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Rozsvícení stromu sledovaly stovky lidí

slavnostní atmosféra. Zcela zaplněné náměstí 3. května přihlíželo  
25. listopadu slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Po dvouleté pauze 
se mohla jedna z nejkrásnějších akcí celého roku odehrát bez jakýchkoliv ome-
zení, tedy včetně kulturního progamu a charitativní akce Otrokovice pomáhají 
potřebným, jejíž výtěžek putuje na dobročinnost. V letošním roce se podařila 
prodejem svařeného vína, občerstvení i malovaných hrníčků utržit opravdu 
rekordní částka. Ta po sečtení činí neuvěřitelných 240 tisíc korun. Dalších 225 tisíc 
korun poslaly společnosti z Otrokovic a okolí na konto veřejné sbírky vyhlášené 
městem. Do sbírky je možné přispívat trvale, a to na účet: 35-122921/0100.
  (šar), foto: martina Fojtíková 
 Na fotogalerii z celé akce se můžete podívat na str. 2

S proměnou rekreačního areálu 
začalo město v loňském roce. Jako 
první bylo vybudováno zcela nové 
a moderní dětské hřiště, plovoucí 
mola a opravy se dočkaly také plá-
že. Letos se v areálu otevřely nové 
beachvolejbalové kurty a zrekon-
struované hřiště na streetball. Nyní 
přišel na řadu bufet s občerstvením 
a sociálním zázemím. „Rekreační 
oblast Štěrkoviště se po letech 
dostává zpět do kondice. Je to perla 
Otrokovic, kterou si musíme hýčkat. 
Oblíbeným cílem řady rodin se sta-
la celoročně díky revitalizovanému 
dětskému hřišti. Nová mola vybízí 
k posezení a odpočinku nejen  
v sezoně, ale i časně z jara nebo na 
podzim, kdy má okolní krajina zcela 
jiný ráz. Na revitalizovaných hřištích 
se lidé také schází vždy, když to po-
časí dovolí, a ping-pong někteří hrají 
i v zimě. Jednou z věcí, které zde ale 
chyběly, je kvalitní zázemí – ať už jde 
o toalety, nebo příjemné posezení 

u občerstvení. Toho se lidé dočkají 
v příštím roce,“ uvedla starostka Ot-
rokovic Hana Večerková.   

Nový bufet bude stát v místě, kde 
doposud bylo občerstvení U Hro-
cha. Původní budova bude z dů-
vodu špatného technického stavu 
ještě letos demolována a místo 
ní vyroste nový, moderní objekt  
s občerstvením, jehož součástí 
bude také veřejné sociální a hygi-
enické zázemí.  „Do konce května 
příštího roku bude objekt připraven 
stavebně a všechny další aktivity 
jsou plánovány tak, aby mohl sloužit 
lidem od začátku sezony,“ vysvětlil 
místostarosta Petr Ťopek.  

Rekreační oblast Štěrkoviště 
navštíví každým rokem stovky lidí. 
„Naším cílem však není přilákat do 
oblasti davy cizích turistů, ale udělat 
ji atraktivní a příjemnou především 
pro občany našeho města,“ uzavřela 
Hana Večerková.  Lenka vaculová,

 tisková mluvčí města

Na Štěrkovišti vznikne příští rok 
nový bufet i sociální zázemí

Revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště jde do další fáze. 
Nyní je na řadě vybudování nového občerstvení, včetně so-
ciálního zázemí. To vznikne v místě, kde lidem dřív sloužilo 
občerstvení U Hrocha. Investice vyjde městskou kasu na  
13 milionů korun a hotova bude již na začátku příští sezony.

Vážení a milí spoluobčané,
doba adventu pomalu vrcholí. Ne-
bude trvat dlouho a sejdeme se  
u slavnostně prostřené tabule se svý-
mi blízkými, abychom společně prožili 
Štědrý den a vychutnali si kouzelnou 
atmosféru, kterou nám tento čas při-
náší. Budou to především rozzářené 
oči dětí, které netrpělivě vyhlíží Ježíška. 
Naše domácnosti ovládne láska, blíz-
kost a porozumění. 

Vnímejme možnost prožít tuto 
dobu společně. Čas je cenným artiklem  
v našich životech. Měří nám každému 
stejně a jeho sled nelze vrátit zpět. 
Věnujme jej proto těm, které máme 
rádi. Užijme si společné chvíle s láskou  

a klidem, s nadějí. Právě ta nás učí dí-
vat se do budoucna pozitivně, těšit se  
a očekávat věci, které přijdou. Mysleme 
na věci krásné, protože klid uvnitř nás, 
to je pravý smysl Vánoc. 

Drazí spoluobčané, přeji Vám jmé-
nem svým i jménem místostarostů 
Petra Ťopka a Ondřeje Wilczynského 
klidné prožití vánočních svátků v kruhu 
rodiny a těch, na kterých Vám nejvíce 
záleží. Ať pod stromečkem najdete 
štěstí, radost a splněné sny. Do nové-
ho roku vstupte pravou nohou a po 
celou dobu jeho trvání ať vás neopouští 
zdraví, štěstí, láska a dostaví se osobní  
i pracovní úspěchy.  Hana Večerková, 

 starostka města Otrokovice
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adventní otrokovice: čas na koledy,  bruslení, svařené víno i dobročinnost

tvořivé. Oblíbené vánoční dílnič-
ky DDM Sluníčko se letos poprvé 
uskutečnily v kinosále Otrokovické 
BESEDY. 

Počítání. Odpočítávání do rozsvícení stromu 
se ujali představitelé města v čele s Hanou Ve-
čerkovou, místostarosty Ondřejem Wilczynskim, 
Petrem Ťopkem  a farářem Pavlem Šupolem.

Do hrníčku či kelímku. Každá koruna, kterou lidé utratili během nákupu ob-
čerstvení, bude věnována na dobročinné účely. O rozdělení vybraných financí mezi 
charitativní organizace budou rozhodovat městští zastupitelé.

hlava na hlavě. Na rozsvícení vánočního stromu se přišly podívat stovky lidí. Ještě 
před setměním náměstí doslova praskalo ve švech.

Premiéra. Pásmo hudebního vystoupení 
zahájily děti z MŠ Pastelka. Za svou odvahu 
i krásné písně sklidily zasloužený potlesk.

slavnostní. O vánoční vytrubování 
se postaral žesťový kvintet Ivana Dří-
novského ze ZUŠ Zlín-Malenovice. 

Školáci. Na pódiu se také postupně představili se svým pěveckým vystoupením žáci všech tří otrokovických základních škol.

spolu. Nádherné sborové zpívání před-
vedli žáci ZUŠ Otrokovice.

světové. Hity, které rozezpívaly nejednoho 
návštěvníka, zahrála kapela Rock & Rollers.

Zimní zábava pro malé i velké. Až do 2. ledna mohou zdarma obyvatelé města 
využívat umělé kluziště, které je umístěno na náměstí 3. května. 



Radní navýšili příspěvek školám, školce i DDm sluníčko

otRokovické NoviNy

I příští rok město poděkuje dr-
žitelům zlaté Janského plakety, 
Zlatého kříže a dárcům kostní 
dřeně, kteří mají trvalý pobyt  
v Otrokovicích, uhrazením roční 
celosíťové jízdenky na MHD. „Ob-
čané města, kteří darovali kostní 
dřeň či jsou držiteli zlaté Janského 
plakety za 40 bezpříspěvkových 
odběrů krve či držiteli Zlatého 
kříže 3.–1. třídy, se mohou při-
hlásit od 2. do 31. ledna příštího 
roku osobně u Jany Tesařové 
na odboru školství a kultury,“ 
dodala vedoucí odboru školství  
a kultury Barbora Galatík Šopíková. 
Bližší informace lze získat na e-mai-
lu: tesarova@muotrokovice.cz, či 
na tel.: 577 680 460. Podmínkou je 
prokázat se občanským průkazem  
a nově ocenění dárci potvrzením 
o udělení ocenění.  (red)

Dárci kostní dřeně  
mohou žádat o odměnu

Navýšení nákladů bylo částečně 
způsobeno zvýšením cen energií, 
kdy došlo k navýšení příspěvku na 
teplo v souhrnné částce za všech-
ny organizace ve výši přibližně 
1 milion korun. Navýšení ceny za 
elektrickou energii se do těchto ná-
kladů nepromítlo vzhledem ke sku-
tečnosti, že město má pro letošní  
i příští rok cenu vysoutěženou díky 
centralizovanému nákupu, který 
zajišťuje i pro své příspěvkové or-
ganizace a obchodní společnosti.  
„S přihlédnutím k aktuálnímu dění 
ve světě se stále jasněji projevuje 
fakt, že soutěžení cen je velmi efek-
tivní. V rámci realizace úsporných 
opatření takto postupujeme již 
několik let. V letošním roce je ale 
úspora enormní. Pokud bychom 
neměli ceny zafixovány, musela by 
radnice vynaložit ze svého rozpočtu 
další finance. Z propočtu roční spo-
třeby jen těchto pěti organizací  

a rozdílu zafixované a aktuální ceny 
na trhu by šlo přibližně o 3,5 milionu 
korun,“ vysvětlila  starostka města 
Otrokovice Hana Večerková.  

Velkou část z příspěvku si vy-
žádaly investice do havarijních  
a neočekávaných oprav, které na-
staly v průběhu roku. Například  
v ZŠ Trávníky bylo potřeba ve školní 
kuchyni opravit vzduchotechniku 
pro chladicí a mrazicí box a zakoupit 
nový varný kotel, což si vyžádalo 
celkem 172 tisíc korun. Největší 
výdaj nad rámec rozpočtu škole 
způsobila prasklá kanalizace, která 
byla opravena za částku 442 tisíc 
korun. V ZŠ Mánesova byl navýšen 
příspěvek z důvodu opravy havá-
rie vodovodního potrubí ve výši 
400 tisíc korun. Stejnou částku si 
vyžádala havárie v Mateřské škole 
Otrokovice, kde musel být opraven 
páteřní rozvod vody v suterénu MŠ 
Zahradní 1202 a plynová přípojka 

MŠ Hlavní 1159. Vodovodní přípojka 
se za 150 tisíc opravovala i na Centru 
volného času DDM Sluníčko. „Nové 
stavby jsou radostí, ale z denní 
praxe jsme si vědomi, jak moc je 
důležité průběžně investovat do 
oprav a obnovy stávajícího majet-
ku. Jen tak lze předcházet hava-
rijním stavům, které si pak vyžádají 
nemalé částky z rozpočtu navíc,“ 
komentovala Hana Večerková. 

Ve většině případů došlo také  
k úpravě výše odpisů, která se odvíjí 
od změn v majetku. Například DDM 
Sluníčko letos převzal do majetku 
novou budovu dětského dopravní-
ho hřiště. 

„Školy a školská zařízení jsou  
v popředí našeho zájmu. Mají vytvá-
řet přívětivé prostředí, ve kterém se 
budou všichni účastníci vzdělávání 
cítit komfortně. Navýšení příspěvku 
v souhrnné výši 2 547 000 korun 
není malé, přesto jsme připraveni 
podat pomocnou ruku a podržet 
organizace tak, aby jejich návštěvní-
ci nepocítili změnu,“ uzavřela sta-
rostka Otrokovic Hana Večerková.  
 Lenka Vaculová,
 tisková mluvčí města

O více než 2,5 milionu korun navýšili městští radní příspěvek 
všem třem otrokovickým základním školám, mateřské škole  
a také Domu dětí a mládeže Sluníčko. Důvodem příspěvku jsou 
zvýšené náklady, které těmto městským organizacím vznikly 
během letošního roku.

Finance, školství, sport, kultura, so-
ciální péče, či například doprava. 
Nejenom těmito oblastmi se musí 
denně zabývat vedení města. Pro 
hlubší vhled do jednotlivých té-
mat si starostka města Hana Večer-
ková spolu s místostarosty Petrem 
Ťopkem a Ondřejem Wilczynskim 
rozdělili kompetence, kdo se čemu 
bude věnovat.

Petr Ťopek, který zastává funkci  
1. uvolněného místostarosty, má ve 
své gesci kulturu a sport, sociální prá-
ci a sociální služby, životní prostředí  
a využívání informačních technologií. 
Dále to bude spolupráce s výbory za-
stupitelstva a komisemi rady města, 
včetně předkládání návrhů radě a za-
stupitelstvu na změny v jejich složení  
a odměňování. 

Ondřej Wilczynski, 2. neuvolně-
ný místostarosta, bude vykonávat 
dohled nad činností obchodních 
společností, jejichž zakladatelem  
a jediným společníkem je město 
Otrokovice, a činností dalších ob-
chodních společností, ve kterých má 
město Otrokovice majetkový podíl. 

Starostka Hana Večerková kromě 
kompetencí, které jí ukládá zákon, 
plní úkoly, které jí uloží rada a zastu-
pitelstvo města. Dále dohlíží a koor-
dinuje plnění samosprávných úkolů 
města ve všech oblastech, mimo 
oblasti zastupitelstvem svěřené 
místostarostům města.  (red)

vedení města si rozdělilo  
oblasti svých kompetencí

kRÁtcE Z města

Kdo se stane nejlepším spor-
tovcem města Otrokovice za 
rok 2022? O tom se rozhodne 
již v únoru příštího roku. Do 
této ankety se může také zapo-
jit veřejnost. Své návrhy mohou 
posílat lidé na Odbor školství 
a kultury Městského úřadu Ot-
rokovice nejpozději do 4. ledna 
2023. Nominační formuláře jsou  
k dispozici na webových strán-
kách města, na podatelně měst-
ského úřadu nebo na odboru 
školství a kultury.

Oceňování probíhá v katego-
riích: nejúspěšnější sportovec 
města (dospělý), nejúspěšnější 
sportovec dětí a mládeže, nejú-
spěšnější sportovec veterán,  
nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec, nejúspěšnější spor-
tovní kolektiv, nejúspěšnější 
trenér, Cena za celoživotní práci  
a dlouholetý přínos pro otro-
kovický sport.

Nominační formuláře jsou  
k dispozici na webových strán-
kách www.otrokovice.cz, odbor 
školství a kultury, sekce for-
muláře, případně na podatelně 
městského úřadu nebo na Od-
boru školství a kultury Městského 
úřadu Otrokovice. 

Kontaktní osoby pro případné 
dotazy: Barbora Galatík Šopíková, 
tel. 577 680 103, e-mail: sopi-
kova@muotrokovice.cz, Miroslav 
Malina, tel. 577 680 462,  e-mail: 
malina@muotrokovice.cz.  (red)

odstartovala nominace 
na sportovce otrokovic

Část nového obchvatu zůstává zpoplatněna

Severovýchodní částí bez poplatku, 
jihovýchodní s poplatkem. To říká 
vyhláška o užívání pozemních komu-
nikací zpoplatněných časovým po-
platkem, která začne platit příští rok.  

Vedení otrokovické radnice vy-
naložilo veškeré úsilí, aby přesvědčilo 
Ministerstvo dopravy o nelogickém 
zpoplatnění dostavěného úseku 
dálnice, který propojil Otrokovice  
s Napajedly. „Provedli jsme dopravní 
průzkumy i sčítání dopravy, abychom 
měli relevantní podklady pro 
jednání. Naši snahu podpořil i Zlín-
ský kraj. Přesto jsme při komunikaci  
s Ministerstvem dopravy narazili. 
Naše argumenty pro udělení vý-
jimky nebyly vyslyšeny a stav zůstává 
stejný jako dosud. Většina občanů 
nad tím kroutí hlavou stejně jako 
my. Stále totiž zastáváme názor, že 
obchvaty mají být bez poplatku, aby 
v co největší míře odvedly dopravu 
z center měst,“ míní otrokovická sta-
rostka Hana Večerková. 

Již dříve Ministerstvo dopravy 

avizovalo, že při rozhodování bude 
ctít pravidlo, že nové úseky dálnic, 
které nejsou samostatně izolované 
od dálniční sítě či neslouží jako je-
diná alternativa průjezdu městem 
či obcí, bude zpoplatňovat, protože 
cílem zpoplatnění je vybrat dosta-
tek peněz na další rozvoj dopravní 
infrastruktury. V tomto duchu byl 
vydán i seznam pozemních komu-
nikací, jejichž užití podléhá časové-
mu poplatku. „V něm jsou úseky 
Hulín – Otrokovice-sever, tedy exity 
16 až 30, a poté Otrokovice-východ 
– Napajedla, exity 32 až 34. Úsek 
mezi exity 30 a 32 tam zahrnut není.  
V době testovacího provozu, kdy byl 
volný průjezd v celé délce obchvatu, 
došlo ke zklidnění dopravy zejména 
v Kvítkovicích. Stále máme potřebu 
bojovat o udělení výjimky pro ak-
tuálně zpoplatněnou část. Proto 
budeme mít i do budoucna velký 
zájem podílet se na všech jednáních, 
které by vedly k udělení výjimky pro 
další roky,“ uzavřela starostka.  (vac)
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Dopravní terminál, který byl 
dokončen koncem října, přivádí 
do centrální části Baťova množství 
osob, které tudy cestují do školy, 
do práce i za zábavou. Logickým 
krokem při budování nové stavby 
proto bylo myslet také na jejich 
potřeby. „Často jsme slýchali ná-
měty občanů, že na Baťově chybí 
veřejné toalety. Tento fakt jsme se 
rozhodli napravit při rekonstrukci 
autobusového nádraží. Jediná bu-
dova, která zde vznikla, ale neslou-
ží jen potřebám veřejnosti. Je zde 
umístěno také zázemí pro řidiče 

autobusů, kteří tady mají vše po-
třebné, aby si mohli odpočinout 
v rámci přestávek,“ vysvětlila sta-
rostka Otrokovic Hana Večerková.

Celý projekt, včetně vybudování 
toalet, stál 15 milionů korun, kdy 
většina nákladů byla pokryta  
z dotace.

Nové toalety začaly fungovat 
na konci listopadu. A již po týdnu 
provozu  čekalo na jejich správce 
nemilé překvapení. Vybavení toalet 
se zalíbilo nenechavci, který z nich 
odnesl vše, co nebylo součástí stav-
by. Kromě toaletního papíru zmize-

la madla, držáky na toaletní papír  
a tepelný termostat. 

„Je neskutečné, jak se někteří 
občané chovají a co vše doká-
žou zcizit. Z toalet zmizelo vše, 
co šlo odmontovat. Celá věc byla 
předána k prošetření policii. Vy-
užijeme také záznam z měst-
ského kamerového systému. Je 
těžké budovat nové pěkné věci  
a udržovat je, když se najdou takoví, 
kteří je neustále ničí,“ povzdechla 
si starostka Hana Večerková. Město 
tak musí znovu investovat do náku-
pu nového vybavení.

Používání toalet je zpoplatněno.  
Pro jejich využití je nutné mít  při-
praveny mince v celkové hodnotě 
10 korun. Automat mince nevrací.

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města 

veřejné Wc na Baťově po týdnu fungování vybílil zloděj

Zapalování kontejnerů, házení 
popelnic do aut i zastávky. To 
vše má na svědomí známý, čtyři-
krát trestaný osmatřicetiletý  muž  
z Otrokovic. Jeho běsnění už bude 
konec. Skončil totiž ve vazbě, odkud 
poputuje opět do vězení.  Z něj vy-
šel naposledy v únoru. Vše vyvrcho-
lilo poslední listopadový víkend, 
kdy muž kvůli tomu, že mu ujel 
autobus, vzal popelnici a mrštil s ní 
do zaparkovaného auta. Tomu roz-
bil zadní sklo. Poté na kolemjdoucí 
křičel, že je zabije. Několik lidí se 
proto obrátilo jak na městskou, tak 
i státní policii. Když hlídky dorazily 
na místo, recidivista už spokojeně 
spal na zastávce. „Dechová zkouška  
u něj ukázala hodnotu 1,75 pro-
mile alkoholu a pozitivní byla také 
zkouška na přítomnost drog,“ do-
dala zlínská policejní mluvčí Monika 
Kozumplíková.    (šar)

městskÁ PoLiciE

Známý výtržník 
skončil ve vazbě

Veřejné WC na Baťově. Sociální zařízení, které v této lokalitě 
chybělo a roky po něm volala i veřejnost. A ta se konečně dočka-
la. Nové toalety byly vybudovány jako součást autobusového 
nádraží. Jenomže ani ne po týdnu používání se staly terčem 
zlodějů, kteří z nich ukradli prakticky vše, co se dalo.

Zlepšit komfort bydlení a zvýšit 
kvalitu poskytovaných služeb 
prostřednictvím stavebních úprav  
i nového vybavení chtějí otrokovičtí 
radní, kteří dali zelenou rekonstrukci 
domu s pečovatelskou službou na 
Trávníkách. Radnici tato investice vy-
jde na přibližně 4 miliony korun, kte-
ré budou hrazeny z rozpočtu města. 

Čtyřpatrový dům s pečovatel-
skou službou se nachází v ulici 
Hlavní a obývají jej zejména se-
nioři. V přízemí objektu se kromě 
čtyř bytových jednotek nachází 
prostory pro sklady, společenská 
místnost, ateliér, vstupní hala  
s osobními výtahy, schodiště či 

umývárna. A právě tato část projde 
rekonstrukcí. „Specifika domů  
s pečovatelskou službou jsou dána 
zejména poskytovanými službami. 
Stávající prostory již nevyhovovaly 
potřebám klientů a docházející pe-
čovatelky tak měly značně ztíženou 
práci. Provedená rekonstrukce zlepší 
prostorové uspořádání a bude odpo-
vídat současným předpisům i dalším 
potřebám pro provoz zařízení,“ při-
blížila starostka města Otrokovice 
Hana Večerková.    

V rámci stavebních úprav 
vzniknou nové prostory pro zázemí 
pečovatelek, koupelna s asistencí, 
WC pro imobilní osoby, sušárna 

prádla, relaxační místnost, nové WC 
pro společenskou místnost a nový 
vchod do výměníkové stanice.

V objektu dlouhodobě funguje 
také Klub důchodců Trávníky, který 
se schází ve společenské místnosti. 
„V rámci projektu jsme proto při-
hlédli také k potřebám klubu a jeho 
členů. Jedna ze stěn společenské 
místnosti byla copilitová, což způ-
sobovalo teplotní diskomfort  
v létě i v zimě. Tato stěna bude proto 
zcela vybourána, zazděna a osazena 
novými okny. Senioři budou moci 
využívat i novou relaxační místnost,“ 
doplnila starostka Hana Večerková. 
 (vac)

Zázemí domu s pečovatelskou službou na trávníkách projde rekonstrukcí

Již příští měsíc se bude po celé 
České republice, a tedy i v Otro-
kovicích, volit nový prezident. 
I prezidentské volby probíha-
jí tradičně dva dny, a to v pátek  
13. ledna od 14 hodin do 22 hodin 
a v sobotu 14. ledna od 8 hodin 
do 14 hodin.  „Přesnou adresu vo-
lební místnosti zjistí voliči z obálky, 
ve které jim budou doručovány 
hlasovací lístky. Ty  se začnou roz-
nášet do schránek na konci tohoto 
roku,“ upřesnil dále vedoucí odboru 
evidenčně-správního otrokovické 
radnice Marcel Nemček. Případné 
druhé kolo, ve kterém soupeří dva 
nejlepší kandidáti z prvního kola, 
se uskuteční 27. a 28. ledna. Ozná-
mení o době a místě konání voleb 
a další důležité informace k těmto 
volbám budou zveřejněny na úřední 
desce Městského úřadu Otrokovice  
a v sekci „Volby, referendum, sčítání“ 
na webových stránkách města Otro-
kovice www.otrokovice.cz. (šar)

volba nového prezidenta 
se uskuteční 13. ledna

Celkem 253 přestupků a 722 jiných 
událostí řešila v listopadu  Městská 
policie Otrokovice. Mezi přestupky 
vévodí oblast dopravy (204), dále 
přestupky proti občanskému souži-
tí (5), veřejnému pořádku (12), škody 
na majetku (13), porušení obecně 
závazné vyhlášky (13), porušení zá-
kona č. 65/2017 o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových 
látek (1) a podezření z trestného činu 
(5). Většinu případů pak tvoří udá-
losti (722), které nejsou vedeny jako 
přestupky, ale vyplynou z běžné 
činnosti městské policie, jsou reakcí 
na upozornění občanů nebo jde  
o kontroly problémových lokalit 
či o součinnost s jinými správními 
orgány či složkami IZS.  (vac)

v listopadu řešili 
strážníci 975 případů

V období blížících se vánočních 
svátků a oslav příchodu nového 
roku řeší Městská policie Otrokovi-
ce každým rokem případy spojené 
s používáním zábavní pyrotechniky. 
Od roku 2019 upravuje používání 
zábavní pyrotechniky v Otrokovi-
cích obecně závazná vyhláška, kte-
rá  zakazuje používat pyrotechniku 
na všech veřejných prostranstvích  
a v zastavěném území města. Tento 
zákaz neplatí ve dnech 31. prosince 
a 1. ledna. Pokud se lidé budou do-
mnívat, že někdo používáním pyro-
techniky porušuje zákon, např. týrá 
zvíře či ruší noční klid, mohou se 
obrátit na linku 156.   (red)

strážníci dohlédnou 
na pyrotechniku

Celkem 109 560 korun putovalo   
z Otrokovic na účet sdružení Šance 
Olomouc, a to díky charitativní-
mu prodeji vánočních hvězd. Tuto 
dobročinnou akci letos zorganizoval 
odbor školství a kultury, který 
společně s pracovníky technických 
služeb rozvezl 913 květin do všech 
škol ve městě.  

Město tuto dobročinnou akci or-
ganizovalo již druhým rokem. „Těší 
mě, že Otrokovice mohou být sou-

částí této akce a ráda bych podě-
kovala všem, co se zapojili a pomohli 
organizačně či zakoupením květiny,“ 
uvedla starostka města Otrokovice 
Hana Večerková. 

Peníze z prodeje jsou využity na 
humanizaci nemocničního prostředí, 
na nákup nadstandardního vybavení  
a zdravotnických potřeb, na finanční 
pomoc rodinám, na financování re-
kondičních pobytů pro malé pacien-
ty po léčbě a další.   (red)

stovky vánočních hvězd pomohly nemocným dětem
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Lampionový průvod v otrokovicích vyvrcholil ohňostrojem

Nová trasa. Lampionový průvod měl letos poprvé zcela novou trasu. Ta vedla od dětského dopravního hřiště, přes park a končila na náměstí 3. května.

Na úvod. Na náměstí všechny přivítala starostka Hana 
Večerková, která připomněla význam 17. listopadu.

Pro zábavu. Poslední chvíle do ohňostroje zpříjem-
ňovala kapela Countrio.

Podívaná. Úderem sedmnácté hodiny se na 
náměstí v doprovodu hudby rozzářil ohňostroj.

modlitba. Magda Malaníková s doprovodem Mirky Sou-
kalové (klávesy) zazpívala živě Modlitbu Marty Kubišové.

Dosluhující nemoderní vybavení, 
nevhodné osvětlení či chybějící tech-
nika pro výuku odborných předmě-
tů. Tyto výsledky vzešly z podrobné 
analýzy prostředí otrokovických zá-
kladních škol. „Pružně jsme proto 
zareagovali na vyhlášenou výzvu  
v rámci Operačního programu IROP 
a zažádali o dotaci, díky níž bude-
me moci  zmodernizovat pracovní 
prostředí žáků a zaměstnanců škol. 
Celková výše investice přesahuje  
29 milionů korun,“ vysvětlila vedoucí 
odboru školství a kultury Barbora 
Galatík Šopíková. 

Pokud se městu podaří dotaci 
získat, poputuje do všech tří zá-
kladních škol. Na ZŠ Mánesova 
bude zrekonstruována multi-
mediální i přírodopisná učebna,  
2 jazykové třídy, cvičná kuchyně, 
PC učebna. „Z dotace  bude možné  
zrekonstruovat také školní hřiště, 
které by si nový kabát zasloužilo 
nejvíce. Hřiště je zastaralé a nevy-
hovující z hlediska bezpečnosti. Na 
asfaltovém povrchu se tvoří boule  
a praská. Ani běžecká dráha není  
v nejlepší kondici. Chybí vhodné 
zázemí pro žáky i skladovací 

prostory pro sportovní nářadí,“ 
doplnila starostka města Hana 
Večerková.  Z dotací budou na ZŠ  
T. G. Masaryka vybudovány 3 nové 
odborné učebny včetně   kabine-
tů a na ZŠ Trávníky vznikne mul-
timediální učebna, kde by probí-
hala výuka odborných předmětů. 
„Jsme technicky, administrativně  
i finančně připraveni a věříme, že si 
rozpočet města díky případné dota-
ci pomůže. Školy a zřizovatel jsou ve 
společné symbióze a dokážou se po-
starat nejen o dobrý technický stav 
škol, ale také o vnitřní pohodové pra-
covní prostředí žáků a zaměstnanců 
školy,“ uzavřela Šopíková.

Druhá ze žádostí o dotace putova-
la do Národní sportovní agentury. 
Finance budou určeny na výměnu 
starého osvětlení Sportovního are-
álu Baťov za moderní a LED úsporná 
svítidla. Náklady jsou odhadovány 

na 1,3 milionu korun, dotace by 
mohla pokrýt až 70 % nákladů.  
„Počítáme, že úspora na výdajích 
za energie bude přibližně 50 pro-
cent. V dohledné budoucnosti by 
světla musela být měněna z důvodu 
jejich životnosti. Proto jsme se roz-
hodli využít možnosti získat dotaci 
a minimalizovat výdaje z městské 
pokladny,“ vysvětlil místostarosta 
Petr Ťopek.    

Osvětlení dovoluje fotbalové hřiš-
tě s umělým povrchem provozovat 
celoročně. Hřiště má nadregionální 
význam. Je častým cílem pro pří-
pravu mládežnických fotbalových 
reprezentací a areál také využívá ši-
roká veřejnost i školy. „Rekonstrukcí 
osvětlení dojde nejen k provozním 
úsporám, ale i ke zhodnocení spor-
tovního areálu města,“ doplnila sta-
rostka Hana Večerková.  

 Šárka Šarmanová

Radnice žádá dotace na nové osvětlení hřiště i modernizaci školních učeben
Nejenom budovat nový, ale především pečovat o ten stáva-
jící majetek. To je jeden z úkolů vedení města Otrokovice. To 
aktuálně žádá o dotace na dva velké projekty – revitalizace 
odborných učeben a kabinetů  základních škol a modernizace 
osvětlení Sportovního areálu Baťov. Náklady obou investic jsou 
odhadovány na více než 31 milionů korun a většinu z nich by 
právě mohly pokrýt získané dotace.
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Co pro faráře znamenají blížící 
se Vánoce?
Pro mě začíná příprava na Vánoce 
adventem, kde mají zvláštní místo 
tzv. roráty, tedy jitřní mše svatá, 
kterou máme při svíčkách v úte-
rý a čtvrtek v šest ráno, v sobotu 
v sedm. Takže sice je to hodně 
fyzicky náročné období, ale na 
druhou stranu nesmírně krásné. 
Po nich mě čekají vánoční mše 
svaté, které jsou tři dopoledne, 
jako každou neděli. Takže se 
dospím až někdy v novém roce 
(smích), ale na druhou stranu ta 
atmosféra, která v kostele panuje, 
mě ohromně dobíjí.

A jak se připravuje farnost na 
blížící se svátky?
Asi první takovou vlaštovkou je 
výzva na darování vánočního stro-
mečku. Zatím se vždy našel někdo, 
kdo nám jej daroval například ze 
zahrady a podobně. Ale samotné 
zdobení a rozsvícení stromu  
a betlému se u nás odehrává až 
na Štědrý den, protože chceme 
ctít adventní dobu a pro nás doba 
vánoční začíná až Štědrým veče-
rem. 

Na co se lidé při vánočních 
mších mohou těšit?
Každým rokem se je snažíme 
něčím ozvláštnit. Na svátky naši 
scholu doplní cimbál, a to si mys-
lím, že bude velmi zajímavé spo-
jení.

Jak jste trávil Vánoce jako dítě?
U nás doma panovala vždy svá-
teční nálada, zdobili jsme stro-
meček, samozřejmě pekli cukroví 
a jelikož pocházím z Valašských 
Klobouk, tak u nás ještě bývávalo 
zvykem s příchodem zimy drát 

peří. Takže se sešli sousedi, dralo 
se a vyprávěly různé historky. Byl 
to pro děti kouzelný čas a rád na 
něj vzpomínám.

Jaká je vaše nejsilnější vzpo-
mínka na Vánoce?
Pamatuji si, jak jsme jednou s ka-
marádem jeli pro betlémské svět-
lo. A mě napadlo, že jej zkusíme 
nabídnout i jiným lidem z okolí. 
Takže na Štědrý den, v době, kdy 
už jsme měli nastrojený stromeček 
a panovala u nás ta krásná svá-
teční atmosféra, jsem zazvonil  
u jednoho domu a úplně mě pře-
kvapilo, když mi přišel otevřít pán 
v montérkách, který zrovna řezal 
dřevo. Navíc ta rodina nemohla 
najít ani svíci. A v tu chvíli mně 
došlo, že ne každý ten Štědrý den 
prožívá stejně, jako my doma v té 
sváteční atmosféře.

Říkali vám rodiče, že dárky nosí 
Ježíšek?
Samozřejmě že ano. 

Byl to pro vás šok, když jste se 
dozvěděl, že Ježíšek dárky neno-
sí?
Já jsem například nikdy dopis 
Ježíškovi nepsal, takže u mě to 
nebylo tak, že bych přistihl ro-
diče, jak berou dopis. Ale asi  
i díky výuce náboženství to  
u nás probíhalo trochu jinak. Ne-
byl problém pochopit, že dárky 
si dáváme jako vyjádření toho, že 
nám na druhém záleží. Vždyť tím 
největším darem bylo právě naro-
zení Krista, které se připravujeme 
oslavit. 

Našel jste pod stromečkem 
vždy, co jste si přál?
Pamatuji si, že jsem jednou pod 
stromečkem objevil tu velkou 

oranžovou Tatru a já k ní okamži-
tě běžel, aniž bych vůbec počkal, 
jestli byla určena pro mě, jelikož 
jsme byli čtyři děti. Ale dostat ji 
byl můj dětský sen. (smích)

A byla nakonec určena pro vás?
Tak to už si nevzpomínám. (smích)

Jaké dárky jste neměl rád?
Tak to byly klasické „měkkouše“, 
tedy oblečení. A dnes je to zase 
tak, že s nákupem oblečení če-
kám až po Ježíškovi, takže vztah  
k měkkoušům se obrátil s přibýva-
jícími lety. 

Kde se vlastně vzala ta tradice, 
že dárky nosí Ježíšek?
To je zajímavé, protože 
s v ý m  z p ů s o b e m 
vlastně slavíme jeho 
narozeniny. Takže on 
je ten, který by měl 
dostat dárek. Z Bible 
víme, že Bůh je láska, 
a tedy je logické, že Bůh 
se rozdává. Dávání dárků  
z toho vyplývá a myslím, že je rád, 
když si tu lásku umíme projevit.  
A pokud to nebude jen o Váno-
cích, bude to pro něj největším 
darem.

Děda Mráz Ježíška nevytlačil. 
Myslíte, že se to podaří Santa 
Clausovi?
Já věřím, že ani Santa Claus jej ne-
vytlačí. Samozřejmě že to hodně 
záleží na rodičích, jak k tomu při-
stoupí. Podle mě je důležité, co 
za těmi dárky stojí, tedy láska a ta 
touha někoho obdarovat.

Co pro vás Vánoce znamenají  
v dospělosti?
Především setkání s rodinou  
a přáteli a vyjádření toho, že nám 
na nás záleží. 

Jak budete trávit Štědrý den?
Víceméně v kostele, protože 
první bohoslužbu už mám ve tři 
odpoledne, další v osm a třetí  
v deset. Takže moc prostoru na 
to, abych si sedl a dal si v klidu 
štědrovečerní večeři, nemám. Ale 
my to máme tak, že jsme domlu-
veni tři kněží z okolí, společně se 
sejdeme u jednoho z nás a trávíme 
ten večer společně. A ráno zase do 
služby. (úsměv)

Dá se tajemství Vánoc dát do 
pár slov?
Většina z nás si přeje krásné, vese-
lé a bohaté Vánoce, taky dodává-
me šťastné. Krásu a bohatství, to 
se dá sehnat, ale štěstí se koupit 
nedá. A jsem rád, že právě tyto 
svátky nám připomínají, že to je 
to nejdůležitější. Protože každý 
dar ztratí svůj lesk, pokud lidé ne-
budou mít dobré vztahy.

Když už jste se zmínil o těch 
šťastných Vánocích, tak mě v této 
souvislosti napadá, že u vás na 
faře máte ubytovaných několik 
ukrajinských rodin, které utekly 
před válkou. Pro ně to bude asi 
těžké trávit svátky bez svých nej-
bližších. Snažíte se jim v tomto 
směru nějak pomoci?
Aktuálně u nás máme čtrnáct lidí. 
Jsou to maminky s malými dětmi 
a babičky. Takže je občas veselo. 
Snažíme se jim tyto chvíle zpestřit 
už jen tím, že je zveme na všechny 
akce, které pořádáme, povídáme 
si s nimi a podobně. A co vím, tak 
jejich vánoční zvyky jsou zcela od-
lišné od těch našich, takže i pro ně 

to bude zcela něco nového.
Spousta lidí má Vánoce 
spojené s pohádkami. 

Máte vy nějakou svou 
oblíbenou?
Abych řekl pravdu, 
tak já se nedívám na 

televizi, jelikož ji ani ne-
mám. Spíš si raději pouš-

tím nějakou hudbu.
V době, kdy lidé budou číst toto 

vydání Otrokovických novin, 
bude do Vánoc zbývat už jenom 
pár dnů. Co byste proto popřál 
obyvatelům Otrokovic?
Přál bych jim, abychom Vánoce 
brali jako připomínku toho, že 
šťastné budou podle toho, jaké 
budou následující dny roku. Pro-
to bychom měli stále obnovovat 
naše vztahy tak, abychom celý rok 
prožívali šťastný a veselý.
  Šárka Šarmanová

věřím, že ani santa claus Ježíška nevytlačí, říká farář Pavel Šupol
Vánoce nejsou jen o dárcích a hromadách pomačkaného balicí-
ho papíru. „Každý dar ztratí svůj lesk, pokud lidé nebudou mít 
dobré vztahy,“ říká v rozhovoru otrokovický farář Pavel Šupol, 
s nímž jsem se sešla na půdě místní fary, kde jsme probírali 
nadcházející svátky.

ŽIVÝ BETLÉM
25. 12. 2022 - 15 hod.

park před kostelem sv. Vojtěcha

Turistický oddíl TOM 1419 Otrokovice a Římskokatolická farnost Otrokovice.
Za podpory města Otrokovice.
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Zájem občanů, kteří se registrovali 
do kurzu, dokazuje, že i přes krizové 
období je třeba rozvíjet praktické 
podnikatelské know-how a zvyšovat 
tak svou hodnotu na trhu práce  
a tedy i schopnost zlepšit svůj příjem 
a nezávislost. 

„Smysluplnost podpory tohoto 
projektu vidím především v tom, že 
pomáhá vytvářet prostor pro vznik 
nových podnikatelských příležitostí, 
služeb a odvětví, které ve městě do-
sud chyběly nebo by mohly tvořit 
zdravou konkurenci. Každý absol-
vent kurzu navíc získá dobrý pře-
hled o tom, co podnikání vyžaduje 
a může se vyvarovat začátečnických 

chyb,“ uvedla starostka Hana Večer-
ková. 

Kurz absolvovali obyvatelé města 
i okolních obcí, začínající i pokročilí 
podnikatelé. Každý v aktuální fázi 
svého podnikání hledal cesty, jak za-
čít, jak odbourat překážky a obavy, 
získat informace, nebo nový pohled 
na věc. „Kurz byl pro mě přínosný, 
rozšířila jsem si obzory, uvědomila 
si, že na začátku jsme na tom všich-
ni stejně. Už se nebojím vystoupit  
z komfortní zóny. Lektor měl lidský  
a přitom profesionální přístup. Po-
tkala jsem podobně smýšlející lidi, 
měla jsem spoustu zajímavých „aha“ 
momentů a měla jsem  možnost zvá-

žit, zda je pro mě dobré podnikat 
nebo být zaměstnána, případně jak 
obojí skloubit,” hodnotí účastnice 
Barbora.

Absolventi pokračují v rozvíjení 
sebe a svých projektů v navazující 
komunitě Klubu podnikavců. Ten 
je otevřen nejen jim, ale všem zá-
jemcům z města a okolních obcí, 
kteří mají chuť získat nové infor-
mace a budovat efektivní a funkční 
podnikání. Jeho členové získávají 
postupně kontakty na další podni-
katele po celé republice, mentory 
a odborníky z inovačních center  
a podnikatelských inkubátorů. 

 Komunitní setkání probíhají 
zpravidla jednou měsíčně a jejich 
součástí jsou diskuze projektů 
členů, jsou zváni hosté a experti 
na různá podnikatelská témata. 
Prostřednictvím komunitních ak-
tivit získávají občané možnost pra-

covat na svých podnikatelských 
projektech v Otrokovicích bez 
nutnosti dojíždět za cenným know-
how daleko. „Každé podnikání se 
skládá z toho, že člověk potřebuje 
po čase řešit marketing, finance  
a dostává se do různých oborů  
i odvětví. Klub mi pomáhá v tom, že 
se můžu zeptat ostatních podnika-
telů, jak řeší například sociální sítě, 
finance nebo účetnictví a můžu tak 
získané informace rychleji využít pro 
sebe a vlastní podnikání,” říká člen 
komunity Jaroslav. První návštěva 
komunitního setkání je zcela zdarma. 
Termíny plánovaných akcí naleznete 
na webu klubpodnikavcu.cz. 

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí

...městská knihovna doporučuje

Richard vokůrka:
 Emy a Drak

Nad Prahou se vznáší Drak. Celé 
město je v jeho moci a nikdo ne-
dokáže být šťastný. Co by na tom 
mohla změnit jedna malá holčič-
ka? No přece všechno! Statečný 
totiž není ten, kdo se nebojí, ale 
ten, kdo dokáže svůj strach pře-
konat. A proto, když vás příběh 
zavolá, nebojte se stát jeho sou-
částí! Magická Praha a její histo-
rie i současnost ožívají v hravém, 
jazykově vytříbeném příběhu, 
který si zamilují děti i dospělí.

František Nepil: 
vánoce mám rád

Všichni ti, kdo se už nemůžou do-
čkat nejkrásnějších svátků roku, 
jistě ocení tento výbor z textů 
Františka Nepila, který obsahuje 
vánoční fejetony známé z roz-
hlasových Dobrých jiter, vánoční 
pohádky z pohádkových knížek  
a další vánoční příběhy plné auto-
rovy nezaměnitelné poetiky. Vě-
děli jste, že vánoční cukroví musí 
být oštípané, ozívané a ohřímané? 
Jak se správně rozbaluje vánoční 
dárek, aby měl radost dárce i ob-
darovaný?

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

Připomenout nebezpečí na silni-
cích a v ulicích, která hrozí kaž-
dému, kdo nedodržuje pravidla 
silničního provozu, je cílem vý-
tvarné soutěže „Bezpečně na 
silnicích!“. Soutěž je určena pro 
děti z mateřských škol, žáky I. tříd 
základních škol v Otrokovicích  
a Základní školy Komenského.

„Soutěž jsme poprvé vyhlásili  
v roce 2009. Pilotní ročník neměl 
žádný podtitul, ale v následujících 
letech byl název soutěže vždy do-
plňován konkrétním tématem,“ 
přiblížila Renáta Krystyníková, ve-
doucí odboru dopravně-správní-
ho, která soutěž organizuje. 
Podtitul letošního ročníku soutěže 
nese název „Policie nám pomáhá“. 

„Letos jsme zvolili téma, kte-
ré má dětem přiblížit práci poli-

cie. Představujeme si, že by děti 
malovaly policisty řídící křižovatku, 
dozorující u přechodů pro chodce, 
zasahující u dopravních nehod 
apod.,“ upřesnila pořadatelka.

Děti mohou své práce nakreslit 
či namalovat libovolnou technikou 
na libovolný formát do velikosti 
A3. „Kolektivní práce budou  
z hodnocení vyřazeny,“ upozornila 
Krystyníková. 

Soutěžící budou rozděleni do 
čtyř věkových kategorií. Uzávěrka 
soutěže je 3. března včetně. Vy-
hlášení vítězů a předání ocenění 
je plánováno na 29. března. Vý-
stava potrvá až do 28. dubna ve 
veřejných prostorách úřadu, kde 
si mohou návštěvníci úřadu vý-
tvarná díla dětí prohlédnout.  

 (red)

město pomohlo podnikavým občanům se startem jejich projektů
V Otrokovicích úspěšně skončil už druhý běh kurzu „Podnikni 
to!“, který byl pro účastníky zdarma díky podpoře města  
a Zlínského kraje. Závěr kurzu však pro podnikavé občany není 
koncem celého programu. Nyní dostávají možnost  zapojit  se 
do městské komunity podnikavců.

Málokdo ví, že jako první bylo na 
území dnešního Baťova vybudováno 
letiště. To zlínské, které stávalo na-
proti Baťově nemocnici, bylo v roce 
1928 zastavěno rodinnými domy  
a letadla byla dočasně přesunuta do 
Olomouce. Proto bylo v roce 1929 
započato s pracemi u Otrokovic, kde 
měla firma Baťa velké plány.

Smlouva o koupi pozemků na 
Bahňáku a okolí byla sice podepsána 
až v srpnu 1929, ale již na jaře téhož 
roku zde začaly první terénní práce. 
Jako první nezačala vznikat továrna 
a ani obytná čtvrť, ale letiště. Pro 
jeho umístění si firma vybrala nej-
vhodnější část z odkoupeného úze-
mí, které neslo název Rybník, dnes se 
tam nachází tovární areál. Přestože 
byl Rybník protkán odvodňovacími 
kanály, nebyl tak členitý jako Bahňák, 
který se nacházel blíže řece Moravě. 
Přímo na Bahňáku měly zanedlouho 
začít vznikat první tovární budovy. 
Firma proto začala na jaře těžit štěrk 
ze dna Moravy, čímž se zvýšil prů-
tok řeky a získaný štěrk posloužil  
k zasypání odvodňovacích kanálů 
na Rybníku.

 Článek ve firemních novinách  
z června 1929 s názvem „Naše nové 
letiště“ hovoří o novém letišti mezi 
Otrokovicemi a Tlumačovem, které: 
„bude moderní a bude vybudováno 
tak, aby vyhovovalo rozmachu lé-

tání i pro budoucnost“. Letištěm vše 
jen začalo a firma Baťa měla s úze-
mím při soutoku Moravy a Dřevni-
ce velkolepé plány. Vize, která v té 
době vznikla, počítala se zastavě-
ním celého území mezi Kvasicemi, 
Tlumačovem a Otrokovicemi, pro-
tože sevřené údolí Zlína nenabízelo 
tolik prostoru jako právě pozemky 
severně od Otrokovic. Až po sta-
rou cestu mezi Kvasicemi a Tluma-
čovem se mělo rozprostírat nové 
město, které by dokonce velikostí 
předčilo tehdejší Zlín. Z Otrokovic 
se měl stát dopravní uzel nadregi-
onálního významu. Továrna byla 
plánována na břehu řeky, v místech 
dnešní obytné čtvrti a na východ 
od tohoto místa se počítalo s rozši-
řováním letiště. Středem Baťova se 
měla táhnout nová železnice smě-
řující do Kroměříže. Celkově zde bylo 
plánováno sedm obytných čtvrtí,  
z toho šest severně od komplexu 
továrny a letiště, od kterých byly od-
děleny rozlehlým parkem. Největší 
se měla nacházet v místech dnešní 
teplárny a pneumatikárny. 

Tento plán teoretického rozvoje 
záhy narazil, a to už na jaře 1930, kdy 
byla zahájena výstavba továrny na 
břehu Moravy. Kvůli tamnímu ne-
stabilnímu terénu se plány musely 
přehodnotit. vít marek,
 Ať žije Baťov!

Plány Bati: otrokovice budou důležitý dopravní uzel Radnice vyhlásila soutěž: Policie nám pomáhá
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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 | leden 2023

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

4. 1.
–

29. 1.

PETR HORÁK / MŮŽE JÍT O OBRÁZEK PŘÍRODA II.
Zlínský malíř Petr Horák vystaví své malby, v nichž se zaměřuje na 
mnohdy nečekaná setkání různorodých prvků. Vernisáž výstavy 
proběhne v pondělí 2. ledna v 18 hod. v Městské galerii. Více o výstavě 
se dočtete na následující straně.

neděle

29. 1.
14-18 hod.

BAR BESEDA S ŽIVOU HUDBOU
Zpříjemněte si nedělní odpoledne v Baru Beseda s živou hudbou.  
K poslechu hraje na kytaru Pavel Jordán v doprovodu Radka Navrá-
tila na cajón. 

sobota

21. 1.
19.30 hod.

23. MěSTSKý PlES
Moderuje anna Julie slováčková. slavnostní předtančení Taneční ško-
la a&a Mědílkovi. Hudba ve velkém sále: skupina Kolorez, v kinosále 
bude po celý večer hrát cimbálová muzika Paléska, v pianobaru Kamil 
dyják (od 21.30). Welcome drink, tombola, zábavní fotokoutek. sou-
částí vstupenky pro dvě osoby je láhev vína a drobné občerstvení.

Vyšívané korálkové obrazy Jarmily Cíchové. Předlohy ke korálkovým 
obrazům si předkresluje z různých obrázků, pohledů či časopisů 
a upravuje si je podle svých představ a potřeb. dřevěné rámy k ob-
razům tvoří její manžel František. 

bar + foyer
kinosálu

vstup
volný

KORÁlKOVÉ VYŠÍVÁNÍ

Městská 
galerie

vstupné

490 Kč
590 Kč

vstup
volný

bar
I. patro

Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá

vstup
volný

VERNISÁŽ

2. 1.
18 hod.

potrvá do 29. 1.

PŘIPRAVUJEME NA úNOR: 5. 2. OREcHOVSKÁ 15: dechOvÁ hudba, 9. 2. MANŽElSKý čTYŘúHElNÍK NA HORÁcH: divadlO, 

18. 2. OTROKOVIcKý FAŠANK, 26. 2. EVANS DANcE SHOw
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Plán akcí na měsíc leden 

22. ledna
kaRNEvaL 

velký sál otrokovické BEsEDy
čas: od 16 hodin
vstupné:  80 kč/osoba
Těšit se můžete na rej masek, hry, 
soutěže a spoustu další zábavy.
kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

13.–17. února
JaRNÍ PŘÍměstskÝ tÁBoR

Dopravní hřiště
denně: 7–17 hodin
cena: 1 500 kč
Na děti čeká spoustu zábavy, spor-
tování, pobyt v přírodě, soutěže, 
pohybové a vědomostní hry a další 
aktivity. Program bude uzpůsoben 
počasí a věku účastníků. Minimální 
počet účastníků  je 15. Tábor je ur-
čen pro děti ze ZŠ.
kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz

každé pondělí a čtvrtek v měsíci
otEvŘENÁ hERNa 

centrum volného času 
a středisko trávníky

čas: 15–18 hod. 
vstupné: 30 kč/dítě
Volná hra v herně. K dispozici 
spousta hraček, stavebnic a her. 
Za děti v herně zodpovídají rodiče. 
Pozor, herna má omezenou kapa-
citu.
kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz (CVČ)
fridrichova@ddmslunicko.cz 
(Trávníky)

Leden, únor
vÝstava FotEk - 

EvRoPskÝ tÝDEN moBiLity

městský úřad
čas: dle otevírací doby
Přijďte zhlédnout a vyzkoušet si 
naši interaktivní výstavu fotek  
z akcí Evropského týdne mobility. 
kontakt: 
dollinova@ddmslunicko.cz

www.ddmslunicko.cz
FB:ddmslunicko.cz

www.babicka-na-zavolanou.cz                                                                 

Hlídání dětí od miminek, 
pomoc v domácnosti, úklid,  

žehlení, vaření, učení s dětmi.
Otrokovice a okolí, Zlín, Napajedla

tel.:  608 420 826  

BaBička na zavolanou

 
PLyNosERvis - sRNEc

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

Tel.: 604 988 815

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

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

iNZERcE

S prací členů klubu se lidé mohli 
setkávat během celého roku. Na-
příklad již v březnu uspořádali 
přehlídku dobových kostýmů ze  
40. let v souvislosti s odhalením  so-
chy Jana Antonína Bati. Role modelů 
i modelek na sebe vzali samotní 
členové klubu. V návaznosti na 
tuto událost následovala výstava 
„Jan Antonín Baťa doma i za mo-

řem“ a přednáška  historičky Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně Hany 
Kuslové, která se Janem Antonínem 
Baťou dlouhodobě zabývá.

Velký ohlas, zejména u nejmladší 
generace, sklidila letní výstava „Čes-
ká dřevěná hračka“, její historie  
a současnost. Děti se mohly 
nejenom na hračky podívat, ale 
především si s nimi i pohrát.  

V letních měsících se nám podaři-
lo uspořádat sbírkové předměty  
v depozitáři spolku a připravit další 
regály pro případné přírůstky.   Po-
dařilo se nám rovněž získat  rozsáhlý 
fond fotografií a dokumentů z po-
zůstalosti po Jaroslavu Zimákovi, 
který vedl řadu let Ženský pěvecký 
sbor a podílel se významnou měrou 
i na dalších kulturních akcích v Otro-
kovicích. A rádi bychom v této sbír-
kové činnosti pokračovali i dál. Má-
te-li doma předměty, dokumenty 
nebo fotografie z historie Otrokovic, 

budeme rádi, pokud nám je věnuje-
te, abychom je mohli prezentovat 
na výstavách nebo v tisku, jaký byl 
život v Otrokovicích  minulých let, 
a seznámit občany s významnými 
osobnostmi a rodáky.

Aktuálně můžete v Městské 
galerii Otrokovice navštívit výstavu 
fotografií Jaroslava a Kláry Stojaní-
kových, kde je k vidění i dřevěný  
betlém Bernarda Kučery ze Sazovic. 
Výstava trvá do  22. prosince.

  Pavla hradilová,
 Klub přátel historie Otrokovic

1) Jak se jmenovala slepice, která žila s cimrmanem 
jako jeho družka?
a) Julie
b) Vlaška
c) Zora

2) kde byl vynalezen prak (ve skutečnosti složitý 
samostříl), kterým cimrman střílel potkany?
a) v Čakovicích
b) v Brandýse nad Labem
c) v Uhlířských Janovicích

3) co používal cimrman jako střelivo na potkany?
a) Kuličky z vyřazených ložisek
b) Šrouby podkováky, které si opatřoval od kováře 
Pazdery
c) Olůvka větší velikosti používaná k rybolovu

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„Nedělat přestávku, jinak utečou.“

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka:
1.b) na zámku  
v Cáchách
2. c) pouze plu-
kovníkem
3. c) šílenství 
Žofiino
Výhercem lis-
t o p a d o v é h o  
okénka se stává 
A. Hallová.
Gratulujeme!!!

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

Kapka rosy na listu, ale také ne-
dojedený zbytek pizzy, který někdo 
odhodil na zem. Je možné, že se dá 
prakticky vše přetvořit v umělecké 
dílo? V universu zlínského malíře 
Petra Horáka to můžeme s jistotou 
prohlásit. 

Petr je neúnavným pozorovatelem 
světa okolo nás. Vytrhává z něj malé 
střípky, které proměňuje v umělecká 
díla. A to mnohdy s ironizujícím až 
společensko-kritickým podtónem, 
kdy výjevy, malá a mnohdy nečekaná 

setkání různorodých prvků zahaluje 
do pestré barevnosti a zároveň se 
zamýšlí nad současným světem neo-
mezeného konzumu a jeho důsledky. 
Petr učí ve svých malbách  nově se 
dívat na svět okolo nás. Svět, v němž 
se setkávají prvky uměle vytvo-
řené lidmi s původním prostředím.  
A to mnohdy v nečekaných a někdy 
až iritujících souvislostech, přesto 
ve svém důsledku překvapivě hu-
morných. I ze zdánlivě banálních 
situací odehrávajících se na jeho 
plátnech můžeme vyčíst řadu kla-
sických námětů dějin umění, jako je 
zátiší typu vanitas, značící pomíjivost 
našeho času či memento mori, nebo 
pozůstatky novodobých bakchanálií, 
vyjádřených tiše ležícím odpadem. 

Díla Petra Horáka vystavuje Měst-
ská galerie Otrokovice od 2. do  
29. ledna. vít Jakubíček

městská galerie bude hostit výstavu Petra horáka

Jan Antonín Baťa doma i za mořem, Česká dřevěná hračka. 
Úspěšné akce, za nimiž stojí práce členů Klubu přátel historie 
města Otrokovice.

klub přátel historie města upoutal módní přehlídkou i výstavou hraček
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sPoLEČENskÁ kRoNika

V letošním roce uplynulo 30 let od tragického úmrtí mého 
manžela ivana skoPaLa, 5 let od úmrtí jeho tatínka 
miroslava a 4 roky od úmrtí jeho maminky ireny. Kdo 
jste je znali, vzpomeňte s námi. Manželka a snacha Marie  
s rodinou.

V listopadu jsme vzpomněli nedožitých 87 let a 23. prosin-
ce uplyne 4. smutný rok, kdy nás navždy opustil pan Jiří 
kUBÍČEk.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene... Dne 
13. listopadu uplynul 2. rok, co nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jiří sLoBoDiaN. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami. 

Kdo v srdci zůstává, nikdy neodešel. Dne 15. listopadu jsme 
vzpomněli druhé výročí úmrtí paní miroslavy vEČEŘové. 
S láskou vzpomíná dcera Miroslava s rodinou.

Dne 30. listopadu jsme si připomněli nedožitých 30 let naší 
dcery a 8. listopadu 19 let od úmrtí soničky. Vzpomínají 
maminka, babička, tety a strýc s rodinami.

Dne 30. listopadu uplynulo 5 smutných let, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, pan Jindřich kŘUPaLa.  S láskou  
a úctou stále vzpomínají dcera Jindra a syn Pavel s rodinami. 
Za tichou vzpomínku těch, kdo jste jej znali, děkujeme.

Dne 30. listopadu uplynuly 2 roky od úmrtí paní Emilie 
LaNGERové. S láskou vzpomínají Dáša a Milan s rodinami.

Dne 3. prosince uplynul první smutný rok, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan milan 
kLÁsEk. S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dotlouklo srdce a utichl hlas, tak rád měl život, nás. Dne  
3. prosince jsme si připomněli nedožitých 80 let pana Josefa 
ŽŮRka. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 4. prosince uplynulo 30 let, kdy nás navždy opustil pan 
oldřich kLEmENt. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za 
vzpomínku děkuje manželka, syn, dcera s rodinami.

Osud Ti nedopřál déle s námi být, ale v našich srdcích stále budeš 
žít. Dne 6. prosince uplynul 7. smutný rok od úmrtí naší mi-
lované maminky a babičky, paní ireny kUČERové. S láskou 
a úctou vzpomínají dcera Lenka a syn Miroslav s rodinou.

Stále jsi v našich srdcích a život běží dál. Dne 7. prosince 
uplynul 1. rok, kdy nás opustila naše maminka, babička, 
prababička, praprababička, paní marie GaŽiovÁ. S lás-
kou a úctou vzpomínají dcera Marie s rodinou, syn Josef  
s rodinou a příbuzní.

Dne 7. prosince to bylo už 10 let, co jsi nám nečekaně odešla. 
Přesto vzpomínky na Tebe jsou stále živé a žiješ v našich srdcích 
dál. Za tichou vzpomínku na paní DaNU ZBoŘiLovoU 
všem přátelům a známým děkují a s láskou vzpomínají 
dcera Kateřina a vnuk Matěj.

Kdo v srdcích žije, neumírá…  Dne 8. prosince jsme si při-
pomněli 6 let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milá 
maminka, babička a prababička, paní Jaroslava maLÁ. 
Za tichou vzpomínku děkují syn Svatopluk a dcera Hana 
s rodinami.

Osud Ti nedopřál s námi dále být, ale v našich srdcích budeš 
stále žít. Dne 10. prosince uplynul rok, kdy nás navždy opustil 
pan ing. Josef DRÁBEk. S láskou vzpomínají manželka  
s dcerami, rodina Skřivánkova a Drábková. 

Dne 11. prosince uplynuly 2 roky, co mě opustil můj mi-
lovaný přítel Petr FaJkUs a 5. ledna by se dožil 48 let.  
S láskou a úctou stále vzpomíná přítelkyně.

Kdo v srdcích žije – neumírá... Dne 11. prosince 
uplynul již devátý smutný rok, co nás opustila 
naše milovaná  maminka, babička a prababič-
ka, paní věra kLimEŠovÁ a dne 8. prosince 
uplynulo již 28 let, kdy nás navždy opustil náš 

tatínek a dědeček, pan Josef kLimEŠ. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dáša a Věrka s rodinami.    

Dne 11. prosince uplynuly 2 smutné roky, kdy nás navždy 
opustil pan Petr FaJkUs. S láskou vzpomíná celá rodina. 
Děkujeme za tichou vzpomínku. 

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 12. prosince uplynulo  
10 smutných let, kdy nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka, manželka, dcera, babička, paní olga aBsoLoNovÁ. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dnes, 16. prosince, jsou tomu dva smutné roky, kdy nás 
navždy opustila paní Jana BaRtoŠkovÁ. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manžel, dcery Romanka a Světlanka s rodi-
nami.

Dne 17. prosince tomu bude již 11 let, kdy nás opustil náš 
tatínek, pan František kRČEk. Za tichou vzpomínku děkují 
dcery Věra a Zdenka s rodinami.

Dne 17. prosince to budou tři roky, co nás navždy opustila 
paní markéta PaRtikovÁ, manželka, maminka, babička, 
prababička a známá. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 18. prosince si připomeneme 31. smutné výročí úmrtí 
pana aleše chUDÁRka. S láskou vzpomíná rodina.

Dne 19. prosince uplyne už dvacet let, kdy od nás navždy 
odešla naše drahá maminka a babička, paní anna ŠimkovÁ. 
Vzpomíná celá rodina.

Drahý tatínku, je smutné bez Tebe žít, nemá kdo poradit, po-
těšit. Díky za to, čím jsi nám byl, za každý den, který jsi pro nás 
žil. Dne 19. prosince vzpomeneme první smutné výročí 
úmrtí milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Jiřího  
ŠEvČÍka. S láskou vzpomínají manželka Hana a dcery 
Michaela, Markéta a Hana s rodinami, sestra Marie s rodinou.
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PoDěkovÁNÍ

město otrokovice vyhlašuje 
výběrové řízení na pronájem 
prostor sloužících k podnikání, 
nacházející se v přízemí  
a 1. podzemním patře (sute-
rénu) budovy č. p. 1342, nám.  
3. května, otrokovice, která stojí 
na pozemku parc. č. st. 2554 za-
stavěná plocha a nádvoří, vše v k. 
ú. otrokovice, o výměře 57,30 m2. 
Město Otrokovice vyhlašuje výbě-
rové řízení za následujících podmí-
nek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 3. 2023 
na dobu neurčitou
2. účel nájmu: prostory umístěné  
v přízemí o celkové výměře 44,30 m2 
jsou vhodné jako kancelář, nepotravi-
nářská prodejna apod.,  k tomu je 
možno využít prostory umístěné  
v 1. podzemním podlaží o celkové 
výměře 13 m2 vhodné jako sklad (so-
ciální zařízení společné s ostatními 
uživateli objektu).  
3. nájemné:  
a) za prostory umístěné v přízemí 
budovy minimálně 800 Kč/m2/rok 
(bez DPH)

b) za prostory umístěné  
v 1. podzemním podlaží budovy 
minimálně 300 Kč/m2/rok (bez DPH)
c) bude hrazeno měsíčně předem
d) nezahrnuje zálohy na služby spo-
jené s užíváním prostor
4. zálohy na služby:
a) budou hrazeny měsíčně předem
b) předpokládaná výše záloh na služ-
by spojené s užíváním prostor cca 
33 000 Kč/rok, elektrickou energii si 
zajišťuje nájemce sám u dodavatele 
elektrické energie    
5. Účastník výběrového řízení ve 
své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za 
prostory umístěné v přízemí za m2/
rok a účel nájmu 
b) navrhovanou výši nájemného za 
prostory umístěné v 1. podzemním 
podlaží za m2/rok a účel nájmu
c) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku
d) doloží čestné prohlášení o bez-
dlužnosti ve vztahu k městu Otrokovi-
ce a městem zřízeným a založeným 
organizacím a společnostem

e) kontaktní údaje (zejm. doručovací 
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 od-
povědnost. 
b) nájemce před podepsáním ná-
jemní smlouvy uhradí pronajímateli 
kauci ve výši tříměsíčního nájem-
ného a záloh na služby. Tato kauce 
bude použita v případě, že nájemce 
nebude platit řádně nájem a služby 
s nájmem spojené a při ukončení ná-
jemního vztahu, po vyrovnání všech 
závazků, bude tato kauce, případně 
její poměrná část, pronajímatelem 
vrácena nájemci.
c) pronajímatel je oprávněn každo-
ročně jednostranně  zvýšit nájemné 

o % inflace za předcházející rok, kte-
ré uvádí vždy počátkem roku Český 
statistický úřad.
8. Uzávěrka výběrového řízení:   
24. 1. 2023 v 10 hod.

výběrové řízení vyhodnocuje 
výběrová komise schválená Ra-
dou města otrokovice, výsledek 
výběrového řízení schvaluje na 
neveřejné schůzi Rada města ot-
rokovice. 
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 nám. 3. května 1342“
na adresu: 
Městský úřad Otrokovice 
náměstí 3. května 1340  
765 02  Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo vý-
běrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.                                   
  

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě. Dne 
20. prosince uplynou tři roky, kdy nás opustila maminka, 
babička, prababička, paní anička UtiNkovÁ. Za tichou 
vzpomínku děkuje dcera Marie s rodinou.

Dne 21. prosince uplyne již 10 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil pan ing. stanislav Pik. S láskou stále vzpomínají 
sestra Jaroslava a bratr Pavel s rodinami. Děkujeme za ti-
chou vzpomínku.

Dne 22. prosince uplyne 2. smutný rok od úmrtí mé ma-
minky, paní Libuše chytÍLkové. S láskou vzpomíná dcera 
Jana a vnuk Jaromír s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne  
22. prosince uplyne první smutný rok, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jozef 
kaRas. S láskou vzpomíná manželka Milada a dcera Iveta 
s rodinou.

Dne 24. prosince uplyne patnáct let od úmrtí pana Josefa 
skÁcELa. S láskou vzpomínají dcera Zdeňka a syn Karel  
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Je to již rok, co nás 25. prosince navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan miRosLav 
BRavENEc. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku 
s námi. S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, dcera  
a syn se svými rodinami. 

sPoLEČENskÁ kRoNika

Dne 28.12. vzpomeneme 2 roky od chvíle, kdy dotlouklo 
vzácné srdce naší úžasné, milované maminky, tchyně, ba-
bičky a teď už i prababičky JiNDŘiŠky ŘEZNÍČkové. S lás-
kou a vděčností vzpomínají synové Gustav a Jan s rodinou

V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 30. prosin-
ce uplyne 13 let, kdy nás opustil pan Luboslav JENyŠ.  
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami. Děkujeme za 
tichou vzpomínku.

Dne 31. prosince uplynou 2 smutné roky, kdy nás opustil 
pan Josef ZUZaNÍk. Stále vzpomíná manželka Hana  
a synové s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 
1. ledna uplyne 2. smutný rok, kdy nás navždy opustil pan 
stanislav mENŠÍk. Za tichou vzpomínku děkuje dcera 
Petra s rodinou.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli rozloučit s naší 
drahou zesnulou věrou ŠUmŠaLovoU. Také moc dě-
kujeme za slova útěchy a krásné květinové dary. Za celou 
rodinu sestra Jarmila

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

výběrové řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání
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„Letos bychom rádi zavítali 
opravdu do všech míst ve městě. 
K tomu je ale zapotřebí většího 
počtu koledníků,“ uvedl za or-
ganizátory Jan Žalčík, ko-
ordinátor sbírky. „Proto 
uvítáme vaši pomoc  
i v tomto směru. Máte 
doma šikovné děti, 
které by se mohly do 
naší sbírky zapojit? 
Dejte nám vědět. Uví-
táme pomocníky i z řad 
dospělých, kteří by fungovali 
jako vedoucí skupinky. Přidejte se 
k nám, čeká vás den plný zážitků 
a dobrý pocit z vykonání správné 
věci,“ doplnil Žalčík.

A k čemu je tato sbírka určena? 
„Velká část sbírky bude využita 
přímo na potřeby naší otrokovické 
Charity. Například v loňském roce 
jsme díky vaší štědrosti v našem 

Charitním domově pro seniory 
mohli uskutečnit nákup nového 
signalizačního zařízení sestra – 
pacient, dále jsme našim pečova-

telkám zakoupili nové 
hygienické vozíky. Pro 

náš elektromobil, 
který využívá služba 
Terénní program Sa-
maritán, jsme mohli 

zbudovat vlastní na-
bíjecí zařízení. Mimoto 

jsme pomohli několika 
lidem z Otrokovic a okolí, kte-

rým jsme díky příspěvku ze sbírky 
mohli pomoci v řešení jejich ob-
tížných situací,“ vysvětlil Žalčík.

I letos chceme pomáhat tam, kde 
bude třeba. Bez vaší pomoci se ale 
neobejdeme. Děkujeme, že pomá-
háte s námi, každá koruna pomáhá! 
 vladana trvajová,

 fundraiser

Informace o životě farnosti i případná omezení týkající se bohoslužeb 
najdete na webu www.farnost.otrokovice.cz . 

vánoční program v kostele 
 sv. vojtěcha a sv. anny 

hlavní vánoční bohoslužby
24. 12. v 15.00 hod. pro děti
24. 12. ve 22.00 hod.
25. 12. v 7.30 a 10.30 hod.

silvestrovská bohoslužba
31. 12. v 18 hodin 

Novoroční bohoslužby
1. 1. v 7.30 a 10.30

  Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha
Na Štědrý den 13–15 hodin, 25. 12. – 2. 1. vždy od 14 do 18 hodin,
mimo to vždy před bohoslužbami a po nich.

Vánoční program 
v kostele sv. Vojtěcha

Vánoční program v kapli 
sv. Anny v Kvítkovicích

hlavní vánoční bohoslužby
24. 12. ve 20 hod. 
25. 12., 26. 12. v 9 hod.  

silvestrovská bohoslužba
31. 12. v 16.30 hodin 
   Novoroční bohoslužby 
1. 1. v 9 hodin

Příprava největší dobrovolnické kampaně v zemi je v plném prou-
du. Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita Česká republika, 
bude mít v lednu třiadvacátý ročník. V Otrokovicích bude možné 
koledníky potkat v sobotu 7. ledna od 10 do 15 hodin.

tříkrálová sbírka se blíží: 
hledají se další koledníci 

vojenští historici představili dobovou techniku

Prožíváte o Vánocích tajemství? 
Vnímáte o těchto svátcích pokoj 
a pohodu a radost, jak je nám to 
předváděno v reklamách? Mys-
líte si, že vše spočívá v bohatě 
prostřeném stolu, krásných dárcích 
a rozsvíceném stromečku? Ptám se 
trochu drze, viďte? Ale to jen proto, 
abychom se nad Vánocemi mohli 
lépe zamyslet.

Původ Vánoc je totiž zcela jiný. 
Kdysi dávno v daleké zemi v prosté 
stáji se narodilo dítě. Mladičká na-
stávající matka a její muž byli nu-
ceni kvůli nařízení vládce odejít 
ze svého domova a putovat pěšky 
více než sto kilometrů do svého 
rodiště. Měli jen to, co si sami nesli. 
Byla zima a všude bylo mnoho ta-
kových poutníků. Nastal čas poro-
du. Nikdo je nepustil k sobě domů, 
do tepla, kde by dítě mohlo přijít 
na svět. Těžko si dnes umíme před-
stavit, v jaké situaci se oba poutníci 
ocitli. Dítě se narodilo na zemi ve 
stáji, jeho první postýlkou byl žlab 
pro krmení zvířat.

A tady vnímám a každoročně 
prožívám zázrak, dotek hlubokého 
tajemství. Dítě, které nám poslal 
Stvořitel vesmíru, se narodilo do 
zimy, špíny a naprosté chudoby. 
Jak je to možné? Copak se nemoh-
lo narodit v paláci nebo alespoň  
v normálním domě? Proč se to stalo 
právě takto? Neleží tu odpověď na 
naši častou nespokojenost a naše 
stížnosti nad tím, jak se máme?  

Až budeme se svými blízkými 
sedět u štědrovečerní večeře a tře-
ba zpívat koledy, uvědomme si, že 
máme proč se radovat. Máme co 
slavit, máme s kým se setkávat. 

Pro mne je malým připomenu-
tím putování Marie a Josefa do Be-
tléma cesta na půlnoční mši. Večer 
sedáváme v rodinném kruhu, v tep-
le, po rozdávání dárků se zpravidla 
díváme na nějakou pohádku. A pak 
se mi nikdy do zimy nechce. Ale 
přemůžu se, dobře se obleču a vy-
razím. Už cestou většinou zaslech-
nu trubku, jak obětavý farník Josef 
troubí koledy z kostelní věže.

V kostele zamířím na balkón. 
Jsem členem chrámového sboru  
a na půlnoční mši vždy zpíváme. 
Letos to bude paleta vánočních 
skladeb a písní různých autorů. 
Jakmile se postavím na své místo 
vpravo od varhan, uvědomím si, 
že jsem milovaný, že jsem šťastný. 
A snažím se to vyzpívat zpěvem.

Zkuste také na Štědrý večer vyjít 
ze své komfortní zóny. Dobře se na 
to oblečte, ať se venku neroztřese-
te zimou. Možná po cestě uvidíte 
nad sebou Orion. Možná potkáte 
další sousedy, jak míří na stejné 
místo. Věřím, že uslyšíte Josefovu 
trubku. Věřím, že v kostele prožije-
te vědomí, že jste právě tam, kde 
máte být. Prožijete čas vděčnosti, 
radosti a naděje. Vše je tak, jak má 
být.  Petr staněk,

 farnost Otrokovice

vánoční přání V letošním roce náš Ženský pě-
vecký sbor uskutečnil řadu kon-
certů a účastnil se kulturních akcí.  
V červnu jsme uspořádali marián-
ské koncerty v kostele sv. Vojtěcha 
v Otrokovicích a ve Velkém Oře-
chově, v červenci jsme se zapojili 
do oslav u příležitosti výročí úmrtí 
Tomáše Bati při pietních aktech 
jak v Otrokovicích, tak na Lesním 
hřbitově ve Zlíně. V září jsme svým 
zpěvem zpestřili program při otví-
rání nového přístaviště na Baťově. 
Během vánočního času potěšíme  
29. prosince svým vystoupením 
obyvatele Štítné nad Vláří, kde 
uvedeme společně s mužským 

pěveckým sborem Hlahol Myslo-
čovice, pěveckým sborem TIBI Zlín 
a komorním orchestrem zlínských 
učitelů Schreierovu mši Missa 
Pastoralis. Nezapomeneme na 
naše věrné posluchače v Senioru 
B a Senioru C, kterým zpestříme 
adventní čas pásmem písní a koled. 
Děkujeme touto cestou za dlouho-
letou přízeň a za finanční podporu 
vedení města Otrokovice. Vážení 
posluchači a příznivci sborového 
zpívání, bylo nám velkou ctí se  
s vámi setkávat na našich koncer-
tech a kulturních akcích.  
 hana Zvoníčková, 
 předsedkyně ŽPS Otrokovice

otrokovický Ženský pěvecký sbor potěší i ve Štítné 

historické. Nadšenci z Klubu vojenské historie Litava vyměnili civil za vojenské 
uniformy z 1. a 2. světové války a 12. listopadu vyrazili do Kvítkovic, kde si připo-
mněli Den válečných veteránů. Lidé, kteří za nimi zavítali, tak mohli vidět, ale také 
si i vyzkoušet různé vojenské předměty, včetně kulometů, ručních protitankových 
zbraní, pěchotní zbraně, minomety, ale také vybavení telefonisty  a další předměty 
armád bojujících na našem území v letech 1944–45.  Nahlédnout mohli také pod 
kapotu historických aut Opel Blitz, KDF 82, Dodge. Raritou byla dobová polní 
kuchyně, v níž se pro návštěvníky vařil čaj či káva.  
 (šar), foto: Šárka Šarmanová
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Tělocvična školy se na jeden den 
proměnila v herní zónu, kde děti 
nalezly mnoho hracích stanovišť. 
Každý si mohl z nepřeberného 
množství her vyzkoušet úplně vše. 
To, co ho nadchlo nejvíce, u toho se 
zastavit na delší čas. Některé pohltila 
jedna hra natolik, že se od ní celou 
dobu neodtrhli. Bylo hezké vidět, jak 
děti zapomněly na mobilní telefony 
a se zaujetím chytré hračky zkou-
maly. I mnoho pedagogů si na této 
akci našlo inspiraci k pořízení vzdě-
lávacích pomůcek do výuky. Někte-
ré hračky se zaměřovaly na český 
jazyk, matematiku, zeměpis nebo 
přírodovědu. Těm, kteří si nevěděli 
rady s pravidly, pomohly lektorky  
a vše pečlivě vysvětlily. 

Chytré hračky by měly u dětí pod-
porovat kreativitu, představivost, 

logické myšlení i jemnou motoriku. 
V dnešní přetechnizované době 
je důležité, aby si děti uměly hrát  
s logickými hrami, stavebnicemi  
i deskovými společenskými hrami. 
I takový hlavolam může být odrea-
gováním od všedních povinností. 
Problémem dnešní doby je to, že 
se děti neumějí soustředit. U hra-
ček deskových či logických musí 
vynaložit větší úsilí než při hraní na 
počítači. Bylo by krásné, kdyby si kaž-
dé dítě mohlo jednou za čas udělat 
chvilku s rodiči, prarodiči, sourozenci 
nebo kamarády a zahrálo si nějakou 
pěknou deskovou hru a strávilo tak 
společné chvíle pohromadě. Rádi 
tuto putovní výstavu u nás přivítá-
me opět a budeme se těšit na další 
novinky. Zuzana silná, 

 ZŠ T. G. M Otrokovice

Ocitnout se na chvíli ve 30. letech 
20. století měli možnost žáci ZUŠ 
Otrokovice, a to díky projektu 
věnovanému Tomáši Baťovi. Na 
vlastní kůži si tak mohli například 
zkusit navrhnout reklamní plakát,  
obuv či si zazpívat a zatancovat na 
oblíbenou muziku z doby první 
republiky. 

Projekt se uskutečnil ve spolu-
práci s Nadací Tomáše Bati ve Zlí-
ně, která žákům poskytla množ-
ství informací, fotografického  
a filmového materiálu. Vyvrcho-
lením a souhrnem snah se staly dva 
koncerty spojené s výstavou dne 
24.  listopadu na Otrokovické BE-
SEDĚ, které zaštítila starostka Hana 
Večerková a nadace. První část byla 
určena pro základní školy, druhá pro 
rodiče a veřejnost.

Program byl velice pestrý: hu-
dební čísla, která vycházela z doby 
30. let 20. století a oblíbených písní 
T. Bati, byla prokládána tancem  
a vstupy literárně-dramatické-
ho oboru ze života významného 
podnikatele. Další poznatky diváci 
rovněž získali zhlédnutím krátkého 

filmu a díky průvodnímu slovu Ja-
kuba Malovaného z Nadace T. Bati.

Děti z výtvarného oboru se za-
měřily na oblast obuvnictví, ná-
vrhářství a architekturu. Jedním 
z témat byly návrhy reklamních 
plakátů, kde se propojil výtvarný 
obsah s podnikatelskou filozofií  
T. Bati. Hravá forma s textem ve for-
mě vtipných sloganů upoutá snad 
každého. Žáci starších ročníků se 
zase zaměřili na tzv. Baťovskou 
architekturu. Mladší výtvarníci se 
měli možnost proměnit v designéry  
a navrhnout si tak vše, co souvisí  
s obuvnickou profesí.  Tento projekt 
doprovázela celá řada zajímavých 
přednášek a diskusí, do kterých žáci 
vnesli i vlastní příspěvky na základě 
vzpomínek svých rodičů a babiček. 
Výsledkem je rozsáhlá řada na sebe 
navazujících výtvarných prací, kte-
ré budou součástí putovní výstavy. 
Práce budou vystaveny nejen v Ot-
rokovicích na BESEDĚ a městském 
úřadě, ale také ve Zlíně, například 
ve vile T. Bati a v  Krajské knihovně 
F. Bartoše.  Jindřiška keferová, 
 ředitelka školy

Prodám domek v Českém 
středohoří nedaleko Třeběnic 
(Litoměřicko). Cena dohodou.
E-mail: polacekpavelst@seznam.cz

Prodám knihu Etiopie - kolébka 
lidstva a království ptactva a opic. 
Cena 200 Kč + poštovné 137 Kč.
E-mail: polacekpavelst@seznam.cz

Prodám školní nábytek: 20 sto-
lů, 20 židlí. Top kvalita, dovoz 
ze zahraničí. Cena dle dohody.
E-mail: polacekpavelst@seznam.cz

ČiŠtěNÍ koBERcŮ a ČaLoU-
NěNÍ u zákazníka. Profesionálně 
a šetrně. WWW.VYCISTIMEUVAS.CZ
tel.: 775 111 009

iNZERcE

Kancelář na ulici Havlíčkova, 
hned za křižovatkou směr 

k vlakovému nádraží mezi 
pekárnou a realitní kanceláří, 

u zastávky autobusu č.55 
nebo č.70.

FILMOVÝ APOŠTOLÁT 
HAČIKÓ

19. prosince 

Pravdivý příběh o víře, oddanosti a nehynoucí lásce, 
který se skutečně stal. V hlavní roli Richard Gere a pes 
Hačikó. Na film zveme především děti a mládež.

sál pod kostelem sv. Vojtěcha

PoZvÁNka

17.00 hod., USA

Prostřednictvím hry rozvíjeli 
žáci logické myšlení

Deskové hry, smyslové hračky, hračky edukativního charakte-
ru, hlavolamy, Montessori pomůcky, logické hry, stavebnice, 
které baví a rozvíjí kreativitu a logické myšlení.  To vše si na 
vlastní kůži mohli vyzkoušet žáci T. G. Masaryka v rámci pu-
tovního festivalu IQ Play. 

Vnášet do otrokovického školství stá-
le nové poznatky, moderní přístupy 
i trendy. To je cíl projektu zaměřu-
jící se na systematický rozvoj otro-
kovického školství s názvem MAP 
III ORP Otrokovice. Místní akční plán 
(MAP) ve městě funguje již 6. rokem. 

Předchozí projekt například pod-
pořil žáky ve studiu angličtiny a vý-
sledkem byl vznik hodin s rodilými 
mluvčími. „Dále jsme rozvíjeli jejich 
kreativitu, dařilo se nám prostřednic-
tvím vzdělávání pedagogů zlepšovat 
výuku. Podpořili jsme zvídavé  
a talentované žáky, pro které jsme 
uspořádali dětský vědecký kongres. 
Nabízeli jsme workshopy pro rodiče, 
vzniklo mnoho podpůrných materi-
álů,“ vyjmenovala vedoucí odboru 
školství otrokovického úřadu Bar-
bora Galatík Šopíková. 

Díky pedagogům, ředitelům 
a zřizovateli škol ORP Otrokovi-

ce vznikl strategický dokument, 
který definuje cíle podpory vzdě-
lávání a investiční záměry do škol.  
„V současném projektu jej budeme 
aktualizovat. Jedním ze stěžejních 
úkolů je definování aktivit, kterým 
se budeme věnovat v nadcházejí-
cích implementačních projektech. 
Pomohou nám s tím také pracovní 
skupiny, které se věnují čtenářské  
a matematické gramotnosti, rovným 
příležitostem ve vzdělání a digi-
tálním technologiím. Jsou obsazeny 
odborníky z praxe, lídry v daných 
oblastech, kteří přinesou do našich 
škol moderní přístupy, nové trendy. 
Svět kolem nás se neustále mění  
a my nedopustíme, aby otrokovické 
školství „zaspalo“. Protože naše děti 
jsou naší budoucností,“ doplnila ve-
doucí odboru školství.

Více informací naleznete zde:

 (red)

svěží vítr v otrokovických školách

Děti ze ZUŠ se vydaly po stopách tomáše Bati
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Vypadá to jako košíková, ale není 
to košíková. Místo do koše hráči 
trefují míč do obroučky – korfbalové-
ho koše. Kolektivní hra korfbal 
vznikla na počátku minulého století  
v Holandsku, ale teprve v posledních 
letech se prosazuje v ČR. A jedním  
z měst, kde se tomuto sportu daří, 
jsou právě Otrokovice. 

Zajímavostí tohoto sportu je, že  
v týmu hrají společně dívky i chlap-
ci. „Provázanost se školním prostře-
dím je ostatně dána do vínku už 
od jeho počátků. Korfbal původně 
vznikl jako součást výuky, smíšené 
týmy jsou vedeny k rozvíjení spolu-
práce bez ohledu na pohlaví hrá-
če. Přestože v sobě snoubí pohyb  
a soutěživost, není primárně stavěn 
na výkonu,“ přiblížila dále trenérka 
Kateřina Knápková. 

Proto se i ASKA snaží vést své svě-
řence především k radosti z pohybu 

a hry. A je nutno říci, že tuhle filozofii 
si osvojují i sami hráči, dívky i chlapci. 

Aska má za sebou několik turnajů 
po celé republice, včetně MČR ka-
tegoriií U11, U13 a U16, kde jezdí za-
tím hlavně sbírat zkušenosti. „V říjnu 
jsme se zúčastnili ELBE CUPu v Dě-
číně, kde jsme se umístili v kategorii  
U11 na čtvrtém místě, U13 na osmém 
a U16 na pátém místě,“ vyjmenovala 
další úspěchy trenérka. 

Aska stále přijímá nováčky. Zá-
jemci mohou přijít každé úterý od  
16 do 17 hodin na ZŠ T. G. Masaryka 
a každou středu mezi 15. a 16. hodi-
nou na ZŠ Trávníky. „Činnost spolku 
by nebyla možná bez podpory ro-
dičů hráčů a velký dík patří i městu 
Otrokovice za podporu,“ vzkázala 
Knápková.  Více informací naleznete 
na Facebooku ASKA z. s. 

 kateřina knápková,
 trenérka

Drahomír Plšek,

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

sERvis a moNtÁŽ
PLyNovÝch kotLŮ

tel.: 777 052 866

Kdybyste mi ještě na začátku onoho 
dne, kdy se středoškolský florbalový 
turnaj konal, řekli, že skončíme na 
druhém místě, nejspíš bych se vám 
vysmála. Umístit se mi jevilo jako 
nereálné. A o to větší radost z vý-
sledku jsme měly. 

První zádrhel přišel, když jsme 
si uvědomily, že nejsme schopny 
postavit ani dvě střídání. I s bran-
kářem nás bylo osm a na dvě stří-
dání bychom potřebovaly hráčů 
devět. Druhý problém přišel, když 
jsme zjistily, že holkám dělá značné 
potíže trefit se do branky, natožpak 
když v ní obstruuje cizí brankář. Po 
třech trénincích jsme se sice posou-
valy,  ale nijak převratné to nebylo. 
Každý trénink trval maximálně  
30 minut, takže bylo složité se něja-
kým způsobem v našich výkonech 
zlepšovat.

Nemyslím si, že naše umístění 
bylo pouhé štěstí, ale byla to naše 
komunikace, sjednocenost a pro-
pojenost, co nás k druhému místu 

dovedly. Možná jsme nebyly nej-
lepší tým, ale naše sehranost byla 
naprosto nesrovnatelná. I když 
jsme florbalový turnaj na zlínské 
zdravotní škole nevyhrály, na náš 
tým jsem neskutečně hrdá, o to víc, 
když jsem na vlastní oči viděla, jak 
se holky zápas od zápasu posou-
vají a zlepšují. Našly jsme si systém,  
a přestože jsme mlely z poslední-
ho, pořád jsme se povzbuzovaly  
a nevzdávaly jsme se. Pro mě byla 
naprostá euforie sledovat naši 
malou skupinku na cestě vzhůru.

Nebyly jsme jen tým, v ten den 
jsme byly jedna velká rodina.  
A o tom myslím si kolektivní sport 
je. Sdílet úspěchy i nezdary, podpo-
rovat se, společně se rozvíjet a nikdy 
nepřestat věřit. A přesně tyhle kvali-
ty náš tým má. Někdy jsme nahoře, 
někdy dole, ale nejdůležitější je, že si 
tím vším dokážeme procházet spolu  
a čelit překážkám, co nám osud po-
staví do cesty.  anna matulová, 
 sexta Gymnázia Otrokovice

Po dvouleté pauze se na půdě ot-
rokovické ZŠ Trávníky odehrál tra-
diční Memoriál Jiřího Ševčíka. Jeho 
8. ročník se uskutečnil na půdě slo-
venské školy v Dubnici nad Váhom. 

Spolupráce ZŠ Trávníky s partner-
skou Základní a mateřskou školou 
Pavla Demitru ze slovenské Dubni-
ce nad  Váhom probíhá již několik 
let. Žáky i učitele pojí společná se-
tkávání v rámci sportovních soutěží 
nebo již tradiční výměna záložek do 
knih, které si české a slovenské děti 
vzájemně vyrábějí a posílají.

Při Memoriálu Jiřího Ševčíka 
vzpomínáme nejenom na vý-
borného kolegu a učitele, ale 
zároveň poměřujeme své síly při 
sportovních kláních. Vzhledem  
k okolnostem nebylo možné turnaj 
dva roky uspořádat, proto nás 
velmi potěšilo pozvání od našich 
dubnických přátel, abychom se 
utkali při sportovních aktivitách 
a zároveň s nimi oslavili 40. výro-
čí jejich „Demitrovky“. Takto totiž 
nazývají svoji školu po svém žákovi 
a významném slovenském hokejis-

tovi Pavlu Demitrovi, který  tragicky 
zahynul při leteckém neštěstí v Ja-
roslavli. 

Po slavnostním zahájení a vy-
slechnutí obou státních hymen 
nastalo sportovní zápolení v pře-
hazované, florbalu, malé kopané 
a stolním tenise. Naši žáci statečně 
bojovali, a přestože proti nim na-
stoupili kluci a holky ze sportovní 
školy, podali velmi dobrý výkon  
a přivezli domů i cenné poháry.  
O ty však ani nešlo. Všechna utkání 
se nesla v přátelském duchu,  
s přáním zahrát si a radovat se  
z dobrého výkonu sebe i soupeřů.

Odpoledne se pak neslo v duchu 
oslav výročí školy. Dubničtí slavili 
ve vyzdobeném sále tělocvičny, 
kde si jejich děti připravily pes-
trý sportovní i kulturní program.  
A my? Slavili jsme s nimi a viděli, jak 
to chodí jinde. Měli jsme možnost 
prohlédnout si jejich školu, zú-
častnit se odhalení busty P. Demit-
ry a vzájemně si předat zkušenosti  
a poznatky.  martina Fabriková,
 ZŠ Trávníky

Škálu sportů v Otrokovicích se snaží obohatit nová kolektivní 
smíšená hra – korfbal. Pod vedením Kateřiny Knápkové a Ivana 
Bořuty a hlavičkou ASKA z.s. probíhají na ZŠ T. G. Masaryka 
a Trávníky již druhý školní rok tréninky věnované tomuto nové-
mu minoritnímu sportu. 

sportovní novinka 
v otrokovicích – korfbal

iNZERcE

Závod „Běh tříkrálový“ motivuje 
sportovce i nesportovce, aby po 
Vánocích vyběhali nežádoucí kalo-
rie. Již  šestým rokem pořádá tento 
závod sportovní spolek KESBUK. 
Akce je určena pro děti i dospělé  
a uskuteční se v sobotu 7. led-
na 2023 od 9 hodin. Stejně, jako 
tomu bylo předchozí roky, i letos si 
mohou běžci vybrat  ze dvou tras, 
5 a 10 km, připravené jsou i dětské 
závody. Trať je vedena lesem, ko-
lem kopce Tresný.  Zázemí i start zá-
vodu jsou u Kynologického klubu  
u moravní lávky. Tak přijďte vypotit 
vánoční cukroví! Více aktuálních 
informací naleznete na faceboo-
kových stránkách KESBUK.  (red)

Florbalistka: naše sehranost byla nesrovnatelná
Klub Extrémních Sportů Bukovjan – KESBUK z.s. pořádá: 

TRAILOVÝ BĚH TŘÍ KRÁLŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

III. ročník běžeckého závodu na 5 a 10km 
 

Sobota 5.1.2019 v 10:00 hod. Otrokovice 
 

Přihlášky: osobně v den závodu od 8:00 h do 10:00 h, vyplněním přihlášky, kterou závodník 
obdrží při registraci. 

Startují: všichni řádně přihlášení závodníci na vlastní nebezpečí, mladší 18let pouze s 
písemným souhlasem zákonného zástupce. 

Startovné: dospělí 100 Kč/ Junioři 50 Kč/ děti ZDARMA. Pro každého startujícího čaj a 
polévka v cíli.  

Kategorie: vždy pro 5 i 10km. 
M1: Junioři 16 -20 let  Z1: Juniorky 16 -20 let     D1: Děti do 5 let (400m) 
M2: Muži 21- 40 let  Z2: Ženy 21- 40 let      D2: Děti 6 – 10 let (800m) 
M3: Muži 41 – 50 let  Z3: Ženy 41 – 50 let      D3: Děti 11 – 15 let (1200m) 
M4: Muži 51 a více  Z4: Ženy 51 a více 
 
Start:  děti – dle kategorií od 10:00 hod 
 10 km – 10:35 hod 

5 km – 10:45 hod 
Tratě: trailový 5km okruh s převýšením 200m, 95% lesní cesta, louka. 

Vyhlášení: dětské závody ihned po doběhu. 10 a 5km po zpracování výsledků (cca 12:00). 

Ceny: věcné ceny dle kategorií + ceny pro děti. 

Místo závodu: Otrokovice, areál Kynologického klubu, za mostem pro pěší u křižovatky ul. 
Moravní a K. Čapka.    

Parkování: Otrokovice, ulice Moravní a K.Čapka. 

Aktuální informace:            www.facebook.com/KESBUK 

Partneři závodu:  
 

trailový běh tří králů 
se uskuteční 7. ledna

memoriál Jiřího Ševčíka se odehrál na slovensku 
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 mUŽi – 4. místo msD-E
Náš „A“ tým po loňské spanilé jízdě 

krajským přeborem suverénně po-
stoupil do vyšší soutěže. Všichni byli 
napjatí, jak si v divizi povede. Nutno 
říct,  že výsledek daleko předčil oče-
kávání, protože průběžnou 4. příčku 
jen o skóre za dalším nováčkem ze 
Šternberka nečekal nikdo. Některé 
zápasy jsme urvali v posledních vte-
řinách hrací doby, někde nám přálo 
nováčkovské štěstíčko, každopádně 
25 bodů je výborný odrazový můstek 

pro druhou část sezony. V té už snad 
budeme moct počítat i s uzdraveným 
kanonýrem „Laco“ Tkáčem.

DoRost – 2. místo kP
Dorostenci už několik let po sobě 

dokazují, že patří do samotné špice 
své soutěže a že naše práce s mládeží 
přináší své ovoce. Jedinou bodovou 
ztrátu naši kluci zaznamenali v utkání 
se silným Starým Městem, to se však 
kvůli své porážce ve Slušovicích 
stejné ztrátě také nevyhnulo, tak-
že aktuálně spolu s našimi mladíky 

vedou tabulku s pětibodovým ná-
skokem a bude záležet na tom, jak 
se komu povede jarní část, ve které 
bude také spousta těžkých zápasů. 

staRŠÍ / mLaDŠÍ ŽÁci 
– 8./9. místo kP

Naši žáci v krajském přeboru do-
plácí na to, že nám ti nejšikovnější 
kluci utíkají do Zlína, kde mají samo-
zřejmě větší šanci prosadit se do 
„velkého“ fotbalu. Tím pádem nám 
trošku chybí ta TOP kvalita, nicméně  
i přesto žáci odehráli spoustu 
dobrých utkání a jen lepší produk-
tivita chyběla k tomu, aby se po 
podzimní části pohybovali ve vyš-
ších patrech tabulek. Věřme, že po 
kvalitní zimní přípravě protrhneme 
střeleckou smůlu a přijdou jak kýžené 
góly, tak samozřejmě i body!

ŽÁci „B“ - 1. místo oPŽa
Naše rezervní žákovské mužstvo 

opět ukazuje, že v rámci okresního 
přeboru patří k jeho špičce a stejně 
jako vloni po půlce soutěže tabulku 
opanovalo. Přejeme klukům, aby se 
jim stejně dobře povedlo i jaro a ob-
hájili titul z minulé sezony.

Přejeme všem hráčům SKB vy-
dařenou zimní přípravu a připo-
meňme si, že úplné rozloučení s fot-
balovým rokem 2022 proběhne na 
1. svátek vánoční v rámci tradičního 
benefičního fotbálku, ve kterém se 
domácí SKB utká s Výběrem kraje 
Jakuba Jugase. Jarní část aktuálního 
fotbalového ročníku startuje v pátek 
17. března zápasem s Přerovem. 

 Ladislav Bršlica,
 člen VV SK Baťov 1930

Otrokovická Městská sportovní 
hala bude v polovině ledna hostit 
dětský florbalový turnaj v katego-
rii elévků. Celkem se představí  
8 týmů z České republiky i Slo-
venska. Florbalové klání startuje 
v neděli 15. ledna pod názvem 
Panthers cup 2023.

Turnaj pořádá florbalový klub 
Panthers Otrokovice a celkově zde 
představí 8 florbalových mužstev.

„Už se těšíme, že se utkáme  
s týmy jako Hattrick Brno, Snipers 
Třebíč nebo dokonce s týmem ze 
slovenského Trenčína, a to v na-
šem, domácím prostředí,“ svěřil se 
trenér týmu Panthers Otrokovice 
Martin Kostka. 

Malí Panteři pro tento turnaj po-
stavili dokonce dva týmy pod ná-
zvy Black and White, které budou 
usilovat o vítězství a navázání tak 
na nultý úspěšný ročník turnaje. 
Ten se konal minulý rok v lednu, 
tehdy v kategorii mladších žáků,  
a domácí tým Panterů ho dokázal 
vyhrát.

Zveme všechny fanoušky flor-
balu, rodiče i příznivce klubu, přijď-
te naše mladé naděje podpořit  
a zpestřit si nedělní den skvělými 
sportovními zážitky! 

Podrobné informace k turnaji 
naleznete na webových stránkách 
www.panteri.cz.

 Panthers otrokovice

Mají v sobě soutěživého ducha 
a kromě vidiny zisku nablýskané 
tenisové trofeje je motivuje i pří-
jemně strávený den s tenisem. Dů-
kazem toho, že amatérský tenis se 
stále těší velké oblibě, je Tenisový 
klub Trávníky. 
Trávničtí tenisté během letní se-
zony pořádají hned několik oblí-
bených turnajů – v květnu Otví-
rák, následuje v červnu Memoriál  
R. Matějíčka, poté Prezident Cup, 
singlový Greiner cup a sezonu 
zakončujeme oblíbeným spole-
čenským Turnajem manželských 
párů.

Kromě sportu se tenisté ve svém 

volném čase věnují péči o tenisové 
kurty. V letošním roce se klubu 
podařilo zrekonstruovat tenisové 
dvorce, položit plastové lajny a také 
investovali do nové technologie 
úpravy kurtů. Skvěle se osvědčila 
tenisová zeď v blízkosti kurtů, kte-
rou vybudovalo město  Otrokovice. 
„Děkujem všem členům, přátelům 
a rodinám našeho klubu za aktivní 
činnost a podporu klubu. Přál bych 
si, aby se našemu městu podařilo  
v příštím roce vybudovat sociální 
zázemí, které stále tomuto krásné-
mu sportovišti chybí,“ uvedl závě-
rem předseda klubu TK Trávníky  
Radim Valouch.  (red)

Pololetní vysvědčení týmů sk Baťov 1930 

Fotbalisté SK Baťov za sebou mají první polovinu soutěže. Jak 
si jednotlivé kategorie na podzim vedly, se můžeme podívat  
v krátkém zhodnocení.

PŘIJĎ FANDIT PANTERŮM! 
7. 1. 2023    FAT PIPE FLORBAL CHODOV
14. 1. 2023    ACEMA Sparta Praha
27. 1. 2023    SOKOLI Pardubice
Začátky utkání v 18 hod.

Sleduj nás na sociálních sítích
PanthersOtrokovice panthersotrokovice

amatérský tenis v otrokovicích žijePanthers cup 2023 přivítá osm týmů


