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Rozpočet města je letos vyrovnaný,
připravuje se celá řada investic
Příjem 484 160 130 korun
a stejnou částku budou tvořit
také výdaje. Takový je rozpočet města Otrokovice, který
jako vyrovnaný schválili na
konci ledna na svém zasedání
zastupitelé. Město má i letos
v plánu celou řadu investic,
a to za částku 120 milionů
korun.
„Příjmy jsou tvořeny především
výnosy z daní, nedaňovými příjmy,
kapitálovými příjmy a dotacemi
od různých poskytovatelů. Nejvyšší je částka daňových příjmů
a činí přibližně 358 milionů korun,
což je 73,88 % z celkových
příjmů města,“ vysvětlil vedoucí ekonomického odboru
Jaroslav Dokoupil, který se podílel na tvorbě
návrhu rozpočtu.
Běžné výdaje
jsou ve výši cca 364
milionů korun, což
je 75,16 % z celkových
výdajů. Tyto výdaje slouží
k zajištění chodu města, jeho příspěvkových organizací a také pro
podporu sdružení a spolků zajišťujících ve městě činnosti v sociální oblasti, oblasti zdravotnictví,
školství, sportu, kultury a zájmové
činnosti.
Velmi významnou oblastí rozpočtu města je oblast vzdělávání.
Z těchto prostředků jsou hrazeny
náklady na vzdělávání, tedy pro
základní a mateřské školy je vyčleněno celkem přibližně 40 milionů korun. Neméně významnou
položkou rozpočtu města je oblast
veřejné dopravy a její návaznost
na příměstskou dopravu. Ta činí
zhruba 53,5 milionu korun.

Další částí výdajů rozpočtu
města je část nazvaná Kapitálové
výdaje, přičemž je vžitý spíše pojem investice. V rozpočtu na rok
2020 je pro tyto účely vyčleněno
celkem 120 milionů korun. „Rozpočet v investicích města na rok
2020 je nižší, než byl rozpočet
v roce 2019 a je ovlivněn největší
investiční akcí loňského roku, kterou byla oprava nadjezdu nad tratí
Přerov–Břeclav,“ vysvětlil dále Jaroslav Dokoupil.
I v letošním roce má město
v plánu celou řadu investic.
K těm nejvýznamnějším akcím
v rozpočtu na rok 2020 je pokračování v bezbariérové
úpravě z astávek ,
s níž město začalo
již v loňském roce,
či oprava fasády
na budově SENIORu B. Nadále
bude pokračovat
dos t avb a p á teřní cyklostezky,
která napojí sídliště
Střed. „Letos přistoupíme k rekonstrukci kuchyně
Základní školy T. G. Masaryka,
v plánu je výstavba budovy
a oprava signalizace na dětském
dopravním hřišti,“ vyjmenovala
některé plánované investiční akce
starostka města Hana Večerková.
Jak dále prozradila, Otrokovice se již v tomto roce připravují na další dvě významné
akce, které budou z podstatné
části realizovány v roce 2021.
„V letošním roce zahájíme přípravné práce na zvýšení kapacity parkoviště u polikliniky
a zasíťování lokality Laziště I pro
individuální bytovou výstavbu,“
doplnila starostka.
Pokračování najdete na str. 3

Z města:
Blíží se lhůta na zaplacení
poplatků za odpad

Rozhovor:
Stříbrná olympionička
Zuzana Kuršová
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Sportovcem roku 2019 se stala Bára Karlíková

První. „Moc si tohoto ocenění vážím,“ poděkovala dojatá Barbora Kar-

líková ve chvíli, kdy si z rukou triatleta Petra Vabrouška a také starostky
Otrokovic Hany Večerkové (na snímku) přebrala ocenění jako nejlepší
sportovec města roku 2019. Bára se věnuje gymnastickému aerobiku. „Jde
o kombinaci více sportů – gymnastiky, aerobiku, baletu,“ vysvětlila
devatenáctiletá závodnice princip svého koníčku, s nímž začala už ve čtyřech letech. Za sebou má již celou řadu úspěchů, např.
titul mistryně ČR v kategorii jednotlivkyň, 1. místo ve skupinách
a jednotlivcích na Poháru federací Praha, 1. místo na Poháru federací v Nových Zámkách, na ME skončila na 10. místě ve skupinách
a na 19. místě mezi jednotlivci a další. Bára ve svém vlastním studiu
v Otrokovicích také vychovává novou generaci. Nyní má ještě jeden sen.
„Ráda bych, aby se jednou gymnastický aerobic dostal mezi závodní disciplíny na olympiádu. Zatím tam není, ale věřím, že jednou tam skutečně
budeme,“ vyslovila přání Bára. 
(šar), foto: Martina Fojtíková

Fotografie z předávání cen najdete na str. 14

SPORT:
Město ocenilo nejlepší
sportovce roku 2019
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Sport:
Stoupající hokejová
hvězda Tadeáš Talafa
str. 16

Blíží se čas zaplatit odpady. Letos je lhůta na zaplacení o měsíc delší
Už druhým rokem nejsou rozesílány obyvatelům města do
schránek poštovní poukázky
k úhradě místního poplatku za
komunální odpad a poplatku ze
psů. Lidé by si proto měli pohlídat nejenom termín splatnosti,
ale také výši poplatků, která na
konci loňského roku doznala
určitých změn.
Od placení poplatku za komunální
odpad byly doposud osvobozeny
děti do tří let věku a současně měli
po tuto dobu padesátiprocentní

úlevu jejich rodiče. Letos ale platí
již nová vyhláška, která od poplatků osvobozuje děti do šesti
let, naopak je zrušena úleva pro
jejich zákonné zástupce. Další
změna nastala i u platby poplatků
ze psů. Ten musejí nově zaplatit
také cizinci, kteří mají trvalý pobyt na území města.
Co se týče sazeb poplatků za
provoz systému komunálního odpadu a ze psů, ty jsou letos ve stejné
výši jako v uplynulých letech. Mění
se však splatnost poplatku.
„Za odpad je to ve lhůtě do 31.

května 2020, což je o měsíc delší
splatnost než v uplynulých letech.
Splatnost poplatku ze psů zůstává
stejná jako v uplynulých letech,
a to do 30. dubna. Do těchto stanovených termínů musí být poplatky
uhrazeny. Pokud není v termínu
splatnosti splněna poplatková povinnost, správce poplatku může včas
neuhrazený poplatek navýšit až na
trojnásobek,“ upozornila vedoucí
oddělení správy místních poplatků
Ilona Svozilová.
Pokud si občané stále neuchovali
číslo účtu a variabilní symbol, pří-

padně mají další nejasnosti, mohou
se obrátit telefonicky, e-mailem či
osobně na Městský úřad Otrokovice,
odbor ekonomický, oddělení správy
místních poplatků, budova č. 1 MěÚ,
nám. 3. května 1340, kancelář č. 222.
Kontaktní osoba: Ilona Svozilová, tel.
577 680 221, e-mail komunal@muotrokovice.cz nebo svozilova.ilona@
muotrokovice.cz.
Potřebné informace lze také zjistit na webových stránkách města
www.otrokovice.cz.

Romana Stehlíková,


Jak uhradit poplatek za komunální odpad

Otrokovické noviny

tisková mluvčí města

Pojďme společně zasadit budoucnost!

Vážení čtenáři,
iniciativa „Sázíme budoucnost“ si
dala za úkol připravit Českou republiku na změnu klimatu. A strom
je snad nejúčinnější nástroj, který
existuje. Podaří se organizátorům
docílit na území České republiky
výsadby 10 milionů stromů během
5 let? Způsobů, jak se může zapojit
i jednotlivec, existuje celá řada. Lze
například zorganizovat hromadnou
výsadbu, nabídnout místo nebo
materiál, zaregistrovat stromy,
které jsou od roku 2019 zasazeny,
přispět finanční částkou, osobně
přiložit ruku k dílu nebo pečovat

o zasazené stromy. Město Otrokovice
vyvinulo aktivitu a chce být součástí
této ekologické akce. Na území našeho města by mělo být během pěti
let vysazeno tolik stromů, kolik má
obyvatel. Tedy necelých 18 tisíc. Na
podzim letošního roku plánujeme výsadbovou akci pro veřejnost. Máme
vytipovaný pozemek města, nakoupíme vhodné stromy a nabídneme
veřejnosti, že si mohou přijít ve stanovený den strom sami zasadit. V současné době pracujeme na organizaci
akce. Jakmile budeme mít vše připraveno, budeme vewřejnost informovat
prostřednictvím webových stránek,
Facebooku a Otrokovických novin.
Připojte se i Vy se svými projekty a zasaďte budoucnost svých
dětí, vnuků, rodných obcí, krajiny
a domova, které máte rádi.
Bližší informace naleznete na:
www.sazimebudoucnost.cz.
Hana Večerková,


starostka města Otrokovice

Rozpočet města je letos vyrovnaný
Dokončení ze strany 1
To, jak je rozpočet čerpán,
mohou lidé sledovat pomocí speciálního portálu, který je
na webových stránkách města.
V něm naleznou podrobný
stav příjmů a výdajů celkově
i za jednotlivá odvětví.
Součástí portálu je také vývoj
příjmů a výdajů nebo stav půjček
města. Data jsou zpracována jak
číselně, tak graficky. Zájemci zde
naleznou také veškeré investiční
a neinvestiční akce letošního roku.
„Dále upozorňuji na odkaz
„Státní pokladna – monitor“,
který používá data z Centrálního systému účetních informací
státu (CSUIS), kde je možné najít výsledky hospodaření města
a jeho příspěvkových organizací, stejně jako výsledky hospo-

daření ministerstev, krajů, obcí
a měst a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, které mají
povinnost odevzdávat výsledky
hospodaření do CSÚIS,“ upozornil
vedoucí ekonomického odboru
Jaroslav Dokoupil.
Zmiňovaný odkaz naleznete
na webových stránkách města
www.otrokovice.cz – Městský
úřad – Dokumenty města – Státní
pokladna-monitor nebo zde:

Otrokovice rozšiřují třídění odpadů
Obyvatelé sídliště Střed mají
od konce ledna možnost třídit také kovový odpad. Technické služby tam rozmístily
celkem dvacet červených
popelnic, které jsou určeny právě na konzervy, plechovky, alobaly a další kovové
předměty. Ty totiž předtím
končily ve směsném odpadu
a pak na skládce. Pokud se
tato novinka osvědčí, budou
červené popelnice rozmístěny
do celého města.

Nová odpadová legislativa
ukládá obcím povinnost vytřídit
a recyklovat v roce 2025 minimálně
55 % komunálního odpadu. Aby
bylo tohoto cíle dosaženo, musí
se dosavadní systém třídění ještě
daleko více zintenzivnit. „Dnes se
v Otrokovicích nachází více než
dvě stovky stanovišť s kontejnery
na papír, plasty a sklo a patnáct
sběrných dvorů, kam můžou občané odkládat všechny ostatní
složky komunálního odpadu. Lze
tedy říci, že systém sběru odpadů
je pro občany vysoce komfortní,“
uvedl jednatel Technických služeb
Otrokovice Vladimír Plšek.
Obyvatelé města mají aktuálně
možnost třídit papír, plasty, barevné a čiré sklo a v lokalitě Střed již
také kov. Z důvodů barevného rozlišení od ostatních druhů odpadů
byly pro sběr kovů zvoleny červené
odpadové nádoby o objemu 240 l,
které dříve sloužily pro sběr papíru
(dnes jsou pro papír určeny modré nádoby). V některých lokalitách

jsou červené kontejnery stále ještě
určeny pro sběr papíru. „Žádáme
proto obyvatele sídliště Střed, aby
tyto nádoby využívali opravdu
jen k odkládání kovových obalů
či drobných kovových předmětů a neznečišťovali je jinými odpady. Větší kovové předměty je
nutno tak jako doposud ukládat
do kontejnerů ve sběrných dvorech. Sběr kovů v této části města
je pojat jako test,“ sdělil Vladimír
Plšek s tím, že po několika měsících provozu bude vyhodnocen,
a pokud se osvědčí, plánuje se postupné rozšíření i do ostatních částí
našeho města.
Mimo kontejnery je na území města také patnáct sběrných
míst, kam mohou lidé nosit další
odpad, včetně použitého oleje.
„Záleží tak na zodpovědném přístupu každého z nás, aby odpad
řádně roztřídil a uložil do označené
odpadové nádoby,“ poznamenal
dále Plšek.
Podle něj se však pracovníci
technických služeb stále setkávají
s laxností některých lidí. „Udivuje nás, že i přesto, že mají lidé
kontejnery na tříděný odpad hned
vedle toho na směsný, nacházíme
právě tam obrovské množství papírů a plastů,“ posteskl si Plšek.
Technické služby do budoucna plánují ještě další rozšíření
služeb v rámci třídění odpadů.
„Rádi bychom pro podporu sběru zahradního odpadu rozmístili
do rodinných domů kompostéry,“
prozradil Vladimír Plšek. 

Šárka Šarmanová

TŘÍDĚNÍ ODPADU: Kam CO PATŘÍ?

sešlápnuté PET láhve, vymyté obaly od čisticích a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků, fólie, sáčky, plastové tašky,
pěnový polystyren, nápojové kartony


Romana Stehlíková,



tisková mluvčí města

Přehled větších oprav a rekonstrukcí zajišťovaných
Technickými službami Otrokovice v roce 2020:
• Rekonstrukce čtyř dětských hřišť v lokalitě Trávníky, za poliklinikou,
Střed a Štěrkoviště
• Opravy komunikací a chodníků v ulicích: Kvítkovice a Letiště, Baťov,
Střed a Újezdy, Trávníky a Přednádraží, garáže Štěrkoviště
• Výměna stojanů na kola
• Rekonstrukce altánků v lesoparku na přístavišti
• Rozšíření veřejného osvětlení v ulici K. Čapka
• Výsadba 150 ks nových stromů
• Rekonstrukce chodníků na hřbitově
• Zhotovení nové elektropřípojky pro kulturní akce před Společenským
domem
• Výměna nových LED svítidel
• Rekonstrukce chodníků na hřbitově, rozšíření hřbitova, modernizace
pietní síně, rekonstrukce přístupové komunikace k pietní síni

nevratné lahve od piva, lahve od vína, limonád a nealkoholických nápojů,
barevné sklo z oken a ze dveří

sklenice od zavařenin, marmelád,
kečupů, rozbité skleničky, čiré lahve
od vína
noviny a časopisy, krabice, sešity, papírové obaly, lepenka, knihy,
obálky s fóliovými okénky, papír
plechovky, konzervy, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky,
hřebíky, šroubky a další drobný kov.
Otrokovické noviny

Uběhlo 10 let od přečíslování baťovských domků, 4 000 lidem končí občanky
V letošním roce je to již deset
let, kdy došlo k úřednímu přečíslování nejedinečných čísel
popisných u tzv. baťovských
domků. Kromě jiných povinností spojených s přečíslováním si občané dotčených
domků museli vyřídit nové občanské průkazy, jejichž doba
platnosti je deset let. Výměna
občanského průkazu se letos
dotkne více než 4 000 občanů
Otrokovic.
K přečíslování domů došlo na
žádost Katastrálního úřadu Zlín.
Ten totiž zjistil, že na území Otrokovic existují zejména u „čtvrtdomků“ a „půldomků“ duplicitní
a vícečetná popisná čísla. Šlo o historicky vzniklou situaci. Z tohoto

důvodu bylo město požádáno,
aby provedlo přečíslování všech
budov, jichž se uvedený problém
týká. Pokud by tak město neučinilo,
nemohla by mapa k. ú. Otrokovice
být převedena na digitální katastrální mapu.
Z praktického hlediska by to
znamenalo velmi problematické
zjišťování informací z katastru
nemovitostí v katastrálním území
Otrokovice, a to nejen pro správní
orgány, ale především pro samotné
vlastníky dotčených budov. Proto se městský úřad rozhodl, že od
1. ledna 2010 dojde k přečíslování
všech budov, u kterých byla zjištěna duplicitní popisná čísla.
Co to znamenalo tehdy pro
samotné obyvatele dotčených
domů? Celou řadu povinností.

Nejenom nahlásit změnu čísla popisného u celé řady institucí, ale
také výměnu všech dokladů. A jelikož platnost občanského průkazu je deset let, je pravděpodobné,
že celé řadě lidí končí právě letos
platnost občanského průkazu.
V této souvislosti proto žádáme občany, aby si platnost svých dokladů
zkontrolovali a případně včas požádali o jejich výměnu.
Pokud má občan platný občanský průkaz, stačí mu k vyřízení
nového dokladu tento stávající
doklad. Příslušnou žádost vyplní na
přepážkách občanských průkazů
v přízemí budovy 2 MěÚ Otrokovice. Focení zajišťuje již úřad a není
třeba s sebou nosit dokladovou
fotografii. Pokud došlo u občana
ještě k jiné změně, než je konec

platnosti dokladu, např. změna
trvalého pobytu, stavu (vznik
manželství, rozvod, apod.), nebo
by chtěl občan provést zápis některého z nepovinných údajů, jako je
titul, je vhodné vzít i doklad osvědčující tyto nové skutečnosti. Požádat o vydání nového občanského
průkazu lze již na kterémkoliv
obecním úřadě obce s rozšířenou
působností na území České republiky. Výměna dokladu je zdarma.
Jelikož v této souvislosti očekáváme v následujících měsících
zvýšenou návštěvnost přepážkových pracovišť, žádáme klienty
o trpělivost a shovívavost. Děkujeme za pochopení.

Marcel Nemček,
	


vedoucí odboru
evidenčně-správního

Otrokovice se letos opět prezentovaly na veletrhu cestovního ruchu Regiontour

S úsměvem. Pracovníci Otrokovické BESEDY poskytovali návštěvníkům
veletrhu zajímavé informace o městě a jeho okolí. Foto: Filip Pastuszek

Ve městě jsou schránky pro připomínky a náměty
Čtyři nové schránk y mají
k dispozici obyvatelé města pro
své podněty, náměty nebo také
stížnosti. Schránky jsou umístěny
v každé místní části města. Jejich
obsah se primárně dostane do
rukou předsedů komisí pro místní části, které jsou prodlouženou
rukou radnice.
Komise místních části začaly
ve městě pracovat na konci roku
2017. „Každá komise je iniciativním a poradním orgánem
Rady města Otrokovice. Fakticky nám přenášejí náměty
a stížnosti, kterými se následně
zabýváme,“ vysvětlila starostka
Otrokovic Hana Večerková.
Nyní mohou lidé své náměty
městu přednést i prostřednictvím schránek. Jejich obsah
budou pravidelně kontrolovat
předsedové místních částí. Kromě
Otrokovické noviny

toho mají lidé i další možnosti,
jak se spojit s vedením města.
„Pravidelně pořádáme besedy pro
veřejnost, reagujeme na maily, klasickou korespondenci, na radnici
lze zatelefonovat, sjednat si osobní
schůzku a v minulém roce jsme zřídili aplikaci „Hlášení závad“, která
je na webových stránkách města,“
vyjmenovala starostka města. (red)

Adresy schránek
Kvítkovice a Letiště: Klub důchodců Kvíkovice, K. H. Máchy 271
Trávníky a Přednádraží: Dům
s pečovatelskou službou, Hlavní
1161
Střed a Újezdy: Městský úřad
Otrokovice, nám. 3. května 1340
Bahňák: pobočka knihovny na
Bahňáku

Otrokovice mají co nabídnout turistům a určitě stojí za návštěvu. To
byl hlavní cíl prezentace města na
mezinárodním veletrhu průmyslu
a cestovního ruchu Regiontour.
Veletrh se uskutečnil tradičně na
brněnském Výstavišti ve dnech od
16. do 19. ledna.
Otrokovický pultík s propagačními předměty a tiskovinami byl součástí expozice Centrály cestovního
ruchu Východní Moravy.
„Návštěvníkům veletrhu jsme
nabízeli propagační tiskoviny,
kapesní i nástěnné kalendáře,
publikace o Tomáši Baťovi a další
upomínkové předměty. Pochlubili jsme se pestrou škálou významných akcí, které se v našem
městě letos budou konat,“ uvedl
pracovník Otrokovické BESEDY

David Ambroz, který byl jedním
z propagátorů města. „Překvapilo
mě, kolik lidí se u našeho stánku
zastavovalo a chtěli si na Otrokovice zavzpomínat a pobavit se
s námi o městě, které již navštívili,“
řekl dále Ambroz.
Jako každým rokem byl první
den veletrhu určen pro odbornou
veřejnost. Slavnostního zahájení se zúčastnila ministryně pro
místní rozvoj ČR Klára Dostálová,
celá řada dalších politiků a úvod
si nenechali ujít ani zástupci otrokovické radnice v čele se starostkou města Hanou Večerkovou.
Veletrh REGIONTOUR je největší
národní prezentací cestovního ruchu v České republice. Otrokovice
jsou jeho každoroční součástí.
(ste)

Reportáže z Otrokovic najdete i na webu města
V druhé polovině roku 2019 byla
ukončena činnost Městské televize Otrokovice. Od října 2019
mohou lidé sledovat televizní
zpravodajství prostřednictvím
televize TVS. Jednotlivé reportáže z města lze zhlédnout také na
webových stránkách města nebo
na městském Facebooku.
„Televize TVS vysílá ve dvouhodinových blocích. Premiéry
jednotlivých pořadů jsou každý den vždy od 17 do 19 hodin
a o víkendu od 13 do 15 hodin.
Dále se pak tento dvouhodinový blok opakuje až do následujícího dne do 17 hodin,
o víkendu do 13 hodin,“ vysvětlila
Kateřina Nosková z TVS.
Konkrétně zprávy z Otrokovic
jsou vysílány v rámci dvou bloků.
„Vysíláme je v rámci Deníku. Ten
běží od pondělí do pátku vždy

v celou hodinu. Premiéra je v 17
hodin. Otrokovice mají 2 až 3 nové
reportáže týdně, takže ne každý
den se v Deníku objeví reportáž
z Otrokovic,“ upřesnila Nosková.
Jiný režim se vztahuje na
víkendové vysílání. „Souhrnné
týdenní zpravodajství z Otrokovic
vysíláme o víkendu v rámci Magazínu Zlín/Otrokovice. Premiéra
je v sobotu ve 14.45 a repríza pak
každou další sudou hodinu, tedy
16.45, 18.45 atd. Zde se objeví
všechny reportáže z Otrokovic
z daného týdne,“ doplnila závěrem Kateřina Nosková.
Reportáže lze sledovat na webu
města Otrokovice, v záložce Televizní zpravodajství z Otrokovic
umístěné v pravém sloupci a postupně jsou zveřejňovány také
na Facebooku města Otrokovice.

(ste)

Krátce z města
Stovkám lidí končí
platnost řidičáku
Více než dvěma a půl tisícům otrokovických motoristů končí letos platnost jejich řidičských průkazů. O jejich výměnu je možné
požádat tři měsíce před skončením jeho platnosti. K výměně
je nutné předložit platný doklad
totožnosti a stávající řidičský
průkaz, fotografie není třeba. Výměnu dokladu je možné provést
i zpětně a také zcela zdarma.
Pokud řidič využije vydání
v expresním termínu do pěti pracovních dnů, zaplatí 700 korun.
„Výměnu řidičského průkazu je
možné provést na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Jen
v Otrokovicích tuto možnost využívá 20 procent lidí s bydlištěm
v působnosti jiného úřadu,“
uvedl vedoucí oddělení řidičských průkazů Martin Straka.
V případě, že řidiči usednou za
volant s propadlým řidičským
průkazem, riskují pokutu až
2 500 korun.
(red)

V teplárně budou
zajíždět nový kotel
V otrokovické teplárně finišují
práce na stavbě nového kotle na
zemní plyn, který nahradí jeden
kotel na uhlí. Během zajíždění
kotle se může v okolí teplárny
zvýšit hluk.
S výstavbou plynového kotle K8 začala teplárna v roce
2018, vloni probíhala stavební
a technologická část stavby, nyní
se dokončují montážní práce.
V březnu se kotel poprvé zapálí,
vysuší se vyzdívky a seřídí plynové hořáky. Před uvedením
do zkušebního provozu se musí
provést také profukování kotle
i parovodu. „Díky tomu se odstraní všechny nečistoty po
montáži a chemickém čištění,“
vysvětlil vedoucí investic Teplárny Otrokovice Pavel Švec.
První etapa čištění proběhne od
2. března do 6. března mezi 8.
a 11. hodinou. O měsíc později, od
30. března do 3. dubna, se budou
ve stejnou dobu provádět profuky plynového kotle K8.
Při profukování kotle budou
pro maximální snížení hlučnosti
vždy použity tlumiče, přesto
může dojít ke krátkodobému
zvýšení hluku v okolí teplárny.
Hygienický limit ovšem bude
dodržen s dostatečnou rezervou.

(red)

60. ročník filmového festivalu se vrátí do budoucnosti
Napůl opice, napůl robot. Takový je nový vizuál, který má
přiblížit hlavní téma letošního
jubilejního 60. ročníku Zlín
Film Festivalu. Jeho ústředním
tématem bude návrat do
budoucnosti. Návštěvníci
a také diváci, včetně otrokovických, se mohou letos těšit na celou řadu opravdu kultovních snímků a zajímavých
besed, které nahlédnou pod
pokličku filmových triků.
Roboopice. (Zleva) prezident festivalu Čestmír Vančura, umělecká ředitelka Markéta
Budoucnost, filmové triky, virtuální realita, roboti, mimozemská
civilizace, věda a technika. To jsou
ústřední témata, která budou letos
provázet celý filmový festival. Ten
nabídne celkem 40 filmů nejrůznějších žánrů.
Mimo již tradiční soutěžní filmy
nabídne festival sekci zvanou Film
Classics, která bude zaměřena na
snímky ve speciální ročníkové
edici s názvem 2020: Návrat do
budoucnosti. „Tato sekce si klade
za cíl rozšířit obzory malých a mladých návštěvníků v oblasti vědy
a techniky. Filmy v ní budou dramaturgicky rozděleny do tří skupin – dokumentární filmy o vědě
a technice, hrané sci-fi filmy pro děti
a mládež a sekce věnovaná filmovým trikům,“ přiblížila umělecká
ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
Minisekce vědeckofantastických
hraných filmů pak má poskytnout
mladému divákovi zábavu, dobrodružství, ale i ponaučení a rozšíření

Pášmová, ředitelka festivalu Jarmila Záhorová a místopředseda představenstva Kovárna
Viva, a. s. František Červenka představili nový vizuál festivalu. 
Foto: ZFF

obzorů. Nejčastější téma setkání
s mimozemskou civilizací doplní
příběhy o robotech, objevování
nových světů či alternativní budoucnosti.
Diváci se mohou těšit i na takové
kultovní snímky, jakým je Metropolis, 2001: Vesmírná odysea, Jurský
park, Matrix, E. T. - Mimozemšťan či
Návrat do budoucnosti a další.
Letošní festival chce také návštěvníkům poodhalit tajemství
filmových triků. Organizátoři chtějí tímto uctít 110. výročí narození
režiséra Karla Zemana, který tvořil
ve zlínských filmových ateliérech
celou řadu známých filmů. Kromě
něj si dramaturgové připomenou
ještě jedno významné jubileum,
a to 100. výročí filmaře a výtvarníka
Raye Harryhausena, který stvořil loutky z filmů Souboj Titánů
a Sedmá Sindibádova cesta. Tento

současník Karla Zemana byl inspirací pro režiséry Stevena Spielberga, George Lucase, Tima Burtona
a mnoho dalších. Filmy, které se
objeví v této sekci, budou doplněny o výklad Kamila Fily a trikového
výtvarníka a supervizora filmových
efektů Borise Masníka.
Na své si přijdou i děti z Otrokovic. „Ty se mohou již tradičně
těšit na celou řadu českých i zahraničních filmů v Otrokovické
BESEDĚ. Chybět nebude ani promítání snímků v letním kině v parku
u Městské polikliniky Otrokovice,“
sdělil jednatel Otrokovické BESEDY
Filip Pastuszek.
Vstup na všechna představení
bude v Otrokovicích zcela zdarma.
Otrokovická radnice každoročně vyčleňuje finanční prostředky, které
poskytuje organizátorům festivalu.

Šárka Šarmanová

Zastupitelé schválili rozdělení peněz z veřejné sbírky
Město Otrokovice ve spolupráci
z otrokovickou pobočkou Naděje zorganizovalo již podruhé veřejnou sbírku v rámci akce Otrokovice pomáhají potřebným. Na
účtu sbírky se sešlo rekordních 371
tisíc korun. O tom, komu peníze poputují, rozhodli otrokovičtí zastupitelé na svém únorovém zasedání.
Na veřejnou sbírku přispívali
návštěvníci akce Otrokovice pomáhají potřebným 2019 nákupem
občerstvení a originálních hrníčků.
Město Otrokovice přispělo na nákup surovin částkou 130 tisíc korun
a další finanční prostředky do veřejné sbírky zaslali dárci převážně
ze společností sídlících v Otrokovicích a okolí.
Otrokovická NADĚJE, která
se podstatnou měrou zasloužila
o zdárný průběh celé charitativní
akce, obdrží 50 % výtěžku, tedy
190 tisíc korun, z nichž 25 % obdrží NADĚJE, pobočka Otrokovice,
která poskytuje sociální služby pro
lidi s mentálním a kombinovaným

postižením a 25 % obdrží Naděje,
Logotyp
OtrOkOvicE
otrokovická
o. p.pomáhají
s., kterápotřebným
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pracovní příležitosti pro lidi se
zdravotním postižením.
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CMYK: 70, 0,
100, 0
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červenáWasserbauerové,
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pražské nemocnici Motol mimo
Logotyp OtrO
jiné financuje výzkum léčby dětského onkologického onemocnění. V letošním roce na tento účel
poskytne otrokovická radnice ze
sbírky 31 tisíc korun.
Zbývajících 50 tisíc korun poputuje na veřejnou sbírku humanitární a charitativní akce pro
předčasně narozené děti, pro neonatologii nemocnice T. Bati ve
Zlíně.
„Za účelem získání prostředků
pro rodiny s předčasně narozenými dětmi se v Otrokovicích organizuje turnaj NEOCUP, který se
již druhým rokem koná v Městské
sportovní hale. Se zakladatelkou
NEOCUPU Silvií Valouškovou jsme
se dohodli, že příspěvek města
Barevnost
Otrokovice ze sbírky Otrokovice
červená
pomáhají potřebným bude pouCMYK: 0, 85,
žit mimo jiné na financování rodin
rGB: 201, 68
Pantone: 762
z Otrokovic, které mají postižené
dítě právě z důvodu předčasného narození,“ vysvětlila starostka
města Hana Večerková.
(ste)
Otrokovické noviny

V Continental Barumu testují protipachové technologie
Nové protipachové technologie
v posledních měsících testuje
otrokovická společnost Continental Barum. Ta kromě toho
také zřídila e-mailovou adresu, s jejíž pomocí mohou lidé
upozornit oddělení životního
prostředí společnosti na obtěžující zápach.

Řadu obcí a obytných zón
v České republice trápí zápach, který
pochází z průmyslových či zemědělských podniků. Odborníci definují
pach jako subjektivní negativní
čichový vjem člověka, který bývá
velmi rozličný a vyvolává dráždění
čichových receptorů různých typů.
Čichové vnímání má schopnost
velmi rychlé adaptace či snížení
citlivosti vůči tomuto podnětu.
Existují však i látky, které zabraňují
čichovému vnímání jiných látek díky
jejich chemické přeměně nebo díky
kombinaci chemické přeměny s parfemací.
Posledně jmenovaná technologie,
jež nese označení Biothys, byla ve
spolupráci s firmou Regitas s. r. o.
testována ve výrobě ContiSeal.
Tato technologie účinkuje na principu řízeného proudění vzduchu
přes polymerní gel Gelactiv®, jenž

Proti zápachu. Otrokovický výrobce pneumatik testoval již několik tipů protipachových technologií. 
Foto: Continental Barum
z něj odebírá aktivní látky, které po
smísení se znečištěnou vzdušinou
neutralizují pachové částice.
Během zkoušek bylo provedeno
testování pěti různých kombinací
gelů s cílem nalézt co nejlepší poměr pro eliminaci pachů. Provedené
testování a poté měření nezávislou
autorizovanou společností však
nepotvrdilo očekávanou účinnost.
S ohledem na tuto zásadní skutečnost a na strategii koncernu Con-

Do šetření ČSÚ jsou zapojeny také Otrokovice

Inzerce

Český statistický úřad organizuje
letos výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice. Jeho smyslem je
získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické
situaci ve 34 evropských zemích.
Šetření začalo v únoru a potrvá do
24. května. Cílem je získat data pro
výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
„Šetření se uskuteční na území
republiky v 11 403 domácnostech.
Ve Zlínském kraji se to týká 615
domácností z 59 obcí a konkrétně
v Otrokovicích celkem devatenácti

Otrokovické noviny

rodin, přičemž deseti nových a devíti opakovaně. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem,“
informovala pracovnice Českého
statistického úřadu ve Zlíně Barbora Židková.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem, na
němž bude i 16místný identifikační
kód. Díky němu si lze tazatele také
ověřit na webu www.czso.cz.
Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna. 
(red)

tinental v oblasti redukce pachových
látek nebude tato technologie
v Continental Barum instalována.
Během podzimu 2019 probíhalo v otrokovickém závodě
testování filtrů na bázi nanočástic
k zachytávání pachových látek na
třech rozdílných technologiích výroby. V této oblasti spolupracuje
společnost Continental Barum
s firmou Ekotech ochrana ovzduší s. r. o., která vyvíjí tyto moderní

filtrační materiály jako součást vědeckého projektu s Univerzitou
Pardubice. Provedené provozní
zkoušky umožnily vytipovat vhodné
technologie k využití filtrů na bázi
nanovláken. V tomto testování bude
firma pokračovat i nadále, neboť
v některých případech dosahuje až
50% účinnosti záchytu pachových
látek.
Mimo provedené testování
pracuje otrokovický závod ve spolupráci s hannoverskou centrálou na
přípravě projektu, jehož cílem je eliminace pachové zátěže z vulkanizace plášťů a přípravy kaučukových
směsí. Tyto projekty budou našimi
stěžejními aktivitami v oblasti eliminace pachové zátěže z naší výroby.
„Nově jsme vytvořili e-mailovou adresu: zivotniprostredi@continental.
com, na kterou je možné zasílat
podněty vztahující se k problematice životního prostředí, a to nejen
na obtěžující zápach,“ informoval
ředitel divize ESH Jan Pavlíček.
Zmíněné aktivity jsou prováděny nad rámec stanovených legislativních požadavků s cílem zlepšit
životní prostředí v Otrokovicích
a v jejich blízkém okolí.
	 Regina Feiferlíková,


Continental Barum

Registrace Do práce na kole je v březnu nejlevnější
Motivační celorepubliková kampaň
Do práce na kole, pěšky nebo
poklusem (DPNK) letos vstupuje do
desátého ročníku. Loni se květnové
výzvy v celé republice zúčastnilo
19 576 lidí ve 45 městech. Překonáme letos hranici 20 tisíc soutěžících? Registrovat se můžete
na www.dopracenakole.cz již od
1. března.
Startovné se v průběhu registrace navyšuje. Nejvýhodnější je
od 1. do 31. března a činí 290 korun. Za registrační účastnický poplatek soutěžící získají celou řadu
dárků a výhod. Například triko
z kvalitní biobavlny, možnost výhry
hodnotných cen nebo mohou využít akce „na triko“ zdarma. Všechny
akce a přehled výher od lokálních
partnerů najdete na webových
stránkách DPNK pod městy Zlín
a Otrokovice.
„Za naši oblast každý člen vítězného týmu získá koloběžku Kostka.
Další ceny jsou poukázky na servis
nebo cyklistické zboží, lístky na
Holešovskou Regatu a mnoho
dalších výher,“ láká veřejnost koordinátorka DPNK 2020 za Zlín,
Otrokovice a okolí Jana Vybíralová.
Cílem je motivovat lidi, aby jako
dopravní prostředek po městě
používali jízdní kolo, chodili

pěšky nebo využívali jinou formu bezmotorové dopravy. Výsledkem bude čistější ovzduší ve
městech, snížení dopravních kolon
a bezpečnější život v centrech
měst.
Letošní ročník má celou řadu
novinek. „Nově má kampaň
i dobročinný aspekt, kdy každý
účastník svým výkonem podpoří
některý z charitativních projektů.
Kromě výzvy Do práce na kole
vyhlašuje organizátor AutoMat
i květnovou celorepublikovou akci
Do školy na kole. Pro studenty je
výzva zdarma, ale nedostávají soutěžní tričko. Registrovat se mohou
na www.doskolynakole.cz,“ vyjmenovala Vybíralová.
Zapojit se může každý. „Utvořte
s kolegy až pětičlenné týmy, nebo
se přihlaste i samostatně a zaregistrujte se do 30. dubna. V květnu do
práce pravidelně jezděte na kole,
koloběžce, bruslích nebo běhejte
či choďte pěšky a své cesty si zapisujte do soutěžního systému, nebo
přes mobilní aplikace,“ vysvětlila
koordinátorka.
Slavnostní vyhlášení a předávání
cen bude pro soutěžící za Zlín, Otrokovice a okolí 11. června na náměstí Míru ve Zlíně. Připravuje se
i zajímavý kulturní program.(ste)

Můj sportovní sen? Být za dva roky na Zimních olympijských hrách v Číně

Cenný kov. Tuto nádhernou stříbrnou medaili vybojovala Zuzka v závodu na čtyři
kilometry. 
Foto: Šárka Šarmanová

Zatímco její vrstevníci si obvykle
užívají života plnými doušky, šestnáctiletá otrokovická
rodačka Zuzka Kuršová tráví
veškerý svůj volný čas na bruslích. Moc dobře ví, že bez práce
a dřiny nejsou úspěchy a tím
pádem ani medaile. Její píle
a trpělivost se jí začínají skutečně vyplácet. Doma už se
jí leskne několik vzácných
cen. Zatím tu poslední, a nejvzácnější, si přivezla ze švýcarského Lausanne, kde se
konal 3. ročník Olympiády
mládeže. Zuzka v rychlobruslení skončila na druhém místě
a získala stříbro. Zuzko, přijměte ještě jednou ode mě gratulaci.
Co pro vás znamená takové
ocenění?
Děkuji. A co to pro mě znamená?
Samozřejmě to beru jako velký
úspěch. Zatím jeden z těch největších. Pokud bych měla shrnout
svou sportovní kariéru, tak doposud
se mi v této sezoně podařilo skončit
první ve své kategorii na mistrovství ČR a šestá na světovém poháru
juniorů. Takže tato olympiáda byla
opravdu pro mě jeden z největších
úspěchů.
Co vám problesklo jako první

hlavou, když jste dorazila do cíle?
(smích) maminka Zuzky: To ani nechtějte vědět.
Zuzka: Byla jsem naštvaná.
Naštvaná? Tomu teď nerozumím.
Zuzka: Prakticky jsem
celou dobu byla první.
Ale bohužel jsem
kousek před cílem vynechala. Prostě jsem
v určité chvíli přestala
bruslit, protože jsem už
nemohla. A to mě stálo zlato,
protože mě doslova o špici předjela
Číňanka. Takže zatímco já byla naštvaná, všichni kolem mě brečeli.
Maminka Zuzky: Štěstím samozřejmě. (smích)
Jak dlouhá byla trať?
Bylo to 10 kol, takže čtyři kilometry.
Na druhou stranu ta stříbrná medaile je opravdu nádherná. Má už
někde své místo?
Zatím je uložena v krabičce, ve které
jsem ji dostala. Doma mám takovou
speciální poličku s bruslí, kterou mi
dělal táta. Na ní už mám nějaké poháry a medaile, takže si ji vystavím
mezi ostatní ocenění.
Jak vypadá váš běžný den? Musí
to být hodně náročné.
Občas je. Trénuji i dvakrát denně,
v létě i třikrát denně. Bohužel, v naší
republice není ledová plocha pro

rychlobruslaře, takže musím jezdit
často do zahraničí, abych mohla
trénovat bruslení na ledě, což je náročné na čas. Pokud jsem doma, tak
jezdím na kole, chodím do posilovny
plus další aktivity. A samozřejmě také
škola.
Jak se vám daří skloubit školu
a sport? Jakou školu vlastně studujete?
Studuji ve Starém Městě ekonomiku
a podnikání se zaměřením na sportovní management. Není to zrovna
lehké, to je pravda. Protože bývám
pryč i půl roku, takže pak musím dohánět školu, jak jen se to dá. Snažím
se učit i na soustředění, ale kolikrát
jsem tak unavená, že už mi na školu
nezbývají síly.
Vychází vám v tomto směru škola nějak vstříc?
No první ročník byl docela velký boj.
Letos už je to lepší.
Jak vás vnímají vaši spolužáci,
vědí, že jste získala prestižní ocenění?
Máme ve třídě skvělý kolektiv, který
mě podporuje, za což jsem moc ráda.
Vraťme se na chvíli k úplnému
prvopočátku vašeho bruslení. Kdo
vás k němu přivedl, nebo to máte
v rodině?
Částečně v rodině. Moje maminka
sama hodně bruslila. V pěti letech
jsem dostala své první in-line brusle
a jezdila jsem za otrokovický tým
s Marcelem Nemčekem. Pak přišla
nabídka trenérky Libuše Steklé jít
do hodonínského týmu, kde jsem
se dostala na ledovou plochu
a to mě uchvátilo. No a po
čase mě oslovil trenér
Petr Novák (rychlobruslařský trenér, do jehož
týmu patří i Martina
Sáblíková, pozn. red.),
s nímž trénuji dodnes. No
a můj bratr začal s rychlobruslením taky a rád by se nominoval na
další Olympiádu mládeže. (úsměv)
Takže možná budou jednou Otrokovice slavné díky sourozencům
Kuršovým?
(smích) Nevím. Uvidíme, jak se nám
bude dařit.
Mladí lidé vašeho věku většinou

mají jiné zájmy. Chodí po zábavách,
diskotékách, prožívají první lásky.
A když vás tak poslouchám, mám
dojem, že to jsou věci, kterých jste
se asi musela vzdát. Je to tak?
Je pravda, že na nějakou zábavu čas
moc není, ale když chvíli vyšetřím,
zajdu si s kamarády ven. Ale nemůžu
si dovolit přijít ve tři ráno.
To chce opravdu velkou dávku
zodpovědnosti, kterou ne každý
teenager v tomto věku má. Měla
jste někdy třeba slabou chvilku, kdy
jste si řekla, že s tím vším praštíte?
Upřímně řečeno občas takové chvíle
byly, ale většinou to trvalo opravdu
jen zlomek vteřiny. Na druhou stranu
já už si svůj život bez těch tréninků
ani toho všeho nedokážu představit.
Jako sportovec asi dbáte na určitou životosprávu. Umíte hřešit?
Na správnou stravu bych měla dbát.
To je pravda. Ale ne vždy se mi to zcela podaří. (smích) Já miluji čokoládu
a občas neodolám ani brambůrkům.
(smích)
Není tajemstvím, že jste
v kontaktu s Martinou Sáblíkovou.
Je pro vás velkým vzorem?
Pravda je, že spolu trénujeme
a máme spolu kamarádský vztah. Ale
mám z ní velký respekt a nesmírně ji
obdivuji za to, co dokázala.
Radí vám v něčem nebo si z ní
berete v něčem příklad?
Snažím se naslouchat její rady,
napodobovat její styl a brát si z ní
příklad. Moc ráda bych dosáhla toho
co ona. Ale myslím si, že na to nemám. Martina je prostě jenom jedna.
Jaký je váš největší sen?
Chtěla bych se za dva roky dostat na
olympiádu do Číny. Samozřejmě že
to pro mě znamená spoustu dřiny.
A úplně poslední otázka. Co vás
v nejbližší době čeká?
Odlétám do Běloruska na finále světových juniorských pohárů
a odtud do Polska na mistrovství
světa juniorů, které se odehraje
21.–23. února.
A my vám budeme držet pěsti,
abyste si přivezla další cenný kov,
třeba zrovna tu zlatou.
Děkuji. (úsměv)

Šárka Šarmanová

První. Zuzčina olympijská jízda byla až do poslední vteřiny napínavá. Takřka celou
dobu se totiž držela na prvním místě. 
Foto: archiv Kuršových
Otrokovické noviny
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PŘEDPRODEJ: PO-PÁ 8.00-12.00, 13.00-18.00, SO 8.00-12.00
Tel.: 571 118 103, 724 411 148, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

více info na www.otrokovickabeseda.cz

VLKOŠÁCI

neděle

1. 3.

velký sál

Slovácká krojovaná dechová hudba z Vlkoše u Kyjova v čele s kapelníkem Ladislavem
Svobodou vznikla na jaře roku 1997. Kapela hraje jak starší, tak i zcela nové písničky
14–18 hod. známých moravských autorů, čerpajících z lidové tradice kraje.

KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA

úterý

3. 3.
19 hod.
středa

11. 3.

420 Kč
390 Kč
360 Kč

FLERET & ZUZANA ŠULÁKOVÁ

velký sál

čtvrtek

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

sobota

21. 3.

vstupné

Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může stát, když dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru.
Pokus o celkem nevinný zálet se dvěma švagrům změní v nečekané dobrodružství
plné napětí, humoru a překvapivých zvratů ohrožujících celou jejich další existenci.

19 hod.

19 hod.

130 Kč
velký sál

Domácí folk-rocková legenda opět v BESEDĚ! Skupina vznikla v roce 1983 ve Vizovicích.
Svou nespoutanou energií na koncertech si získala brzy velkou fanouškovskou základnu
a její věkové spektrum čítá neuvěřitelné věkové rozpětí od 1 do 100 let. Před třemi lety
převzala maminčiny otěže dcera Zuzana Šuláková.

19. 3.

vstupné

vstupné sezení

320 Kč
290 Kč
260 Kč
velký sál
vstupné

Výjimečný koncert v rámci turné k albu KRÁSKA A ZVÍŘENÝ PRACH. Dan Bárta
v roce 2000 překvapil fanoušky vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně
představí své páté řadové album. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby...

450 Kč
420 Kč
390 Kč

JARNÍ BAZÁREK

velký sál

Tradiční prodejní a výměnná akce pro rodiče a jejich ratolesti. Rezervace stolů osobně
v TIC, popř. na telefonním čísle 571 118 103, poplatek 50 Kč na místě v den konání akce.
Vstup na akci je volný.

volný

PŘEDNÁŠKA

INDONÉSKÉ NÁVRATY - MILAN CAHA

25. 3.

Každý z nás máme nějaké místo doma i ve světě, kam se rádi vracíme. Další Cestovatelská
středa je věnována povídání o 13 letech návratů do Indonésie, o tom, jak je vidí cestovatel,
fotograf, potápěč i průvodce Milan Caha.

Městská
velký
sál
kavárna

9–13 hod.
středa

18 hod.

vstup

vstupné

99 Kč

sobota

REVIVAL NIGHT - NOC LEGEND 5

velký sál

250 Kč

20 hod.

Rockový večírek s kapelami ZZ TOP Revival (Litovel), NIRVANA Tribute Czech (Pardubicko) a IRON MAIDEN Revival (Otrokovice). Oblíbená rocková show s kostýmy
a výbornou muzikou. Kvalitní občerstvení zajištěno. STOLOVÁ ÚPRAVA

28. 3.

předprodej
v den akce

300 Kč

ZÁJEZDY S OTROKOVICKOU BESEDOU | Bližší informace v TIC, tel. 571 118 103
sobota

JASNÁ – CHOPOK

NOVINKA! Lyžařský zájezd do atraktivní slovenské lokality. Nástupní místa: 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA. Skipasy si
5.30 hod. každý účastník hradí individuálně.

14. 3.
Městská
galerie

do 22. 3., 14–18 hod.
vstup volný

ZÁJEZD
cena

600 Kč

foyer kinosálu
+ bar

sobota

DUNAJSKÁ STREDA

Oblíbený zájezd do termálních lázní. Nástup- ZÁJEZD
ní místa: 5.30 Otrokovice Společenský dům;
cena
5.40 Otrokovická BESEDA. Vstupné do lázní si
450 Kč
5.30 hod. každý platí sám.

21. 3.

VERNISÁŽ pátek 6. 3.,
od 18 hod. vstup volný

Městská
galerie

VERNISÁŽ pondělí 23. 3.,
od 18 hod. vstup volný

HÁDANKA DNE - PETR HORÁK, XIII. FOTOSALON
JAROSLAV KVAPIL – SLEDGE
RENÉ HÁBL, NINA VÍTKOVÁ
Každoroční setkání Fotoklubu Beseda Otrokovice, ten- Fotoklub Beseda Otrokovice zve na výstavu
Setkání tří autorů, tří autorských výpovědí v různých
časových rovinách. Náměty jsou různorodé a nevyzpytatelné, jako je každý den v lidském životaběhu.

tokrát se spolkem Nezávislých Fotografů Kopřivnice,
kteří představí fotografie vzniklé 169 let starým kolodiovým procesem.
Výstava potrvá do 31. 3. 2020

snímků Jaroslava Kvapila, dlouholetého fotografa sledgehokejového týmu SHK LAPP Zlín.
Výstava potrvá do 19. 4. 2020

PŘIPRAVUJEME: 2.–5. 4. FORBÍNA 2020, 5. 4. BLUDOVĚNKA, 19. 4. VÍTÁNÍ JARA, 23. 4. FESTIVAL GYMNÁZIÍ, 25. 4. TERARISTICKÝ VÝMĚNNÝ DEN,
26. 4. HOBBY BURZA, 27. 4. POLIB TETIČKU - DIVADELNÍ KOMEDIE, 29. 4. OTROKOVICKÝ GOŤÁK
Otrokovické noviny

KINO BŘEZEN
čtvrtek

19. 3.
19.00

pátek

20. 3.
10.00

neděle

KINOSÁL

KINOSÁL
22. 3. FRČÍME
USA, 2020, animovaný,
120 Kč
dobrodružný,
15.00 komedie, 112
PŘÍSTUPNÉ
min., dabing

140 Kč

3BOBULE

PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

103 min.
Česko 2020, komedie,

BEZ OMEZENÍ

KINOSÁL

Bio senior: ŠPINDL 2
100
Česko 2019, komedie,

PŘIPRAVUJEME NA DU
BEN

60 Kč

Bloodshot | Příliš osobní
známost – bio senior
Chlap na střídačku – bio
senior | Štěstí je krásná
věc
Není čas zemřít | Trollové:
Světové turné

NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 12 LET

min.

Prostory Otrokovické BESEDY

sobota 7. 3. + neděle 8. 3., 9 –17 hod., vstupné 50 Kč, děti 20 Kč

KREATIV OTROKOVICE

ASTRO - FESTIVAL ZDRAVÍ
Akce zaměřená na zdravý životní styl, ŠPERKY a MINERÁLY. Alternativní medicína, porady s věštci, astrology, numerology, odblokování, detoxikace, výklady z ruky a karet, měření aury, automatická kresba, atd. Nebudou chybět doplňky zdravé výživy, přírodní kosmetika, mandaly, odborná
literatura, včetně rukodělných výrobků a šperků z přírodních materiálů. Po
oba dny přednášky známých osobností, workshopy a meditace.
Akce pořádá Dan Čagánek - Hobby Otrokovice.

Plán akcí na březen
20.–21. 3. Noc s Andersenem
Centrum volného času
16–10 hodin, cena 300 Kč
Můžete se těšit na hry, soutěže,
tvoření a dobrodružství. Akce na
přihlášku pro děti od 5 do 8 let. Přihlášky se budou vydávat od 26. 2.
na střediscích DDM.
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 skip
716
Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR

KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP ČR
a

23. 3. Velikonoční dílny
středisko Tlumačov
pořádají již 20. ročník

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

malá tělocvična
8–12.30 a 13.30–16.30
vstup: 10 Kč
Přijďte si vyrobit jarní a velikonoční
dekorace různými technikami za
drobný poplatek.
Kontakt:
ruzickova@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 960
28. 3. Jarní otevírání dopraváčku
Dětské dopravní hřiště
10–12 a 13–18 hod.
akce pro veřejnost
Pojďte si s námi zajezdit a zažít

spoustu zábavy na dopravním
hřišti. Budou na vás čekat šlapací
autíčka, koloběžky, malování na
obličej a další aktivity. Od 16.30
možnost opékání vlastních špekáčků. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz
tel.: 702 240 341
Otevřená herna pro rodiče s dětmi
Centrum volného času Baťov Každé pondělí až čtvrtek v měsíci od
15 do 18 hodin, pro veřejnost,
volná hra v herně. Za děti v herně

ty, látky, galanterie, bavlněná příze, šicí a
vyšívací stroje, umělecké i hobby štětce,
fixy, razítka, jehlice. Možno zakoupit vyšívané, plstěné nebo drátované šperky, kreativní stolní hry, vonné soli, svíčky, osobitá
přáníčka, barevnou keramiku, apod. Nebudou chybět ani velikonoční dekorace.

zodpovídají rodiče. Kapacita herny
omezena. V době jarních prázdnin
2.–6. 3. je herna uzavřena.
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 964
Výstava fotek z akcí Evropského
týdne mobility
MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, dle otevíracích
hodin úřadu, pro veřejnost
Přijďte si prohlédnout fotografie
z Evropského týdne mobility.
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 615 256

pohádkového nocování

Děti budou nocovat v knihovně

27. března 2020

Poslední březnový pátek ožije
pobočka Městské knihovny Otrokovice na Baťově i po zavírací době. Na dvacet dětí prožije
v pátek 27. března pohádkovou noc
plnou zábavy, her, tvoření a čtení.
Pracovnice otrokovické knihovny
se nezapomněly ani letos připojit
k tradiční knihovnické akci Noc
s Andersenem a připravily pro děti
zábavný program.
Tato akce je mezinárodní. Kromě
dětí z České republiky se jí účastní
i děti ze Slovenska, Polska, Slovinska, Ruska a děti z Českých škol bez

hranic. „Cílem je vzbudit v dětech
zájem o klasické knihy a o čtení,
zvláště v dnešní době, kdy současný
způsob života dětské četbě příliš
nepřeje,“ uvedla vedoucí Městské
knihovny Otrokovice Radka Jarková.
Akce je určena pro děti od 8 do 12
let. „Tento rok byla přizvána vedoucí odboru školství a kultury Barbora
Šopíková, která bude u příležitosti
200. výročí narození spisovatelky
Boženy Němcové předčítat pohádku Jak se Honzík učil latinsky,“
uvedla Radka Jarková.
Večerní program bude zahrnovat vycházku s plněním
úkolů, hry a kvízy, a tematicky se
dotkne 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. „Vyvrcholením bude
vystoupení kouzelníka Šeklina.
Ráno celou akci vyhodnotíme a rozdáme dětem drobné
dárečky,“ uzavřela knihovnice. Přihlášky lze vyzvednout
v hlavní půjčovně Městské knihovny
Otrokovice v budově radnice. (ste)

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice pořádá
12. března DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8.00–10.00 hodin
Návštěva vyučovacích hodin
na 1. a 2. stupni podle
rozvrhu tříd

8.00– 8.45 hodin
Netradiční forma výuky
– Práce v hnízdech
Učebna č. 125, třída III. A.

10.55–11.40, 11.50–12.35
Výuka AJ s rodilým mluvčím
ve 3. a 6. ročníku
Učebny č. 216, 218.

12.30–13.15 hodin
Logopedický kroužek
pro žáky 1. tříd
Učebna logopedie v přízemí
vlevo

14.30–16 hodin
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Akce pro rodiče budoucích
prvňáčků a žáky 1. a 2. tříd
naší školy

13.40–15.10 hodin
Ukázka výuky volitelných
předmětů v 8. a 9. ročníku
Učebny č. 218, 209, 306, 114,
302 a tělocvična

15–16. 30 hodin
KREATIV – kroužek školní
družiny
Učebny č. 125, 126 a 118
Těšíme se na Vaši návštěvu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 20. ledna 2018 nás po těžké nemoci opustil pan
Ing. Pavel BĚLA. Kdo žije v srdcích, neumírá. Vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Dne 28. ledna uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky, paní
Marie TRNKOVÉ. Za tichou vzpomínku děkují dcery Jana
a Anna s rodinami.
Dne 3. února uplynulo 5 let od úmrtí pana Antonína
KOLOMAZNÍKA. S láskou vzpomíná rodina.

Dne 3. února uplynulo 9 let, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Rudolf PETŘÍK. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Petříkova.
Dne 3. února uplynulo 12 let od úmrtí pana Karla VOBEJDY.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 4. února 2011 odešla paní Eva KOTÁSKOVÁ. Stále
vzpomíná kamarádka Staňka s rodinou. Vzpomeňte si
s námi.
Dne 6. února jsme vzpomenuli 22. výročí úmrtí mého
manžela, našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana
Zdeňka RÁČKA. Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Libuše a děti s rodinami.
Dne 6. února uplynul 1 rok, co nás opustila naše maminka,
paní Irena SCHMIDTOVÁ. S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Dne 13. února jsme si připomněli 5. smutné výročí úmrtí
naší maminky, paní Ludmily LILÁKOVÉ. S láskou a úctou
stále vzpomíná dcera Ilona s rodinou.
Dne 13. února jsme vzpomněli 40. výročí úmrtí
paní Věry KADLČÁKOVÉ a 26. února uplynulo
již 5 let od úmrtí pana Jiřího KADLČÁKA. Kdo
jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jana a Eva
s rodinami a ostatní příbuzní.
Dne 16. února uplynulo 20 let od úmrtí pana Františka
JANDY, drahého manžela, tatínka, dědečka a veselého
kamaráda, který měl rád lidi. Kdo jste jej znali, vzpomeňte
společně s námi na dobrého člověka. M. Jandová s rodinou
Víme, že v nebi žiješ dál, ale i tak nám tady na zemi chybíš...
Dne 21. února si připomínáme 3. výročí, co nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pan Jaroslav
KADLEČÍK. S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
Dne 23. února je první nejsmutnější rok, co se navždy
zavřely krásné oči a navždy dotlouklo laskavé srdce mojí
jediné dcery Lucinky MAHĎÁKOVÉ ve věku pouhých 30
let. Lucinka je stále v našich srdcích a vzpomínkách, pro
svoji dobrotu, něhu, lásku, vstřícnost, ochotu a obětavost,
úsměv a veselou povahu. Vzpomíná maminka a celá rodina.
Otrokovické noviny

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán. Dne 23. února uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustil milující tatínek, dědeček, pan Jaroslav
PROKEŠ. Vzpomíná dcera Dagmar s rodinou.
Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky a bolest v našich
srdcích zůstávají dál. Dne 24. února si připomeneme 2. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra a vnuka, pana
Jana MAHDALÍČKA. S láskou vzpomíná celá rodina.
Dne 26. února uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček, pan Petr KRAVÁČEK. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují dcera
a syn s rodinou.
Dne 1. března uplyne 5 let od úmrtí pana Josefa KOUŘILA.
S láskou vzpomínají dcery Mirka a Zdeňka s rodinami.

Dne 3. března by se dožila 100 let naše milovaná maminka
Věra ZAPLETALOVÁ. Vzpomíná syn a dcera s rodinami.

Už není komu říci drahý… tatínku…dědo… Srdce bolí, mysl
smířit se nechce. Dne 6. března uplyne smutný rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav TRČALA. Za tichou
vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.
Dne 6. března uplyne smutný rok, kdy nás opustil pan
Milan ŠŮSTEK. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou vzpomíná
celá rodina.
Dne 9. března uplyne 10 let od úmrtí pana Mgr. Jiřího
ŠEVČÍKA, který mnoho let působil jako učitel i výchovný
poradce na zdejší Základní škole Trávníky. V neděli 8. března v 10.30 hod. bude za našeho drahého odsloužena mše
svatá v kostele svatého Vojtěcha. Věnujte prosím tichou
vzpomínku, třeba i při této mši svaté, tomuto vzácnému člověku, po kterém zůstalo v našich životech obrovské prázdno. Děkujeme. Manželka
a syn s rodinou

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. února se dožil krásného věku 80 let náš tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Bohuslav ŠTUCHAL. Za lásku a starostlivost děkují a do dalších let přejí hodně štěstí,
zdraví a pohody manželka, dcery a syn s rodinami.

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. Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat
e-mailem na: redakce@otrokovickenoviny.cz
• Předprodej a rezervace vstupenek na
kulturní akce Otrokovické BESEDY i jiných
pořadatelů

Tel.: 571 118 103
Otevírací doba
Po – Pá: 8–12, 13–18
So:
8–12

• Předprodej a rezervace vstupenek v síti
TICKETART
• Přístup na internet, kopírování, skenování

Výběrová řízení města na pronájem nebytových prostor a prodej osobního automobilu
Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem prostor
sloužících k podnikání, nacházejících se v 1. patře budovy č. p.
1342, nám. 3. května, Otrokovice,
která stojí na pozemku parc. č.
st. 2554 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře 72,50 m2. Prostory
naposledy sloužily k účelu nájmu
jako pojišťovací kancelář. Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od dubna
2020 na dobu neurčitou,
2. nájemné:
a) minimálně 450 Kč/m2/rok (bez
DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve
své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za
m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského
oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení
o bezdlužnosti ve vztahu k městu
Otrokovice a městem zřízeným
a založeným organizacím
a společnostem
d) kontaktní údaje (zejm. doručovací
adresu, telefon, e-mail).
4. Vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti
ve vztahu ke správě sociálního

zabezpečení, finančnímu úřadu,
zdravotní pojišťovně a celnímu
úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
Nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního
nájemného a záloh na služby. Tato
kauce bude použita v případě, že
nájemce nebude platit řádně nájem a služby s nájmem spojené
a při ukončení nájemního vztahu, po
vyrovnání všech závazků, bude tato
kauce, případně její poměrná část,
pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:
9. března 2020 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje výběrová komise schválená Radou
města Otrokovice, výsledek výběrového řízení schvaluje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor
je nutné předem dohodnout na
tel.: 577 680 175, příp. 602 788 515
(p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková na tel.:
577 680 176.
Nabídky předají zájemci osobně
nebo poštou v zalepené obálce
s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května
1342“
na adresu:
Městský úřad Otrokovice
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Město vyhlašuje výběrové řízení
na prodej osobního automobilu
Škoda Octavia SEALHX01FM5
kombi, registr. značka 2Z8 1050
za následujících podmínek:
- zájemce uvede jméno a příjmení,
adresu trvalého bydliště, popř.
doručovací adresu a telefonický
kontakt
- minimální kupní cena 54 000 Kč,
úhrada kupní ceny: do 30 dnů po
schválení prodeje Zastupitelstvem
města Otrokovice
- předložená nabídka musí být
vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. uchazeči
- v případě nabídek se shodnou
nabídkovou cenou rozhoduje při
vyhodnocení čas podání nabídky
s tím, že dříve podaná nabídka má
přednost
- ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější
nabídka, další nabídka v pořadí nebude stanovena
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové řízení zrušit
- uzávěrka výběrového řízení je
23. 3. 2020 v 10 hod.
Přihlášku je nutno podat
osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce
s označením: „Výběrové řízení prodej osobního automobilu“
na adresu:
MěÚ Otrokovice, budova č. 1
odbor majetko-právní

Inv. číslo:
601800711
Druh vozidla:
osobní kombi
Kategorie vozidla:
M1
Tovární značka:
Škoda
Typ:			ALH
Obchodní označení: Octavia
Palivo: NM + NM BIO 48 (nafta)
Zdvihový objem:
1 896 ccm
Barva:
zelená tmavá metalíza
Rok výroby:
2002
T. K. do: 		
25. 5. 2020
Ujeté kilometry:
23 689 km
Pořizovací cena:
581 647 Kč
Datum nákupu:
16. 12. 2002
Příslušenství: autorádio, letní pneu s elektrony, zimní pneu
s plech. disky
Zjevné závady: oděrky laku
na nárazníku, zpětném zrcátku,
promáčklé pravé zadní dveře, poškozená područka u řidiče

přijme do pracovního poměru

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

pracovníka/pracovnici úklidu

referent/ka oddělení silničního hospodářství

Bližší informace jsou uvedeny na webové adrese města: www.otrokovice.cz
v sekci – městský úřad - volná pracovní místa (nebo tel. 577 680 112).
Uzávěrka přihlášek 28.02.2020.

Bližší informace a způsob přihlášení do výběrového řízení jsou uvedeny
na webové adrese města: www.otrokovice.cz
v sekci – městský úřad - volná pracovní místa (nebo tel. 577 680 452).
Uzávěrka přihlášek 28. 02. 2020.

pro Městský úřad Otrokovice

pro Městský úřad Otrokovice

Inzerce

nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice
Výběrové řízení vyhodnocuje na
neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo tel.
objednání. Bližší informace podá p.
Martina Zemanová, 577 680 205,
zemanova@muotrokovice.cz.
K uvedenému záměru je možno
se vyjádřit do 15. dne ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední
desce, a to na odboru majetkoprávním Městského úřad Otrokovice, e-mail omp@muotrokovice.cz,
tel. 577 680 107.

Inzerce

Kancelář Otrokovice-Baťov, tř. T. Bati 1556, Otrokovice 765 02

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP
www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Tel.: 774 759 574
Bezplatná linka: 800 12 12 11
Naši další pobočku najdete v Otrokovicích na Baťově
u autobusového nádraží, nad Pizzerií Vassallo, hned vedle
supermarketu BILLA, kde je možné i pohodlně zaparkovat.

Provádíme zednické práce, by-

tové rekonstrukce, jádra, koupelny, omítky, fasády, terénní úpravy,
dlažby, obklady, čištění fasád apod.
Tel.: 733 327 003.

SERVIS A MONTÁŽ
PLYNOVÝCH KOTLŮ
Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Beretta, Destila, Immergas, Thermona,
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866



PLYNOSERVIS - SRNEC

Montáže, opravy kotlů Mora,
Destila, Thermona, Viadrus. Topidla Mora, Karma. Ohřívače vody
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631
Otrokovické noviny

O krůček blíž k vědě …

Edison na Gymnáziu

se poskládá jako harmonika…
O jeden pokus se podělíme také
s vámi. Je to velice snadné a navíc
se určitě při něm dobře pobavíte
tak jako my.
Hana Ficková,


ZŠ Trávníky

POKUS
Nejdřív polož minci doprostřed
stolu a přesvědč se, že je dobře
vidět. Teď naber do zavařovací
sklenice vodu a přikryj ji víčkem.
Mince leží na stole, nemůže jen
tak zmizet. Na minci postav zavařovací sklenici s vodou. Zkus
uvidět minci, až se budeš dívat
z boku.
Malí badatelé. Děti se ve družině rozhodně nenudí. Volný čas tráví celou řadou
činností, včetně těch badatelských. 
Foto: ZŠ Trávníky

Šedivé páteční odpoledne
jsme u nás ve družině ZŠ
Trávníky dokázali proměnit v čas plný zábavy a poznání. Proběhla tu akce
s názvem O KRŮČEK BLÍŽ
K VĚDĚ…. Všech pět oddělení se proměnilo ve vědecké
laboratoře, kde nám paní
vychovatelky předvedly
a vysvětlily experimenty, kte-

ré zase my můžeme předvést
rodičům a kamarádům.

Dozvěděli jsme se, jak se
mění směr obrázku díky sklenici
s vodou, která zafunguje jako válcová čočka, naučili jsme „skákat“
burizony díky statické elektřině,
přesvědčili jsme se, jaké překvapení nám připraví obyčejná
slámka na pití, když se do ní udělá
špendlíkem malý otvor, nebo co
všechno udrží list papíru, když

Máneska je fakultní školou Univerzity Karlovy
Titul Fakultní škola Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze
hrdě ponese Základní škola Mánesova minimálně v letech 2020 až
2025. V seznamu fakultních škol Přírodovědecké fakulty UK Praha najdete mezi mnoha středními školami
pouze pět základních škol – včetně
Mánesky. Kromě toho škola získala titul Czech Globe Star 2020 jako
prestižní ocenění škol zapojených
v programu GLOBE za práci v projektu GLOBE, za účast v mezinárodních
projektech a na konferencích.
Obě tato ocenění spolu úzce
souvisí a ukazují, že přírodovědné
vzdělávání je na Mánesce na vysoké
úrovni. S Přírodovědeckou fakultou
úzce spolupracujeme od roku 2018.
Naše kooperace je poměrně obsáhlá, zahrnuje širokou škálu aktivit.
Naši žáci dlouhá léta pracují na
projektu GLOBE, který řídí americká NASA. V jeho rámci denně
měří meteorologická data, sledují
probouzení a usínání vegetace
v Evropské fenologické kampani
(EFS). Za zapojení do této kampaně
jsme již získali ocenění, a to z rukou ředitele GLOBE na setkání
učitelů a koordinátorů GLOBE ve
Francii. S dalšími základními školami v ČR odebíráme vzorky půdy
a měříme rychlost jejího vysychání.
Vše směřujeme k monitorování
Otrokovické noviny

změn klimatu na Otrokovicku. Připravujeme se také na zapojení do
tříleté světové kampaně k pozemnímu ověřování satelitního měření
výšky stromů. V rámci GLOBE spolupracujeme na projektech se školami
v Polsku, Estonsku, Chorvatsku. Do
výuky přírodovědných předmětů
zavádíme badatelsky orientovanou
výuku (BOV) dle mezinárodního
standardu. Máme vyškoleného
trenéra GLOBE i lektora badatelství.
V naší škole již pět let nabízíme
přírodovědný seminář, ve kterém
se zabýváme podporou ochrany ohrožených mořských druhů,
například mořských želv. Spolupracujeme se světovou odbornicí na
jejich ochranu Hanou Svobodovou
z české organizace Chráníme mořské želvy. Naše žákyně připravily
vzdělávací animace, které v příštích
letech díky ní zhlédnou statisíce
dětí z celého světa. Mimo to naše
žákyně pro tuto organizaci nakreslila
obrázek na oficiální trička, která se
budou nabízet k finanční podpoře
ochranářů v Indonésii. Zároveň se
přírodovědnému bádání věnují
i žáci v kroužku ve školním klubu. Výstupy pak prezentujeme na mnoha
vědecko-popularizačních akcích
a dětských vědeckých konferencích.

Marcela Javoříková,


ředitelka ZŠ Mánesova

Výsledek: Jakkoli pozorně a
dlouho by ses díval na vodu, minci pod zavařovací sklenicí zkrátka
vidět nebudeš. Aby ses přesvědčil, že mince ve skutečnosti nikam
nezmizela, nadzvedni zavařovací
sklenici. Mince si klidně leží na
stole. Tak kam se tedy ztratila?
Vysvětlení: Mince nikam nezmizí.
Přestáváš ji vidět kvůli tomu, že se
světlo v zavařovací sklenici láme.
Díky lomu světla nevidíme mince
ležící pod sklenicí, ale prázdný stůl
za ní. Naše oko však nepozná, že
paprsky nejdou rovně.

Ve dnech 27. až 31. ledna proběhl na Gymnáziu Otrokovice již
tradiční projekt s názvem Edison.
Jako všechny předcházející se i ten
letošní vydařil.
Navštívilo nás celkem 6 zahraničních stážistů z Indonésie,
Taiwanu, Číny, Jordánska a Peru.
Tito vysokoškolští studenti si pečlivě připravili své prezentace a vedli
se studenty našeho gymnázia diskuse na různá témata. Představili
tak nejenom kulturu, ale i sociální,
politickou a ekonomickou situaci
dané země. Studenti s námi strávili nádherný týden plný krásných
a nezapomenutelných zážitků.
Stážisté během návštěvy bydleli v rodinách studentů a ty pro
ně připravily zajímavý program
v podobě odpoledních výletů či
zábavných her.
Tento projekt bezprostředně
zvýšil mezi studenty zájem
o cestování a také motivaci k učení
se anglickému a letos také španělskému jazyku.
Líbí se mi, že tento projekt
spojuje mladé lidi různých kultur
a národností a my studenti máme
možnost poznávat nové věci.

Kristýna Mišáková,


sexta, Gymnázium Otrokovice

Portály Zkola.cz jsou nyní modernější
Od roku 2004 funguje ve Zlínském
kraji regionálně významný projekt
informačních portálů o vzdělávání
a školství Zkola.cz, jehož provozovatelem je Střední průmyslová
škola Otrokovice.
Rozsáhlý internetový portál vznikl z iniciativy Zlínského
kraje jako služba školám, žákům,
jejich rodičům a široké veřejnosti.
V roce 2018 rozhodli krajští radní
o modernizaci portálů. Hlavním
cílem bylo zprovoznění nového
redakčního systému tak, aby byl
jednoduchý
a přívětiv ý.
Dalším neméně důležit ý m
bodem projektu bylo
zajištění responzivního designu
a inovované grafiky portálů. Krajské portály nově tvoří čtyři vzájemně propojené weby. Hlavní
portál Zkola slouží ke komunikaci
mezi odbornou pedagogickou
veřejností, pracovníky odboru
školství, rodiči a žáky. Jsou zde
k dispozici oficiální dokumenty,
odborné články z oblasti vzdělávání, výchovy či prevence rizikového chování. Školy Zlínského
kraje zde mohou prezentovat
své projekty. Součástí portálu je
hojně využívaná inzerce volných

pracovních míst v oblasti školství. Pedagogickým pracovníkům
a dospělé veřejnosti je určen vzdělávací portál Sofia, který obsahuje
databázi vzdělávacích institucí
s nabídkami akreditovaných kurzů
dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a jiných vzdělávacích
programů pro dospělé zájemce.
Dalším portálem je Burza škol.
Jedná se o virtuální burzu škol,
která představuje možnosti studia
v našem kraji. Rodiče spolu se
svými dětmi mohou
v y b í r at
mezi
středními a vyššími odbornými
školami v jednotlivých lokalitách
Zlínského kraje.
Burza škol je vzájemně
propojena s novým portálem Průvodce kariérou, jehož
hlavním zaměřením je kariérové poradenství na základních
a středních školách v kraji.
„Naším cílem je prostřednictvím
portálů Zkola podporovat vzdělávání ve Zlínském kraji. Věříme, že
provedené změny návštěvníci uvítají a celková obsluha portálů pro
ně bude uživatelsky přívětivější,“
dodal ředitel SPŠ Otrokovice Libor
Basel.
Jana Cenková,

šéfredaktorka portálů Zkola.cz

Základní škole T. G. Masaryka
je lehce přes třicet. Pokud
bychom číslo vztáhli na lidský
život, jistě mi dáte za pravdu,
že v této etapě je člověk na
vrcholu sil. Má už určité zkušenosti, ale zároveň mu zbývá
dostatek energie, aby mohl
tvořit věci nové a zajímavé.
Stejnou paralelu bych ráda
použila i pro naši školu.

Mnozí pedagogové pracují ve
škole řadu let, a tak o praktické
zkušenosti není nouze. Zároveň
máme to štěstí, že je učitelský sbor
doplněn o kolegy mladší, kteří se
nebojí zkoušet nové postupy a metody, o které se rádi podělí.
Škola – brána do života, tak
zní název školního vzdělávacího
programu, který je pro naši školu
stěžejním dokumentem. Abychom
skutečně byli pomyslnou bránou
do života, je nutné rozvíjet žáky
v různorodých disciplínách a obo-

Škola – brána do života
rech pro jejich všestranný vývoj.
Moderní škola už dávno není jen
o každodenním sezení v lavicích
a biflovaní předkládané látky.
Jednotvárnou výuku nahrazuje
pestrost, o což se snažíme i u nás.
Světovým tématem číslo jedna
je v současnosti ochrana životního
prostředí. U nás ve škole se s environmentální problematikou žáci
setkají v mnoha projektech (Třídíme odpad, Ukliďme Česko, Den
Země, Recyklohraní). Takže ať už
budou mít nakonec na aktivistku
Grétu Thunbergovou jakýkoliv názor, ochrana krajiny je bezesporu
důležitá věc a tyto projekty jim
pomohou udělat si lepší obrázek
o dané problematice a lépe se
v nich orientovat.
Pro dobrý a spokojený život
jsou také alfou omegou mezilidské
vztahy. Hlavní roli samozřejmě sehrávají rodinné vzory, ale i ve škole se každý den snažíme o jejich
zlepšování. Adaptační programy

Bezdomovci mají k dispozici iglú

Nebudou mrznout. Iglú si člověk vyhřívá sám vlastním teplem. Uvnitř se tak
teplota může zvednout až o patnáct stupňů.
Foto: Charita Otrokovice
Slyšeli jste někdy o iglú pro lidi
bez domova? Právě čtyři takové
přístřešky, které skutečně připomínají iglú, získala Charita Otrokovice. Sloužit budou lidem bez
domova, kteří v něm mohou přečkat mrazivé noci.
Do České republiky ho z Francie přivezl pár z Ostravy Pavla
Klečková a Manu Chilaud. Iglú je
složené do minuty a díky vnitřní
izolační polyethylenové pěně
a vrstvě hliníkové fólie si člověk
iglú vyhřívá sám vlastním teplem.
Uvnitř se tak teplota zvedne až
o 15 stupňů Celsia oproti vnějším
podmínkám. Iglú je nehořlavé,
voděodolné, omyvatelné a hlavně
také snadno opravitelné.
Charita Otrokovice dostala nově
darem čtyři tyto nouzové přístřešky, které bude testovat ve službě
Terénní program Samaritán. „Tato

iglú pro uživatele našeho terénního programu jsme získali díky
podpoře zlínské firmy Spur a. s.,
která se zabývá jejich výrobou.
Touto cestou jim chceme moc poděkovat za to, že nás oslovili s nabídkou spolupráce,“ uvedl vedoucí
služeb Samaritán Aleš Jaroš.
Sestavení i pobyt v iglú už si na
vlastní kůži vyzkoušeli i samotní terénní pracovníci. „Sami jsme si toto
iglú na zahradě Azylového domu
Samaritán vyzkoušeli, abychom
našim uživatelům mohli poradit
s jejich sestavením. Přímo v terénu budeme vyhledávat uživatele,
kterým tato iglú během zimního
období budeme půjčovat. Disponujeme celkem čtyřmi kusy ve
dvou velikostech,“ vysvětlil terénní
pracovník Jakub Vítek.
Veronika Netušilová,

aktivizační pracovnice

1. a 6. ročníku, Kamarádstvím proti
šikaně, Zdravá škola, Férová škola,
Vrstevnické programy, Kraje pro
bezpečný internet, charitativní
Bazárek, to je jen užší výčet programů, které napomáhají k rozvoji
dobrého sociálního chování u nás
ve škole.
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi
člověkem.“ V duchu tohoto přísloví se snažíme rozvíjet jazykové schopnosti dětí, protože je
zcela zřejmé, že znalost cizího
jazyka otevírá člověku úplně nové
možnosti a cesty, ať už prostřednictvím rodilého mluvčího, vzdělávacích zájezdů do Anglie nebo spoluprací s Cambridge school.
A nebyla by to správná kalokagathia, kdyby nedocházelo i k budování tělesné schránky. Proto se
pravidelně účastníme Memoriálu
Mgr. Marty Herdovej, pořádáme
každoročně lyžařský výcvikový
kurz a pravidelně soupeříme
v mnoha atletických i jiných

sportovních kláních, realizujeme
projekt Zdravý pohyb do škol
a několik dalších sportovních kroužků (florbal, badminton, aerobic…).
Jsme rádi, že se nám daří
navazovat spolupráci s dalšími
vzdělávacími institucemi, a to nejen
se základními školami, ale i např.
se Střední průmyslovou školou
Otrokovice v rámci projektu IKAP
–Rozvoj polytechnického vzdělávání. Již od roku 2015 intenzivně
spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc
a můžeme se tak pyšnit titulem fakultní škola (jako jedna ze dvou na
celé Moravě), rozjíždíme i spolupráci
s Univerzitou T. Bati, fakultou humanitních studií.
Akce zmíněné na předchozích
řádcích jsou však jen nepatrnou
troškou na rozmanité paletě projektů a aktivit ZŠ T. G. Masaryka. A tato
skutečnost mě těší ze všeho nejvíc.

Marta Zakopalová,

ředitelka ZŠ T. G. M.

Nový domov má další místo pro lidi v tísni
Jednou ze služeb Charity Otrokovice je azylový dům Nový Domov Otrokovice, který pomáhá rodinám
s dětmi, matkám s dětmi a ženám
bez střechy nad hlavou. Od února
získala služba další prostory. „Jedná
se o byt v běžné domovní zástavbě. Současný azylový dům je malý
a nestíháme uspokojit žadatele.
Loni jsme jich museli odmítnout
více než čtyřicet,“ podotkla vedoucí
služby Veronika Halasová.
Nový Domov má také svého
patrona, a to firmu Pipelife. Její
zaměstnanci přispěli na vybavení
nových prostor. „Také bylo třeba vymalovat, vyměnit některé
zásuvky, vypínače, vodovodní
baterie a samozřejmě se musely
prostory vybavit základními věcmi,“
vyjmenovala fundraiserka Charity
Otrokovice Vladana Trvajová. „To

všechno bychom nezvládli bez
našich podporovatelů, které okolo
sebe máme, včetně pana Salače z
Otrokovic nebo pana Radovana Patáka – Plumber Otrokovice, “ dodala
Trvajová.
Snahou služby je, aby se klienti osamostatnili. Často k nám přijdou jen s igelitkou se základními
věcmi. „Jsme rádi, že jim můžeme
poskytnout zázemí. Od dalších
prostor si slibujeme, že se naučí být více zodpovědní za chod
a provoz domácnosti. Prostředí by
mělo být rodinné, prostě takové,
na jaké jsme my ostatní zvyklí. Na
poskytování služby se nic nemění, pomoc sociálních pracovníků
a podmínky služby jsou zde stejné,“
doplnila Veronika Halasová.
Vladana Trvajová,
fundraiserka

Charita změnila ceník za půjčení pomůcek
Od února došlo v Charitě Otrokovice
ke změně cen za půjčení pomůcek.
„Ke změně jsme přistoupili především z důvodu zjednodušení plateb. Hlavně pro naše klienty se tak
ceník stane přehlednější. Například
při platbě na účet si klienti mohou
nastavit trvalý příkaz a nemusí každý měsíc částku měnit,“ vysvětlila
fundraiserka Charity Otrokovice
Vladana Trvajová. Místo denní sazby bude nyní sazba měsíční. „Ty
v podstatě odpovídají cenám, které byly doposud, pouze jsme je
zaokrouhlili. Novinkou v ceníku je
poplatek za montáž a demontáž

elektrických polohovacích lůžek,“
doplnila Trvajová. Lidé si nyní také
mohou půjčit nový schodolez. „Jsem
moc ráda, že můžeme tuto pomůcku
lidem nabídnout. Jeho výhodou je
menší potřeba místa nad a pod
schodištěm, asi 80 cm. Schodolez
má vlastní sedačku, není tak třeba
mít invalidní vozík. Ovládání je velmi jednoduché,“ představila výhody
nové pomůcky Vladana Trvajová.
Půjčovna kompenzačních pomůcek má k dispozici velký výběr
vybavení, které usnadní život lidem
v seniorském věku nebo se zdravotním postižením. 
(red)
Otrokovické noviny

Snímky: martina fojtíková, text: šárka šarmanová

Králové a královny sportu i elegance. To jsou nej sportovci města za rok 2019

Nejúspěšnější trenéři. Ocenění za skvělou trenérskou práci dostali (zleva)
Markéta Solařová, Martina Slívová, Dominika Remešová, Michal Kvapil (Panthers
Otrokovice/florbal), Štefan Boršický a Zuzana Atarsia (všichni ostatní TJ Jiskra Otrokovice/atletika).

Dlouholetí trenéři. Cenu za celoživotní práci a dlouholetý přínos pro otrokovický
sport získal Karel Fleischmann (vlevo) a Jiří Veselý (2. zleva). O skvělou atmosféru se
během celého večera starala moderátorka Barbora Černošková (uprostřed). Ocenění
oběma pánům předávali olympionik Oldřich Svojanovský a radní Jiří Veselý (vpravo).

Nej sportovci města. Slavnostní večer vrcholil předáváním cen těm nejlepším sportovcům. Páté místo obsadil tenista Stanislav Nebojsa (od 2. zprava), 4. příčku atlet Tomáš Janeček, třetí skončila veslařka Valentýna Solařová (všichni TJ Jiskra Otrokovice) a 2. místo získala florbalistka Barbora Husková (1. SC Tempish Vítkovice). Ceny
sportovcům předávala starostka města Hana Večerková (vpravo) s triatletem Petrem Vabrouškem (vlevo).

Handicap sportovec. Letos město předalo ocenění
také sledge hokejistovi Davidu Palátovi. Jako reprezentant
ČR měl možnost zúčastnit se celé řady světových turnajů,
včetně paralympiády ve Vancouveru v roce 2010. Loni reprezentoval republiku na MS v para hokeji v Ostravě. V současné době hraje za tým SOHO Olomoučtí Kohouti.

Mladé naděje. V kategorii nejúspěšnější sportovec dětí a mládeže skončil na 3. místě Martin Holub
(uprostřed, Tj Jiskra Otrokovice/atletika), na 2. místě Matyáš Súkup a 1. místo obsadil Jiří Ingr (oba TJ Jiskra
Otrokovice/veslování). Súkup i Ingr se však kvůli závodům nemohli zúčastnit, cenu převzali jejich otcové.
Ocenění předávali Oldřich Svojanovský (vpravo) a místostarosta Petr Ťopek (2.zprava)

Sportovec veterán. Dáma, která by svým vzhledem
mohla konkurovat kterékoliv mladé slečně, se přesto ve
sportu řadí již do kategorie veterán. Ladislava Straková (TJ
Jiskra Otrokovice/atletika) se věnuje běhu na dlouhé tratě.
Na MČR v maratonu obsadila 3. místo. Cenu jí předal olympionik Pavel Svojanovský (vlevo) a radní Jan Skoch (vpravo).
Otrokovické noviny

Nejúspěšnější kolektiv. Obrovský potlesk sklidil tým florbalistů Panthers Otrokovice, družstvo juniorů. Právě
tato parta mladíků získala titul Nejlepší kolektiv. A rozhodně zaslouženě. Ceny hráčům předali místostarosta
města Ondřej Wilczynski (vpravo) a hokejista Jaroslav Balaštík (2. zprava).

Atletický mítink se letos zaměřil na mladé a nadějné sportovce

Školáci. Dopolední program patřil Přeboru škol, kde se opět předvedli ti nejlepší
mladí sportovci. Soutěžilo se ve skoku dalekém, vysokém a sprintu.

Ve zcela novém duchu se odvíjel
jednadvacátý ročník atletického
mítinku v Otrokovicích. Ten byl letos zaměřen převážně na mladé
sportovce.
Když se po roční odmlce vrátil
loni atletický mítink do sportovní
haly, mohli jeho návštěvníci vidět
výkony závodníků z třinácti zemí
světa. V letošním roce se organizátoři rozhodli zaměřit na mladé
a nadějné závodníky kategorií U20

a U23. „Chceme mladé závodníky
motivovat na složité cestě v přechodu mezi dospělé,“ vysvětlil jeden
z organizátorů závodů Aleš Prudký,
trenér sportovního centra mládeže.
Finanční prémie byly rozděleny
mezi dvě kategorie a další bonusy
byly připraveny pro závodníky U18.
I nadále probíhala domluva s dospělými závodníky. Organizátoři velmi
stáli o Barbaru Szabo z Maďarska,
která před 11 lety vykročila do světa

velké atletiky právě v Otrokovicích.
„Chtěli jsme ukázat mladým, že pílí
a tréninkem se jde dostat i na mistrovství světa a olympijské hry.
Barbara bohužel z rodinných důvodů odřekla, stejně jako někteří
další. Současná halová sezona je
termínově přeplněná a po zrušení halového MS, i vzhledem
k olympijské sezoně, ještě někteří
změnili své plány. Pro závodníky
byly i tak připraveny hodnotné finanční a věcné odměny v případě
splnění výkonnostních podmínek.
Organizátoři se rozhodli šetřit jen na
cestovném, které nelze hradit pro
cesty ze zahraničí z dotace města.
Naše město, stejně jako Zlínský kraj,
patřily k významným podporovatelům akce spolu s významnými
firmami, především z Otrokovic,
a je potřeba jim velmi poděkovat,“
dodala ředitelka mítinku Ivana Staňková.
Závodu se zúčastnilo 193
mladých sportovců, kteří předvedli 519 individuálních startů.
Kromě českých závodníků se
předvedly talentované naděje
z Polska, Slovenska a Ukrajiny.

Z Otrokovických se, kromě mnoha
žáků, kteří startovali v dresu svých
škol, nejvíce dařilo Tomáši Janečkovi, který vyhrál trojskok U23 výkonem 14,67, a dorostence Victorii
Kuchmister, která byla ve stejné disciplíně třetí v kategorii U20 svým
druhým nejlepším výkonem kariéry
11,82.

Šárka Šarmanová

Naplno. V některých disciplínách padaly i osobní rekordy žáků.

Snímky: Šárka Šarmanová

Vítězné medaile XIV. ročníku Memoriálu Miroslava Hlobila si odvezl 1. FC Slovácko

Skvělá atmosféra. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 7 týmů, včetně pořádajícího klubu SK Baťov 1930. Jejich „A“ tým
pod vedením Petra Janeby nakonec obsadil krásné třetí místo.

První únorová sobota patřila
v Městské sportovní hale Otrokovice již 14. ročníku Memoriálu Miroslava Hlobila ve fotbale mladších
žáků U-13, který uspořádal fotbalový klub SK Baťov 1930.Tohoto
mezinárodního turnaje se letos
zúčastnilo celkem 7 týmů. Kromě
pořádajícího Baťova, který do boje
vyslal hned dva týmy, se početným
divákům představily fotbalové
naděje Lokomotívy Trnava, 1. FC
Slovácko, Fastavu Zlín, Hanácké
Slavie Kroměříž a Viktorie Přerov.
Hrálo se systémem každý
s každým a k vidění byla celá řada
kvalitních a vyrovnaných zápasů.
Nejlépe se s těžkou konkurencí vypořádali hráči 1. FC Slovácko, kteří
celým turnajem prošli bez ztráty
jediného bodu a zaslouženě zvítě-

zili. O další místa však byl boj podstatně napínavější a o konečném
pořadí na 2. až 4. místě rozhodoval
až úplně poslední zápas celého
turnaje. Za velký úspěch můžeme považovat konečné 3. místo
domácího „A“ týmu pod vedením
trenéra Petra Janeby, který se po
dlouhých letech dokázal prosadit
na stupně vítězů.
Ani druhý tým domácího Baťova
se neztratil, svěřenci trenérů
Sotoláře a Šmédka potrápili většinu soupeřů a byť výsledkovou listinu uzavírali, předvedli kluci řadu
zajímavých a bojovných výkonů.
Při závěrečném ceremoniálu
pozdravili všechny zúčastněné
jednak zástupci města Otrokovice – starostka paní Hana Večerková spolu s místostarostou

Petrem Ťopkem, poté spolu
s panem Zdeňkem Hlobilem
(bratr Miroslava Hlobila, na jehož
památku se tento turnaj hraje)
a zástupci pořádajícího SK Baťov
Vlastimírem Hrubčíkem a Petrem
Zapletalem předali všem hráčům
i trenérům medaile, poháry a další
týmová i individuální ocenění.
Velký dík patří městu Otrokovice, za jehož podpory se celý turnaj
uskutečnil, dále všem organizátorům za jeho hladký průběh, v neposlední řadě pak hráčům dorostu
SK Baťov, kteří celý den nezištně
pomáhali coby rozhodčí.

Ladislav Bršlica,


člen VV SK Baťov 1930 z. s.

Celkové pořadí turnaje:
1. 1. FC Slovácko
18 bodů
2. Lokomotíva Trnava 13 bodů
3. SK Baťov „A“
9 bodů
4. HS Kroměříž
8 bodů
5. Fastav Zlín
7 bodů
6. Viktorie Přerov
3 body
7. SK Baťov „B“
2 body
Nejlepší střelec:
Adam Jakubkovič (FC Slovácko)
– 8 branek

Naplno. Malí fotbalisté bojovali ze všech sil až do poslední minuty.

Snímky: Tomáš Brázdil

Nejlepší hráč:
Daniel Bindics (Lokomotíva
Trnava)
Nejlepší brankář:
Adam Číž (Fastav Zlín)
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Stoupající hokejová hvězda Tadeáš Talafa míří do USA
Je mu teprve sedmnáct let
a už teď si plní jeden ze snů, po
němž touží nejeden začínající
hokejista. Hrát v nejvyšší juniorské soutěži United States
Hockey Legue (USHL) za tým
Lincoln Stars. Tuto jedinečnou
příležitost dostal otrokovický
rodák a reprezentant ČR v kategorii U18 Tadeáš Talafa.

Ofenzivní obránce doposud
oblékal dres juniorského týmu
Berani Zlín. Během jednadvaceti utkání sezony vstřelil 5 branek
a přidal celkem 11 asistencí. Kromě
toho si Tadeáš zahrál také v dresu
národního týmu U18, kdy si během
11 zápasů připsal 1 branku a 1 asistenci.
Začátkem roku odcestoval tento
mladý nadějný hráč do Ameriky
na pozvání týmu Lincoln Stars na
10denní zkoušku, kde přesvědčil trenéry o svých hokejových
dovednostech. Svým výkonem si
vybojoval místo v týmu do konce
sezony 2019/2020, s výhledem na
sezonu 2020/2021.

A první úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Při svém
debutu, kdy se v hokejové aréně
v Plymouthu proti sobě postavili
Lincoln Stars a tým USA, se Talafa
podílel dvěma asistencemi na
vítězství svého týmu. Ten nakonec USA zdolal vysoko, a to 5:2.
„Děkuji své rodině, klubu Berani
Zlín, agentuře a všem za podporu,
zejména organizaci Lincoln Stars
za příležitost hrát v soutěži USHL.
Beru to jako svou životní výzvu
a zkušenost,“ vzkázal Tadeáš Talafa,
kterého je možné vidět v dresu klubu pod číslem 20.
United States Hockey League
(USHL), neboli Hokejová liga
Spojených států je nejlepší juniorská hokejová liga schválená
americkým hokejem. USHL má
16 členských týmů umístěných
ve středozápadních Spojených
státech, které se skládají z hráčů ve věku 16–21 let. USHL je
přísně amatérský, což umožňuje bývalým hráčům soutěžit
v univerzitním hokeji NCAA.

Šárka Šarmanová

V národním. Tadeáš Talafa oblékl nejenom žlutomodrý dres Beranů, ale také si
zahrál v dresu národního týmu U18. 
Foto: archiv T. Talafy
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Foto: Stanislav Nebojsa

už sedm medailí. 

Otrokovický tenista Stanislav Nebojsa obhájil bronz ve čtyřhře na
halovém mistrovství ČR v Milovicích.
Se svým parťákem Michalem Bíškem z Prahy je to již sedmá medaile
z republikových šampionátů.
V konkurenci 32 nejlepších
českých hráčů s dotací 100 tisíc
se Nebojsa neztratil. V singlu
porazil extraligového hráče Vojtěcha Vlkovského 5:7, 7:6 a 6:3,
v osmifinále podlehl pozdějšímu
vítězi Rečkovi 3:6 a 2:6. Spolu
s Bíškem v deblu obhájili bronz,

ale nebyla to jednoduchá cesta.
V úvodním kole vydřeli výhru
nad Kovaříkem a Tříškou 6:4, 6:7,
10:7. Senzací byl skalp druhého nasazeného páru Rumler,
Michnev v poměru 6:2 a 6:4,
čímž si zajistili bronz. „Na pozdější vítěze Bolardta a Štěpánka
jsme neměli, hráli výborně,“ okomentoval Nebojsa prohru dvakrát
2-6. „Jinak velká spokojenost ze
dvouhry i čtyřhry. Na velké turnaje
se mi daří koncentrovat a vyhovuje
mi i tvrdý povrch,“ doplnil.  (sne)

č

K
150 000

ZDARMA
Úspěšní. Stanislav Nebojsa (vpravo) společně s Michalem Bíškem získali celkem

Inzerce

Tenista Nebojsa obhájil bronz z mistrovství ČR

tí do 31.

3. 2020

› Ušetříte 1 500 Kč na poplatku
za uzavření smlouvy
› Výnos stavebka až 3,7 % ročně
› Státní podpora až 2 000 Kč ročně
› Další až 2 000 Kč při sjednání společně
s běžným účtem od Raiﬀeisenbank
Otrokovice, tř. Osvobození 1033
(mezi obchody Lidl a Kauﬂand)
Po–Pá: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel.: 605 000 821

Tento materiál není veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů
a úrokových sazeb vyhrazena. Bližší informace k akci najdete na www.rsts.cz.
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