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Leden 2023     zdarma ~ neprodejné

tříkrálová sbírka vynesla v otrokovicích 275 tisíc

„Kulturní život tvoří nedílnou 
součást dění ve městě. Proto se 
prostřednictvím městských akcí 
snažíme nabídnout lidem pestrý 
a dostupný program, díky které-
mu mohou strávit společné chvíle 
s rodinou, dětmi či přáteli. Již za 
Baťů platilo, že po práci má přijít 
odpočinek. Díky městským akcím 
je to možné každý měsíc, a to na 
účet radnice. Srdečně proto všech-
ny zveme k návštěvě a věříme, že 
naše nabídka zaujme širokou ve-
řejnost a my budeme potěšeni 
hojnou účastí,“ pozvala na měst-
ské kulturní akce v Otrokovicích 
starostka Hana Večerková.      

Nový rok již tradičně začíná 
Městským plesem, který se každo-
ročně koná na půdě Otrokovické 
BESEDY ke konci ledna. 

Již 18. února se mohou obyva-
telé města těšit na první letošní 
novinku. Tou je Otrokovický fašank, 
který bude spojený s průvodem 
masek a voděním medvěda. 
„Spojili jsme síly s dobrovolnými 
hasiči Otrokovice, kteří tento prů-
vod pořádají každý rok. Letos je 
lidé budou moci sledovat nejen 
na své obvyklé trase, ale nově  
i na náměstí, kde bude připraven 
další kulturní program. Pomocnou 
ruku nám podá také DDM Sluníč-
ko, který se připojí do průvodu  
s dětmi v maskách,“ uvedl jedna-
tel Otrokovické BESEDY Filip 
Pastuszek. Průvod bude vycházet 
v 9 hodin od hasičárny SDH v Ot-
rokovicích a zhruba v 10.45 při-

jde na náměstí. „Tam bude již od  
10 hodin probíhat kulturní 
program. Vystoupí kapely Tady 
a teď a Ripteto. Nebudou chybět 
ani tradiční zabijačkové speciality,“ 
pozvala dále dramaturgyně Otro-
kovické BESEDY Alena Velecká.

Březen bude již po několikáté 
patřit oceňování nejlepších spor-
tovců města a pedagogů. „Další 
novinka nás čeká v dubnu, kdy bu-
deme mezi žáky základních škol  
a studenty víceletého gymnázia 
hledat ty nejnadanější při vzdě-
lávací akci Otrokovice mají talent. 
V rámci této akce budeme spolu-
pracovat s otrokovickými školami,“ 
doplnil Filip Pastuszek s tím, že le-
tos se neuskuteční akce Vítání jara.   

O měsíc později se otevře řeka 
Morava a park před Společenským 
domem ovládne Májová pouť. Ani 
v roce 2023 nebude chybět mezi-
národní hobby cyklojízda, ten-
tokrát z Dubnice nad Váhom do 
Otrokovic. V červenci a srpnu roze-
zní hudba přístaviště dvojkoncerty 
regionálních kapel. 

Nejrozsáhlejší společensko-kul-
turní akcí budou dvoudenní Ot-
rokovické letní slavnosti, které se 
uskuteční od 15. do 16. července.  
A i tato akce po letech dozná něko-
lika inovací. Asi tou nejzásadnější 
bude přesun místa konání hlavní-
ho programu. Ten se neodehraje 
v parku před Společenským do-
mem, ale v Rekreačním areálu 
Štěrkoviště. 

 Pokračování na str. 3

Koledníci. V desítkách domácností po celých Otrokovicích se po roce 
opět ozvala známá koleda „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví 
vinšujem vám.“  V sobotu 7. ledna se ve městě uskutečnil již 23. ročník 
Tříkrálové sbírky. Letos vyrazilo do ulic dvaadvacet skupinek kolední-
ků, kteří potěšili obyvatele nejenom písničkou, ale i přáním do nové-
ho roku. Lidé zase na oplátku mohli dobrovolně přispět jakoukoliv 
částkou do zapečetěných kasiček s logem Charity. A v letošní sbírce 
byli opravdu velice štědří. „Jenom v Otrokovicích se nám podařilo 
vybrat více než 275 tisíc korun, za což všem dárcům moc děkujeme. 
Velké poděkování patří také všem koledníkům i dobrovolníkům, kteří 
se na sbírce podíleli,“ vzkázal koordinátor sbírky Jan Žalčík. I nadále,  
a to po celý rok, je možné podpořit Tříkrálovou sbírku formou online 
koledy na www.trikralovasbirka.cz.  (šar), foto: Šárka Šarmanová

Celkem čtrnáct akcí se v letošním roce uskuteční na půdě města 
Otrokovice. Radnice na ně vynaloží více než 3,2 milionu korun 
a zorganizuje je městská společnost Otrokovická BESEDA. 
Kromě těch tradičních se lidé mohou těšit na několik novinek. 
Tou nejbližší bude Otrokovický fašank a velké změny doznají 
také Otrokovické letní slavnosti. 

Novou městskou akcí bude 
otrokovický fašank  
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obrazem: rok 2022 ve znamení významných investic města

Nové sportoviště. Nadšenci sportu se v srpnu dočkali otevření druhé části Free-
time zóny Otrokovice-Trávníky. Tou je 283 metrů dlouhá pumptracková dráha. Její 
vybudování stálo 4,3 milionu korun.

s novou skluzavkou. Krásný prázdninový dárek v podobě zrekonstruovaného 
koupaliště dostali 1. července od města jeho obyvatelé. Stavební práce si vyžádaly 
20 milionů korun, které byly hrazeny z rozpočtu města. 

Jako na pláži. Postupnou proměnou prochází také Rekreační oblast Štěrkoviště. 
Loni byla otevřena nová sportoviště včetně beachvolejbalového a streetbalového 
hřiště. Město do jejich zbudování investovalo 4,7 milionu korun. V letošním roce 
přibude nový bufet s odpovídajícím sociálním zázemím.

Pro nejmenší. S příchodem nového školního roku byla na sídlišti Trávníky otevřena 
také nová třída Mateřské školy Otrokovice, která je součástí Pastelkové školy. Investice 
ve výši přibližně 1,5 milionu korun umožnila navýšit kapacitu školky o 16 dětí.

celoroční využití. Novou podobu dostalo také dětské dopravní hřiště. Starou, 
původní budovu nahradila nová, která nyní nabízí celoroční využití. Projekt za  
19 milionů korun financovalo  město Otrokovice a Zlínský kraj.

Z dotace. Na podzim byla dokončena další velká investice, kterou je nové auto-
busové nádraží na Baťově. Součástí revitalizace byla také výstavba veřejného WC  
a zázemí pro řidiče MHD. Investici ve výši 15 milionů korun pokryla dotace.

Komfortnější. Nový a modernější vzhled má od loňského podzimu také otrokovické 
přístaviště. Lidé v něm najdou Turistické informační centrum, bufet, ale také potřebné 
sociální zázemí.  Městskou kasu stála přestavba 7 milionů korun.

Nová stání. Na podzim loňského roku odstartovalo město jeden z největších 
projektů – revitalizaci sídliště Trávníky. Jako první přišla na řadu ulice Kpt. Nálepky, 
která byla rozšířena a vznikla tam i nová parkovací stání.

Sedmdesát investic za bezmála 100 milionů korun. Takovou částku vynaložila v loňském roce otrokovická radnice na rozvoj 
svého města. Přehled těch nejvýznamnějších investičních akcí najdete níže. 
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Vážení čtenáři, 
přesně před 30 lety, první den 

roku 1993, vznikly dva nové samo-
statné suverénní státy. Začaly 
se psát novodobé dějiny České  
a Slovenské republiky. Česko se 
stalo stabilnější a jistější v poli-
tickém, ekonomickém i kulturním 
vývoji. 

Klidné a rychlé rozdělení Čes-
koslovenska je často považováno 
za malý zázrak. Rozpady jiných 
federací, jako byly Sovětský svaz  
a Jugoslávie, jež se rozdělily zhruba 
ve stejné době, poznamenaly oz-
brojené konflikty a často se potýkají 
s dodnes trvající nevraživostí. 

Případ Čechů a Slováků je jiný. 
Díky blízkosti jazykové, kulturní  
a často i rodinné se označujeme za 
„bratry“ a vzájemné vztahy provází 
porozumění. 

Také v Otrokovicích jdeme udr-
žování tohoto přátelství  naproti. 
Už v roce 1999 byla podepsána 
partnerská smlouva se slovenskou 

Dubnicí nad Váhom. Od té doby 
přineslo partnerství měst občanům 
řadu kulturních, sportovních  
a společenských akcí. Návštěvy 
probíhaly mezi spolky, seniory 
i žáky škol. V loňském roce přibylo 
do seznamu partnerských měst 
také Partizánske, se kterým Otro-
kovice již dříve spolupracovaly na 
základě Memoranda Česko - Slo-
venské Baťovy společnosti. Aktuální 
směřování vztahů s partnerskými 
městy se dotýká zejména škol, 
kdy mají žáci možnost účastnit 
se vzdělávacích akcí, sportovních 
turnajů a závodů. Výjimkou nejsou 
ani reciproční výstavy spolků. 
Společné aktivity a setkávání nás 
pak utvrzují v tom, že nejde jen  
o formální akt, ale o skutečné přá-
telství. S vědomím aktuálního dění 
ve světě si stále častěji uvědomuji, 
jak důležité je mít sousedy, se který-
mi nás pojí přátelské vztahy. Souse-
dy, na které se můžeme spolehnout, 
sousedy, se kterými dokážeme najít 
společnou řeč. 

Milí obyvatelé Otrokovic,  
v novém roce Vám přeji, aby i každý 
z Vás měl dobrého souseda. Přátel-
ství, porozumění a vstřícnost naše 
společnost v této době velmi po-
třebuje. Přeji Vám úspěšný celý rok 
2023 prožitý ve zdraví. 
 hana večerková, 
 starostka města Otrokovice

město hledá úspory na energiích 
instalací fotovoltaických panelů 

otRoKovicKé NoviNy

Úvodní slovo

Dokončení ze str. 1
Letos poprvé bude také zavedeno 

vstupné na hlavní stage. A na jaké 
kapely se mohou lidé letos těšit? 
Například na kapelu Jelen či Xindl X  
a další. Část programu Otro-
kovických letních slavností zůstane 
i na jiných místech ve městě, zejmé-
na v Kvítkovicích, na modelářském 
letišti Bělov a nově také v přístavišti. 
Vstupné na tato místa bude zdarma. 
Bližší informace o připravovaném 
programu i dalších změnách při-
neseme v jednom z dalších vydání 
Otrokovických novin.

Začátek podzimu bude neod-
myslitelně spojen s Michalskou poutí 
a Michalfestem, který představí regi-
onální kapely. V říjnu si Otrokovice 
slavnostním večerem připomenou 
Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu, kdy budou tra-

dičně předána ocenění významným 
osobnostem. V polovině listopadu 
projde městem lampionový prů-
vod a na večerní obloze se rozzá-
ří ohňostroj. Vánoční strom se  
v Otrokovicích na náměstí rozsvítí  
24. listopadu a k této oblíbené udá-
losti už neodmyslitelně patří chari-
tativní akce „Otrokovice pomáhají 
potřebným“. „V jednání je také ad-
ventní bruslení, které bývá obvykle 
od prosince do začátku ledna,“ do-
plnil ještě jednatel Otrokovické BE-
SEDY Filip Pastuszek.

 Podrobné informace k akcím 
mohou lidé nalézt na webových 
stránkách www.otrokovickabeseda.
cz i na facebookovém profilu, kde 
jsou pravidelně zveřejňovány také 
fotografie z akcí.  Lenka vaculová,
 tisková mluvčí
 Šárka Šarmanová

Instalovaná fotovoltaická elek-
trárna o výkonu 12,285 kWp v kom-
binaci s bateriovým úložištěm zajis-
tí nezávislost na elektrické energii 
celé budovy. „Před samotnou 
instalací jsme nechali provést od-
borný posudek s měřením průbě-
hu spotřeby elektrické energie v 
budově. Zároveň bylo zpracováno 
tzv. požárně bezpečnostní řešení, 
které vyhodnocuje současné 
požární zabezpečení a navrhuje 
opatření ve vazbě na instalované 
fotovoltaické panely na střeše ob-
jektu. Důležitou součástí projektu 
bylo také statické posouzení, zda 
střešní konstrukce zvládne trva-
lé zatížení instalovanými panely.  
V neposlední řadě bylo potřeba zís-
kat souhlas s vlastníkem distribuční 
sítě EG.D a uzavřít s nimi smlouvu 
o připojení k distribuční soustavě,“ 
přiblížil nutné kroky před instalací 
Tomáš Morys, jednatel městské ob-
chodní společnosti TEHOS.  

Účelem instalace fotovoltaické 
elektrárny s baterií je pokrytí pod-
statné části vlastní spotřeby elek-
trické energie v objektu. „Tímto 
budeme moci pokrýt veškerou 
spotřebu elektrické energie, kterou 
si provoz budovy žádá, jako je na-
příklad provoz osvětlení, výpočetní 
techniky, serverovny, klimatizace  

a dalších spotřebičů,“ doplnil To-
máš Morys. Posledním krokem je 
připojení k distribuční síti. 

Úspory energií jsou v hledáčku 
radnice dlouhodobě. Pro roky 2022 
až 2023 byla vysoutěžena cena si-
lové elektřiny ve výši 2 127 Kč za 
MWh bez DPH, což je z pohledu 
aktuálních cen na energetické 
burze cena velmi příznivá. Velkou 
úsporou je také výměna svítidel  
v systému veřejného osvětlení, 
kdy jsou stará výbojková vyměně-
na za LED technologie. Díky tomu 
lze uspořit 50–80 % energie i fi-
nancí. Dalším z kroků je zlepšování 
tepelně technických vlastností 
budov, ke kterému průběžně do-
chází. „Trvale pracujeme na opat-
řeních, která vedou k úsporám  
v různých oblastech. Instalace fo-
tovoltaických panelů je první vlaš-
tovkou. Postupně zpracováváme 
projekty i pro další budovy, kde 
by mohla fotovoltaická elektrárna 
fungovat. Spolupracujeme s Vy-
sokou školou báňskou - Technickou 
univerzitou Ostrava, od které si 
necháváme zpracovat studii pro 
přípravu EPC projektu na úspory 
energií v budovách ve vlastnictví 
města,“ uzavřela starostka města 
Hana Večerková.  Lenka vaculová,

 tisková mluvčí     

I když nový rok teprve začal, už 
nyní připravuje město Otrokovi-
ce vydání kalendáře pro rok nad-
cházející. S jeho tvorbou tentokrát 
mohou pomoci i místní výtvarníci, 
včetně těch amatérských.

Stránky nástěnného kalendá-
ře Otrokovic pro rok 2024 budou 
zdobit díla místních umělců. 
Shodli se na tom zástupci ve-
dení města a Otrokovické BESE-
DY, která kalendář pro radnici 
už řadu let vydává. „Autoři vý-
tvarných děl znázorňujících zná-
má, ale i nepoznaná místa Otro-
kovic, přírodní zákoutí v létě či  
v zimě nebo zachycujících život 
v našem městě mohou být ama-
téři i profesionálové, sdružení  
i neorganizovaní,“ upřesnil první 
místostarosta Otrokovic Petr 
Ťopek, který má na starosti kul-
turu.

Pro díla orientovaná na šířku ve 
formátu nejméně A3 lze použít 
libovolnou výtvarnou techniku. 
Fotografie (ani kolorované) nebu-
dou do soutěže přijaty. „Věříme, 

že se do naší výzvy zapojí mnozí 
místní výtvarníci z řad veřejnosti 
a mile nás překvapí svým jedi-
nečným pohledem na přitažlivá 
a pozoruhodná místa Otrokovic. 
Těšíme se na jejich díla a předem 
jim děkujeme za snahu,“ řekla 
starostka města Hana Večerková.

Autoři mohou své práce nosit 
do Turistického informačního 
centra, které se nachází v příze-
mí Otrokovické BESEDY, a to 
nejpozději do 31. května tohoto 
roku. Odborná komise následně 
vybere třináct nejlepších děl, kte-
rá budou otištěna na stránkách 
nástěnného kalendáře města Ot-
rokovice pro rok 2024. 

Nový kalendář poté bude 
slavnostně pokřtěn v listopadu.  
„Krátce před jeho vydáním si 
originály grafik budou moci pro-
hlédnout i návštěvníci tradičního 
Otrokovického salónu, který na 
podzim pořádá místní výtvarný 
spolek Rozumění,“ doplnil závě-
rem jednatel Otrokovické BESEDY 
Filip Pastuszek.  (red)

Najít úspory ve vlastních nákladech se trvale snaží otrokovická 
radnice. Dalším z realizovaných opatření jsou fotovoltaické 
panely, které byly v listopadu instalovány na střechu správní 
budovy městské obchodní společnosti TEHOS. Na investici 
za necelých 600 tisíc korun se podařilo získat dotaci ve výši  
250 tisíc z Národního fondu obnovy. Návratnost investice byla 
spočítána na 5 let, ta se ale při dnešních vyšších cenách elektři-
ny výrazně zkracuje.

Do tvorby městského kalendáře pro rok 2024
 se může zapojit veřejnost

Novou městskou akcí bude otrokovický fašank  
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Dopravní kvíz

Vážení čtenáři,
letošní rok je již šestý, v němž bu-

deme usilovat o plnění cílů míst-
ní strategie BESIP, která navazuje,  
a v místních podmínkách rozvíjí, na 
strategii národní i krajskou. Město 
Otrokovice si vytyčilo za cíl snížit ne-
hodovost na komunikacích až na 
úroveň, kdy od roku 2025 nezemře na 
silnicích v našem městě žádný člověk 
a počet těžce zraněných klesne na 
polovinu průměru let 2014–2016, a od 
roku 2035 již nezemře žádný člověk ani 
nebude nikdo těžce zraněn. Za tím-
to účelem systematicky podporuje 
dopravní vzdělávání všech skupin 
obyvatel, rozvíjí opatření pro zklidně-
ní dopravy a pro zvýšení bezpečnosti 

zranitelných účastníků provozu, věnuje 
pravidelnou pozornost kvalitě a údrž-
bě komunikací, obnově dopravního 
značení a ve spolupráci s policií odstra-
ňování nehodových lokalit. O všech cí-
lech a aktivitách místní strategie BESIP 
vč. vyhodnocení jejího plnění za před-
chozí roky se můžete podrobně dočíst 
na www.otrokovice.cz (žluté záložky 
při pravém dolním okraji).

V letošním roce Vám budeme opět 
přinášet vzdělávací kvíz na téma do-
pravy, který Vám umožní zopakovat 
si některé zásady bezpečné jízdy. 
Doufám, že se nám společnými silami 
podaří výše uvedené cíle strategie na-
plnit. Renáta Krystyníková, 
 vedoucí odboru dopravně-správního  Správnou odpověď najdete na str. 16

1. Při jízdě na dálnici jste se stali s vaším automobilem účastníkem 
dopravní nehody. v jakém pořadí budete postupovat:
a) okamžitě zastavíte vozidlo, zabezpečíte místo nehody a poskytnete 
první pomoc případným poraněným
b) okamžitě zastavíte vozidlo, vyhledáte svědky nehody. První pomoc 
případným poraněným poskytne přivolaná lékařská záchranná služba.
c) okamžitě zastavíte vozidlo, zavoláte policii, zapnete varovná světla  
a počkáte ve vozidle na příjezd policie a lékařské záchranné služby.

2. airbagy:
a) plní svou funkci pouze při řádném užití zádržných systémů
b) plně nahrazují funkci bezpečnostních pásů i jiných zádržných systémů
c) plní svou funkci pouze ve vozidlech vybavených systémem ABS.

Přijatému opatření předcházel 
průzkum, kdy pracovníci Měst-
ského úřadu Otrokovice zjiš-
ťovali při pochůzkovém šetření 
počet nákladních vozidel par-
kujících na sídlišti. „Některé dny 
jsme na sídlišti napočítali až 40 
vozidel, jejichž délka přesahuje 
5 metrů. Parkovací místa na síd-
lišti Trávníky byla zbudována 
pro osobní vozidla, kdy při par-
kování lehkých užitkových vo-
zidel neboli dodávek dochází  
k zabrání celé šířky i délky parkova-
cího místa. To způsobuje problémy 
ostatním vozidlům při vyjíždění  
z parkovacích míst. Obvykle není 

ponechán prostor za vozidlem, 
ani boční odstup mezi vozidly pro 
nástup a výstup přepravovaných 
osob. Dodávky svým převisem 
brání také v užívání chodníku při 
provádění zimní údržby a jiných 
činnostech,“ vysvětlila Renáta 
Krystyníková, vedoucí Odboru 
dopravně-správního Městského 
úřadu Otrokovice. 

S ohledem na zajištění bez-
pečnosti a plynulosti silničního 
provozu bylo stanoveno dopravní 
značení a nově zakazuje stání vo-
zidel s délkou nad 5 metrů v době 
od 22 do 6 hodin. 

„Velká sídliště v posledních 

letech bojují s nedostatkem par-
kovacích míst. Na místech, kde 
je to možné, se postupně budu-
jí nová stání, přesto nedochází  
k výraznému zlepšení. Stavba par-
kovacího domu v současné době 
představuje zcela neekonomické 
řešení, kdy vybudování jednoho 
místa v parkovacím domě přijde 
na neuvěřitelných 800 tisíc korun. 
Proto musíme hledat jiná řešení. 
Dlouhé dodávky, zejména při 
podélném způsobu parkování, 
zabírají místo osobním vozidlům. 
Jejich vytlačením mimo sídliště 
budou mít osobní vozidla více 
prostoru. Na Trávníkách přibydou 
nová parkovací místa také v rám-
ci projektu revitalizace sídliště,“ 
uzavřela starostka Otrokovic Hana 
Večerková.   Lenka vaculová,

 tisková mluvčí města

Dodávky od ledna nesmějí parkovat na sídlišti trávníky
Od tohoto měsíce začal platit na celém sídlišti Trávníky zákaz 
stání nákladních vozidel, která jsou delší než pět metrů. Důvod 
je prostý. Kvůli své mohutnosti totiž způsobovaly komplikace 
osobním autům.  

I v letošním roce uctí vedení města 
Otrokovice pietními akcemi řadu 
důležitých osobností a událostí. 
Letos se uskuteční celkem sedm 
vzpomínkových akcí. 

Pr vním pietním ak tem 
si město připomene naro-
zení Jana Antonína Bati. Ve-
dení města se sejde v úterý  
7. března v deset hodin u jeho so-
chy v parku před Společenským 
domem. Na stejném místě se  
23. srpna, opět v deset hodin, 
rovněž uskuteční vzpomínková 
akce, která bude věnována úmrtí 
Jana Antonína. 

V pondělí 3. dubna si představi-
telé města připomenou také na-
rození Tomáše Bati. Akce se bude 
konat rovněž v parku před Spole-
čenským domem od 10 hodin  
u sochy tohoto významného 
podnikatele. Pietní akt k jeho 
úmrtí se uskuteční 12. července  

v 10 hodin u pomníku v areálu 
TOMA,  nedaleko místa, kde Baťa 
zemřel po pádu letadla. 

Pietní akt k výročí 78 let od osvo-
bození Otrokovic se uskuteční 
ve středu 3. května v 16 hodin  
u pomníku 2. světové války na nám.  
3. května. A ani letos nezapomenou 
zástupci města položit kytici  
k pomníku Josefa Valčíka, který se 
nachází v areálu TOMA. Pietní akt 
se uskuteční v pátek 16. června  
v 10 hodin. Poté se delegace přesu-
ne k ZŠ Mánesova, kde je umístěna 
pamětní deska Marie Hrdličkové, 
a nakonec se pokloní památce 
Františka Hložka,  jehož pamětní 
deska je na kvítkovickém hřbitově.

Při příležitosti svátku Dne vzniku 
samostatného čs. státu se bude 
pietní vzpomínka konat ve čtvrtek  
26. října v 16 hodin u pomníku pad-
lých hrdinů 1. světové války na nám.  
3. května.  (šar)

Letos se uskuteční sedm pietních akcí

V rodném listu má krásné datum 
narození – 1. 1. 2023 a jmenuje 
se Magda. Holčička se navíc stala 
prvním občánkem Otrokovic, který 
se narodil v letošním roce.  Magda 
přišla na svět krátce před osmou 
ranní, vážila 3 340 gramů a měřila 
51 centimetrů. V Otrokovicích bývá 
tradicí, že maminku i její děťátko 
navštíví představitelé radnice až po 
šestinedělí. Tak tomu bude i letos  
a nebude chybět ani malý dárek od 
města.

Prvním miminkem Zlínského 
kraje roku 2023 se stal chlapec 
Matěj, který přišel na svět pětadva-
cet minut po půlnoci v nemocnici  
T. Bati ve Zlíně. Loni u holčiček vé-
vodila jména jako Eliška, Anna, Vik-
torie nebo Natálie. U chlapců zase 
Matyáš, Adam, Štěpán a Kryštof. 
  (šar)

První letošní miminko 
města je magdička

Potřebuji pomoc a ta nepřichází 
– situace, do které by se nechtěl 
dostat nikdo, natož osamělý se-
nior. Otrokovická radnice těmto 
situacím předchází, proto již od 
roku 2009 provozuje systém tís-
ňového volání. Tísňová tlačítka 
jsou přímo napojena na centrální 
pult Městské police Otrokovice.

Často se stane, že senior tlačí-
tko zmáčkne omylem, strážníci 
ale reagují okamžitě. „Tlačítko 
umožňuje zahájit přímý telefonní 
hovor, stálá služba tak neprodleně 
volá, co se stalo a podle situace 
vysílá na místo hlídku samotnou, 
případně kontaktuje záchrannou 
službu nebo hasiče,“ přiblížil ře-
ditel Městské policie Otrokovice 
Tomáš Gromus. Strážníci jedou na 
místo hned, bez ohledu na to, jestli 
šlo o omyl. 

 A jednání strážníků kvitují také 
sami uživatelé tísňových tlačítek. 
V jednom z posledních případů  
z prosince loňského roku obdrželo 
vedení radnice dokonce děkovný 
dopis. „Šlo o případ, kdy bylo tla-
čítko stisknuto omylem. Vzhle-
dem k tomu, že jeho uživatel byl 
neslyšící a nemohl se domluvit  
s dozorčím po telefonu, hlídka vy-
razila na místo. Strážník stál u dve-
ří bytu do pěti minut od zavolání  
s dotazem, zda je vše v pořádku. 
Až se potvrdilo, že jde o omylem 
stisknuté tlačítko,“ popsal ředitel 
městské policie. 

Město nabízí tlačítka zejmé-
na osamělým seniorům či hen-
dikepovaným.  Aktuálně jsou 
volná čtyři tlačítka, o která je 
možné zažádat. Více informa-
cí poskytne referentka odboru 
sociálního paní Jana Dudová, 
tel: 577 680 429, e-mail: dudova 
@muotrokovice.cz.   (vac)

Pomoc seniorům na 
jedno zmáčknutí  
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...městská knihovna doporučuje

Laura thalassa: Rapsodie
Callypso je siréna, jejíž život se 
právě obrátil naruby. Sedm let nosi-
la na ruce náramek s více než tři sta 
korálky. Na první pohled obyčejný 
šperk, jenže každý z těch korálků 
představoval magickou směnku 
– dluh Handlíři, vílímu králi. Hand-
líř má pověst nelítostného vy-
jednavače, který dokáže splnit ja-
kékoli přání – za přiměřenou cenu. 
A dluhy neodpouští. Po Callypso za 
své laskavosti nikdy nic na oplátku 
nechtěl. Až teď. Do jejího života se 
ale nevrátil jen proto, aby obnovil 
jejich dávný vztah.  

Beatrice alemagna: 
ani za nic!

Netopýří holčička Paskalína má 
poprvé vyrazit do školky, jenže se 
jí vůbec nechce. Rodiče se ji snaží 
přesvědčit, že chodit do školky 
je normální. Ovšem Paskalína 
je pevně rozhodnutá: Ne a ne 
a ne. Do školky nepůjde ani za 
nic! Připadá vám to povědomé? 
Beatrice Alemagna zpracovala 
zkušenost mnoha rodin do výji-
mečné knížky, v níž nechybí hu-
mor ani laskavé ponaučení. Pro 
všechny děti, které se chystají na 
svůj velký den.

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

Závěr roku v otrokovicích: živý betlém, vánoční divadlo, koupání

vánoční. Živý betlém se stal krásnou tradicí otrokovické farnosti. Na představení,  
v němž nechyběl ani přílet anděla, který se snesl z kostelní věže, se přišly podívat desítky lidí.

Pro zdraví. Vánoční i silvestrovské koupání si nenechali ujít otrokovičtí otužilci. Voda 
měla tentokrát 3 stupně. Otužilci se pravidelně scházejí od října do dubna na Štěrkovišti.

Plný sál. Brilantní divadelní komedie s hvězdným obsazením „Zamilovaný sukničkář“ byla posledním představením, 
které se odehrálo na půdě Otrokovické BESEDY v roce 2022. V hlavní roli se představil Lukáš  Vaculík. 

Město ročně vynaloží za obecní 
systém odpadového hospodářství 
přibližně 21 milionů korun, na po-
platcích se do městské kasy vrátí 
méně než polovina. „Už v loňském 
roce jsme jednali o navýšení po-
platku za komunální odpad. Vlivem 
zvyšujících se cen za skládkování 
se samozřejmě zvyšují i náklady 
na provoz celého systému, který 
představuje čím dál vyšší zásah do 
rozpočtu města. Stejně tak si ale 
uvědomujeme, že zvyšování cen 
se na občany  valí ze všech stran. 
Shodli jsme se proto na tom, že ještě  
v letošním roce zachováme výši po-
platku pro občany ve stejné výši jako 
v letech předchozích, a to včetně 
zvýhodnění pro děti,“ zdůraznila 
starostka Otrokovic Hana Večerková. 

Otrokovice se výší poplatku dr-
žely vždy na spodní cenové hranici 
ve srovnání s dalšími městy v kraji. 
Letos v některých městech zaplatí 
za odpady dvojnásob, například ve 
Zlíně 900 korun. 

Navýšení ceny za obecní systém 

odpadového hospodářství se však 
městu nevyhne. „Plánované nákla-
dy na provoz systému nakládání 
s komunálním odpadem v Otro-
kovicích jsou pro letošní rok ve výši 
přibližně 21,4 milionu korun. Příjmy 
za sběr využitelných odpadů od 
obalové společnosti EKO-KOM a za 
jejich prodej představují přibližně  
3 miliony korun. Z poplatku za ko-
munální odpad město získá dalších 
8 milionů korun. Zbývající částku, 
tedy 10,4 milionu korun, což je 50 
procent z celkových nákladů, město 
hradí ze svého rozpočtu,“ podotkl  
Vladimír Plšek, jednatel Technických 
služeb Otrokovice, které pro město 
tuto službu zajišťují.  

Termín splatnosti poplatku je 
stanoven do 31. května. Již čtvr-
tým rokem nejsou do schránek 
doručovány poštovní poukázky 
k úhradě poplatku. Místo toho je  
v únoru občanům rozesílán e-mail  
s podklady k platbě. 

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí

Poplatky za svoz komunálního 
odpadu se letos nezvýší Novou službu spustila od ledna 

tohoto roku Městská knihovna Ot-
rokovice. Lidé si mohou z pohodlí 
domova vypůjčit e-knihu. Tato 
služba je registrovaným čtenářům 
poskytována zdarma. 

Princip je zcela jednoduchý. „Sta-
čí, aby si registrovaný čtenář založil 
účet v aplikaci palmknihy, kterou 
lze zdarma stáhnout na Google Play 
nebo App Store,  a to pod stejným  
e-mailem, který uvedl při registraci  
v knihovně. Poté si  v on-line ka-

talogu vybere e-výpůjčku, kterou 
si stáhne do svého  zařízení, na-
příklad mobilu, tabletu či čtečky. 
Výpůjční lhůta je 31 dnů, poté se 
kniha automaticky vymaže. Bě-
hem jednoho měsíce si takto lze 
půjčit maximálně dvě knihy,“ vy-
světlila vedoucí knihovny Veronika 
Zbíralová. 

Tato nabídka je k dispozici 
odkudkoliv zdarma v rámci zapla-
ceného registračního poplatku. 
 (šar)

městská knihovna spustila půjčování e-knih
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Když si dospělí hrají.  Oddechnout si od před-
vánočního shonu. To je cíl akce Vánoční anděl, kterou tra-
dičně v době adventu pořádá DDM Sluníčko pro dospělé. 

Otrokovice jako jedno z mála měst nenavýší v letošním roce 
poplatek za komunální odpad. Ten zůstává ve výši 480 korun 
za poplatníka, děti do šesti let budou nadále od poplatku 
osvobozeny. Vedení města se tak snaží tímto krokem ulehčit 
občanům v tíživé době tam, kde je to alespoň trochu možné. 
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Kvítkovický klub existuje již od 
roku 2000, tedy krásných třiadva-
cet let. Vy sama jej vedete osmým 
rokem. Musí to být poměrně ná-
ročné neustále vymýšlet nový  
a nový program. 

Ani bych neřekla. Každý z nás 
vždy přijde s nějakou myšlenkou, 
co bychom mohli uspořádat, koho 
pozvat na besedu nebo kam 
si udělat výlet. Na mně 
pak je, abych to zařídila. 
Ale mě to baví. 

Jakou věkovou 
skladbu mají členové 
klubu?
Věkové rozložení je růz-
né. Máme tu „mladší“ dů-
chodce i ty v pokročilejším věku. 
Letos jeden z našich členů oslaví 
krásné jubileum 92 let. Celkem 
je nás 54 registrovaných členů,  
z toho se pravidelně scházíme asi 
ve třiceti. Převažují u nás ženy, 
mužů máme pouze devět. Ale o to 
více si je hýčkáme. (smích) 

Každým rokem pořádáte spous-
tu zajímavých přednášek, ať už 
na téma zahradničení, bylinky, 
cestování, zdraví a podobně. Na 
koho osobně nejraději vzpomíná-
te?
Velmi nás zaujalo cestovatelské 
povídání paní Věry Hotařové, 
která nás úžasným způsobem 
dokázala vtáhnout do cizích krajů.  
A hodně zajímavé bývají také be-
sedy se zdravotní sestrou Monikou 
Fürstrovou, která nám nejenom 
vykládá o různých zdravotních 
problémech, ale zároveň nám tu 
dělá také odběry na cholesterol. 

Jak probíhají vaše schůzky?
Scházíme se pravidelně každé úterý 
odpoledne v klubovně a vždy začí-
náme naší hymnou. 

Hymnou? Kde jste k ní přišli?
Ta už byla dávno přede mnou, slo-

žil ji jeden z našich členů. A začíná 
slovy: „V tom našem D klubu, nudit 
se nebudu.“ (smích) Tou vždy za-
čínáme a pak obvykle popřejeme 
našim členům, kteří v daném obdo-
bí mají narozeniny. Jako dárek jim 
zazpíváme jejich oblíbenou píseň. 
Poté už se věnujeme plánované 
činnosti, ať už jsou to různá ak-

tivizační cvičení, nebo za 
námi přijdou pozvaní 

hosté na přednášku  
a podobně. Také jsme  
zavedli pravidelné 
čtení, kdy si vybereme 

nějakou knihu, kterou 
si při našich setkáních 

předčítáme. Zrovna teď si 
čteme Zdeňka Galušku Slovácko 

se nesúdí. Prostě zaměstnáváme 
nejenom naši mysl, ale také tělo.

Jaké další aktivity či činnosti 
nabízíte?
Kromě úterků se někteří věnují 
angličtině, která probíhá každou 
středu. Během sezony hrajeme 
pétanque a musím říct, že jsme  
v něm poměrně úspěšní. Pravidelně 
se účastníme různých turnajů, 
které pořádá Zlínský kraj a další 
instituce, a už máme v klubovně 
vystaveno i pár pohárů. A dvakrát 
ročně vyrážíme na různé zájezdy, 
například loni jsme navštívili Jičín-
sko a Holešovsko. Ale musím říct, 
že uspořádat takový výlet není 
zrovna jednoduché, protože pře-
ce jen ne všem už ta kolena slou-
ží tak dobře. (smích) Ale musím 
říct, že zatím vždy jsme se všichni 
vrátili ve zdraví a v dobré náladě,  
i když někdy notně unaveni. (smích)  
A ještě bych zapomněla na takovou 
drobnost. Díky městu Otrokovice, 
které nám kupuje předplatné, mů-
žeme také pravidelně navštěvovat 
divadelní představení ve Zlíně.  
A tento měsíc jsme se poprvé za-

pojili do Tříkrálové sbírky. Členové,  
k nimž se koledníci nedostali, mezi  
sebou vybrali 1 130 korun, které 
předáme Charitě. Prostě tak, jak 
je to v naší hymně, opravdu se tu 
nenudíme. A fungujeme jako jedna 
velká rodina. 

A jak jste fungovali v době covi-
dové, kdy nebylo možné se po-
tkávat?
To bylo hodně náročné, ale přesto 
všechno jsem se naše členy snažila 
různě zaměstnávat. Takže například 
s pomocí paní Rochovanské jsem 
jim rozvážela různá aktivizační cvi-
čení, abych jim alespoň částečně 
mohla vynahradit to, že jsme se 
nemohli setkávat osobně. Naštěstí 
je už snad tato doba za námi.

Vidím, že se tady opravdu nenu-
díte. A hlavně mi přijde, že vás to 
opravdu baví.
To máte pravdu. Pro mě je nej-
větší odměnou to, když vidím, že 
jsou spokojeni a cení si toho, tak 
to je pro mě ta největší odměna 
a vlastně i hnací motor do dalších 
akcí. Kolikrát mě něco napadne  
i během noci, takže neváhám, 
sednu k počítači a vyhledávám si 
různé informace a podobně. 

Vždy jste tíhla k tomu pracovat 
s lidmi?
Vlastně ano. V době, kdy jsem pra-
covala v Moravanu, jsem pořádala 
také různé zájezdy a akce. Takže 
prakticky v tom pokračuji dál.

Váš klub sídlí v jedné budově 
společně s mateřskou školou. Jaká 
je vaše vzájemná spolupráce?
Musím říct, že to je jedna z věcí, 
které si opravdu nesmírně vážím, 
protože ta spolupráce je naprosto 

úžasná. Každý rok dětem dělá-
me mikulášskou nadílku a také je 
navštěvujeme v rámci Dne dětí.  
A když vidíte ty jejich rozzářené oči, 
tak pro nás je to ta největší odmě-
na. Na oplátku nás zase děti chodí 
potěšit písničkami či básničkami  
v rámci MDŽ, Dne matek  
a podobně. A to zase rozněžní nás 
a mnohdy ukápne i nejedna slzička. 
Prostě se vzájemně těšíme. (úsměv) 
Další skvělou spolupráci máme  
s místními dobrovolnými hasiči, 
díky nimž si můžete postavit vlast-
ní májku. Na oplátku zase my jim 
pomáháme se sázením stromků. 

Pokud by někdo chtěl přijít mezi 
vás, jaké jsou podmínky?
Každý, kdo má chuť, může mezi nás 
přijít. Nikoho neodmítneme. Jedi-
nou podmínkou je trvalé bydliště 
v Otrokovicích.

Platí vaši členové nějaké klu-
bové příspěvky?
Díky městu Otrokovice, které nám 
poskytuje finanční příspěvky, 
můžeme pořádat celou řadu akcí  
i zájezdů. Touto cestou bych oprav-
du chtěla moc poděkovat vedení 
města i sociálnímu odboru, pro-
tože bez toho bychom prakticky 
nemohli vůbec fungovat, obzvláště 
v této době. Jediné, co naši členové 
platí, je roční příspěvek 200 korun  
a každé úterý vybíráme 20 korun na 
občerstvení, které v klubu posky-
tujeme, ať už kávu, čaj, či jiný nápoj. 

A protože máme nový rok, tak 
co byste vašemu klubu popřála?
Přála bych si, abychom mohli 
fungovat tak jako doposud a pořád 
byli tou skvělou partou.
 Šárka Šarmanová

Paní Olga Straková (na snímku s manželem) je jasným důkazem toho, 
že věk je jenom číslo. Ve svých šestasedmdesáti letech je velice akční 
ženou, která tuto svou energii předává i dál. Osm let tak již vede Klub 
důchodců (KD) v Kvítkovicích, jeden ze tří, který ve městě funguje.  
„I ve dvě ráno si klidně sedne k internetu a hledá nějaké zajímavé 
výlety nebo besedy,“ říká o své manželce pan Jaroslav Straka.

v našem klubu se nikdy nenudíme, říká olga straková, předsedkyně KD Kvítkovice
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Navýšení ceny je způsobeno 
globální situací na trhu s ener-
giemi. „Cena tepelné energie je  
v porovnání s loňským rokem vyšší, 
přesto centrální zásobování teplem 
zůstává jedním z nejekonomičtějších 
způsobů vytápění. Na rozdíl od řady 
jiných měst, která jsou při výrobě 
tepla závislá převážně na plynu, se 
v případě Otrokovic nejedná o dra-
matické navýšení, protože ve městě 
je zdrojem tepla převážně uhlí. Díky 
tomu jsme se dokázali dohodnout  
s Teplárnou Otrokovice na ceně 
tepla, která je v porovnání s jinými 
městy na spodní hranici aktuálních 
cen. Zatímco v Otrokovicích lidé za-
platí 948,57 koruny za GJ, v rámci 
republiky se lze běžně setkat s cena-
mi v rozmezí 1 200 až 1 600 korun 
za GJ, někde dokonce až 2 000 ko-
run,“ vysvětlil Tomáš Morys, jedna-
tel městské obchodní společnosti 
TEHOS. Ta dodává tepelnou energii 
pro vytápění a přípravu teplé vody 
pro 5 600 domácností v Otrokovicích  
a celou řadu objektů občanské vy-
bavenosti. Děje se tak prostřednic-
tvím distribuční sítě, která je v majet- 
ku společnosti TEHOS a o kterou 
se musí starat, aby byla funkční  
a spolehlivá. 

„TEHOS není pouhým dodava-
telem, ale distributorem, který má 
vlastní energetické zařízení, kterým 
se tepelná energie dopravuje, trans-
formuje a dodává odběrateli. Bez 
tohoto zařízení by nebylo možno 
dodávku tepla odběrateli uskutečnit. 
V teplárenství nelze změnit dodava-
tele, podobně jako je tomu v ply-
nárenství nebo elektroenergetice.  
O to důležitější je, aby na zásobování 
teplem pro obyvatelstvo měla přímý 

vliv města a obce. Řada měst, která  
v minulosti tento vliv ztratila, tak jej 
v minulých letech složitě získávala 
zpět nebo se o to snaží. Zároveň 
je zcela běžné, že města vlastní 
alespoň distribuční společnosti. 
Naše distribuční síť má 15 km hor-
kovodních rozvodů a více než  
200 předávacích stanic, které dis-
pečersky řídíme. Ročně do oprav 
a údržby tohoto zařízení musíme 
investovat částky v jednotkách 
milionů korun, abychom zajis-
tili dodávku tepla a nedocházelo  
k havarijním stavům,“ popsal dále 
Tomáš Morys s tím, že  za poslední 
rok TEHOS investoval například  
3 miliony korun do výměny řídicích 
systémů předávacích stanic, které 
řídí vytápění a dodávky teplé vody  
v domech. Další téměř milion šlo 
na opravy a výměny strojních čás-
tí předávacích stanic. Více než 700 
tisíc si vyžádala výměna čerpadel  
v předávacích stanicích. Další opravy 
související s provozem a běžnou 
údržbou zařízení byly ve výši  
2,1 milionu korun.  „Cenu tepelné 
energie pak musíme kalkulovat 
v souladu s platnými cenovými 
předpisy a zákony. Je takzvaně 
věcně usměrňovaná, lze do ní tedy 
promítnout pouze ekonomicky 
oprávněné náklady, přiměřený zisk  
a daň z přidané hodnoty. Distribuční síť  
v rukou městské společnosti pak 
pro uživatele představuje záruku, že 
cena tepla nebude zbytečně navy-
šována a zároveň bude pravidelně 
investováno do oprav a údržby tak, 
aby byla zachována spolehlivost  
a bezpečnost dodávek,“ zdůraznil 
Tomáš Morys.  Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

Za teplo si lidé v otrokovicích připlatí
V týdnu od 23. do 29. ledna vyhlásil 
spolek AutoMat Lednovou výzvu 
Do práce na kole, pěšky nebo poklu-
sem. Registrace je již v plném prou-
du. A od února také startuje  regis-
trace do Květnové výzvy.  

Zdravý životní styl, čistá hlava, 
ale také ohleduplnost k život-
nímu prostředí. To jsou jen ně-
které z motivací, proč stále více 
lidí holduje udržitelné dopravě.  
A k pravidelnému pohybu po městě 
na vlastní pohon i v zimním období 
vybízí letos už po páté také spolek 
AutoMat. „Jízda na bicyklu či ko-
loběžce, chůze nebo běh nejsou 
jen sportovními disciplínami. Jsou 
to regulérní způsoby dopravy po 
městě, na které je potřeba myslet 
po celý rok,” vysvětlila Dominika 
Lenthárová, koordinátorka výzvy 
Do práce na kole ze spolku AutoMat.   

Registrace do výzvy je spuštěná.  
Stačí se bezplatně registrovat  
a poté jezdit celý týden do práce bez-
motorově. Důležité je si své cesty na-
hrávat do  systému, protože jenom 
tak mohou vyhrát zajímavé ceny. 
Hodnotí se pouze „pravidelnost 
jednotlivce”, přesto své šetrně pře-
konané kilometry mohou účastníci 
sledovat také v žebříčku. „Ze všech 
účastníků výzvy, kteří splní  procen-
to pravidelnosti nad 66 %, vylosuje 
hlavní organizátor AutoMat Praha 
deset výherců, kteří získají startovné 
zdarma pro celý tým do květnové 
výzvy Do práce na kole, koloběžce, 
pěšky, nebo poklusem 2023,“ do-

plnila Jana Vybíralová koordinátorka 
akce Do práce na kole 2023 za Zlín, 
Otrokovice a okolí. 

Ten, kdo si raději počká na tep-
lejší počasí, může se již pomalu 
připravovat na Květnovou výzvu. 
Její registrace startuje od 1. úno-
ra. „Loni jsme účastníky výzvy 
pozvali na snídani na cyklostezce, 
kontrolní cykloservis a kávu u OT-
ROKOLA nebo odpolední fit svači-
nu. V podobném duchu bychom 
rádi zpříjemnili účastníkům akce 
cestování i letos,“ nastínila Renáta 
Krystyníková, cyklokoordinátorka 
města Otrokovice a vedoucí Odboru 
dopravně-správního Městského úřa-
du Otrokovice. Registrace probíhá 
na www.dopracenakole.cz.

Využíváním bezmotorové do-
pravy lidé ale nejvíce pomáhají 
svému městu. „Alternativní způsoby 
přepravy jsou budoucností všech 
měst. V posledních několika letech 
je stále patrnější, jaké problémy pů-
sobí individuální využívání automo-
bilů. Přeplněná sídliště, nedostatek 
parkovacích míst, hustý provoz i zá-
těž způsobená emisemi. I z těchto 
důvodů podporujeme kampaň Do 
práce na kole a snažíme se lidem 
ukázat, jak osvěžující může být 
cestování bez motorů,“ zdůraznila 
starostka města Otrokovice Hana 
Večerková.  

Vyhlašování výsledků a pře-
dávání odměn za Zlín, Otrokovi-
ce a okolí bude začátkem června  
v Otrokovicích.  (red)

Předběžná cena tepla na letošní rok bude v Otrokovicích ve 
výši  948,57 Kč/GJ s DPH (10 %), což představuje navýšení ceny  
o 20 %. Průměrná domácnost tak zaplatí přibližně o 250 korun 
měsíčně víc než loni. Ve srovnání s jinými městy se však cena  
tepla stále pohybuje na spodní hranici.

1) Když cimrmanova ochočená slepice Zora za-
hynula, dal cimrman své posluhovačce hanžlové 
následující pokyn:
a) Hanžlová, chlapče, oškubat, uvařit, lepší kousky 
bych snědl a horší pochováme
b) Pochovat na zahradě a hrob ozdobit kyticí z luční-
ho kvítí
c) Oškubat a uvařit silnou slepičí polévku.

2) Kulisy ke hře akt jsou původní a byly objeveny 
v kuželníku hostince Labuť, kde sloužily jako 
přepážka mezi prostorem pro rozběh a:
a) Síní tradic
b) pánskými toaletami
c) Rudým koutkem

3) Kde potkal malíř Žíla modelku markétu?
a) na spartakiádě
b) v bazénu Podolí
c) ve Žlutých lázních

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„Ale on dupal a dupal stále dál. Pořád. Neřád.“

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka:
1. c)  Zora
2. b) v Brandýse 
nad Labem
3. b) šrouby 
podkováky 
Výhercem prosin-
cového okénka 
se stává Martina 
Zapletalová.
Gratulujeme!!!

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

startuje Lednová výzva Do práce na kole 

iNZERcE
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Vernisáž: čtvrtek 2. 2. v 17.00, potrvá 
do 27. 2., foyer kinosálu, vstup volný

ZMOCNILA SE NÁS BARVA

Výstava skupiny malujících amatérek, 
které tvoří v kurzu pro dospělé s názvem 
Art Klub při DDM Astra. Mají rády vůni 
terpentýnu a olejových barev, a tak se 
pouští každý týden do malování svých 
vlastních obrazů. Náměty čerpají z vlast-
ních fotografi í, z míst a věcí, které tvoří 
jejich svět. Ale také z děl malířů, jejichž 
estetika je jim blízká. 

KULTURNÍ PROGRAM | únor 2023

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

4. 3.:  KOLLÁROVCI CZ TOUR 2023
Hudebně zábavná show, v níž vynika-
jící zpěvy a nádherná muzika nene-
chají nikoho sedět na židli. Přijďte i vy 
zažít fantastickou atmosféru s kape-
lou Kollárovci!
10. 3.:  O SPORTOVNÍ SLÁVĚ
31. 3.:  7 PÁDŮ HONZY DĚDKA

PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00, SO 8.00–12.00, tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz
Změna programu vyhrazena, více na www.otrokovickabeseda.cz

neděle 5. 2., 14.00–18.00, 
velký sál, vstupné 150 Kč

ORECHOVSKÁ 15

Taneční odpoledne s dechovou hudbou 
Orechovská 15, kterou založil bubeník 
Václav Novák. Vytvořil kapelu složenou 
z mladých profesionálních i amatér-
ských muzikantů, které spojuje nadšení 
a radost z kvalitní muziky. 
Členové kapely vystupují ve vyšívaných 
krojích typických pro region Slovácko. 
S radostí a mladistvým elánem hra-
jí skladby známých českých a morav-
ských autorů.

do 24. 2., bar I. patro, vstup volný

TÁBOROVÉ LÉTO DDM SLUNÍČKO

Přijďte se podívat, jaké bylo táborové 
léto roku 2022 s DDM Sluníčko Otroko-
vice. Těšit se můžete na fotky a táboro-
vé rekvizity.

do 26. 2., Městská galerie, vstup volný

SKOTSKEM V DODÁVCE

Výstava fotografi í Skotska uzavírá deseti-
letou snahu fotografa Martina Kamína po-
znat odlehlou a nehostinnou zemi s fotoa-
parátem v ruce. Potrvá do 26. února.

čtvrtek 9. 2., 19.00, 
vstupné 410 Kč / 450 Kč / 480 Kč

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
NA HORÁCH

Víte, proč muži nepotřebují mapy, kdo 
má vynášet koš a jak správně vymačkat 
zubní pastu? To vše a možná i více se 
dozvíte v pokračování úspěšné kome-
die Manželský čtyřúhelník, která se do-
čkala přes 200 repríz. Tentokrát se děj 
odehrává na horské chatě před Vánoci. 
Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, 
Vladimír Kratina a Martin Sitta v režii 
Jakuba Zindulky.

čtvrtek 2. 2., 17.00–22.00, 
čtvrtek 23. 2., 17.00–22.00
bar I. patro, vstup volný

BAR BESEDA S ŽIVOU HUDBOU

Přijďte si posedět do příjemného prostředí 
s kvalitním občerstvením a báječnou mu-
zikou. K poslechu hraje od 18 hod. country 
kapela Jalové hlasy.

sobota  18. 2., 9–15 hod., hasičárna 
Otrokovice a nám. 3. května, vstup volný

OTROKOVICKÝ FAŠANK 
A TRADIČNÍ VODĚNÍ MEDVĚDA

Sbor dobrovolných hasičů Otrokovice, 
město Otrokovice, Otrokovická BESEDA
a DDM Sluníčko vás zvou na první ročník 
fašanku v Otrokovicích. Průvod masek 
startuje v 9 hod. u hasičárny SDH v Otroko-
vicích. Cca v 10.45 bude průvod procházet 
náměstím, kde jej pozdraví zástupci měs-
ta. Od 10 hod. na náměstí uslyšíte kapely 
Tady a teď a Ripteto. Po dobu akce budou 
na náměstí ke koupi zabijačkové speciality.

neděle 26. 2., 19.00, vstupné 350 Kč

EVANS DANCE SHOW

Taneční show skupiny Evans Dance, 
která představí 12 autorských tanečních 
a stepařských čísel. V rámci večera se 
představí i jejich hosté: Petra a Radovan 
Královi, Taneční divadlo Bralen ad. Veče-
rem provází Dušan Chlud, uměleckou 
vedoucí a choreografkou je Eva Stodůl-
ka Nejedlá. Vstupenky můžete zakoupit 
v TIC v přízemí Otrokovické BESEDY 
nebo na www.goout.net.
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Plán akcí na měsíc leden 

23. ledna
vyPaLováNí Do DřEva 

středisko trávníky
čas: 16.30–18.30 hodin
vstupné:  300 Kč/účastník
Přijďte s námi tvořit. Naučíme vás 
vypalování do dřeva. Odnesete si 
krásné dřevěné výrobky. S sebou 
nepotřebujete nic, jen dobrou ná-
ladu a chuť tvořit. Vhodné i pro 
pokročilé.
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz 

31. ledna–26. února
táBoRové Léto – výstava

 otrokovická BEsEDa
všední dny: 8–17 hodin
vstup: zdarma
Přijďte se podívat, jaké bylo tábo-
rové léto roku 2022 s DDM Sluníčko 
Otrokovice. Těšit se můžete na fot-
ky a táborové rekvizity. Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz

13.– 17. února

JaRNí PříměstsKý táBoR 
dopravní hřiště

denně: 7–17 hodin
cena: 1 500 Kč
Příměstský tábor je všeobecně 
zaměřený. Náplní jsou činnosti  
v prostorách DDM Sluníčko. 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 na táboře je 15.
Tábor je určen 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

Letní tábory 2023
Od 30. ledna bude na našich strán-
kách zveřejněna nabídka letních 
pobytových a příměstských tá-
borů. Přihlašování bude spuštěno 
online v pátek 3.  února 2023 od 
8 hodin. 

www.ddmslunicko.cz
fB:ddmslunicko.cz

První dáma ceského soulu 
s bývalým clenem skupin

Flamingo a Plamenáci
a big bandem Septet 

Plus Orchestra 
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sPoLEČENsKá KRoNiKa

Dne 5. prosince to bylo 19 let, co odešel náš 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav 
KUBiČíK, a dne 3. ledna uplynuly 4 roky, co 
odešla naše maminka, babička a prababič-
ka, paní marie KUBiČíKová. Za vzpomínku 

děkují syn Jaroslav s rodinou, dcera Marie s rodinou, vnuci a pravnuci.

Dne 14. prosince uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila 
paní Žofie JaNotová. S láskou vzpomínají synové Jaroslav 
a Libor s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 4. ledna 
uplynulo 11 let, co nás navždy opustil pan 
otakar ZatLoUKaL, a dne 5. ledna uplynul 
2. smutný rok, kdy nás navždy opustila paní 
Jana ZatLoUKaLová. S láskou a úctou stále 

vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 4. ledna jsme si připomněli 17. výročí úmrtí 
tatínka, dědečka a pradědečka, pana antonína 
hRocha, a 29. ledna si připomeneme 2. výro-
čí úmrtí maminky, babičky a prababičky, paní 
Jitky hRochové. S láskou vzpomínají dcery 

Jitka a Jarmila s rodinami.

Dne 5. ledna uplynulo již 16 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan aleš  
KUNDERa. S láskou a úctou vzpomínají dcera a synové  
s rodinami.

Dne 5. ledna jsme si připomněli první výročí ode dne, kdy 
odešla naše milovaná maminka, babička a prababička, paní 
marie ŠiŠKová. S láskou vzpomíná syn Petr s manželkou, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 5. ledna jsme si připomněli smutné 5. výročí úmrtí paní 
mUDr. Kateřiny vaŠicové. S láskou vzpomíná manžel 
Vladimír a synové Michal a Adam s rodinami.

Dne 5. ledna uplynulo 7 let od chvíle, co nás opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababička, paní Ludmila 
vEsELá. Vzpomínají synové Miroslav, Jan a Milan s rodi-
nami.

Kdo Tě znal – vzpomene. Kdo Tě měl rád – nezapomene. Dne  
5. ledna uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan stanislav BERNatíK. S láskou 
vzpomínají manželka Vlasta, syn Stanislav a dcera Jana  
s rodinami. 

V neznámý svět šla jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád. 
Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli, tak 
jako my, stále vzpomínají. Dne 6. ledna uplynul první rok od 
úmrtí paní Ludmily DUDíKové. Vzpomínají dcera Dana  
a synové Lubomír a František s rodinami.

Dne 6. ledna uplynulo 30 let, kdy nás navždy opustil pan 
vladimír KUBaLa. Za tichou vzpomínku děkuje dcera 
Stanislava s rodinou.

Dne 6. ledna uběhnou dva roky od náhlého odchodu na-
šeho tatínka Karla BLaŽKa, řezbáře, řemeslníka, zpěváka 
a humoristy. Vzpomínají dcery.

Dne 12. ledna by se dožil 93 let pan Josef hiáNEK. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpo-
mínku děkuje a s láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 12. ledna uplynuly 2 roky od úmrtí pana Karla  
RosíKa, dne 15. února by se dožil 75 let. S láskou vzpomí-
nají manželka Jarmila, synové Karel a Martin s přítelkyněmi, 
vnuci Davídek, Martínek, František, Ríša.

Dotlouklo srdce a utichl Tvůj hlas, tak ráda, maminko, jsi měla 
nás. Dne 13. ledna jsme si připomněli nedožitých 80 let paní 
Boženy ŠaRmaNové. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manžel, dcera a synové s rodinami.

Dnes, 20. ledna, jsou tomu 3 roky, kdy nás navždy opusti-
la paní marie KovaříKová. Dne 1. srpna by se dožila 
100 let. Za tichou vzpomínku děkuje dcera Alena s rodinou.

Dne 25. ledna uplyne 7 let, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan oldřich vysLoUŽiL. S láskou v srdci 
vzpomínají manželka Jarmila, syn Jiří a Milan s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 26. ledna uplyne čtvrtý smutný rok, co nás opustila 
paní marie ŠvENDová. S láskou v srdci vzpomíná syn 
Milan s rodinou.

Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala. Dne 26. ledna uplyne 
1. rok, kdy nás navždy opustila paní Daniela svaČiNová. 
S láskou vzpomínají sestra Marie s rodinou.

Dne 31. ledna to bude 10 let, co mne navždy opustil mi-
lovaný manžel oldřich KaLa. S láskou vzpomíná manželka 
a děti Dana, Oldřich, Květoslava, Václav, Jiří, Ivan a ostatní 
příbuzenstvo.

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 31. ledna uplyne první 
smutný rok, kdy nás navždy opustil náš drahý, milovaný 
manžel a tatínek, pan Zdeněk NEvařiL – rodák z Otrokovic. 
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka Eva a děti, dcera Martina a syn Zdeněk. 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

Dne 1. února by se dožila 104 let paní hildegarda  
ČEchová. S láskou vzpomíná rodina Kordova, Bradova, 
Čechova.

Dne 1. února si připomeneme 1. výročí, kdy nás opustila 
paní marie KUBátová. S láskou vzpomíná rodina.

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: redak-
ce@otrokovickenoviny.cz
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BLahoPřáNí iNZERcE

Dne 8. ledna oslavila naše maminka, paní Eva machŮ, 80. narozeniny. 
Touto cestou jí děkujeme za péči, obětavost a za vše, co nás naučila. Do 
dalších dlouhých let přejeme hodně zdraví, štěstí a pohodu. Máme Tě 
rádi. Přejí Dušan, Lenka a Laďka s rodinou.

Od 6. března letošního roku začne 
katastrální úřad provádět na celém 
území Otrokovic revizi katastru 
nemovitostí. Ta potrvá na  území 
Kvítkovic do 30. června 2024 a v ka-
tastrálním území Otrokovice až do 
31. října 2025. Tuto informaci obdržel 
Městský úřad Otrokovice. 

Katastr nemovitostí je podle kata-
strálního zákona zdrojem informa-
cí, které slouží vedle ochrany práv  
k nemovitostem i k celé řadě dalších 
účelů. Z těchto důvodů je nezbytné, 
aby údaje katastru co nejvíce odpo-
vídaly skutečnému stavu v terénu. 
Historie ukázala, že spolehnout se 
pouze na ohlašovací povinnost vlast-
níků, která je dána katastrálním zá-
konem, nedostačuje, často i proto, že  
o ní vlastníci vůbec nevědí. Ka-
tastrální úřady proto přistoupily  
k provádění revize katastru. 

Předmětem revize jsou např. 
hranice pozemků, obvody budov, 

druh pozemku a způsob využití po-
zemku apod. 

Zástupci katastrálního úřadu 
nejprve porovnáním katastrální 
mapy s ortofotomapou a následnou 
pochůzkou v terénu zjišťují skutečný 
stav, který porovnávají se stavem 
evidovaným. Následně projednávají  
s dalšími orgány veřejné moci (ob-
cemi, stavebními úřady, orgány 
ochrany zemědělského půdního 
fondu atd.) možné způsoby od-
stranění zjištěných nesouladů. Poté 
se zástupci katastrálního úřadu snaží 
vlastníky s bydlištěm v místě konání 
revize osobně seznámit se zjištěnými 
nesoulady a projednat s nimi způso-
by jejich odstranění.

Pokud vlastník není přítomen 
projednání a ani si nedomluví jiný 
termín, nebo se jedná o vlastníka  
s pobytem mimo území s probíha-
jící revizí, vyzve ho katastrální úřad 
k projednání písemnou pozvánkou 

zaslanou na adresu trvalého pobytu.
Změny nevyžadující doložení lis-

tiny, jako jsou např. vybrané změny 
druhu pozemku či odstranění zápisu 
neexistující stavby, se do katastru 
zapíší z moci úřední, případně na 
základě potvrzení orgánu veřejné 
moci.

U změn vyžadujících doložení 
listiny, jako je např. zápis nové stav-
by, vyzve katastrální úřad vlastníka  
k předložení těchto listin.

Cílem revize je dosažení co nej-
většího souladu skutečného stavu 
se stavem evidovaným v katastru 
nemovitostí.

Provádění revizí nemá vliv na 
povinnosti vlastníků ohlašovat ka-
tastrálnímu úřadu změny údajů ka-
tastru týkající se jejich nemovitostí 
stanovené v katastrálním zákoně. 
Změny nevyřešené v rámci revize 
nebo nové změny je i nadále vlastník 
povinen ohlašovat.  (red)

Drahomír Plšek,

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

sERvis a moNtáŽ
PLyNových KotLŮ

tel.: 777 052 866

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

městská policie otrokovice vy-
hlašuje výběrové řízení na pozici 
strážník/strážnice. 

Podmínky výběrového řízení:
Nástup: 1. 3. 2023 (dohoda o nástupu 
možná),
smlouva: na dobu určitou, nástup, 
po zapracování na dobu neurčitou
místo výkonu práce: pracoviště 
Městské policie Otrokovice
Požadavky pro vznik pra-
covního poměru: 
• občan České republiky
• věk nad 18 let
• střední vzdělání s maturitní 
zkouškou
• bezúhonnost dle zákona  
č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• spolehlivost dle zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii
• zdravotní způsobilost dle zákona  
č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• dobrá znalost práce na PC (Word, 
Excel)
•  komunikativní předpoklady, zvlá-
dání stresových situací, iniciativní
a samostatný přístup k práci, vysoké 
pracovní nasazení

• řidičský průkaz skupiny B
• kvalifikačním požadavkem výkonu 
strážníka městské policie je držení 
zbrojního průkazu skupiny „D“ dle 
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (získání zbrojního 
průkazu je organizováno vedením 
MP)
Nabízíme:

• 5. platovou třídu při nástupu,
po splnění stanovených 

odborných předpokladů  
8. platovou třídu
• trvalé vzdělávání 

• příspěvek na stravování, 
na prevenci a posílení zdraví, 

příspěvek na rehabilitace a ma-
sérské služby, příspěvek na penzijní 
připojištění
• program na podporu zdravého 
životního stylu
 výběrové řízení obsahuje:
• testy tělesné zdatnosti
• speciální psychologické vyšetření 
(testy)
• pohovor s výběrovou komisí
Uchazeči předloží písemnou při-
hlášku, která musí obsahovat tyto 

náležitosti:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo bydliště
• číslo občanského průkazu
• souhlas s využitím osobních údajů 
pro účely výběrového řízení
• kontaktní spojení (telefon, e-mail)
• datum a podpis.
K písemné přihlášce je nutné doložit
životopis zaměřený na údaje o do-
savadních zaměstnáních, odborných 
znalostech a dovednostech, originál 
výpisu z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce, ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, čestné prohlášení podle 
§4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii.
Přihlášky k výběrovému řízení 
zasílejte nejpozději do 31. ledna 
2023 v obálce označené heslem 
„vř strážník mP“ na adresu:
Městská policie Otrokovice
Ing. Tomáš Gromus – ředitel MP
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice

výběrové řízení na obsazení pozice strážník/strážnice

Katastrální úřad provede v otrokovicích revizi katastru nemovitostí

FILMOVÝ 
APOŠTOLÁT 

BAKHITA 1. DÍL

Příběh černošské otrokyně a řeholnice 
Bakhity, mladé dívky ze Súdánu, kte-
rou papež Jan Pavel II. prohlásil v roce 
2000 za svatou.

6. února v 18.30 hod
sál pod kostelem sv. Vojtěcha

PoZváNKa
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otrokovický školní svět v barevných obrazech

trávníky. Závěr loňského roku si na ZŠ Trávníky užili nejenom žáci, ale i jejich pedagogové. První sněhová nadílka doslova vybízela k tomu přesunout tělocvik ven a vyměnit 
klasické tělocvičné nářadí za boby či saně. Své kuchařské umění zase měli možnost předvést žáci v rámci školní soutěže Masterchef a závěrečnou třešničkou na dortu bylo 
zpívání vánočních písní před školou, které si pro žáky a jejich rodiče připravili zaměstnanci školy za doprovodu houslí a kytary.  Více fotografiíí najdete na www.zsotrtrav.cz.

ZUŠ. Nádherný předvánoční čas si užily také děti ze ZUŠ Otrokovice. Vánočním koncertem v Kvasicích se rozloučily s loňským rokem, taneční besídku zase uspořádaly dívky  
z tanečního oboru a děti z literárně-dramatického a hudebního oboru vyrazily potěšit svými písněmi obyvatele SENIORU. Více fotografií najdete pomocí QR kódu.

Jak co nejvíce žáky zaujmout 
a motivovat, aby na důležité  
a podstatné znalosti přišli sami? 
To je otázka, kterou si položili 
vyučující přírodovědných i spole-
čenskovědních předmětů na ZŠ  
T. G. Masaryka a zapojili se do vzdě-
lávání o badatelské metodě výuky.

V tomto školním roce vyučující 
dějepisu spolu s žáky devátého 
ročníku postupně otestují čtyři 
výukové badatelské lekce na různá 
témata moderních dějin, např. Jak 
viděli Masaryka? nebo Mnichov 
1938: Jaká území byla odtržena.  
V úvodu lekce si žáci pokládají ba-
datelskou otázku, fakta získávají  
z dokumentů a pramenů v digitální 
dílně HistoryLab a vyústěním je in-
dividuálně formulovaná odpověď. 

Důležitou součástí je také sna-

ha naučit žáky sebehodnocení 
vlastní práce formou nastavení 
konkrétních kritérií, která postupně 
povedou od sumativního k for-
mativnímu hodnocení. Díky práci  
s vzdělávací aplikací si žáci osvojují 
dovednosti a principy historického 
myšlení, a tak rozvíjejí svou histo-
rickou gramotnost.

Podobným inovativním způso-
bem pracují žáci prvního stupně  
v přírodovědě a starší žáci v chemii 
a přírodopise.

Věříme, že všechny dovednosti  
a schopnosti, získané tímto pří-
stupem k výuce, budou pro žáky 
přínosné do dalšího praktického 
života a pomohou jim i při studiu 
na středních školách.
 Pavlína herentinová,
 ZŠ T. G. M.

Badatelská výuka na ZŠ t. G. masaryka
Když jsem měl asi sedm let, pokoušel 
jsem se hrát se svým dědou šachy. Ale 
když pořád dostáváte mat, moc se 
vám do další hry nechce. Tak jsem se 
na to tzv. vybodl. Po nějaké době jsem 
na šachy zase někde narazil a hlavou 
mi běželo, že správný chlap to přece 
nevzdává (aspoň tak mi to pořád tvrdí 
taťka). Tak jsem šel do toho znovu. 
Ale musím se sebekriticky přiznat, že 
hlavní motivací bylo porazit dědu….
to je začátek mého příběhu. 

Ze skládání Rubikovy kostky, kte-
rá je mou vášní, jsem plynule přešel 
na šachy. Bylo mi jedenáct let a chtěl 
jsem je umět. Vyhledal jsem si na 
internetu různé šachové lekce a učil 
jsem se podle nich sám. Byly to sice 
jen základy, ale zatím mi to stačilo. Pak 
jsem na internetu začal hrát proti ná-
hodným soupeřům, ale výsledky byly 
žalostné. Jedna prohra za druhou. Tak 
jsem po pár měsících skončil. Ale osud 
tomu asi chtěl, že jsem se jednoho 
dne příšerně nudil, tak jsem si na netu 
našel zase náhodného soupeře a ej-
hle – remíza! To mi dodalo další chuť 
do práce.

Začal jsem si dělat rozbory svých 
šachových partií a učil jsem se  
z vlastních chyb. Ale moc mě už ne-
bavilo hrát na internetu – chtěl jsem 

pořádného soupeře.  Tak začalo moje 
šachové přátelství s Majkeem. Hráli 
jsme skoro pořád – o přestávkách, 
po škole, o víkendu přes internet… 
A začali jsme mít i pár dalších příz-
nivců z řad spolužáků. Jednou nás 
viděl pan učitel Volčík, který je sám 
skvělým šachistou (což jsme vůbec 
netušili) a rozhodl se, že ve škole za-
loží šachový kroužek. Začali se k nám 
přidávat další a náš šachový klan se 
pomalu rozrůstal. 

Vždy, když máme pocit, že už jsme 
velmistři a mohli bychom se zařadit 
mezi Karpova a Kasparova, pan Vol-
čík nás hned přesvědčí o opaku. Prý 
skromnost nade vše. Ale nějaká mo-
tivace je potřeba. Proto jsme se vydali 
na dva šachové turnaje. Zatím to není 
žádná sláva (i když jednou jsme byli 
třetí!), ale moc nás to baví. Navíc jsme 
parta, s níž je sranda, a našimi výkony 
udržujeme pana učitele neustále v ša-
chu. Někdy mi šachy tak vrtají hlavou, 
že se zapomenu a ptám se pana Vol-
číka na ně i v zeměpise.

Dědu už v šachách porazím jako 
nic, ale pan učitel je pro mě stále ještě 
dost tvrdý oříšek. Rozhodně to ale 
nevzdávám… Už jenom pro ten pocit, 
že v něčem porazíte svého učitele!!! 
 matěj, 7. B

Dámský gambit na mánesce
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Krejčovské 
služby

Nabízím opravy oděvů  
i zakázkové šití

Tel.: 603 300 555
mlcakovalenka@seznam.cz

Otrokovice

Máme zájem o Váš názor, řekněte 
nám – jak vnímáte místní školství?
Na Otrokovicku se od roku 2014 
realizuje místní akční plánování 
ve školství. Za tu dobu se po-
dařilo pro zkvalitnění škol zajis-
tit finanční prostředky nejen na 
opravy a údržby včetně zkvalitně-
ní vnitřních prostor, ale také pro 
pracovníky škol na jejich další 
vzdělávání, společné projekty 
na podporu talentovaných a zví-
davých žáků, prevenci rizikových 
jevů aj. Snažíme se naplňovat naši 
vizi: „Škola a rodina provádí děti 
světem informací. Každé dítě si 
nachází vhodnou strategii učení 
a umí se přizpůsobovat měnícím 
se požadavkům světa. Pozitivní at-
mosféra na škole ovlivňuje život 
v obci a opačně. Z pohledu žáka, 
pedagoga i rodiče je vzdělávání 
radostí.“

Nyní stojíme na prahu nového 
dotačního období a zabýváme 
se otázkou, na co se ve školách 
zaměřit. Rádi bychom znali Váš 
„rodičovský“ názor, pohled, co se 
vám ve školách zamlouvá a co je 
naopak třeba zlepšit v místních ZŠ, 
MŠ, DDM a ZUŠ.

Vyplňte, prosím, krátký dotaz-
ník, ať už on-line (zveřejněný na 
webových stránkách města Otro-
kovice, příp. naskenujte QR kód) 
či v papírové podobě (k dispozici 
na podatelně MěÚ Otrokovice). Na 
Vaše odpovědi se budeme těšit do 
konce února 2023.

Děkujeme, že Vám není školství 
lhostejné! 
 Barbora Galatík Šopíková, 
 vedoucí odboru školství a kultury

Dotazník najdete zde:
 

Mezinárodní projekt The Well 
realizuje město Otrokovice od 
září minulého roku. Jeho cílem je 
v následujícím dvouletém období 
prozkoumat možnosti, jak zajistit 
rovné příležitosti ve vzdělávání 
všem žákyním a žákům a zároveň 
najít vynikající příklady dobré 
praxe v oblasti řízení škol. Téma-
tem studijní cesty do Irska bylo 
začleňování dětí ze znevýhodně-
ného prostředí, případně dětí  
s handicapem, do běžného vzdě-
lávacího proudu. 

„Společně s pedagogy z Portu-
galska, Rumunska a Chorvatska 
jsme navštívili základní školu Clad-
dagh NS, která je rovněž partne-
rem projektu. Na programu byla 
nejen prezentace systému irského 
základního školství, ale i návštěva 
nejrůznějších vzdělávacích institucí 
jako například Univerzita v Galway, 
zařízení pro další vzdělávání peda-
gogických pracovníků a také míst-
ní komunitní centrum, které nabízí 
volnočasové aktivity pro děti ze 
znevýhodněného prostředí,“ po-

psala vedoucí odboru školství Bar-
bora Galatík Šopíková.  

Účastníci studijní cesty ab-
solvovali také několik workshopů. 
Stěžejními tématy bylo řízení ško-
ly, dále well-being ve škole nebo 
způsoby, jak společnost, případně 
škola mohou přistupovat k začle-
ňování znevýhodněných dětí do 
škol a celé komunity. „Studijní cesta 
nám umožnila nacházet společné 
styčné body v přístupu k dětem  
i zaměstnancům školy z pohledu 
vedení. Oslovil nás zejména sys-
tém podpory nově nastupujících 
ředitelek, ředitelů škol. S poznatky  
z této cesty budeme dále pra-
covat,“ uvedl místostarosta Petr 
Ťopek. Nadcházející aktivitou  
v projektu je studijní aktivita  
v Portugalsku, která bude tematicky 
zaměřená na střední článek řízení 
ve školství.

Svět vzdělávání se překotně vy-
víjí, stále se objevují nové podně-
ty, poznatky a trendy. Školství je  
v něm ovšem jakási obří loď, která 
svůj kurz mění jen pomalu. „I když 

nám výzkumy potvrzují, že začína-
jící učitelé učí podle vzorů, s nimiž 
se sami setkávali, požadavky jsou 
dnes zcela jiné. Monotónní výklad 
u tabule už nestačí, žáky je třeba 
aktivizovat. Učitelé už nejsou pri-
márně zdrojem informací, ale spíše 
otevírají brány svého oboru,“ míní 
Barbora Galatík Šopíková s tím, že 
pravě příklady dobré praxe mohou 
pomoci určit optimální a efektivní 
směr moderního vzdělávání.

„Téma školství často vzbuzuje 
bouřlivé debaty, kdy se každý  
z nás cítí být odborníkem, protože 
do školy přece chodil každý a všich-
ni vědí, jak se má učit. Ale zamyslet 
bychom se měli především nad 
tím, zda obstojí učitel z našeho 
dětství ve 21. století, jakým výzvám  
v dnešním přetechnizovaném 
světě čelí, co by měl znát, umět  
a bez čeho se neobejde. Pravidelně 
hledáme odpovědi na tyto otázky 
v rámci setkávání mezi odborníky 
na území republiky. Díky projektu 
máme možnost hledat odpovědi 
i na mezinárodním poli,“ uzavřela 
Barbora Galatík Šopíková.

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

Projekt ukazuje nové příležitosti v základním školství
Získat inspiraci v oblastech efektivního vedení a vytváření 
příznivých podmínek pro žáky i učitele ve školách si klade za 
cíl mezinárodní projekt The Well finančně dotovaný z progra-
mu Erasmus+. V rámci něj absolvovala desetičlenná delegace 
složená ze zástupců vedení města Otrokovice a pedagožek ze 
základních a mateřských škol v ORP Otrokovice studijní cestu 
do irského města Galway.

DotaZNíK

iNZERcE
Správné poskytnutí první pomo-
ci může zachránit život, proto je 
nutné se s jejími základy sezná-
mit již ve školním věku. Městská 
knihovna Otrokovice, jako oddě-
lení odboru školství a kultury, zor-
ganizovala pro žáky otrokovických 
základních škol kurz „První pomoc 
nanečisto“. 

V průběhu čtyř hodin se žáci se-
znamovali s předlékařskou první 
pomocí u stavů člověka, který je 
akutně ohrožen na životě. „Vy-
zkoušeli si například situace, kdy 
se člověk dusí, je v bezvědomí, 

krvácí nebo je třeba jej resuscitovat. 
Záchranáři mají systém nastaven 
tak, že čím důležitější záchrana  
v dané situaci je, tím více si ji žáci 
procvičí. Celý kurz je tak řadou 
praktických nácviků a modelových 
situací,“ přiblížila vedoucí Městské 
knihovny Otrokovice Veronika 
Zbíralová. 

Tým zdravotníků, který kurz or-
ganizuje, vidí obrovský význam  
v systému přednemocniční péče  
a zejména v nezbytnosti poskytnutí 
první pomoci laiky na místě udá-
losti. „Bez všech pomáhajících lidí 

na místě by základní kámen péče 
selhal. Proto investujeme  svoji 
energii do zážitkových kurzů, kde 
vzděláváme širokou veřejnost. 
Naším cílem je využít potenciál 
samotných lidí, jejich rukou a zís-
kané jistoty v sebe sama. Protože 
doba, než přijede záchranka, se 
může zdát neskutečně dlouhá. 
Společně s účastníky kurzu dává-
me tomuto času smysl a zvyšujeme 
šanci na přežití těch, co první po-
moc potřebují,“ zdůraznila Kateřina 
Bořutová, šéflektorka kurzu První 
pomoc nanečisto.  (vac)

Školáci si vyzkoušeli první pomoc nanečisto
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Dotace má podpořit především 
domácnosti v rodinných domech 
obývaných invalidními důchodci 
třetího stupně, starobními důchod-
ci nebo lidmi, kteří od 12. září 2022 
pobírali příspěvek na bydlení.

Peníze mohou vynaložit zejmé-
na na renovace menšího rozsahu. 
Mohou například zateplit fasádu, 
střechu anebo strop pod půdou 
domu. Stát přispěje také na výměnu 
oken a vchodových dveří. Na jeden 
rodinný dům takto mohou zájemci 
získat až 150 tisíc korun.

Na rozdíl od programu Nová 
zelená úsporám mohou žadatelé 
získat plnou podporu, nemusí tedy 
část projektu financovat z vlastních 
peněz. Navíc pokud byly stavební 
úpravy provedeny po 12. září 2022, 
mohou lidé zažádat o dotace  
i zpětně. V takovém případě musí 
doložit zprávu o realizovaném opat-
ření a také jeho fotodokumentaci.

O dotace se žádá elektronicky. 
Podle ministerstva potřebují zájemci 
doklad o vlastním bankovním účtu, 
formulář odborného posudku, fo-
todokumentaci stávajícího stavu  
a potvrzení prokazující čerpání dů-
chodu či příspěvku na bydlení. Pro 
doložení důchodu stačí aktuální vý-
měr důchodu. Pokud ho nelze do-
hledat, vystaví potvrzení o pobírání 

důchodu každá pobočka OSSZ na 
počkání. K doložení příspěvku na 
bydlení postačí rozhodnutí o při-
znání příspěvku v daném období.

Příjem žádostí probíhá do 31. srp-
na 2024, nebo do vyčerpání peněz. 
V případě rychlého vyčerpání je 
Ministerstvo životního prostředí 
připraveno přidat další finance, aby 
příjem žádostí mohl kontinuálně 
pokračovat. „Pokud máte možnost, 
řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. 
Obrátit se můžete na zástupce Míst-
ních akčních skupin a konzultačních 
středisek EKIS, kteří poradí, jaká opat-
ření jsou ve vašem domě vhodná 
a pomohou s celým procesem od 
podání žádosti až po doložení rea-
lizace úsporných opatření. Kontak-
ty na poradce v jednotlivých krajích 
najdete na stránce Poradenství pro 
NZÚ light,“ sdělují stránky novaze-
lenausporam.cz.  Lenka vaculová,

 tisková mluvčí

Zelená úsporám Light odstartovala: 
lidé mohou získat až 150 tisíc korun

Střední průmyslová škola Otrokovi-
ce má dlouholetou tradici a spolu-
pracuje s více než sto zaměstnava-
teli ve Zlínském kraji.  Své znalosti 
a dovednosti si žáci ve firmách 
upevňují formou odborného vý-
cviku, souvislých odborných praxí, 
exkurzí, stáží.  Některé firmy  pod-
porují školu i materiálně – pomáha-
jí s vybavením odborných učeben 
či poskytováním stipendií žákům. 

Žáci se aktivně účastní řady 
odborných soutěží, olympiád. Za 
posledních 10 let jsme se zapojili 
do 13 zahraničních projektů Eras-
mus+ napříč celou Evropou. Po-
znávání nových učebních přístupů 
i srovnání s ostatními evropskými 
středními školami je přínosem 
nejen pro žáky, ale i naše učitele. 

Školu a její studijní obory před-
stavují žáci společně s učiteli při 
listopadových dnech otevřených 
dveří a na přehlídkách středních 
škol v jednotlivých krajských 
městech. Škola se každoročně 
prezentuje na  Noci vědců, kterou 

pořádá Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně.

Tradiční Noc alchymistů  určená 
pro širokou veřejnost se v prosin-
ci 2022 konala po dvouleté pauze 
přímo ve škole. Žáci 8. prosince roz-
svítili na chodbách více než 500 
svíček a předvedli 37 různých che-
mických pokusů, které prokládali 
svými stylovými scénkami. 

Nedílnou součástí školy je vě-
decko-technický park Experi-
mentárium, který vznikl za úče-
lem seznámit žáky mateřských, 
základních a středních škol s pří-
rodními vědami hravou formou.

Od 11. ledna se každou středu 
až do 22. února (s výjimkou jarních 
prázdnin) konají odpolední dny 
otevřených dveří v době od 13  do 
17 hodin. Cílem je umožnit návště-
vu školy i těm, kteří nestihli navští-
vit listopadové dny otevřených 
dveří a ověřit si, že Střední průmys-
lová škola je škola pro život. 
 Jana cenková,
 Zkola.cz

sPŠ otrokovice – škola pro život!

Úspěšné projekty realizované  
v Otrokovicích v sociální oblasti 
se staly inspirací pro město Uher-
ský Brod, jehož zástupci navštívili 
radnici, aby si poslechli příklady 
dobré praxe zaměřené zejména na 
sociální bydlení. 

Housing First and Housing-led 
jsou dva na sebe navazující 
projekty realizované od roku 2020 
s plánovaným ukončením v roce 
2025. Rozpočet obou projektů  
v souhrnné výši 17,3 milionu ko-
run je financován Evropským so-
ciálním fondem a rozpočtem Čes-
ké republiky v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost a Za-
městnanost plus. Cílem projektů 
je zajistit standardní bydlení lidem 
v bytové nouzi a prostřednictvím 
sociální práce tyto osoby začlenit 
do běžného způsobu života.  
„V rámci předávání zkušeností jsme 
se bavili o přínosech projektů pro 
obyvatele města, nastavení soci-
ální práce a pravidel přidělování 
městských bytů. Současně jsme 

porovnávali aktuální situaci obou 
měst, jak v oblasti bydlení, tak  
v dalších oblastech podpory lidí 
v nepříznivé sociální situaci. Řeč 
přišla i na financování projektů  
a celkově na prostředky určené do 
sociální oblasti,“ přiblížil místosta-
rosta Otrokovic Petr Ťopek, který 
má ve své gesci oblast sociálních 
služeb.

Stejně jako nyní Otrokovi-
ce předávají vlastní zkušenosti 
dalším městům, na počátku rea-
lizace projektů se pracovníci 
města také inspirovali tam, kde 
projekty fungují a jsou úspěšné. 
„Pro Housing First nám bylo příkla-
dem nejen Brno, které bylo v roce 
2018 průkopníkem v této oblasti 
v České republice, ale také Vídeň, 
která je špičková v rámci Evropy, 
a v průběžném kontaktu jsme  
i s celou řádkou dalších českých 
a moravských měst, která aktivně 
řeší téma bezdomovectví,“ doplnil 
Josef Zdražil, vedoucí projektové-
ho řízení.  (vac)

sociální projekty otrokovic jsou inspirací 
pro další města

Ministerstvo životního prostředí začalo od 9. ledna přijímat 
žádosti o dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám 
Light. Díky dotacím ve výši až 150 tisíc korun si mohou lidé  
provést rychlé a jednoduché zateplení svých domů. 

Pro otrokovice a okolí je 
kontaktním pracovištěm  mas 
severní chřiby a Pomoraví, z.s.:

ing. hana Ryšková:
tel.: 604 366 154

e-mail: manager@mssschp.cz
Jana Dorogy:

tel.: 603 985 034
konzultace@masschp.cz

Jsou roztomilé, vypadají jako bobři 
a lidé je chodí často krmit. Jenomže 
ve skutečnosti jde o nutrie, které 
nejenomže přenáší různé nemoci, 
ale pokud se přemnoží, dokážou 
zcela spást pří-břežní vegetaci  
a rozhrabat břehy. Jejich hluboké 
nory mohou vést až k sesuvu půdy 
nebo dokonce pádu stromů.

Přestože jsou v okolí řeky 
Dřevnice rozmístěny cedule s va-
rováním, aby lidé nutrie nekrmili, 
stále se najde hodně těch, kteří jim 
přilepší nějakou tou zeleninou či 
ovocem. A obzvláště děti toto kr-
mení vítají a je pro ně zpestřením. 
Zatímco přikrmování kachen 
(pokud nejde o čerstvé pečivo) ne-
přinese žádné škody, přikrmování 
nutrií může být nebezpečné. 

Nutrie je původně druh po-
cházející z Ameriky, kde má svoje 
přirozené nepřátele. U nás se 
nutrie chovaly pro produkci masa 
a kožešiny. Problém nastal v době, 
kdy unikly do volné přírody, kde 
přirozené nepřátele nemají. Jejich 
jediným nepřítelem je zima, která 
alespoň z části dokáže zredukovat 
jejich populaci minimálně o mlá-
ďata, která zimu obvykle nepřežijí. 
Pokud nejsou intenzivně přikr-
mována. 

„V takových případech potom 
dochází k nekontrolovatelné-
mu množení nutrií, které budují 
nory v březích řeky, sešlapávají 
a devastují samotné břehy, kte-
ré jsou následně odplavovány 

vodou, znečisťují břehy svými vý-
kaly a mohou tak přenášet různá 
onemocnění. V neposlední řadě 
mohou při pocitu ohrožení způ-
sobit poranění,“ podotkla vedoucí  
odboru životního prostředí  otro-
kovické radnice Anna Pšejová.

Nutriím obvykle bohatě stačí to, 
co nestačí spořádat kachny. „Do-
držujme odstup a nechejme pů-
sobit i přírodu. Byť se to v dnešní 
době může zdát kruté, i smrt 
slabých jedinců patří do kolobě-
hu života. Při dodržování těchto 
pravidel se tak předejde zranění  
a možná i nechtěnému pře-
množení nutrií ve městě a ná-
sledným opatřením, která by 
musela přijít,“ upozornila dále 
Anna Pšejová s tím, že pracovníci 
odboru životního prostředí spolu 
se správcem toku situaci kolem 
počtu nutrií neustále monitorují. 
 (šar)

Nekrmte nutrie! vypadají roztomile, ale škodí
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Turnaje se letos zúčastnilo 413 
týmů ze 7 zemí světa. Ty byly rozdě-
leny do patnácti kategorií. 

Na zkušenou  do Švédska vyrazili 
i mladší žáci Panthers Otrokovice, 
kteří se rozhodli pro spolupráci se 
spřízněným klubem Bivoj Litvínov, 
které doplnil  zástupce Zlína Lions,  
a vytvořili jeden společný tým pod 
názvem AVALANCHE – CZECH 
TEAM. Hlavním cílem bylo změřit 
své síly s vyhlášenými švédský-
mi týmy, neboť  Švédsko je pova-
žováno za kolébku florbalu a patří 
k nejlepším na světě. V kategorii B12, 
ročníku 2010, se přihlásilo 55 týmů.

Hned v úvodu čekal na mla-
dé Pantery nepříjemný soupeř 
– věhlasný švédský Pixbo. Navíc Ot-
rokovičtí  dorazili na zápas s malým 
zpožděním, takže rozcvičku nahra-
dil úprk od tramvaje na halu a kluci 
se vrhli do zápasu ihned a bez pří-
pravy. Zápas ale zvládli na výbornou  
a slavili první vítězství 7:1.

Přes všechny počáteční komplika-
ce nakonec otrokovičtí suverénně 
ovládli základní skupinu a po 
5 vítězstvích a skóre 67:2 postoupili 
přímo do osmifinále.

Tam je čekal vítěz 9. skupiny, švéd-
ský Bergs IK. Svého soupeře hráči 

potkali po cestě na halu, kdy jim do 
zad zpíval oslavný vítězný chorál. Po 
5 minutách na hřišti jim už ale ne-
bylo moc do zpěvu a Panteři přehráli 
urputně bránícího soupeře 8:2.

V pozdních nočních hodinách je 
čekala čtvrtfinálová partie s Rytíři 
z Kladna na nejkrásnější florbalové 
hale turnaje, v Partille aréně. S kluky 
z Kladna měli Panteři ještě nevy-
řízené účty, když je vloni na turnaji  
v Plzni vyřadili v semifinále. Ve Švéd-
sku ale nastala kýžená odplata a po 
přesvědčivém výkonu 11:3 se tým 
Panterů dostal do semifinále, kde 
na ně čekali Snipers Bratislava. Kluci 
nenechali nic náhodě a měli zápas 
celou dobu pod kontrolou. Nakonec 
zvítězili 7:2 a slavili postup do finále.

Velkolepé finále proti domácímu 
švédskému týmu Växjö IBK U na hale 
Valhalla mělo úžasnou atmosféru, 

v publiku se mačkalo více  než 500 
diváků. Zápas byl od začátku vel-
mi vyrovnaný a všichni kluci si po 
4denním zápasovém kolotoči mu-
seli sáhnout až na dno svých sil. 
I přesto, že si v druhé polovině vy-
tvořili dvoubrankový náskok 3:1, sou-
peř dokázal díky rychlým brejkům 
srovnat na 3:3 a zápas musely roz-
hodnout samostatné nájezdy. Hr-
dinou se stal brankář Maťa Arazím, 
který soupeře dokonale vychytal,  
a nezklamali ani útočníci, kteří 
proměnili 3 nájezdy. Panteři tak 
mohli slavit své největší vítězství!
Pro všechny kluky to byla velká 
zkušenost a spousta krásných zá-
žitků a pro fanoušky úžasná po-
dívaná! Děkujeme všech hráčům 
za skvělou reprezentaci klubu  
a těšíme na další letošní turnaje!
 Navláčil Panthers otrokovice

Obrovského úspěchu dosáhli mladší žáci Panthers Otrokovice. 
Z největšího dětského florbalového turnaje Gothia Innebandy 
cup, který se konal  5.–8. ledna ve Švédsku, si přivezli zlato. 

mladí Panteři přivezli zlato ze švédského turnaje Gothia innebandy

PŘIJĎ FANDIT PANTERŮM! 
27. 1. 2023   SOKOLI Pardubice
10. 2. 2023   BLACK ANGELS
19. 2. 2023   FBC 4CLEAN ČESKÁ LÍPA
Začátky utkání v 18 hod.

Sleduj nás na sociálních sítích
PanthersOtrokovice panthersotrokovice

tříkrálový běh na 10 km vyhrál filip  vabroušek

Klub gymnastického aerobiku BK 
Otrokovice zažil úspěšný rok 2022, 
ve kterém se jeho členky umis-
ťovaly na předních příčkách ab-
solvovaných soutěží. Na mistrov-
ství ČR získaly celkem 6 medailí, 
 a to čtyři stříbrné a dvě bronzové. Za 
zmínku stojí také dvě čtvrtá místa, 
kdy děvčatům chyběly na medailové 
pozice pouze setiny bodů. 

Prestižní mezinárodní sou-
těž Pohár federací ČR a SR za rok 
2022 otrokovická děvčata ovlád-
la s přehledem. Pohár federací 
je složen ze čtyř samostatných 
závodů mezi ČR a SR, kde je ná-
sledně vyhlášen celkový vítěz  
v každé kategorii. Ve 22 případech 
stála děvčata na stupních vítězů. 
Vybojovala 7 zlatých, 10 stříbrných 
a 5 bronzových medailí. Tento vý-

sledek jim zajistil celkové vítězství  
v kategorii NG trojic a pětic. Celkové 
2. místo v kategorii NG obsadila  
v sólových sestavách Inna Volková. 

Všechny členky pětičlenného 
týmu v kategorii 6–8 let jsou v ka-
tegorii jednotlivkyň v celkovém 
umístění Poháru federací ČR a SR 
za rok 2022 v TOP 10. Dívky úspěšně 
reprezentovaly město také na zá-
vodech Czech aerobic open a Slovak 
aerobik open. Závodů se pravidelně 
účastní a o vynikající výsledky se 
zasadily I. Volková, M. Vaculová, 
E. Čablová, E. Srnová, K. Tkadle-
cová, N. Pejšová, K. Doleschalová, 
E. Ambruzová, J. Ambruzová,  
Z. Sedláčková, S. Ševečková,  
V. Klofáčová, T. Ernestová, A. Tkadle-
cová, S. Běhávková, T. Dohoráková, 
A. Matějíčková.   (red)

Gymnastický aerobik slavil úspěšný rok

Vítězem šestého ročníku Tříkrá-
lového běhu se stal Filip Vabrou-
šek (AK Zlín). Desetikilometrovou 
trať s převýšením 200 m zaběhl za 
47:19,66 s. 

Oblíbený trailový běh se ode-
hrál 7. ledna v aerálu Kynologické-
ho klubu v Otrokovicích a přilákal 
více než 130 soutěžících. Ti si mohli 
vybrat, zda poběží trasu 5, či 10 ki-
lometrů dlouhou. Hlavní závod se 
běžel na dva okruhy.

Kromě zdolání kopce Tresný 
se závodníci museli popasovat 
ještě s jednou výzvou. „Vzhledem  
k teplému počasí, které jsme zatím 
ještě na závodech nezažili, čekal 
na účastníky poměrně bahnitý te-
rén. Z tohoto důvodu jsme museli 

přizpůsobit i doběh  bezpečnost-
ním podmínkám,“ vysvětlil se 
Vlastimil Bukovjan, jeden z  členů 
organizačního týmu. 

Hlavní závod vyhrál Filip Vabrou-
šek, druhý skončil se ztrátou 
23 sekund Jakub Janda (Rohálov 
Bike). Z žen si v hlavním závodu nej-
lépe vedla Barbora Macurová (Salo-
mon tomorrow is yours),  která na 
první pozici doběhla v čase 48:44 s.  
Pětikilometrovou trať ovládl Mi-
roslav Kovařík (KČT Slečinky Na-
pajedla) s časem 26:37, mezi žena-
mi dominovala Iva Kavánková 
(SKOB Zlín) s časem 28:14s.

Kromě dospělých si mohly za-
soutěžit i děti, a to na trasách v dél-
ce 100, 400, 800 či 1 200 m.  (šar)
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Výběr kraje v čele s bývalým 
stoperem Slavie Praha a Zlína Jaku-
bem Jugasem v tradičním charita-
tivním přátelském utkání podlehl 
domácímu týmu SK Baťov 1930 3:4. 
Tento nevšední duel si nenechaly 
v první svátek vánoční ujít zhruba  
čtyři stovky diváků. „I když výsledek 
byl opět druhořadý, prohrát jsme 
nechtěli. Bohužel jsme soupeře 
podcenili a zapomněli, že už nehraje 
krajský přebor, ale divizi. Domácí 
jsou na tom lépe než v minulosti, 
my jsme ale neproměnili moře vy-
ložených šancí, což nás stálo vítěz-
ství,“ okomentoval zápas organizá-
tor vánoční benefice Jakub Jugas.

Tým domácích se v prvním polo-
čase dostal do dvoubrankového 
vedení a vedení si tým i přes inka-

sované tři góly uhlídal. O branky 
Baťova se postarali Ondráš, Sotolář 
a Krajča, jeden gól si vstřelil soupeř 
sám.

V brance výběru se opět objevil 
útočník Tomáš Poznar. V týmu se 
také objevili ligoví brankáři, Nguyen  
s Dostálem a Šiškou či Novákem,  
v poli hráli třeba plzeňský Libor 
Holík, ex-zlínští Lukáš Holík a Bar-
tolomeu, kroměřížský Houser a další 
známé tváře. Naopak reprezentanti 
Doležal s Chorým a Michalem Sa-
dílkem se na poslední chvíli omlu-
vili. 

Součástí fotbalového klání byla 
také benefiční akce, díky níž se vy-
bralo 405 tisíc korun. Tato částka 
překonala dosavadní loňský rekord. 
„Jsem moc rád, že se nám zase po-

vedlo posunout laťku o kousek výš. 
Vybraná částka byla znovu nadstan-
dardní, na podobné akce ojedinělá,“ 
pochvaloval si Jugas.

Třicetiletému fotbalistovi se 
společně s přáteli v součtu všech 
pěti ročníků povedlo vybrat více než 
1,3 milionu korun. Každoročně bývá 
výtěžek věnován na léčbu či rehabi-
litaci vážně nemocných dětí, kterým 
pomáhá spolek Srdce na pravém 
místě. Tentokrát se finance rozdě-
lí mezi tři děti – Samíka, Pavlínku  
a Berunku.

Součástí akce byla také boha-
tá tombola i internetová dražba 
vzácných dresů či prodej virtuálních 
vstupenek pro ty, kteří se nemohli 
dostavit přímo na utkání.   

 sK Baťov 1930

sK Baťov zdolal výběr kraje, při benefici padl i rekord
Premiérovou výhru Baťova a také rekordní částku 405 tisíc ko-
run přineslo sváteční benefiční fotbalové utkání, které se ode-
hrálo 25. prosince na umělé trávě Sportovního areálu Baťov.

Zahrát si kopanou a užít si den plný 
sportu přijela v sobotu 7. ledna do 
Otrokovic téměř čtyřicítka dětí na  
2. ročník Novoročního turnaje před-
přípravek, nad kterým převzala zášti-
tu starostka města Otrokovice Hana 
Večerková.

Fotbalový turnaj na půdě Městské 
sportovní haly uspořádal otrokovický 
spolek SK Baťov. Kluby, které pracují 
s mládeží, tak seznamují malé hráče 
s atmosférou turnajů. Děti si zvykají 
na konkurenci a mají možnost po-
měřit své síly a dovednosti s jinými 

celky. To vše v atmosféře, kde je ve 
výsledku vítězem každý.

Do Otrokovic zavítalo kromě zá-
stupců SK Baťov dalších pět týmů  
z Bezměrova, Jaroslavic, Louk, Žlutavy 
a Mladcové. Hrálo se systémem 
každý s každým. „K vidění bylo jako 
obvykle spousta velkého nadšení  
a nasazení, všichni si turnaj bez-
pochyby naplno užili. Jak je u nás 
zvykem, celkové výsledky se nepo-
čítaly a týmy byly odměněny dle 
abecedního pořadí,“ uvedl ředitel 
turnaje Hynek Bršlica. Ceny pak pře-
dával místostarosta Otrokovic On-
dřej Wilczynski. „Věnovat svůj volný 
čas dětem se nám tisíckrát vrátí, pro-
to je třeba podporovat takto smě-
řované aktivity a děkovat těm, co se 
na nich podílí. Turnaj byl výborně 
připravený. Dík patří každému, kdo 
se podílel na organizaci v zázemí i na 
hřišti,“ poděkoval.  (vac)

mEmoRiáL 
miRosLava hLoBiLa

Nad turnajem převzala záštitu sta-
rostka města Otrokovice  Hana Večer-
ková.

4. ÚNoRa 2023

výKoP: 8:35 hoDiN
městsKá sPoRtovNí 

haLa otRoKovicE
Představí se týmy (2010 i mladší):
FK Lokomotiva Trnava, FC Vsetín, 
FC Trinity Zlín,  SK HS Kroměříž,  
1. FC Slovácko,  SK Baťov 1930 

Nejmladší fotbalisté se seznámili s atmosférou zápasů na Novoročním turnaji

Už příští měsíc odstartuje  
23. ročník Mezinárodního halové-
ho atletického mítinku, který 
pravidelně pořádá atletický oddíl 
TJ Jiskra Otrokovice ve spoluprá-
ci s Krajským atletickým svazem. 
Mítink se již tradičně uskuteční  
 v Městské sportovní hale Otrokovi-
ce, a to ve středu 8. února.

Otrokovický Mezinárodní halový 
atletický mítink si za dobu ko-
nání vybudoval své pevné místo 
mezi největšími atletickými ak-
cemi. „Svým zaměřením na děti, 
žactvo a nadějnou mládež, které 
v programu propojuje s nastu-
pujícími hvězdami nejen české  
a evropské atletiky, je jedinečnou 
sportovní akcí nejenom ve Zlínském 
kraji, ale i v rámci celé České repub-
liky,“ zdůraznil jeden z pořadatelů 
mítinku Aleš Prudký. 

O důležitosti závodu svědčí  
i fakt, že v době striktních zákazů ob-
držel mítink výjimku na uspořádání 
jako jediná mládežnická akce v České 
republice.  Ve středu 8. února bu-
dou po celý den v bohatém progra-
mu soutěžit děti všech kategorií.  
V podvečerní části programu se ve 
skokanských disciplínách představí 
české i zahraniční naděje juniorských 
kategorií U 23.  (red)

mezinárodní halový 
mítink startuje v únoru

správné odpovědi ze str. 4:
1) a 
2) a 


