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Rozsvícením vánočního stromu zahájily Otrokovice adventní čas

Kouzelná atmosféra. I když se letošní rozsvícení vánočního stromu muselo obejít bez kulturního programu a prodeje charitativního občerstvení, lidé si tuto událost 
přesto nenechali ujít a přišli na náměstí 3. května společně přivítat první adventní týden. Kouzelnou atmosféru ještě umocnil i sníh.   (šar), foto: Martina Fojtíková

Celkem šestašedesát investic 
za 106 milionů korun mají letos 
za sebou Otrokovice. Finanční 
prostředky města šly do ob-
lasti volného času, dopravy, 
úprav veřejného prostranství, 
školství i revitalizace budov. 
Částka  zahrnuje nejen již rea-
lizované stavby, ale i projek-
tovou přípravu k těmto stavbám 
a přípravu pro další stavby  
v navazujících letech.

Mezi nejvýznamnější dokon-
čené stavby patří revitalizace 

Rekreační oblasti Štěrkoviště 
v rozsahu první etapy, kde vznik-
lo nové dětské hřiště, které je 
svou rozlohou 700 m2 jedním 
z největších na Moravě. Příjemný 
pobyt přináší návštěvníkům také 
dřevěná pevná mola a plovoucí 
mola. „V dalších letech počítáme  
s postupnou proměnou areálu. 
Jako první by měla přijít na řadu 
úprava sportovišť a výstavba hlavní 
budovy. Naším cílem není jen lákat 
návštěvníky z širokého okolí, ale ze- 
jména vytvořit příjemné místo pro 
odpočinek občanům města,“ zmíni-

la starostka města Otrokovice Hana 
Večerková.

Stavba skateparku je první část 
budoucí Free-time zóny Trávníky. Její 
výstavbou vyšlo město vstříc zejména 
teenagerům, kteří dosud neměli ve 
městě prostor pro populární koleč-
kové sporty. „Mládež často jezdila do 
Napajedel, kde je nejbližší skatepar-
kové hřiště. Apely zněly nejen od mlá-
deže, ale i od jejich rodičů, kteří dnes 
mohou v klidu nechat dítě vyřádit na 
ploše uzpůsobené pro brusle, skate-
boardy i BMX kola. Denně tam trénují 
desítky dětí. Pokud to počasí dovolí, je 

na hřišti plno a lze tam vidět všechny 
věkové kategorie, nejen dospívající,“ 
hodnotí starostka.

Obnovu si po letech zasloužil  
i městský hřbitov v Kvítkovicích. Došlo  
k jeho rozšíření, úpravě vnitřních 
ploch i rozšíření parkoviště s  tolik žá-
danou změnou organizace dopravy. 
„Místo posledního odpočinku má být 
důstojné, proto do budoucna počí-
táme i s úpravou pietní síně. Drobné 
opravy na budově jsme realizovali již  
letos a budeme v nich pokračovat  
i nadále,“ dodala starostka.  

 Pokračování na str. 5    

Z Města:
autobusové nádraží 

se dočká rekonstrukce

ROZhOvOR: 
zpěvák a muzikant 

Dan Bárta

str. 3 str. 6, 7

Prosinec 2021     zdarma ~ neprodejné

Investiční rok v Otrokovicích: 66 projektů za 106 milionů korun
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áPoslední týdny roku: náměstí ožilo ohňostrojem, rozsvícením stromu i bruslením 

nemusí mrznout. Zabruslit si, i když jsou teploty nad nulou. To nabízí umělé kluziště, 
které bude před Otrokovickou BESEDOU až do začátku ledna. Bruslení je zdarma pro všechny.

tři, dva, jedna... O oblíbenou podí-
vanou, při níž se rozsvítí výzdoba ve 
městě, včetně  vánočního stromu, lidé ani 
letos nepřišli. Město se rozsvítilo na povel 
starostky Hany Večerkové  (na snímku)  
a místního faráře Pavla Šupola.

vzpomínka na listopad. Krásný ohňostroj doprovázený hudbou, barevné svítící lampiony  
a desítky rozzářených dětských očí. Takto to vypadalo v předvečer státního svátku Dne boje za 
svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, který již tradičně patřil oblíbenému lampi-
onovému průvodu. Na náměstí se odehrál i doprovodný program s vystoupením kapely RIPTETO. 

Barevný. Park u polikliniky v před-
večer státního svátku zaplnily desít-
ky dětí s lampiony. 

Modlitba. Píseň, která se stala sym-
bolem revoluce, zazpívala Magda 
Malaníková.

náměstí. Vánoční strom zdobí řetězy se třemi tisíci LED žárovkami. Nově 
jsou nasvícené i další stromy v okolí Otrokovické BESEDY.

svařák do nových plecháčků. Během rozsvícení stromu si mohli 
lidé zakoupit drobné občerstvení, svařené víno nebo čaj  a k tomu i nové 
plecháčky, které nechalo vyrobit město společně s Otrokovickou BESEDOU.

830 růží. Téměř 100 tisíc korun se podařilo pra-
covníkům města vybrat při prodeji vánočních 
hvězd. Peníze získá sdružení Šance, které pomáhá 
nemocným dětem na Dětské klinice FN Olomouc. Tuto 
aktivitu zajišťovala Zdeňka Wasserbauerová,  jíž se 
však nepodařilo najít dobrovolníky ochotné pomoci 
s prodejem. Pomoc nakonec nabídlo vedení radnice.



Vážení čtenáři, 
chtěl bych nám všem do le-

tošních vánočních svátků po-
přát, abychom měli mnoho dní 
nejenom o Vánocích, ale i v novém 
roce prozářených tím, co jsme 
mohli ze svého času rozdat. 

Velkou inspirací se mi stala 
jedna návštěva na SEINORu, kde 
pravidelně po bohoslužbě jdu 
k těm zájemcům, kteří se na ni 
nemohou dostat, protože jsou již 
upoutáni na lůžko. 

Při jednom takovém rozhovo-
ru mě zaujala fotka na nástěnce. 

Byla tam mladá maminka s dítě-
tem na rukou. A já ji znal, byla to 
moje studentka z Arcibiskupského 
gymnázia v Kroměříži. Ptal jsem 
se, jestli jsou nějak do rodiny a od-
pověď zněla: „Ne, ale ona mi občas 
volá, abych nebyl sám.“ 

Když jsem viděl, co to pro do-
tyčného znamená, poprosil jsem 
jej, jestli bych si jej mohl vyfotit  
a poslat jí poděkování. Ona sama 
pak odepsala, že ji to znovu inspi-
ruje, aby si opět na takové zate-
lefonování, do kterého se zapo-
jila jako dobrovolnice na výzvu 
v době pandemie, udělala zase 
čas. A to je doma na mateřské se 
svými dětmi.

Děkuji všem, kdo jsou stále 
ochotní někde dobrovolně po-
máhat a rozdávat ze svého času  
i mimo svou rodinu. Ze zkušenosti 
vím, že pro některé to znamená 
víc, než tušíme.   Pavel Šupol, 
 farář 
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Úvodní slovo

na městský úřad se objednejte předem
Vyhnout se čekání ve frontách  
a zároveň rychleji vyřídit své zá-
ležitosti je možné díky rezervační-
mu systému úřadu. Jeho využití je 
nutné zejména nyní, v době sílící 
pandemie, aby se předešlo shlu-
kování osob na chodbách. Pokud 
nemusíte, na úřad nechoďte. S pra-
covníky je možné spojit se písemně 
či telefonicky. 

„Cílem opatření je omezit 
osobní kontakt zaměstnanců úřa-
du s klienty na nezbytně nutnou 
úroveň, proto žádáme občany, aby 
upřednostňovali písemný, elektro-
nický či telefonický kontakt před 
osobním ve všech případech, kdy 
je to možné,“ uvedla tajemnice ot-
rokovického úřadu Radana Zenáh-
líková.

Z důvodu rozptýlení kumulace 
klientů je možné se pro návštěvu 
úřadu předem objednat i v jiných 
dnech než v pondělí a ve středu. 

Příjem veškerých dokumentů od 
veřejnosti bude probíhat pouze 
prostřednictvím pracoviště poda-
telny, i zde se upřednostňuje elek-
tronická komunikace.

Přístup na úřad je možný pouze 
s použitím respirátoru nebo jiného 
vhodného prostředku k zakrytí 
dýchacích cest. U každého vstupu 
na úřad je rovněž k dispozici dez-
infekce.

Kontakty na jednotlivá pra-
coviště a pracovníky naleznete na 
stránkách www. otrokovice.cz. Do 
rezervačního systému úřadu se 
dostanete  zde:

  (vac)

Město Otrokovice pokračuje 
v zavedené tradici a i v příštím 
roce poděkuje držitelům zlaté 
Janského plakety, Zlatého kří-
že a dárcům kostní dřeně, kteří 
mají trvalý pobyt v Otrokovicích, 
uhrazením roční celosíťové jíz-
denky na MHD.
  „Upozorňujeme proto občany 
města Otrokovice, kteří darovali 
kostní dřeň či jsou držiteli zlaté 
Janského plakety za 40 bezpří-
spěvkových odběrů krve či dr-
žiteli Zlatého kříže 3.–1. třídy, 

aby se přihlásili osobně na Měst-
ském úřadu Otrokovice, odbor 
školství a kultury, u Jany Tesa-
řové,“ vyzvala vedoucí odboru 
školství a kultury Barbora Šopí-
ková. Dárci se mohou přihlásit  
v období od 3. do 31. ledna roku 
2022. Bližší informace  lze získat 
na tel.: 577 680 460 či e-mailu: 
tesarova@muotrokovice.cz. 

Podmínkou je prokázat se ob-
čanským průkazem a nově oceně-
ní dárci potvrzením o udělení 
ocenění.  (red)

Dárci kostní dřeně si mohou zažádat o odměnu

Městský úřad Otrokovice, odbor do-
pravně-správní, oddělení silničního 
hospodářství bude od příštího roku 
příslušným silničním správním úřa-
dem pro činnosti týkající se místních 
komunikací v obci Bělov. Vyplývá to 
z uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
mezi Otrokovicemi a Bělovem, kte-
rou schválil zlínský krajský úřad.

Mezi úkony, které budou nově spa-
dat pod Otrokovice, jsou nejčastěji 
vyřizovány:
•  povolení sjezdu (povolení komuni-
kačního připojení)
• povolení zvláštního užívání – 
umístění sítí do tělesa místní komu-
nikace; překopy; protlaky; umístění, 
skládání a nakládání věcí nebo ma-
teriálů nesloužících k údržbě nebo 
opravám místních komunikací, ne-

budou-li neprodleně odstraněny (za-
řízení staveniště, skládka stavebních 
hmot nebo paliva apod.); provádění 
stavebních prací; reklama; zřizování 
vyhrazeného parkování; zřizování 
a provoz stánků, pojízdných či 
přenosných prodejních a jiných 
podobných zařízení; pořádání spor-
tovních, kulturních, náboženských, 
zábavních a podobných akcí
• povolení umístění pevné překážky 
na místní komunikaci
• zařazení pozemní komunikace 
do kategorie místních komunikací  
a vyřazení místní komunikace  
z této kategorie

Jednání s obcí Bělov se ale žada-
telé ve většině případů nevyhnou. 
Pro většinu úkonů je totiž potřeba 
vyjádření či souhlas obce.  (red)

Otrokovice převezmou některé úkony Bělova

Autobusové nádraží se dočká 
rekonstrukce. Městu se totiž na 
ni podařilo získat patnáctimilio-
novou státní dotaci. Otrokovičtí 
radní proto na svém posledním 
zasedání schválili zahájení 
zadávacího řízení projektu 
„Autobusové nádraží Baťov 
– revitalizace území a zvýšení 
bezpečnosti“. Stavební práce 
by měly být zahájeny příští rok 
v dubnu. 

 Revitalizace si klade za cíl splnit 
hned několik požadavků. Má zajis-
tit vyšší kvalitu, efektivitu a atrak-
tivitu městské i mimoměstské do-
pravy, zvýšit bezpečnost dopravy  
i cestujících, kvalitu zázemí a zajistit 
bezbariérový pohyb handicapo-
vaných osob a osob se sníženou 
pohyblivostí. V neposlední řadě 
také snížit negativní dopady na 
životní prostředí města. „Současné 
řešení autobusového nádraží 

není ucelené, neumožňuje bez-
pečný přestup mezi individuální  
a hromadnou dopravou. Zastaralý 
a opotřebovaný technický stav je 
znát na každém kroku. Zpevněné 
plochy jsou v destrukčním stavu 
a zcela chybí prvky pro imobilní  
a slabozraké. Proto jsme se roz-
hodli pro projekt, na který se 
nám také podařilo získat dotaci  
z Integrovaného regionálního ope-
račního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj,“ uvedla starostka 
města Hana Večerková. 

Projekt zahrnuje rekonstrukci ko-
munikací a zastávek, navýšení  počtu 
parkovacích míst, nová nástupiště  
a materiálové sjednocení. Vybudován 
bude i objekt veřejného sociálního 
zařízení a zázemí pro řidiče. Otrokovi-
ce tak po letech získají veřejné WC 
na Baťově, které zde tolik chybělo. 
Novinkou bude také zastávka MHD, 
kam budou zajíždět autobusy linky  
55 a 70. Lenka vaculová,

 tisková mluvčí

Město získalo dotaci na revitalizaci 
autobusového nádraží na Baťově

Z betonu. V parku před Společenským domem už je připraven podstavec, na němž 
bude stát nová socha J. A. Bati. Dvanáct tun važící betonový kvádr musela zvedat těžká 
technika. Socha, kterou pro město tvoří zlínský sochař Radim Hanke, bude odhalena příští 
rok na jaře. Město na její tvorbu uspořádalo veřejnou sbírku. Lidé do ní přispěli bezmála 
čtvrt milionu korun.  (šar), foto: MÚ Otrokovice

Dvanáctitunový podstavec zvedala těžká technika
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Dopravní kvíz

Řidič přijíždějící do křižovatky po vedlejší pozemní komunikaci je 
povinen (foceno v napajedlích):
a) neomezit ostatní účastníky provozu přijíždějící do křižovatky po hlavní 
pozemní komunikaci.
b) na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ zastavit na 
takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled a dát přednost 
v jízdě vozidlům přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci
c) na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ zastavit před 
příčnou čárou souvislou s nápisem STOP a dát přednost v jízdě vozidlům 
přijíždějícím po hlavní komunikaci (Správnou odpověď najdete na str. 16)

Pokud si majitel pozemku na území 
Otrokovic vybuduje na své náklady 
parkovací místo, radnice mu přispěje 
částkou 10 tisíc korun, pokud o ni 
požádá. Umožňuje to program pro 
poskytování dotací, v rámci kterého 
je k těmto účelům vyčleněna v roz-
počtu částka ve výši 250 tisíc korun. 
Program je schválen až do listopadu 
2022. 

Dotace bude poskytována na 
vybudování parkovacích stání na 
soukromých pozemcích přilehlých 
k stavbám rodinných domů, které se 
nacházejí na území města. „Dotace 
je stanovena paušálně na 10 tisíc ko-
run na jedno vybudované parkovací 
stání, přičemž program připouští fi-
nancovat maximálně dvě parkovací 
stání na jednu bytovou jednotku 
související stavby rodinného domu,“ 
upřesnila starostka města Hana Ve-
čerková. Pravidla jsou stanovena tak, 
že zájemce může o dotaci požádat 

po vybudování parkovacího místa 
a doložit požadované přílohy. Žá-
dosti poté posoudí a vyhodnotí od-
bor rozvoje města, který je následně 
předloží radě města ke schválení. 

 „V dnešní době má jedna ro-
dina i více vozidel. Bohužel stará 
zástavba nepočítala s tímto tren-
dem, a tak zejména u rodinných 
domů zůstávají auta zaparkovaná 
v ulicích, kde omezují průjezd. Do 
těžké situace se pak mohou dostat 
v užších uličkách i složky IZS, které 
se nemohou dostat na místo vý-
jezdu a musí volit náhradní trasy, 
pokud je to vůbec možné. Dotací 
na vybudování parkovacích míst 
se snažíme motivovat občany, aby 
zvážili možnost parkování na vlast-
ním pozemku a omezili stání vozidel  
v ulicích,” vysvětlila starostka Hana 
Večerková důvody, které vedou 
radnici k vyčlenění financí pro tyto 
účely. (vac) Bytový dům v ulici Školní v Otrokovi-

cích obývají především senioři. Jejich 
ochrana je v čele zájmu vedení radni-
ce, které se rozhodlo investovat do 
nové elektronické požární signaliza-
ce. Ta nahradí stávající zastaralý sys-
tém. Investice si vyžádá z rozpočtu 
1,3 milionu korun.

Včasné zaznamenání požáru 
v bytě či domě výrazně ovlivňu-
je rychlost zásahu hasičů i rozsah 
škod. Zejména u seniorů může dojít 
k nehodám, kterých by si nemuseli 
všimnout. Zvukový signál při zazna-
menání kouře upozorní samotného 
obyvatele bytu a přes pult centrální 
ochrany také hasiče. 

Při požárech vznikají nejen velké 
škody na majetku, ale bývá také  
ohrožen život lidí při nadýchání to-
xického kouře. Už jenom pár nadech-
nutí kouře může být v případě senio-
rů velmi nebezpečné. Kouř uspává 
lidský organismus, a tím se zvyšuje 

riziko udušení. „Kvůli ochraně se-
niorů, kteří jsou nájemníky v tomto 
městském domě, jsme se rozhod-
li pro kompletní obnovu požární 
signalizace, která zde byla již zasta-
ralá, navíc bez možnosti výměny po-
třebných dílů. Ty se totiž již nevyrábí. 
Spolehlivost a funkčnost požárního 
signalizačního zařízení považujeme 
u tohoto typu bydlení za velmi dů-
ležité,“ uvedla starostka města Otro-
kovice Hana Večerková.

Provedena bude celková oprava 
instalace elektrické požární signa-
lizace. Vyměněny budou hlásiče 
i ústředna. Elektrická požární signa-
lizace je vyhrazené požárně bez-
pečnostní zařízení, které zajišťuje 
pomocí hlásičů včasnou signalizaci 
požáru. Signály z hlásičů požáru jsou 
přijímány ústřednou, která je připo-
jena na pult centrální ochrany Hasič-
ského záchranného sboru Zlínského 
kraje.  (vac)

nová požární signalizace ochrání obyvatele domu

tradičně sektem. Od začátku tohoto měsíce je v prodeji nový městský kalen-
dář, který nese název „Žijeme kulturou“. Lidé v něm najdou fotografie z akcí, které 
během roku pořádá město společně s Otrokovickou BESEDOU. Kalendář slavnostně 
pokřtila starostka Hana Večerková spolu s místostarosty Ondřejem Wilczynskym  
a Petrem Ťopkem. K dostání je v Turistickém informačním centru za 130 korun. Novinkou 
je také stolní kalendář za 115 korun a kapesní kalendář pro sběratele. 
 (šar), foto: Šárka Šarmanová

vedení města pokřtilo nový kalendář pro rok 2022 Lidé mohou žádat o dotaci na parkovací místo

nové hurdisky jsou v projektové přípravě
Hurdisovy domy obývá po-
sledních pár nájemníků.  
Ostatní již našli nový domov  
v jiných městských bytech nebo 
v jiné formě bydlení. Aktuálně 
se zpracovává projekt „Nové 
Hurdisky – sociální bydlení Ot-
rokovice“.

Vlnu nejistoty vyvolala zpráva 
o bourání starých Hurdisových 
domů, které jsou ve špatném 
stavu, a město stálo před otáz-
kou, jak se situací naložit. „Po zvá-
žení všech analýz jsme dospěli  
k jednoznačnému závěru, že nej-
lepší varianta bude objekty zbou-
rat a postavit zde nové byty určené  
k zajištění obecního nájemního byd-

lení s využitím dotačních prostředků 
na sociální a dostupné bydlení. Všem 
nájemcům jsme současně nabídli 
pomoc při hledání nového bydlení,“ 
zdůraznila starostka Hana Večerková. 

Právě obava o střechu nad hlavou 
vyvolala řadu reakcí mezi občany. 

Pracovníci úřadu nezaháleli a všech-
ny dotčené kontaktovali s podáním 
informací a nabídkou pomoci při 
řešení této situace. Těm, co zájem 
projevili, se společnými silami po-
dařilo najít nový domov.   

Vzhledem k citlivosti celého té-

matu byla jednou ze zvažovaných 
variant i rekonstrukce objektů. K té 
ale nedošlo. „Budovy jsou v takovém 
technické stavu, že jejich oprava je 
téměř nereálná a finančně by byla 
nákladnější než demolice a nová 
výstavba. Navíc počet bytů bude 
navýšen a život v novém lidem při-
nese vyšší komfort bydlení,“ vysvět-
lila starostka. 

Projekt „Nové Hurdisky – sociální 
bydlení Otrokovice“ počítá s výstav-
bou 44 bytů v rámci tří bytových 
domů. Převládat budou byty dvou-
pokojové, po kterých je aktuálně  
v rámci městského nájemního byd-
lení nejvyšší poptávka. 

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

návrh. Na finální podobě projektu se stále pracuje. vizualizace: MÚ Otrokovice
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Dokončení ze str. 1
  V letošním roce se více než kdy 
jindy investovalo do oprav stáva-
jícího majetku. Zateplovaly se bu-
dovy, vyměňovala okna či výklady. 
Finančně nejvýrazněji bylo pod-
pořeno zlepšení tepelně technických 
vlastností na budově SENIORu B. 
„Investicí jsme reflektovali i potře-
by klientů, kteří si zaslouží důstojné 
stáří. Do budoucna představuje 
oprava i úspory v oblasti energií, což 
považujeme za důležité zejména  
v době prudkého růstu cen,“ míní sta-
rostka. Nového kabátu se dočkala  
i Otrokovická BESEDA, kde se podaři-
lo najít shodu se spolumajitelem ob-
jektu, společností BILLA, která se na 
rekonstrukci také podílela.  

Vyšší komfort obyvatelům přinesly 
i investice na poli dopravy. Opravily 
se kilometry chodníků i silnic. Došlo  
i na výstavbu nových parkovacích 
míst na sídlištích a u Městské po-
likliniky. „Oblast dopravy je velkým 
tématem. Sídliště se potýkají s ne-
vyhovujícím stavem chodníků a ne-
dostatkem parkovacích míst. Tohoto 
stavu jsme si vědomi. Snažíme se prů-
běžně investovat i v této oblasti, ale 

vzhledem k nákladnosti na výstavbu 
je to finančně náročné. V letošním 
roce jsme takto vydali téměř 10 mi-
lionů korun. Vzhledem k množství 
oprav musí být rozloženy do několika 
let,“ zvažuje Hana Večerková.   

Řada akcí byla v letošním roce za-
hájena, ale z jejich dokončení se ob-
čané budou moci těšit příští rok. Již  
z jara se uskuteční  slavnostní 
otevření prostor nové tržnice na 
Trávníkách. Stavbě chybí už jen 
vodní prvek –  netradiční fontána, 
jejíž podobu si radnice nechává 
jako překvapení, bude spuštěna při 
slavnostním otevření, které by moh-
lo mít podobu farmářských trhů  
s doprovodným programem. 

Ve výstavbě je také dětské brouz-
daliště na Městském koupališti. To 
dozná změn zejména v nových tech-
nologiích, které jsou nezbytné pro 
jeho provoz. Lidé jistě ocení nové 
skluzavky i atrakce pro děti. Na nové 
zázemí čeká také dětské dopravní 
hřiště. Nová budova bude obsahovat 
dvě učebny, hernu, šatny, WC, sklady 
i kabinet. Díky nové budově bude 
moci být zázemí dopravního hřiště 
využíváno prakticky celoročně. Stav-

ba je financována z rozpočtu města  
s finančním příspěvkem od Zlínské-
ho kraje. „V příštím roce nepůjde jen  
o tyto velké investice. Budeme nadá-
le pracovat na rozvoji města a jeho 
údržbě ve všech oblastech s ohle-
dem na budoucí rozpočet. Chceme, 
aby se zde lidem dobře žilo a našli 
ve městě vše, co potřebují – kvalitní 
zázemí pro poskytované služby, síť 
cyklostezek, bezbariérové chodníky 

i silnice,  příjemný prostor pro trávení 
volného času a odpočinek, důstojné 
prostředí pro zdravotní a sociální 
služby a v neposlední řadě perfektně 
vybavené školy, kde se budou dobře 
cítit žáci i učitelé,“ uzavřela starostka 
města Otrokovice Hana Večerková. 

Kompletní tabulku investic najdete 
na webových stránkách města www.
otrokovice.cz Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

Investiční rok v Otrokovicích: 66 projektů za 106 milionů korun

I pro koloběžky. Nový skatepark se hned po otevření stal oblíbeným místem sportovců. Kvalitní zázemí. Nová budova dopraváčku nabídne celoroční využití.

hurá! Dětské hřiště na Štěrkovišti  je svou rozlohou 700 m2jedním z největších na Moravě.

Důstojnější. Hřbitov v Kvítkovicích má novou přístupovou cestu i parkování. Moderní. Již příští sezonu se mohou lidé těšit na zrekonstruované koupaliště.

Budoucí podoba. Tržiště bude ještě doplněno o fontánu. 

stav investice  Oblast  výdaj v roce 2021 (Kč) 

Realizace do 2022 Dětské dopravní hřiště – vybudování zázemí 15 910 000 
Projekt + realizace Revitalizace Rekreačního areálu Štěrkoviště 12 811 000
Realizace do 2022 Městské koupaliště – revitalizace                  12 762 000
Realizace Zlepšení energetických vlastností SENIORu B 7 990 000
Realizace Rozšíření hřbitova                 6 860 000
Realizace Revitalizace tržiště Trávníky                 6 470 000
Projekt + realizace Freetime zóna Trávníky   6 341 000
Realizace Zvýšení kapacity parkoviště u polikliniky          4 900 000
Realizace Bařinky – výstavba inženýrských sítí                         3 406 000
Realizace Výměna výloh na ul. Tylova                          2 125 000
Realizace Otrokovická BESEDA – revitalizace fasády  2 009 000
Realizace Socha J. A. Bati                                   1 790 000
Realizace Výkupy pozemků                                 1 720 000
Realizace Dětské hřiště Štěrkoviště                          1 650 000
Realizace ZŠ Mánesova – výměna oken                                 1 574 000
Projekt + realizace Revitalizace přístaviště Morava                    1 552 000
Realizace Přechody pro chodce v ul. Bartošova               1 200 000
Projekt Hurdisovy domy                       1 053 000
Realizace SENIOR B – sesterny a pečovatelny                            940 000
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Vynikající zpěvák, textař, ale 
také vystudovaný ekolog a mi-
lovník vážek Dan Bárta s kape-
lou Illustratosphere vystoupil 
2. listopadu v Otrokovické 
BESEDĚ. Proto jsem hned vy-
užila příležitost a požádala jej  
o rozhovor. Byla jsem nesmírně 
ráda, když souhlasil a po kon-
certu si na mě našel chvíli čas.

 Hned v úvodu vám musím říct, 
že vaše vystoupení mě nadchlo. 
Nádherná  muzika i zpěv. Moc dě-
kuji za tento skvělý zážitek. 

Děkuji, rádo se stalo. (úsměv)
Na váš koncert museli fanoušci 

čekat bezmála dva roky. Vystou-
pení muselo být několikrát pře-
ložené, nejprve ze zdravotních 
důvodů jednoho ze členů kapely, 
poté již zasáhl covid. Těšili jste se  
o to více na vystoupení? 
Těšili, protože na BESEDĚ jsme ještě 
nevystupovali. A musím říct, že mě 
velmi překvapily prostory velkého 
sálu, který je dobře akusticky udě-
laný.

Jak moc je dnes náročné pro 
umělce vystupovat, vzhledem  
k měnícím se opatřením?
Pravda je, že je to trochu or-
ganizačně složité, protože každou 
chvíli to může dopadnout tak, že 
se koncerty zruší. I sami pořada-
telé to hodně vzdávají, protože 
mají strach, jestli jim vůbec někdo 
přijde. A vzhledem k tomu, jaká je 
situace, tak nám asi zase nezbude 
nic jiného než sedět doma. Zase 
to dopadne na ty lidi, kteří už pro 
to, aby se společnost dostala do 
normálu, udělali maximum – to 
mi přijde nespravedlivé. Nudit se 
nicméně nebudu. Máme malého 
syna, takže toho máme doma se 
ženou někdy opravdu až nad hlavu 
(smích), navíc si vždy nějakou práci 
najdu, ale nemoci si vydělávat na 
živobytí, protože nějací sebestřední 
hypochondři a přesebevědomělí 
chytrolíni nedávali na základce  
a na střední při přírodopisu pozor, 
je oser.

Vaše jméno se také hodně 
skloňuje s kapelami Alice, Die el. 
Eleffant, Sexy Dancers, J.A.R., 
v Otrokovicích jste vystoupil  
s projektem Illustratosphere. Když 
bych shrnula vaši hudební kariéru, 
tak jste jako zpěvák zakusil rock, 
pop music, funky, také muzikál, 
až nakonec jste se dopracoval  
k vlastnímu stylu, kde převláda-
jí jazzové prvky. Tedy jste přešel  
k takovému zklidnění. Je to pro 
vás přirozený vývoj?
Jednak to může být i tím, co jste 
teď říkala, ale také si myslím, že je to 

především kapelou. Všichni se zná-
me už dlouhé roky a vzájemně se 
ovlivňujeme. Navíc Illustratosphe-
re byla vždy postavena na tom, že 
hrajeme spíše jemnější muziku, 
ale to neznamená, že bychom do 
toho neuměli praštit.  Ale musím se 
přiznat, že koncem devadesátých 
let mě ten big beat přestal bavit, 
takže jsem začal poslouchat jinou 
muziku, studovat techniku zpěvu  
s tím, že se něco naučím a tak.  
A kluci na tom byli podobně – 
vlastně jsme se potkali v ta-
kovém období, kdy jsme 
každý chtěli vykročit  
k novým pastvinám.  
A muzika nás, když hraje-
me, unáší pořád, sem tam 
i do neznáma, je pro nás tak 
trochu i „adrenalin“.

S tím, že se necháváte tou mu-
zikou unést, musím souhlasit, 
protože když jsem vás pozorovala, 
tak mi přišlo, že se jste se chvílemi 
do muziky doslova ponořil tak, až 
jste přestal vnímat i okolí. 
A vždyť já se na to těším. V tu chvíli 
přepnu mozek, vlastně jsem pasivní 
a zároveň superaktivní, dostanu se 
trochu do transu a to je osvobozující 
pocit. Ozdravné to je, to jo.

Musím říct, že mě hrozně za-
ujaly i texty, například ve skladbě 
Jejich déšť: „Po čele oblaka jdou 
a jejich tíhu tvoje suchá dlaň do 
našich úvah vtírá. Kdo by nezpo-
zorněl, že prý jsou všechny břehy 
ze všech míst, každý krok o noc 
dál a voda není širá.“ Kde berete 
inspiraci?

Snažím se popsat příběh nebo vý-
jev tak, aby se mi to líbilo a těšilo 
mě to. Často popisuji něco, co se 
mě niterně týká, ať už jako přímého 
účastníka, nebo jako pozorovate-
le. Navíc rád používám slova, která 
jsou obyčejná, ale moc často se  
v písních nevyskytují.

Sám jste otextoval i nazpí-
val několik písní k filmům, jako 
například Snowboarďáci či De-
set pravidel, jak sbalit holku. 

Tou nejnovější byl song 
Dobrá zpráva k filmu 

Prvok, Šampon, Tečka  
a Karel, kde jste 
nejenom napsal text  
k úvodní písni, ale také 

jste ji společně nazpíval 
s Vojtou Dykem, Matějem 

Ruppertem a Vladimirem 518. 
Jak se píšou takové filmové songy, 
musel jste si např. přečíst scénář?
Nemusel. Od Patrika Hartla (reži-
sér, pozn. red.) jsem dostal „za-
dání“, o čem by to mělo být. Řekl 
jsem mu, že se o to můžu pokusit.  
S  Romanem Holým (autor sklad-
by, pozn. red.) dělám už milion let 
a vím, na čem bazíruje, s čímž se 
svezlo i to, jestli bych to nenazpíval, 
že do toho jde i Vojta s Matějem  
a Vladimírem, a protože jsou to mí 
kamarádi, kývl jsem. Není to úplně 
práce, ke které se dostanu často, 
ale to nevadí, aspoň jsme se v té 
pohnuté době viděli a trochu si za-
blbli a já si něco vyzkoušel a tak...

Oslovují vás například i jiní pro-
ducenti nebo kapely, abyste jim 
otextoval nějakou muziku?

Málo. Možná mají své vlastní před-
stavy o svých vlastních představách, 
možná strachy, abych jim náhodou 
nějakým neobvyklým souslovím  
v neobvyklých souvislostech neu-
vařil publikum. (smích)

Když už jsem naťukla ten film, 
jak jste na tom jako herec? Zahrál 
jste si např. ve snímcích Výlet, Jar-
mareční bouda. Ale já osobně si 
vás nejvíce vybavuji jako vodníka 
v Erbenově Kytici. 
Tam jsem nehrál, tam jsem jenom 
byl. (smích) Ale řeknu to tak. Když je 
člověk herec, musí se naučit vystu-
povat ze sebe a při každé vhodné 
příležitosti musí být někým jiným. 
To je hodně složitá věc, která sto-
jí spoustu práce a navíc nechává 
v lidech i určité stopy. A když je 
člověk zpěvák, musí se naučit být 
především sám sebou, aby mohl 
něco nést, jinak je jen zvonec zně-
jící. Pokud se na pódium postaví 
člověk sám za sebe, tak se do jis-
té míry k něčemu přiznává a to 
ho nadlehčuje a osvobozuje. Pro 
režiséra ovšem herec, který hraje 
jen sám sebe, musí být materiál  
k nepoužití. Myslím si, že herecké  
a zpěvácké povolání jdou svým způ-
sobem proti sobě. Takže i když jsem 
hrál naivního křiváka Jidáše nebo 
osudem těžce poznamenaného 
násilnického vodníka, jo a nahého 
utilitaristického bezcharakterního 
výtvarníka a zlého levicově orien-
tovaného manipulátora, tak jsem 
do jisté míry vyčerpal všechny své 
herecké figury. A tím jsem do jisté 
míry s herectvím skončil. (smích)

Ale co muzikály? Na váš výkon 
coby Jidáše v Jesus Christ Super-
star dodnes vzpomíná spousta 
lidí, včetně vašich kolegů. 
Je to dobrý kus. Kult. Skvělá 
dobovka. Dobovka na druhou –  
– i ta anglická verze, i ta naše deva-
desátková. Mně bylo tehdy třia-
dvacet let. Mnoho zásadního se 
propojilo. Hráli tam výborní zpěvá-
ci, jako Kamil Střihavka, Bára Basi-
ková, kapela byla složena ze špiček 
tehdejší rockové scény. Bezvadný 
byl překlad i scénář a bylo to něco 
nového, co chtěl každý zkusit. Plus 
génius loci a super vnitřní prostor 
divadla Spirála. Hrálo se živě. Byli 
jsme dobrá parta, která opravdu 
makala, záleželo nám na výsledku 
a byli jsme pyšní na to, co děláme. 
Produkce měla odvahu a vlastní 
hlavu, nechtěla za každou cenu 
vlézt do kdejaké řiti. V mnoha lidech 
na jevišti i v hledišti to tím pádem 
zanechalo silný dojem, otisk, který  
s časem nebledne, jen získává pa-
tinu a cenu. 

Dan Bárta: Muzika nás, když hrajeme, unáší pořád, sem tam i do neznáma

na bubny.  Dan Bárta předvedl v Otrokovické BESEDĚ skvělou show. 
 Foto: Šárka Šarmanová
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A to byl také důvod, proč už jste 
odmítl vzít roli v obnovené premi-
éře?
Přesně tak. Já už jsem to nechtěl sám 
sobě zkazit.

Jak jste na tom s muzikou ve 
vašem soukromí? Posloucháte 
něco rád?
Já si muziku už tak často nepouš-
tím. Spíš si rád vezmu knihu nebo 
časopis Vesmír a čtu si. To je můj 
nejoblíbenější způsob trávení volné-
ho času. Pustím si raději jednou za 
týden jednu písničku, která mě ně-
čím na první dobrou zaujme, třeba 
desetkrát za sebou...

A co vás zaujalo naposledy?
Another Lover od Little Dragon  
a Sober od zpěvačky, která si říká 
Mahalia. Je to na Color Chanel.

Kromě muziky je vaší velkou 
vášní focení vážek. Jak vznikla tato 
vaše záliba?

Když mi bylo deset, tak jsem 
chytal brouky a motýly. To mi 
trvalo do doby, než jsem začal 
„studovat rentgen“ a hrát. Pak už 
nebyl čas. Vrátil jsem se k tomu  
v hodně rozvolněném a nespeci-
alizovaném tvaru až po letech. Do 

toho jsem potkal pár lidí, kteří se 
zabývali vážkami, takže jsem zúžil 
hmyz na vážky a začal se věnovat 
tomuto hmyzímu řádu a už mi to 
zůstalo.

A evidentně jste v tom úspěšný, 
protože jste také spoluautorem 
monografie o vážkách Vážky Čes-
ké republiky.
Ale tak knihu dnes může prakticky 
napsat každý, kdo chce. (smích) Je 
to tak, že jsme udělali knihu, kde 
jsme shrnuli data, která pořizova-
la spousta jiných lidí za 75 let. Aleš 
Dolný to dal dohromady, sepsal text 
té knihy a hodně to posunul tím 
správným směrem – totiž s důrazem 
na prostředí, které ty vážky obývají, 
nedělali jsme jenom katalog druhů 
u nás se vyskytujících. Martin Wald-
hauser dělal tu černou práci s třídě-
ním podle záznamů o záchytech. 
A já jsem byl nejvíce zodpovědný 
za to, jak ta knížka vypadá. Naučili 
jsme se s Alešem vážky skenovat  
a udělat takový typ jejich zobrazení, 
že jsme mohli namířit klasickou mak-
rofotografii vážek spíš k potěše oka 
než k úmorné snaze zobrazit důležité 
určovací znaky – na to jsou skeny 

mnohem lepší. Vymysleli jsme to 
docela pěkně. I teď, když někdo 
potřebuje dobré a výmluvné ob-
rázky určitého druhu do odborné 
publikace, obrátí se na nás. Takže 
občas přijde dopis z Británie, Ně-
mecka nebo Ameriky, jestli bychom 
jim něco neposlali, pokud to máme.  
A to je příjemné.

Jedno ze šídel dostalo dokonce 
vaše jméno. K tomu jste přišel ja-
kým způsobem?
V roce 2002 jsme byli s mým kama-
rádem Dennisem Paulsonem, což 
je světově uznávaný odonatolog,  
v Peru, kde jsem mu pomáhal chytat. 
Odborně řečeno jsem asistoval při 
kompletaci typového materiálu. Chy-
til jsem dvě samice soumračného ší-
dla rodu Gynacantha, které ještě ne-
bylo popsáno. A protože Dennis měl  
z toho radost, tak mi ve slabé chvil-
ce řekl, že ho pojmenuje po mě.  
A protože je to čestný člověk, do-
držel to. Takže to šídlo se teď ofi-
ciálně jmenuje Gynacantha bartai 
Paulson & von Ellenrieder. Prostě 
kamarádské gesto, žádná pocta za 
zásluhy o vážky.

Už se pomalu blížíme ke konci 

našeho rozhovoru, takže se musím 
zeptat na to, co vás ještě v nejbližší 
době čeká?
Teď do konce roku, pokud se situace 
nezmění, nás čekají nějaké koncer-
ty, křest nového CD, kde jsem jako 
host Big Bandu Gustava Broma, ale 
také budeme dělat nové písničky  
s Illustratosphere, s Triem R. Balzara, 
s J.A.R, takže když to všechno dob-
ře dopadne, tak se v průběhu dvou 
až tří let mohou lidé těšit na mnoho 
nových CD. Ale hlavně budeme 
hrát a hrát. A hrát. A taky mě čekají 
Vánoce.

Jak je budete trávit?
Asi tak jako drtivá většina lidí. Tedy 
šílet z nákupu dárků, z pečení cuk-
roví, z úklidu. (smích)  A až to všechno 
budeme mít hotové, tak nás čekají 
návštěvy u rodin, kde zešílíme defi-
nitivně. Takže nic neobvyklého ani 
nového. 

Protože se blíží závěr tohoto 
roku, co byste popřál fanouškům 
a čtenářům Otrokovických novin?
Hodně zdraví a štěstí. Rozum  
v hrsti. Pokoj v srdci. Nohy na zemi. 
Hlavu v oblacích. A covid z krku.
 Šárka Šarmanová

Šestý ročník soutěže Přívětivý úřad 
přinesl Otrokovicím druhé místo 
v kategorii obcí s rozšířenou pů-
sobností Zlínského kraje. Soutěž 
vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. 
Slavnostní předávání cen se usku-
tečnilo v Arcibiskupském paláci  
v Olomouci.

Soutěž je postavena na 
komplexním přístupu úřadů  
v oblasti kvality při poskytování 
služeb klientům. Přes sedm-
desát kritérií hodnotí přístupnost  
a otevřenost úřadu, komunikaci  
s klienty, digitalizaci služeb, zapo-
jování veřejnosti do věcí veřejných, 
kroky ke zvýšení udržitelnosti  
a v neposlední řadě také opatření 
přijatá během pandemie covi-
du-19.  „Úřad je otevřen každý den 
v týdnu, pouze pro některé dny 
je potřeba se objednat. Otevření, 
a tím také možnost vyřídit si vše 
potřebné, jsme dokázali zachovat 
i po celou dobu pandemie. Ob-
jednání ke konkrétnímu pracovní-
kovi se osvědčilo hned několikrát. 
Lidé vyřídí své záležitosti rychleji, 
navíc v době pandemie se neshlu-
kují na chodbách a nedochází tak 
ke zvýšenému riziku přenosu ná-
kazy. U agend, jako jsou vyřízení 
občanského průkazu, cestovního 
pasu nebo řidičského průkazu, na-
bízíme možnost online objednání 
na konkrétní termín již několik let. 
I v době nouzového stavu jsme se 
snažili a snažíme odbavit všechny 

objednané klienty. Samozřejmě 
za dodržení všech současných 
hygienických opatření,“ uvedla 
tajemnice Městského úřadu Ot-
rokovice Radana Zenáhlíková.  
V soutěži byly při posuzování pří-
stupnosti kladně hodnoceny také 
služby tzv. Pojízdného úřadu, který 
město nabízí již několik let. 

V oblasti komunikace využívá 
městský úřad všechny dostupné 
prostředky, webové stránky, Ot-
rokovické noviny, sociální sítě, ale 
také např. systém informačních 
SMS. Samozřejmostí jsou také 
nové aplikace. „Za přínosný ko-
munikační kanál považuji aplikaci 
Hlášení závad, díky které mohou 
lidé okamžitě reagovat na situa-
ce, se kterými se během dne se-
tkají. Mapa investic zase občany 
pomyslně provede  ukončenými, 
probíhajícími i připravovanými in-
vesticemi. Nejen tyto aplikace jsou 
ukázkou funkčního propojení cho-
du města a městského úřadu,“ do-
plnila starostka města Otrokovice 
Hana Večerková. 

Městský úřad Otrokovice se snaží 
občanům otevřít co nejvíce a na-
bídnout jim nadstandardní služby. 
„Ocenění je výsledkem práce měst-
ského úřadu, vedení města a všech 
zaměstnanců, kteří se podílejí na 
vytváření moderního úřadu a snaží 
se zlepšovat služby pro občany. Za 
to všem patří poděkování,“ uzavře-
la tajemnice.  (vac)

Otrokovický úřad je druhý nejpřívětivější v kraji
Kamion s nápisem „Vezeme 
praxi do škol” mohli v uplynulých 
dnech vidět lidé u otrokovických 
základních škol. Žáci zde zažívají 
nevšední výuku a rozvíjí své tech-
nické dovednosti. Mobilní učebna 
v kamionu obsahuje vybavení pro 
výuku pneumatiky, hydrauliky  
a elektroniky.

VISC TECHNOLOGY TRUCK není 
jen kamion. Jde o vzdělávací pra-
coviště, které ve svých útrobách 
skrývá plně vybavenou učebnu. Žáci 
získávají nové znalosti svým vlastním 
zkoumáním a osvojují si také nové 
dovednosti. „V kamionu je umístěno 
šest 3D tiskáren. Při práci s nimi si 
žáci sami udělají návrh v progra-
mu tinkercad a pak si jej vytisknou.  
S pneumatikou a elektropneuma-
tikou se učí sestavovat pneumatické 
obvody od jednodušších až po složi-
tější. Pochopí základní princip pneu-
matiky a jak pro nás stlačený vzduch 
pracuje. U grafického programování 
robotků se mohou seznámit s jedno-

duchou verzí programování. Rovnou 
si také ověří, zda robotek pracuje tak, 
jak si ho naprogramovali,“ přiblížil  
lektor z VISC Technology Trucku 
Pavel Bařina.

Výuka v kamionu je přizpůsobena 
věku dětí. V otrokovických školách 
jde o žáky sedmých až devátých 
tříd, kteří stojí před volbou dalšího 
vzdělávání nebo o něm přemýšlí. 
Možnost podívat se do kamionu 
měli i žáci ZŠ T. G. Masaryka. „Ukáz-
ka moderních technologií je může 
zaujmout a ukázat směr, kterým by 
se mohli vydat. Navíc mobilní učeb-
na ukazuje žákům poznatky z praxe  
a dává tak konkrétní pohled na 
danou věc,“ přiblížila ředitelka školy 
Marta Zakopalová.

Projektové dny jsou ve školách stá-
le oblíbenější. „Z mobilní učebny byli 
nadšení nejen žáci, ale i rodiče, kteří 
sem zavítali. Často byli překvapeni, 
co vše může mobilní učebna žákům 
nabídnout,“ zhodnotila Zakopalová.

 (red)

Žáci se v kamionu učí novým technologiím
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PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
9. 2. Z NAMIbIE k VIktORIINýM VOdOPádůM – cEstOVAtElská bEsEdA, 22. 2. ANEtA lANgEROVá – dVě slUNcE

foyer 
kinosálu

+ bar
I. patro

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

PROgRAM | leden

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

dVA NAHAtý cHlAPI
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí se jednoho dne pro-
budí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se 
do této situace dostal, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, 
jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové pravdě 
hodně vzdálená. Bláznivá komedie kontroverzního francouzského 
autora Sébastiena Thiéryho, která slaví velké úspěchy nejen v Paří-
ži. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela 
Šinkorová / Michaela Dittrichová.

velký sál

pondělí

31. 1.
19 hod.

FOtOklUb V ObRAZEcH
Od 3. do 30. ledna 2022 proběhne v MGO výstava Fotoklubu Beseda Ot-
rokovice, zaměřená na tvorbu členů Fotoklubu, na které se dozvíte více  
o činnosti i aktivitách tohoto spolku. Součástí výstavy bude videoprojek-
ce. Výstavu zahájí vernisáž v pondělí 3. 1. 2022 v 18 hod. 

Vernisáž

3. 1.
18 hod. vstup

volný

potrvá do

28. 1.
 8–17 hod.

15. OtROkOVIcký sAlÓN
Členové spolku Rozumění a jejich hosté vystavují ještě i po celý leden 
v prostorách Otrokovické BESEDY svá nejnovější výtvarná díla a zá-
roveň slaví 10. výročí vzniku tohoto uměleckého spolku. 
 Výstava potrvá do 28. ledna 2022. 

vstup

volný

Městská 
galerie

vstupné
520 Kč
490 Kč
460 Kč

Upozornění: Vážení návštěvníci, sledujte, prosím, aktuální protiepidemická nařízení vlády ČR. Jako hlavní pořadatel a organizátor 
kulturních a společenských akcí jsme povinni dodržování těchto nařízení kontrolovat. Děkujeme za pochopení.
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Plán akcí na prosinec

15. 12.–15. 1. 2022 Fotosoutěž  
vánoční pohoda
Zkuste se oprostit od každo-
denních starostí a udělejte si 
vánoční pohodu. Své fotografie 
zasílejte na e-mail: pavelkova@
ddmslunicko.cz

Do konce roku 2021 QR kó-
dovačka – zvyky a pranostiky
Jak dobře se orientujete ve 
svém okolí? Znáte tradice, zvyky, 
pranostiky, které souvisejí s podzi-
mem a vánočním obdobím? Své 
znalosti si můžete ověřit díky QR 
kódovačce. K účasti je nutný tele-
fon s aplikací Actionbound a čteč-

kou QR kódů.
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz
Otevřená herna pro rodiče  
s dětmi
Každé pondělí až čtvrtek v měsíci 
15–18 hod. 
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz 
(Baťov), ticha@ddmslunicko.cz 
(Trávníky)

Prosinec – výstava fotek z akcí 
Evropského týdne mobility 
dle otevíracích hodin úřadu 
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz

 Již za pár dnů si budou moci lidé 
převzít od otrokovických skautů be-
tlémské světlo. V letošním roce skauti 
betlémské světlo po Česku rozvezou 
18. prosince 62 vlaky a lidé si pro 
něj mohou přijít na 774 vlakových 
stanic, Otrokovice nevyjímaje. Vlak 
se skautskými kurýry, který pojede 
ze směru Brno–Přerov, zastaví na 
nádraží v Otrokovicích v sobotu  
v 10.09. Kdo vlak nestihne, může si 
světýlko odnést ještě 22. prosince, 
kdy jej budou skauti rozdávat v prů-

vodu. Ten bude v 16 hodin vycházet 
ze skautské klubovny a půjde přes 
ulice Karla Čapka a Erbenova, kolem 
Společenského domu, se zastávkou  
u Voňavého krámku a dál po tř. T. Bati, 
přes Kolonku, podchodem, kolem 
sokolovny směrem na náměstí před 
Otrokovickou BESEDU, kam by měl 
dorazit před 18. hodinou. Tam  bude 
ještě čas na rozdávání a společné zpí-
vání vánočních koled. 
 Petr Foltýn,

 vedoucí střediska Junák

V letošním roce náš Ženský pě-
vecký sbor velmi úspěšně repre-
zentoval město Otrokovice svým 
vystoupením v rámci luhačovické-
ho festivalu Naše obec, vaše radost 
konaného v měsíci září.  Kvůli nepří-
znivé epidemiologické situaci se bo-
hužel řada našich adventních projek-
tů ruší či byla zrušena. Zůstáváme ale 
optimisty a těšíme se na nový rok  
i novou sezonu.  

Děkujeme za dlouholetou přízeň 
a vedení města Otrokovice nejen za 
finanční podporu. 

Vážení posluchači a příznivci sbo-
rového zpívání, bylo nám velkou ctí 
se s vámi setkávat na našich koncer-

tech a kulturních představeních. Rádi 
bychom vám popřáli touto cestou 
krásné prožití svátků vánočních, pře-
devším hodně zdraví, radosti a lásky 
v nadcházejícím roce 2022. 

V tomto adventním čase nás bo-
hužel opustil dlouholetý sbormistr, 
vynikající hudebník, pan Jaroslav 
Zimák. Díky jeho působení v čele 
ŽPS zazněly a zaznívají desítky písní, 
které osobně upravoval. Sbor pod 
jeho taktovkou účinkoval na řadě 
festivalů nejen doma, ale také v za-
hraničí. Touto cestou panu Zimákovi 
vyjadřujeme své velké díky a tichou 
vzpomínku.  hana Zvoníčková, 
 předsedkyně ŽPS Otrokovice

Nově zrekonstruované dětské od-
dělení polikliniky v Otrokovicích 
pomohl otevřít výtvarný, ale také 
i pěvecký sboreček Základní umě-
lecké školy Otrokovice. 

Pod vedením paní uč. E. Hrisidu 
si nejmenší zpěváčci své nevšední 
vystoupení moc užili. O krásnou vý-
zdobu prostor dětského oddělení 
ve spolupráci s designérkou se po-
staral již zmiňovaný výtvarný obor.                                                                                     
A to pod vedením učitelek S. Soko-
lové a M. Rakové.

Ucelený soubor velkoplošných 

obrazů uvítá příchozí návštěvníky 
hned na schodišti ke vstupu na  
oddělení. Přímo v prostorách 
dětského oddělení jsou vysta-
veny grafiky se zvířecími mo-
tivy. Další obrázky jsou umístěny 
v prostorách po celé budově.  
Zrodila se však také myšlenka  
o dlouhodobější prezentaci dětských 
prací v celých prostorách polikliniky. 
Celý projekt jsme nazvali ,,Děti dě-
tem“. Zavítáte-li do prostor polikli-
niky, věříme, že vám zpříjemníme čas  
i náladu. vaše ZUŠka

Kouzelná doba adventu přináší 
dětem řadu překvapení. Každo-
ročně se těší kromě Ježíška na sníh 
i příchod Mikuláše. Ten potěšil děti  
v Mateřské škole Otrokovice.

„Přijde letos Mikuláš s čertem?“ 

vyzvídaly intenzivně děti od svých 
učitelek. Každým rokem připravuje 
mateřská škola mikulášskou nadílku 
a jinak tomu nebylo ani letos. A pro-
tože  epidemiologická situace vede 
všechny k opatrnosti, rozhodl se per-
sonál jednotlivých pracovišť mate-
řinky k zajištění příchodu Mikuláše 
a čerta vlastními silami. 

„Bylo až úsměvné, když jsem četla 
SMS zprávy kolegyň ‚...mám rohy! 
Máte někdo řetěz?…..‘ A tak Mikuláš  
s čertem přišli. Díky rozzářeným 
očím dětí jsme všichni aspoň na chví-
li zapomněli na starosti o zdraví a ra-
dovali se společně jako jedna rodina. 
Velký dík patří všem pracovníkům 
mateřské školy za jejich nadšení  
a hlavně lásku ke svému povolání, 
ve kterém jde přece hlavně o děti,“ 
poděkovala ředitelka MŠO Magda 
Zycháčková. (red)

Ženský pěvecký sbor se připravuje na novou sezonu

Děti dětem – obrázky na poliklinice

Betlémské světlo roznesou skauti v průvodu

nadílka. Mikuláš nezapomněl ani na 
děti ve školce.  Foto: MŠO

Mikuláš zavítal za dětmi do mateřské školy

Městský ples se uskuteční v březnu
Konec roku a začátek toho nové-
ho patří vždy dvěma tradičním 
akcím – vánočnímu divadlu  
a Městskému plesu. Kvůli pro-
tiepidemickým opatřením se 
však druhá z uvedených akcí 
neuskuteční tradičně v lednu, ale  
19. března. 

Je to již druhý rok, co musí být 
krásná společenská událost, jakou 
je Městský ples, odložena. „Letošní 
situace nám opět nedovolila uspořá-
dat celou řadu akcí, což nás hrozně 
mrzí. Nicméně bych chtěl poděkovat 
všem, kteří si i přes toto složité obdo-
bí našli cestu na naše akce a zachovali 
nám přízeň. Rád bych ještě všechny 
pozval na poslední letošní akci, kte-
rou je vánoční divadlo Stará láska 
nerezaví s Miroslavem Šimůnkem 
v hlavní roli,“ sdělil jednatel Otro-
kovické BESEDY Filip Pastuszek. 

Tým BESEDY už nyní připravuje 
celou řadu dalších akcí pro příští rok. 

A na co se mohou lidé těšit? „Na-
příklad v lednu na výbornou taškařici 
Dva nahatý chlapi s Martinem Zouna-
rem, na únorový koncert Anety 
Langerové s komorním orchestrem  
a dubnový koncert kapely Mňága 
a Žďorp,“ nastínil dramaturg Ot-
rokovické BESEDY Dalibor Dědek. 
Kromě toho se mohou lidé těšit 
na Otrokovický fašank, který se 
uskuteční v sobotu 26. února. Jeho 
součástí bude charitativní sbírka 
Otrokovice pomáhají potřebným, 
která se kvůli protiepidemickým 
opatřením nemohla letos uskutečnit  
v rámci Rozsvícení vánočního stro-
mu.  Bližší informace se dozvíte na 
webových stránkách i v lednovém 
čísle Otrokovických novin. „Na závěr 
bych rád popřál všem čtenářům Ot-
rokovických novin příjemné prožití 
vánočních svátků a do roku 2022 
pevné zdraví a mnoho optimismu,“ 
vzkázal všem jednatel BESEDY.

 Šárka Šarmanová

Deset let spolu, na kontě stovky 
výstav.  Otrokovický výtvarný 
spolek Rozumění slaví letos krásné 
kulaté jubileum.

Počátky svého vzniku si členové 
připomněli na 15. ročníku Otro-
kovického salonu. „Na jaře roku 
2007 vzešel od Emila Slámy návrh, 
abychom uspořádali v Otrokovi-
cích výtvarný salon. Obešli jsme 
známé otrokovické výtvarníky, 
dali dohromady víc než desítku 
nadšenců a již ten rok na podzim 
se konal 1. ročník. Salon se líbil jak 
výtvarníkům, tak veřejnosti a tím 
začala tradice, která trvá dodnes. 
Podmínky ve společnosti se vyví-

jely a abychom mohli lépe spolu-
pracovat s vedením města, sešlo se  
21. listopadu 2011 osmnáct 
zájemců a založili Občanské 
sdružení Rozumění,“ připo-
mněl předseda spolku Jiří 
Holub. Dnes čítá Rozumění  
24 členů nejrůznějšího výtvarné-
ho zaměření. Za deset let svého 
působení uspořádali stovky vý-
stav nejenom v Otrokovicích, ale 
i po celé republice, stejně tak ale 
přivedli do města celou řadu špič-
kových umělců i ze zahraničí.  Ak-
tuální výstavu  spolku Rozumění 
je možné až  do 28. ledna vidět  ve 
foyer Otrokovické BESEDY.  (šar)

výtvarný spolek Rozumění slaví desáté výročí
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sPOLEČEnsKÁ KROnIKa

Před 25 lety, dne 30. listopadu, nás opustil pan Ladislav 
LIsa, učitel v. v. S láskou vzpomínají dcery Marie, Jana  
a Pavla s rodinami.

Dne 30. listopadu uplynuly 4 smutné roky, co nás opustil 
náš tatínek a dědeček, pan Jindřich KŘUPaLa. S láskou 
a úctou vzpomínají dcera Jindra a syn Pavel s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Odešli, ale v našich srdcích zůstávají dál. Dne 
5. prosince uplynulo 18 let, kdy nás opustil 
tatínek a dědeček, pan Jaroslav KUBIČÍK  
a 3. ledna to budou 3 roky, co tiše odešla naše 
maminka a babička Marie KUBIČÍKOvÁ.  

S láskou vzpomínají syn Jaroslav a dcera Marie s rodinami.

Osud Ti nedopřál déle s námi být, ale v našich srdcích stále 
budeš žít. Dne 6. prosince uplynulo již šest smutných let 
od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Ireny  
KUČEROvé. S láskou a úctou vzpomínají dcera Lenka  
a syn Miroslav s rodinou.

Dne 6. prosince uplynul již 11. rok, kdy nás 
navždy opustila maminka a babička, paní  
Marie vanČÍKOvÁ. V březnu by se dožila 
86 let. Dne 27. prosince tomu bude 26 let, co 
navždy odešel tatínek a dědeček, pan Jaromír 

vanČÍK, který by se v září dožil 96 let. S láskou a úctou vzpomínají dcera 
Jana a vnuk Nicolas Mário. Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi. 

Kdo v srdcích žije, neumírá…  Dne 8. prosince uplynulo  
5 let ode dne, kdy nás navždy opustila naše milá manželka, 
maminka, babička a prababička, paní Jaroslava MaLÁ. Za ti-
chou vzpomínku děkují manžel Josef, syn a dcera s rodinami.

Dne 11. prosince 2021 uplynul již osmý smutný 
rok, co nás opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička, paní věra KLIMEŠOvÁ 
a dne 8. prosince 2021 uplynulo již 27 let, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan 

Josef KLIMEŠ. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou 
a úctou vzpomínají dcery Dáša a Věrka s rodinami.    

Dne 11. prosince by oslavil 80. narozeniny pan Josef tURČÍn. 
S láskou vzpomíná manželka Ludmila s celou rodinou.

Dne 11. prosince uplynul první smutný rok, kdy nás navždy 
opustil pan Petr FaJKUs. S láskou vzpomíná celá rodina. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 15. prosince by se dožil 100 let pan Josef KOLÁŘ, pů-
vodně bydlištěm v ulici Mánesova 1138, Otrokovice. Všem, 
kdo jste ho znali, děkujeme za tichou vzpomínku.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, který jsi  
s námi žil. Tvůj odchod stále bolí, na Tebe zapomenout nedovolí. 
Dne 16. prosince by se dožil 97 let můj drahý manžel, náš 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan František vLK. Zároveň 
31. prosince vzpomeneme 35. výročí jeho úmrtí. S láskou 
vzpomínají manželka Anna, dcera Jarmila s manželem Miloslavem, vnuci 
Martin a Petr s rodinami. Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dnes, 17. prosince, to budou dva roky, co nás navždy opusti-
la paní Markéta PaRtIKOvÁ, manželka, maminka, babička, 
prababička a známá. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínáme dnes, 17. prosince, 10. výročí 
úmrtí pana Františka KRČKa. Za tichou vzpomínku děkují 
dcery Věra a Zdenka s rodinami.

Dne 18. prosince si připomeneme 20 let, kdy od nás odešel 
milovaný člověk, můj manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav 
tUREK. Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 18. prosince uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan 
František vyORaL. Za tichou vzpomínku děkují synové 
Radomír a Miroslav se svými rodinami.

Ten, kdo Tě znal, vzpomene, ten, kdo Tě měl rád, nezapomene. 
Dne 18. prosince uplyne 20 smutných let, kdy nás navždy 
opustil pan aleš chUDÁREK. S láskou vzpomínají děti  
s rodinami.

Dne 20. prosince uplyne 15 let od úmrtí pana Bořivoje 
GÄRtnERa. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Čas plyne dál, ve vzpomínkách zůstáváš nám. Dne 20. prosin-
ce uplynou dva roky, co nás opustila naše maminka, babič-
ka, prababička, paní anička UtInKOvÁ. Za vzpomínku 
děkuje dcera Marie s rodinou.

Dne 21. prosince vzpomeneme 14. výročí úmrtí pana Jana 
KOByLÍKa. Letos v červnu by se dožil 83 let. S láskou  
a úctou vzpomínají Jana a Nicolas Mário. Děkujeme všem, 
kdo vzpomínají s námi. Zádušní mše za pana Kobylíka  
i manžele Vančíkovy se uskuteční 17. prosince na půdě AGKM.

Dne 22. prosince uplyne 1. smutný rok od úmrtí mé ma-
minky Libuše chytÍLKOvé. Vzpomíná dcera Jana a vnuk 
Jaromír s rodinou.

Dne 25. prosince uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan 
Milan KŘIvÁK. S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, 
děti a vnuci.

Dne 28. prosince tomu bude právě rok, co ve svých  
74 letech naposledy vydechla úžasná bytost, naše milovaná 
maminka, tchyně a babička JInDŘIŠKa ŘEZnÍČKOvÁ. Za 
všechny s láskou a vděčností vzpomínají synové Gustav  
a Jan s manželkou Miluškou a syny Matyáškem a Filípkem.

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 30. prosince uplyne 12 let, 
kdy nás opustil náš tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, 
pan Luboslav JEnyŠ. S láskou vzpomíná celá rodina. Dě-
kujeme všem za tichou vzpomínku.



OtROKOvIcKé nOvIny

BLahOPŘÁnÍ

InZERcE

 
PLynOsERvIs - sRnEc

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

Tel.: 604 988 815

společenská kronika:  základní cena za zveřejnění je 200  (a více, dle 
délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Maximální délka textu je 8 řádků.

Podklady a  platby přijímá:  TIC: Po–Pá 8–12, 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

Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku 

NA MÍSTĚ

Autovrakoviště Třebětice
Roman Kamenec ODVOZ ZDARMA

e-mail: autovrak@centrum.cz 
autovrakoviste-trebetice.cz

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

Vyplatíme za váš autovrak

až3000 Kč

Tel: 777 550 621

Za JaROsLavEM ZIMÁKEM
Ve věku 92 let zemřel v neděli 27. listopadu Jaroslav Zimák, bývalý sbormistr 
Ženského pěveckého sboru, nositel  Ceny města Otrokovice. 

Jaroslav Zimák celý svůj život zasvětil  kulturní sféře, především muzice. Jeho 
láskou se stal zpěv, sám zpíval lidové písničky Hašlera, Vacka a dalších skladatelů. 
To, co sám interpretoval, také sám upravoval a brzy se pustil do komponování 
vlastních skladeb.  Významnou etapou jeho života se stala vojenská prezenční 
služba, kdy měl možnost hrát v armádním souboru. V 60. letech, coby zaměstnanec 
n. p. Moravan, začal sám pořádat celou řadu kulturních akcí a již za rok se stal 
vedoucím závodního klubu tohoto podniku, kde působil celých 33 let. Mimo jiné 
hrál v cimbálové muzice i v jiných hudebních seskupeních, byl vedoucím skupiny 

Kamarádi. Bez jeho zvučného hlasu a harmoniky se neobešlo žádné setkání otrokovických občanů, verni-
sáže, přátelská posezení či rodinné oslavy. 

V devadesátých letech se zasloužil o udržení tradice sborového zpěvu jako sbormistr Ženského pěveckého 
sboru, který vedl až do roku 2013. Během té doby uspořádal desítky vystoupení v celém regionu, uskutečnil 
koncerty v Senátu České republiky.  

Za desítku let působení v kultuře obdržel pan Zimák mnoho čestných uznání a diplomů, mj. v roce 1973 
plaketu Leoše Janáčka. Za všestranné kulturní aktivity a za skvělou reprezentaci města získal v roce 2003 
ocenění Osobnost města Otrokovice a o deset let později mu byla udělena Cena města Otrokovice.

 ČEst JEhO PaMÁtcE!

sPOLEČEnsKÁ KROnIKa

Dne 31. prosince uplyne 1. rok, kdy nás opustil pan Josef 
ZUZanÍK. Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 1. ledna 2022 by oslavila naše milovaná babička  
LOLInKa ŘEZnÍČKOvÁ své 110. narozeniny. Za všechny, co 
ji měli rádi, s láskou vzpomínají vnuci Gustav a Jan s rodinou.

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

Dne 15. prosince se dožívá krásných 90 let naše maminka, babička  
a prababička, paní Božena ŠtyKaROvÁ. Do dalších let přejeme hodně 
zdraví a pohody. Dcera Zdeňka a syn Radomír s rodinami

Klece pro chov křepelek. Doprava 
po celé ČR. 
www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

ZvERIMEX je od Kauflandu Ot-
rokovice přestěhován za ALBERT, 
Trávníky, Otrokovice.

Upozornění: 
Informace o životě farnosti i případná omezení týkající se bohoslužeb v rámci epidemie sledujte na webu farnosti 
www.farnost.otrokovice.cz . 

vánoční program v kostele  sv. vojtěcha a sv. anny 

hlavní vánoční bohoslužby 24. 12. v 15.30 hod. pro děti
    24. 12. ve 24.00 hod.
    25. 12., 26. 12., 27. 12. 
    v 7.30 a 10.30 hod.
silvestrovská bohoslužba 31. 12. v 18 hodin 
novoroční bohoslužby  1. 1. v 7.30 a 10.30

                       Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha

Vánoční program v kostele sv. Vojtěcha

Vánoční program v kapli sv. Anny v Kvítkovicích
hlavní vánoční bohoslužby 24. 12. ve 22 hod. 
    25. 12., 26. 12. v 9 hod.  
silvestrovská bohoslužba 31. 12. v 16.30 hodin 
novoroční bohoslužby  1. 1. v 9 hodin

na Štědrý den 13–15 hodin
25. 12. – 2. 1. vždy od 14 do 18 hodin

mimo to vždy před bohoslužbami a po nich.

hledáme pracovnici úklidu pro 
Koupelnové studio J+S v Otrokovi-
cích.
Info na tel.: 606 226 237, 728 971 526
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Opičí dráha, workoutové hřiš-
tě, dětské hřiště pro veřejnost 
i děti ze školky a veřejné 
osvětlení. To jsou projekty,  
o jejichž realizaci rozhodli lidé 
ve veřejném hlasování v rám-
ci projektu „Pohni městem“ 
a dostaly také zelenou od 
radních. Kompletně dokon-
čeny by měly být v roce 2022. 

V letošním roce daly Otrokovice 
poprvé možnost veřejnosti podílet 
se na tzv. participativním rozpočtu 
a zapojit se do utváření podoby 
města. Každá z městských částí 
měla k dispozici 500 tisíc korun. 
Do tohoto limitu mohli lidé navrh-
nout projekt, který by byl následně 
zařazen do veřejného hlasování. 
Lidé nakonec vybírali z 12 návrhů. 

„Mezi veřejností se často dis-
kutuje o tom, co by se mohlo 
ve městě udělat. Lidé ale věci 

řeší pouze obecně a nápady se 
k nám nedonesou. Chtěli jsme 
tedy dát možnost těm, kteří myslí 
své návrhy vážně, aby zpracovali 
potřebné podklady a předložili 
je nejen nám na radnici, ale pře-
devším veřejnosti, která o nich 
může rozhodnout. Celkem při-
šlo devatenáct návrhů, ale jen  
12 z nich splňovalo potřebné ná-
ležitosti. Ty byly předloženy lidem 
k hlasování,“ přiblížila starostka 
města Otrokovice Hana Večerková 
s tím, že všechny projekty obdržely 
v součtu 1 483 hlasů. 

V rámci jednotlivých místních 
částí si nejlépe vedly a realizová-
ny budou Opičí dráha nejen pro 
dospělé (navržená cena 350 000 Kč, 
lokalita Baťov), Výstavba veřejného 
osvětlení Bařinky (navržená cena 
470 000 Kč, lokalita Střed a Újezdy), 
Dětské hřiště pro mateřskou ško-
lu Pastelka a veřejnost (navržená 

cena 485 000 Kč, lokalita Trávníky  
a Přednádraží) a Workoutové hři-
ště (navržená cena 280 000 Kč, 
lokalita Kvítkovice, Letiště). Cel-
ková suma za tyto projekty, uve-
dená navrhovateli, je 1 585 000 ko-
run. „V rozpočtu města počítáme 
s dvěma miliony korun, které jsou 
vyčleněny pro ‚Pohni městem‘. 
Vzhledem k narůstajícím cenám 
materiálů, energií a ostatních vstu-
pů předpokládáme, že zbývající 
část rozpočtu pokryje právě ty ná-
klady, u kterých se cena navýšila. 
Stejně jako u jiných zakázek vzejde 
výsledná cena z veřejné soutěže,“ 
doplnila otrokovická starostka. 

Na první ročník „POHNI městem“ 
reagovala veřejnost pozitivně. 
V momentě, kdy celý projekt 
dostal reálný rozměr díky zapo-
jeným návrhům, začali se ozývat 
lidé se zájmem zapojit se v příštím 
roce. Radnice proto počítá s jeho 

pokračováním. „Velmi mě potěšil 
zájem občanů o možnost podílet 
se na utváření budoucí podoby 
města. Každoročně investujeme 
do rozvoje a zapojení občanů je 
možností, jak se ještě více přiblížit 
jejich potřebám. Proto jsem roz-
hodnutá podpořit pokračování 
projektu i nadále,“ uzavřela sta-
rostka města Otrokovice Hana 
Večerková.  

Podrobné informace k vítězným 
projektům najdete na webových 
stránkách města, nebo zde:  

 
 Lenka vaculová,  
  tisková mluvčí města

Projekt „POhnI městem“ přinese čtyři nové investice

Radost seniorům i hendikepo-
vaným lidem rozdávali zástupci 
Městské policie Otrokovice. Mezi 
klienty otrokovického SENIORu, 
Charity a Naděje rozdali devět set 
kusů perníčků. Ty se staly součástí 
mikulášské nadílky.

Perníčky si nechala městská po-
licie vyrobit pro akci „Otrokovice 
pomáhají potřebným“, která se 
nakonec kvůli protiepidemickým 
opatřením nemohla uskutečnit. 
„Součástí této tradiční akce jsme 
již od jejího počátku. Obstarává-
me grilované maso i klobásy a ke 
každé porci přidáváme perníček  
s naším logem. Vzhledem k tomu, 
že se perníčky pečou v předstihu, 
nebylo možné zrušit jejich ob-

jednávku,“ vysvětlil ředitel Městské 
policie Otrokovice Tomáš Gromus.

Perníčky ale vniveč nepřišly.  
O jejich využití měla městská po-
licie rychle jasno. „Rozhodli jsme 
se, že by mohly udělat radost se-
niorům i hendikepovaným lidem 
v Otrokovicích. Oslovili jsme proto 
vedení SENIORu, Charity Otrokovi-
ce a otrokovické pobočky Naděje 
a po vzájemné domluvě sladké 
drobnosti rozvezli. Vzhledem  
k nouzovému stavu jsou v za-
řízeních omezeny návštěvy, a klienti 
jsou tak ochuzeni o styk se svými 
rodinami. Pomocí perníčků jsme jim 
mohli zpestřit tuto nelehkou situaci 
a dodat pocit, že na ně myslíme,“ 
doplnil Gromus.  (vac)

Známá celorepubliková akce Charity 
ČR Tříkrálová sbírka se opět blíží, její 
podoba však není stále úplně jasná. 
Charita Otrokovice se proto 
připravuje na tradiční  
i online koledu.

„V lednu, kdy jsme 
se všichni potýkali 
s pandemií covidu, 
jsme byli nuceni sbírku 
poněkud změnit. 
Podobnou situaci zažívá-
me i teď, přesto se snažíme 
na další ročník poctivě připravit,“ 
uvedl koordinátor sbírky Jan Žalčík. 
„Stejně jako letos, tak i v termínu od  
3. do 16. ledna pro vás budou na 
několika místech připraveny tříkrá-
lové kasičky. Seznam míst najdete 
na tříkrálových letácích, které budou 
distribuovány do vašich poštovních 

schránek. Dárci mohou využít i on-
line pokladničku,“ doplňuje Žalčík.

Organizátoři se ale stále úplně ne-
vzdávají ani klasické podoby 

sbírky, a pokud to bude  
možné, pokusí se vyslat 
do ulic i tradiční tříkrá-
lové skupinky.

„Termín koledování 
je stanoven na sobotu 

8. ledna. Jsme si plně vě-
domi rizik, která jsou s tím 

spojena, a budeme se proto 
plně řídit aktuálními nařízeními vlá-
dy, příp. krajské hygienické stanice. 
Zdraví našich koledníků i vás, našich 
dárců, je pro nás na prvním místě,“ 
upřesnil Žalčík. Aktuální informace 
o konání sbírky budou zveřejněny 
na webu i na sociálních sítích otro-
kovické Charity.  (red)

charita Otrokovice připravuje tříkrálovou sbírku

Nechcete-li sobě, svým dětem 
a sousedům otravovat vzduch  
a život, nedávejte do kamen či 
kotlů na spalování pevných paliv 
to, co tam nepatří. Při takovém 
spalování může vznikat mnohem 
více nebezpečných škodlivin než 
v průměrné spalovně. 

Hlavní příčiny jsou dvě: nízká 
teplota hoření a nedostatek kys-
líku. Výsledkem je nedokonalé 
spalování, při kterém vzniká řada 
nebezpečných látek unikajících do 
ovzduší, včetně obtěžujícího zá-
pachu. Taková likvidace odpadu je 
nejen nezákonná, ale především 
zdravotně nebezpečná.

 Do kamen či kotle tedy nepatří 

žádné plasty, guma, dřevotříska 
nebo staré oblečení z umělých 
vláken ani barevné letáky a ča-
sopisy. Nepatří tam zkrátka žádný 
odpad. Spalovat v kotli nebo  
v kamnech lze pouze palivo, kte-
ré je výrobcem ke spalování ur-
čeno. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, 
aby bylo pořádně vyschlé. S jeho 
vlhkostí klesá výhřevnost a rostou 
emise škodlivin. Dřevo dostatečně 
vyschne přes dvě zimy. Nespalujte 
dřevo chemicky ošetřené ani prů-
myslové. Zničíte si kamna, komín, 
zamoříte ovzduší nebezpečnými 
chemikáliemi. 

 alexandra Mikošková,
 odbor životního prostředí

Odpad do kotle nepatří, hrozí za to i pokuty

Tři sta tun posypového písku na 
chodníky a 100 tun soli na údrž-
bu silnic, která je dle potřeby prů-
běžně doplňována. To jsou zásoby 
Technických služeb Otrokovice pro 
letošní zimu. Jejich pracovníci už 
drží také zimní pohotovost.

Technické služby udržují při-
bližně 51 km silnic a 50 km chodní-
ků a cyklostezek. Tyto jsou dle do-
pravního významu rozděleny do 
tří kategorií důležitosti, pro které 
jsou stanoveny časové limity pro 
zajištění sjízdnosti a schůdnosti. 

Pro zajištění dobrého stavu 
komunikací v zimě je trvale  
v pohotovosti 8 strojů a něko-
lik dalších je v rezervě pro 
zvládnutí kalamitních situací či 
nahrazení porouchaných strojů. 
Velké sypače a traktory se starají  

o silnice, menší komunální stroje 
zajišťují pořádek na chodnících. 
„Vozový park pro zimní údrž-
bu komunikací je z velké části 
univerzální, aby byl efektivně vy-
užíván pro údržbu města během 
celého roku. Jsou to tzv. komunální 
nosiče nástaveb, které v létě slouží 
jako klasické nákladní automobily, 
kropicí automobily, zametací stroje 
a sekačky, u kterých na zimní obdo-
bí vyměníme nástavby pro posypy 
a úklid sněhu,“ uvedl jednatel Tech-
nických služeb Otrokovice Vladimír 
Plšek. 

Pohotovost drží pracovníci od 
listopadu do února. Dvě skupiny 
po sedmi lidech včetně dispeče-
ra mají k dispozici vhodnou me-
chanizaci pro zajištění kvalitní 
údržby chodníků a silnic.  (vac)

technické služby zajistí údržbu 100 km komunikací

Městská policie rozdávala perníčky
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„Děti, víte, jak se jelo v září a v říjnu 
na jižní Moravu pomáhat kvůli tomu 
tornádu? Byl jste tam někdo? No tak 
s dalšími pracemi se v zimě pokra-
čovat nedá, ale na začátku prosince 
pojedeme do Hrušek zpívat. Má to 
být odpoledne, ale ten, kdo by jel, 
by mohl být omluvený ze školy. Jel 
byste někdo? Jako přinejhorším bych 
vzala housle a pan učitel kytaru a jeli 
bychom sami, ale to by nebylo ono.  
A taky bychom jim předali ty mikuláš-
ské balíčky. Tak co?” zahajuje paní 
Králíková jednu listopadovou hodinu 
v hudebním souboru. 

Nemusela dlouho čekat na náš 
ohlas a hned se hlásilo dost rukou. 
„Co budeme zpívat?” Nikoho nic moc 
nenapadá, až nakonec Danča dostane 
nápad: „Vánoce od Svěráka. Nemůžu si 
vzpomenout, jak se to přesně jmenuje.” 

A tak se zapne počítač a už hledáme 
naši první píseň, Světové Vánoce. Když 
se ozve: „Evropani, Austrálani, běloši  
a černoši napíšou si blahopřání, potom 
jen tak lenoší...“, tak se jednohlasně 
shodneme: „Paní učitelko, tu bereme.”

„Jé, to je dobré, a tamto musí ří-
kat Honza, ale Honzo, musíš to říct 
takovým děsně vážným hlasem!”  
A paní učitelka předvede Honzovi, 
jak správně říct: „Indiáni, nedávejte 
dětem pod stromeček skalpy, není to 
výchovné!“. Paní učitelka je nadšená 
a ještě více Honza a už nám všem svítí 
oči a přibývají další návrhy: Modlitba 
od Dyka? (Honza raději vyklidí prostor 
se slovy: No bože, to ne!) ,,Děti, já vím, 
co budeme zpívat, zazpíváme Hrušku 
od Čechomoru, myslíte, že to není ne-
vhodné zpívat v Hruškách Hrušku?“ „To 
je boží nápad, paní učitelko, a bude 

to vtipné.“ „Bětunko, vem housle, já 
si vezmu kytaru, ale ještě nám tam 
něco chybí. Elo, vem tamburínu, a kdo 
bude zpívat? “ Nakonec paní učitelka 
zakončí hodinu slovy: „Tak snad bude-
me moci jet, hlavně ať nás nezavřou 
anebo nejsme v karanténě. A nesmíte si 
zapomenout vzít teplé oblečení, kvůli 
covidu bude koncert venku.”

 Dnes už víme, že koncertovat 
na jižní Moravu v prosinci nepoje-
deme. Ale aspoň balíčky pro děti  
z mikulášské sbírky studentů a uči-
telů Gymnázia Otrokovice rozveze 
pan školník Petr Sedlák obcím zasa-
ženým tornádem a my budeme mys-
let na svoje známé z Hrušek, Mikulčic  
a dalších obcí a doufat, že i oni budou 
mít o Vánocích sílu si zazpívat.
 Eliška Plisková,
  septima Gymnázia Otrokovice

Otrokovická pobočka Naděje 
dostala krásný předvánoční 
dárek. Od společnosti Conti-
nental obdržela celkem 170 tisíc 
korun, které se podařilo vybrat  
v rámci jízd na vyhlídkovém 
kole. To bylo umístěno během 
celého měsíce října na parkovišti  
u společnosti. 

Společnost Continental letos 
8. října oslavila 150 let od své-
ho vzniku a založení v roce 1871  
v Hannoveru. Oslavy tohoto vý-
ročí si připomínaly i otrokovické 
společnosti koncernu Continental 
– Continental Barum, Continental 
výroba pneumatik a Continental 
High-tech Tyres. Slavilo se nejenom 
ve Zlíně, ale také v Otrokovicích. Vý-
raznou dominantou, která vyrostla 
na parkovišti společnosti, bylo  
33 metrů vysoké vyhlídkové kolo. 
To během celého měsíce října každý 
den vozilo zájemce, kteří tak mohli vi-
dět celý firemní areál z ptačí perspek-
tivy a také zhlédnout narozeninovou 
laserovou animaci na administrativní 

budově. Zaměstnanci a jejich rodinní 
příslušníci měli jízdy zdarma, ostatní 
platili symbolické vstupné  20 korun.  
Za celý měsíc říjen se prodalo 8 500 
charitativních jízdenek. Z čehož vy-
plývá, že celkem bylo vybráno 170 
tisíc korun. „Ještě před spuštěním 
provozu vyhlídkového Continental 
kola jsme avizovali, že vybrané fi-

nanční prostředky budou předány 
Naději Otrokovice a interně jsme měli 
mnoho tipů, jak vysoká tato částka 
může být. Výsledek byl pro všechny 
velkým překvapením a jsme velice 
rádi, že výtěžek předčil naše oče-
kávání,“ zmínil jednatel společnosti 
Libor Láznička při setkání s Pavlem 
Polákem, ředitelem otrokovické po-
bočky Naděje. 

Dárkový šek předali osobně 
jednatel společnosti Libor Láznička 
a virtuálně i Jan Černošek řediteli 
Naděje Otrokovice Pavlu Polákovi 
18. listopadu při krátkém setkání. 
I pro samotnou Naději Otrokovice 
byla tato částka velmi příjemným 
překvapením.  „Především bych rád 
poděkoval vedení společnosti za to, 
že naši organizaci vybrala jako ten 
subjekt, který obdrží celou finanční 
částku z provozu kola. Velký dík pak 
samozřejmě patří všem těm, kteří jíz-
dy absolvovali a zakoupili si charita-
tivní vstupenky,“ vzkázal Pavel Polák.
 Regina Feiferlíková,

 Communication Coordinator 
 Manufacturing

Pracujeme s chutí! Kde? U nás v soci-
álním podniku Naděje, otrokovická 
o. p. s., kde pracují lidé znevýhodnění 
na trhu práce.

 Konkrétně v Otrokovicích se 
jedná o 20 lidí s mentálním handi-
capem, kteří u nás našli práci.  Ně-
kteří pracují již od začátku fungování 
organizace, která příští rok oslaví  
10 let. Mnozí zaměstnanci před ná-
stupem do práce využívali podpory 
sociálních služeb, které poskytuje 
NADĚJE, pobočka Otrokovice. Není 
to ovšem podmínka, mnoho na-
šich zaměstnanců má své rodiny, 
se kterými žijí a které jim pomáhají  

v samostatnosti a podporují je  
v tom, čeho chtějí dosáhnout. 

Je důležité, aby potenciální  zá-
jemce o práci měl již nějaké základní 
pracovní návyky, například chodit 
na určitou dobu do práce, spolu-
pracovat s pracovním asistentem 
 a především určitou zručnost, ocho-
tu a motivaci učit se novým věcem. 
V konkrétní pracovní činnosti pak za 
pomoci pracovních asistentů tyto 
dovednosti zaměstnanci dále rozvíjí. 
Postupně se učí další nové činnosti. 
Například v Epes Rabes, provozu 
zabývajícím se cateringem, pořád 
zkouší nové recepty pro poctivé 

občerstvení. Naši zaměstnanci jsou 
aktivní, dělají kvalitní a smysluplnou 
činnost, která je prospěšná, navíc si 
přivydělají peníze.

Aktuálně můžeme nabídnout pra-
covní místa pro osoby se zdravot-
ním handicapem na práci při údržbě 
venkovních prostor nebo na úklid 
v bytových domech. Významným 
partnerem při plnění poslání naší 
organizace je město Otrokovice, 
kterému touto cestou děkujeme. 
Více informací najdete na www.na-
deje-otrokovickaops.cz.

 Kateřina Bucňáková,  
 Naděje, otrokovická o. p. s.

výtěžek z vyhlídkového kola  dostala naděje Otrokovice
Nejenom trvanlivé potraviny, 
ale také drogerii mohli na konci 
listopadu věnovat lidé, kteří se 
zapojili do dalšího ročníku celo-
republikové Sbírky potravin.

 V Otrokovicích se do sbírky 
zapojila Charita Otrokovice  
a místní prodejna Lidl. „Nakou-
pené potraviny a drogerii bylo 
možné vkládat do vozíků připra-
vených za pokladnami. Celkem 
se vybralo 623,7 kg zboží, které 
rozdáme na základě posouzení 
sociálních pracovníků jednotlivých 
služeb potřebným,“ uvedl Tomáš 
Bernatík, který měl na starost ko-
ordinaci sbírky.

Mezi darovaným zbožím se ob-
jevovaly těstoviny, rýže, luštěni-
ny, mléko, konzervy, cukr, mouka, 
sladkosti. U drogerie to byly věci 
pro malé děti, jako např. pleny, 
vlhčené ubrousky, výživy apod. 
„Velmi děkujeme všem darujícím 
a také dobrovolníkům, kteří se do 
Sbírky potravin zapojili. Je moc 
hezké, že i v této obtížné době se 
najdou lidi, kteří přispějí druhým  
a pomůžou s konáním podobných 
akcí,“ doplnil Bernatík. Potravi-
novou sbírku organizuje Česká 
federace potravinových bank  
a potravinové banky ve spolupráci 
se Svazem obchodu a cestovního 
ruchu, Asociací společenské odpo-
vědnosti a neziskovými organiza-
cemi Charita ČR, Armáda spásy, 
Naděje a Slezská diakonie.  (red)

sbírka potravin
vynesla 623 kg zboží

Drahomír Plšek,

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

sERvIs a MOntÁŽ
PLynOvÝch KOtLŮ

tel.: 777 052 866

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
Kvasice Vyplatíme vám

 1 000–3 000 Kč
tel.: 603 972 558

Na místě vystavím ihned platný doklad 
ekologické likvidace

email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

ÚDRŽBÁŘsKé PRÁcE vŠEhO 
DRUhU v OtROKOvIcÍch 

a OKOLÍ 
Opravy: voda, elektro, malířské, natě-
račské, zednické, podlahářské práce. 

Práce na zahradě atd.

hODInOvÝ ManŽEL

tel.: 733 209 024 
www.hod-manzel.cz

InZERcE

v naději pracujeme s chutí

  Jak gymnazisté chystali koncert pro hrušky...

Pro všechny. Vyhlídkové kolo bylo na 
parkovišti až do konce října. 
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Řinčení řetězu, svítící rohy, kožíšky 
různých barev, milé andělské tváře 
a důstojná postava Mikuláše v čele. 
Tímto vším ožila naše trávnická 
škola v pondělí 6. prosince, kdy si 
školní žákovský parlament připravil 
pro naše děti oblíbenou mikuláš-
skou obchůzku. 

Děti Mikuláše vyhlížely hned 
od svého příchodu do školy. Jaké 
to dnes bude? Kolik s ním přijde 
čertů? Jaké budou mít masky? 
Nervozita byla znát. Když se pak 
mikulášská družina objevila ve tří-
dách, napětí a očekávání by se dalo 
krájet. Ale jen chviličku. Mikuláš 
vlídným hlasem pozdravil děti, 
provedl „inspekci“ jejich chování, 
pochválil je za dobré skutky a spolu 

s anděly je obdaroval sladkými 
dobrotami. Samozřejmě že přišli na 
řadu i čerti, kteří zlobivce postrašili 
už jen svojí přítomností. Děti jim 
na oplátku zazpívaly připravené 
písničky a na řadu přišly i nějaké 
mikulášské veršíky. 

Bylo to prima. Mikulášská vý-
prava se vydařila a poděkování 
zaslouží všichni, kteří ji připravili. 
„Parlamenťáci“ se své role zhostili 
opravdu dobře a naladili nás na 
pravou předvánoční dobu. 

Jsme rádi, že mezi žáky nachází-
me takové, kteří se nebojí a neostý-
chají přiložit ruku k dílu a připravit 
něco pro druhé. 

 Martina Fabriková,
 ZŠ Trávníky

Školní rok se rozběhl a s ním 
také spousta akcí, které doplňu-
jí a zpestřují školní výuku. Kdo 
sleduje naše facebookové nebo 
instagramové stránky, jistě je  
v obraze, jaké akce se u nás 
konají a že se žáci ani učitelé 
opravdu nenudí.

Z pravidelných akcí se nám 
opět rozběhlo plavání pro žáky  
z prvního stupně, po dlouhé odml-
ce se tak mohli naši nejmladší žáci 
konečně podívat do plaveckého 
bazénu a absolvovat základní, de-
setihodinový plavecký výcvik. 

Aktivně se žáci spolu se svými 
rodiči zapojují do sběru starého 
papíru, který na škole probíhá 
vždy na konci měsíce. Sbírali jsme 
také staré elektrospotřebiče či ve 
spolupráci s Charitou Otrokovice 
hliník. Moc nás těší, že můžeme 
touto cestou drobně přispět ke 
třídění odpadu.

S novým školním rokem využívá-
me každé příležitosti, kdy je možné 
navštívit zajímavá místa a rozšířit 
si obzory. Řada exkurzí se tak 
uskutečnila v ekologickém areálu 
Hostětín, kde se žáci napříč ročníky 
seznámili se zajímavým územím na 

úpatí Bílých Karpat a absolvovali 
environmentální programy. Nej-
více nás zaujaly programy Piju 
mošty, což Ty? a Řemesla našich 
předků. 

Žáci pátých ročníků se začátkem 
října podívali do Kroměříže, kde 
se mohli procházet krásně upra-
venou barokní Květnou zahradou. 
Zhmotnili tak získané znalosti na 
konkrétním příkladu tohoto slo-
hu.  V Kroměříži se uskutečnila  
i výstava výtvarných děl ze sou-
těže Boj s pandemií, do níž se za-
pojila řada našich žáků z vyšších 
ročníků. Ocenění získala Simona 
Chromčáková, jejíž obraz se stal 
součástí nejen této výstavy, ale její 
dílo můžeme vidět i v pražském 
Karolinu.  

Rozhodně se však nenudili ani 
žáci ve škole, neboť měli, v rámci 
projektu Tělák nás baví, možnost 
vyzkoušet si aktivity na koloběž-
kách a užít si tak trochu jinou hodi-
nu tělesné výchovy. 

Proběhly dějepisné exkurze,  
z nichž mezi ty nejzajímavější patři-
la návštěva Legiovlaku v Olomouci 
pro žáky 9. ročníku nebo exkurze 
do Archeoskanzenu Modrá pro 

žáky sedmého ročníku. Zároveň 
na škole proběhl projekt k výročí 
17. listopadu, na němž se podíleli 
nejstarší žáci naší školy a připravili 
tak pro nás pro všechny historické 
vzpomínky na přelomový rok 1989, 
a to jak ve formě plakátů, histo-
rických textů a fotografií. 

Nedílnou součástí října byl beze-
sporu Halloween, který se na naší 
škole uskutečnil jak pod vedením 
vychovatelek školní družiny, tak  
i školního parlamentu. Parlament 
si připravil halloweenskou stezku 
pro odvážné, na které celá škola 
ožila strašidly a zahalila se do tmy 
s barevnými světýlky. 

Naše škola se aktivně zapojuje 
i do projektů, které úzce souvisí 
s prevencí. Začátkem října se žáci 
pátého ročníku zúčastnili přednáš-
ky Nebezpečné komunikační jevy 
související s používáním ICT ve ško-
le a koncem října se žáci šestých 
ročníků zúčastnili projektu E-bez-
pečí, ve kterém se seznámili s ak-
tuálními nástrahami na internetu. 

Nezapomínáme ani na žáky 
devátého ročníku, kteří mají před 
sebou v tomto školním roce velkou 
výzvu. Kromě prezentací z řad 

středních škol absolvují přednáš-
ky z Úřadu práce Zlín  o jejich 
možném uplatnění na trhu. Měli 
také možnost sestavit si své kari-
érní portfolio dle vybraných zájmů 
a kritérií za spolupráce odborníků  
z řad kariérového poradenství VISC 
Buchlovice. Ti nám do školy při-
vezli ukázat i mobilní učebnu, v níž 
měli žáci prvního i druhého stupně 
možnost pracovat s 3D tiskem. 

Protože se opět rozjela kultura, 
otevřel se i kroužek Divadlo nej-
mladšího diváka, kde se žáci první-
ho stupně seznamují s divadelním 
prostředím v Městském divadle 
Zlín. Doufáme, že se i díky této 
zkušenosti stane divadlo nedílnou 
součástí jejich kulturního zájmu. 

Pozornému oku sledujících urči-
tě neunikla ani animační videa žáků 
devátého ročníku, která vznikla ve 
zlínských filmových ateliérech při 
animačním workshopu. 

Shrnout několik školních měsíců 
do pár řádků je poměrně nelehký 
úkol, proto sledujte naše sociální 
sítě, kde sdílíme vše, co se na ško-
le děje a už vám nic neunikne. 
#jsemztgm Barbora huňková,
 ZŠ T. G. M.

Školní rok není jen o sezení v lavicích: sportujeme, objevujeme, poznáváme

Demonstrace, hesla, svíčky, květi-
ny, ale i strach, násilí, obavy, nejis-
tota. Tyto všechny pocity a vjemy, 
spojené s událostmi před 32 lety, si 
zážitkovou formou připomněli žáci 
devátého ročníku při společném 
projektu.

V rámci hodin dějepisu si z růz-
ných zdrojů zjistili, kde studentský 
průvod 17. listopadu 1989 v Praze 
začínal a kudy se dále ubíral, jaká 
hesla se objevila na transparentech, 
kde došlo k brutálnímu zásahu pro-
ti demonstrantům. Poté vytvořená 
hesla a názvy instalovali na školní 
chodbu společně s malým vzpo-
mínkovým místem. O přestávkách 
byla instalace oživena autentickým 
zvukovým záznamem ze student-

ského pochodu. Projekt byl zakon-
čen promítnutím dokumentárního 
filmu Z deníku Ivany A. z databáze 
školních filmů organizace Člověk 
v tísni. Po následné živé diskusi  
o listopadových událostech jsme 
cinkáním klíčů symbolicky znovu 
odzvonili komunistické totalitě.

Tematická instalace je přístupná 
všem žákům školy pro výuku dě-
jepisu, vlastivědy, občanské vý-
chovy či jen pro strávení času  
o přestávce. 

Během realizace tohoto projektu 
jsme si všichni uvědomili, že svoboda 
a demokracie nejsou samozřejmost 
a je třeba je stále chránit a pečovat 
o ně. Pavlína herentinová,
 ZŠ T. G. M. 

trávnickou školou chodil Mikuláš

Mikulášská družina. Pro malé školáky byla návštěva Mikuláše, andělů i čertů  
příjemným rozptýlením.  Foto: ZŠ trávníky

Žáci si připomněli události 17. listopadu

Klub Extrémních Sportů Bukovjan – KESBUK z.s. pořádá: 

TRAILOVÝ BĚH TŘÍ KRÁLŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

III. ročník běžeckého závodu na 5 a 10km 
 

Sobota 5.1.2019 v 10:00 hod. Otrokovice 
 

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

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

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

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

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

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

Ceny: věcné ceny dle kategorií + ceny pro děti. 

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

Parkování: Otrokovice, ulice Moravní a K.Čapka. 

Aktuální informace:            www.facebook.com/KESBUK 

Partneři závodu:  
 

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

Klub Extrémních Sportů 
Bukovjan

 – KESBUK z. s. pořádá:

5. ročník 
Tříkrálového 

Trailového běhu

8. ledna 2022

tratě: 5km trailový okruh s převýšením 200 m, lesní cesta, louka. 

Aktuální informace: www.facebook.com/KESBUK

start: od 10 hodin



OtROKOvIcKé nOvIny

Veslařský oddíl v Otrokovi-
cích patří ke špičkám v České 
republice. Dokládá to i množ-
ství úspěchů, které se podařilo 
mladým veslařům vybojovat 
během letošní letní sezony.  
A rozhodně jich není málo. 

Nejdříve své výkony předvedlo 
žactvo na mistrovství ČR s meziná-
rodní účastí v Račicích. První stříbrné 
medaile vybojovaly starší žačky na 
čtyřce nepárové s kormidelníkem 
ve složení: Sára Polešovská, Anežka 
Mikýsková, Tereza Fremlová, Karolí-
na Paseková a na kormidle Karolína 
Sukupová. Velkým překvapením se 
pak stalo druhé místo starších žáků 
ve stejné disciplíně. Ti startovali  
v sestavě: David Ingr, Vojtěch Směták, 
Kryštof Súkup, Štěpán Tawab a na 
kormidle zkušená K. Sukupová.

O největší překvapení se postarali 
mladší žáci, kteří skvěle zvládli finá-
lovou jízdu a bojovým výkonem zís-
kali zlaté medaile – Vojtěch Hynčica, 
Daniel Navrátil, Václav Směták, David 
Novotný, kormidelník Lukáš Kubín. 

Rekordní počet medailí přivezli 
veslaři z mistrovství ČR dorostu, 
juniorů i seniorů. Nejdříve junioři 
získali stříbrnou medaili v drama-
tickém těsném souboji na osmě 
ve společenství s olomouckými 
závodníky – Jiří Sukup, Marek Neu-
linger a Matyáš Súkup, a postarali se 
o velké překvapení. Jiří Ingr v rámci 
reprezentační párové čtyřky juniorů 
s posádkou otestovali svou formu 
před nadcházejícím mistrovstvím 
světa přímo s muži. V těžkém sou-
boji se staršími vybojovali vynikající 
stříbrné medaile, kdy podlehli jen 
reprezentační čtyřce mužů. J. Ingr 

pak s M. Súkupem sedli do dvojskifa 
juniorů, kde potvrdili své kvality tře-
tím místem. V kategorii juniorek nás 
reprezentovala Kristýna Bartůnková. 
Ve čtyřce nepárové i v osmě obsadila 
vždy 2. místo a přivezla dvě stříbra. 

Nejúspěšnější v dorosteneckých 
kategoriích se stala Kateřina Rulfová. 
Ve čtyřce nepárové s obrovským 
náskokem získala zlatou medaili 
společně s olomouckými veslařkami 
a tím si vybojovaly účast v meziná-
rodním závodě Olympijských nadějí. 
Další zlatem v osmě dorostenek pak 
potvrdily vysokou úroveň a nazna-
čily nejvyšší ambice na Primátorky. 

Valentýna Solařová v kategorii 
párových čtyřek v dramatickém 
souboji vyjela společně s členkami 
i účast na mistrovství světa seniorů, 
kde nakonec obsadily 4. místo. Tímto 
výkonem si současně zajistily start 
na Mistrovství Evropy, kde si i přes 
nemoc jedné členky vyjely 5. místo.

Dalším letním vrcholem bylo mi-

strovství světa juniorů. Zde nás za-
stupoval v párové čtyřce Jiří Ingr. Po-
sádka potvrdila své nejvyšší ambice 
a získala skvělou bronzovou medaili. 
Vrcholem pak bylo jejich účinkování 
na podzimním mistrovství Evropy 
juniorů, kdy potvrdili roli favoritů  
a s přehledem získali zlato. Na 
mistrovství Evropy nás repre-
zentoval i M. Súkup, který po vý-
borném výkonu na Coupe de la 
Jeunesse dostal šanci startu právě 
na MEJ. Podmínkou bylo ovšem 
přesednutí z párové do nepárové 
disciplíny během jednoho mě-
síce. Súkup se svým parťákem  
z Olomouce přechod zvládli velmi 
dobře a dojeli si pro 13. místo.

Kateřina Rulfová v závodě 
Olympijských nadějí potvrdila le-
tošní suverenitu ve čtyřce nepárové 
dorostenek a z tohoto závodu si od-
vezla zlato. Hodinu poté sedla s ko-
legyněmi do osmy, aby vyjely stříbro.

Září bylo ve znamení Primátorek. 

Téměř celá česká veslařská základna 
přesedla do osem. Letošní suvereni-
tu potvrdila K. Rulfová – se svými 
kolegyněmi z Olomouce si dojely 
pro vítězství. Junioři J. Ingr, J. Sukup, 
M. Súkup a M. Neulinger opět ve 
společenství s olomouckými veslaři 
vybojovali krásné 3. místo. V katego-
rii žen se V. Solařová s kolegyněmi  
z Hamru postarala o překvapení, 
když si dojely pro vítězství. 

Spoustu medailí si otrokovičtí ves-
laři dovezli z Mistrovství ČR ve sprin-
tu. K. Bartůnková – zlato nepárová 
čtyřka juniorek, K. Rulfová – zlato 
osma dorostenky, zlato nepárová 
čtyřka dorostenky, V. Solařová – zla-
to dvojskif ženy, stříbro osma ženy, 
bronz  párová čtyřka žen, J. Smolinka 
– bronz skif dorostenci.

I finále mistrovství družstev, kde se 
kvalifikovaly oddíly podle výsledků 
v sezoně, přineslo spoustu úspěchů 
– 3. místo a bronzové medaile pro 
čtyřku párovou juniorů ve složení  
J. Ingr, M. Súkup, M. Neulinger, J. Su-
kup. Nečekané stříbro vybojoval na 
skifu mladších žáků Vojtěch Hynčica. 
Další medaile vyjeli: K. Rulfová – zla-
to osma dorostenky, zlato párová 
čtyřka dorostenky, zlato nepárová 
čtyřka dorostenky, K. Bartůnková 
– bronz čtyřka nepárová juniorky,  
V. Solařová – zlato dvojskif ženy, 
bronz osma ženy.

Veslařský oddíl děkuje za pod-
poru všem sponzorům, díky nimž 
je umožněno vychovávat nejen 
medailisty, ale také pokračovat ve 
veslařské tradici ve městě a regionu. 
Poděkování patří především městu 
Otrokovice a Zlínskému kraji. 

 Zuzana atarsia,
 veslaři Otrokovice

Otrokovičtí veslaři úspěšní i v druhé polovině roku

V předchozí sezoně se zmohli  
v superlize jen na dvě vítězství 
a v soutěži se zachránili jen díky 
jejímu uzavření. V polovině le-
tošního ročníku florbalisté Navlá-
čil Panthers Otrokovice už téměř 
zdvojnásobili svůj loňský bodový 
zisk. I díky posilám ze Slovenska, 
s jehož reprezentací je staronový 
trenér Karel Ševčík na mistrovství 
světa ve Finsku v pozici asistenta 
kouče.

„Povedlo se poskládat za velmi 
krátké období konkurenceschopný 
tým, na druhou stranu jsem čekal 
lepší výsledky daleko dříve. Dlouho 
si to sedalo, asi jsem netrpělivý. 
Každopádně v mužstvu cítím velký 
potenciál,“ věří Ševčík.

Panteři se rozjížděli pomalu.  
Z úvodních 11 kol zvítězili jen dva-
krát venku. Doma ztratili s Českou 
Lípou a Královskými Vinohrady 

„vyhrané“ zápasy. „Zápasy šly  
v rychlém sledu a někteří hráči 
ještě nebyli na superligu připra-
veni. Tyhle prohry byly z velké části 
zapříčiněny nezkušeností. Udělali 
jsme hodně individuálních chyb 
pod tlakem zápasu, což postupně 
eliminujeme,“ vidí Ševčík progres, 
který se projevil také ve výsledcích.

Před reprezentační přestávkou 
vyhráli Panteři tři ze čtyř utkání  
a zároveň ukončili dlouhou šňůru 
bez vítězství v domácím prostředí 
– přesně po 703 dnech a 23 pro-
hrách slavili před svými fanoušky 
superligové vítězství v televizním 
zápase proti Ostravě.

„Tohle jsem neřešil. Je to za-
jímavé téma pro novináře, ale já 
věděl, že výhry přijdou,“ tvrdí Šev-
čík, jemuž se vyplatila sázka na slo-
venské hráče. V Otrokovicích jich 
momentálně působí pět. „Byla to 

nutnost. Superligový tým jen  
z vlastních odchovanců neposklá-
dáte. Hledal jsem opravdu dů-
kladně, jednal jsem už s 52 hráči. 
Podařilo se dát dohromady regi-
onální špičku a samozřejmě jsem 
využil také slovenských hráčů, kteří 
hledali angažmá v české nejvyšší 
soutěži.“

Ronald Gašparík se hned zařa-
dil mezi nejproduktivnější hráče 
celé soutěže. „Šli jsme do toho  
s vedením klubu a s partnery  
s tím, že je to rozdílový hráč. Jsem 
rád, že Rony nezklamal a naplnil 
očekávání.“

S nejlepšími kanonýry superligy 
pak drží gólově krok František Vy-
kopal. „Feru jsem měl v týmu již 
před lety jako talentovaného do-
rostence. Věděl jsem, že jednou 
bude hodně dobrý hráč. Ale ne-
chci, aby to vypadalo, že je to jen 

zásluha pár jednotlivců. Naopak,  
v týmu máme řadu dalších skvělých 
kluků, kteří se zlepšují a jsou opora-
mi na svých postech,“ říká Ševčík.

Po pauze budou Panteři hájit 
10. místo, které jako poslední za-
ručuje postup do předkola play 
off.  Momentálně mají náskok čtyř 
bodů a ještě jeden odložený zápas 
k dobru.

„Pevně věřím, že na konci sezo-
ny zažiji v kabině nějaké ty oslavy 
a snad uděláme radost našim 
věrným příznivcům. Máme to ve 
svých rukou,“ zdůrazňuje Ševčík, 
který se k otrokovickému týmu 
vrátí po světovém šampionátu. 
„Věřím, že účast na mistrovství  
v Helsinkách mě také obohatí 
novými florbalovými trendy, které 
bych rád přenesl do našeho klu-
bového prostředí.“

navláčil Panthers Otrokovice

Panteři už překonali loňskou sezonu. Do vysněného play off superligy ale mají ještě daleko

Mistr Evropy. Sportovní úspěchy Jiřího Ingra ocenilo také  vedení radnice. 
  Foto: MÚ Otrokovice
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správná odpověď ze str. 4:  c) 
zákon č. 361/2000 Sb.
(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní 
značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě 
vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo 
organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po 
hlavní pozemní komunikaci.

(4) Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidič zastavit vozidlo na 
takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.
vyhláška č. 294/2015 Sb.
Příčná čára souvislá s nápisem STOP
Značka vyznačuje hranici křižovatky.
Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“

Lukáš Sadílek, Marek Havlík, To-
máš Poznar nebo Michal Doležal. 
Nejenom tito prvoligoví fotbalisté 
se představí 25. prosince ve Spor-
tovním areálu Baťov, kde se usku-
teční tradiční charitativní fotbalové 
utkání. Úderem desáté hodiny se 
proti sobě postaví týmy Výběru 
Kraje a Sk Baťov 1930.  Výtěžek 
půjde tradičně na pomoc rodinám 
vážně nemocných dětí. V letošním 
roce to bude pro Arianku a Oliverka. 

„Každý rok má benefiční fotbalová 
akce jiný příběh, cíl ale zůstává 
stejný – společnými silami podpořit 
malé bojovníky, kteří potřebují naši 
pomoc. Věřím, že se lidé pobaví a že  
i tentokrát pomůžeme dobré věci,“ 
uvedl fotbalista Jakub Jugas, jeden 
ze spolupořadatelů charitativního 

fotbálku. Na hřišti budou moci divá-
ci vidět hráče jak FC Fastav Zlín, tak  
i 1. FC Slovácko či FK Jablonec.

Součástí benefičního utkání bude 
možnost zakoupit slosovatelný 
program za 100 korun, jehož výtě-
žek půjde na pomoc dětem, a získat 
jednu ze zajímavých fotbalových 
cen, jako je například podepsaný 
dres Vladimíra Coufala z West Hamu 
United, dres slovenského repre-
zentanta Martina Koscelníka, dres 
FC Viktorie Plzeň a další zajímavé 
dresy, které věnovali fotbalisté  
z předních českých klubů.

Pro aktuální informace spojené  
s epidemiologickou situací sledujte 
sociální sítě Výběru Kraje a SK Baťov 
1930. 

 výběr Kraje

Přes silniční nebo přespolní 
běhy a kondiční přípravu  
v přírodě se atleti Jiskry po-
stupně přesunuli na přípravu 
do Městské sportovní haly. Po 
úspěšné halové sezoně, která 
proběhla za přísných opatření, 
a zkrácené letní části sezony 
se podařilo situaci stabilizovat 
a zahájit pravidelnou činnost 
především dětí a mládeže.  
A zájem je po všech zákazech  
a omezeních veliký. 

Zatímco venkovní soutěže probí-
hají i na krajské a celostátní úrovni, 
halové soutěže jsou prozatím po-
zastaveny. A tak se naši závodníci 
mohli představit na MČR a předtím 
na Krajském přeboru v přespolním 
běhu. Zde velmi dobře reprezen-
tovala Otrokovice a náš kraj do-
rostenka Barbora Buršíková. Bára 
podala výborný individuální výkon 

v rámci krajské smíšené štafety. Do-
rostenec Adam Juráň se statečně pral 
v kategorii mužů – mílařů s bahnitou  
a zasněženou tratí a výsledkem bylo 
velmi slušné 25. místo.

 Bohužel současnými opatřeními 
velmi trpí kategorie žáků a žaček, kte-
rým byla zrušena mezikrajská utkání 
v hale a další halové závody, kde by se 
mohla tato mládež utkat v rámci celé 
Moravy nebo ČR. Proto se snažíme 
alespoň v rámci oddílu pořádat sou-
těže všech mládežnických a dětských 
kategorií, abychom udrželi motivaci  
k tréninku a pravidelnému spor-
tování, k čemuž je u atletiky soutěž 
velkým prostředkem.

V rámci projektu Pohybová 
gramotnost proběhla soutěž rodičů  
s dětmi, která měla veliký ohlas. Ro-
diče si mohli vyzkoušet, jak  jejich ra-
tolesti trénují, co musí zvládat a pak  
i s nimi v závodě poměřit síly. 

Velmi se nám osvědčily závody  

v rámci tréninků a tréninkových 
skupin, kdy si i noví členové mohou 
vyzkoušet různé atletické disciplíny  
a zjistit, která by jim v budoucnu 
mohla vyhovovat.

V prosinci proběhla mikulášská 
hala pro ty nejmenší a máme připra-
veny další tři oddílové závody, až po 
tradiční Vánoční halu žactva. 

Otazník však visí nad tím, zda 
proběhne v plném rozsahu halová at-
letická sezona. Díky podpoře města 
a Zlínského kraje se podařilo získat 
výjimku pro uspořádání letošního 
Otrokovického halového mítinku.  
V současné situaci nejsou ještě zná-
ma pravidla, za kterých by se měl již 
na začátku roku mítink a další závody 
pořádat. Pořadatelskou jistotu by za-
tím mělo mít jen MČR v běhu mužů, 
žen, juniorů a juniorek na 10 000 m na 
dráze, které se uskuteční  23. dubna 
2022 na stadionu TJ Jiskra.

Přesto i v tomto zimním období 

rádi přivítáme zájemce o pravidelný 
pohyb a sportování z řad dětí  
a mládeže. Stačí přijít v odpoledních 
hodinách v pondělí, úterý nebo 
čtvrtek mezi 15. – 16.30 hodinou do 
Městské sportovní haly a domluvit se 
s přítomnými trenéry či trenérkami. 
V případě zájmu je možno využít  
i kontakt 605 025 799.

Atleti TJ Jiskra věří, že se podaří 
tréninkovou, závodní i organizační 
činnost udržet na dosavadní velmi 
dobré úrovni a v příští sezoně se 
budou moci se všemi podělit o další 
dobré výkony a výsledky. Máme vel-
mi kvalitní trenérky a trenéry, rostou 
nám naděje dosahující na republi-
kové medaile, a tak kdo ještě váhá, 
zda se přidat, není čeho se bát.

 Všem podporovatelům a partne-
rům děkujeme za dosavadní přízeň 
a pomoc, bez kterých se žádný sport  
a organizace soutěží neobejdou. 

 atleti tJ Jiskra Otrokovice

Milovníci koní a zejména parku-
rového skákání se dočkali. Po roce  
a půl se konaly 7. listopadu 
Podzimní halové hobby závody  
v kryté hale Zemského hřebčince  
v Tlumačově, které pořádal Jez-
decký klub Zlín pod záštitou 
města Otrokovice. Celkem se 
představilo 126 soutěžících v šesti  

skokových závodech. V závodě  
č. 1 Parkur 40 cm vyhrála jezdkyně 
Nikol Korčáková na koni Zack 4 ze 
stáje JK M+M zfp.sro. V parkuru  
50 cm byla nejrychlejší jezdkyně Te-
reza Anna Šumšalová na koni Duke 
Little Dance z jezdecké stáje ATOS. 
V parkuru do 60 cm na limitovaný 
čas se jako první umístila Žaneta  
Jachimiaková s koněm Hellenica 
reprezentující stáj Kopretina Dešná.

Jezdkyně Klára Chovancová  
s koněm Bellinda 2 zastupující Jez-
decký klub Kaverto vyhrála závod 
do 70 cm a parkur stupně „ZZ“  
s návazným rozeskakováním ovlád-
la Tereza Kročáková s koněm Stela  
z JK Century D. V posledním závo-
dě byla nejúspěšnější jezdkyně 
Eliška Karasová s koněm Paráda-M  
z Jezdeckého oddílu při SŠZe Přerov.  

Chtěli bychom  poděkovat za 
podporu nejenom městu Otrokovi-
ce, ale i  Barumu Continental, Světu 
koně, Chovatelským potřebám Zlín 
a dalším sponzorům. 

 Miroslava Jurčíková,
 Jezdecký klub Zlín

atleti Jiskry již poctivě pilují fyzičku na další sezonu

Benefiční fotbal podpoří arianku a Olivera Parkuristé ovládli Zemský hřebčín v tlumačově 

výška 60 cm. Lara Škodáková na 
koni  Chucki z JK Ramir, z. s. skončila na 
4. místě.  Foto: JKZ


