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Nové zázemí dopraváčku se skládá z dvaceti modulů

Z města:
Do obnovy majetku město 
investovalo 38 milionů

RoZhovoR: 
miss České republiky  
Helena Čermáková
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Leden 2022     zdarma ~ neprodejné

Jako z lega. Práce na dětském dopravním hřišti na Trávníkách jsou v plném proudu. V závěru loňského roku firma udělala veškeré zemní práce, díky 
nimž mohla být instalována modulární stavba víceúčelového objektu složeného z celkem 20 modulů.  Nová budova bude poskytovat celoroční využití  
a hotova by měla být již do začátku těchto letních prázdnin.  (šar), foto: Lenka vaculová

Celkem čtrnáct oblíbených 
akcí městského významu čeká 
obyvatele Otrokovic v letošním 
roce. Lidé se tak opět mohou 
těšit na Vítání jara, Májovou 
i Michalskou pouť, festival 
Otrokovické letní slavnosti, 
lampionový průvod, Rozsvě-
cování vánočního stromu  
a řadu dalších. Městu tyto akce 
na klíč připravuje, kromě vlast-
ního kulturního programu čí-
tajícího další desítky událostí, 
Otrokovická BESEDA.

Kulturu ve městě měla letos  
v únoru odstartovat zcela nová akce  
Otrokovický FAŠANK. Jeho součástí 
měl být tradiční průvod v maskách, 
kulturní program na náměstí a také 
prodej občerstvení, jehož výtěžek 
měl být určen pro charitativní úče-
ly. „Chtěli jsme lidem vynahradit 
zrušenou akci Otrokovice pomá-
hají potřebným. Bohužel, nemám 
dobrou zprávu. Akci jsme byli nu-
ceni zrušit, a to kvůli rostoucím 
číslům aktuálně nakažených osob 
a také dosud platným protiepide-
mickým opatřením, která zakazují 
organizovat hromadné akce nad 

100 osob.  Moc nás to mrzí, ale 
musíme dodržovat veškerá vládní 
opatření,“ povzdechl si jednatel Ot-
rokovické BESEDY Filip Pastuszek.  
O tradiční fašankový průvod 
ale lidé ochuzeni nebudou. 
Uspořádají jej místní hasiči, a to 
26. února. „Start průvodu bude  
u hasičské zbrojnice v Otrokovicích  
v 9 hodin. Odtud vyrazíme v průvodu  
i s muzikou po starých Otrokovicích. 
Chybět nebude medvěd, kobyla  
a další tradiční masky,“ sdělil veli-
tel SDH Otrokovice Ludvík Kubín. 
Ve stejný den i stejný čas vyrazí fa-
šankový průvod také od hasičské 

zbrojnice v Kvítkovicích. Pořadate-
lem je SDH Kvítkovice. 

Březen bude patřit tradičně oce-
ňování nejlepších sportovců města  
a pedagogů. Oproti předchozím 
letům se do tohoto měsíce pravdě-
podobně přesune i Městský ples.

 V úvodu dubna se po celém městě 
spustí fontány v rámci akce Vítání jara.  
O měsíc později se otevře řeka Mo-
rava a park před Společenským do-
mem ovládne Májová pouť. 

A ani letos nebude chybět 
mezinárodní hobby cyklojízda Ot-
rokovice – Dubnica nad Váhom.  
 Pokračování na straně 5

v letošním roce se ve městě uskuteční čtrnáct akcí
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Po roční odmlce vyrazili do ulic otrokovic tříkráloví koledníci

Na dobrou věc. Letošní tříkrálové koledování mohlo po roční pauze opět proběhnout i v ulicích, i když s rouškami.

Příprava. Trochu začernit a je hotovo. 
 snímky: Šárka Šarmanová

k+m+B.  Kdo měl zájem, mohl si nechat křídou napsat na dveře  známá tři písmena 
a také letopočet.  Tento nápis má ochraňovat stavení před vším zlým.

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví, vinšujem vám.“ Tato známá 
koleda se v sobotu 8. ledna roze-
zněla v nejedné z otrokovických 
domácností, do nichž zavítali 
tříkráloví koledníci.

Korunka, plášť, teplé oblečení, 
dobré hlasivky a také nohy. To je 
základní výbava každého tříkrá-
lového koledníka.  „V letošním 
roce se nám ve městě sešlo celkem 
jednadvacet koledujících skupi-
nek,“ vysvětlil koordinátor sbírky 
Jan Žalčík.  Všichni dobrovolníci 
se sešli ráno v kostele sv. Vojtěcha, 
kde dostali nejenom mapku s při-
dělenými ulicemi, ale také zapeče-
těnou kasičku a legitimaci. Jakmile 
byly skupinky připraveny, mohl  
22. ročník Tříkrálové sbírky začít. 
Během chvíle už se tak známá 
písnička nesla v různých částech 
města. Kromě finančního příspěvku 
měli lidé pro malé koledníky při-
praveno i drobné pohoštění.

Po loňské zkušenosti jsou ve 
všech obcích rozmístěny i statické 
pokladničky. V Otrokovicích jsou 
v prostorách polikliniky, lahůdek 
Doležel (Trávníky), Bevy Otrokovice 
(za Albertem), lékárny Baťov, lékár-
ny Sanipharm (zdravotní středisko 
Baťov), firmy Continental a kostela 
sv. Vojtěcha, kaple sv. Anny (pouze 
v době bohoslužeb).

 Dále je možné přispět také 
formou online koledy na www.
trikralovasbirka.cz. Zde se 
dá  pustit i nahrávka koledy  
a tříkrálového poselství pro všech-
ny.  (šar)

Dlouho očekávaná stavba 
prodloužení trolejbusové tra-
ti  má konečně svou reálnou 
tvář. Již na jaře budou moci 
trolejbusy vyrazit po trase linky 
55 až k sokolovně.  

Se stavbou začne soukromá fir-
ma, která vysoutěžila tuto zakázku,  
na začátku příštího měsíce. „Dojde  
k montáži sloupů a trolejového ve-
dení. Zavěšeno bude většinou na 
stávající sloupy, některé sloupy ale 
budou muset být vztyčeny nové,“ vy-
světlil mluvčí Dopravní společnosti 

Zlín-Otrokovice (DSZO) Vojtěch Ceko-
ta.  Nové dvoustopé trolejové vedení 
bude vybudováno v ulici Osvobo-
zení od křižovatky s ulicí Havlíčkovou  
a v ulici Komenského až po tělocvičnu 
jednoty Sokol. Celková délka nového 
úseku má být 978 m, dalších 308 m 
stávající tratě bude modernizováno. 
„Vysoutěžená cena zakázky činí  
10,7 milionu korun bez DPH. Z toho 
8,140 milionu korun činí dotace z ope-
račního programu Doprava,“ doplnil 
mluvčí DSZO. Prodloužené trolejové 
vedení umožní nasazovat na do-

savadní autobusovou linku č. 55 ba-
teriové trolejbusy, které by mimo tro-
lejové vedení jezdily až na Štěrkoviště  
a v zatrolejovaném úseku by se za 
jízdy dobíjely. 

V plánu je také výstavba trolejí 
až po most v ulici Nadjezd. „Ak-
tuálně čekáme, jak bude projekčně 
vyřešena světelná křižovatka, která 
je přivaděčem na D55. Poté zahájí-
me výstavbu další části úseku,“ vy-
světlil ředitel DSZO Josef Kocháň.   
V budoucnu by se mohla síť rozšířit až 
na Štěrkoviště. „Této investici aktuálně 

brání dva problémy, které je potřeba 
dořešit. Jednak je to kruhový objezd 
u železničního přejezdu, kde je ob-
tížné natahovat elektrické vedení pro 
trolejbusy, a dále je to velmi vysoké 
napětí, které se kříží v lokalitě Nad-
jezd,“ vysvětlil místostarosta města 
Ondřej Wilczynski.

Od nasazení trolejbusů si vedení 
DSZO i města slibuje ekologický pří-
nos pro obyvatele přilehlých lokalit 
– odstranění emisí ze spalovacích 
motorů autobusů a výrazné snížení 
hlučnosti. Šárka Šarmanová

ve městě se začalo s prodlužováním trolejové trati, na jaře po ní vyjedou první trolejbusy
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Vážení čtenáři, 
vstoupili jsme do nového roku 2022. 
Často s řadou předsevzetí, cílů a oče-
kávání, připraveni vykročit pravou 
nohou. Místo toho jsme doslova 
bombardováni zprávami o neudrži-
telném státním rozpočtu, vyhrocené 
situaci na trhu s energiemi, vysoké 
inflaci a neustupujících důsledcích 
pandemie. 

Všechna tato témata vnímám 
jako velmi vážná, protože se dotý-
kají života nás všech a mnohé rodiny 
se mohou dostat do tíživé finanční 
situace. Přesto, že je můžeme jen 
těžko ovlivnit, dívejme se na dění 
kolem nás s vírou, že vše zvládne-
me. Najděme si stabilní místo, ze kte-

rého budeme fungovat, podporu, 
na kterou se můžeme spolehnout. 
Budeme se snažit, aby Vám i město 
dalo pevnou zem pod nohama. 

V roce 2022 připravujeme řadu 
investic, které, jak doufáme, zpří-
jemní život ve městě. V tomto duchu 
mě zaujal citát Alberta Einsteina: 
„Život je jako jízda na kole. Abyste 
udrželi balanc, musíte se neustále 
pohybovat dopředu.“ A věřte, že Ot-
rokovice nenecháme stát na místě. 
Projekty připravujeme v oblasti 
školství, volného času i dopravy. Ne 
menší pozornost ale věnujeme také 
údržbě stávajícího majetku, který 
tak zůstává v dobré kondici.    

Vážení a milí občané Otrokovic, 
víc než co jiného bych nám všem 
přála, abychom rok 2022 prožili ve 
zdraví, dokázali se radovat z malič-
kostí každodenního života a lásky 
našich blízkých. 

Ať je následující rok pro nás všech-
ny dobrý a přívětivý.     

 hana večerková,
 starostka města   

Jihovýchodní část obchvatu
 už není zdarma

otRokovické NoviNy

Úvodní slovo

Od ledna tohoto roku mohou ři-
diči vjet na novou jihovýchodní 
část obchvatu jen s dálniční 
známkou. Město totiž i přes 
veškeré snahy nezpoplatnit 
tento nový úsek výjimku od Mi-
nisterstva dopravy nezískalo. 
Otrokovice se ale nevzdávají  
a budou jednat dál. 

Zpoplatnění obchvatu je dáno 
vyhláškou, která vešla v platnost  
1. ledna tohoto roku. Přesto, že ji 
město k připomínkování oficiálně od 
Ministerstva dopravy neobdrželo, 
své připomínky sdělilo prostřednic-
tvím Zlínského kraje. Kromě toho 
vedení Otrokovic následně oslovi-
lo samotné ministerstvo a v dopi-
se argumentovalo důvody, proč 
by ke zpoplatnění nemělo dojít. 
„Mimo jiné jsme zdůrazňovali, že 
základním smyslem dálničních 
obchvatů měst má být maximální 
možné odvedení silniční dopravy 
mimo centra, a to i za cenu zvýšení 
motivace řidičů motorových vozi-
del k použití obchvatů jejich nezpo-
platněním. Podle našeho názoru 
by měla v čele zájmu stát ochrana 
životního prostředí i obyvatel žijí-
cích ve zdravém prostředí města,“ 
podotkla starostka města Otrokovice 
Hana Večerková s tím, že důkazem 
toho je fakt, že při zavedení výjimky 
ze zpoplatnění severovýchodní části 
obchvatu v roce 2018 došlo k výraz-
nému snížení intenzity dopravy. 
„Průjezd bez poplatku znamenal 
zklidnění dopravy v centru, snížení 
nehodovosti a v neposlední řadě  
i úbytek výfukových plynů,“ dodala 
starostka. 

Podle vedení města zařazením 
nově otevřeného úseku D55 mezi 

exitem 32 a 34, tzv. jihovýchodní 
obchvat města Otrokovice, do zpo-
platněných pozemních komunikací 
je zcela potlačen smysl budování 
obchvatů měst.

Odpověď Ministerstva dopravy 
na apely Otrokovic byla následují-
cí: „Návaznost jihovýchodního ob-
chvatu města na dálniční síť přispěje  
k úplnému odlehčení ‚kvít-kovické‘ 
křižovatky od nákladní dopravy nad 
3,5 tuny a stejně tak dojde k jejímu 
úplnému odlehčení o tu část řidičů, 
pro které není úhrada časového po-
platku problematická.“

 Závěrem dopisu bylo zdůrazně-
no, že Ministerstvo dopravy aktuálně 
další výjimky z časového zpoplatně-
ní zavádět nebude. „Jedná se o ne-
systémové a nekoncepční opatření, 
které obecně přispívá ke snižování 
spravedlivosti systému časového 
zpoplatnění. Ministerstvo dopravy 
pro rok 2023 připravuje vytvoření 
jednotných pravidel a podmínek, 
jejichž splnění by zakládalo důvodné 
vyjmutí konkrétního úseku ze systé-
mu časového zpoplatnění, přičemž  
v tomto ohledu bude nezbytná ak-
tivní kooperace krajů, měst a obcí.“

Výjimku má stále zatím severový-
chodní část obchvatu, ale jen do 
konce tohoto roku.

Otrokovice však svůj boj o ne-
zpoplatnění nevzdávají. „Máme 
velký zájem podílet se na všech 
jednáních, která by vedla k udělení 
výjimky pro další roky. Příslib minis-
terstva stanovit nové podmínky pro 
rok 2023 vnímáme jako příležitost  
a výzvu, kterou si nenecháme ujít,“ 
uzavřela starostka Hana Večerková.

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města      

Prvním občánkem Otrokovic, kte-
rý se narodil v letošním roce, je 
holčička. Na svět přišla 5. ledna. 
Čtvrtým rokem po sobě se tak 
prvním miminkem nového roku 
stalo děvčátko. 

V Otrokovicích bývá tradicí, že 
maminku i její děťátko navštíví 
představitelé radnice až po šesti-
nedělí.  Tak tomu bude i letos  
a nebude chybět ani malý dárek 
od města.

Prvním miminkem Zlínského 
kraje roku 2022 se stal Hugo, kte-
rý přišel na svět ve 2 hodiny  a 36 
minut ráno ve Valašskomeziříčské 
nemocnici. Loni bylo prvním dítě-
tem narozeným v nemocnicích ve 
Zlínském kraji děvče Ela. Na svět 
přišla na Nový rok v 02:05 v po-
rodnici Kroměřížské nemocnice.

V Otrokovicích se loni narodilo 
celkem 147 dětí, z toho 71 děvčat  
a 76  chlapců.  (šar)

První letošní miminko města je počtvrté holčička

Každým rokem si Otrokovice při-
pomínají celou řadu důležitých 
osobností a událostí. A stejně tak 
tomu bude i letos, kdy se uskuteční 
celkem sedm vzpomínkových akcí. 

Prvním pietním aktem si město 
připomene narození Jana Antoní-
na Bati.  Při této příležitosti bude 
odhalena také jeho nová socha, 
která bude stát v parku před Spole-
čenským domem. Slavnostní akt se 
uskuteční v pondělí 7. března od  
16 hodin. Úmrtí Jana Antonína 
představitelé města uctí vzpomín-
kovou akcí, která se uskuteční v úterý  
23. srpna od deseti hodin rovněž  
u jeho nové sochy. 

Již následující měsíc, 1. dubna, si 
představitelé města připomenou 
také narození Tomáše Bati. Akce se 
bude konat rovněž v parku před 
Společenským domem od 10 hodin. 
Úmrtí tohoto významného podni-
katele si vedení města připomene 

v pondělí 12. července v 10 hodin  
u pomníku v areálu TOMA, kde Baťa 
zemřel po pádu letadla. 

K výročí 77 let od osvobození 
Otrokovic je naplánován pietní akt 
na pondělí 3. května v 16 hodin  
u pomníku 2. světové války na nám.  
3. května. A i letos položí zá-
stupci města kytici u pomníku 
Josefa Valčíka, který se nachází 
v areálu TOMA. Pietní akt se 
uskuteční ve čtvrtek 17. června  
v 10 hodin. Poté se delegace přesu-
ne k ZŠ Mánesova, kde je umístěna 
pamětní deska Marie Hrdličkové, 
a nakonec se pokloní památce Fran-
tiška Hložka,  jehož pamětní deska je 
na kvítkovickém hřbitově.

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

Letos se uskuteční sedm pietních akcí

Od 12. ledna je v provozu nové oč-
kovací místo. To se nachází v budově 
Městské polikliniky Otrokovice. K oč-
kování na tomto místě není potřeba 
se předem objednávat.

Ve Zlínském kraji je aktuálně 
celkem 13 míst, kde se mohou lidé 
nechat naočkovat jak po předcho-
zí registraci, tak i bez ní. Prozatím 
poslední otevřené místo, kam si 
mohou lidé přijít pro vakcínu proti 
onemocnění covid-19, je v budově 
A Městské polikliniky Otrokovice  
v 6. patře. Otevírací doba bude  
v pondělí 24. 1. a úterý 25. 1.  od 15.30 
do 20 hod., od středy 26. 1. do pát-
ku 28. 1. od 8 do 14 hodin. Od úno-
ra bude otevřeno pouze v úterky, 
čvrtky a pátky, a to v úterý od 15.30 
do 20 hodin. Ve čvrtek a pátek od 
8 do 14 hodin. Od 7. 2. by se měla 

otevírací doba sjednodit následovně: 
každé úterý 8–14, čvrtek 13–18 a pá-
tek 8–14 hodin.

Proočkovanost obyvatel Zlínského 
kraje překročila 60 procent. Z toho 
je 34 % lidí naočkováno ukončova-
cí dávkou, 25 % posilující dávkou  
a 1,3 % první dávkou vakcíny. 

Zájem o očkování se od začátku 
ledna zvyšuje ve všech 13 očkova-
cích místech v kraji. „Na místech bez 
nutné předchozí registrace se oč-
kovuje bez počkání, v exponovaných 
časech se mohou tvořit menší fronty.  
V nemocnicích je čekací doba jeden 
den až týden. Na první dávku se lze 
většinou objednat do 48 hodin, na 
třetí posilující dávku bývá volný ter-
mín zpravidla do týdne,“ přiblížil kraj-
ský koordinátor pro očkování Michal 
Čechmánek.   (šar)

Na městské poliklinice se otevřelo očkovací místo
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Dopravní kvíz

s čím jako řidič motorového vo-
zidla musíte počítat v místech 
označených touto vodorovnou 
dopravní značkou? 
a) S blížícím se prostorem ur-
čeným pro cyklisty čekající na 
světelný signál „volno“ 
b) S blížícím se přejezdem pro 
cyklisty 
c) Se zvýšeným provozem cyklistů 

(Správnou odpověď najdete na str. 16)

Vážení čtenáři,
i v letošním roce budeme pokračovat 
ve zveřejňování dopravně-bez-
pečnostního kvízu věnovaného 
pravidlům bezpečného pohybu po 
komunikacích. 

Město Otrokovice již v roce 
2018 přijalo vlastní strategii BE-
SIP, prostřednictvím které koordi-
nuje některé své činnosti směřující  
k bezpečné dopravní infrastruktuře, 
podpoře dopravní výchovy, odstra-
ňování nehodových lokalit apod.

Tato strategie si klade z cíl, aby do 
roku 2025  v našem městě nezemřel 
na komunikacích jediný člověk (tzv. 
VIZE NULA) a počet těžce zraně-
ných klesl na polovinu průměru 
let 2014–2016. Celé znění strategie 
včetně úspěšnosti plnění dílčích cílů 
za roky 2018, 2019 a 2020 najdete na 

webových stránkách www. otrokovi-
ce.cz. 

Letošní dopravní kvíz bude opět 
cílit na prověření vašich schopnos-
tí řešit konkrétní dopravní situace. 
Vzhledem k dlouhodobé snaze ve-
dení města o podporu a rozvoj cyklis-
tické infrastruktury bude pozornost 
věnována také prevenci vzniku do-
pravních nehod cyklistů, kteří patří 
k nejzranitelnějším účastníkům sil-
ničního provozu, a jak celorepubli-
kově, tak i v našem městě přispívají 
značným dílem k celkovém počtu 
vzniklých nehod.  Jak městská, tak  
i státní policie každoročně v Ot-
rokovicích řeší několik stovek 
dopravních přestupků různé zá-
važnosti, z nichž však pravidelností  
„vyčnívají“ některé, které se opakují 
nejčastěji.  A na prevenci vzniku těch-
to přestupků se také zaměříme. 

 Renáta krystyníková, 
vedoucí odboru dopravně-správního 

Letošní kvíz se zaměří na cyklisty

silvestrovské otužování - tradice, která neomrzí

Zima jim nevadí. Už několik let se pravidelně scházejí na Štěrkovišti v Otrokovicích 
nadšení otužilci. A nejinak tomu bylo i na Silvestra, kdy se  u vodní plochy sešlo devět 
milovníků  plavání ve studené vodě. I když se teploty pohybovaly kolem deseti stupňů 
nad nulou,  voda měla pouhé tři stupně. Pro partu otužilců naprosto ideální.  Kromě 
Silvestra se tato parta schází pravidelně od října do dubna. Akci si každoročně nenechá 
ujít ani široká veřejnost, která přijde své známé a příbuzné podpořit. Nechybí pak drobné 
občerstvení a samozřejmě i něco na zahřátí zevnitř.    (šar), foto: Šárka Šarmanová 

Dobrá kondice městských 
nemovitostí je výsledkem 
aktivity vedení města, které 
rovnoměrně vynakládá fi-
nanční prostředky nejen do 
budování nového, ale i údržby 
stávajícího majetku. Loni tak 
vynaložilo 38,4 milionu korun.

Optimální úroveň finančních 
prostředků vynakládaných na údrž-
bu majetku je vyjádřena každo-
ročními odpisy. Jejich výše odráží 
celkovou hodnotu majetku a jeho 
opotřebení za určité časové obdo-
bí. Aby si majetek zachovával svou 
hodnotu, musí investice do údržby 
být podobná nebo vyšší než odpis. 
Celková hodnota městského majet- 
ku činí 3,14 miliardy korun, což je  
v ročních  odpisech 36,7 milionu 
korun s tím, že tato hodnota v po-
sledních letech stoupala v závislosti 
na nově budovaných investicích.         

„Máme zpracovaný dlouhodobý 
plán oprav, ze kterého vycházíme. 
Díky němu máme přehled, co je ak-
tuálně potřeba a co nás čeká. Také 
nám ukazuje, kde je třeba obnovovat. 
U budov jde zejména o výměnu oken 
a zateplení. Investice jsou ale smě-
řovány také do vnitřního vybavení. 
Z investic v loňském roce tak jde 
zmínit například revitalizace plášťů 
Otrokovické BESEDY, SENIORu, DDM 
Sluníčko i dalších školských zařízení. 
Počítají se sem ale i opravy chodníků 

a silnic a veškerého dalšího majetku,“ 
vyjmenovala starostka města Otro-
kovice Hana Večerková. 

Investice do údržby v takové míře 
nejsou samozřejmostí. Podfinan-
cování údržby majetku pak má za 
následek chátrání, které může vyústit 
v havarijní stav. „Řešení havarijních 
stavů ale představuje úplně jiné ná-
klady. Proto je dobré těmto situacím 
předcházet a majetek postupně 
obnovovat s péčí řádného hospo-
dáře,“ míní starostka Hana Večerková. 
Ani v Otrokovicích tomu tak nebylo 
vždy. K značnému navýšení prostřed-
ků pro obnovu majetku došlo až  
v roce 2017. Do té doby je možné 
mluvit o vnitřním dluhu města vůči 
svému majetku. Například v roce 
2012 byly odpisy ve výši 31,8  milionu 
korun, zatímco na údržbu majetku 
šlo jen 19,1 milionu korun. To zna-
mená propad více než 10 milionů, 
které mohly být využity pro obnovu. 
Tato situace se změnila až v roce 2017, 
kdy se poměr vyrovnal. „Loni jsme se 
po letech konečně dostali do stavu, 
kdy můžeme říci, že jsme tento 
vnitřní dluh splatili a prostředky vy-
nakládané na údržbu převyšují výši 
odpisů. Díky nastaveným pravidlům 
lze tento trend zachovat i v dalších 
letech. Jen tak můžeme vytvořit 
přívětivé město, ve kterém se bude 
dobře žít všem občanům,“ uzavřela 
starostka.   Lenka vaculová,

 tisková mluvčí města

Do obnovy a údržby majetku 
otrokovice investovaly 38 milionů

Finanční správa v reakci na epi-
demickou situaci stejně jako na 
začátku loňského roku zřídila 
od 3. ledna pro poplatníky daně  
z nemovitých věcí speciální telefo-
nické infolinky, na kterých budou 
zaměstnanci finančních úřadů 
veřejnosti poskytovat informace 
nezbytné pro  vyplnění daňového 
přiznání k dani z nemovitých věcí.

Lidé se tak mohou  vyhnout 
osobní návštěvě na úřadě, pro-
tože daňové přiznání k dani  
z nemovitých věcí  bude možné 
konzultovat po telefonu a poté 
odevzdat elektronicky například 
přes portál MOJE daně. 

V případě nejasností ohledně 
konkrétního přiznání k dani  
z nemovitých věcí Finanční správa 
veřejnosti doporučuje telefonicky se 
obrátit na místně příslušného správ-
ce daně, jímž je ten finanční úřad,  
v jehož obvodu územní působnosti 
se nachází předmětná nemovitá 
věc. Pro Otrokovice jde o telefonní 
čísla: 573 323 110, či 573 323 117. 

Kontakty na příslušná územní pra-
coviště jsou rozděleny podle krajů 

a jsou k dispozici na webu Finanční 
správy. Finanční správa pro podání 
přiznání doporučuje využít pře-
devším elektronické nástroje (onli-
ne finanční úřad nebo aplikaci EPO)  
a datovou schránku. Daňové při-
znání lze však odeslat i poštou 
nebo podat osobně na podatelně 
územního pracoviště. 

Obecné dotazy například  
k místu podání daňového přiznání 
nebo k tiskopisům může veřejnost 
směřovat na hlavní informační te-
lefonní linku Finanční správy, která 
je dostupná na tel. 225 092 392 kaž-
dý pracovní den pondělí až pátek  
9–17 hod. 

Odpovědi na obecné dotazy jsou 
k dispozici na webových stránkách 
financnisprava.cz, v záložce daně 
nebo zde: 

 

 
 (red)

Daň z nemovitosti: nechoďte – volejte – podejte

Jste v režimu dodavatele poslední instance a nemáte nového do-
davatele? musíte to řešit! společnost E.oN ve středu 26. ledna od 
10 do 14 hod. bude v 1. bud. měÚ otrokovice (dv. č. 204) poskytovat 
kompletní poradenský servis.
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                 magdalena Wagnerová: Rodinná anamnéza

Ferdinand Weinberger a Vilém, děd a vnuk, žijí ve společné 
domácnosti a dennodenně jsou vystavováni nelehkým zkouškám, 
které před ně staví jediná žena – manželka a babička. Hana Weinber-
gerová však není ani typická manželka, ani běžná babička, i když  
v obou případech jde o milující ženu, která však svým nonkonformním 
přístupem k životu staví laťku tolerance příliš vysoko.

chris carter: Napsáno krví

Angela Woodová, mistryně kapsářského řemesla, oslavuje úspěšný 
den koktejlem a přitom její pozornost upoutá jeden z návštěvníků 
hotelového baru, který se chová hrubě k nějakému starci. Angela se 
rozhodne dát mu ponaučení a ukradne mu na první pohled drahou 
koženou tašku. Uvnitř nejsou peníze ani laptop, nic cenného – aspoň 
ne pro Angelu. Jen černá knížka vázaná v kůži, překvapivě těžká. 
Zvědavost zvítězí a v pohodlí svého bytu Angela rychle prolistuje 
kořist. A tehdy začne nejhorší noční můra jejího života. Není to totiž 
obyčejná knížka – její obsah předčí i tu nejzvrácenější představivost.

Dokončení ze str. 1
V letošním roce se bude startovat  

v Otrokovicích a pojede se směrem 
na Slovensko.

A celkem třikrát v létě ovládne 
hudba náměstí 3. května při sérii 
dvojkoncertů regionálních kapel.

Nejrozsáhlejší společensko-kul-
turní akcí budou i v tomto roce tří-
denní Otrokovické letní slavnosti, kte-
ré se uskuteční v termínu od 15. do 
17. července.  Po tři dny si na své při-
jdou malí i dospělí výběrem z široké 
programové nabídky. „Návštěvníci 
se mohou mimo jiné těšit na Ivana 
Mládka a Vaša Patejdla,“ prozradil 
Filip Pastuszek. Dva srpnové večery 
bude v přístavišti promítání  filmů  
v letním kině.

Začátek podzimu je neodmysli-
telně spojen s Michalskou poutí  
a Michalfestem, kde se představí 
regionální kapely. V říjnu si slavnost-
ním večerem připomene město 
Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu, kdy budou tra-
dičně předána ocenění významným 
osobnostem. 

V polovině listopadu projde 
městem lampionový průvod a na 

obloze se rozzáří ohňostroj. Vánoční 
strom se letos na náměstí rozsvítí  
25. listopadu a k této oblíbené udá-
losti už neodmyslitelně patří chari-
tativní akce „Otrokovice pomáhají 
potřebným“. Od prosince do ledna se 
bude opět bruslit na náměstí. 

 „Kromě vyjmenovaných akcí 
městského významu, které při-
pravujeme pro město, pořádáme 
v průběhu roku celou řadu dalších 
kulturně-společenských akcí pro ve-
řejnost. Nabízíme hostující i domá-
cí divadelní představení, koncerty, 
kina, festivaly, výstavy i cestovatel-
ské přednášky. Vzhledem k aktuální 
pandemické situaci se mohou ter-
míny akcí ještě změnit, proto do-
poručujeme sledovat naše webové 
stránky www.otrokovickabeseda.cz 
i facebookový profil, kde jsou infor-
mace vždy aktuální. Měsíční program 
naleznete také v Otrokovických novi-
nách a některé akce zveřejňujeme 
prostřednictvím plakátovacích ploch 
a billboardů ve městě. Zájemci o kul-
turu jsou vždy u nás srdečně vítáni,“ 
uzavřel jednatel Otrokovické BESEDY. 

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

S velkou pomocí rodičům dětí, 
které mají dietní omezení, při-
chází otrokovické základní ško-
ly. Od Nového roku jejich jídelny 
vaří v rámci školního jídelníčku 
i ve dvou dietních režimech – 
bezlepkovém a bezlaktózovém. 
Rodiče tak nemusí mít starost 
o každodenní přípravu obědů. 

Radost mají i žáci, kteří si už 
nemusí nosit vlastní krabičky  
a mohou si dopřát dietní verzi obědu 
stejného, jako mají jejich spolužáci.  
K zavedení dietních režimů vedl ško-
ly přibývající počet žáků se stravova-
cími specifiky. „Stále častěji se na nás 
obraceli rodiče, kteří byli zatíženi kaž-
dodenní přípravou obědů. Dětem 
chystali krabičky, které pak kuchařky 
ohřívaly, aby měly děti možnost tep-
lého jídla s ohledem na jejich ome-
zení. Přípravou dietních režimů se 
jim velmi ulevilo,“ uvedla ředitelka 
ZŠ Mánesova Marcela Javoříková, 

kde s dietními režimy začali jako 
první a vaří už od listopadu. Stejnou 
situaci řešili i v ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ 
Trávníky. Se zavedením bezlepkové 
a bezlaktózové stravy pomohla třem 
školám nutriční terapeutka Jana Ka-
livodová, která všechny zaintere-
sované pracovníky odborně vedla 
a proškolila. „Dietní jídlo připravuje 
proškolený personál stravovacího 
provozu, který zná požadavky na di-
etní omezení. Ví, které suroviny musí 
na přípravu dietní stravy použít, zná 
technologické a časové postupy při 
přípravě dietní stravy,“ doplnila Jana 
Kalivodová. 

Pracovnice jídelny se s novin-
kami sžily velmi rychle. „Příprava 
pokrmů pro bezlepkovou dietu 
se neliší od přípravy pokrmů stan-
dardních. Rozdílem je bezpodmí-
nečné používání bezlepkových  
a bezlaktózových surovin. Jídelní 
lístek je pro každý typ diety se-
stavován zvlášť. Vychází z jídelního 

lístku běžného, kdy jsou vyloučeny 
nevhodné suroviny a nahrazeny 
surovinami vhodnými. Pokud nelze 
použít stejné jídlo, jako má běžný 
jídelní lístek, nahradíme ho jiným 
dietním jídlem,“ přiblížila vedoucí 
školní kuchyně ZŠ Mánesova Anna 
Vičánková s tím, že personál jídelny 
je pravidelně proškolován ze znalostí 
zásad dietních opatření při jednot-
livých onemocněních. Receptury 
jsou pravidelně upravovány, tak jak 
je přináší jídelní lístek. V jídelně je 
také vymezeno místo, kde probí-
há příprava a dohotovování dietní 
stravy, včetně vyčleněného nádobí. 
Oddělené je také skladování surovin. 

Aktivitu škol, jejímž výsledkem 
je zavedení dietního stravování, 
vítá i vedení města. „Všechny tři 
otrokovické základní školy jsou 
velmi progresivní a stále přicházejí  
s novinkami, ať už v oblasti výuky, 
nebo doplňujících služeb, čímž 
zvyšují svoji prestiž. Velmi si cením 

vynaloženého úsilí ředitelek, které 
posunují školy kupředu a nenechají 
se odradit případnými překážkami. 
Přestože se v rámci našich škol v diet-
ním režimu stravuje jen třináct žáků, 
vnímám tento krok jako velmi důleži-
tý. I děti s dietním omezením mají 
mít možnost stravovat se ve stejném 
režimu jako jejich spolužáci a nebýt 
tak vystaveni riziku vyčlenění z ko-
lektivu kvůli odlišnosti. Stravování 
ve školní jídelně navíc dává jistotu 
i jejich rodičům, že strava je při-
pravována dle zásad zdravé výživy 
a dostanou tak vše, co dětský or-
ganismus potřebuje ke svému vývo-
ji. Spolupráci s nutriční terapeutkou 
školy zvládly financovat ze svých roz-
počtů, v případě dodatečné potřeby 
speciálního materiálního vybavení 
jsme připraveni podat pomocnou 
ruku a uvolnit potřebné finance,“ za-
končila starostka města Otrokovice 
Hana Večerková.      Lenka vaculová,

 tisková mluvčí města

Základní školy začaly vařit bezlepkovou i bezlaktózovou stravu

Dům dětí a mládeže Sluníčko má 
nové logo. Sluníčko, které se na 
všechny děti usmívalo bezmála 
třicet let, nahradilo počáteční 
písmeno organizace.

Obrázek usměvavého slu-
níčka si dost možná pama-
tuje celá řada dospělých, 
kteří sami jako děti před tři-
ceti lety navštěvovali DDM Slu-
níčko. Původní logo měl na svědomí 
tehdy tříletý chlapec David Čonka, 
který jej poslal do výtvarné soutěže  
v roce 1993. „I když toto logo mělo 
svou tradici a je velmi hezké, chtěli 
jsme jej modernizovat tak, aby šlo  

s dobou a oslovit jím i starší věkové 
skupiny,“ vysvětlila záměr ředitelka 
DDM Sluníčko Eva Pšenčíková. 

 Nové logo vzešlo z návrhů 
studentů Střední umě-

leckoprůmyslové školy  
v Uherském Hradišti.  „Ško-
lu jsme požádali o pomoc 

a spolupráci. Nakonec se 
nám sešlo zhruba 12 návrhů  

a při konzultaci s učiteli UMPRUM 
jsme nakonec vybrali návrh Anety 
Vyskočilové, studentky 4. ročníku,“ 
vysvětlila ředitelka Sluníčka s tím, že 
v nejbližší době Sluníčko představí i 
další grafické prvky.  (šar) 

DDm sluníčko má po třiceti letech nové logo v letošním roce se ve městě uskuteční čtrnáct akcí
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Na rozhovor s úřadující miss 
České republiky Helenou Čer-
mákovou (20), která pochází 
z Otrokovic, jsem se skutečně 
těšila. A především na to, jak si 
potěžkám korunku krásy. Bo-
hužel, situace nám nedovolila 
osobní setkání, jelikož Helena 
onemocněla nemocí covid-19, 
takže náš rozhovor se musel  
uskutečnit na dálku.

Od vyhlášení Miss České repub-
liky uplynuly bezmála dva měsíce. 
Co se za tu dobu u vás změnilo?
Stanovila jsem si pro tento rok další 
cíle, abych neusnula na vavřínech. 
Chtěla bych se i tento rok přihlásit do 
kurzů zaměřených na vystupování  
a vyjadřování se. Určitě na svůj se-
znam zařadím i kurzy psychologie, 
která mě v poslední době hodně 
chytla. Můj první kurz mám na-
plánovaný na začátek února a jedná 
se o anglický jazyk. Ten si chci zdoko-
nalit, než odletím na světovou sou-
těž krásy. Největším mým snem je 
ale získat roli ve filmu. Nabídku jsem 
minulý rok již dostala, ale kvůli ča-
sovým možnostem jsem ji nemohla 
přijmout. Tak uvidíme, jak tento rok 
bude pro mě úspěšný.

Spousta dívek, které se do sou-
těže hlásí, tvrdí, že si chtějí splnit 
dětský sen. Byl to i váš případ?
Je pravdou, že jako malá holčička 
jsem Miss vždy sledovala s rodiči  
v televizi a v hlavě si říkala, jak jsou 
všechny ty holky krásné. Že žijí úplně 
jiný život. Luxusní. Nikdy by mě ale 
nenapadlo, že za pár let to budu 
zrovna já, kdo bude přebírat korunku 
za první místo. Obyčejná holka z Ot-
rokovic. Můj sen to začal být, až jsem 
se do soutěže přihlásila. Miluju výzvy 
a chtěla jsem i tuto dotáhnout do 
konce a dát do toho všechno.

Co vás nakonec přimělo k tomu  
přihlásit se?
Na sociálních sítích jsem zahlédla, že 
je v soutěži i Dianka Paravanová z Ot-
rokovic a to byl moment, kdy mě to 
nakoplo. Ale neměla jsem odvahu se 
na příští rok přihlásit. Svůj nápad jsem 
jednou zmínila před kamarádem  
a ten se mě potom snad vždy ptal, 
zda jsem se už přihlásila. Až mi to 
nedalo a přihlášku jsem opravdu 
poslala.

Nelitovala jste toho někdy? 
Během soutěže přišly i dny, kdy 
jsem to chtěla vzdát. Kdy mi přišlo, 
že na to nemám a nezvládnu to. Na-
štěstí mě každý takový den posílil  
a 6. listopadu jsem se stala novou 
miss. Hodně jsem na sobě ale mu-
sela pracovat. Jak po psychické, tak  
i fyzické stránce.

Když už jste zmínila Dianu Pa-
ravanovou, která se v předešlém 
ročníku probojovala také do finále, 
sledovala jste ji v soutěži a znáte 
se osobně?
S Dianou bydlíme kousek od sebe, 
jsme v kontaktu přes sociální sítě, 
ale prozatím jsme neměly možnost 
se setkat osobně. Ale věřím, že  
k tomu taky nakonec dojde. Jinak 
jsem ji samozřejmě sledova-
la po celou dobu soutěže, 
stejně jako jiné dívky,  
a fandila jsem jí.  

Jaká byla vaše první 
myšlenka, když jste při 
vyhlášení Miss zaslechla 
své jméno?
Že jsem to dokázala. Nic jiného jsem 
v ten moment v hlavě neměla. Byla 
jsem naplněna pocitem štěstí, lás-
kou, radostí. I když už je 2 měsíce 
po finále, vždy mě vzpomínka na 
tento moment zahřeje u srdíčka  
a vykouzlí úsměv na tváři. Ihned po 
vyhlášení jsem obejmula všechny 
finalistky a děkovala jim za vše, co 
během soutěže pro mě udělaly, že 
mě vždy podpořily a za to, kolik věcí 
jsem se od nich naučila. Svoji rodinu 
jsem obejmula ihned, jak jsme přije-
ly do druhého studia. Bylo to velmi 
dojemné a nezapomenutelné.

Co vám na to řekli doma?
Když jsem přišla s návrhem, že 
bych se do soutěže přihlásila, ro-

diče nesouhlasili. Báli se o mě. Má 
tvrdohlavost a zvědavost ale zví-
tězily. Maminka s babičkou a mojí 
kamarádkou se byly na finále v Praze  
i podívat. Bylo tak krásné vidět svoji 
maminku šťastnou a pyšnou. Táta mi 
po vyhlášení hned volal a byl rád, že 
jsem je tenkrát neposlechla a splnila 
si svůj cíl. 

Co jste se díky Miss naučila?
Miss mě především obohatila 

o nové zkušenosti, a já tak 
vnitřně mohla růst. Díky 
již zmiňovaným kurzům 
jsem odhalila své nedo-
statky, a mohla tak na 

nich pracovat a zlepšovat 
se. Můj největší strach byl  

z veřejného vystupování. Pomohly 
mi ale přípravy, kdy jsem si odpo-
vídala na otázky, které by mi mohly 
být položeny. Dále určitě také kurz 
Minutového řečníka. Svůj proslov  
a odvahu mluvit před lidmi jsem 
zlepšila až tak, že jsem při finále 
mluvila do kamer a neměla jsem 
vůbec strach. Proslov poslouchaly 
tisíce lidí a já jsem si to užívala. Sou-
těž mi mimo osobní rozvoj přinesla  
i spoustu přátel, kontaktů, spolupra-
cí a poznala jsem nová místa.

Je  něco, co vám soutěž vzala?
Vždycky, když do něčeho vkládáte 
úsilí, tak vám to i něco vezme. Soutě-
ži jsem musela věnovat hodně času 
a finančních prostředků. Kvůli tomu 

jsem také chyběla hodně ve škole  
a musela jsem si vše sama dohánět. 
Zrovna jsem měla čerstvě změně-
né studium na dálkovou formu. Do 
školy se tak chodí jen víkendy a my 
jsme zrovna o víkendech měly sou-
středění. Ale všechno se dá nějak 
zvládnout.

A jak se vám aktuálně daří do-
hánět studium? 
Řekla bych, že velmi dobře, ale 
nechci nic zakřiknout. Zkouškové 
období totiž stále pokračuje a kvůli 
nemoci se mi protáhne až do února. 
I když jsem docházku splnila asi na 
50 %, všechny zkoušky jsem zatím  
zvládla.

Co vlastně studujete a změnila 
Miss nějak vaše plány, co se týká 
budoucího povolání?
Studuji účetnictví a daně na fakul-
tě managementu a ekonomiky ve 
Zlíně. Nyní jsem ve druhém ročníku 
a mohu říct, že mě škola velice obo-
hacuje a naplňuje. Určitě bych si po 
vystudování chtěla udělat i inženýra. 
Co se týče mé budoucí profese, jsem 
otevřená všemu. Všemu, co mne 
bude naplňovat a budu dělat ráda.

Vědí spolužáci o tom,  že chodí 
do školy s miss?
Tím, že mám dálkové studium a ve 
škole jsem byla minimálně, mě moc 
spolužáků osobně nezná. Ale samo-
zřejmě, že pár studentů mi psalo  
a gratulovalo mi.

Musím se přiznat, že mě hrozně 
zaujala korunka a mrzí mě, že jsem 
si ji nemohla osobně potěžkat. Ko-
lik vůbec váží?
Korunka váží téměř tři čtvrtě kila. Na 
hlavě vypadá opravdu krásně, ale 
váha je po chvíli znát.

A kde ji máte vystavenou?
Korunku mám vystavenou doma 
na poličce spolu s korunkou ze se-
mifinále.

S vítězstvím je spojena spousta 
radostí: získala jste zajímavé ceny, 
včetně ročního pronájmu auta. 
Jaké jsou na druhou stranu po-
vinnosti, které s tím přichází?
Ano, převzala jsem spousty 
hmotných cen, ovšem na ty hlavní, 
jako je auto, pitný režim na rok od 
Aquily či kontrakt od Mironetu, ještě 
čekám. V soutěži žádnou smlouvu 
nemáme, proto nechci úplně říkat, 
že máme povinnosti. Už záleží na 
každé z nás, zda se připojí k organiza-
ci a pomůže naplánovat další ročníky 
Miss ČR či se vydá jiným směrem.

A vy už jste se rozhodla, jestli 
pomůžete plánovat další ročníky?
Pokud ta možnost bude a situace to 
dovolí, pak se tomu bránit nebudu.  

Když už jsem zmínila to auto, 
jaká jste řidička?
Řidičský průkaz vlastním od 18 let. 

miss helena Čermáková: Během soutěže přišly i dny, kdy jsem to chtěla vzdát

Rodačka z otrokovic. Heleně se díky soutěži otevřely zcela nové a nečekané možnosti. 
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Řekla bych, že jsem klidný, rozumný 
a opatrný řidič. Nyní bydlím kousek 
od Prahy a věřím, že řízení v takovém 
provozu mě velmi rychle naučí, jak 
být ještě opatrnější.

V rámci finálového soustředění 
vás určitě připravovali na celou 
řadu situací. Ale připravili vás také 
i na možnou negativní stránku po-
pularity, jako je bulvár, negativní 
komentáře na FB apod.? A už jste se 
s něčím takovým i setkala?
Na negativní stránku popularity nás 
nikdo nepřipravil, ale věřím, že do 
finále byla vybrána právě taková děv-
čata, která jsou silná i po této strán-
ce. Mně samotné negativní zprávy 
nechodily, ale finalistkám jsem 
jednu dobu pomáhala po psychické 
stránce. Vystupovaly totiž ve videu 
o očkování a chodily jim pak desítky 
hnusných zpráv, na sociálních sítích 
byly holky zesměšněné, přitom to 
video bylo špatně pochopeno.

Tak to je samozřejmě smutné.  
A vy sama jste tato negativa nějak 
vnímala nebo reagovala na ně? 
Jasně že jsem četla i komentáře, že 
takových holek po ulici chodí milion, 
zda umíme vařit a ať se odmaluje-
me. Jsou to typické řeči lidí, kteří  
v životě nic nedokázali. A ano, po světě 
chodí určitě spousta krásných holek.  
V Miss nešlo ale jen o vnější krásu. Šlo 
hlavně i o tu vnitřní a celkově jsme 
byly hodnoceny podle více kritérií.

Jak vypadá běžný den miss ČR?
Každý den se snažím žít naplno. Ne-
dokážu celý den proležet, protože 
pak mi přijde, že jsem zbytečná  
a život mi utíká. Svůj volný čas trávím 
nejraději s přáteli. Spoustu času mi 
také zabere studium, práce, ráda 

chodím cvičit, vařím, chodím s ko-
courkem na procházky, čtu knihy 
ohledně zdravé stravy či seberozvoje, 
zapojuji se do charitativních činností 
a snažím se pomáhat tam, kde je to 
nejvíc potřeba.

Tím jste mi nahrála na mou další 
otázku, která se právě týká charity. 
V rámci soutěže jste byla zapojena 
do charitativní akce Počítače dě-
tem. Jakým způsobem se nyní do 
této činnosti zapojujete?
Zapojení se do charitativní činnosti 
jsem u této soutěže brala jako velké 
plus. Počítače potřebným dětem pře-
dávám i nadále. Prvních 5 počítačů 

jsem dávala Dětskému domovu ve 
Zlíně. Před Vánoci jsem za dětmi ještě 
jednou jela a dala jim drobné vánoční 
dárky, oblečení, které neunosím,  
a různé hry či knížky. S celou akcí 
mi pomohly i mé blízké kamarádky.  
S dětmi jsem stále v kontaktu a jedné 
dívce domlouvám i focení. Je to její 
sen a já jí ho chci splnit. Počítače 
jsem předávala mimo jiné rodině  
z Otrokovic nebo Domovu na půl 
cesty v Benešově. Před Vánoci jsem 
také přispívala na útulky a podpořila 
jsem sbírku pro nemocnou paní, kte-
rá potřebovala finance na schodolez. 
Vždy jsem víc rozdávala než přijímala, 

a proto jsem za tyto zkušenosti velice 
vděčná. Naplňují mne.

Tak to máte můj obdiv. Vás ale  
v nejbližší době čeká i účast na ně-
které světové soutěži Miss World. 
Jak se na ni připravujete?
Ano, světová soutěž mne opravdu 
tento rok čeká a moc se těším. Pří-
pravy jsou o něco větší, než když 
jsem se připravovala na národní 
soutěž. I nadále je potřeba si udr-
žovat hezkou postavu. Jak jsem již 
zmiňovala, chodím cvičit a zdravá 
strava mi je také velmi blízká. Důleži-
tý také bude catwalk neboli chůze.  
K vylepšení mi určitě pomohou kur-
zy, které také plánuji i s angličtinou. 
Součástí budou i volné disciplíny. 
Nejdůležitější ovšem je, aby dívka 
zůstala svá, působila přirozeně a se-
bevědomě.

Kde se soutěž odehraje a už víte, 
s jakou volnou disciplínou vystou-
píte?
Kam pojedu, to zatím bohužel ne-
vím. Těch soutěží je totiž celá řada 
a záleží na organizátorech, zda mě 
pozvou, či ne.  Prozatím jsem tedy 
ve fázi rozesílání přihlášek. Takže 
jsem ještě ani nepřemýšlela moc 
nad tím, s jakou volnou disciplí-
nou se představím. V semifinále  
a finále jsem dělala aerobik, tak-
že pokud vyhodnotím, že je to 
vhodné i pro tento typ soutěže, 
zřejmě ho předvedu i tam.  Každo-
pádně to beru jako velkou příležitost  
a možnost potkat se se zajímavými 
lidmi a poznat i nová místa, takže se 
na to těším. A udělám maximum pro 
to, abych tu naši zemi dobře repre-
zentovala.  Šárka Šarmanová

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

Drahomír Plšek,

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

sERvis a moNtÁŽ
PLyNovÝch kotLŮ

tel.: 777 052 866

s finalistkami. Podle Heleny se všechny finalistky navzájem podporovaly.
 snímky: archiv heleny Čermákové

iNZERcE

1) k prvnímu kontaktu se světem operety se cimrman dostal 
v roce 1882, a to tak, že:
a) pořídil pro Divadlo an der Wien klavírní výtah
b) pro stejné divadlo pořídil výtah bočních kulis
c) navštívil premiéru vlastní operety – prvotiny s názvem „Marná 
snaha – hra se zpěvy“

2) cimrmanův přítel hrabě Ferdinand von Zeppelin postavil 
svou novou stíhací vzducholoď po názvem:
a) František Josef              b) Ferdinand                 c) Karel

3) v situaci, kdy význační hudební tvůrci odcizili fascikl 
cimrmanových not, řekl František Lehár:
a) je to génius                    b) je to běs                     c) je to ďábel

Cimrmanovo vědomostní okénko
„Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích.“ —  Jára Cimrman

Vážení čtenáři a milovníci Járy 
Cimrmana,
v letošním roce jsme pro Vás 
připravili novinku v podobě Ci-
mrmanova znalostního okénka. 
Každý měsíc v něm najdete otáz-
ky, které se týkají právě tohoto 
univerzálního českého génia. 
Správné odpovědi budou navíc 
slosovatelné. Těšit se můžete na 
řadu zajímavých cen, např. měst-
ský kalendář, plecháček a další 
dárky. 

Přejeme Vám příjemnou zá-
bavu.

Správné odpovědi můžete zasílat buď e-mailem na: redakce @otrokovickenoviny.cz, nebo zavolat do Turistického 
informačního centra na tel.: 571 118 103, nejpozději do 5. února. Nezapomeňte na sebe zanechat kontakt, kde 
vás můžeme informovat o případné výhře. Jména výherců budou rovněž uveřejněna v dalším vydání novin. 
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PŘIPRAVUJEME NA bŘEzEN: 1. 3. DEštIVé DNy - DIVADElNí DRAMA, 7. 3. PIEtNí Akt – oDhAlENí sochy J. A. bAtI, 
9. 3. cEstoVAtElská stŘEDA, 11. 3. o sPoRtoVNí sláVě, 26. 3. Městský PlEs

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 | únor 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

z NAMIbIE k VIktoRIINýM VoDoPáDŮM
Putování s přáteli po Africe až k Viktoriiným vodopádům, cesta v 
délce 6 000 km po Namibii, Botswaně, Zimbabwe a Zambii, četné 
národní parky a africká zvířata žijící ve svém přirozeném prostředí... 
To je přednáška nabitá informacemi a zajímavostmi z afrického světa, 
doplněná promítáním unikátních fotografií. Další cestovatelskou stře-
du prožijeme s Františkem Brachtlem a Filipem Pastuszkem. 

velký sál

středa

9. 2.
18 hod.

JAk to VIDíM Já – obRAzy
Série obrazů dvou kamarádek Ireny Ondrašíkové a Jarmily Janošové, 
jinak IRON a JAJA z Rýmařova, tvořených technikou akvarelových paste-
lek a akrylu. Obrazy zachycují tematické kresby a malby z cest a portréty 
ve vlastním pojetí. Výstava potrvá do 25. 2. 2022.  

VErNISáŽ

středa

2. 2.
18 hod.

vstup
volný

VErNISáŽ

pondělí

31. 1.
18 hod.

REUNIoN III
Od 31. ledna patří Městská galerie výtvarné skupině REUNION III, spole-
čenství předních, především zlínských a brněnských výtvarníků. Kolekce 
děl 18 umělců, limitovaných komorním rozměrem i minimálním po-
čtem, zahrnuje drobné malby, tisky, kresby, fotografie a objekty symbo-
licky zastupující práci autorů. Výstava potrvá do 6. března 2022.

vstup

volný

vstupné
540 Kč
590 Kč
640 Kč
690 Kč

Městská 
galerie

Městská 
kavárna

vstupné

90 Kč

hURVíNkoVo 
DobRoDRUžstVí
Velké divadelní dobrodružství právě začíná! A v něm se na vás 
těší pan Spejbl s Hurvínkem, Máničkou a nebude chybět ani jejich 
věrný přítel Žeryk.

neděle

27. 2.
15 hod.

ANEtA lANGERoVá – DVě slUNcE 
ANEb JAk kRásNé JE být MIloVáN

Koncert první české SuperStar Anety Langerové s kapelou a smyč-
covým triem poprvé v Otrokovicích! Páté studiové album „Dvě 
slunce“ jasně stvrzuje, že hlas Anety Langerové patří v českém 
popu k těm nejosobitějším. 
Přijďte si vychutnat výjimečný zážitek v podání nejen talentované 
hudebnice, ale i skvělé textařky a několikanásobné držitelky ceny 
Akademie populární hudby Anděl.

úterý

22. 2.
19 hod.

vstupné

120 Kč

sobota

12. 2.
15 hod.

kDo sE boJí, NEsMí Do lEsA 
Divadlo TYJÁTR Otrokovice uvádí 

Veselá pohádka o začarovaném lese a kouzlech, která mají na svědomí 
Baba Magi a loupežník Bujón. Jejich kouzelné polévky, které vaří každé-
mu, kdo navštíví jejich „Krčmu v zátiší“, nakonec stejně přemůže láska  
a zdravý rozum. Napsal: J. Pacovský, úprava a režie: R. Chmela. Hra-
jí: Olga Brožová, Dušan Mikeštík, Natálie Matyáková, Vladimír Čele-
chovský, Lukáš Laciga, Jaromír Sousedík, Jaromír Rys a Radek Chmela.

velký sál

vstupné

120 Kč

velký sál

Divadelní spolek Kroměříž uvádí pohádku na motivy M. Kirschnera a P. Gryma 
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Plán akcí na leden 
a únor 2022 

od 17. ledna do 28. února 
vernisáž výtvarné soutěže 
„Život v ZahRaDě“ 
kis tlumačov
Přijďte se podívat na vernisáž do 
budovy KIS Tlumačov. Budou zde 
vystaveny výtvarné práce, které 
děti zpracovaly pro výtvarnou 
soutěž na téma: „ŽIVOT V ZAHRA-
DĚ“. Práce jsou vytvořeny různý-
mi technikami a bude k vidění 
více než 200 obrázků.

28. ledna 
tvoření pro dospělé 
– vypalování do dřeva
středisko trávníky
16–18 hodin
registrační poplatek 250 kč/os.
Přijďte si vyzkoušet techniky vy-

palování do dřeva a vyrobit si ori-
ginální dárek. 
kontakt: barova@ddmslunicko.cz

29. ledna 
Ledové sochy na Pustevnách
středisko trávníky
7.30–17.30 hodin
registrační poplatek 350 kč/os.
Vydejte se s námi za krásou 
Moravskoslezských Beskyd na 
Pustevny. Čeká na vás výstava le-
dových soch, můžete navštívit vr-
chol Radhošť nebo stezku Valaš-
ku. Na akci je nutné se přihlásit 
na ww.ddmslunicko.cz. 
kontakt: ticha@ddmslunicko.cz

4. února 
Pololetky na centru
centrum volného času
 9–15 hod. vstupné 30 kč/dítě
Přijďte se k nám zabavit o polo-
letních prázdninách, čeká vás 
tělocvična, herna, lego koutek, 
deskové hry a hlavolamy, airtrack
info: kozeluhova@ddmslunicko.cz

7.–11. února 
Jarní příměstský 
tábor se sluníčkem
středisko trávníky
cena: 1 500 kč
Týden plný sportovních a vě-
domostních her, spousta zábavy, 
pobyt v přírodě a další aktivity. 
Pro děti navštěvující ZŠ. Při-
hlašování online na www.ddm-
slunicko.cz v sekci Tábory.
kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz

každé pondělí až čtvrtek v mě-
síci:  otevřená herna pro rodiče 
s dětmi
centrum volného času Baťov  
a středisko trávníky 
od 15 do 18 hodin
vstup: 30 kč/dítě
Volná hra v herně. K dispozici 
spousta hraček, stavebnic a her. 
Za děti v herně zodpovídají ro-
diče. 
Pozor, herna má omezenou kapa-
citu.

kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz 
(Baťov), 
ticha@ddmslunicko.cz (Trávníky)

Leden, únor: 
výstava fotek z akcí 
Evropského týdne mobility
měÚ otrokovice, odbor do-
pravně-správní, dle otevíracích 
hodin úřadu 
Přijďte zhlédnout a vyzkoušet si 
naši interaktivní výstavu fotek  
z akcí Evropského týdne mobility.
kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz

LEtNÍ tÁBoRy 2022
V pondělí 24. ledna 2022 bude 
na našich stránkách www.ddm-
slunicko.cz zveřejněna nabídka 
letních příměstských a poby-
tových táborů. Přihlašování pak 
bude spuštěno v pátek 4. 2. 2022 
od 8 hodin online.  

www.ddmslunicko.cz

Upozornění: Vážení 
návštěvníci, sledujte, 

prosím, aktuální protiepi-
demická nařízení vlády ČR. 

Jako hlavní pořadatel 
a organizátor 

kulturních a společenských 
akcí jsme povinni 

dodržování těchto nařízení 
kontrolovat. Děkujeme za 

pochopení.

NOVINKY V KURZECH OTROKOVICKÉ BESEDY

Otrokovická BESEDA otevírá NOVINKY v kurzech, které budou v případě 
obsazenosti zahájeny v týdnu od 7. 2. 2022 a ukončeny koncem června 2022.

Jóga  ................... úterý  16.30–18.00   (Dvorská/Desenská)  1 890 Kč

Jóga  ................... úterý  18.00–19.30  (Dvorská/Desenská)  1 890 Kč

Zdravá záda .... středa  09.30–10.30  ( Desenská)  1 260 Kč

Jóga  ................... středa  17.30–19.00  (Pavlovová)  1 890 Kč

Jóga  ................... čtvrtek 17.00–18.30  (Pavlovová)  1 890 Kč

Jóga  ................... čtvrtek 18.30–20.00  (Pavlovová)  1 890 Kč

veškeré kurzy budou probíhat v horním baru (2. patro) oB. vyplněné přihlášky odevzdejte spolu s úhra-
dou nejpozději do 1. 2. 2022.  Podrobnější informace v tic 571 118 103, predprodej@otrokovickabeseda.cz



otRokovické NoviNy

sPoLEČENskÁ kRoNika

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 4. ledna 
uplynulo 10 let, co nás navždy opustil pan 
otakar ZatLoUkaL a 5. ledna uplynul  
1. smutný rok, kdy nás navždy opustila paní Jana  
ZatLoUkaLovÁ. S láskou a úctou stále vzpo-

mínají dcery s rodinami.

Dne 4. ledna jsme si připomněli 16. výročí 
úmrtí tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
antonína hRocha a 29. ledna si připomeneme  
1. výročí úmrtí maminky, babičky a prababičky, 
paní Jitky hRochové. S láskou vzpomínají 

dcery Jitka a Jarmila s rodinami.

Dne 5. ledna uplynulo 6 let od chvíle, co nás opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababička, paní Ludmila  
vEsELÁ. Vzpomínají synové Miroslav, Jan a Milan s rodi-
nami.

Dne 5. ledna uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan stanislav BERNatÍk. S láskou  
v srdci vzpomínají manželka Vlasta, syn Stanislav a dcera Jana  
s rodinami. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 5. ledna uplynulo již 15 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan aleš  
kUNDERa. S láskou a úctou vzpomínají dcera a synové  
s rodinami.

Dne 6. ledna uplynul první rok, kdy náhle a nečekaně odešel 
náš tatínek a dědeček, pan karel BLaŽEk. Byl to pracovitý  
a poctivý člověk, řezbář, jehož sochy zdobí otrokovické 
parky, zpěvák lidových písní, řemeslník, zahradník a humo-
rista. Za vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne 7. ledna uplynul 1. smutný rok, co nás opustil pan 
Jan PavLovskÝ. S láskou vzpomínají manželka a synové  
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 12. ledna uplynul rok od úmrtí manžela, tatínka, dě-
dečka, pana karla RosÍka. S láskou vzpomínají manželka 
Jarmila, synové Karel a Martin s přítelkyněmi, vnuci Ríša, 
František, Martínek a Davídek.

Dne 12. ledna uplynulo 5 let, co nás nečekaně opustil náš 
syn, pan antonín mÍČa. Stále vzpomínají rodiče, sestry 
Jarmila a Jitka s rodinou.

Dne 12. ledna by se dožil 92 let pan Josef hiÁNEk. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za  tichou 
vzpomínku děkuje a s láskou vzpomíná celá rodina.

Odešel, ale navždy zůstane v našich srdcích, kteří jsme ho mi-
lovali. Dne 16. ledna uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný syn, bratr, švagr, strýc, prastrýc, pan František 
vLk. V letošním roce si připomeneme jeho 76. nedožité 
narozeniny. S láskou a úctou stále vzpomínají maminka 

Anna a sestra Jarmila s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 17. ledna uplynulo již 34 let od úmrtí pana stanislava 
vLČka. S láskou stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 18. ledna uplynulo 7 let, co nás opustila naše milovaná 
maminka, paní milena motaLÍkovÁ. Vzpomíná celá ro-
dina.

Dne 24. ledna tomu bude pět let, kdy od nás navždy ode-
šel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan vlastimil 
NovÁk. S láskou a úctou vzpomínají manželka a syn  
s rodinou.

Dne 26. ledna uplyne 11 let od chvíle, kdy od nás navždy 
odešel manžel, tatínek a dědeček, pan Jan BŘEZoviČ.  
S láskou vzpomíná manželka, děti s rodinami a vnoučata.

V neděli 30. ledna si připomeneme 15 let, co nás opustil 
náš drahý syn Zbyněk BRÁZDiL. Za vzpomínku děkuje 
celá rodina.

Dne 1. února by se dožila 103 let paní hildegarda  
ČEchovÁ. S láskou vzpomíná rodina Kordova, Bradova, 
Čechova.

BLahoPŘÁNÍPoDěkovÁNÍ

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

S kytičkou přicházíme přát, aby Tě měl každý rád, k tomu přejeme hodně 
zdraví a všechno ať se Ti daří. Dne 10. ledna oslavila paní Jarmila  
moRÁvkovÁ životní jubileum 85 let se svými nejmilejšími. Za lásku děkují 
a do sta let ať se s Tebou všichni radují – děti Pavel a Hana s rodinami, vnu-
ci Matěj, Tomáš, Martin a Veronika, pusinky posílají pravnoučci Matyášek  
a Sebastianek. Za příkladnou sesterskou lásku děkují sestry Helena a Jana.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří 4. prosince doprovodili na-
šeho tatínka, pana Jaroslava ZimÁka, na jeho poslední cestě. Městu 
Otrokovice za uctění jeho památky a krásná slova v Otrokovických 
novinách. Členkám ŽPS Otrokovice pod vedením pana Marka Obdržálka 
a Lence Kedrové, Jarmile Netíkové s cimbálovým doprovodem pana  
Karla Trčaly za dojemné pěvecké rozloučení. Děkují dcery s rodinami.

tel.: 571 118 103

• Předprodej a rezervace vstupenek na 
kulturní akce Otrokovické BESEDY i jiných 
pořadatelů  

• Přístup na internet, kopírování, skenování
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Montáže, opravy kotlů Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus. Topi-
dla Mora, Karma. Ohřívače vody 
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815

přijmou do pracovního 
poměru pracovníky – 

nástup dle dohody – na ná-
sledující pracovní pozice:

DěLNÍk PRo ÚDRŽBU 
vEŘEJNé ZELENě

Zájemci o pracovní místo se mohou 
hlásit u Ing. Pavelcové telefonicky: 
577 922 329, 603 159 744, e-mailem – 
mzdy@tsotrokovice.cz  nebo osobně 
v sídle společnosti v době 6–14 hod. 
Osobní schůzku je nutné si vždy pře-
dem sjednat telefonicky!

Požadavkem je vyučení v oboru.
ZEDNÍk

Podmínkou je řidičské oprávnění 
sk. „B“ nebo sk. „T“. 

aUtomEchaNik
Požadavkem je vyučení v oboru.

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

Již sedm let plní zaměstnanci  
z otrokovického Continental 
Barum přání stovce dětí ze 
sociálně znevýhodněných ro-
din. Ty díky nim nacházejí pod 
vánočním stromečkem dárky, 
které by jinak nemohly dostat.

Zaměstnanci, jednotlivci i celé 
pracovní týmy z otrokovického 
Continental Barum jsou již sedmým 
rokem partnerem odboru sociální 
péče z měst Otrokovice a Zlín  
a jejich dětských klientů. Jedná se 
o děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin z nejbližšího okolí, které jsou 
v péči sociálních pracovnic těchto 
dvou odborů. 

Charitativní projekt Strom 
splněných přání vznikl v otro-
kovickém závodě v roce 2015, 
kdy zaměstnanci poprvé plnili 
přání vybraným dětem. Vznik 
projektu podporuje také jednatel 
společnosti Libor Láznička, který 
vždy pořizuje minimálně jeden 
dárek. „V prvním roce proběhl 
projekt jaksi ,na zkoušku‘, se sezna-
mem třiceti přání a my očekávali, 
zda budou dárky rozebrány. To se 
stalo během jednoho odpoledne, 
proto jsme seznam dárků navýšili 
na celou stovku. Zatím ani jeden 
rok nebyl problém dětská přání 
splnit a pravidelně je každé dítě 

obdarováno. Tento typ projektu 
nám dává smysl a určitě v něm bu-
deme pokračovat i nadále,“  slíbil 
Láznička.

Každoročně se stovka dětí může 
radovat z krásně zabalených dárků, 
o jejich balení se starají obětavé 
kolegyně. Vždy jsou důkladně vy-
brány děti z rodin, které nemají 
finanční možnosti pořídit dětem 
dárky vyšší hodnoty. „Velice si vá-
žíme dlouholeté spolupráce s ve-
dením firmy a s takto ochotnými 
zaměstnanci, kteří dělají radost 
našim dětem. Za všechny děti moc 
děkujeme,“ uvedla při společném 
setkání u firemního stromečku 
Marie Semelová z odboru sociální 
ochrany dětí z Magistrátu města 
Zlína. 

Pomoc zaměstnanců bývá 
směrována i nemocným dětem 
na Dětské klinice FN Olomouc 
prostřednictvím Šance Olomouc  
o. p. s., jež prodává vánoční hvězdy. 
Prodej vánočních hvězd k těmto 
charitativním účelům probíhá také 
v prostorách firmy. V letošním roce 
byl finanční přínos pro Šanci Olo-
mouc více než 17 tisíc korun. 

Začátkem tohoto roku byly v are-
álu firmy instalovány také tříkrálové 
kasičky, kde je vložením finančního 
příspěvku možné podpořit Charitu 
Otrokovice. Regina Feiferlíková,

 Communication Coordinator 
 Manufacturing

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

strom splněných přání obdaroval již po sedmé stovku dětí

Ježíšci. Ve společnosti vznikla nádherná tradice, která přináší radost dětem.
 Foto: continental Barum

Pozor na „šmejdy“. Ve Zlínském 
kraji se objevilo několik případů, 
kdy lidé vystupovali jménem kraje 
a nabízeli pomoc s vyřízením žá-
dostí o kotlíkovou dotaci. Samo-
zřejmě za úplatu. Nejedná se  
však o pracovníky tohoto úřadu. 
Na tyto nabídky je nejlepší nerea-
govat, neuzavírat smlouvy bez 
konzultace a neplatit. Pomoc na-
bízejí zdarma místní akční skupiny.

Od 11. října 2021 spustil Zlínský 
kraj dotazníkový průzkum zájmu  
o nové kotlíkové dotace pro níz-
kopříjmové skupiny žadatelů. Do 
konce loňského roku bylo vyplněno 
2 595 formulářů, tzv. „předžádostí“, 
v celkovém objemu požadované 
dotace 317 850 000 Kč. O tuto 
částku požádá kraj Ministerstvo 
životního prostředí po vyhlášení 
výzvy Operačního programu 
Životní prostředí v první čtvr-
tině letošního roku a následně 
prostředky rozdělí žadatelům.

Zlínský kraj stále přijímá 
„předžádosti“ o kotlíkovou do-
taci. Ukončení jejich příjmu se 
předpokládá v červenci. Jejich 

zpracování je zdarma! Bezplatnou 
pomoc otrokovickým občanům, 
kteří jsou současně možnými ža-
dateli o kotlíkové dotace, nabízí 
Místní akční skupina Severní Chři-
by a Pomoraví (MAS SCHP). Pokud 
potřebujete pomoci s vyplněním 
předžádosti, můžete využít te-
lefonické či mailové konzultace  
s Janou Dorogy, mail: konzultace@
masschp.cz, tel.: 603 985 034.

Příjem dotazníkových formulářů, 
tzv. „předžádostí“, nekončí. Zlínský 
kraj administruje Program výměny 
zdrojů tepla v domácnostech Zlín-
ského kraje. Bližší informace naj-
dete na www.kr-zlinsky.cz/kotliky, 
případně můžete položit dotaz na 
e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo 
telefonicky: 577 043 411. 

Na „předžádosti“ podané od  
1. ledna 2022 si Zlínský kraj požá-
dá finanční prostředky následně. 
Vlastníci kotlů na pevná paliva  
1. a 2. emisní třídy musí tato topi-
dla vyměnit do 1. září 2022. Pokud 
předloží žádost o novou kotlí-
kovou dotaci, nebudou se na ně 
vztahovat sankce.

Vlastník nebo spoluvlast-
ník  rodinného domu nebo 
bytové jednotky v bytovém 
domě nebo trvale obývané-
ho rekreačního objektu, který  
v nemovitosti také bydlí a vytá-
pí starým kotlem na tuhá paliva 
s ručním přikládáním 1. nebo  
2. emisní třídy, má možnost požá-
dat o dotaci na výměnu kotle 
za kotel plynový kondenzační, 
tepelné čerpadlo nebo kotel na 
biomasu. 

Předložení dotazníkového 
formuláře (tzv. předžádosti) vás 
bonifikuje při předložení žádosti 
o poskytnutí dotace. Žádost se 
bude spolu s přílohami podávat 
v prvním čtvrtletí 2022.

Průměrný čistý příjem na osobu 
žijící v domácnosti žadatele ne-
smí překročit v roce 2020 částku  
170 900 Kč. 

V případě, že potřebujete poradit  
s novým typem zdroje vytápění, 
obraťte se na Energetickou agentu-
ru Zlínského kraje, e-mail: info@
eazk.cz, telefon: 577 043 940. 

 (red)

Pozor na podvodníky s kotlíkovými dotacemi
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v městské galerii i ve zlínském divadle vystavují otrokovičtí umělci

Práce. Výstava nese název Fotoklub v obrazech a  nabízí pohled do života spolku.

tradice. Otrokovický spolek Fotoklub Beseda funguje ve městě již 70 let. 

vstup zdarma. Výstava v Městské galerii Otrokovice potrvá až do konce ledna. výš, nebo níž? Spolek rozumění letos slaví desáté výročí.

správné světlo. Výstava ve vestibulu je přístupná vždy hodinu před představením.

Ještě cedulku. Spolek rozumění představuje svá nejnovější díla.

Pokud máte chuť navštívit za-
jímavou výstavu v okolí, jsou 
tady hned dvě příležitosti.  
V Městské galerii Otrokovice 
představují svou práci umělci  
z Fotoklubu Beseda Otrokovi-
ce, ve zlínském Městském 

divadle byla zahájena vý-
stava prací spolku Rozumění.

Po celý leden si mohou lidé 
zdarma prohlédnout práce ot-
rokovického fotoklubu. Výstava 
nese název Fotoklub v obrazech 
a  nabízí pohled do života spolku, 
který ve městě funguje již 70 let. 

Prezentuje široké spektrum foto-
grafií od portrétů přes architek-
turu až po krajinu, ale také výčet 
akcí, které fotoklub v poslední 
době uspořádal. 

O pár kilometrů dál, v sou-
sedním Zlíně, mohou lidé navštívit 
další neméně zajímavou výstavu. 

Ve vestibulu Městského divadla 
Zlín vystavují svá nejnovější díla 
výtvarníci ze spolku Rozumění  
v rámci svého desátého výročí. 

Výstavu, která potrvá až do  
7. února, je možné zdarma navští-
vit vždy hodinu před předsta-
vením. Šárka Šarmanová
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Už jsou to více než čtyři měsíce, 
kdy se žáci  ZŠ Trávníky vrátili po 
dlouhé pauze zpět do školních 
lavic. Fakt, že většinu loňské-
ho školního roku děti strávily  
u obrazovek elektronických za-
řízení, si moc dobře uvědomuje-
me. Všichni jsme proto měli zá-
jem na tom, aby návrat do školy 
byl pro ně co nejméně stresující. 

Všichni také víme, že na klimatu 
třídy je nezbytné neustále pracovat. 
To se samozřejmě snažíme dělat 
ve všech hodinách, ale protože 
je to málo, míváme každý měsíc 
třídnickou hodinu. 

Dříve byl obsah třídnických hodin 
založen na organizačních záleži-
tostech, po nichž zbyl čas jen na vel-
mi krátkou aktivitu. A to je málo. Je 
potřeba neustále u žáků vytvářet po-
vědomí, že škola je pro ně bezpečné 
prostředí, že vzájemná komunikace 
s učiteli i se spolužáky je důležitá, je 
nutné posilovat vzájemnou důvěru. 

Právě proto začala naše škola 
spolupracovat s organizací Madio, 
díky níž měli všichni učitelé možnost 
nahlédnout na třídnické hodiny  
v novém světle. Díky Madiu se učite-
lům lépe vymýšlí obsah třídnických 
hodin a umí pracovat s tím, co je 
právě v každé třídě aktuální. Tři naši 
pedagogové už mají ukončený vý-
cvik třídního učitele a další dva začali 
tento kurz navštěvovat i letos. 

V prosinci proběhla třídnická hodi-
na těsně před prázdninami. U devá-
ťáků byla zaměřena na vzájemnou 
spolupráci. Nebylo jednoduché při-
pravit k tomuto tématu pro žáky za-
jímavé aktivity. Ale podařilo se. Úkoly 
vypadaly zpočátku velmi jednoduše, 

ale nejednoho deváťáka překvapilo, 
jak bylo těžké domluvit se na práci 
s druhými a namalovat zadaný ob-
rázek pouze pohyby prstů na ruce 
a beze slov.

Někteří se urputně soustředili, jiní 
se smáli, ale přesto spolupracovali. 
Nebyl nikdo, kdo by se nezapojil. Ak-
tivita určitě splnila svůj účel. Při závě-
rečném hodnocení se všichni shodli 
na tom, jak je důležitá spolupráce  
a komunikace nejen ve škole, ale  
i v životě.  A přesně to bylo cílem. 
Třídnická hodina končila přáním. 
Každý měl na zádech přilepený čis-
tý papír, na který mu ostatní napsali 
přání k Vánocům či do nového roku. 

Jak žáci, tak třídní učitelé strávili 
společný čas ve škole trochu jinak. 
Všichni si užili příjemnou atmosféru. 
Třídní učitelé už pomalu plánují další 
zajímavé aktivity na příští měsíce. 
Věříme, že tato práce má smysl a že 
třídnické hodiny ponesou své ovoce.  
 Barbora Zeldová,
 ZŠ Trávníky

Letošní školní rok jsme úspěšně za-
hájili ve školní družině za relativně 
běžných podmínek. Ač stále s rouš-
kami a zvýšenou hygienou, konečně 
přišla na řadu i spousta akcí a projek-
tů pro děti, které nám tolik chyběly.
     Jako první společnou akci nám 

zahájila v říjnu „halloweenská párty“. 
Škola se proměnila v ráj strašidelných 
masek, děti si užily spousty her, zá-
bavy a soutěží. Konečně si tento rok 
užíváme i společné výlety. Na zlín-
ském zámku jsme navštívili výstavu 
„Fenomén Igráček“ a podívali jsme 
se do Dřevěné zoo v Ostratě, kde se 
dětem moc líbilo. 

Novinkou naší družiny  je kroužek 
koloběžek, který vedou proškolené 
vychovatelky a je o něj velký zájem.

Ke konci roku už jsme se všichni la-
dili vánoční náladou. V kroužku Krea-
tiv jsme vyráběli spousty krásných 
výrobků s vánoční tematikou.  
V prosinci jsme jako rozloučení 
uspořádali vánoční posezení.  
S dětmi jsme zpívali vánoční kole-
dy, ochutnávali cukroví a sledovali 
vánoční pohádku. 
 adéla sehnálková, 
 ŠD ZŠ T. G. M.

K Vánocům patří pohádky. Tímto 
heslem se inspirovali žáci 9. B ze 
ZŠ T. G. M. a v předvánočním čase 
naplánovali návštěvu v prvních tří-
dách u svých nejmladších kamará-
dů. Navázali tak na první společné 
setkání, které proběhlo při vítání 
prvňáčků ve škole.

Po společné diskusi se devá-
ťákům podařilo vybrat pěknou 
pohádku s vánoční tematikou 
,,Jak to bylo s jedličkou a červeným 
ptáčkem“ od Zbyňka Malinského. 
Při nácviku dramatického čtení  
a synchronizace s obrázkovou  
a hudební prezentací nebyla nouze 
o mnohé veselé chvíle.

A pak již přišel den, kdy starší 
žáci vstoupili do potemnělé třídy 
1. A a 1. B s rozsvícenými svíčkami 

a překvapeným dětem uvedli své 
vystoupení. Všechny oči malých 
posluchačů se upřely na čtenáře 
a děti se se zájmem ponořily do 
děje pohádky, který byl doplněný 
ilustracemi na interaktivní tabuli  
a vánoční hudbou.

Když v pohádce všechno dob-
ře dopadlo, připojili se starší žáci  
k mladším kamarádům a společně 
vytvořili malé papírové stromeč-
ky, které si ti malí odnesli s sebou 
domů jako vzpomínku na příběh  
o vánoční jedličce.

Po skončení celé aktivity jsme 
se všichni shodli, že největším 
vánočním zázrakem je udělat ra-
dost někomu jinému.
 Pavla herentinová,
 ZŠ T. G. M. 

Angličtinu na Mánesce vyučujeme 
od 1. ročníku. Zaměřujeme se na 
výuku hravou formou a v pohybu. 
Máme vybavenou jazykovou učebnu 
a využíváme rozmanité pomůcky.  
V rámci anglického jazyka také roz-
víjíme digitální gramotnost pomocí 
robotů a iPadů. Každý prvňák už ví, 
co je QR kód. V jarních a podzimních 
měsících se často učíme venku. 

Už na prvním stupni se zapo-
jujeme do mezinárodních projektů 
– např. eTwinning. Zapojením do 
těchto projektů motivujeme žáky, 
protože dělají něco netradičního, 
nového a zajímavého. Využíváme 
informační a komunikační techno-
logie, komunikujeme v cizím jazyce 
a poznáváme i jinak vzdálené země. 
V letošním roce to je Itálie, Turecko  
a Rumunsko. 

Již několik let působí na naší škole 
rodilí mluvčí, které se nám podařilo 
získat díky evropským projektům  
a podpoře města Otrokovice. Ak-
tuálně máme k dispozici lektorku 
z Jihoafrické republiky a lektora  
z Tunisu. Děti se na hodiny s „rodi-
láky“ velmi těší, jelikož mají možnost 
si procvičit jak konverzaci, tak se do-
zvědí spoustu zajímavých informací  
o zemích, ze kterých naši lektoři po-
chází nebo v nich působili. Jednou 

za čas máme možnost přivítat v naší 
škole i zahraniční lektory ruského  
a německého jazyka.

Velkým přínosem ve výuce nejen 
cizích jazyků je i tandemová výuka. 
Ve třídě spolupracují dva učitelé – 
společně se podílí i na plánování  
a následné reflexi hodiny. Tím pádem 
se mohou individuálně věnovat po-
třebám jednotlivých žáků i celé třídy. 
To, co by mohlo uniknout jednomu 
vyučujícímu, už neunikne jeho tan-
demovému parťákovi. 

Naši žáci mají možnost absolvovat 
Cambridgeské zkoušky. V letošním 
školním roce máme v rámci školní-
ho klubu dvě skupiny žáků – mladší 
a starší. Mladší žáci se připravují 
ke zkoušce Starters, starší žáci ke 
zkoušce Flyers nebo KET. Zkouš-
ky Cambridge English patří mezi 
nejrozšířenější, a hlavně světově 
uznávané certifikáty. 

Letos jsme zahájili kroužek španěl-
ského jazyka pro žáky 4.–7. ročníku. 
Až ve výuce trošku pokročíme, tak 
máme slíbenou i návštěvu španělsky 
mluvícího lektora.

A nezapomínáme ani na  moderní 
technologie. Slovní zásobu procvi-
čujeme například pomocí QR kódů, 
Quizizz nebo Wordwallu. 

 vaše máneska

třídnické hodiny tak trochu jinak

vzkaz. Na záda si žáci navzájem napsa-
li přání k Vánocům. Foto: ZŠ trávníky

Deváťáci strávili předvánoční čas s prvňáky

spolu. Prvňáčci i deváťáci si společně strávený čas užili.  Foto: ZŠ t. G. m.

Na hodiny s „rodiláky“ se děti těší

kreativní. Výroba vánočních stromeč-
ků děti moc bavila.  Foto: ZŠ t. G. m.

ve družině nuda není: tvoříme, poznáváme 
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Neuvěřitelných čtyři sta tisíc ko-
run se podařilo vybrat na první 
svátek vánoční v rámci bene-
fičního fotbalového utkání. Na 
umělé trávě Sportovního areá-
lu Baťov se proti sobě postavil 
domácí tým SK Baťov 1930 proti 
Výběru kraje složeného ze zná-
mých ligových hráčů a dalších 
osobností. Ten nakonec zdolal 
domácí SK Baťov těsnou vý-
hrou 5:4. Sváteční atmosféru 
podpořila také čerstvá sněhová 
nadílka. 

Loni se tato oblíbená akce kvůli 
protiepidemickým opatřením mohla 
uskutečnit až v polovině roku, nyní  
se odehrála opět v tradičním termí-
nu, tedy 25. prosince. „Jsem rád, že se 

akce i za přísných protiepidemických 
opatření uskutečnila. Hlavní je, že 
se nikdo nezranil. Myslím, že si kluci 
dobře zahráli, o výsledek sice šlo až 
v poslední řadě, ale je jasné, že jsme 
museli vyhrát,“ usmíval se bývalý 
stoper Zlína a Slavie Jakub Jugas.

Zkušený zadák, který byl znovu  
hlavním organizátorem akce, si ne-
všední duel s kamarády užil, byť po 
příjezdu na stadion úplně nadšený 
nebyl. „O půl desáté začal padat sníh, 
což by ani tak nevadilo, ale na místě 
nikdo nebyl,“ zhrozil se. „V tu chvíli 
jsem si upřímně říkal, že je to hodně 
špatné, ale nakonec lidé došli, za což 
jsem byl moc rád,“ oddechl si.

Hráči společně s diváky, sponzory 
a fanoušky, kteří se zapojili do dražby 
dresů, vybrali 400 tisíc korun. „Je to 

naprosto úžasná částka. Všichni jsme 
byli úplně zaskočeni. Rozhodně to 
bylo o mnoho více, než jsme čekali,“ 
dodal obránce polské Cracovie.

Výtěžek poputuje nemocným dě-
tem Ariance a Oliverkovi. Dívka ob-
drží částku 220 tisíc korun, chlapec 
dostane 180 tisíc korun.

Kromě Jugase dres Výběru kraje 
navlékli také Michal Sadílek, kapi-
tán Fastavu Tomáš Poznar, jeho 
spoluhráči Jan Šiška se Stanislavem 
Dostálem či jablonecký Libor Holík. 
Ze starší generace Zlína pak dorazili 
třeba Bronislav Červenka, Otakar 
Novák. Tým vedl asistent repre-
zentačního kouče Jiří Chytrý.

Někteří fanoušci si domů kromě 
zážitků odnesli i podepsaný dres, 
který vyhráli v tombole. Svá trika 

pořadatelům darovali třeba Vladimír 
Coufala z West Hamu United, bran-
kář Guimaraese Matouš Trmal, kří-
delník Sparty Jakub Pešek, slovenský 
reprezentant Martin Koscelník či 
Tomáš Hájek z nizozemského týmu 
Vitesse Arnhem.

Letos se navíc poprvé v historii 
ve spolupráci s nákupním portálem 
Slevíci.cz uskutečnila také dražba 
dresů. 

Poděkování patří nejenom všem 
zúčastněným, ale také městu Otro-
kovice a správci Sportovního  areá-
lu Baťov,  společnosti Tehos, kde se 
benefiční utkání odehrálo.

 sk Baťov 1930 

Benefiční fotbálek pokořil rekord: vybralo se 400 tisíc korun

sk Baťov 1930 – výběr kraje 
4:5 

Baťov: R. Vitásek – Tkadlec, Bršli-
ca, Bína, Zapletal, Krajča, Skyba, 
Gojš, Štefka, M. Vitásek, Dvořáček, 
Llanos, P. Šiška, Žáček, Ondráš, 
Klíma, Pěnička, Kašík, Vašulka. 
Trenér: A. Bršlica.
výběr kraje: Poznar – Jugas,  
M. Sadílek, Konečník, Švirák, 
Železník, J. Šiška, Dostál, B. Čer-
venka, Bartolomeu, Jeleček, Hou-
ser, Besmir, Motal, Ma. Nagy, Mi. 
Nagy, Li. Holík, Spurný, Drábek, 
Fabík, O. Novák, P. Červenka. 
Trenér: Chytrý.
Branky: 3. Žáček, 14. Krajča, 34. P. 
Šiška, 60. Llanos – 12. a 22. Houser, 
4. Sadílek, 20. Konečník, 57. Že-
lezník. Rozhodčí: Plesar – Frolec, 
Mravec. 

srdcaři. Díky hráčům i divákům dostaly obě děti krásný dárek k Vánocům.  Foto:  tomáš Brčko

Na své první dítě jsme se s manže-
lem moc těšili. Vše bylo v absolutním 
pořádku až do porodu.  Nepostupu-
jící porod, akutní císař. Kde je moje 
dcera? Proč mi nikdo nechce nic říct? 
Proč všichni uhýbají pohledem? Kde 
je moje dítě? Žije vůbec? Mám strach 
a plno otázek.

Naše Arianka se narodila s obou-
stranným rozštěpem patra a genetické 
vyšetření prokázalo vzácný ring chro-
mosomu 18, přitom veškerá vyšetření 
v těhotenství byla naprosto v pořádku. 
Kdyby ale tohle bylo to nejhorší.

Když nás propouštěli z nemocnice, 
byli jsme tak šťastní. Ne dlouho... po 
pár hodinách doma se Ariance přitížilo 
a museli jsme zpátky do nemocnice. 
Desaturace, záchvaty a okamžitý 
převoz do olomoucké nemocnice. 
Diagnóza? Trombóza mozkových 
splavů, krvácení do mozkových ko-
mor – uvedení Arianky do umělého 
spánku. Nikdo nevěřil, že se ještě pro-
budí. Žádné mámě na tomhle světě 

bych nepřála, aby seděla u postýlky 
svého dítěte a prosila ho, aby zůstalo 
s ní…ZŮSTALA. A to byla motivace 
bojovat. Vše se naučit, protože naše 
Arianka má „shunt“ v hlavičce, který jí 
odvádí mozkomíšní mok z mozku do 
bříška, tracheostomii, nosogastrickou 
sondu, přes kterou přijímá potravu  
a tekutiny a epilepsii. Zvládli jsme to. 

Vše ale nebylo tak jednoduché, začal 
boj, ne doma, ale na pojišťovně. Zjistili 
jsme, že Ariance neschválili přenosnou 
odsávací pumpu, bez které nemůže 
z domu ani na krok. Nikoho nezají-
malo, jak ji budeme vozit na vyšetření, 
že nebudeme moci chodit ven. Kde 
vezmu tolik peněz na zaplacení? Jak 
to budeme zvládat? A nezůstalo jen  
u toho. Nová autosedačka, polohova-
cí a nové sedátko do vany pro velké 
holky. Prostě všechno, co  potřebuje. 
Jak Arianka roste, je potřeba jí zajistit 
rehabilitace. A další finanční kolotoč 
začíná. To je ve zkratce náš životní 
příběh.

Jmenuji se Oliver. Narodil jsem 
se v dubnu 2016 v ostravské fa-
kultní nemocnici. Sem mě poslali 
lékaři ze Zlína, jelikož od druhé-
ho screeningu maminčina bříš-
ka jsem měl nějaké problémy  
v mozku. Nakonec z toho bylo velké 
krvácení. 

      Když jsem se narodil, začal jsem 
slýchávat věci typu: ,,On bude jen ležet  
a slintat.” Jelikož jsem bojovník po 
tatínkovi, rozhodl jsem se, že začnu 
bojovat a světu ukážu, kam až to do-
táhnu. Už druhý den jsem ukázal, že 
na to mám. Byl mi zaveden Ommaya 
rezervoár, z kterého mi každý den od-
sávali doktoři mozkomíšní mok.  Po 
několika týdnech mi lékaři zavedli  
V3 stomii. Po nekonečných 40 dnech 
jsem byl konečně z nemocnice pro-
puštěn. Když jsem se vrátil do Ostravy 
na kontrolní vyšetření, nedopadlo to 
dobře. V3 stomie nebyla účinná, takže 
mi byl zaveden VP shunt. 

V roce 2019 jsem udělal poprvé 

samostatné kroky s chodítkem. 
Moje diagnóza se ovšem zhoršila  
z hemiparézy na triparézu. Ke konci 
roku proběhl můj první epileptický zá-
chvat. Takže se u mě pořád něco děje.

Ale to je minulost. Můj život je jiný 
než ten váš. Sice už chodím do školky, 
ale po ní mě čeká vždy nějaké cvičení. 
Hlavně navštěvuji intenzivní neuro-
rehabilitace, na které se maminka 
snaží shánět peníze. Terapie není 
hrazena ze ZP a není v silách rodičů 
hradit ji bez pomoci. Díky návštěvám 
této terapie jsem se naučil chodit, ale 
pořád ještě nemám vyhráno, stále 
je co zlepšovat. Nyní mám vyzkou-
šenou terapii ve Zlíně, kde jsem se 
dostal dokonce i na robotické cvičení.   
Mohl bych tam vyzkoušet fyzioterapii 
a hlavně docházet na ergoterapii. 

Od mého narození se toho dost 
změnilo. Jsem vysoký modrooký 
blonďák, jsem hotový řečník a rozum-
brada, naučil jsem se slušně chodit  
a někdy snad i kousek poběžím.

arianka oliverek
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Vedle mužské Livesport Super-
ligy se do svých soutěží v průbě-
hu roku zapojily i mládežnické 
týmy Panthers Otrokovice. Jak 
si zatím tyto mladé šelmy ve-
dou?

Nejstarší z mládežnických katego-
rií po neúspěšné kvalifikaci celostát-
ní soutěže juniorů bojuje ve skupině  
B v 1. lize. Po odehraných zápasech 
však s dosavadním průběhem sou-
těže nemůže být tým zcela spokojen. 
Druhá polovina je však před nimi  
a ta nejdůležitější část soutěže při-
jde v podobě play-off teprve až  
v březnu. „Po dvanácti odehraných 
zápasech na tom tabulkově nejsme 
zrovna nejlépe, ale oproti kvalifikaci 
jsme mnohem spokojenější s před-
vedenou hrou. Zlepšili jsme se snad 
ve všech směrech a soupeřům jsme 
ukázali, že nejsme týmem, který roz-
dává body snadno. Nepomohla nám 
ani covid situace, kdy jsme některé 
zápasy odehráli v dost bídném po-
čtu. Na to se ale vymlouvat nemůže-
me, protože jsme z některých zápasů 
měli vytěžit mnohem více a to je to, 
na čem chceme zapracovat v druhé 
polovině základní části,“ zhodnotil 
trenér Miroslav Koníček. 

Otrokovičtí dorostenci mají za 
sebou více než polovinu utkání,  
z nichž si do tabulky za první polovi-
nu soutěže připsali pouze 6 bodů, 
které je připoutaly na konec tabulky 
1. dorostenecké ligy. Během ledna 

však byla možnost vyhoupnout se 
v  tabulce o pár míst výš. Další zá-
pasy mají dorostenci na programu 
během února. „Odehráli jsme další 
zápasy, v některých jsme předvedli 
lepší výkony, v některých jsme bo-
hužel propadli. Přesto musím kluky 
ocenit za přístup a nasazení. Jádro 
týmu, které poctivě trénuje, se po-
stupně zlepšuje a nemá s kvalitou  
1. ligy dorostenců potíže. Trochu nás 
omezuje doba, kdy jsme snad letos 
ani jednou nehráli v kompletní se-
stavě a soupisku na zápasy musíme 
lepit z toho, kdo zrovna není v ka-
ranténě. Zatím nás sráží především 
zbytečně obdržené branky a fyzická 
kondice, která i z důvodů nucených 
tréninkových výpadků není u všech 
optimální. Budeme pracovat dál  
a jsem přesvědčen, že ti, kteří bu-
dou poctivě makat, půjdou jako 

jednotlivci výkonnostně nahoru,“ 
věří trenér dorostu Karel Ťopek.

Starší žáci mají prozatím za sebou 
12 odehraných zápasů, ve kterých 
si připsali 8 vítězství a 4 porážky. 
„Panteři, kteří sezonu zahájili ve  
3. výkonnostním koši, se osmi vítěz-
stvími v řadě probojovali do nejvyš-
šího výkonnostního koše, kde však 
narazili na výborně připravené sou-
peře, se kterými bohužel nedokáza-
li bodovat ani jednou. Aktuálně se 
tedy starší žáci nacházejí ve druhém 
výkonnostním koši. Plán na měsíc 
leden tedy zní jasně – probojovat se 
opět do nejvyššího výkonnostního 
koše,“ sdělil trenér staršího žactva 
Jaromír Malina.

Kategorie mladších žáků je 
rozdělena do dvou týmů, White  
a Black, které nastupují ve Zlínské lize 
mladších žáků. Tým Black si vede vel-

mi dobře a svým soupeřům mnohdy 
nedává šanci. Tým White zvítězil také 
téměř ve všech utkáních a jde velmi 
dobře vidět progres ve výkonnosti. 
Na trénincích žáky spolu s trenéry 
vedou i zkušení hráči Áčka nebo také 
kondiční trenér, který mladé Pantery 
vede k rozvoji koordinace pohybů  
i dynamiky.

I když se pandemie podepsala 
na trénincích celého klubu, největší 
výpadek postihl elévky. „Naštěstí 
trénink vede mimo jiné i elitní stře-
lec A-týmu Peter Nehila, a tak kluci 
postupně vše dohání. I trénink, který 
mají společně s přípravkou White, 
je žene dopředu. Nyní je už jen tře-
ba tvrdě pracovat a výsledky určitě 
přijdou,“ věří jejich trenér Martin 
Kostka.

Pozadu nezůstávají ani týmy pří-
pravky White a Black. Snaha, nadšení 
a zapálení pro hru je podle trenérů 
vidět na každém tréninku i zápase. 
„Věříme, že ty těžké zápasy mezi 
elévky kluky posunou o krok dál a že 
na těch velkých turnajích se nám tato 
práce vrátí a dovezeme do Otrokovic 
i nějaký ten pohár,“ shodují se trenéři 
týmů Jana Grivalská Miklíková, Mar-
tin Kostka a Igor Norek.
 Navláčil Panthers otrokovice

mladé šelmy vstupují do nového roku s dalším odhodláním

PŘIJĎ FANDIT PANTERŮM! 
13. 2. 2022
18:00  FBC Liberec

PŘIJĎ SI ZKUSIT FLORBALOVÝ TRÉNINK 
A STAŇ SE PANTEREM!
Více na www.panteri.cz/nabory

ZPÁTKY NA ŠTĚRKU

hra je baví. Nejmladší týmy přípravky mají našlápnuto přivézt do Otrokovic  
i nějaký pohár.  Foto: Panthers otrokovice

oblíbený tříkrálový závod přilákal stovku sportovců

Malí, velcí, staří, mladí, profesioná-
lové i amatéři. Každý, kdo miluje 
běh, se dočkal. Po roční odmlce se 
8. ledna odehrál v areálu Kynolo-
gického areálu oblíbený Tříkrálový 
běh. Pořadatelem pátého ročníku 
byl spolek KESBUK.

Ne nadarmo má soutěž podtitul 

„Přijďte vyběhat povánoční kila“. 
Hlavním cílem soutěže je totiž mo-
tivovat dospělé i děti, aby začali 
sportovat.  A že se to daří, dokazuje 
i účast. Do letošního ročníku se 
přihlásila bezmála stovka účast-
níků. Závod byl rozdělen do čtyř 
kategorií, první dvě patřily dě-

tem, další dospělým, kteří si mohli 
zvolit, zda poběží trasu v délce  
5, či 10 kilometrů. Kdo si však mys-
lel, že jej čeká pohodová rovinka 
po asfaltu, mýlil se. Trasa vedla po 
lesních cestách, pěšinách a přes 
kopec Tresný s převýšením 200 m. 
Náročné úseky se organizátoři sna-

žili zpestřit hecováním i v podobě 
vzkazů, které byly rozmístěny podél 
trati.  

Hlavní závod na 10 km  vyhrál 
Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) ča-
sem 45:39, pětikilometrovou trať 
ovládl Filip Vabroušek (AK Zlín)  
s časem 22:21 s.  (šar)

Na startu. Na sportovce čekal lesní i polní terén s převýšením 200 m. Někteří z nich 
si tak museli sáhnout i na své dno. 

Na stupních vítězů. Nejmenší běžci byli za svou snahu náležitě odměněni. 
 snímky: Šárka Šarmanová



otRokovické NoviNy – PErIODICKý TISK úZEMNíHO SAMOSPráVNéHO CELKU. MěSíČNíK MěSTA OTrOKOVICE.  vydavatel:   Otrokovická BESEDA, s.  r.  o.,  
IČO: 255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v  nákladu 9 100  ks,  uzávěrka je 5. den v měsíci. 
Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 
765 02 Otrokovice,  mob.: 734 405 707,  e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada:  Bc. Hana Večerková, DiS., Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D.,  
Ing. Petr Ťopek, Jiří Holub, Šárka Šarmanová, Filip Pastuszek, Bc. Michal Petřík, Lenka Vaculová, Ing. Helena  Daníčková, Mgr. Andrea Hábová, Ing. Jaromír 
Hanák. Šéfredaktorka: Šárka Šarmanová. Graf. úprava: Šárka Šarmanová.  tisk: Hart press, spol. s  r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p. Nevyžádané příspěvky 
se nevracejí. vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Datum vydání:  21. ledna 2022.

otRokovické NoviNy

+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz
www.gyotr.cz

V pr ípade  uzavren í  ško l  j sme  pro  Vás
ve  výše  uvedených  te rmínech  ONLINE

Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARMA!
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Otrokovický tenista Stanislav Ne-
bojsa se po mnoha letech pro-

bojoval do finále halového přebo-
ru jižní Moravy ve dvouhře, když 
na decoturfu brněnského ŽLTC 
zdolal postupně trojici kvalitních 
soupeřů a podlehl až domácímu 
mladíkovi Petákovi.

V prvním kole měl druhý na-
sazený Nebojsa mezi 26 hrá-
či volný los a následně zdolal 
druholigového Vaculíka z Prostě-
jova překvapivě hladce 6:4 a 6:0. 
Pořádně se nadřel ve čtvrtfinále, 
kdy porazil dobře hrajícího Vágne-
ra z Kroměříže až v tie-breaku  
3. sady po setech 6:3, 1:6 a 7:6  
a více než 2,5 hodině. 

V semifinále narazil na brněn-
ského Kelnara a svou formu pře-
tavil v hladké vítězství 6:3 a 6:0  
a probojoval se po mnoha letech 
do finále přeboru, kde již podlehl 
dvakrát 3-6 teprve šestnáctileté-
mu talentu Petákovi z pořádající-
ho ŽLTC Brno. 

Přesto se pro 42letého matado-
ra jedná o výborný výsledek, který 
ještě zvýraznil bronzovou medailí 
ze čtyřhry.  (sne)  

Nebojsa skončil ve finále halového přeboru druhý

Fináloví. Stanislav Nebojsa (vlevo) pod-
lehl ve finále šestnáctiletému Petákovi.  
 Foto: archiv s. Nebojsy

správná odpověď ze str. 4:  c) se zvýšeným provozem cyklistů

Letošní halová atletická sezo-
na prozatím probíhá v rámci 
aktuálních omezení. Trénin-
kové možnosti pod střechou 
nejsou prozatím nijak kráceny 
a mohou je využívat všichni 
členové našeho oddílu. A tak 
desítky atletů Otrokovické 
Jiskry, závodníků v dospělých, 
juniorských, dorosteneckých 
a dalších mládežnických ka-
tegoriích, využívají Městskou 
sportovní halu pro tréninky  
a závody v rámci oddílových 
přeborů. 

Během prosince se podařilo 
uspořádat pro děti Mikulášskou  
a Vánoční halu a dokonce žákovské 
utkání s Atletikou Holešov. Že má 
žactvo o sportování zájem, jasně 
dokazuje účast na trénincích i vý-
kony na těchto malých závodech. 
Viděli jsme spoustu výborných 
osobních rekordů a hlavně velké 
zaujetí pro pohyb.

Starší žactvo, mladší hoši  
i dívky i přípravky se mohou tě-
šit na další pokračování této série 

závodů i během ledna, kdy máme 
plánovány další tři závody v naší 
hale. Děti potřebují pravidelnou 
tréninkovou činnost a my všichni 
věříme, že bude nejen zachována, 
ale i rozšířena na krajské a celo-
státní závody, které jsou již do hal 
naplánovány. 

Jak nám potvrdil Aleš Prudký, 
vedoucí trenér oddílu, mají 
trenérky Sportovního středis-
ka tréninkovou činnost všech 
kategorií dobře zorganizovánu  
a snaží se, aby mohly veškeré 
aktivity proběhnout. Další akce 
se chystají již na únor a dále  
v březnu. Tedy pokud…

 Dorostenecké a juniorské ka-
tegorie dokonce již svoji závodní 
činnost zahájily v neděli 8. ledna  
v ostravské hale. Juniorka Bára 
Buršíková obsadila 6. místo mezi 
ženami v běhu na 1 000 m. Troj-
skokan Lukáš Budík skončil druhý 
v juniorech,  Viki Kuchmister obsa-
dila 4. místo v trojskoku a 5. místo 
na 150 m v kategorii juniorek. Do-

rostenka Niki Samohýlová, která se 
vrací po zlomenině kotníku, dosko-
čila na 3. místo v trojskoku. Věříme, 
že alespoň ti nejlepší budou moci 
v hale i nadále startovat a k těmto 
prvním úspěchům se brzy přidají  
i další a navážou na ně.

Ve čtvrtek 3. února by se naši 
nejlepší měli představit v Ostravě 
na mezinárodním mítinku Czech 
Indoor Gala a koncem února na 
halovém MČR. Doufejme, že se 
příprava na halové vrcholy ode-
hraje v odpovídajících podmín-
kách a bez nutnosti řešit podobné 
problémy jako loni. 

Otazník zůstává nad konáním 
tradičního Mezinárodního halové-
ho mítinku Otrokovice. Organizá-
tory trápí termínová kolize s něko-
lika závody a zvýšené finanční 
nároky, spojené s opatřeními, 
které musí organizátor zajistit.

Jsme rádi, že trvá velmi dobrá 
spolupráce s vedením otro-
kovického gymnázia. Děkujeme, 
že nám v rámci svých možností vy-
chází vstříc a podporuje sportovní 
činnost svých studentů a žáků.

Komunikace a spolupráce  
s vedením města Otrokovice a ve-
dením Zlínského kraje byla i díky 
situaci kolem pandemie ještě 
prohloubena. Jsme velmi rádi za 
podporu a zájem o činnost oddí-
lu atletiky. Bronzová medaile na 
mistrovství ČR v kategorii druž-
stev dorostenců v roce 2021 je  
i jejich zásluha. Děkujeme jim za 
podporu. Bez ní by jen těžko pro-
bíhala příprava našich špičkových 
mládežnických atletů na halovou 
a letní sezonu. 

 Loni založená Atletická akade-
mie Zlínského kraje, s cílem vytvá-
řet podmínky krajským talentům 
ve věku 16–26 let, umožňuje kva-
litní přípravu v našich domácích 
podmínkách. Letošní sezona bude 
první, která proběhne kompletní, 
a tak věříme, že závodníci dobré 
podmínky řádně využijí a navážou 
na úspěšnou loňskou sezonu!
 atleti tJ Jiskra otrokovice

halová sezona je v plném proudu, atleti tJ Jiskra na ní nebudou chybět

První letošní úspěchy

atletická akademie 
letos pokračuje
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