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Město získá více financí na investice, 
zřídilo i nový Fond rozvoje a obnovy města

Slavnostní chvíle. Pro druháky třech otrokovických 
základních škol byl první říjnový týden velmi slavnostní. 
Uběhl totiž už rok, kdy se ještě jako prvňáčci pomalu učili 
číst a psát. a letos přišla ta chvíle, kdy mohli být oficiál-
ně prohlášeni za čtenáře. tohoto slavnostního přijímání se 
ujala starostka města Hana večerková, která se na dva dny 
proměnila v královnu a všechny druháčky otrokovických 
základních škol osobně pasovala na čtenáře. ještě před sa-
motným aktem ale museli všichni čtenáři učinit slavnostní 
slib, v němž se zavázali k tomu, že budou o všechny knížky 
náležitě pečovat, nebudou je poškozovat ani ničit. každý 
školák dostal, kromě drobného dárku od města, také čte-
nářský průkaz. a to znamená, že od této chvíle mají děti  
možnost navštěvovat knihovnu, půjčovat si a vyměňovat 
knížky. toho určitě využije i tereza kozlová ze Zš t. G. 
masaryka, která prý velmi ráda čte, a to už od svých pěti let. 
„nejraději mám dobrodružné příběhy. momentálně je moje 
nejoblíbenější knížka o holčičce, které se ztratí pejsek Punťa 
a ona jej hledá,“ prozradila čerstvě pasovaná čtenářka. Pa-
sování druháčků se v otrokovicích každoročně uskutečňuje 
v rámci Dne knihoven. ten letošní, již 23. ročník, nabídl 
opět celou řadu zajímavých akcí určených široké veřejnosti. 
Součástí byla burza knih, registrace do městské knihovny 
zdarma či prominutí pokut za nevrácení knih. nechyběla 
beseda se spisovatelem, malířem a sochařem jaroslavem 
kovandou na téma 30 let od sametové revoluce či s jiřím 
jilíkem, autorem knihy Žítkovské čarování.  
 (šar), foto: Šárka ŠARMANOVÁ

Druháky pasovala královna na čtenáře

až o dvacet milionů korun 
více na opravy chodníků i dal-
ší investice bude mít ve svém 
rozpočtu město otrokovice. 
tuto částku získá na základě 
zvýšení daně z nemovitosti, 
o níž rozhodlo na svém červ-
novém zasedání městské za-
stupitelstvo.
 město také kvůli tomu zalo-
žilo speciální fond rozvoje 
a obnovy města, do kterého 
bude vložena polovina z vy-
braných peněz daně z nemo-
vitosti.

Daň z nemovitosti je jedi-
ná daň, jejímž stoprocentním 
příjemcem je město samotné. 
v otrokovicích to bylo ještě 
do letošního roku zhruba jed-
nadvacet milionů, od příštího 
roku se tato částka vyšplhá až 
na 43 milionů korun.

„Dlouhodobě se daň z ne-
movitosti v našem městě ne-
navyšovala, nyní se zvýšením 
koeficientu dostaneme na 
stejnou úroveň jako města a 
obce v našem okolí. tuto výši 
místního koeficientu mají 
ve Zlínském kraji stanove-
na i města fryšták, napaje-
dla, rožnov pod radhoštěm, 
Uherské Hradiště a další,“ 

vysvětlila starostka otrokovic 
Hana večerková.

 v praxi to znamená, že 
například lidé, kteří doposud 
platili v průměru tři sta korun, 
zaplatí příští rok dvojnásobek. 

vybrané finance se však 
zpětně budou investovat do 
města. Zastupitelstvo k tomu-
to účelu již schválilo zřízení 
nového peněžního fondu, a to 
fond rozvoje a obnovy města. 
ten nahradí již nevyužívaný 
fond rozvoje bydlení. 

jedním z příjmů nového 
fondu bude právě výnos z roz-
počtu města ve výši poloviny 
výnosu daně z nemovitostí 
v příslušném roce. tento vý-
nos odpovídá zvýšenému pří-
jmu daně z nemovitostí. 

„finanční prostředky bu-

dou využívány na havarijní 
i plánované opravy stávající-
ho majetku města, jako jsou 
komunikace, infrastruktura, 
budovy, hřiště, sportoviště, 
dále na  investice do nemovi-
tého majetku, jako například 
příprava pozemků pro indivi-
duální výstavbu nebo novou 
výstavbu městských objektů,“ 
vysvětlila starostka města vy-
užití finančních prostředků. 

výhodou nově zřízeného 
fondu je, že akce financované 
z tohoto fondu nemusí být re-
alizovány v jednom roce.

„vzhledem k tomu, že fond 
bude mít samostatný bankov-
ní účet, bude možné podrob-
ně sledovat všechny pohyby 
na účtu. Účet lze také použít 
k překlenování nesouladů ve 
financování akcí mezi jed-
notlivými rozpočtovými roky 
bez využívání úvěrů. obča-
né města budou informováni 
o konkrétním užití těchto fi-
nančních prostředků,“ doplni-
la dále Hana večerková.  

o zvýšení daně z nemovi-
tosti uvažují i některá další 
města v republice, a to včetně 
Zlína. 
 Šárka ŠARMANOVÁ

VÁŽeNÍ ČTeNÁŘI,
většina z nás se rozhoduje jen párkrát za život o tom, kde bude žít, kde budou vyrůstat naše děti, 
kde chce zestárnout. Toto rozhodování může ovlivnit mnoho faktorů, například dostupnost byd-
lení, pracovní příležitosti, kvalita a kvantita škol, služby ve městě, zdravotnická péče, dopravní 
obslužnost, nabídka sportovních, kulturních a společenských aktivit, bezpečnost ve městě nebo 
kvalita životního prostředí. Myslím, že naše město  poskytuje z tohoto pohledu občanům dobré 
místo pro život. 

Vypovídá  o tom i výsledek srovnání společnosti Obce v datech, ve kterém porovnáva-
la kvalitu života napříč 206 městy a obcemi s rozšířenou působností v České republice. 
A město Otrokovice se v letošním roce umístilo na 77. místě a ve Zlínském kraji dokonce obsadi-
lo 1. místo. Oproti loňskému roku poskočilo naše město dokonce o 64 míst v žebříčku směrem na-
horu. Autoři pro výzkum použili data získaná automatizovaným robotickým vytěžováním Big Dat 
ve spolupráci s veřejnými institucemi a dalšími subjekty, jako jsou například Český statistický 
úřad, CeRMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky či Úřad práce 
České republiky. To, co společnost zajímalo, byly mimo jiné i výše uvedené faktory. A z nich 
vyplynulo, že kvalita života v našem městě je skutečně na dobré úrovni.   

Možná, že někdo může tento výsledek zpochybňovat, ne všechno je tady ideální, ale myslím, že 
Otrokovice mají svou jedinečnou identitu díky odkazu Baťů, ideální polohu na rovině, doprav-
ním uzlu a v blízkosti řek a lesů. Otrokovice mají svým občanům co nabídnout a mohou jim také 
zajistit kvalitní život.  Hana VEČERKOVÁ, starostka města Otrokovice

  ÚVODNÍ SLOVO

Otrokovice
nám. 3. května 35
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Michalfest a Michalská pouť. Lidé si užili poslední zářijový víkend

Namodro. Světové hity i lidové písně  
v netradičním pojetí předvedla kapela Mod-
rý cimbál.

Nezkrotný. Michalská pouť 2019 byla opět hodně boha-
tá a nabídla program i zábavu pro celou rodinu. Pódium  
patřilo nejenom dechové muzice či vystoupení klaunů, ale 
také muzikantovi, který patří v České republice doslova  
k legendám. Asi málokdo by neznal pověstný hlas Viléma 
Čoka, rockového a muzikálového zpěváka, zároveň baso-
vého kytaristy, neúnavného zakladatele rockových kapel, 
showmana a komedianta. Tento známý umělec zavítal do 
Otrokovic se svou kapelou Bypass. 

Jedéém. Co by to bylo za pouť bez atrakcí. Kromě klasických kolotočů, labutí nebo vláčků se letos  mohly 
nejenom děti, ale také řada dospělých vyřádit i na menší horské dráze. 

Balonky táhnou. Na pouti nechybělo také vystoupení 
pro děti, tentokrát v pojetí Klaunů z Balónkova. O jejich 
různě tvarované balonky byl skutečně velký zájem.

Nultý ročník. Letos poprvé si mohli obyvatelé Otrokovic i jejich návštěvníci užít v předvečer Michalské pouti nultý ročník hudebního festiválku Michalfest 2019. Na 
pódiu se vystřídala celá plejáda známých i těch méně známých kapel z Otrokovic. Festival zahájilo vystoupení studentů místního gymnázia SamO–band GYOTR,  
skvělou muzikou i texty pobavila kapela The Stokes (vlevo), o metalový zážitek  se postarala  oblíbená kapela Imortela se zpěvačkou Kateřinou Bartoňovou (uprostřed), přítom-
né posluchače překvapili nováčci s velmi netradičním názvem avaroM dnaBseulB (nahoře) a rockeři z kapely GAIA (vpravo dole) ukázali, že to na pódiu umí pořádně rozbalit.
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Motorkáři ukončili letošní sezonu

Poslední letošní. Celkem 246 motocyklistů zavítalo v sobotu 
12. října do Otrokovic, aby zde společnou jízdou završili letošní 
motorkářkou sezonu. Šlo již o 15. ročník akce MOTOBeSIP 2019 
– SHUTDOWN. Naleštěné mašiny se po poledni začaly sjíždět ke 
Společenskému domu a o hodinu později se pak všichni společně 
vydali směrem ke Zdounkám.  (šar), foto: Šárka ŠARMANOVÁ  

město otrokovice nechalo  
v letošním roce zrekonstruovat 
další tři dětská hřiště. Děje se 
tak na základě stanoveného 
desetiletého plánu obnovy, bě-
hem něhož by měla projít revi-
talizací všechna dětská hřiště 
na území města. 

na území otrokovic se na-
chází více než 80 dětských 
hřišť. vedle moderních dět-
ských hřišť splňujících všech-
ny současné technické a bez-
pečnostní parametry je zde  
i řada starších hřišť, která již  
v optimální kondici nejsou.

aby vedení města získa-
lo detailní informace o stavu 
všech hřišť, nechalo zpra-
covat specializovanou pro-
jekční firmou jejich odborné 
posouzení. jeho cílem bylo 
vyhodnotit každé hřiště z hle-
diska technického stavu a sou-
ladu se stávajícími technickými  
a bezpečnostními normami, 
navrhnout opravy a případně  
i odstranění málo využívaných 
hřišť či vybraných herních prv-
ků. 

náklady na úpravy všech 

dětských hřišť byly tímto po-
souzením vyčísleny na zhruba 
14 milionů korun. město si 
proto stanovilo desetiletý plán 
obnovy, během něhož by měla 
všechna dětská hřiště projít po-
třebnou revitalizací a na druhé 

straně i redukcí současného 
příliš velkého počtu.

v letošním roce tak bylo  
z městského rozpočtu na ob-
novu hřišť vyčleněno celkem  
1,5 milionu korun. vybrána 
pro rekonstrukci byla nakonec 

tři dětská hřiště, a to v ulici 
obchodní, Hlavní a nádraž-
ní. všechny hrací plochy nyní 
odpovídají současným trendům  
a bezpečnostním kritériím. 

„Hřiště byla vybírá-
na na základě technické-
ho stavu, využití dětmi  
a v úzké koordinaci s komisemi 
pro místní části a občany. Při 
rekonstrukci byly staré herní 
sestavy a průlezky nahrazeny 
moderními kovovými s dlou-
hodobou životností. velký 
důraz je kladen na bezpečnost 
dětí a z toho důvodu byly pod 
vyššími průlezkami zhotoveny 
nové, pryžové dopadové plo-
chy, které nahradily nevyhovu-
jící štěrkové či dokonce beto-
nové povrchy,“ uvedl jednatel 
technických služeb otrokovi-
ce vladimír Plšek, pod jehož 
správu hřiště spadají. Dodal, 
že se při rekonstrukcích mys-
lelo také na rodiče, kteří určitě 
ocení nové, pohodlné lavičky  
v okolí.

S opravami hřišť hodlá měs-
to pokračovat i v dalších letech. 
kromě hřišť byl v letošním 

roce  zrevitalizován například 
i park před Papučárnou, kde 
je také část plochy vyčleněna 
dětem. Doposud park sloužil 
spíše jako  průchozí plocha. 
v husté zeleni zde nacházela 
úkryt mládež i bezprizorní oby-
vatelé, kteří zde často požívali 
alkoholické nápoje či drogy. 

Povalování těchto osob 
bylo trnem v oku většině 
místních obyvatel. nový pro-
stor je nyní upravený, pře-
hledný ve dne i v noci a pře-
devším bezpečný. „kolem 
parku procházím každý den  
a vidím, jak zásadní promě-
nou prošel. v tuto chvíli jej 
konečně využívají lidé všech 
věkových kategorií, zejména 
pak děti s rodiči. musím říct, 
že se mi opravdu líbí,“ pochvá-
lil park místní obyvatel martin 
kalup. „obecně se snažíme 
veřejný prostor ve městě kul-
tivovat tak, aby vyhovoval co 
nejširšímu spektru obyvatel,“ 
uvedla starostka města Hana 
večerková.
 Romana STEHLÍKOVÁ,
 tisková mluvčí města 

Do rekonstrukce dětských hřišť město investuje miliony korun

Čtyři těžká, osmapadesát leh-
kých zranění a jedno úmrtí. Ta-
ková je bilance loňských nehod, 
které se staly v Otrokovicích. 
Snížit počty nejenom nehod, 
ale také zranění má pomoci 
Strategie bezpečnosti silničního 
provozu. Tento dokument při-
jaly Otrokovice loni jako jedno  
z prvních v České republice.

Hlavním cílem plánu je vy-
tvořit podmínky pro to, aby od 
roku 2025 na území města neze-
mřel na následky dopravní ne-
hody žádný člověk a počet těžce 
zraněných klesl na polovinu. 

Rok poté, co byl přijat do-
kument, se sešli zpracovate-
lé, ostatní kompetentní osoby  
a občané, aby zhodnotili jeho 

výsledky na veřejném projedná-
ní, které se uskutečnilo 24. září 
na radnici. Roční bilance vyšla 
v některých oblastech uspokoji-
vě, v jiných méně. „Loňský rok  
se bohužel po dvouletém období 
bez smrtelné dopravní nehody 
stal rokem, kdy na silnici vyhasl 
lidský život. Ze všech doprav-
ních nehod na území města se 
85 % stalo v zastavěném území 
města,“ konstatovala  vedoucí 
otrokovického odboru doprav-
ně-správního Renáta Krystyní-
ková. 

Oproti minulému období 
však došlo k výraznému snížení 
počtu osob s těžkým zraněním. 
„To nám signalizuje pozitivní 
trend k zásadnímu snížení zá-

važných následků nehod. Ne-
příznivě se naopak vyvíjel počet 
lehce zraněných. Jedno smrtel-
né zranění narušilo dlouhodobě 
slibný základ pro naplnění hesla 
,město bez smrtelných následků 
nehod',“ doplnila vedoucí od-
boru.

Centrum dopravního výzku-
mu rozšířilo stávající nehodové 
lokality o dvě nová místa, a to  
o Terezov a silnici do Zlína 
v blízkosti zastávky MHD 
Trávníky. „Dle podrobných 
průzkumů okolností vzniku 
dopravních nehod byli jako 
nejrizikovější účastníci provo-
zu vyhodnoceni chodci, senioři  
a mladí řidiči. Právě na tyto sku-
piny bude třeba v následujícím 

období zaměřit pozornost,“ řek-
la dále vedoucí odboru dopravy 
Krystyníková. 

Dokument pojednává o mož-
nostech a způsobech snižování 
dopravní nehodovosti na území 
města. „Přijetí dokumentu je 
jedna věc, ale jeho plnění věc 
druhá. Každý člověk, který se 
pohybuje ve veřejném prosto-
ru, musí dodržovat zákonná 
bezpečnostní pravidla. Jen tak 
můžeme dosáhnout toho, aby-
chom se mohli na ulici cítit 
bezpečněji. Navíc nestačí, aby 
byla osvěta prováděna jen v Ot-
rokovicích, ale na co nejširším 
území,“ uvedla starostka města 
Hana Večerková, která se veřej-
ného projednání zúčastnila. 

S ohledem na konkrétní dopo-
ručení obsažená ve Strategii BE-
SIP město Otrokovice přistou-
pilo k zavedení zón 30. Ty jsou  
v současné době na sídlišti 
Trávníky, v lokalitě ulic Dvořá-
kova a Přístavní a v  části Kvít-
kovice, kde v současné době 
probíhá projektová příprava. 

Do realizace opatření stano-
vených ve Strategii se zapojilo 
několik desítek subjektů, které 
mají v rámci svých kompeten-
cí možnost ovlivnit bezpečnost 
silničního provozu, např. poli-
cie, správci komunikací a želez-
nic, autoškoly, STK, dopravci, 
komerční společnosti a další. 
� Romana�STEHLÍKOVÁ,
� tisková�mluvčí�města

První prezident Českosloven-
ské republiky Tomáš Garrigue 
Masaryk bude mít v Otroko-
vicích znovu bustu. Její slav-
nostní odhalení se uskuteční  
24. října v 15 hodin před Zá-
kladní školou T. G. Masaryka. 

Socha tohoto významného 
státníka, filozofa, sociologa  
a pedagoga byla v Otrokovi-
cích historicky umístěna před 
ZŠ Komenského. Bývalý režim 
ji nechal odstranit.

Nyní se po desítkách let vra-
cí zpět do města. „Protože naše 

škola nese jméno po Tomáši 
Garrigue Masarykovi, jeho bus-
ta nám bude připomínat zásady, 
které první prezident dodržoval  
a kterými se máme řídit,“ po-
znamenala ředitelka školy 
Marta Zakopalová. 

Autorkou busty je místní so-
chařka Eva Vavrečková. Po od-
halení busty se uskuteční pietní 
kladení věnců k pomníku obě-
tem 1. světové války na nám.  
3. května a u pomníku v Kvít-
kovicích před kaplí sv. Anny. 
 (ste)

�Masaryk�bude�mít�u�školy�bustu

V novém. Jedno z rekonstruovaných hřišť si užívají děti v ulici 
Obchodní v centru města.  Foto:�Martina�FOJTÍKOVÁ

Strategie�BESIP:�nejrizikovější�skupinou�jsou�chodci,�senioři�a�mladí�řidiči

Slavnostní�přestřižení�pásky�
zrekonstruovaného�mostu�v�ulici�Nadjezd 

se�uskuteční�v�úterý�5.�listopadu�ve�14�hodin.

Aktu�se�zúčastní�představitelé�města,�zástupci�zhotovitele,�
poskytovatele�dotace�a�další�významní�hosté.

Veřejnost�je�vítána.

Už za pár týdnů se musejí ři-
diči připravit na další doprav-
ní omezení. 

Od 5. listopadu bude zcela 
uzavřena silnice  III. třídy ve-
doucí směrem z místní části 
Kvítkovice do zlínské místní 
části Malenovice. Důvodem 
je začátek výstavby mostu, 
který bude součástí jihový-
chodního obchvatu Otroko-
vic. Řidiči tak budou muset 
využít hlavní tah směrem na 
Otrokovice či Zlín. Toto do-
pravní omezení potrvá mini-
málně rok.

Jihovýchodní část obchvatu 
bude měřit necelé tři kilo-
metry a po svém dokončení 
pomůže definitivně odvést 
veškerou tranzitní dopravu  
z Otrokovic. Celá stavba by 
měla být hotova v roce  2021.

 (šar)

Kvítkovická� cesta�
bude�uzavřena



Z jednání Zastupitelstva 
města Otrokovice (ZMO) 
ze dne 18. 9. 2019

Zastupitelé projednali 16 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. 

ZMO schválilo:
• aktualizaci integrované-
ho strategického rozvojové-
ho plánu města otrokovice  
v letech 2014–2023 spočíva-
jící v aktualizaci dokumentů 
Zásobník projektových záměrů 
2018–2023 a akční plán 2020–
2022 
• zrušení účelového peněžního 
fondu fondu rozvoje bydle-
ní k datu 31. 12. 2019, zřízení 
fondu rozvoje a obnovy majet-
ku města od 1. 1. 2020 a jeho 
statut a převod zůstatku fondu  
z fondu rozvoje bydlení do 
nově vzniklého fondu rozvoje 

a obnovy majetku
• poskytnutí finančního daru 
ve výši 20 000 kč jako příspě-
vek na provoz Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc  
a uzavření darovací smlouvy  
s obdarovaným Dětské centrum 
Zlín, příspěvková organizace
• pořízení změny č. 2 Územního 
plánu otrokovice –  převedení 
plochy výroby a  skladování 
na pozemcích p. č. st. 2002,  
p. č. st. 1416, p. č. 3115/218  
a p. č. 3115/190 v k. ú. otroko-
vice na plochu smíšenou výrob-
ní s možností ubytování

ZMO neschválilo
• prodej pozemků a stavebních 
pozemků v zahrádkářských lo-
kalitách radovánky i, ii, iv, v 
a v zahrádkářských lokalitách 
Újezdy i, ii, iii. 
 Hana  VEČERKOVÁ, 
 starostka

OtrOkOvické
nOviny

Z jednání městského zastupitelstva 
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Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz 

Evropský�týden�mobility�přinesl�pobavení,�poučení�i�možnost�pomoci�druhým

Čas na dobročinnost. Součástí kampaně byla dobročinná sbírka Kola pro Afriku. Lidé mohli odevzdat nepo-
třebná a nepojízdná kola, která putují do Gambie. Letos se podařilo shromáždit rekordních 40 kol.  Jakmile bu-
dou opravena, poslouží africkým dětem, aby do školy nemusely pěšky. Některé to totiž mají i dvanáct kilometrů.

Něco na zub. Koláče, domácí pomazánky, ovoce, káva 
či čaj. To vše čekalo na cyklisty v altánu u splavu.

Vzhůru na projíždku. Poslední zářijový týden pa-
třil evropskému týdnu mobility. Stejně jako každý rok 
si  mohli lidé vyzkoušet celou řadu sportovních aktivit, 
které nabídl DDM Sluníčko, TJ Jiskra či klub eVA.   
K nim patřila i oblíbená projížďka na koloběžkách po 
městě. Mimo to mohli lidé navštívit zajímavé cestovatel-
ské přednášky či besedy na téma bezpečnost ve městě. 

Pobavil i dospělé. DDM Sluníčko připravil zábavné 
odpoledne plné her, soutěží, včetně vystoupení klauna.
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Zhruba tři desítky obyvatel Ba-
ťova a Staré Kolonie využily pří-
ležitost promluvit si tváří v tvář  
s vedením radnice i zástupci ko-
mise místní částí na první veřej-
né besedě, která se uskutečnila  
26. září v prostorách Senioru C. 

Takřka plná společenská míst-
nost naznačovala, že místní mají 
o setkání s představiteli radnice 
skutečně zájem. Ještě než lidé 
dostali slovo, seznámila je sta-
rostka města Hana Večerková  
s již hotovými investicemi ve 
Staré Kolonce a na Baťově,  ale 
také s dalšími plány. Lidé se 
tak například mohli dozvědět, 
že ještě letos město  nasvětlí 
vybrané přechody pro chodce, 
zrekonstruuje další chodníky, 
opraví schodiště ve Staré Kolonii   
a vybuduje bezbariérové za-
stávky MHD. „Zadali jsme také 
zpracování dokumentace pro re-
vitalizaci autobusového nádraží, 
jehož součástí by mělo být zří-
zení veřejného WC,“ naznačila 
dále starostka. 

Hned poté dostali prostor pro 

názory lidé. Asi nejvíce to schy-
tala městská policie. Podle lidí 
strážníci málo dbají na pokutová-
ní bezohledných cyklistů. „V po-
slední době se tu rozmohlo ježdě-
ní na kolech po chodnících a řada  
z nich už se nenamáhá sesed-
nout z kola ani na přechodu pro 
chodce. A když je na to upozor-
níte, jsou na vás hrubí. Městská 
policie, ta není nikde vidět,“ sdě-
lila jedna z přítomných obyvate-
lek. K tomuto názoru se přidalo  
i několik dalších hlasů. 

„V první řadě je potřeba si uvě-
domit, že město není od toho, aby 
vychovávalo. Veřejný prostor je 
tady pro všechny a je jen na nás, 
zda se k sobě navzájem chováme 
ohleduplně. Bohužel ne všich-
ni respektují zákony, vyhlášky  
a také pravidla slušného chová-
ní. A pokuty, ty by měly být až 
na posledním místě,“ upozornila 
starostka města. Jak dále infor-
movala, kontroly cyklistů se na 
území města naopak dělají čas-
to. „Každý týden mám na stole 
podrobné svodky. Naši strážníci 

však nemohou být na všech mís-
tech čtyřiadvacet hodin denně.  
I nás, stejně jako jiná měs-
ta, trápí jejich podstav. Sna-
žíme se situaci zlepšit. Letos 
jsme přijali dva nové strážníky  
a věříme, že v budoucnu se jejich 
počty ještě navýší,“ přislíbila Ve-
čerková. 

Vlna kritiky se snesla i na 
práci technických služeb. Lidé 
si stěžovali na přerostlou trávu  
a keře. „Trávu nám tu posekali 
pouze jednou,“ podotkl jeden ze 
stěžovatelů. „Technické služby  
pracují dle harmonogramu prací, 
ale také se přizpůsobují počasí. 
Nicméně na webových stránkách 
města máme novou aplikaci Hlá-
šení závad, kde může kdokoliv 
z občanů upozornit na problém 
v konkrétní části města,“ vyzval 
místostarosta Petr Ťopek. 

Další setkání s představiteli 
radnice a členy komise místní 
části se uskuteční 20. listopadu, 
a to pro obyvatele části Střed  
a Újezdy.
� Šárka�ŠARMANOVÁ

O setkání s vedením radnice byl zájem 
 

VEřEJNé�PROJEdNÁNÍ
PLÁNu�MOBILITy

4. listopadu v 17 hodin 
v obřadní síni radnice

Přijďte� diskutovat� s� vedením�města� a� zpracovatelem� plánu�
mobility,�abychom�mohli�plán�dokončit�podle�vašich�představ.�

Cílem�plánu�mobility�je�podpora�pěší,�cyklistické�a�veřejné�do-
pravy.�Řešit�se�bude,�co�s�průtahem,�kolik�stavět�parkovacích�
stání,� zda� je�nutné�zvyšovat�počet�parkovišť�u�polikliniky,� jak�
zlepšit� bezpečnost� na� cyklostezkách� nebo� zda� zavádět� nízko-
emisní�zóny.�Budeme�společně�hledat�odpovědi�na�všechny�pro-
blémy�s�dopravou,�které�město�má.�Pozitivní�věcí�je,�že�otevření�
obchvatu�se�dočkáme�již�za�pár�let.�Informace�o�projektu�jsou�
na�webu�mobilita-otrokovice.cz.�  

nohejbal, volejbal, házená, ko-
paná, tenis či florbal. takové 
sportovní vyžití bude nabízet 
nové, víceúčelové hřiště, které 
se začalo tento měsíc budovat  
v kvítkovicích na Padělkách. 

výstavba nového hřiště 
vyjde otrokovickou radnici 
přibližně na 2,4 milionu ko-
run. Hřiště by mělo sloužit  
k rekreačním a sportovním 
aktivitám. „Povrch bude slo-
žen z několika vrstev, přičemž 

vrchní vrstva bude pryžová.  
v první etapě budou instalovány 
hliníkové branky pro házenou či 
malou kopanou se spodním rá-
mem a sítí. Dále bude dodána 
kompletní sada pro tenis a kom-
pletní sada pro volejbal a no-
hejbal s výškově nastavitelným 
napínacím mechanismem,“ vy-
jmenovala některé komponenty 
alena Lacigová z odboru rozvo-
je města.

na první etapu výstavby bude 

navazovat další etapa, která do-
plní prvky sportovního hřiště, 
hřiště pro děti a workout. „Lidé 
z kvítkovic na nové hřiště čeka-
li dlouho. Příští rok toto sporto-
viště ještě doplníme o hřiště pro 
nejmenší. Snažíme se v každé 
části města udělat něco, co by 
zkvalitnilo lidem život. Chceme 
naše město udržovat, zvelebo-
vat, dělat jej pro všechny co nej-
přívětivější,“ uvedla starostka 
města Hana večerková.  (ste)

Na Padělkách začíná výstavba nového hřiště



OtrOkOvické
nOviny 5

Politická kariéra druhého místostarosty 
Otrokovic Petra Ťopka začala velmi po-
zvolna. V roce 2010  jej lidé mohli vidět 
na kandidátce sdružení Občané Otro-
kovic, které získalo ve volbách jeden 
post zastupitele. „O čtyři roky později  
jsme šli do voleb s Nezávislými.  V té 
době už jsem působil v komisi rozvoje 
města a v kontrolním výboru,“ zavzpo-
mínal na své politické prvopočátky Petr 
Ťopek. Loňské volby však znamenaly  
v jeho životě velký zvrat. 
Nejenom�že�jste�se�stal�nejprve�rad-

ním,� ale� za� další� tři� měsíce� jste� byl�
jmenován� jedním� ze� dvou� místosta-
rostů. Byla� to� pro� vás� velká� změna,�
nebo�jsou�vám�zkušenosti�ze�soukro-
mého�sektoru�přínosem?
Určitě se o změnu jednalo. Jednak jsem 
získal celou řadu nových informací, 
ale také mi přibyla celá řada starostí  
i zodpovědnosti. No a mimo to mi pod-
statně ubylo i volného času. Ale roz-
hodně toho nelituji. Nicméně, v rámci 
své práce musím rozhodovat nejenom 
o sobě, ale také o lidech a obchodních 
případech. Takže tuto zodpovědnost  
a povinnosti přijímat rozhodnutí jsem si 
přenesl i na radnici. 
V� současné� době� vykonáváte� neu-

volněnou� funkci,� stejně� jako�váš�ko-
lega�Ondřej�Wilczynski.�Mohl� byste�
přiblížit,�jaké�profesi�se�věnujete?
V současné době pracuji v jedné ryze 
české výrobní společnosti v Uherském 
Hradišti a mám na starosti obchod. Tak-
že denně přijímám nejenom řadu roz-
hodnutí, ale hlavně pracuji s lidmi. Pro 
mě to znamená především to, že s nimi 
musím umět komunikovat a jednat.  
A díky této práci jsem se naučil mít i od-
had na lidi a rozhodovat se podle zdra-
vého selského rozumu. 
A�zúročil�jste�tuto�vlastnost�

i�při�své�práci�na�radnici?
Musím říct, že co se týče od-
hadu na lidi, už se to několi-
krát potvrdilo. A co se týče 
rozhodování, tak ani zde se 
nic nezměnilo. Zdravý selský 
rozum vždy upřednostňuji před 
politickou vůlí.
Tím,�že�jste�se�stal� jedním�z�před-

stavitelů� města,� jste� stále� na� očích.�
Jak� zvládáte� být� součástí� veřejného�
života?
Ano, je pravda, že tzv. nosím svou kůži 
na trh. Už jsem si zvykl na to, že mě lidé 
zastavují a ptají se mě na různé infor-
mace. Ale také už jsem měl i negativní 
zkušenost s jedním občanem, který mě 
nejenom verbálně, ale málem i fyzicky 
napadl.
A�jak�to�dopadlo?

Nakonec jsem to vyřešil tak, že k žád-
nému ataku nedošlo. A musím říct, „je 
dobře“, že jsem si to odskákal já, proto-
že kdyby se to stalo třeba paní starostce, 
tak bych byl opravdu nerad. Takže, bo-
hužel, i to s sebou přináší tato funkce.

S� jakými�problémy�či� žádostmi� se�
na�vás�lidé�nejvíce�obracejí?
Bývá to různé, ale často to jsou věci, 
které řeší město dlouhodobě, a to bezdo-
movci nebo zápach. Bohužel si někteří 
myslí, že když jsem ve vedení radnice 
nový, tak to musím vyřešit okamžitě. 
Ale to tak není. Všichni se musíme řídit 
zákony a určitými pravidly a postupy. 
Já se to všem snažím vysvětlit. A kdo 
chce slyšet odpověď, tak to pochopí  
a kdo ne, ten ne.
Ve�své�působnosti�máte�mimo�jiné�

sport� a� kulturu.� Jak� moc� jsou� vám�
obě�tyto�oblasti�blízké�a�čím�jim�mů-

žete�ze�své�pozice�přispět?
I když už to možná nevypa-

dá, ale já jsem jako mladší 
hodně sportoval (smích). 
Dělal jsem závodně tenis, 
gymnastiku i atletiku a tam 
dokonce se mnou chodil 

nějaký hoch jménem Ondra 
Wilczynski (smích). Takže my 

se známe dlouho i po té sportovní 
stránce. Ale tím, že se pohybuji stále 
v kruhu sportovců, tak jsem často také 
slýchával jejich požadavky a potře-
by. Proto jsem si tuto oblast chtěl vzít  
a zkusit některé podněty zapracovat 
a řešit. A kultura jde prakticky ruku  
v ruce se sportem.
Zůstaňme� tedy�na�chvíli�u� sportu.�

Myslíte� si,� že� tato�oblast� je�ve�městě�
dostatečně�podporovaná?
Já si myslím, že v rámci finančních 
možností města ano. Jenom letos dalo 
město na sportovní kluby ze svého 
rozpočtu částku 7 353 000 korun, což 
je zhruba stejně jako loni. Předloni to 
nebylo ani těch sedm milionů. Takže 
jde vidět, že pokud město může a má na 
to, tak se v rámci přerozdělování snaží, 

aby sport byl zabezpečen. Ale to není 
zdaleka jediná částka. Město také klade 
důraz i na sport dětí a mládeže. Jenom 
letos byl uvolněn další milion korun 
na aktivitu, rozvoj a podporu mládež-
nického sportu. Pak si k tomu přičtěte, 
že během roku žádají sportovní kluby 
a organizace o různé finanční podpory 
na dílčí akce z mimořádných fondů, kde 
je přerozdělováno asi 350 tisíc korun. 
Pokud to sečteme, jsme na 8,7 milionu 
korun. Takže já si myslím, že sport tady 
je podporovaný, ale samozřejmě chápu, 
že každý klub by určitě uvítal více. 
Mají�podle� vás� sportovci� ve�městě�

dostatečně�kvalitní�a�odpovídající�zá-
zemí?
Myslím si, že ano a snad je to i vidět. 
Máme tu celou řadu sportovišť, koupali-
ště, Rekreační oblast Štěrkoviště, celou 
řadu dětských hřišť, tři fotbalová hřiště, 
sportovní halu. Ale to, zda jsou dosta-
tečně využívány, nám řekne dlouhodo-
bá koncepce rozvoje sportu, na které 
město aktuálně pracuje. Ta nám také 
má pomoci nastavit model financování 
sportu v budoucnosti. 
A�jak�to�vypadá�s�dotacemi�do�spor-

tu� pro� příští� rok?� Přeci� jen,� za� pár�
týdnů�budete�řešit�rozpočet�města.
Budeme se velice důsledně zabývat kaž- 
dým požadavkem klubu, a pokud to pů-
jde, budeme se jim snažit maximálně 
vyjít vstříc. A budu rád, pokud se nám 
podaří vyčlenit z rozpočtu minimálně 
stejná částka na sport jako letos, ale 
pokud se nám podaří cokoliv navýšit, 
budu to považovat za malinký prvotní 
úspěch tady ve své funkci.
Pojďme�tedy�na�druhou�vám�svěře-

nou�oblast,�kterou�je�kultura.�Je�po-
dle�vás�ve�městě�dostatek�kulturního�
vyžití�pro�místní�obyvatele?�

Opět musím odpovědět, že dle 
mého ano. Vezměte si, kolik je-
nom Otrokovická BESEDA pořá-
dá během roku venkovních kultur-
ních akcí, kolik koncertů, divadel  
i dalších představení se odehrává na 
její půdě. To mi nepřijde zrovna málo, 
navíc řada venkovních akcí, kde vystu-
puje spousta zajímavých a žádaných 
umělců, je zcela zdarma. Pak už je 
jenom otázka, kde by se takové akce 
měly pořádat. 
Zřejmě� tím�narážíte�na�nedávnou�

veřejnou� besedu� s� občany� Baťova� 
a� Kolonky.� Ti,� kteří� bydlí� v� okolí�
Společenského� domu,� si� totiž� stěžo-
vali,� že� kvůli� pořádání� akcí� musejí�
snášet�hluk�dlouho�do�noci.�Je�to�tak?
Je. Ale souhlasím se slovy paní starost-
ky, která tvrdí, že park před Společen-
ským domem je tak krásné místo, kte-
ré doslova vybízí k tomu, aby se tam 
všichni občané Otrokovic potkávali. 
Jenomže jde o to, že nikdy se nelze 
zavděčit všem. Ať už pořádáte akce na 
tom, či oném místě, vždy se najde sku-
pina lidí, kteří to budou negativně hod-
notit. Navíc areál před Společenským 
domem je místo, kam se bez problémů 
dostanou lidé z Kvítkovic i Trávníků. 
Pořádat takové akce třeba na Štěrkovi-
šti, jak na besedě zaznělo, by ztratilo 
smysl, jelikož řada lidí by to měla už 
daleko. Spíš si myslím, že bude potřeba 
upravit podmínky ohledně provozu.
Když�už�jste�zmínil�to�Štěrkoviště,�

často� se� hovoří� o� tom,� že� by� si� celý�
areál�zasloužil�trochu�zmodernizovat�
a�vylepšit.�Jsou�s�ním�nějaké�plány?
Jsou a ne malé. Před nedávnem město 
zadalo studii revitalizace Rekreační ob-
lasti Štěrkoviště. V tom zadání je také 
komplexní využití všech prostor a celé-
ho areálu. Naše představa je taková, že 
by u něj měla být i rekreačně sportovní 
zóna.
Pokud�bychom�zabrousili�ještě�tro-

chu�do�vašeho�soukromí.�Čemu�se�vě-
nujete�ve�svém�volném�čase?
Pokud opravdu nějakou volnou chvíli 
vyšetřím, snažím se skutečně věnovat 
sportu. Jednou sednu na kolo a vyrazím 
směr Hradiště nebo Kroměříž. Podruhé 
si jdu s přáteli zahrát tenis, ale poslední 
dobou velmi rád chodím na procházky 
městem. Dvakrát do měsíce si udělám 
takový poznávací okruh celým naším 
městem a sleduji, co se udělalo a co 
by se ještě mohlo a mělo vylepšit nebo 
změnit. Ale to, co opravdu mám rád, to 
je „fyzická dřina“ na zahradě (smích).

(smích)�To�ji�máte�tak�velkou?
Mám a mám i takový malý traktůrek, 
který nastartuji a posekám s ním asi 
těch tisíc metrů čtverečních. Pak samo-
zřejmě musím všechnu trávu shrabat  
a odvézt do sběrného dvora. Já si u toho 
vždycky opravdu odpočinu a vyčistím 
si hlavu.
� Šárka�ŠARMANOVÁ

Petr�Ťopek:�Selský�rozum�vždy�upřednostňuji�před�politickou�vůlí

S úsměvem. Petr Ťopek svou funkci zastává jako neuvolněný. „Na radnici jsem si 
přinesl zodpovědnost a povinnosti přijímat rozhodnutí,“ říká.  Foto: Ivo NOVOTNý
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  
autovrak vyplatíme až 1500 Kč 

Kč 
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předprodej 
220 Kč

v den akce
270 Kč

vstup

volný

vstup

volný

jednotné
vstupné

89 Kč
vstup

volný

vstup

volný

vstupné

130 Kč

cena

400 Kč

vstupné

50 Kč
děti

20 Kč

vstupné

90 Kč

jednotné
vstupné

89 Kč

vstupné

100 Kč

vstup

volný

STETSON AND BOURBON 
- festival blues a jižanského rocku

FORTE FOTÓKLUB VÁC

13. OTROKOVICKÝ SALÓN 

AUDIENCE

SKOROŇÁCI 

DUNAJSKÁ STREDA
ASTRO - FESTIVAL ZDRAVÍ

TŘI MALÁ PRASÁTKA

KREATIV OTROKOVICE

HLADOLET – PÍSNĚ KARLA KRYLA

CO PRO VÁS ZNAMENÁ SVOBODA

RUB A LÍC BHÚTÁNSKÉHO ŠTĚSTÍ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A OHŇOSTROJ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
A VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ MĚSTA

XIII. ročník mezinárodního festivalu blues 
a jižanského rocku. Festival se koná pod zášti-
tou starostky města Otrokovice paní Hany Ve-
čerkové a je spolufinancován Zlínským krajem.

Autorská výstava členů fotoklubu z partnerského 
maďarského města Vác. Vernisáž v pondělí 18. 11. 
v 18 hodin. Výstava potrvá do 15. 12. 2019

Členové spolku Rozumění a jejich hosté vystavují 
v Besedě svá výtvarná díla vzniklá v letošním roce. 
Součástí vernisáže je křest městského kalendáře 
na rok 2020.  Výstava potrvá do 29. listopadu 2019

Divadelní studio Viktorka Holešov nastudovalo 
tragikomickou absurdní jednoaktovku Václava 
Havla z roku 1975 AUDIENCE v režii Konrá-
da Popela. Představení uvádíme v rámci týdne 
oslav 30. výročí sametové revoluce.

Ze Skoronic u Kyjova pochází jedna z nejstarších 
kapel u nás – SKOROŇÁCI. Hrají velmi široký 
repertoár s akcentem na místní a krajové autory.

Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice 
U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 
Otrokovice zastávka MHD (u BESEDY). Rezervace 
míst a platba v TIC osobně nebo na tel.: 571 118 103. 

Alternativní medicína, porady s věštci, astrology, 
numerology, odblokování, detoxikace, výklady 
z ruky a karet, měření aury, automatická kresba 
atd. Nebudou chybět doplňky zdravé výživy, man-
daly, minerály, včetně šperků z přírodních materi-
álů. Po oba dny přednášky, workshopy a meditace. 

Tři prasátka staví dům a není to jednoduché, pro-
tože i prasátka mají své vrtochy a nectnosti a navíc 
i vychytralého nepřítele. A jak to celé dopadne? Jako 
v každé pohádce. Někdo se poučí, někdo dostane 
na frak. Pro děti od 3 do 11 let.

Kreativní akce určená milovníkům ručních pra-
cí. Na programu: výtvarné dílničky, tvořivé 
workshopy, kreativní nápady a inspirace, materi-
ál s výstavní slevou, hand made výrobky, ukázky 
výtvarných technik. Prodej materiálu a pomůcek 
pro tvoření.

Legendární brněnský HLADOLET rozšířil svůj re-
pertoár o paralelní projekt Písně Karla Kryla. Sku-
pina stále doplňuje své portfolio „krylovek“ o další 
známé i méně známé skladby... Koncert uvádíme 
v rámci týdne oslav 30. výročí sametové revoluce.

Cestovatelská přednáška Kristýny Tomečkové 
a Matouše Hurtíka. Jaké to je spát v chrámech, 
přátelit se s mnichy a pít žabí pálenku? Proč je 
v zemi tolik sebevražd a psů? Jak může toto ra-
pidně měnící se království vypadat za pár let...?

V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii 
vystoupí na pódiu zlínská kapela Cestující hudba. 
Účastníci s lampiony se shromáždí v 16.30 hod. 
v parku před Městskou poliklinikou, odkud se pře-
sunou na náměstí. Poté oblohu  rozzáří ohňostroj. 
Akci pořádáme ve spolupráci s DDM Sluníčko.

Tradiční akce na náměstí 3. května. V první čás-
ti vystoupí žesťový kvintet Ivana Dřínovského a 
žáci otrokovických škol. Ve druhé části bude hrát 
a bavit kapela FOXY HUNTERS. Neodmyslitel-
nou součástí programu je i letos charitativní akce 
„Otrokovice pomáhají potřebným“. A po celé od-
poledne, od 15 do 19 hodin, proběhnou v prosto-
rách Otrokovické BESEDY vánoční dílny, které 
organizuje a zajišťuje DDM Sluníčko.

velký sál
+ bar

Městská
galerie

Městská
galerie

náměstí
3. května

kinosál

foyer
kinosálu

+ bar I. patro

velký sál

zájezd

kinosál

prostory
Otrokovické

BESEDY

velký sál

velký sál

náměstí
3. května

+ bar I. patro

sobota

2. 11.
19 hod.

VERNISÁŽ 
pondělí
18. 11.
18 hod.

VERNISÁŽ 
pondělí

4. 11.
18 hod.

pondělí

18. 11.
19 hod.

neděle

10. 11.
14–18 hod.

sobota

9. 11.
5.15 hod.

neděle

10. 11.
15 hod.

sobota

23. 11.
+

neděle

24. 11.
9–17 hod.

čtvrtek

14. 11.
19 hod.

čtvrtek

14. 11.
18 hod.

středa

27. 11.
18 hod.

sobota

16. 11.
17 hod.

pátek

29. 11.
od 

16.30 hod.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC: 8.12. Hobby burza, 9. 12. Screamers – Vánočení, 
10. 12. Karel Plíhal – Recitál, 15. 12. DH Svárovanka, 21. 12. Vánoční koncert 
ŽPS Otrokovice, 29. 12. BOEING BOEING – silvestrovské divadlo

listopad 2019

Dan Čagánek 
pořádá akce:

Slavnostní vyhodnocení literární soutěže, určené 
pro žáky otrokovických ZŠ a víceletého gymnázia. 
Soutěž „Co pro Vás znamená svoboda“ vyhlásilo 
město Otrokovice, odbor školství a kultury. 
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Plán�akcí�na�listopad

dětské�dopravní�hřiště
Otvírací doba: všední dny 
15–17 hodin, svátky, víkendy, 
prázdniny 10–17 hodin
Vstup zdarma, otevřeno dle 
přízně počasí. Bližší informa-
ce na www.ddmslunicko.cz 
Kontakt:�
pavelkova@ddmslunicko.cz 
tel.: 702 240 341

Výstava�fotek�z�akcí�
Evropského�týdne�mobility
MěÚ Otrokovice, odbor do-
pravně-správní, dle otevíra-
cích hodin úřadu, pro veřejnost
Kontakt:�
pavelkova@ddmslunicko.cz 
tel.: 702 240 341

Otevřená� herna� pro� rodiče�
s�dětmi

Centrum volného času Baťov
Každé pondělí až čtvrtek 
v měsíci: 15–18 hodin
Za děti v herně zodpovídají ro-
diče. Kapacita herny omezena.
Kontakt:�
kozeluhova@ddmslunicko.cz 
tel.: 734 235 964

1.–2.�11.�Podzimní�nocování
DDM středisko Trávníky,
od 17 hodin, cena 320 Kč.
Určeno pro děti od 7 let. Čeká 
vás zábavné nocování plné 
překvapení, soutěží, zábavy. 
Přihlášky odevzdejte do 30. 
října. Konec nocování v sobo-
tu v 17 hodin.
Kontakt:�
ticha@ddmslunicko.cz 
tel.:�734 235 962

3.�11.�drakiáda
Dětské dopravní hřiště, 

od 14 do 17 hodin,vstupné za 
každého dráčka 30 Kč.
Přijďte si s námi zalétat s draky. 
V rámci akce proběhnou soutě-
že o nejhezčího ručně vyrobe-
ného draka, nejmenšího, největ-
šího, nejbarevnějšího a nejdéle 
létajícího. Při nepřízni počasí se 
akce nekoná. 
Bližší informace najdete na 
www.ddmslunicko.cz 
Kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz 
tel.: 702 240 341

9.�11.�Soutěž�v�aerobiku�
jednotlivců�
Tělocvična ZŠ Tlumačov,
Čas: od 8.30 hodin 
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 
60 Kč
Startovné soutěžící: 100 Kč, 
přihlášení na místě 150 Kč
Soutěž v aerobiku jednotlivců. 
Cvičení podle lektora v něko-
lika věkových kategoriích pod 

dohledem poroty. Rozdělení 
na kategorie dle věku a také 
dle výkonnosti. Registrace od 
8 hodin. 
Kontakt:�
hlobilova@ddmslunicko.cz 
tel.: 739 075 689

16.�11.�Lampionový�průvod
park u polikliniky, akce pokra-
čuje na náměstí
Čas: 16.30 hodin 
Podílíme se na organiza-
ci tradičního lampionového 
průvodu s Otrokovickou BE-
SEDOU. Určeno pro širokou 
veřejnost. Přijďte strávit pod-
večer s lampiony.
Kontakt:�
barova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 711

23.�11.�Mikulášský�kufřík
Areál kynologů za řekou Mo-
ravou
Start průběžně od 9 do 11 hodin

Startovné: děti 20 Kč, dospělí 
30 Kč
Zábavný orientační běh či pro-
cházka lesem za Mikulášem s 
dárečky a čertovskými špekáč-
ky.
Kontakt:�
dolezalova@ddmslunicko.cz, 
tel.:�739�075�716

29.�11.�Vánoční�dílny
Otrokovická BESEDA
Čas: 15–19 hodin, jednotlivé 
výrobky za poplatek
Program: výroba vánočních de-
korací; můžete si vyrobit baň-
ku, svítilnu, věneček, perníček 
aj.
Podílíme se na tradiční akci 
Rozsvěcení vánočního stromu, 
kterou pořádá Otrokovická BE-
SEDA. DDM Sluníčko bude 
organizovat Vánoční dílny. 
Kontakt:�
barova@ddmslunicko.cz
tel.:�739 075 711

Bohatá tombola pro děti, soutěž o nejkrásněji vyřezanou přinesenou dýni. 
Přijďte si zacvičit, zahrát hry a zjistit, jak jste odvážní.

Více informací na www.sokolovnaotrokovice.cz , Facebook: Sokolovna Otrokovice 
Těšíme se na Vás 

Nevšední zážitek a skvělou 
muziku. To vše slibuje již 
13. ročník blues a jižanského 
rocku STETSON AND BOUR-
BON, který odstartuje v sobotu 
2. listopadu v Otrokovické BE-
SEDĚ.
  Hlavní hvězdou bude letos 
domácí superskupina THE 
ALLMAN COMPANY, která 
vznikla jako pocta legendár-
ní americké jižanské kape-
le ALLMAN BROTHERS 
BAND, jejíž padesátiletou 
veleúspěšnou hudební dráhu 
vloni uzavřela smrt zakladatele 
Grega Allmana. 

Na hlavní scéně vystoupí 

dále skvělá polská jižanská 
kapela BLACKBERRY BRO-
THERS (objev roku 2018 dle 
hlasování prestižního polské-
ho magazínu TWOJ BLUES), 
slavní francouzští bluesmani 
NICO ZZ BAND a svéráz-
ný slezský bluesman PETR 
„DŽETRO“ RITZKA. Ten za-
hraje i ve Stetson baru.

To vše tradičně zarámují 
klobouky stetson, vůně bour-
bonu a jižanská kuchyně.

Festival se uskuteční pod 
záštitou starostky města Ot-
rokovice Hany Večerkové 
a je spolufinancován Zlínským 
krajem.  (red)

Otrokovice�rozvlní�blues

Kdo je milovníkem guláše, ten 
určitě nechyběl v sobotu 27. 
září v Lanáčku na Gulášfestu. 
Letos se odehrál jeho již 3. roč-
ník. 

Celé okolí zábavního centra 
bylo provoněno vůní masa, ci-
bule i různého koření, kterým 
soutěžící týmy ochutily své 
výtvory. A výběr byl skutečně 
veliký. V kotlíku se vařily ne-

jenom klasické hovězí či vepřo-
vé guláše, ale také kančí nebo 
daňčí. Také nabídka příloh byla 
bohatá, od domácího chleba 
přes bramboráčky či škvarkové 
pagáče.

 Asi nejtěžší to měla čtyřčlen-
ná porota. Ta musela ochutnat 
celkem dvanáct vzorků a vy-
brat z nich ten nejlepší. „Hod-
notila se chuť guláše, barva, 

kvalita masa, ale i vůně, čistota 
a výzdoba pracoviště,“ vyjme-
novala jedna z organizátorek 
akce Ivana Staňková. Nakonec 
nejvíce porotu oslovil JELIVOJ 
TÝM, jejichž guláš se jmenoval 
„Hovězí guláš v kotlíku – kla-
sik“ a na jeho výrobu byla pou-
žita hovězí kližka. 

Svůj hlas tomu nej guláši 
mohli dát i návštěvníci. „Ti 
samozřejmě hodnotili nejenom 
chuť guláše, ale také vzhled 
stánku, kreativitu, ale také na-
bízené pochutiny, například 
chléb z pece, slivovici, bram-
boráky, škvarkové pagáčky, 
koláče, buchty, ale i zavařené 
nebo naložené okurky,“ vy-
světlila dále organizátorka. 
V tomto hodnocení vyhrál také 
domácí tým TŘI BRATŘI – 
SKÁJ team. Tato parta vařila 
guláš s názvem Kočkopes a po-
užili kančí maso. Cenu sympatií 
získal tým žáků z otrokovické 
SPŠ pod vedením své mistrové. 

Ohodnocené týmy obdržely 
hodnotné ceny a celý den se 
prodávaly lístky do tomboly 
s možností výhry. K poslechu 
a tanci hrála otrokovická kapela 
Tady a Teď.� (šar)

TJ JISKRA OTROKOVICE, 
ODDÍL SPV, POŘÁDÁ

HALOWEENSKYÝ KARNEVAL 

SE STEZKOU ODVAHY

KDY: 1. LISTOPADU
KDE: SOKOLOVNA OTROKOVICE
ČAS: V 17 HODIN

Vstupné: dítě s maskou i bez: 50 Kč
Doprovod: dobrovolné

Gulášfest:�nejvíce�porotě�zachutnal�klasický�hovězí

Voňavá dobrota. Porota musela ochutnat a hodnotit celkem 
dvanáct vzorků gulášů.  Foto:�Šárka�ŠARMANOVÁ
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SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice
Vyplatíme vám

až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Odvoz ZDARMA

Protokol o ekologické 
likvidaci

email: marek.dynka@seznam.cz

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

Ariston, Destila, Viadrus, Karma, 
Thermona, Immergas, Viessmann

Tel. 777 052 866

INZERCE

Provádíme stavební a zed-
nické práce, omítky, fasády, 
terénní úpravy, bytová jádra, 
dlažby, obklady, čištění fasád 
apod. Tel.:�733�327�003.

• Předprodej a rezervace vstu-
penek na kulturní akce 

Otrokovické BESEDY 
i jiných pořadatelů

Tel.: 571 118 103

Vláda České republiky vy-
hlásila na den 12. října den 
státního smutku v souvislosti 
s konáním pohřbu populár-
ního zpěváka Karla Gotta, 
který zemřel 1. října ve věku 
osmdesát let. K tomuto stát-
nímu smutku se připojila také 
otrokovická radnice. „Karel 
Gott byl výjimečná osobnost 
vnímaná všemi generacemi 
nejen u nás, ale i v zahraničí.
I v Otrokovicích jsme uctili 
jeho památku dnem státního 
smutku. Na budovu radnice 
jsme proto vyvěsili v pátek 
11. října vlajku České repub-
liky na půl žerdi, která zde 
zůstala celý víkend,“ uvedl 
místostarosta Otrokovic Petr 
Ťopek.  (ste)

Město�uctilo�
Karla�Gotta

´



OtrOkOvické
nOviny8

Amerikou se na jedno odpoled-
ne stala zahrada Domu Naděje, 
kde v pátek 13. září probíhala 
tradiční Zahradní slavnost pro 
klienty Naděje Otrokovice. Po 
zahradě se pohybovali indiáni, 
Kryštof Kolumbus, obyvatelé 
Bronxu a New Yorku a dal-
ší postavy, které jsou spjaty  
s Amerikou. 

Byl to krásný slunečný den 

a klienti i pracovníci si ho 
jaksepatří užili. Program slav-
nosti byl bohatý. Na cestu po 
„amerických zákoutích“ vyve-
zl klienty turistický vláček. Do 
doby, kdy byla objevena Ame-
rika, nás zavedl divadelní krou-
žek klientů Naděje. Nechybělo 
ani překvapení zaměstnanců, 
kteří všechny pobavili scénkou 
„Šuby duby Amerika“. 

Své taneční nadání mohli 
klienti předvést v taneční sou-
těži. Zatančily nám i krásné 
tanečnice z Tanečního centra 
Oriana Dance ze Zlína, které 
následně roztancovaly všechny 
přítomné. 

Pohodová atmosféra pano-
vala v indiánském koutku, kde 
si mohli klienti i pracovníci za-
tancovat a zahrát na nejrůznější 
nástroje. Byly připraveny také 
tvořivé dílny, v nichž probíhalo 
malování na obličej a výroba 
náramků. 

Kdo měl chuť na něco dobré-
ho z americké kuchyně, zavítal 
do stánku Naděje, otrokovické 
o. p. s., která na slavnosti zajiš-
ťovala občerstvení. 

Celé odpoledne nám hrál  
a zpíval, jak jinak než v americ-
kém stylu, skvělý muzikant Jiří 
Kura, který se na závěr převtě-
lil do Elvise Presleyho a potěšil 
tak nejednoho posluchače.

Letošní Zahradní slavnost se 
vydařila a my už se těšíme na 
další ročník. 
� Kristina�dAňKOVÁ,�
� Naděje�Otrokovice

Klienti�Naděje�cestovali�do�Ameriky

Snížit počet požárů v domác-
nostech v České republice je 
hlavním cílem kampaně připra-
vené Ministerstvem vnitra, Ge-
nerálním ředitelstvím Hasič-
ského záchranného sboru ČR.

Důvodem, který vedl inici-
átory kampaně k vydání bez-
pečnostního desatera, je fakt, 
že každý rok dochází v domác-
nostech po celé České republi-
ce k více než tisícovce požárů, 
při kterých umírají desítky lidí 
a stovky jich jsou zraněny. 

Smyslem a účelem infor-
mační kampaně je zacílit na 
konkrétní problém, který sou-
visí s bydlením, ve snaze sní-
žit počet obětí a výši škody na 
majetku. 

Dodržováním desatera mů-
žete předejít celé řadě požárů 
a ochráníte tak lidské životy  
a zdraví.  (ste)

BEZPEČNOSTNÍ�dESATERO:
1.�Čtěte�návody – instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče 
v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
2.�Hlídejte�otevřený�oheň�– nenechávejte bez dozoru otevřený 
plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
3. Pozor�na�cigarety – při kouření a odhazování nedopalků do 
odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.
4.�Kontrola�komínů – dodržujte pravidla na údržbu a provoz 
spalinových cest.
5.�Topte,�jak�se�má�– nedávejte do blízkosti topidel hořlavé lát-
ky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby. 
6.�Poučte� své� děti – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, 
vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.
7.�Vybavte�svoji�domácnost – instalujte hlásiče požáru, vybavte 
domácnosti hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.
8.� udržujte� v� pořádku� uzávěry� inženýrských� sítí – hlavní 
vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být 
řádně označené a přístupné.
9. Kontrolujte�elektrická�zařízení – kontrolujte pravidelně stav 
spotřebičů a šňůrových vedení.
10.�udržujte�průchodné�chodby�a�schodiště – v případě po-
žáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a za-
chránit členy rodiny.

Na cestě.�Dobrodružná cesta po krásách Ameriky začala pro-
jížďkou turistickým vláčkem.  Foto:�Naděje�Otrokovice

Dobře mířit. Své o tom vědí i účastníci turnaje Přesná šipka, kte-
rý pořádal otrokovický Charitní domov. Letos mezi sebou soupeři-
lo celkem 12 družstev z center ze širokého okolí.  Každý z účastníků 
měl celkem deset hodů na terč a rozhodoval počet bodů. Letos se 
místnímu týmu dosáhnout na stupínek vítězství nepodařilo. Pomy-
slné zlato nakonec získal tým z DPS Holešov, na 2. místě skončil 
DPS Lukov a na 3. místě tým z Alzheimer centra. Charitní domov 
skončil na pěkném 4. místě.  (šar), foto: Charitní domov 

Komise� místních� částí� slouží,�
ostatně� jako� i� ostatní� komise�
a� výbory,� jako�poradní�orgán�
Rady� města� Otrokovice.� Jsou�
jakýmsi�mezičlánkem�mezi�ob-
čany�a�vedením�města.�
Komise� se� schází� pravidel-

ně� každý� měsíc,� členové� ko-
mise� probírají� zadání� z� měs-
ta,� postřehy� občanů� i� návrhy� 
a�postřehy�vlastní.�Velkým�té-
matem� naší� komise� jsou� chy-
bějící� chodníky� na� Újezdech,�
špatný� stav� vozovky,� absence�
parkovacích� míst� a� cyklo-�
stezek.� Před� nedávnem� jsme�

probírali� umístění� dalších�
laviček,� odpadkových� košů� 
a�stojanů�se�sáčky�na�psí�výka-
ly.�Členové�naší�komise�se�vel-
mi�aktivně�účastnili�monitorin-
gu�dětských�hřišť�a�sportovišť.�
Na� předposlední� schůzi� re-

zignoval�z�osobních�důvodů�na�
svoji� funkci� člen� naší� komise�
Břetislav�Roháček.�Tímto�bych�
mu�chtěl�za�sebe�i�ostatní�členy�
poděkovat� za� jeho� práci� pro�
občany�a�město�v�naší�Komisi�
pro�místní�část�Střed�a�Újezdy.
� Jiří�ŠEdIVý,�
� předseda�KMČSÚ

Otrokovice Střed  
a místní část Újezdy 
mají rovněž svou ko-
misi místní části. Jde 
o poslední, čtvrtou, 
kterou jsme vám do-
posud v Otrokovic-
kých novinách nepředstavili. 
Na členy všech čtyř komisí se 
mohou lidé obracet se svými 

postřehy či poža-
davky. Ty jsou pak 
následně předklá-
dány městské radě. 
S členy komise, 
vedním rady se mo-
hou obyvatelé této 

části potkat také osobně, a to  
20. listopadu na veřejném  se-
tkání.  (red)

Jak�předejít�požáru�v�domácnosti?�dodržujte�desatero

Nejlepší�trefu�měli�šipkaři�z�Holešova

Významnou součástí aktivizač-
ního plánu pro uživatele domo-
vů SENIORU v Otrokovicích 
je i pohybová, motorická čin-
nost. Proto pracovnice ergo-
terapie uspořádaly Sportovní 
odpoledne.

Soutěžilo se v disciplí-
nách zaměřených na přesnost  
a správný odhad vzdálenosti. 
Šikovnost a um vyzkoušeli nej-
dříve cílením na ruské kuželky, 
pokračovali hrou s názvem 
Mölky (hod dřívkem na očís-
lované kolíky), následoval hod 
míčkem do koše a pétanqueo-
vými koulemi na čáru. O zába-
vu bylo postaráno i při házení 
různě zbarvených míčků s cí-

lem zasáhnout shodnou barvu 
namalovanou na terči. A jak to 
dopadlo? Zvítězili všichni!

Na počátku posledního záři-
jového týdne se také uskutečnil 
1. ročník turnaje Charity Ot-
rokovice a domovů B a C SE-
NIORU v ruských kuželkách. 
Tímto krokem byla založena 
nejenom nová tradice, ale řadě 
lidí se splnilo jejich přání. Se-
tkat se a pohovořit si se svými 
vrstevníky z jiných zařízení. 
Už nyní plánujeme další ročník 
a chceme pozvat týmy z dalších 
seniorských domovů ze Zlín-
ského kraje.
 Lenka�ELIÁŠOVÁ,
� PR�manažerka�SENIORU

Senioři�si�užili�sportovní�odpoledne

Komise�Střed�a�Újezdy�rozhodně�nelení

Velkým�tématem�jsou�chybějící�chodníky

Máte-li podnět či chcete něco sdělit komisi, zašlete to prosím na 
e-mail: komise-stredotrokovice.cz

PODěKOVÁNÍ OD OBČANů

Vážený�pane�Gromusi,
o� tom,� jak� úžasní� lidé� u� vás�
pracují,� jsem� se� přesvědčila�
4.�září,�kdy�se�mému�manže-
lovi�jedoucímu�na�invalidním�
vozíku�zamotala�do�kola�šňů-
ra.
Sám� by� si� s� tím� rozhodně�

neporadil,�neporadili�si�s�tím�
ani�sousedé.�Poradili�si�s�tím�
až�vaši�dva�příslušníci.�Neje-
nom�že�mu�vozík�dotlačili�až�
k�domu,�ale�velmi�šikovně�mu�
šňůru�z�kola�odstranili�a�tím�
mu�vozík�zprovoznili.
Lidský� přístup� a� profesio-

nalitu�vašich�příslušníků�vel-
mi� oceňuji� a� chválím,� chvá-
lím,�chválím.

Vážený�pane�řediteli,�
rád�využívám�příležitost�k�tomu�Vám�dát�pozitivní�zpětnou�vazbu� 
k�práci�strážníků�Městské�policie�Otrokovice.�Řídil�jsem�(díky�pouti�
plně�obsazený�kloubový)�bus�na�lince�č.�55�a�cestující�mě�upozornili�
na�paní,�která�zabírala�dvě�místa�a�odmítala�pustit�sednout�starší�
paní� o� berlích.�Na� žádosti� cestujících� reagovala� silně� negativně�
a�nepomohlo�ani,�když�jsem�s�ní�promluvil�já.�Zavolal�jsem�tedy�
156�a�operátor�mně�hned�poslal�hlídku,�s�níž�jsem�se�potkal�asi�za�
3�minuty�od�zavolání.�Strážníci�vystupovali� slušně,�korektně,�ale�
velmi�nekompromisně�a�rozhodně.�Celou�situaci�vyřešili� ke� spo-
kojenosti�mojí�i�plného�autobusu�cestujících.�Nestačil�jsem�jim�ani�
poděkovat.�Tak�prosím�jim�mé�poděkování�vyřiďte,�protože�jejich�
jednání�nejen�že�eliminovalo�nepříjemnou�cestující,�ale�současně�
ukázalo,�že�Vaši�strážníci�jsou�připraveni�profesionálně�zasáhnout�
na�ochranu�slušných�cestujících,�pro�které�MHD�především�je.�Ten�
zásah�měl�velký�efekt�a�myslím,�že�velice�přispěl�k�respektu�Městské�
policie�Otrokovice.�Není�to�první�případ,�kdy�jsem�pomoc�Vašich�
strážníků�potřeboval�a�kdy�urychleně�přišla.�Věřím,�že�ji�budu�po-
třebovat�co�nejméně,�pokud�se�tak�ale�stane,�vím,�že�zásah�strážníků�
bude�rychlý�a�profesionální.�Ještě�jednou�moc�děkuji.

Tyto�děkovné�dopisy�obdržela�od�občanů�Městská�policie�Otrokovice,�která�je�poskytla�ke�
zveřejnění�redakci�Otrokovických�novin.�Jména�pisatelů�však�neuvádíme.



Jen�svíci�hořící�a�krásnou�kytici�na�hrob�položíme,
tiše� se� zastavíme,� s� láskou� se� zasníme.�Děkujeme�
za�cestu,�kterou�jsi�s�námi�šel,�za�ruce,�které�nám�
tolik�pomáhaly.�Za�to,�že�jsi�byl,�za�každý�den,�který�
jsi� s� námi� žil.� Již� 10� let� nejsi� s� námi,� není� slyšet�
tvůj�hlas,�zůstalo�jen�vzpomínání. Pan Josef�PETR�

z Otrokovic byl vzácný člověk a všichni, co ho znali, jej měli 
rádi, tak vzpomeňte s námi. Manželka Marie, děti Pavel, Irena 
s rodinami

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život 
i nás. Dne 16. září uplynulo 11 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička, paní 
Marie�cHyTILOVÁ. Kdo jste ji znali, věnuje jí 
spolu s rodinou tichou vzpomínku.

Dne 1. října jsme si připomněli první smutné výro-
čí úmrtí pana Rudolfa�ŠIMKA. Vzpomíná rodina.

Dne 1. října tomu bylo 30 let, co nás navždy opus-
til náš tatínek a dědeček, pan� Josef� ŠALENA�
a 1. listopadu by se dožil 91 let. Vzpomínají dcery 
a vnoučata.

Dne 1. října uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil 
pan Bohuslav�MIKuLÁŠEK. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná rodina. 

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

Osud�Ti�nedopřál�s�námi�dále�být,�ale�v�našich�srd-
cích�budeš�stále�žít. Dne 4. října uplynulo 11 let, co 
nás navždy opustila paní Ludmila�řEZNÍČKOVÁ. 
Dne 22. října by se dožila 75 let. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manžel Jan a dcery Helena a Hana 
s rodinami.

Dne 5. října uplynuly již 4 roky od úmrtí mého 
milovaného tatínka, pana Miroslava� NOHELA. 
S láskou stále vzpomíná dcera Martina.

Čas�ubíhá�a�nevrátí,�co�vzal,�jen�láska,�úcta�a�vzpo-
mínky�v�srdcích�zůstávají�dál. Dne 5. října uplynulo 
5 let, co nás opustil pan Miroslav�VyBÍRAL. Za 
tichou vzpomínku děkují manželka Marta a dcery 
s rodinami.

Dne 6. října jsme si připomněli smutné 30. výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana Miloslava�VÁcLAVÍKA. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 9. října uplynul rok od chvíle, kdy nás na-
vždy opustil náš tatínek a dědeček, pan Miroslav�
KuČERA.�Vzpomínají dcera Lenka a syn Mirek 
s rodinou

Tati, kdybychom měli víc štěstí, tak jsme spolu le-
tos v dubnu oslavili Tvé 70. narozeniny. Místo toho 
jsme si jen 12. října podesáté připomněli, jak moc 
je bez Tebe smutno. Pořád Tvoji Jana a Zdeněk
Halámkovi

Dne 13. října by oslavila naše maminka 
Anděla�RAdILOVÁ�90 let. Spolu s ní 
by náš tatínek Michael� RAdIL osla-
vil 98 let. Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. Magda a Alena, dcery s rodinami

Dne 13. října jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí na-
šeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana 
Eduarda�NOHÁLA. Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina.

Dne 15. října uplynul rok od úmrtí naší maminky, 
paní Heleny�TKÁČOVé. S láskou a úctou vzpo-
mínají dcery Helena a Veronika s rodinami. 

Čas�strašně�letí�a�nevrací,�co�vzal,�ale�láska,�úcta�
a�vzpomínky�v�srdcích�žijí�dál. Dne 17. října 2019 
uplynulo 5 smutných let, co nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Ludvík�
uRBAN z Otrokovic (rodák z Pohořelic). Ve vzpo-
mínkách zůstane navždy s námi! Prosím, kdo jste 

ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou stále vzpomínají manželka 
Alžběta, dcera Jarmila a syn Ludvík s celou rodinou.

Je�smutno�bez�Tebe,�jak�dlouhý�je�nám�čas,�jak�rádi�by-
chom�Tě�spatřili�a�slyšeli�Tvůj�hlas. Dne 19. října tomu 
bude 8 let, kdy zemřela paní Renata�dOLEŽELOVÁ. 
S láskou vzpomíná manžel Zbyněk, syn Zbyněk 
a celá rodina.

Čas�plyne,�vzpomínka�zůstává. Dne 20. října si při-
pomeneme smutné 7. výročí úmrtí pana Jindřicha�
JuRÁKA.  S láskou a úctou vzpomíná dcera s ce-
lou rodinou.

S velkou láskou a úctou vzpomínáme na naši las-
kavou, obětavou a hodnou maminku, paní Annu�
BucHTOVOu, která by se dne 21. října dožila 
100 let a letos tomu bude již 27 let, kdy jsme se 
s ní rozloučili naposled. Za tichou vzpomínku dě-
kují děti Viera, Anička a Vojtěch s rodinami.

Dne 26. října uplyne 1. smutný rok, kdy dotlouk-
lo srdce naší maminky, babičky, prababičky, paní 
Ireny�POSPÍŠKOVé. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají 
dcery Iva a Magda s rodinami.

Dne 27. října vzpomínáme 8 let od úmrtí mého 
manžela, tatínka a dědečka, pana Jaroslava�
MOČIČKy. Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpo-
mínku. S láskou vzpomínají manželka a dcera 
s rodinou.

Čas�utíká�a�nevrací�se�zpět,�jen�láska,�úcta�a�vzpo-
mínka� zůstávají� v� našich� srdcích. Dne 29. října 
si připomeneme 1. výročí úmrtí paní Jaroslavy�
VESELSKé. Za tichou vzpomínku děkuje manžel 
František s rodinou.

Dne 31. října uplyne 10 smutných let od úmrtí paní 
Aleny�JEŽOVé. S láskou a úctou vzpomíná rodi-
na a přátelé.

Dne 13. listopadu uplyne 10 let od úmr-
tí paní Aloisie� VAŠINOVé a 27 
let od úmrtí Františka� VAŠINy. 
S láskou vzpomínají dcery Marie 
a Zdena s rodinami a syn Vladimír 
s rodinou.

9
OtrOkOvické

nOviny

Společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200  (a více, dle délky textu) kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá tiC, 
Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 20. října oslaví paní 
Věra� duRĎÁKOVÁ své 
krásné 70. narozeniny. Hod-
ně zdraví, lásky a pohody 
do dalších let přeje rodina. 
A dne 25. října společně 
oslavíme 50 let manželství, 
a proto bych chtěl poděkovat 
za lásku, trpělivost a ochotu. 
Manžel Jiří

Dne 28. října oslaví své 
85. narozeniny pan Josef�
TKÁČ. Hodně štěstí, zdraví 
a mnoho dalších spokojených 
let ze srdce přeje manželka 
Božena, synové Josef a Rosti-
slav s rodinami, vnučky Hele-
na a Veronika s rodinami.

Dne 15. listopadu osla-
ví manželé Eliška� a� Josef�
MAcHŮ 50. výročí svat-
by. Drazí rodiče, dnes Vaše 
láska získala zlatou medaili 
a my jsme šťastní, že s Vámi 
smíme tento moment, tolik vý-
jimečný pro celou naši rodinu, 
oslavit! Z celého srdce Vám 
gratulujeme, jste nám skvělým 
příkladem do života. Krásnou 
zlatou svatbu! Syn Dalibor 
a dcera Radana s rodinami

Technické�služby�
Otrokovice�s.�r.�o.,�

K.�Čapka�1256,�Otrokovice 
PřIJMOu�

do pracovního poměru pracov-
níky – nástup dle dohody – na 
následující pracovní pozice:
•� dělník� pro� údržbu� ve-
řejné�zeleně – požadavkem 
je dobrý fyzický stav
• zedník� – požadavkem je 
vyučení v oboru a řidičský 
průkaz skupiny „B“
• vedoucí�údržby�veřejné�
zeleně – náplň práce: organi-
zování a řízení prací při údrž-
bě a správě veřejné zeleně 
města a zahradnictví.
Požadovaná�kvalifikace:
– SŠ nebo VŠ vzdělání pří- 
   slušného směru
– schopnost řízení kolektivu      
   dvaceti pracovníků
– řidičský průkaz skupiny „B“

Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalové 
na tel.:  577 922 329, mob.: 
603 159 744, e-mailem – 
mzdy@tsotrokovice.cz  nebo 
osobně v sídle společnosti 
v době od 6 do 14 hodin. Osob-
ní schůzku je nutné si vždy pře-
dem sjednat telefonicky.

BLAHOPŘÁNÍ

In
z

e
r

c
e

Děkujeme všem, kteří se přišli 27. září rozloučit s pa-
nem Bedřichem� KOLAJOu. Díky za květinové dary, 
slova útěchy a tichou vzpomínku. Manželka, syn a dcera 
s rodinami

PODěKOVÁNÍ
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Poznat své spolužáky, paní 
učitelku, stmelit kolektiv, se-
známit se s novým prostředím,  
a hlavně zpříjemnit si den tak, 
aby prvňáčci odcházeli domů  
s úsměvem a spoustou hezkých 
zážitků. Přesně o tom  je adap-
tační program, který absolvo-
vali první třídy ze ZŠ T. G. Ma-
saryka poslední zářijový týden.  

V prvních dvou hodinách 
všem prvňáčkům ochotně po-
máhali žáci 4. ročníku. S těmi 
si naši prvňáčci vytvořili strom 
přátelství, který bude násle-
dující roky zdobit jejich třídu. 
Dále měli možnost si vyzkou-

šet spoustu veselých a hravých 
aktivit, díky kterým vznikla  
v jejich třídě ještě pozitivnější  
a usměvavější atmosféra. 

Na závěr si nejmlad-
ší žáci naší školy společ-
ně vytvořili vlastní obraz  
z otisknutých dlaní každého  
z nich. Ten jim bude připo-
mínat přátelství, které si již 
ve třídě utvořili a jistě ještě  
v budoucnu utvoří. Všechny 
tři adapťáčky se velmi vydařily  
a jsme rádi, že prvňáčci z nich 
odcházeli domů s úsměvem na 
tváři. Igor ŠTEFANKO,
� ZŠ�T.�G.�M.

Adapťáčky�pro�prvňáčky

Začátek školního roku je na naší 
Základní škole Mánesova v Ot-
rokovicích spjat s tradicí adap-
tačních pobytů šestých ročníků. 
Je to příležitost k bližšímu vzá-
jemnému seznámení spolužáků 
mezi sebou i s jejich novým tříd-
ním učitelem.  

Adaptační  pobyt naší třídy  
6. B jsme zahájili v nezvykle 
deštivém dni, bylo pondělí ráno, 
9. září. Déšť nám však vůbec 
nevadil, protože před námi byly 
celé dva dny společného poby-
tu na táborové základně DDM 
Sluníčko na Štěrkovišti, na které 
jsme se samozřejmě všichni moc 
těšili.

Přestože s naší třídní paní 
učitelkou se známe už pár mě-
síců a ani nového spolužáka ve 
třídě nemáme, vůbec nám to ne-
bránilo dobře se společně bavit  
a pustit se s chutí do všech no-
vých aktivit, kterými nás po ce-
lou dobu pobytu provázela naše 
školní psycholožka, paní Lenka 
Zvoníčková.

Po příchodu na chatu DDM 
Sluníčko jsme se ubytovali  
a očekávaný program her a růz-
ných aktivit mohl začít. Čas nám 
v jednotlivých aktivitách utíkal 
dvojnásob rychle. Na oběd jsme 
si vyšli do nedaleké hospůdky 
„U Zvona“. Konečně i počasí 
se umoudřilo a po hodince od-
poledního klidu tak mohla jed-
na část třídy protáhnout svá těla  

a vyrazit s panem učitelem Bu-
kovjanem na očekávané venkov-
ní hry.  Druhá část třídy se pustila 
do zajímavého výtvarného díla  
s paní učitelkou Řezníčkovou,  
a tím byla výroba sádrové masky 
našich obličejů. Už se těšíme na 
výtvarnou výchovu. 

Byl to náročný den, to jsme 
usoudili všichni, takže skvělá  
pizza k večeři nám přišla náram-
ně vhod. Zázračně jsme nabra-
li síly a šli jsme opět hrát hry. 
Zvládli jsme nejen pohodový 
večerní rituál se svíčkami, kdy 
jsme zhodnotili celý průběh dne, 
ale na řadu přišla i diskotéka. 

 A byl čas jít „na kutě“. Šlo 
se doopravdy spát. Jak se říká: 
osprchovat, vyčistit si zuby, po-
modlit a spát. Ale ono to tak sku-
tečně bylo. Až na to modlení…

Ranní sluníčko a jedno koleč-
ko kolem Štěrkoviště nám doda-
ly další energii a hlavně chuť ke 
snídani. Bohatý snídaňový stůl 
byl plný dobrot, mnohé z nich 
napekly naše maminky. Závě-
rečné hry jsme si užili už na slu-
níčku na hřišti. Následoval oběd 
a loučení.  

A co říct na závěr? Dva dny 
zábavy a aktivit nám pomohly 
vyjasnit určité situace, dokázali 
jsme stmelit náš kolektiv, zkrát-
ka adapťák naší třídě pomohl  
a doufáme, že to tak i zůstane. 
 Hana VAřÁKOVÁ 
� a�třída�6.�B�

Když se řekne poznávací zá-
jezd do Řecka, vybaví se mi 
slunné dny na písčité pláži, sla-
nost mé kůže, průzračné moře, 
zákaz hlazení potulných psů  
a koček, se kterými jsem se 
stejně pod stolem tajně pomaz-
lila a dala jim kousek ze svého 
jídla. Vzpomenu si, jak jsem si 
připadala jako Afrodita pokaž- 
dé, když jsme procházeli an-
tickými památkami v Delfách, 
v Epidauru, v Korintě nebo  
v Athénách. Znova slyším 
vyprávění Lukáše (našeho 
řeckého průvodce) o řeckých 
bozích, o tom, jak rádi mají 
Řekové svoji zem a svou ro-
dinu.

Znova slyším, jak nám říká, 
že se máme každé ráno usmát 
na Olymp, aby nám bohové 
dopřáli slunečný den. Vzpo-
menu si, jak jsem při prohlídce 
Thermopyl pochopila věrnost 
a statečnost Sparťanů a přála 
si, aby mi předali aspoň trochu 
své síly a vytrvalosti. 

Znovu mi zní v uších smích 
mých kamarádů, který se 
deset dní rozléhal řeckými 
ulicemi, autobusem i hotely  
a připomínám si obrovské 
štěstí být s nimi na místech, 
kde se tvořila historie a my si 
začínáme tvořit tu svoji.
� Lenka�Vychodilová,�
septima�Gymnázium�Otrokovice

Byli�jsme�v�zemi�olympských�bohů

Hlasité skandování i buráce-
ní hokejek i nadšený potlesk, 
kdykoliv padl gól. Takto to 
vypadalo poslední zářijový pá-
tek na ZŠ Trávníky. Na půdě 
místní školní tělocvičny se tam 
odehrávalo již sedmé sportovní 
klání Memoriálu Jiřího Ševčí-
ka, milovníka sportu a bývalé-
ho učitele ZŠ Trávníky. Stejně 
jako v předchozích letech se jej 
zúčastnila také partnerská ško-
la Pavla Demitry  ze slovenské 
Dubnice nad Váhom. 

I letos se sportovní klání 
uskutečnilo hned v několika 
disciplínách. Hoši se mezi se-
bou utkali ve florbalu, malé 
kopané a dívky poměřily síly 
v přehazované. „Přijeli jsme  
s výbornou a přátelskou nála-
dou. A i když jsme sportovní 
škola, my žádného soupeře 
rozhodně nepodceňujeme,“ po-
usmála se zastupující ředitelka 
hostující školy Jana Košináro-
vá.

Ve florbalovém utkání mlad-

ších žáků projevili větší sehra-
nost a nasazení žáci z Dubnice 
a zvítězili poměrem 10:7. Prv-
ní utkání v přehazované dívek 
s převahou ovládla hostující 
děvčata v poměru 2:0   Utká-
ní starších dívek mělo bojovný 
průběh s velkým nasazením 
obou celků a z konečné výhry  
2:0 se radovala děvčata  
z Trávníků.

Zápas v malé kopané starších 
chlapců 7.–9. tříd měl velmi 
dobrou sportovní úroveň a byl 
do poločasu vyrovnaný. V dru-
hé půli se projevila lepší kondi-
ce chlapců ze Slovenska a také 
fakt, že ve výběru měli více 
starších žáků. Domácí nakonec 
prohráli 4:1, ale jejich výkon  
a snaha zaslouží pochvalu. 

Tým domácích podporo-
vali jejich spolužáci nejenom 
neustálým skandováním, ale 
také vlastnoručně vyrobenými 
transparenty.

Závěr sportovního dne patřil 
vyhlášení vítězů, předání di-
plomů, pohárů a drobných dár-
ků. Následoval společný oběd, 
povídání s výměnami čísel na 
mobil a loučení s kamarády ze 
Slovenska. 
� Šárka�ŠARMANOVÁ�
 a kolektiv�ZŠ�Trávníky 

Školáci�uctili�památku�učitele�sportem

Naplno. Žáci obou škol se do zápasu pustili ze všech sil a dávali 
do něj veškerou svou energii.  Foto: Šárka ŠARMANOVÁ

Šesťáci�si�utužili�kolektiv

Krásný a zasloužený výlet do 
hlavního města čekal v září na 
žáky V. A ze ZŠ Trávníky. Vý-
let si žáci hradili z peněz, kte-
ré si vydělali díky jarmarku, 
uspořádaném v rámci projektu 
Abeceda peněz. Jeho podsta-
tou bylo naučit děti hodnotu 
peněz. Žáci si založili fiktiv-
ní firmu, vymysleli její logo, 
co budou vyrábět a následně  
i prodávat. 

Celý projekt pak vyvrcholil 
těsně před letními prázdnina-
mi jarmarkem, kde prodávali 
své výrobky. Díky své šikov-
nosti si tak  vydělali krásnou 
částku, kterou se rozhodli vy-
užít na výlet do Prahy.

 Počasí vyšlo, a tak nic nebrá-
nilo v poznávání krás hlavního 
města. Děti viděly Pražský 
hrad a střídání hradní stráže  
i katedrálu svatého Víta. Od-
vážní se vydali zdolat rozhled-
nu Petřín a všichni se nasmáli 
v zrcadlovém bludišti. Nechy-
běl ani staroměstský orloj, 
Karlův most či socha svatého 
Václava. 

V osm večer se vrátil vlak se 
spokojenými dětmi, které po-
chopily, že vlastní snaživostí 
se dá mnohého dosáhnout. 
 Karolína�VýSKALOVÁ,
� ZŠ�Trávníky

Abecedu�peněz�
završili�v�Praze

Jde to i hravě. Během adaptačních dnů měly děti možnost po-
znat, že škola může být také zábavná.  Foto: ZŠ T. G. M.

Kolektiv. Na žáky čekala celá řada aktivit i her, díky nimž se mohli 
ještě více navzájem poznat a utužit  kolektiv. Foto: ZS Mánesova

PLYNOSERVIS-TOPENÍ 
Zdeněk Srnec, otrokovice. 
montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, thermona, viadrus, 
topidla karma, ohřívače 
vody mora, ariston, Enbra.  
tel. 604 988 815.

PRůKAZOVÉ 
FOTO 

Otrokovická 
BESEDA:  

Po, St 8–11, 13–16, Út, 
Pá 9–11,13–15, 
Čt 9–11 hod.
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Vyberte�nej�sportovce�roku�2019

 724 11 88 58
náměstí 3. května 35 CAIROO VIP

oční optika

SLEVY
až %50

%50
%50

obruby
skla

sluneční
brýle

Vrchol�sezony�zakončili�Tomíci�skvěle

Ve�čtvrtek�3.�října�2019�se�konalo�Mistrovství�České�republiky�v�doubletrapu�v�Brně-
-Soběšicích.�Žák�SPŠ�Otrokovice�Lukáš�Doležel�(17)�se�tohoto�mistrovství�ve�střelbě�
účastnil�v� trojčlenném�juniorském� � týmu�společně�s�Tomášem�Nantlem�a�Matějem�
Peterkou�za� sportovní�klub�Kometa�Brno.� �Kluci� si� vystříleli� krásné� zlaté�medaile� 
a�úspěšně�tak�zakončili�střeleckou�sezonu�2019.�Lukáše�Doležela�trénuje�otrokovický�
rodák� Jiří�Gach,� který� získal� krásnou� bronzovou�medaili� v� jednotlivcích� a� zlatou�
medaili�v�družstvech.�� Radka dOHNALOVÁ,�SPŠ�Otrokovice

Mistrovství ČR i mezinárodní mistrovství.  
Dva náročné závody s velkou konkurencí, 
kde nechyběli ani zástupci otrokovického 
klubu TOM 1419. A za své výkony se roz-
hodně nemusejí stydět.

Sedm členů klubu vyrazilo 22. června na 
mistrovstí ČR. V konkurenci s těmi nej-
lepšími  z celé republiky se rozhodně ne-
ztratili. Dokladem toho je  4. místo Lukáše 
Fabriky v kategorii mladších žáků, v téže 
kategorii obsadil Marek Vacl 10. místo  
a Vojta Čambala ml. 13. místo. Ve starších 
žácích se blýskl 7. místem Patrik Matula. 
Pěkné výkony předvedli i Honza Čamba-
la (13. místo – mladší dorost) a Vojtěch 
Čambala st. (10. místo – muži B).  

Z tohoto závodu byli nominováni Lukáš 
Fabrika a Patrik Matula, aby hájili naše 
barvy na mezinárodním mistrovství, kte-
ré se konalo v sobotu 28. září ve Vsetíně.  
I zde předvedli borci skvělé výkony. Pa-
trik Matula dokonce sahal těsně po me-
daili, která mu unikla o pověstný vlásek, 
ale radost ze 4. místa, pověstné „brambo-
rové medaile“, byla i tak veliká. Velkou 
pochvalu za svůj bojovný výkon zaslouží  
i Lukáš, který obsadil 12. pozici.

Našim borcům patří velké poděkování, 
díky nim je náš oddíl hodně vidět. Městu 
Otrokovice děkujeme za finanční podporu. 
Moc si toho vážíme! Jan�ŽALČÍK, 
� TOM�1419�Otrokovice

Mistrovství Evropy atletů veteránů se 
v italských Benátkách zúčastnili dva 
naši zástupci, Zdeňka Plesarová a Jiří 
Urban, když rozhodujícími výsledky 
pro samotnou nominaci bylo MČR ve 
Svitavách, ale taky výkony při mezi-
státním šestiutkání v maďarském Za-
laegerszegu. 

Oba atleti startovali v kategorii nad 
60 let. Jiří Urban zaběhl 100 m za 
13,76 s. a kvalifikoval se do semifinále.  
V něm se mu při silném protivětru nepo-
dařilo výkon z rozběhu zopakovat a ča-
sem 14,27 s. obsadil celkově 11. místo.  
V běhu na dvojnásobné trati postoupil 
z rozběhu časem 28,08 s., v semifiná-
le čas sice zlepšil na 27,52 s., ale do 
finále také nepostoupil. Zaskákal si do 
dálky, v této disciplíně skončil na 13. 
místě výkonem 453 cm. 

Zdeňka Plesarová v hodu diskem, 
což není její hlavní disciplína, obsadila 
10. místo výkonem 24,03 m. V hodu 

břemenem se přiblížila medailovým 
pozicím a výkonem 12,67 m skončila 
pátá. O místo níže zakončila soutěž  
v hodu kladivem, s výkonem 34,37 m. 
A protože dokázala některé výkony  
z individuálních disciplín vylepšit ve 
vrhačském pětiboji, celkovým součtem 
3 639 bodů získala bronzovou medaili. 

Oběma úspěšným otrokovickým 
závodníkům blahopřejeme a při nastá-
vající zimní přípravě na sezonu 2020 
přejeme hlavně kvalitní tréninky bez 
zranění. Věříme, že i pak se dočkáme 
stejně úspěšných výsledků. 

V příštím roce se konají halové ME 
v Portugalsku, MS na dráze v kanad-
ském Torontu a Světové veteránské 
hry v Japonsku. Zda se některého mis-
trovství účastní i naši atleti, se ukáže 
podle výkonnosti, ale především podle 
finančních možností, protože veteráni 
si vše hradí sami.  Petr GyBAS,
� člen�TJ�Jiskra�Otrokovice

Znáte ve svém okolí sportovce nebo 
trenéra, který by si zasloužil za svou 
práci uznání? Můžete jej nominovat 
na cenu Sportovec roku 2019, kterou 
letos opět vyhlašuje město Otrokovi-
ce. 
Oceňování� probíhá� jako� každo-

ročně�v�kategoriích:
• nejúspěšnější sportovec města (kate-
gorie dospělých)
• nejúspěšnější sportovec dětí a mlá-
deže (sportovci do 18 let věku k 31. 
prosinci daného kalendářního roku)
• nejúspěšnější sportovec veterán 
(ocenění za úspěchy získané ve vete-
ránské kategorii)
• nejúspěšnější handicapovaný spor-
tovec
• nejúspěšnější sportovní kolektiv
• nejúspěšnější trenér
• cena za celoživotní práci a dlouhole-
tý přínos pro otrokovický sport.

Do hodnocení jsou zařazeni spor-
tovci, kteří jsou členy sportovní orga-

nizace (klubu) se sídlem v Otrokovi-
cích, dále sportovci s trvalým pobytem  
v Otrokovicích a trenéři vykonávající 
trenérskou činnost na území Otroko-
vic. Své návrhy mohou lidé posílat na 
Odbor školství a kultury Městského 
úřadu Otrokovice. 

Nominační formuláře jsou  
k dispozici na webových stránkách 
www.otrokovice.cz, odbor školství  
a kultury, sekce formuláře, případně 
na podatelně městského úřadu nebo 
na Odboru školství a kultury Městské-
ho úřadu Otrokovice. 

Adresa pro zasílání návrhů: Měst-
ský úřad Otrokovice, odbor školství  
a kultury, nám. 3. května 1340, 765 02 
Otrokovice.

Případné dotazy zodpoví: Mgr. 
Barbora Šopíková, tel. 577 680 103, 
e-mail: sopikova@muotrokovice.cz.

Uzávěrka návrhů je do 2. prosince 
2019, rozhoduje poštovní podání.  
 (red)

Veteránští�atleti��přivezli�z�mistrovství�bronz

SPŠ�Otrokovice�má�mistra�republiky�ve�střelbě

utkání�házenkářských�legend:�o�vítězství�nešlo�

Skvělá, přátelská atmosféra i krás-
né utkání. to vše bylo k vidění  
v sobotu 12. října v městské sportov-
ní hale otrokovice, kde se mezi sebou 
utkaly házenkářské týmy bývalých hrá-
ček prvoligové jiskry otrokovice a měs-
ta Partizánske. 

Hráčky se spolu v minulosti utkávaly 
v nejvyšší československé ligové soutěži 
v házené. Po letech se tak spolu znovu 
sešly, aby se utkaly o putovní „Baťovský 
pohár“. ten nakonec po těsném vítězství 
19:17 zůstal na půdě domácích. 

nápad uspořádat tato přátelská utkání 

vznikl při setkáních s představiteli měs-
ta Partizánske, s nímž mají otrokovice 
sepsáno memorandum o spolupráci ba-
ťovských měst. otrokovice si na základě 
této spolupráce již několikrát vyměnily 
mladé závodníky, kdy se otrokovičtí 
školáci už třikrát zúčastnili „Behu oslo-
bodenia mesta Partizánske“ a malí atleti 
ze Slovenska se zase představili u nás 
na memoriálu mUDr. Podmolíka. ná-
vštěvu slovenského baťovského města už 
dvakrát podnikly i výpravy otrokovic-
kých členů komisí místních části spolu 
se seniory.  (red)
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Opět spolu. Oba týmy se během utkání skvěle bavily. Foto: Martina FOJTÍKOVÁ
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ZASTAVTE SE U NÁS

tel.: 605 000 821

(mezi prodejnami Lidl a Kaufland)

v Otrokovicích, tř. Osvobození 1033

pondělí–pátek
8.00–12.00

13.00–17.00

C E N O V Ě  D O S T U P N É  B Y D L E N Í

BYTOVÉ DOMY FRYŠTÁK
WWW.BYTY-FRYSTAK.CZ   /   +420 777 107 210

Veslaři�úspěšně�ukončili�letní�sezonu Baťovští�cenné�tři�body�nezískali

V dešti. Domácí tým ve žlutomodrém dělil od vítězství, a tedy
získání třech bodů, dva góly.  Foto: Tomáš BRÁZDIL

Přebor Zlínského kraje ve fot-
bale obnáší cestování skutečně 
po celém kraji – od Velkých 
Karlovic přes Štítnou nad Vlá-
ří až po Boršice u Buchlovic. 
O to větší náboj má každé míst-
ní derby, ve kterém se utkají 
dva celky z blízkých či dokon-
ce sousedních obcí. 

Tak tomu bylo i v sobotu 
4. října, kdy na sebe narazily 
celky, jež od sebe dělí jen pár 
kilometrů a řeka Morava – SK 
Baťov a FC Kvasice. A toto 
derby mělo náboj o to větší, že 
se utkaly týmy z úplné špice ta-
bulky Baťovští na své soupeře, 
kteří aktuálně soutěži vévodí, 
ztráceli ze druhé pozice pouhé 
dva body.

Tomu také odpovídala di-
vácká kulisa, i přes nepříznivé 
počasí si tento duel nenechalo 
ujít na 300 diváků a je pravdě-
podobné, že případné sluníčko 
by jistě přilákalo i nějakou tu 
stovku navíc.

Samotný zápas se odehrál 
v duchu fair-play, domácí se 
snažili tvořit hru, kdežto hos-
té mazácky vyčkávali na svou 

příležitost a trestali každou 
chybu žlutomodrých, z čehož 
rezultovalo jejich poločasové 
dvoubrankové vedení. Když 
ve druhé půli přidali Kvasičtí 
třetí branku, zdálo se být roz-
hodnuto, domácí však nesložili 
zbraně a utkání zdramatizovali, 
nicméně konečný výsledek na-
konec vyzněl pro hosty, kteří 
si z levého břehu Moravy na 
svůj břeh pravý odvezli cenné 
3 body za výhru 3:4 a svým 
pronásledovatelům se vzdálili 
již na pětibodový rozdíl.

Soutěž však tímto zápasem 
nekončí a věřme, že se Baťov-
ští svými výkony udrží v boji 
o nejvyšší příčky až do jejího 
závěru, kvalitu na to jistě tento 
tým má.

 
 
 
 
 

Ladislav�BRŠLIcA,
� člen�VV�SK�Baťov�1930�z.�s.

V září se v Račicích konaly 
jedny z posledních důležitých 
závodů, kterými veslaři pomalu 
uzavírají venkovní sezonu. Nej-
dříve to bylo Mistrovství ČR ve 
sprintu a následovalo mistrovství 
ČR družstev. 

Mistrovství ve sprintu je 
atraktivní závod. Účastní se jej 
starší kategorie – od dorostu až 
po seniory. Otrokovičtí veslaři 
zde získali 2 tituly mistrů ČR – 
osma dorostenců, kde ve spole-
čenství startovali Jiří Ingra a Ma-
tyáš Súkup, a osma dorostenek, 
ve které usedly Kristýna Bartuň-
ková a Erika Zavadilová. Všich-
ni potvrdili svou výkonnost 
z letošního roku. Děvčata přidala 
bronz ze čtyřky nepárové. Další 
medaile získala v seniorkách Va-
lentýna Solařová – na dvojskifu 
žen stříbro a na skifu bronz. 

Na mistrovství ČR družstev se 
musí každá kategorie nomino-
vat, což v obrovské konkurenci 

není pro menší oddíly jednodu-
ché. Za naše veslaře startovaly 
kategorie mladších žaček, doros-
tenců, dorostenek a žen. 

Nečekaný výborný výsle-
dek si přivezly mladší žačky. 
Na dvojskifu po velkém boji 
získaly stříbrnou medaili Sára 
Polešovská a Anežka Mikýs-
ková. K tomu přidaly na čtyřce 
párové postup do finále A s J. 
Kührovou, J. Zouharovou a kor-
midelnicí K. Rulfovou, kde zís-
kaly krásné 6. místo.  Dorostenci 
a dorostenky pak pokračovali ve 
svých letošních úspěších, když 
i přes nemoci dokázali s přehle-
dem vyhrát obě osmy a holky 
opět přidaly bronz ze čtyřky ne-
párové. Skvělé výsledky zajela 
v ženách V. Solařová, když na 
čtyřce párové i nepárové získala 
stříbrné medaile.

Na konci září se tradičně sje-
ly moravské a slovenské oddíly 
na Štěrkoviště, aby se zúčastni-

ly Mezinárodního mistrovství 
Moravy ve sprintu. Závodů se 
účastní i nováčci, kteří začali 
s veslováním o prázdninách, 
nebo na začátku školního roku. 
Počasí letos přálo, a tak se na 
hladině „Štěrkáče“ odehrály tuhé 
boje. Vítězně medaile vybojova-
li: čtyřka párová žaček mlad-
ších – Polešovská, Mikýsková, 
Kührová, Zouharová, korm. 
Rulfová, dvojka dorostenek 
Zavadilová, Bartuňková, dvoj-
skif dorostenci Ingr J., Súkup 
M., dvojskif žáci starší Jakub 
Gajdošík, Jiří Smolinka, skif 
žačky mladší 11 Julie Kührová, 
dvojskif žačky starší Kateřina 
Rulfová, Denisa Rákosová, skif 
dorostenci 15 Jan Lupač, skif 
žačky mladší 12 Anežka Mikýs-
ková, skif dorostenci 16 Jiří Ingr. 

Závody podpořilo město Ot-
rokovice, kterému děkujeme. 
Dík patří také Zlínskému kraji 
a všem sponzorům, kteří nás 
podporují jak při závodech, tak i 
při činnosti po celý rok. 

Veslaři se nyní budou přesu-
novat na trenažery, na kterých 
stráví zimní přípravu a absolvují 
na nich několik závodů a testů.

Zveme také případné mladé 
zájemce o veslování ve věku 
od 10 let do naší loděnice. Pod-
mínkou je dobrý zdravotní stav 
a základní znalost plavání. Na-
jdete nás zde denně od 16 hodin.
 Zuzana ATARSIA,
� veslaři�otrokovice

Mladí borci. Na Mezinárodní mistrovství Moravy ve sprintu se 
sjely týmy z celé České i Slovenské republiky. Foto:�archiv veslařů

SK�Baťov�1930�vs.�
Fc�Kvasice�3:4�(0:2)

Branky: 56. Zapletal M., 75. 
Krajča, 85. Žáček - 20.,43.,54. 
Zapletal J., 61. Neubert
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