky autobusu č.55 
nebo č.70.
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modří. Velká část roku je za námi. Poprvé po „covidu“ to bylo téměř normální 
a o to náročnější. Bylo těžké dostat se zpět do závodního tempa. I přesto jsme 
odjezdili na 30 závodů. Zažili jsme několik postupů našich svěřenců do vyšších 
postupových kol. Vyhráli jsme několik pohárů, např. v Napajedlích, kde jsme 
získali 1. a 3. místo a putovní pohár.  A zažili jsme i pády. Všechny tyto akce jsou 
náročné a bez sponzorů bychom to nezvládli. Doprava je pro nás nejvíce bolavá, 
hlavně na závody, které jsou daleko za hranicí našeho kraje. Díky podpoře města 
Otrokovice můžeme platit startovné a jízdné na tyto soutěže. Moc si podpory 
vážíme a doufáme, že budeme mít ještě spoustu možností ukázat, jak moc je 
požární sport všestranný.  text, foto: Jan Klimek, sDh Kvítkovice

Bariatrické lůžko je navrženo tak, 
aby naplňovalo specifické potřeby 
související s péčí o osoby s vyšší 
hmotností. Lůžka jsou vybavena 
nadstandardními funkcemi, které 
plně vyhovují potřebám personá-
lu a současně dopřávají komfort 
klientům. Bezpečnost pro pacien-
ta i personál zajišťuje robustní  
a odolný ocelový rám, díky kte-
rému může dosahovat nosnost 
lůžka až 500 kg. „Bohužel klientů 

s obezitou přibývá a často to sou-
visí s omezením možností pohybu. 
Nové bariatrické lůžko pořizujme 
prioritně kvůli jeho nosnosti, díky 
jeho funkcím ale navíc ulehčí práci 
personálu při ošetřování klientů. 
Výrazně to usnadní manipulaci  
s klientem a tím i celkovou péči  
o klienta včetně pomoci s běžnými 
úkony, jako je například oblékání,“ 
vyzdvihl ředitel SENIORU Zdeněk 
Mikel. Lůžko bude na budově C, 

která je stavebně přizpůsobena pro 
speciální zařízení. „Lůžko má nejen 
vysokou nosnost, ale také větší 
rozměry. Proto může být použito 
pouze tam, kde jsou dostatečně 
široké průchody,“ dodal Zdeněk 
Mikel. Bariatrické lůžko má elek-
trický pohon zdvihu lůžka, včetně 
laterálního náklonu, tedy elektricky 
ovládaného náklonu ložné plochy, 
který značně usnadní přetáčení pa-
cienta a jeho polohování. Jedno 
lůžko stojí  zhruba 300 tisíc korun.  

Pravidelnou obnovou vybavení 
prochází kuchyň v SENIORu, kde 
se každý den připravuje celodenní 
strava pro klienty, kterých je ak-
tuálně 160. Nově bude pořízen ku-

chyňský kutr na maso. „Mixovanou 
stravu některým klientům při-
pravujeme třikrát denně. Proto je 
obnova tohoto přístroje na místě.  
I díky němu může být připravovaná 
strava vždy čerstvá a chutná,“ po-
psal ředitel otrokovického SENIO-
Ru, jehož zřizovatelem je město 
Otrokovice. „Plně podporujeme 
pořizování nového majetku, který 
slouží klientům a pomáhá zajiš-
ťovat nejlepší možnou péči. Cílem 
nás všech je, aby se lidé v otro-
kovických zařízeních cítili dobře,“ 
uzavřela starostka města Otrokovi-
ce Hana Večerková. 

 Lenka Vaculová, 
 tisková mluvčí

www.babicka-na-zavolanou.cz                                                                 

BaBička na zavolanou

Hlídání dětí od miminek, pomoc  
v domácnosti, úklid,  žehlení,  
vaření, učení s dětmi  apod.

Otrokovice a okolí, Zlín, Napajedla.

tel.:  608 420 826  

www.hobbyvystaviste.cz

VÁNOČNÍ 
TRHY

DÁREČKY PRO VAŠE MILÁČKY

VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ
2. – 4. 12. 2022

Putovní pohár z požárního sportu mají otrokovice

PozVánKa
Předškolní děti mohou již druhým 
rokem v rámci docházky zcela 
zdarma sportovat pod vedením li-
cencovaných trenérů. Tak by se dal  
v jedné větě stručně charakterizovat 
projekt „Sporťák“, jehož druhý 
ročník letos odstartoval. 

 „Sporťák“ je určen pro předško-
láky Mateřské školy Otrokovice. 
Pravidelně se zapojuje devět tříd. 
Radnice dá na projekt přibližně 500 
tisíc korun, proto rodiče dětí nemusí 
vynaložit žádné finanční prostředky. 
Sportovní aktivity probíhají v Měst-
ské sportovní hale Otrokovice, kde 
je hlavní sportovní plocha rozdě-
lena na tři samostatná cvičiště. 
Díky tomu mohou sportovat tři 
třídy naráz. Během dopoledne se 
osazenstvo haly obmění třikrát. 

„Realizací projektu chceme  
v dětech vzbudit zájem o sport  
a myslím, že se nám to daří. Děti se 

nadšeně zapojují do všech aktivit  
a ze cvičení odcházejí spokojené. 
Věřím, že investice do dětí a zdravé-
ho životního stylu je dobrou vol-
bou,“ míní starostka města Otro-
kovice Hana Večerková. 

Pokroky dětí vnímají i samotné 
učitelky, které děti na hodiny do-
provází. Pozorovat, co vše se děti 
naučily, mohly celý loňský rok. 
„Projekt vnímám velmi kladně, děti 
získávají základní pohybové návyky 
v pestré škále sportů. Dochází ke 
zlepšení koordinace pohybu, ob-
ratnosti i rozvoji fyzické zdatnosti. 
Jako důležité vnímám posilování 
prosociálního chování ve vztahu  
k ostatním kamarádům nebo upev-
ňování samostatnosti dětí. Projekt 
je pro děti přínosem ve všech ob-
lastech rozvoje,“ zhodnotila ředi-
telka Mateřské školy Otrokovice 
Ivana Šímová.   (red) 

sEnioR pořizuje nové bariatrické lůžko, zvelebuje i vybavení kuchyně
Kvalitní péče o klienty je prioritou v otrokovickém SENIORu, kte-
rý poskytuje sociální služby osobám se sníženou soběstačností. 
Neustále proto obnovuje a doplňuje vybavení, díky němuž může 
poskytovat ty nejlepší služby. Aktuálně pořizuje nové bariatrické 
lůžko. Obnovy vybavení se dočká i kuchyně. 

FILMOVÝ APOŠTOLÁT 
NA VRCHOL 

28. listopadu v 18.30 hod., USA

Právě v horách se život odhaluje až na 
dřeň. O tom, co má v životě opravdu 
cenu a na čem záleží, se pozná až tam 
nahoře. 

sál pod kostelem sv. Vojtěcha

POŠLI TO DÁL

Třída dostala od učitele (Kevin Spaecy) 
neobvyklý úkol. Vymyslet způsob, jak 
zlepšit svět kolem sebe a pokusit se ho 
realizovat. Jeden ze žáků přišel s nápa-
dem, že pomůže třem neznámým lidem, 
a každý z nich ji pak poskytne dalším 
třem.

6. prosince v 18.30 hod., USA
kinosál Otrokovická BESEDA

inzERCE

odstartoval druhý ročník projektu „sporťák“ 

Radnice bude i v příštím roce přispí-
vat na kastraci kocourů a koček. Na 
svém posledním zasedání o tom 
rozhodli otrokovičtí radní. Ošetřená 
zvířata totiž napomáhají tomu, 
aby na území města nedocházelo 
k jejich přemnožení. „Vzhledem  
k tomu, že dnešní ceny mnohdy 
šplhají i k 1 700 korunám, přistou-
pili jsme k navýšení příspěvků ze 
150 korun na 300 korun u kastrace 
kocoura a z 300 korun na 500 korun 
u kastrace kočky. V rozpočtu jsme 
také navýšili celkovou částku na 
tento program, a to z 20 na 30 tisíc 
korun,“ doplnila starostka města 
Hana Večerková. 

Majitel zvířete si musí ponechat 
doklad o zaplacení provedeného 
zákroku a poté jej osobně doručit 
na Odbor životního prostředí MěÚ 
Otrokovice, kde mu bude část vý-
dajů uhrazena.   (red)

Radní zvýšili příspěvek 
na kastraci koček
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Konec října již tradičně patřil Otro-
kovickým svahům. Letos 28. října 
se uskutečnil již 6. ročník těchto 
oblíbených závodů v přespolním 
běhu. 

Hlavní závod, běh na 5 a 10 
km, se tradičně uskutečnil na tra-
ti vinoucí se kolem řeky Moravy  
a v rozmanitém terénu kopce 
Tresný, děti změřily své síly na at-
letickém stadionu. 

Počasí letos závodům poměrně 
přálo, možná také proto se celkem 
letos zúčastnilo přes 200 závodní-
ků. Navzdory poměrně náročnému 
terénu se většina závodníků s tratí 
poprala velmi dobře. 

Nejrychlejším závodníkem na  
10 km dlouhé trati  byl Jakub Janda 
s časem 39 minut 22 vteřin, nej-
rychlejší ženou na této trati byla 

Jitka Bařinková s časem 54 minut  
21 vteřin. Závod na 5 km zaběhl nej-
lépe Šimon Sláma, a to za pouhých 
19 minut 52 vteřin, s časem 22 mi-
nut 52 vteřin pak proběhla cílem 
první žena – Jarmila Hastíková. 

Letos v nově otevřené disciplí-
ně Nordic Walking triumfovali zá-
vodníci Martin Gabryš a Renáta Do-
bešová. Nejmladším závodníkem 
byla Emilie Nádeníčková (r. 2021). 
Organizátorský tým by tímto rád 
poděkoval všem závodníkům za 
skvělé výkony, nasazení a odhod-
lání. Velké poděkování patří také 
všem sponzorům a partnerům, bez 
jejichž pomoci a podpory bychom 
se těžko obešli. Budeme se na vás 
těšit zase příště!

 Daniela zentrichová,
 Otrokovické svahy

Letní sezonu odstartovalo v Ra-
čicích Mistrovství ČR s mezinárodní 
účastí mladšího a staršího žactva. 
Výborné výkony předvedli starší žáci 
a žačky, kdy se v obou kategoriích 
probojovali na čtyřkách nepárových 
do finále a shodně získali 5. místo. 
Starší žáci startovali v sestavě: Daniel 
Navrátil, Vojtěch Hynčica, Václav 
Směták, Matyáš Stoklasa, na kor-
midle Matěj Skalník. Děvčata jela ve 
složení Tereza Fremlová, Ludmila 
Juřenová, Anna Skalníková, Natálie 

Mádrová, kormidelnice Posltová 
Amálie.  

O týden později sváděly urputné 
boje starší kategorie – od dorostu 
až po dospělé. Velkého úspěchu 
dosáhla juniorka Kateřina Rulfová. 
Po náročném prodlouženém víken-
du si odvezla celou sadu všech me-
dailí – zlato z osmy juniorek, stříbro  
v párové čtyřce a bronz ve čtyřce ne-
párové. Vynikajících úspěchů dosáhli 
junioři Jiří Sukup a Sebastian Poslt. Ve 
velké konkurenci v těsném závodě 

vybojovali nečekané stříbro na osmě 
juniorů a potvrdili tak své kvality.  
V ženách si skvěle vedla Valentýna 
Solařová. Dvě bronzové medaile ze 
skifu a dvojskifu doplnila stříbrem  
z osmy žen. 

Během prázdnin reprezentoval 
Českou republiku Sebastian Poslt  
na mezinárodním závodě Coup de 
la jeunesse. Nepárová čtyřka ju-
niorů, jejíž byl součástí, byla jediná 
česká posádka, která získala medaile  
v obou závodních dnech. Odvezli si 
stříbro a bronz.

Na začátku září se V. Solařová zú-
častnila v Istanbulu Akademického 
mistrovství Evropy, kde na osmě žen 
získaly zlaté medaile. V polovině září 
se veslařské závody přesunuly na 
hladinu Štěrkoviště, kde se konaly 
tradiční Otrokovické sprinty jako 
Mezinárodní mistrovství Moravy 
ve sprintu. Zlaté medaile vybojova-
li: S. Poslt a J. Sukup v juniorech,  
L. Juřenová, A. Skalníková – žačky 
starší, Kryštof Súkup – dorostenci.

Na začátku října vyvrcholila druhá 
část letní sezony opět v Račicích, kde 
se konalo Mistrovství ČR ve sprintu 
pro kategorie od dorostu po dospě-

lé. Fantastického a naprosto neče-
kaného úspěchu dosáhl junior Jiří 
Sukup. Nejdříve získal překvapivé 
zlato z osmy juniorů a následně 
přidal velmi cennou stříbrnou me-
daili na skifu. V. Solařová získala dvě 
zlata z osmy a párové čtyřky a do-
plnila je stříbrem na dvojskifu žen. 
V mistrovských závodech družstev 
byla nutná kvalifikace kategorií  
a posádek bodováním v průběhu 
sezony. Párová čtyřka žáků ve složení 
Směták V., Stoklasa M., Hynčica V., 
Navrátil D., kormidelník M. Skalník 
postoupila do finále A, kde získala  
6. místo. Na čtyřce nepárové potvrdili 
svou výkonnost a dojeli na krásném 
5. místě. K. Rulfová si na čtyřce ne-
párové juniorek dojela pro bronz. J. 
Sukup tentokrát sbíral bramborové 
medaile na osmě i čtyřce párové.  
V. Solařová završila sezonu zlatým 
hattrickem – čtyřka párová i nepá-
rová a osma, a doplnila jej stříbrnou 
medailí z dvojskifu žen. 

Veslařský oddíl děkuje za přízeň 
a podporu všem sponzorům, pře-
devším městu Otrokovice a Zlínské-
mu kraji.  zuzana atarsia,

 veslaři Otrokovice

 otrokovičtí veslaři triumfovali i v mezinárodních soutěžích
Po výborně zvládnuté části sezony se otrokovičtí veslaři s chutí vrhli 
do mistrovských závodů.  I v nich si vedli skvěle a sbírali cenné kovy.

otrokovické svahy: tresný zdolalo přes 200 běžců

Fotbal se hraje pro diváky, ale jsou 
diváci a diváci. Tito diváci dokážou 
navodit parádní atmosféru a bez nich 
by si už SK Baťov zřejmě nedovedl 
představit žádný zápas. Ve kterém 
sektoru že je najdete? V žádném. 
Stojí totiž za plotem.  Ne náhodou 
si tak vysloužili název Záploťáci.  
A jejich chorea zaujala dokonce  
i v Německu.

Místo za plotem si fanoušci nevy-
brali proto, aby ušetřili na vstupném. 
„Jednak je to pár metrů od branky, 
takže tam máme vše takzvaně  
z první ruky, ale především je tam 
prostor pro naše chorea, která 
bychom si v areálu nemohli dovolit,“ 
vysvětlil jeden ze Záploťáků David 
Čonka. Právě jejich chorea učarovala 
už nejednomu fotbalovému klubu či 
fanouškovské základně. Na  show  Zá-
ploťáků se přijeli podívat i z Německa  
a dokonce byli i v jednom dílů pod-
castu „Za čárou“. 

Částky, které skupina fanoušků vy-
naloží na chorea i světelné efekty, jdou 
mnohdy do tisíců.  „Skládáme se na 

ně sami, ale  přispívají nám i samotní 
hráči,“ vysvětlil Čonka. 

I samotní hráči SK Baťov vnímají 
podporu Záploťáků velmi pozitivně. 
„Umí totiž vytvořit fotbalovou at-
mosféru, jakou byste v soutěžích 
podobné úrovně hledali jen stěží. 
Výjimečně se sice stalo, že se něco 
neudrželo v rámci mezí, ovšem po 
promluvě s vedením klubu se podaři-
lo některé nežádoucí jevy eliminovat  
a výsledkem je nejen chvála od ostat-
ních diváků na tribuně, ale i z tábora 
soupeřů,“ poznamenal Ladislav Bršli-
ca, člen výkonného výboru SK Baťov.  

Nápaditá chorea nejsou jedinými 
atributy, kterými Záploťáci podporují 
svůj tým. Stále častěji už v Otrokovi-
cích můžete narazit na trička či miki-
ny s nápisem Baťov, k fanouškům se  
v říjnu dostaly i žlutomodré šály s klu-
bovým motivem. Tím vším se může 
tato skupina dnes již téměř 80 lidí 
pochlubit. „Mezi nás už chodí i rodiče 
s dětmi a všichni společně fandíme. Je 
tam prostě úžasná atmosféra,“ doplnil 
závěrem Záploťák David.   (red)

otrokovičtí záploťáci získali obdiv i v německu

zlatí. Otrokovické sprinty s přehledem ovládli junioři  Jiří Sukup (vepředu) a Sebastian 
Poslt.  Foto: veslaři otrokovice
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Jedná se o speciální florbalový 
zápas, kde A-tým Panthers Otro-
kovice vyzve tým Výběru kraje, je-
hož jádro tvoří převážně fotbalisté 
v čele s Jakubem Jugasem. V tomto 
netradičním zápase se můžete tě-
šit na to, jak se fotbalisté poperou  
s touto výzvou a místo kopaček 

vezmou do ruky florbalové hokejky. 
Aby byl zápas spravedlivější, tak na 
pomoc jim přijde speciální „lajna“ 
tvořená z legend Panthers Otro-
kovice. Na palubovce tak znovu 
spolu uvidíte bratrské duo Michal 
a Martin Nagyové, Vašek Večeřa, 
doplněné o Martina Krkošku a Kar-

la Ťopka, předsedu klubu Panterů.
Zápas začíná v 17 hodin.

Benefiční utkání bude věnováno 
nemocným dětem Samíkovi, Ba-
runce a Pavlínce, kterým pomáhá 
spolek Srdce na pravém místě.  
Součástí florbalového utkání bude 
i prodej slosovatelného magazí-
nu o sportovní předměty. Veške-
rý výtěžek poputuje na pomoc 
dětem. Vstupné na zápas bude 
dobrovolné. Lidé, kteří nebudou 
moci přijít na zapás, mohou přispět 

zakoupením virtuální vstupenky. 
Více informací najdete na www.
panteri.cz.

Přijďte se podívat na tento speci-
ální zápas, zafandit sportu a hlavně 
všichni společně pomoci tam, kde 
je to potřeba. Těšíme se na vás!

Ani v letošním roce nebude 
chybět tradiční fotbalové bene-
fiční utkání, které se odehraje na 
Boží hod vánoční, tedy 25. prosince  
od 10 hodin ve Sportovním areálu 
Baťov.   Panteři otrokovice

Fotbalisté versus florbalisté: Panteři se utkají s Výběrem kraje
Zcela netradiční zápas se odehraje  v úterý 20. prosince na půdě 
sportovní haly Štěrkoviště. Proti sobě se tam postaví A-tým Panthers 
Otrokovice a fotbalový Výběr kraje v čele s Jakubem Jugasem.

BENEFIČNÍ
FLORBALOVÉ UTKÁNÍ

úterý 20. 12. 2022 od 17 hod. 
SH Štěrkoviště Otrokovice

PŘIJĎ FANDIT PANTERŮM! 
2. 12. 2022  Tatran Střešovice
16. 12. 2022  TJ Sokol Kr. Vinohrady
7. 1. 2023   FAT PIPE FLORBAL CHODOV

Sleduj nás na sociálních sítích
PanthersOtrokovice panthersotrokovice

22. ročník memoriálu mUDr. Josefa Podmolíka přilákal stovky závodníků z celé republiky

Běh pro radost. Desítky běžců z celé České republiky zavítaly v sobotu 
5. listopadu do Otrokovic, kde se odehrál 22. ročník oblíbeného běžecké-
ho festivalu Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka. Stejně, jako tomu bylo  
v předchozích letech, i letos  si běžci mohli vybrat, zda poběží půlmaraton, 
maraton či maraton a půl. Nechyběl  ani  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. Maraton s časem 2:52:58 s ovládl Petr Vabroušek (TITAN TRILIFE 
ZLíN), maraton a půl nejrychleji zdolal Daniel Orálek (AC Moravská Slavia 
Brno) s časem 4:43:52 s, v půlmaratonu si nejlépe vedl Jan Kohut (FENIX 
SPORT BLANSKO) s časem 01:09:42 s.  
 snímky: tomáš Brázdil, milan mikšík


