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Na okraji Otrokovic vzniká moderní výjezdové stanoviště záchranky

Již za dva roky budou otro-
kovičtí záchranáři vyjíždět 
ze zcela nové stanice. Ta 
vzniká v prostorách býva-
lé průmyslové školy v ulici  
U Letiště. Nové stanoviště zá-
chranky nabídne zázemí pro 
tři výjezdové skupiny, tým 
specializovaný na infekční 
onemocnění i pro skladiště 
materiálu. Rozpočet jedné  
z největších investičních akcí 
Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje (ZZS 
ZK) posledních let je na-
plánován na 135 milionů 
korun. 

Slavnostní zahájení stavebních 
prací proběhlo poslední lednový 
pátek za účasti ředitele ZZS ZK 
Josefa Valenty, hejtmana Zlín-
ského kraje Radima Holiše, ná-

městkyně hejtmana zodpovědné 
za zdravotnictví Olgy Sehnalové  
i starostky města Otrokovice 
Hany Večerkové a místostarosty 
Ondřeje Wilczynského. 

„Stávající prostory otrokovické 
výjezdové základny jsou zcela 
nevyhovující. Nenabízí dostatek 
místa pro skladování materiálu, 
léků i parkovaní sanitních vozů. 
Nepřijatelné jsou i z hlediska or-
ganizačního uspořádání či zázemí 
pro posádky,“ uvedl ředitel ZZS ZK 
Josef Valenta. „Na nové základně 
bude nonstop provoz tří výjez-
dových skupin,“ upřesnil ředitel 
záchranky Josef Valenta s tím, že  
v prostorách bývalé školy vznikne 
moderní výjezdová základna, 
která bude odpovídat potřebám 
zdravotnické záchranné služby  
v 21. století. 

Základna vznikne v ulici U Le-
tiště přebudováním tří objektů ve 

vlastnictví Zlínského kraje. Dří-
ve byly využívány jako učebny  
a dílny Střední průmyslové školy 
Otrokovice. Stanice se tak bude 
nacházet v bezprostřední blíz-
kosti rizikové průmyslové výroby 
a poblíž napojení na dálnici. 

Co do své polohy, patří otro-
kovická základna mezi ty strate-
gicky velmi významné. Nachází 
se na křižovatce hned tří z pěti 
oblastí ZZS ZK. Jedná se o oblasti 
Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště. 
I z toho důvodu tam bude mít své 
místo také biohazard tým, kte-
rý je určen pro zvládnutí zásahu  
u pacienta s podezřením na vy-
soce nakažlivou nemoc. 

Zázemí tam najde zhruba se-
dmdesát zaměstnanců. V ne-
přetržitém provozu tu budou 
tři týmy.  Do ostrého provozu 
by měla být výjezdová základ-
na, která nahradí tu stávající  

v prostorách Městské polikliniky 
Otrokovice, spuštěna počát-
kem roku 2024.Na financování 
se bude podílet 50 miliony ko-
run Zlínský kraj, zřizovatel ZZS 
ZK, a 85 miliony korun Evropská 
unie prostřednictvím dotačního 
programu, konkrétně programu 
REACT-EU. Ve výběrovém řízení 
uspěla a zhotovitelem zakázky je 
stavební společnost MANAG, a. s. 

„Vybudování nové výjezdové 
základny v plné míře podporuje-
me a jsme rádi, že zde vznikne 
kvalitní zázemí pro záchranáře, ve 
kterém najdou odpovídající pod-
mínky pro výkon své práce. Jde 
o další krok k rychlé a dostupné 
zdravotní péči v kraji,“ zmínila 
starostka města Otrokovice Hana 
Večerková.

Výjezdová základna bude se-
stávat ze tří objektů. 

 Pokračování na straně 4

Z města:
příprava na odhalení 

sochy J. A. Bati

ROZhOvOR: 
zpěvačka a hudebnice 

Aneta Langerová
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Před a po.  Rekonstrukce bývalé průmyslové školy, která se nachází v ulici U Letiště, bude stát 135 milionů korun. Jde o jednu z největších investic Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje za poslední roky.  Foto: Šárka Šarmanová, vizualizace: ZZs ZK
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Vážení čtenáři, 
zimní měsíce letošního roku se po-
malu blíží ke konci a s přicházejícím 
jarem pomalu nastává čas, kdy se 
opět budeme setkávat při nejrůz-
nějších příležitostech. 

V březnu nás čekají významné 
události, o kterých se dočtete na 
dalších stránkách Otrokovických 
novin, přesto  jen v krátkosti uvedu 
některé z nich. 

Již 7. března odhalíme sochu 
Jana Antonína Bati v parku před 
Společenským domem. Půjde  
o počin, který svým dopadem 
zůstane zapsán v historii města  
a nejen nám, ale i dalším genera-
cím bude připomínat osobnost, kte-
rá se významně podílela na vzniku 
a podobě dnešních Otrokovic. 
Baťa budoval nejenom město,  
ale především v něm vytvářel pod-
mínky pro život svých zaměstnanců 

tak, aby po práci mohli odpočívat. 
Dříve byla forma odpočinku spí-

še pasivní. Dnes, kdy ve velké míře  
u práce sedíme několik hodin  
v kuse, vnímám jako důležitou sou-
část odpočinku sport. Každý máme 
různé hranice našich možností. 

Pro ty, kteří poctivě trénují  
a dosahují ve sportu vynikajících 
výsledků, připravujeme každo-
ročně společenský večer O spor-
tovní slávě. Vlivem pandemie 
se předávání ocenění nejlepším 
sportovcům, sportovkyním i ko-
lektivům uskutečnilo v loňském 
roce až v říjnu. Letos se vracíme  
k tradičnímu březnovému termínu,  
a to 11. března. Slavnostní večer 
je naším poděkováním sportov-
cům, kteří úspěšně reprezentují 
město za jeho hranicemi a často  
i za hranicemi naší země. Za nemé-
ně významné považuji ocenění 
trenérů, kteří se ve svém volném 
čase věnují svým svěřencům a pře-
dávají jim cenné zkušenosti.

Přijměte prosím naše pozvání 
na tyto akce  a prožijte jedinečné 
okamžiky spolu s námi. 

 Petr Ťopek,
 místostarosta města

Úvodní slovo

STŘEDNÍ ŠKOLA

ZÍSKEJ MATURITU U NÁS!
Jsi blázen do IT a programování?  

Právě pro tebe máme obor

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Láká tě byznys a marketing? 

Staň se specialistou a zvol obor

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Schází ti maturita?
Chceš si zvýšit kvalifikaci? Studuj obor

PODNIKÁNÍ - nástavbové studium

NAŠE BENEFITY:
•  několik druhů stipendií
•  příspěvky na zahraniční stáže
•  atraktivní praxe
• zajímavé zaměstnání
•  příprava na VŠ studium
• moderní prostory
• výuka angličtiny  

rodilými mluvčími 

+420 576 037 216
sszl@orbiszlin.cz

nám. T. G. Masaryka 1279 
760 01 Zlínwww.orbiszlin.cz

KVALITNÍ 

VZDĚLÁNÍ 

V CENTRU

 ZLÍNA

Žádosti o informace, stížnosti, 
podněty a petice. To vše na 
Městském úřadě Otrokovice 
eviduje oddělení kanceláře 
starostky.

 V uplynulém roce tak bylo za-
evidováno 74 žádostí o informa-
ce podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k infor-
macím, 28 stížností a 24 podnětů. 
Dalších 338 podnětů bylo evi-
dováno v aplikaci Hlášení závad. 
Petice splňující náležitosti podle zá-
kona byla loni podána městu jedna 
a týkala se bytové problematiky.

Agenda žádostí o informace po-
dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím se každým rokem 
počtem přijatých dokumentů 
výrazně liší.  Zatímco v roce 2018 
bylo evidováno 15 žádostí, v roce 
2019 se počet téměř zdvojnásobil. 
V roce 2021 se počet navýšil na  
74. Žádosti se týkaly převážně vý-
konu přenesené působnosti města, 
kopií dokumentů ze správních spisů  
a informací o správních řízeních. 

Za rok 2021 je evidováno celkem 
28 stížností a 362 podnětů. „Co se 
podnětů týká, statistiku výrazně 
ovlivňuje služba Hlášení závad, kde 

lidé mohou elektronicky hlásit zá-
vady ve městě. Jen v této aplikaci 
bylo zaevidováno za uplynulý rok 
338 podnětů,“ uvedla Lenka Kvapi-
lová, vedoucí oddělení kanceláře 
starostky. Do aplikace obyvatelé 
zasílali nejčastěji upozornění na 
úpravy veřejné zeleně, komunika-
cí, poškození dopravního značení, 
veřejné osvětlení, městský mobiliář, 
černé skládky apod.      

Nejvíce stížností a podnětů za 
rok 2021 bylo podáno v oblasti 
dopravy, pozemních komunikací, 
parkování, činnosti městského úřa-
du, úklidu veřejného prostranství 
nebo sousedských vztahů či bez-
domovectví. „Ačkoliv meziročně 
dochází k celkovému nárůstu 
stížností i podnětů, jedná se větši-
nou o opakující se problémy, které 
se město ve spolupráci především 
s Technickými službami Otrokovice 
snaží okamžitě řešit. Jsme rádi, že 
si občané všímají nedostatků ve 
městě a upozorňují nás na ně, pro-
tože jen tak můžeme pružně rea-
govat na všechny závady,“ sdělila 
dále Lenka Kvapilová.

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí

Na radnici se v loňském roce sešlo 
390 stížností a podnětů
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Otrokovice připravují slavnostní 
odhalení sochy J. a. Bati

OtROKOvicKé NOviNy

Jan Antonín Baťa (11. 3. 1898 –  
23. 8. 1965), československý a brazilský 
podnikatel a ekonom, nevlastní bratr 
podnikatele a zakladatele obuvnické 
společnosti Baťa Tomáše Bati.  Po tra-
gické smrti Tomáše v roce 1932 se Jan 
Antonín na základě poslední vůle svého 
bratra stal jediným vlastníkem a šéfem 
Baťových závodů. Pod jeho vedením 
dosáhla společnost v období 
před 2. světovou válkou ne-
bývalého rozkvětu. O něm 
nejlépe svědčí následující 
statistika: než Jan Antonín 
společnost převzal, tvo-
řilo ji (rok 1931) 24 podniků  
a 1 645 obchodů ve 26 ze-
mích světa, kde pracovalo 16 580 
lidí, z toho 16 020 v Československu  
a 560 v zahraničí. V roce 1942 to již 
bylo 120 podniků a 5 810 prodejen ve 
43 zemích světa, které zaměstnávaly 
105 770 pracovníků, z tohoto počtu  
50 340 na území bývalého Českoslo-
venska a 55 430 v zahraničí. 

Stejně jako jeho bratr Tomáš, byl  
i Jan Antonín člověkem odvážných 
vizí, které uměl nejen vytvářet, ale 
především i realizovat. To dokazuje  
předchozí statistika, ale i dílo, které 
po sobě zanechal v Brazílii, kde našel 
azyl po vykonstruovaných obviněních  

v nespravedlivém soudním procesu  
v poválečném Československu. Ačko-
li byl téměř bez prostředků, dokázal 
kolonizovat rozsáhlá brazilská území, 
vystavět 4 města a v nich výrobní zá-
vody. Jeho činnost vysoce oceňovala 
brazilská vláda, která v roce 1957 
dokonce zvažovala jeho kandidaturu 
na Nobelovu cenu za mír. Tu však odmítl 
ve prospěch jiného kandidáta z Brazílie. 

S osobností Jana Antonína Bati je 
spjat i příběh moderních Ot-

rokovic. Ačkoli to byl ještě 
Tomáš Baťa, který koncem 
20. let minulého století 
rozhodl o vzniku Baťových 

pomocných závodů a nové 
obytné aglomerace v dosud 

převážně zemědělské obci, v dů-
sledku tragických okolností to byl právě 
Jan Antonín, který musel započaté dílo 
dokončit.  O jeho rozsahu opět svěd-
čí statistika: jestliže v roce 1932 měly 
Otrokovice 406 domů a 3 300 obyva-
tel, v roce 1938 to již bylo 901 domů  
a 8 002 obyvatel.  O mimořádném 
vztahu Jana Antonína k Otrokovicím 
vypovídá i to, že je v jednom ze svých 
projevů označil za „budoucí nejkrásnější 
město Moravy“, které záhy bude „chlou-
bou celé země a Československé repub-
liky“.  Petr Klokočka,
 kronikář

Veřejná sbírka pomohla  
k realizaci sochy Jana Antoní-
na Bati v Otrokovicích. Radni-
ce nyní připravuje slavnostní 
odhalení, které se uskuteční 
7. března. Součástí bude celo-
denní program pro veřejnost, do 
kterého se zapojí studenti i od-
borníci na baťovskou tematiku.

Do třicátých let 20. století  se přene-
sou obyvatelé i návštěvníci Otrokovic  
7. března. V souvislosti s odhalením 
sochy Jana Antonína Bati se tento 
den ponese v baťovském duchu. 
Program je rozdělen do dvou částí. 

Dopoledne bude pozornost smě-
řovaná k Otrokovické BESEDĚ.  Tam se 
od 9 hodin uskuteční odborná bese-
da na téma „Baťovské příběhy z dob 
první republiky“. Následovat bude 
panelová diskuze „Motivace mladých 
lidí v dnešní době a baťovské inspira-
ce pro jejich vzdělávání“. 

Na své si přijdou i milovníci vete-
ránů. Na lince hromadné dopravy 
sveze cestující během dne histo-
rický autobus. Před Otrokovickou 
BESEDOU bude v době od 13.30 do 
14.30 přehlídka historických vozidel 
ze stáje Samohýl Motor Veterán. 

Celý program vyvrcholí v 15 hodin  
v parku před Společenským domem 
odhalením sochy J. A. Bati. K slavnost-
ní události byla pozvána i jeho rodi-
na, žijící v USA a Brazílii.  „S oběma 
větvemi rodiny Baťových jsme ve 
spojení. Velmi si cení aktivity města, 
které se rozhodlo vybudováním 
sochy připomínat veřejnosti mimo-
řádně významnou osobnost Jana 
Antonína Bati, který stál u rozkvětu 
města. Stále jednáme o možnostech 
jejich příletu, což nám ale znesnadňu-
je pandemická situace,“ uvedl Robert 
Hájek, zakladatel Nadačního fondu 
J. A. Bati, který se na organizaci akce 
podílí. 

Pro zájemce je připravena komen-
tovaná prohlídka na téma baťovské 
architektury v Otrokovicích. Zku-
šený odborník provede veřejnost 
parkem před Společenským domem 
a upozorní na zajímavosti v místě. 
Celý program zakončí vernisáž „Jan 
Antonín Baťa doma i za mořem“  
v Městské galerii Otrokovice. Výstava 
bude spojena také s promítáním fil-
mů „Brazilské stopy Jana Antonína 
Bati“ a „Šumné stopy – Jan Antonín 
Baťa.“ Lenka vaculová,

 tisková mluvčí města      

Kompozici sochy jsem hledal  
v dobových fotografiích. Snažil jsem 
se najít přirozený postoj, který by 
co nejlépe charakterizoval jeho 
osobnost. Následovaly kresebné 
studie a pak čtvrtinový model so-
chy. Ten jsem zvětšil do poloviční 
velikosti budoucí sochy vymode-
lováním z hlíny a odlitím do sádry. 
V sádře pak pokračovala práce do 
poměrně definitivní verze i v de-
tailech. Tento model jsem nechal 
naskenovat 3D skenerem a fréza 
v extrudovaném polystyrénu vy-
tvořila polotovar ve skutečné rea-
lizační velikosti, na který jsem ještě 
aplikoval speciální sádru a v té jsem 
dosáhl konečné tvarové a mode-
lační podoby.

Pak model putoval do bronzař-
ské dílny ve Veverských Knínicích. 
Tam se na něj vytvořila velká si-

likonová forma, do které se nanes-
la vrstva slévárenského vosku  
v tloušťce budoucího bronzu.

Bylo vytvořeno deset voskových 
dílů sochy. Na každý z nich se ještě 
vyrobila speciální forma, ze které se 
pak musel vosk vytavit. Do mezery 
po voskovém plátu se vlila roztavená 
bronzová slitina. Po vychladnutí 
bronzu se forma z každého dílu od-
stranila. Následovalo vyretušování  
a spojení všech částí svařením. 
Stopy po svárech bylo nutné znovu 
vyretušovat. Nakonec prošla socha 
ještě napatinováním speciálními 
chemickými sloučeninami, které 
reagují se samotnou bronzovou 
slitinou a vytvoří výslednou barvu 
bronzové sochy. Dílo bylo zhoto-
veno v období od srpna 2020 do 
prosince 2021.  Radim hanke,
 autor sochy

Vážení spoluobčané, 
stojíme u zrodu díla, které se ne-
smazatelně zapíše do historie naše-
ho města. V roce 2020 jsme se roz-
hodli, že kromě pomníku Tomáše 
Bati, zakladatele firmy Baťa, jehož 
socha stojí v parku před Spole-
čenským domem od roku 1994, zde 
bude mít důstojný pomník také jeho 
nevlastní bratr Jan Antonín Baťa. 
Oba pomníky budou dalším genera-
cím připomínat význam obou brat-
ří Baťů – podnikatelů, průmyslníků  
a vizionářů. Tomáš i Jan Antonín 
se v prvních desetiletích minulého 
století významně podíleli na rozvoji 
Otrokovic a nyní opět stanou naproti 
sobě, tváří v tvář.

Vždyť moderní Otrokovice, jak je 
známe dnes, byly doslova na zelené 
louce vybudovány firmou Baťa, je-
jímž byl Jan Antonín po svém tra-
gicky zesnulém nevlastním bratru 
vlastníkem a šéfem. Zejména v době 
jeho vedení byla zbudována většina 

z toho, co je pro dnešní Otrokovice 
charakteristické. Naši předchůdci ve 
vedení obce si toho byli dobře vě-
domi, a proto již v roce 1933 ocenili 
zásluhy Jana Antonína Bati o rozvoj 
obce čestným občanstvím. Bohužel 
tento čestný občan Otrokovic ne-
měl až do dnešního dne ve městě 
důstojný pomník, který by jeho výji-
mečnou osobnost připomínal. 

Vybudováním pomníku v samém 
srdci baťovských Otrokovic v parku 
mezi bývalými pomocnými závody 
a Společenským domem splatíme 
alespoň částečně jistý dějinný dluh, 
který město vůči svému velkému 
budovateli má. Současně bude dů-
stojnou protiváhou již existujícího 
pomníku Tomáše Bati. 

Věřím, že se nově vybudovaný 
pomník stane vzpomínkou a další 
dominantou Baťova, připomínající 
historii našeho města.
 hana večerková,
 starostka Otrokovic

Očima autora Baťovy sochy Radima hankeho

KDO ByL J. a. BaŤa

9–11.00 • Otrokovická BESEDA
Odborná beseda „Baťovské příběhy z dob první republiky“

11.30–13.00 • Otrokovická BESEDA
Panelová diskuse „Motivace mladých lidí v dnešní době
a baťovské inspirace pro jejich vzdělávání“

13–13.15 • Otrokovická BESEDA
Podpis partnerské smlouvy Otrokovice–Partizánske

13.30–14.30 • Otrokovická BESEDA
Přehlídka historických vozidel 20.–30. let 20. století

15–15.50 • park před Společenským domem
Odhalení sochy Jana Antonína Bati

16–16.30 • park před Společenským domem
Komentovaná procházka „Baťovská architektura“

18.00 • Městská galerie Otrokovice
Vernisáž „Jan Antonín Baťa doma i za mořem“

7. 3. | Program odhalení sochy J. A. BATI
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Dokončení ze str. 1
Hlavní budova bude sloužit jako 

zázemí pro výjezdové skupiny.  
V druhém objektu se bude na-
cházet místo pro výcvik a ško-
lení řidičů, skladovací prostory 
zdravotnického a dalšího materi-
álu pro mimořádné události a hro-
madná neštěstí, sklad pneumatik  
a servisní prostor pro automobily. 
A konečně třetí objekt budou tvo-
řit garáže pro sanitní vozy, myč-
ka, sklady léků, zdravotnického 
materiálu a dezinfekce, víceúče-
lový prostor pro biohazard tým 
a sklad nebezpečného odpadu. 
Kromě toho vznikne parkoviště 
pro 20 aut.

V rámci přestavby bude na ob-
jektech vytvořen nový obvodový 
plášť, takzvaná provětrávaná 

fasáda s tepelnou izolací. Vnější 
plášť bude z plechových kazet  
s barevnou povrchovou úpravou. 
Budovy dostanou novou střechu 
i podlahy. Uvnitř objektů dojde 
k úpravám, při kterých vzniknou 
nové zděné příčky, budou polože-
ny podlahy a vzniknou nové pod-
hledy. V rámci přestavby bude 
nainstalována nová vzduchotech-
nika, rozvody zdravotechnických 
instalací, elektroinstalace atd. 

 ZZS ZK je organizačně členěna 
do pěti oblastí – Zlín, Kroměříž, 
Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské 
Meziříčí. Celkem 16 výjezdových 
základen se nachází na strate-
gických místech, tak, aby zabezpe-
čily dostupnost přednemocniční 
neodkladné péče v co nejkratším 
čase.  Šárka Šarmanová

Dopravní kvíz

Na stezce pro chodce a cyklisty ozna-
čené první značkou platí pro všech-
ny účastníky provozu následující 
pravidla: pokud se na takové stezce 
pohybujete na kole, musíte se držet ve 
vyhrazeném jízdním pruhu pro cyk-
listy. Pruh pro chodce můžete využít 
jen při objíždění, předjíždění, otáčení 
či odbočování a také při vjíždění na 
stezku, nebo naopak vyjíždění z ní. 
V žádném případě přitom nesmíte 
ohrozit chodce, kteří se pohybují ve 
svém pruhu. Totéž platí i obráceně, 
tedy pro chodce. Na stezce označené 
druhou značkou spolu chodci i cyk-
listé sdílejí jeden společný prostor, 
a právě to bývá často předmětem 
svárů. Na poměrně úzkém prostoru 
se zde totiž mohou setkat jezdci na 
kole, bruslaři, běžci, maminky s ko-
čárky nebo pěší venčící své čtyřnohé 
mazlíčky a snad každý z nich by chtěl 
mít stezku jen pro sebe. Na povrchu 
společné stezky nemusí být ani dělicí 
čáry ani směrové pruhy. Mohlo by se 
tedy zdát, že vlastně není tak úplně 
jasné, kdo se má kde pohybovat.

Pravidla však říkají, že cyklista se 

má  držet u pravého kraje stezky ve 
směru své jízdy – do středu či levé části 
by měl vjíždět pouze při objíždění pře-
kážky nebo jiného účastníka provozu. 
Chodcům doporučujeme držet se co 
nejblíže při levém okraji. To zejmé-
na proto, aby byla zajištěna dobrá 
vzájemná viditelnost protijedoucích 
cyklistů s pěšími osobami.

Jak pro pěší, tak i pro cyklisty pla-
tí, že nesmí vytvářet větší skupiny 
účastníků, kteří by se pohybovali ve-
dle sebe, zabírali tak celou šíři stezky  
a blokovali pohyb ostatních.

Majitelé psů by vždy měli pama-
tovat na to, že na stezce musí mít zvíře 
na vodítku a držet ho u sebe. Pokud 
zvířeti dovolí chaoticky pobíhat mezi 
ostatními účastníky, mohou způsobit 
vážnou nehodu.

Otázka:
Cyklisté na každé pozemní komu-
nikaci a tedy i na stezce:
a) musejí jet jen jednotlivě za sebou
b) mohou jet maximálně ve dvojici 
vedle sebe.

 Správnou odpověď najdete na str. 16

stezka pro chodce a cyklisty s odděleným 
provozem a stezka společná

Poklepání. Zahájení stavby se ujali zástupci kraje, města i záchranky.
  Foto: Šárka Šarmanová

Na okraji Otrokovic vzniká moderní výjezdové...

Nový povrch i nájezdy bude mít 
lávka přes řeku Dřevnici v Ot-
rokovicích. Jedná se o poslední 
lávku před soutokem Dřevnice  
s řekou Moravou v blízkosti čis-
tírny odpadních vod. 

Nevyhovující stav nájezdních 
ploch, které byly příliš příkré a často 
způsobovaly komplikace projíž-
dějícím rodičům s dětmi či méně 
zdatným cyklistům, i stav dřevěné 
podlahy na hraně životnosti vedly 
otrokovické radní k rozhodnutí 
o rekonstrukci lávky. „Jedná se  
o lávku, která je na trase páteřní cyk-
lostezky z Otrokovic na Napajedla 
a dále na Uherské Hradiště. V létě ji 
využívají tisíce cyklistů, kteří tudy 
projedou. Vzhledem k vytíženosti 
na frekventované trase bylo naším 
záměrem vybudovat lávku novou, 
to nám ale nedovolují majetkové 
poměry v lokalitě. Po zvážení 
všech možností jsme se rozhodli 
investovat do této stávající. V přípa-

dě, že by finanční prostředky město 
nevynaložilo, mohla by se v krátké 
době dostat do havarijního stavu  
a hrozilo by její uzavření. Cyklisté by 
tak museli vjíždět na hlavní silnici, 
což by představovalo značné riziko,“ 
vysvětlila starostka Hana Večerková. 

Stavební práce začnou v druhé 
polovině tohoto měsíce a potrvají do 
května. Rekonstrukce bude stát zhru-
ba 800 tisíc korun. „Proběhne výmě-
na podlahové konstrukce, která bude 
z hraněného řeziva. Dřevo bude ještě 
před jeho položením ošetřeno tla-
kovou impregnací. Příčné dřevěné 
podlahové nosníky se budou ukládat 
na nosnou ocelovou část konstruk-
ce mostu. Podélné ocelové prvky 
konstrukce budou zbaveny koroze 
a opatřeny ochranným nátěrem či 
nástřikem. Obnoveny budou také 
nájezdy na lávku,“ doplnil vedoucí 
odboru rozvoje města Erik Štábl.  

 Lenka vaculová, 
 tisková mluvčí

Lávka přes Dřevnici projde rekonstrukcí  

Již třetím rokem nedostávají lidé 
do schránek poštovní poukázky  
k úhradě místního poplatku za ko-
munální odpad a poplatku ze psů.  
Jejich výše zůstává stejná jako loni. 

„Splatnost poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 
je ve lhůtě do 31. května. Splatnost 
poplatku ze psů zůstává stejná jako  
v uplynulých letech, a to do  
30. dubna, v případě druhého polo-
letí do 31. října. Do těchto termínů 
musí být poplatky uhrazeny. Pokud 
není v termínu splatnosti splněna 
poplatková povinnost, správce po-
platku může včas neuhrazený po-
platek navýšit až na trojnásobek,“ 
upozornila Ilona Svozilová, vedoucí 
oddělení správy místních poplatků.

Poplatky lze zaplatit následující-
mi způsoby:
– převodem na účet města, č. ú. 
19-122921/0100 s variabilním sym-
bolem, rodné číslo není variabilní 
symbol
– platbou v hotovosti nebo platební 
kartou v pokladnách MěÚ, které 
jsou otevřeny pondělí, středa od  
8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od  
8 do 11.30 hodin.

– u České pošty – poštovní pou-
kázka bude k dispozici k osobnímu 
vyzvednutí na MěÚ, odbor ekono-
mický, oddělení správy místních 
poplatků.    

Každý občan Otrokovic má 
možnost zažádat, aby byl na 
uhrazení poplatků každoročně 
upozorněn e-mailem. E-maily  
s podklady k platbě jsou rozesílány 
na evidované e-mailové adresy bě-
hem února. „Žádáme občany, aby 
vzhledem k současné situaci při 
úhradě poplatku preferovali bez-
hotovostní platební styk, pokud 
mají tuto možnost platby. Cílem je 
zamezit kumulaci většího množství 
lidí u pokladen v budově městského 
úřadu,“ uzavřela Svozilová.

Veškeré informace lze zjistit na 
webu  www.otrokovice.cz, nebo 
na Městském úřadu Otrokovice  
u správce poplatků: odbor ekono-
mický, oddělení správy místních 
poplatků, budova č. 1 MěÚ, nám. 
3. května 1340, kancelář č. 222, 
kontaktní osoba: Ilona Svozilová, 
tel. 577 680 221, komunal@muot-
rokovice.cz, svozilova.ilona@muo-
trokovice.cz.  (red)

Za odpady a psy lidé zaplatí stejně jako loni  
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Přesun. Dvoutunovou skluzavku zvedal speciální těžkotonážní jeřáb.

historická Karfíkova skluzavka má na koupališti nové, čestné místo

Dvě tuny vážící skluzavku, která 
stála desítky let na Městském 
koupališti Otrokovice, se podaři-
lo přesunout na její nové místo. 
Chloubou koupaliště bude  
i nadále. Z čestného místa bude 
připomínat baťovský odkaz. 

Skluzavku, která tvarem připomí-
ná dámský střevíček, navrhl Vladimír 
Karfík. Po jejím betonovém základu 
se projíždělo několik generací ná-
vštěvníků koupaliště. Kvůli rekon-
strukci areálu se ji město rozhodlo 
přesunout.   „Když jsme přemýšleli  
o přesunu skluzavky, měli jsme 
obavy, zda bude v takovém tech-
nickém stavu, aby přesun zvládla,“ 
uvedla starostka města Hana Večer-
ková. Akce se nakonec podařila hned 

na první pokus. „Skluzavka stojí na 
čestném místě a my můžeme počí-
tat s dalšími kroky, díky kterým se 
zakonzervuje. Věřím, že se stane do-
minantou areálu. Unikátní Karfíkův 
rukopis je na Baťově dobře patrný  
a skluzavka bude jeho součástí,“ do-
dala starostka. 

Těžkotonážní jeřáb na místě nebyl 
jen kvůli skluzavce. „Přemístili jsme 
také prefabrikované betonové ob-
jekty pro bazénové technologie, jako 
jsou například filtrace, rozvody vody, 
tlaková čerpadla, elektroinstalace  
a jiné,“ doplnil vedoucí investičního 
oddělení městského úřadu Jiří Andr-
lík. Nové koupaliště by mělo být ho-
tové v květnu.  
 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města 

Bota. Skluzavka má připomínat tvar dámského střevíčku. snímek: archiv v. marka

Nové místo. Skluzavka stojí na betonovém podstavci. snímky: Šárka Šarmanová

...městská knihovna doporučuje

              tomáš mlynkec: slavíci Kamenného mostu
Poutavý historický román o životě Matěje Václava Jäckela, sochaře 
a řezbáře z období českého baroka. Pražské kulturní prostředí pře-
lomu 17. a 18. století není příliš nakloněno sochařskému umění, 
které je vnímáno jen jako doplněk k umění malířskému. Dostává se 
proto do konfliktu nejen s církví, ale i se světskou vrchností. I přes 
veškerá úskalí, která mu život přináší, nikdy nepřestává doufat, že si 
splní sen a bude moci osázet několika svými sochami Karlův (dříve 
Kamenný) most.
 

Jana tischerová: matěj v. Jäckel: 
sochař českého baroka, 1655–1738

Monografie shrnuje mnoho zajímavých, dosud nepublikovaných 
poznatků a vyzdvihuje mimořádný význam umělce, který během své 
více než padesátileté intenzivní tvůrčí činnosti značně ovlivnil tvorbu 
dvou generací českých sochařů a připravil půdu pro nástup třetí.
V úvodu knihy se autorka zabývá stavem současného bádání,  
tj. uměleckohistorickou literaturou do roku 2011. Na základě ar-
chivních pramenů dále velmi detailně líčí Jäckelův život a písemnými 
zprávami doložené dílo. V následujících kapitolách přináší podrobný 
rozbor stylového vývoje Jäckelova díla, usiluje o co nejpřesnější 
zasazení jeho tvorby do dobového kontextu.

Bella swift: mops jednorožcem
Krátce před Vánocemi byla Peggy, malá mopsí slečna, odložena do 
psího útulku. Aspoň na krátký čas si ji do péče vezme rodina Chloe. 
Peggy si rodinu zamiluje. Kéž by u ní mohla zůstat napořád. Má to 
jen jeden malý háček – Chloe si na Vánoce přeje jednorožce. Najde 
Peggy způsob, jak se jím stát? 

Pokud plánujete letní dovolenou  
v zahraničí a nemáte platný 
cestovní pas, je možné požádat  
o vydání nového cestovního pasu 
už nyní a nenechávat podání žá-
dosti na poslední chvíli. Vyhnete 
se tak frontám na úřadě před letní 
turistickou sezonou.

„Máte-li platný cestovní pas, 
zkontrolujte si, do kdy platí. Hod-
láte-li cestovat zejména mimo 
Evropskou unii, ověřte si raději na 
webu Ministerstva zahraničních 
věcí www.mzv.cz, jakou minimální 
dobu platnosti cestovního pasu 
vyžaduje stát, do kterého se vy-
dáváte,“ doporučil vedoucí odbo-
ru evidenčně-správního Marcel 
Nemček.

V případě, že budete cestovat  
s dětmi, je nutné vyřídit doklad  
i pro ně. „Pokud rodiče chtějí vy-
cestovat do zahraničí například 
i s miminkem, je nutné vyřídit 
cestovní doklad i pro něj. Foto-
grafie potřebovat nebudete, dítě 
si vyfotíme přímo u nás na úřadě. 
K vyřízení si musí rodič přinést 
rodný list dítěte a svůj platný ob-
čanský průkaz. Správní poplatek 
činí pro vyřízení občanského prů-
kazu i cestovního pasu pro dítě 
100 korun,“ informovala pracovni-

ce oddělení občanských průkazů  
a cestovních dokladů Jana Lud-
víková. Cestovní doklad dítěte je  
v obou případech platný 5 let. Pod-
mínkou je však zachovaná podoba 
dítěte na fotografii v dokladu.

 „Rodičům s malými dětmi dopo-
ručujeme návštěvu úřadu v úterý 
dopoledne. Obvykle tu nemáme 
tolik žadatelů a je velká pravdě-
podobnost, že budou rychleji od-
baveni,“ poradila Jana Ludvíková. 
K vycestování do států Evropské 
unie lze kromě cestovního pasu 
použít rovněž občanský průkaz, 
o který lze požádat také pro děti 
mladší 15 let.
Úřední hodiny na oddělení ob-
čanských průkazů a cestovních 
dokladů jsou  pondělí, středa 
8–11.30, 12.30–17 hodin, úterý, 
pátek 8–11.30 hod., čtvrtek na ob-
jednání.
 Bližší informace poskytnou pra-
covnice úřadu na telefonních čís-
lech: 577 680 232, 577 680 233.

Objednat se na konkrétní den  
a čas můžete také zde: 

 (vac)

vyhněte se frontám, vyřiďte si cestovní pas nyní
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Aneta Langerová, přední 
česká zpěvačka, textařka  
a několikanásobná držitelka 
ceny Akademie populární 
hudby Anděl, již za pár dnů 
vystoupí poprvé v Otrokovi-
cích, aby potěšila své přízniv-
ce a fanoušky svými písněmi.  
A i když je Aneta poměrně 
hodně vytížená, přesto si na-
šla chvíli čas, abychom si moh-
ly popovídat nejenom o jejím 
nejnovějším albu Dvě slun-
ce, které 22. února představí  
i v Otrokovické BESEDĚ.
 Aneto, mohou se návštěvníci 
vašeho koncertu těšit i na starší 
skladby? 
Na koncertech v rámci turné 
Dvě slunce aneb Jak krásné je 
být milován zazní starší písně  
z alb Spousta andělů, Dotyk, Jsem  
a Na Radosti, která vyšla v předcho-
zích letech, ale samozřejmě velký 
prostor dostanou i písně nové. To 
vše za doprovodu mé skvělé kapely 
a smyčcového tria. 

Váš koncert je právě tak trochu 
neobvyklý v tom, že vás kromě 
kapely doprovodí zmíněný smyč-
cový orchestr. Je těžší se s nimi 
sehrát, než s kapelou, kterou už 
znáte? 
Se smyčcovým triem jsem trávila 
několik let na pódiu i bez kapely. 
Byl to můj velký sen. Vydali jsme 
se tenkrát společně na turné 
Pár míst, ze kterého vznikl i au-
diovizuální záznam. Ráda na to 
období vzpomínám. Až pak mě 
napadlo spojit kapelu a trio do-
hromady. Mám velkou radost, že 
jsme v období, kdy jsme nemohli 
hrát, nacvičili sbory, takže každý 
člen, krom toho, že ovládá svůj 
vlastní nástroj, také zpívá. Tvoříme 
tak i malý sbor, který dokresluje 
atmosféru jednotlivých písní. Je to 
výjimečné spojení, kde si můžeme 
dovolit pracovat velmi výrazně  
s dynamikou celého koncertu. 
Někdy jsou písně jemné, klidné, 
tiché, jindy rytmické, živé, plné 
energie.

Vaše nejnovější album Dvě 
slunce vyšlo až po šesti letech od 
posledního alba. Proč tak dlouhá 
pauza?
Pro mě je důležité získat novou 
inspiraci, nechat nápady dozrát, 
čekám, až si samy řeknou o po-
zornost a v tu chvíli vím, že nastal 
ten správný čas. Když vydám nové 
album, velký prostor dostanou 
samotné koncerty. Živé hraní nás 
baví, jezdíme pak několik let od 
města k městu a vyprávíme nové 
příběhy. Po čase začnou nové nápa-

dy klepat na dveře, a tak omezíme 
trochu koncerty a začnu pracovat 
na novém materiálu. Je to přirozený 
proces, nikdy se do skládání nenu-
tím a ani nespěchám, není kam, nic 
mi neuteče. 

V meziobdobí jste také natoči-
la audioknihu, ale zkusila jste si 
také divadelní a filmový svět. Jak 
se vám v něm líbilo? 

Všechno beru jako dobrou zku-
šenost, ze které můžu čerpat. Zku-
šenosti jsou nad zlato, je to skvělá 
škola života. Na divadelních prknech 
i před kamerou jsem se cítila dobře 
hlavně proto, že mi obsahově vše 
dávalo smysl. Ať už v roli Anny Bar-
kovové ve filmu 8 hlav šílenství, tak 
i s Martou Kubišovou v komorním 
muzikálu Touha jménem Einodis. 

A přišly už další nabídky?
Podobné nabídky někdy 
dostanu, ale ne vždy je 
přijmu. Musím cítit, že 
danému tématu mám 
co nabídnout a že se do 
projektu hodí.

Novým albem jste vzdala 
úctu svým rodičům, kteří pro vás 
představují dvě slunce. Kdo nebo 
co vám v poslední době prozářilo 
pochmurné dny? 
Moji nejbližší. Mám silné pouto se 
svou rodinou, s dospělými i dětmi,  
a vždy, když je vidím, slyším, tak 
mám radost, že je mám. Kdykoliv 
přijdou chmury, jsme tu jeden pro 
druhého. 

Album uvádí text: Vítejte ve 
světě Dvou sluncí. V nekonečném 
prostoru, kde je snění dovoleno. 
Stačí se na chvíli ztišit a zastavit. 
Stát se tím, kdo pozoruje. O čem 
vy ráda sníte?
Na životě mám ráda, že když člověk 
sní, opravdu se svým snům oddá  
a vyšle myšlenku, představu, co by 
rád, co by si přál, tak se sny začnou 
plnit. Můj život je toho důkazem. 
Spousta snů se mi totiž už splnila. 
Vždy mě bavilo povídat si s dětmi 

o jejich představách a snech, jsou 
tak bezprostřední, že nám často 
připomínají, že můžeme vystoupit 
z dennodenních starostí a běhu 
a zkrátka se zasnít. Kdykoliv jsem 
nevěděla kudy kam, začala jsem 
si představovat nějakou situaci, ve 
které bych se cítila dobře, abych 
se mohla posunout a uvědomila 
si, co opravdu chci, kudy toužím jít  
a následně jsem začala hledat cestu 
a většinou ji našla. 

Kde jste čerpala inspiraci  
k textům písní, ať už Bílý den, Je 
krásné být milován, Závrať či Ne-
topýr? Jsou výpovědí něčeho, co 
se vám v životě stalo?

 Bílý Den je hlavní postava  
z románu Jacka Londona. Je pro 
mě symbolem člověka, který se 

přestane hnát za bohat-
stvím ve formě peněz  

a moci, nýbrž si uvědomí, 
že největším bohatstvím 
je jeho rodina a láska  
k nim. Také mě inspi-

roval můj táta, který 
má velmi blízko k přírodě  

a souzní s ní a vždy nás učil, že  
s poctivostí nejdál dojdeme. Jak 
krásné je být milován je píseň, ke 
které mě inspirovaly zákonitosti 
kvantové fyziky a také prosté 
uvědomění si toho, že láska i hory 
přenáší. Závrať je zase vášnivá pí-
seň, tlukot srdce, jenž nelze zastavit,  
a Netopýr je noční introvertní sklad-
ba. Často se mi stává, že skládám  
v noci, kdy se svět kolem úplně uti-
ší. Ideální čas pro snění, přenášení 
se do různých příběhů a na různá 
místa.

Na albu jste pracovala společně 
s Jakubem Zitkem. Jaká byla vaše 
spolupráce?
S Kubou spolupracuju už pěknou 
řádku let. Nejen, že se mnou hraje 
už přes deset let v kapele, ale také 
se kdysi ujal projektu Pár míst. Po-
mohl mi realizovat nejeden z mých 
snů. Je to skvělý muzikant, ale také 

skladatel. Pomáhá mi psát písně, 
ale umí napsat i aranže pro různá 
hudební tělesa. Vždy si hodně po-
vídáme o tom, co bych si přála, co 
slyším a následně detailně pracuje-
me na každém taktu té či oné písně. 
Společně tvoříme, diskutujeme  
a nasloucháme novým příběhům.

Shodli jste se vždy na všem?
 Samozřejmě že ne vždy se shodne-
me, ale Kuba má se mnou trpělivost 
a také ctí zásadu, že ve výsledku to 
bude album s mým jménem, takže 
umí ustoupit a řídit se tím, co si pře-
ju. A naopak mu zase někdy dám za 
pravdu já. 

Zaujal mě klip k písni Tělo 2086, 
který naráží hodně na současnou 
dobu, kdy se lidé i kvůli covidu 
přestávají potkávat a komuni-
kovat mezi sebou tváří v tvář  
a prakticky se stávají „otroky“ 
sociálních sítí.  
S nápadem napsat píseň o bu-
doucnosti přišel tehdy Kuba, líbilo 
se mi to, hned nás začal napadat 
text a různé hrozby, které by mohly 
přijít někdy v budoucnosti, ale tehdy 
ještě o covidu nebyla nikde žádná 
zmínka. Shodli jsme se na tom, že 
jedna z nejhorších věcí, která nás 
může potkat, je ztráta lidskosti. Že 
nás pohltí anonymní, virtuální svět  
a že se na sebe už nikdo neusměje, 
jeden druhému nepodá ruku, lidé se 
přestanou objímat, vídat a nakonec 
i milovat. Píseň jsme začali nahrávat 
a přišel nouzový stav. Nedalo nám 
to, oslovili jsme režiséra Vítka Bělo-
hradského a natočili klip. Důležitý 
zvrat v této písni je závěrečný spe-
ciál, kde se zpívá: „Přímo v nás, Vy-
růstá, Magická, Stíhá nás, TOUHA.” 
Touha po kontaktu, po mezilidských 
vztazích, po přímé komunikaci  
a setkávání se. I když je téměř celá 
píseň apokalyptická, vše nakonec 
dopadne dobře, protože bez lidské 
blízkosti se žít nedá. 

Jak jste na tom se sociálními 
sítěmi vy sama? 
Nikdo z mého okolí ani já sama 
nejsme závislí na sociálních sítích. 
Komunikuju tak pouze se svými 
fanoušky a příznivci, abych jim po-
dávala zprávy o novinkách, o hud-
bě, kterou tvořím, a o koncertech, 
kde můžou slyšet vše naživo. Jinak 
sociální sítě nepoužívám. 

A co sociální izolace v době 
covidu?
Chyběly mi hlavně koncerty, inter-
akce s publikem, živá hudba. Jinak 
jsem se smířila s tím, že je třeba pod-
stoupit nějaká opatření, i když byla 
často zmatená, možná i nesmyslná  
a člověk měl pocit, že ho stále 
omezují v jeho vlastní svobodě, ale 
snad už bude jen lépe. 

aneta Langerová: můj život je důkazem toho, že se sny mohou splnit

Nejenom zpěvačka. Aneta Langerová představí v Otrokovicích album Dvě slunce.
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Dočetla jsem se, že nejenom 
že ráda posloucháte zajímavé 
rozhovory, ale že i ráda fotíte. 
Co například?
Poslouchám rozhovory s lidmi, kte-
ří mají co říct, učím se tím a rozšiřu-
ju si obzory, je to taková moje sou-
kromá škola. Fotím, co vidím. Když 
jsme nekoncertovali, chodila jsem 
s fotoaparátem po Praze a fotila at-
mosféru města, pohyb lidí, kocha-
la se světlem a rozum mi zůstával 
stát nad tou zvláštní prázdnotou, 
která ve všech městech nastala. 
Také fotím ráda na chalupě u táty, 
jsou tam krásná zátiší, která si tu  
a tam vyfotím a vzpomenu si na 
své dětství a někdy fotím a natáčím  
i své blízké. 

Neuvažujete, že byste v bu-
doucnu zkusila udělat i výstavu 
vašich snímků?
O tom neuvažuju. Je to můj koní-
ček, ale zatím nejsem tak daleko, 
že bych chtěla své fotografie nějak 
prezentovat. Možná ten čas někdy 
nastane, ale tam nyní nedohlédnu. 
Těší mě, že nedělám monotónně 
jen jednu věc, ale že mě může obo-
hacovat spousta různých činností. 

O vás je známo, že kromě zpí-
vání, kterému jste se věnovala 
odmala, jste také závodně hrá-
la tenis. Jak jste na tom dnes se 
sportováním, máte ještě na něj 
čas?
Sportu jsem si užila za svůj život 
dost. Vždy mě bavil, dal mi dobrý 
základ do života, nejen fyzickou 
sílu, ale hlavně mě naučil jisté dis-
ciplíně, přijímat výhry i porážky  

a také mě naučil, že užívat si sport, 
nebo cokoliv jiného, je důležitější 
než vítězit nebo být nejlepší ze 
všech. Radost je základ a tu teď 
mám, když si třeba zacvičím jógu, 
díky které se udržuju v kondici.

Hodně lidí si vás stále spo-
juje jako s vítězkou prvního 
ročníku SuperStar. A i já jsem 
ten první ročník sledovala. Jak   
s odstupem času na tuto soutěž 
vzpomínáte? Díky ní jste si totiž 
nastartovala kariéru. 
Soutěž mi dala nejen mnoho zku-
šeností, ale také možnost dělat to, 
co mě baví. Jsem spíš introvert, a 
tak jsem hodně bojovala s po-

zorností, kterou mi soutěž do živo-
ta přinesla. Celý život se mi obrátil 
vzhůru nohama, byl to intenzivní 
čas plný radosti, ale i pochybnos-
tí, zda to všechno ustojím. Ale za 
pár let po skončení soutěže se mi 
podařilo najít větší rovnováhu a jít 
cestou, o které jsem snila. Také díky 
lidem, kteří stáli pevně za mnou, ať 
už to byla má rodina, zejména pak 
můj bratr Nikola, který mi dodnes 
dělá manažera a spolupracujeme 
už téměř dvacet let, tak i naši blízcí  
a přátelé, kteří nám pomáha-
li zorientovat se ve světě hudby  
a podporovali nás na každém 
kroku. 

Myslíte si, že bez SuperStar 
byste to takto daleko také do-
táhla?
Nepřemýšlím nad tím, co by bylo, 
kdyby…věřím, že každý z nás má 
nějakou cestu, věřím v život a můj 
život mi přinesl tuto cestu. Jsem za 
ni moc ráda. Soutěž byla jedním  
z důležitých impulzů, ale také je 
důležité udržet směr a pečovat  
o to, co mi bylo dáno, a tak se se 
svým týmem snažíme dělat maxi-
mum pro to, abych tuto možnost 
hrát a zpívat lidem stále měla. Ono 
to jde vlastně samo, když nás to 
stále baví a naplňuje.  

Jste s některými soutěžícími, 
kteří byli s vámi, v kontaktu? Ať 
už s Tomášem Savkou, Šárkou 
Vaňkovou či dalšími?
Nedávno jsme si napsali třeba  
s Tomášem Savkou a popřáli si vše 
dobré do dalších let.

Někde v rozhovoru jste se zmí-
nila, že pokud máte čas, ráda si 
projdete město, ve kterém vystu-
pujete. Chystáte se vyrazit i do 
Otrokovic?
Těším se do každého města, i když 
ne všude máme tolik času na pro-
cházky, někdy se však podaří najít 
v našem programu chvíli a alepoň 
se projdeme po náměstí a blízkém 
okolí. Zlínský kraj jsme v minulosti 
navštívili mnohokrát, ale do Otro-
kovic jsem se doposud ještě nepo-
dívala, a tak se těším, že poznám 
další město a jeho hudební příz-
nivce. Věřím, že si užijeme krásný 
večer, zazpíváme a zanotujeme si 
spolu naživo.    Šárka Šarmanová

1)  Béla Kálmán ve hře vražda v salónním kupé 
řekl temné maďarské slovo eremu, což znamená:
a. Druh čabajské klobásy
b. Elektrárna
c. Maďarská kletba
2)  Rudolf Piskáček o korepetitorovi Josefu tesár-
kovi z Českých velenic – Das ist ein holztscheche, 
což v překladu znamená:
a. Dubová palice
b. Dřevěný Čech
c. Čech jako poleno
3) Jak se jmenoval vězeň č. 21, který se tajnou 
chodbou prokopal až k „hospodě na mýtince“?
a. Kulhánek
b. Kájínek
c. Babinský

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„Můžeš podlézt, ale pak se musíš zase narovnat.“ 

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka: 
1) a. pořídil pro 
Divadlo an der 
Wien klavírní 
výtah
2) c.  Karel
3) b. Je to běs

Výhercem ori-
ginálního ple-
cháčku a dalších 
drobných dárků  
se stává: A. G. 
Mühlbergerová.
 Gratulujeme!

Správné odpovědi můžete zasílat buď e-mailem na: redakce @otro-
kovickenoviny.cz, nebo zavolat do Turistického informačního centra na 
tel.: 571 118 103, nejpozději do 5. března. Nezapomeňte na sebe zanechat 
kontakt, kde vás můžeme informovat o případné výhře.  

Nejvyšší ocenění dobrovolných 
hasičů a titul Zasloužilý hasič se  již 
od roku 1978 uděluje v Přibyslavi. 
A právě ten si přivezl i člen Sboru 
dobrovolných hasičů Kvítkovice Jiří 
Čáp. Za celoživotní dobrovolnou 
činnost mu osobně poděkovala  
i starostka města Hana Večerková, 
která si jej pozvala na radnici.   

Pan Jiří Čáp je u dobrovolných 
hasičů více než 50 let. Za tu dobu 
se věnoval celé řadě činností. Zažil 
nespočet zásahů, při kterých po-
máhal nejenom chránit majetek, ale 
také  zdraví osob. „Zejména náročné 
bývaly zásahy v době, kdy mrzlo. 
Měli jsme pod nohama led a museli 
jsme lézt na střechu,“ zavzpomínal 
oceněný hasič. U této náročné práce 
zůstal nejenom díky své manželce, 
ale i svým dlouholetým kolegům, 
kteří jej podporovali. 

 I když už se hasičské činnosti ak-
tivně nevěnuje, má dalšího koníčka. 
Již více než 10 let je velitelem parní 
stříkačky z roku 1907 od firmy Ně-
mec, která je světovým unikátem 
zapsaným v Guinnessově knize re-

kordů. Společně s kolegy s ní objíždí 
soutěže i výročí hasičských spolků 
doma i za hranicemi, kde sklízejí další 
úspěchy.

„Každý, kdo dlouhodobě věnuje 
svůj čas dobrovolné činnosti a po-
moci druhým, si zaslouží pozornost  
a ocenění. Těší mě, že jsem se  mohla 
s panem Čápem potkat a vyslech-
nout si jeho životní příběh ve služ-
bách dobrovolných hasičů, kteří tvoří 
důležitou součást města a spolupo-
dílí se na jeho kultuře,“ uvedla sta-
rostka města Hana Večerková.   

Titul „Zasloužilý hasič“ je nejvyšší 
ocenění dobrovolných hasičů. Jde 
o výběrové vyznamenání, které se 
uděluje jen členům – hasičům, kteří 
svojí celoživotní prací přispěli k roz-
voji dobrovolného hasičstva. Udě-
luje se zpravidla po 5 letech po udě-
lení medaile Za mimořádné zásluhy 
při dodržení délky 35 let členství  
a dovršení 60 let věku.  Titul udě-
luje výkonný výbor Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Nositel titulu 
obdrží medaili, diplom a klopový od-
znak.   (vac)

starostka poděkovala zasloužilému hasiči

s kapelou. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na zajímavý akustický zážitek.
 Foto: helena Kadlčíková
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PŘIPRAVUJEME NA dUbEN: 2. 4. REVIVAl NIght – Noc lEgENd 6, 6. 4. cEstoVAtElská stŘEdA s JAkUbEM gREschlEM, 
7. 4. MňágA A ŽďoRP – koNcERt, 10. 4. VítáNí JARA, 24. 4. dětské PŘEdstAVENí

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 | březen 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

JAN ANtoNíN bAŤA doMA I zA MoŘEM
Výstava se koná u příležitosti odhalení pomníku J. A. Bati v Otro-
kovicích a nabízí hned dvě expozice najednou. Součástí vernisáže  
v pondělí 7. března bude i promítání filmů s tématem života J. A. Bati. 

Komentovaná prohlídka výstavy spojená s besedou o životě JAB. 
Výstavou návštěvníky provede a o životě JAB pohovoří spoluau-
torka obou dílčích výstav, historička Muzea jihovýchodní Moravy 
Mgr. Hana Kuslová. Výstava potrvá do 3. dubna 2022.

velký sál

VeRNiSáž
pondělí

7. 3.
18 hod.

XIV. FotosAloN
Každoroční setkání Fotoklubu Beseda Otrokovice, tentokrát s hosty ze 
spřáteleného Fotoklubu Příbor. Dozvíte se něco z historie, ale hlavně si 
můžete prohlédnout více než 40 fotografií členů Fotoklubu. Vernisáž 
proběhne v pátek 4. 3. od 18 hodin, samotná výstava potrvá do 27. března.

VeRNiSáž
pátek

4. 3.
18 hod.

vstup
volný

úterý

1. 3.
19 hod.

dEštIVé dNy
Americké drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním příběhem. 
Richard Krajčo získal Cenu Thálie 2012 za mimořádný jevištní výkon, 
David Švehlík se umístil v širší nominaci. Drsnou a emotivní inscenaci 
o přátelství, vině a odpuštění napsal Keith Huff, režie v divadle Ungelt 
se ujal Janusz Klimsza.

vstup

volný

vstupné
520 Kč
490 Kč
460 Kč

Městská 
galerie

Městská 
kavárna
vstupné

90 Kč

22. MěstskÝ PlEs
Moderuje a baví populární komik ZDENĚK IZER. Slavnostní předtan-
čení DANCE STUDIO STARLIGHT, v průběhu večera ve velkém sále  
i v kinosále zatančí EVANS DANCE, taneční studio Zlín. Hudba ve 
velkém sále: skupina KOLOREZ, v kinosále Kamil Dyják (do 22.30 hodin) 
+ diskotéka DALIBORA DĚDKA a ZDEŇKA ČÍKA (od 23.00 hod.).  
V Městské kavárně po celý večer cimbálová muzika DENICA, v piano-
baru KAMIL DYJÁK (od 23.00 hod.). Welcome drink, bohatá tombola, 
losování stolů, zábavní fotokoutek. Součástí vstupenky pro dvě osoby 
láhev vína. Hlavním partnerem plesu je Koloidní stříbro, s. r. o.

sobota

26. 3.
19.30 hod.

o sPoRtoVNí sláVě
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, kolektivů a trenérů města 
Otrokovice za rok 2021. Večerem s bohatým programem provází 
sportovní redaktor a komentátor Petr Svěcený.

pátek

11. 3.
19 hod.

vstupné

150 Kč

CeSTOPiSNá
STřeDA
středa

9. 3.
18 hod.

sRí lANkA – za vůní kari, čaje a tuk-tuků
Další Cestopisná středa s promítáním, tentokrát s místním cestovatelem 
a dobrodruhem Robertem Bazikou. Srí Lanka, kterou již Marco Polo 
nazval nejkrásnějším ostrovem světa, láká cestovatele po celá staletí. Je 
faktem, že málokterý kout na naší planetě může nabídnout takovou roz-
manitost a množství přírodního i kulturního bohatství. 

velký sál

Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá velký sál, 
kinosál

kavárna,
bar

vstupné
490 Kč
390 Kč

KOMeNTOVANá
PROhLíDKA

úterý

29. 3.
16 hod.

Klub přátel historie města Otrokovice ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně a s podporou města Otrokovice zve na:

j. a. baťa – komentovaná prohlídka
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Plán akcí na únor 
a březen 2022 

Do 28. února 
ONLiNe ÚNiKOvá hRa 
Vyzkoušejte naši online úni-
kovou hru. Čekají na vás úkoly 
inspirované olympijskými hrami 
v Pekingu
Kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz

14. února– 31. března
výtvaRNá sOutěž  

DOmácí maZLíČeK
středisko tlumačov
Prostřednictvím kresby, malby, 
koláže atd. výtvarně zpracujte 
zadané téma. Obrázek přines-
te do kanceláře DDM Sluníčko 
nejpozději do 31. března. Práce 
mohou být různých formátů, 

maximálně však A3, a musí být na 
druhé straně opatřeny popiskem 
s údaji: jméno autora, věk, škola 
a kontakt. Porota vybere v každé 
kategorii 3 nejlepší díla a jejich 
autoři budou oceněni pěknými 
cenami. Všichni účastníci získají 
malou odměnu.
Kontakt: 
bezdickova@ddmslunicko.cz

26. února 
tvoření pro dospělé
centrum volného času Baťov
9–14 hodin
cena 400 Kč
Ve výtvarné kavárně pro dospělé 
si užijete příjemný sobotní relax 
při kreativním tvoření. Naučíte 
se techniku tečkování a domů 
si odnesete vlastní tečkovanou 
mandalu na plátně ve velikosti 
40 x 40 cm. Na akci je nutné se 
přihlásit.
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz

4.–5. března 
Nocování na centru
centrum volného času Baťov
 17–10 hod. 
cena: 330 Kč
Nocování pro děti od 7 do 12 let. 
Těšit se můžete na soutěže, hry, 
diskotéku a spoustu další zábavy. 
info: kozeluhova@ddmslunicko.cz

18. března 
sluníčkový den
středisko trávníky
15–18 hod.
vstup zdarma, tvoření za po-
platek
Přijďte k nám strávit odpoledne, 
připravena bude tělocvična a her-
na. Budete si moci vyrobit svíč-
ku, dekoraci z dřevěných lamelek  
a keramický výrobek
Kontakt: ticha@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 zodpovídají rodiče. 
herna má omezenou kapacitu!
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

www.ddmslunicko.cz

Až do 5. března hostí Městská gale-
rie Otrokovice díla skupiny REU-
NION III, společenství předních, 
především zlínských a brněnských 
výtvarníků. 

Návštěvníci galerie se mohou 
pokochat kolekcí děl 18 umělců. 
Zahrnuje drobné malby, tisky, 
kresby, fotografie a objekty sym-
bolicky zastupující práci autorů, 
kteří v Brně vstupovali na profe-
sionální výtvarnou scénu v době 
společenských změn přelomu 
osmdesátých a devadesátých let. 

K vidění jsou také práce několika 
generačně starších uměleckých 
souputníků, kteří v minulosti vy-

stupovali v pozici pedagogických 
a uměleckých autorit této nefor-
málně semknuté společnosti umě-
leckých přátel.

S určitou licencí lze uvnitř 
shromážděného společenství 
rozlišovat prolínající se skupinky 
autorů spojených s Kamennou ko-
lonií, Havlíčkovou partou z peda-
gogické fakulty a vlastní stolovou 
společností „od Schodů“ která 
se neformálně setkávala v tradici 
pátečních večerů a vernisážových 
oslav.

Výstava je otevřená od úterý do 
neděle vždy od 14 do 18 hodin. 
Vstup je zdarma.  (red)

městská galerie představuje díla osmnácti moravských umělců

vernisáž. K vidění jsou malby, tisky, kresby i fotografie.   Foto: Rozumění
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sPOLeČeNsKá KRONiKa

Dne 11. ledna uplynuly 4 roky od úmrtí mého manžela 
Jiřího POhOŘaLéhO. Moc nám chybíš, Jirko! Jako manžel 
a parťák, tatínek Elišky a Jirky, dědeček pěti vnoučat. Stále 
vzpomínám s rodinou a Tvými přáteli. Manželka Eliška

Dne 11. ledna jsme vzpomněli  9. smutné výročí, kdy nás opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr  
a strýc, pan vladimír PLáŠeK. Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka Helena s rodinou

Dne 12. ledna by se dožila maminka, babička, prababič-
ka, paní Zdeňka ŠaLeNOvá, 90 let.  Vzpomínají dcery  
s rodinami.

Dne 17. ledna by oslavila 82 let paní marie maRtiNcOvá. 
Je tomu rok, co nás opustila, ale v našich srdcích zůstává 
dál. S láskou a úctou vzpomínají syn Radek s rodinou  
a dcera Lenka s rodinou.

Dne 25. ledna uplynulo 6 let, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek a dědeček, pan Oldřich vysLOužiL.  
S láskou v srdci vzpomínají manželka Jarmila, syn Jiří a Milan 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 26. ledna tomu byly již 3 roky, co nás opustil Jiří  
PaLiČKa. Manžel, tatínek, bratr, strejda, kamarád… Stále 
s láskou vzpomínáme.

Dne 2. února uplynul 1. rok, co nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Rudolf 
ZLámaL. S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou  
a vnuk s rodinou.

Dne 2. února uplynulo 10 let, co nás navždy opustila paní 
milena PaPieRNíKOvá. S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcery Simona a Jana s rodinami.

Dne 3. února uplynulo 11 let od úmrtí pana Rudolfa  
PetŘíKa. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 3. února uplynulo 14 let od úmrtí pana Karla vOBeJDy. 
S láskou vzpomínají manželka Magda a děti s rodinami.

Dne 6. února tomu bylo 25 let, co nás opustil náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan augustin ŘeZNíČeK. Za celou 
rodinu a všechny, co ho měli rádi, vzpomínají vnuci Gustav 
a Jan s rodinou.

Dne 9. února uplynulo 20 let, kdy nás opustil 
pan milan LaNGeR. Dne 7. března si při-
pomeneme 5 let od úmrtí pana Romana 
LaNGeRa. S láskou vzpomínají Dáša a Milan 
s rodinami.

Dne 10. února jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí na-
šeho manžela, tatínka, dědečka, pana Jaroslava NaDě. 
Vzpomíná manželka, dcery Monika, Markéta s rodinami. 
Děkujeme za vzpomínku.

Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš 
chybět do konce života. Dne 12. února  uplynul první rok od 
úmrtí pana ing. Františka sméKaLa. S láskou na něho 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Smutek je cena, kterou platíme za lásku.  Kdo jste znali a měli 
rádi pana Jaroslava tRČaLu, pozvedněte číši a připomeň-
te si jeho nedožité 75. narozeniny, které bychom společně 
slavili 13. února. Už třetí rok nám moc chybí. Manželka  
a dcery s rodinami 

Dne 14. února uplynulo 15 let, kdy nám navždy odešel náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav BiČaN.  
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Anna, syn Ja-
roslav a dcera Kateřina s rodinami.

Dne 14. února uplynulo 7 let, kdy nás navždy 
opustil tatínek, pan František OceLíK,  
a dne 30. března vzpomeneme 4. smutný rok 
od úmrtí maminky, paní anny OceLíKOvé.  
S láskou vzpomíná rodina.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 
21. února uplyne 5 smutných let, co nás navždy opustil 
náš tatínek, dědeček, manžel, pan Jaroslav KaDLeČíK.  
S velkou láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

Dne 23. února nás před 3 lety navždy opustila jediná dcera 
Lucie mahĎáKOvá. Zůstává stále v našich srdcích a vzpo-
mínkách. Děkuji všem přátelům, kamarádům a kolegům za 
vzpomínku. Maminka s rodinou

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne  
23. února uplyne 1. smutný rok, kdy nás navždy opustil pan 
Jiří PŘíhODa. Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Dne 23. února uplynou tři smutné roky, co nás navždy 
opustil náš nejlepší tatínek, dědeček a tchán Jaroslav 
PROKeŠ. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná 
dcera s rodinou.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala cestička 
jen. Kytičku květů Ti můžeme dát a se slzami v očích vzpomí-
nat. Dne 24. února vzpomeneme 4. výročí úmrtí našeho 
milovaného syna, bratra a vnuka, pana Jana mahDaLíČKa. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 2. března uplyne již 15. rok, kdy nás navždy opustil 
manžel a dědeček slavomír ŠeNOvsKý. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 
3. března to bude první smutný rok, co nás navždy opustil 
manžel, tatínek a milující dědeček Jaromír DOLaNsKý.  
S láskou vzpomíná manželka Zdena a syn Radim s rodinou. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
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BLahOPŘáNí

iNZeRce 
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

Kancelář na ulici Havlíčkova, 
hned za křižovatkou směr 

k vlakovému nádraží mezi 
pekárnou a realitní kanceláří, 

u zastávky autobusu č.55 
nebo č.70.

Prodám 4 zimní pneu, najeto 
700 km, rozměry 215/60 R17, i se 
stojanem. Cena 4 000 Kč. 
tel.: 602 381 037

Dne 8. ledna oslavil pan tomáš miZeRa 85. narozeniny. Drahý tatínku, 
když se tehdá v nebi stála fronta na senzačního tátu, stál jsem děsně 
dlouho, ale vím, že to mělo smysl! Krásné 85. narozeniny, hodně štěstí, 
hlavně zdraví a Boží požehnání a mnoho dalších let tomu nejlepšímu 
tátovi na světě přejí dcery Ivana, Anna a syn Jaromír, vnučky Katka  
a Tomáš, pravnuci Sárinka, Barunka, Viktor a Laurinka.

K  Tvým narozeninám Ti chceme přát, ať se stále usmíváš a máš život rád. 
Pevné zdraví, žádné vrásky, to Ti přejem všichni z lásky. Dne 17. února oslavil 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan antonín císaŘ, krásné 90. 
narozeniny. Vše nejlepší přeje rodina.

Dne 4. března oslaví naše maminka marie Klvaňová 75 let. Děkujeme Ti 
za obětavost a za to, že jsi milující maminkou, babičkou i prababičkou. 
Přejeme hodně zdraví a spoustu radostí. 

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

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

Registrace do celorepublikové 
květnové výzvy Do práce na kole, 
koloběžce, pěšky nebo poklusem  
2022, ale i v kombinaci s MHD dle 
pravidel (DPNK 2022), začala již  
1. února  a potrvá do 30. dubna. 

Zlín, Otrokovice a okolí se 
společně zapojí již podeváté. 
Obě města se loni umístila v po-
čtu přihlášených účastníků za 
celou republiku v první desítce. 
Ve Zlíně, Otrokovicích a okolí se 
minulý rok zapojilo do kampaně  
1 133 cyklistů, koloběžkářů, 
chodců a běžců. Ve Zlíně to 
bylo 587 nadšenců a v Otro-
kovicích 546 účastníků. Překo-
ná letos Zlín slavné číslo 700  
v počtu přihlášených? Zlín totiž 
slaví v roce 2022 výročí 700 let od 
první písemné zmínky. 

V rámci republiky se loni přihlá-
silo rekordních 22 114 účastníků 
a účastnic z 51 měst. Společně  
v květnu ujeli, nachodili a uběhli 
skoro 5 425 000 km. Zároveň 
ušetřili téměř 700 tun emisí CO2, 
což je zhruba takové množ-
ství, jaké absorbuje 700 stro-
mů za 100 let. Město Otrokovi-

ce získalo titul CYKLOMĚSTO  
ROKU 2021! Zlín se umístil na  
2. místě. 

Rozvoj bezmotorové dopravy je 
jedno z mála pozitiv, která přinesla 
celosvětová pandemie covidu-19. 
Počty cyklistů i pěších výrazně 
vzrostly i v ČR. K mapování vyu-
žívání cykloopatření  může svými 
anonymizovanými daty o svých 
cestách přispět i každý účastník 
Do práce na kole.

V soutěži DPNK 2022 se hodno-
tí především pravidelnost bez-
motorového pohybu. Na týmy, ale  
i jednotlivce čeká  řada velmi pří-
jemných cen. Například každý člen 
vítězného vylosovaného týmu zís-
ká krásnou koloběžku. Soutěžící se  
mohou těšit i na květnové akce na 
triko nebo nákrčník, stejně tak sní-
daně zdarma a různé akce od regi-
onálních partnerů.  Zaměstnava-
telé mohou soutěžit také o titul 
Cyklozaměstnavatel roku. Minulý 
rok se vyhlašovaly výsledky v Ot-
rokovicích, letos to bude 9. června 
ve Zlíně na náměstí Míru.
Bližší informace naleznete na   
www.dopracenakole.cz.  (red)

Odstartovala registrace Do práce na kole

Velikou radost udělal otro-
kovické Charitě výsledek 
letošní Tříkrálové sbírky.  Ta 
vynesla bezmála tři čtvrtě mi-
lionu korun. Peníze pomůžou 
lidem, kteří nemají lehký osud.

Lidé se po roční pauze mohli  
8. ledna těšit na osobní setkání 
se skupinkami koledníků, kteří 
do jejich domovů přišli popřát do 
nového roku 2022. Jen ve třech 
místech (Komárov, Halenkovice, 
Kvítkovice) koledování nebylo 
možné. Právě tam, ale i v ostatních 
obcích Charita po loňské zkušenosti 
rozmístila statické pokladničky.

„Další ročník sbírky je úspěšně za 
námi. Jsme moc rádi, že tentokrát 
naši koledníci mohli vyrazit do te-
rénu a tváří v tvář se setkat s našimi 
dárci,“ uvedl za otrokovickou Cha-
ritu koordinátor sbírky Jan Žalčík.

Z tváří všech koledníků i jejich 
vedoucích bylo patrné, že lidé jejich 
návštěvu přivítali s radostí. Svou 
štědrostí pak potvrdili známou 
pravdu, že právě v časech těžkých 
se dokážeme více semknout a po-
máhat si. To dokládají i výsledky 
letošní sbírky. Celková částka vy-
stoupala na 738 828 Kč. Je důležité 

říct, že podle pevně daného klíče 
zůstane 65 % z této částky přímo  
v Charitě Otrokovice. Tyto 
prostředky budou využity na pří-
mou pomoc konkrétním žadate-
lům z Otrokovic a okolí a na některé 
projekty služeb Charity. 

I nadále, a to po celý rok, je 
možné podpořit Tříkrálovou sbírku 
formou online koledy na www.
trikralovasbirka.cz.

„Děkujeme všem našim dárcům 
za jejich přízeň, koledníkům i jejich 
vedoucím za účast i všem ostatním 
dobrovolníkům, kteří nám jakkoli 
pomáhali,“ dodal na závěr Žalčík.  

Děkujeme, že pomáháte s námi! 
Každá koruna pomáhá.

    město (obec)       Částka
    Žlutava        46 093
    Pohořelice       38 336
    Halenkovice       23 425
    Oldřichovice       16 879
    Tlumačov        71 214
    Komárov          9 170
    Napajedla     166 837
    Spytihněv       71 144
    Otrokovice    294 607
    Vitar Zlín         1 123
    ceLKem    738 828
 charita Otrokovice

tříkrálová sbírka vynesla přes 700 tisíc



OtROKOvicKé NOviNy

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

„Až budeš chodit do školy, teta ředi-
telka ti dá slabikář.“ Důležitý hovor  
s tímto sdělením vedla doma se svým 
mladším bratrem, předškolákem, 
jedna z našich prvňaček. Ze slabikáře, 
který dostali jako překvapení, měli 
totiž prvňáčci opravdovou radost. 

Po koronavirových omezeních 
mají letošní žáci prvního ročníku 
konečně možnost užívat si toho, na 
co jsme byli tradičně zvyklí. Kromě 
slavnostního předávání slabikářů 
letos mohl chodit Mikuláš, proběh-
ly projektové dny – Čertovská  
a andělská školička, prvňáčci už byli 
společně v divadle anebo je čeká 
scénické čtení. 

Poslední lednový den, kdy se 
předává vysvědčení, mívají prvňáč-
ci slavnostní školní oběd. Letos se 
v krásně prostřené jídelně, kterou 
vyzdobili žáci partnerských tříd, po-
dávala všemi oblíbená kuřecí čína  
s hranolky. Prvňáčci byli staršími žáky 
na počest svého prvního vysvědčení 

obslouženi jako v luxusní restaura-
ci. Na stolech je čekaly jmenovky, 
vzorně připravené ubrousky i pří-
bory, starší kamarádi jako správní 
vrchní s ubrouskem na předloktí. 
Takže nejen, že prvňáci viděli, jak 
má slavnostní prostírání vypadat, 
ale jeho příprava byla samozřejmě 
zkušenost i pro starší spolužáky. Jak 
říkala prvňačka Julinka: „Cítila jsem 
se jako princezna.“ Tak věříme, že na 
svůj den s prvním vysvědčením tedy 
prvňáčci skutečně nezapomenou. 

Přichází druhé pololetí … a když 
všechno půjde hladce, vrcholem 
tohoto školního roku na Mánesce 
budou pro některé třídy prvního 
stupně školy v přírodě. Za nor-
málních okolností by to nebylo nic 
mimořádného, ale po dvou sezonách 
koronavirového odříkání by to mohl 
být (a my věříme, že bude) signál, že 
se kompletně a se vším všudy vra-
címe k běžnému školnímu životu. 
 vaše máneska 

Ještě před koncem loňského 
roku čekala na druháky zajímavá 
exkurze. Společně se školní dru-
žinou navštívili filmové ateliéry 
ve Zlíně, aby se podívali, jak 
se tvoří animované pohádky.  
A nejenom to. 

V rámci zábavného a vzdě-
lávacího programu ve Filmovém 
uzlu mohly děti proniknout 
do příběhu z aktuálně při-
pravovaného seriálu O prasátku 
Lojzíkovi. Dále je čekalo téma 
Po stopách nosu. Celá skupinka 
byla rozdělena do pátracích 
týmů, které se vypravily do 
hlubokého lesa, aby tam nalezly 
ztraceného kamaráda a zároveň 
zjistily, jaká zvířátka v lese žijí. 

V krásném a hravém prostředí 
expozice nazvané Tvořivý chlí-
vek děti nejen skládaly příběh 
inspirovaný knížkou o prasátku, 
ale mohly si i volně hrát, soutěžit 
a nakonec si vyrobit odznáčky 
na památku.

Mimo tento program jsme si 
prohlédli i ojedinělou výstavu 
modelů aut různého stáří i zna-
ček a také nás upoutaly vitríny 
s nádhernými, umělecky zpra-
covanými loutkami v kulisách 
starých příběhů.

Na závěr jsme poděkovali 
paní lektorce z Filmového uzlu 
za poutavé vyprávění a přívětivý 
přístup k dětem.
 Petra hoferková,
 ZŠ T. G. M.

Napsat dopis nebo pohled. To je 
dovednost, kterou už umí málo-
který školák. A právě to se rozhodli 
změnit ve družině ZŠ T. G. Masaryka, 
která navázala kontakty se školou 
v Chrudimi. Žáci 6. oddělení na 

podzim loňského roku napsali svým 
spolužákům z Čech první psaní  
a netrpělivě pak čekali na odpověď. 

Z důvodu častých karantén se 
však odpovědi nakonec opozdi-
ly a přišly teprve po Novém roce.                          
Nic to však nemění na tom, že z do-
pisů měli všichni obrovskou radost. 

Jako překvapení žáci objevili  
v obálce také plyšového červíka, 
který dostal jméno Alík. 

Žáci v družině na nic nečekali 
a už se opět pustili do psaní, aby 
svým kamarádům z Chrudimi 
mohli co nejdříve poslat odpověď. 
A protože by je chtěli seznámit  
s místem, kde žijí a chodí do ško-
ly, rozhodli se ke svým dopisům 
přibalit také turistické známky  
a pohlednici Otrokovic. 

Doufáme, že naše psaní dopi-
sů bude inspirací nejen pro další 
školní družiny, ale především pro 
děti samotné, které místo SMS zpráv 
raději napíší z dovolené dopis nebo 
pošlou pohled. vychovatelky ŠD, 
 ZŠ T. G. M.

Často se stává, že od starších za-
slechneme povzdech: Ty dnešní 
děti vůbec nečtou, čtení je ne-
baví… U nás na Trávníkách to 
ale neplatí. 

Naši vyučující připravují pro děti 
hodiny, ve kterých se je snaží pro 
čtenářství nadchnout a ukázat jim, 
proč knihy lidem přináší radost  
a obohacují jejich volný čas.

 Slyšeli jste o čtenářských 
dílnách? Právě ty jsou v naší ško-
le náplní několika hodin českého 
jazyka. O co jde? Tam děti prostě 
čtou. Knihy si vybírají ve školní 
knihovně, kterou máme bohatě 
vybavenou díky našemu Sdružení 
rodičů, které poskytlo nemalé fi-
nanční prostředky pro nákup po-
pulárních a hodnotných publikací.

Čtenářskou dílnu vede učitel, 
který děti předem seznámí s tím, 
co mají při čtení sledovat, čeho si 
všímat, co je cílem hodiny. Někdy je 
to hlavní postava, někdy prostředí 
či čas příběhu, jindy třeba spisovný 

či nespisovný jazyk, který autor po-
užívá. Děti si pak v učebně najdou 
pohodlné místo, příjemnou polo-
hu, vyberou si knihu, která je něčím 
zaujme, a pustí se do čtení. Každý 
čte něco jiného a vzájemně se ne-
ruší. Po nějaké době čtení končí 
a děti vzájemně sdílejí zážitky  
z úryvku, který je zaujal, diskutují 
o zadaném úkolu a poslouchají ná-
zory druhých. Mnohdy se stane, že 
si vypůjčenou knihu po skončení 
hodiny odnášejí domů, aby si ji do-
četly, protože je nadchla. 

Že čtení rozvíjí fantazii, pod-
poruje myšlení a zlepšuje vyjad-
řovací schopnosti, je všeobecně 
známé. A právě toto jsou důležité 
dovednosti, které se snažíme na-
šim dětem předávat. 

Pro učitele je největší odměnou 
dobře odvedená a smysluplná 
hodina. Co je víc, než když děti po 
skončení výuky řeknou: Paní uči-
telko, a budeme zase brzy číst?
 Češtináři ze ZŠ trávníky

Čtení je nejlepší učení

Julinka: „cítila jsem se jako princezna“iNZeRce

Jako v restauraci. Prvňáčky obsloužili jejich starší spolužáci. Foto: ZŠ mánesova

Školní družina si dopisuje s žáky z chrudimi 

Dopisy. Otrokovičtí školáci získali nové 
kamarády. Foto: ZŠ t. G. m

Návštěva ve filmových 
ateliérech
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I přes nepříznivé podmínky pro 
tradiční fungování skautských od-
dílů, které panovaly v průběhu roku 
2021, je členská základna střediska 
po roce opět o něco vyšší. 

Otrokovické skautské středis-
ko mělo ke konci ledna celkem 
115 členů. To je o 27 více než  
v roce minulém a zároveň nejvíce 
za posledních minimálně 25 let. 
Celkem je ve skautském středis-
ku v Otrokovicích registrováno  
5 oddílů všech věkových ka-

tegorií, do kterých chodí 92 
dětí! To vše díky skvělým a obě-
tavým vedoucím, kterým patří 
velké poděkování za přípravu 
programu v nepříliš ideální době  
a v obtížných podmínkách, kdy 
část minulého roku nemohl pro-
bíhat plnohodnotný program,  
a také za přípravu a realizaci čtyř 
letních táborů. Děkujeme také všem 
rodičům za projevenou důvěru, za 
přízeň a podporu!

Zájem o skautování nás velice 

těší, a to i v tomto nezvyklém ob-
dobí. Zároveň jsme si vědomi, že 
na nás také klade vysoké poža-
davky – udržet a zvyšovat kvali-
tu našeho programu, vychovat  
a vzdělat dostatek odpovědných 
a kvalifikovaných vedoucích, dr-
žet krok s dobou a nabízet dětem 
dobrodružný, zajímavý a moderní 
program.

Důležitou součástí skautské 
výchovy je i klubovna, která nám 
poskytuje potřebné zázemí.  
V posledních letech jí věnujeme 
mimořádnou péči, která by nešla 
realizovat bez finanční podpo-
ry města Otrokovice. Za to a za 
vstřícný přístup vedení města se 
sluší poděkovat. Loni se nám po-
dařilo zrekonstruovat střechu, letos 
dokončíme rekonstrukci vnitřního 
dřevěného obložení.

Oddílové a družinové schůz-
ky probíhají každý týden, a tak je 
v klubovně denně živo. K tomu 
jednou za měsíc některá víkendová 
akce, průběžně práce na klubovně 
a o prázdninách chystáme 4 tábory. 

Chcete se k nám přidat? Pište na 
e-mail otrokovice@skaut.cz nebo 
volejte na 777 335 916. Vice infor-
mací naleznete  na www.skaut.cz
 Petr medvěd Foltýn,
 vedoucí skautského střediska

 
PLyNOseRvis - sRNec

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

Tel.: 604 988 815

skautů v Otrokovicích přibylo, je jich nejvíce za posledních 25 let iNZeRce

Na výpravě. Skauti podnikají během celého roku nejrůznější zajímavé výpravy. 
 Foto: skauti Otrokovice

Jsme nedílnou součástí města 
Otrokovic, i když naším zřizova-
telem není samotné město, ale 
Zlínský kraj. Naše škola sídlí 
„na Štěrkáči“ v Otrokovicích, 
a proto jako součást Otrokovic 
nás všude vnímají. Například 
v Brně v krajské soutěži od-
borných dovedností nazvané 
„Učeň Instalatér 2022“ vyhrály 
Otrokovice. A to hned dvakrát.

Naše škola, Střední průmyslová 
škola Otrokovice, vyslala do soutě-

že dva své žáky, kteří v konkurenci 
zúčastněných škol vybojovali 1. a 2. 
místo. Paráda! Nejenže je to úžasný 
úspěch našich žáků, ale taky 
úspěch školy, potažmo pedagogů, 
a doklad toho, že i po distanční vý-
uce mohou děti oplývat vědomost-
mi a dovednostmi. 

Krajské kolo soutěže se usku-
tečnilo ve středu 12. ledna v Brně 
a reprezentovali nás žáci třetího 
ročníku Adam Řihák a Michal Ka-
dlčák pod vedením učitele od-
borného výcviku Tomáše Divily. 
Kluci byli velice dobře připraveni 
a zvládli obě části soutěže, jak pí-
semný test teoretických znalostí, 
tak i praktickou část. Adam s Mi-
chalem dobře ustáli velký tlak na 
psychiku v časově limitovaných 
praktických úkolech a suverénně 
vyhráli i v kategorii družstev.  
V jednotlivcích skončil s nepatrným 
náskokem před svým spolužákem 
na 1. místě Michal Kadlčák a na 
2. místě Adam Řihák. Oba žáci si 
svým umístěním zajistili postup 
do celorepublikového finále, kte-
ré se uskuteční jako doprovodný 
program Mezinárodního stavební-
ho veletrhu v Brně.

Děkujeme za úžasnou repre-
zentaci školy a přejeme jim hodně 
štěstí ve finále. sPŠ Otrokovice

Itálie, Čína, Mexiko nebo třeba 
Amerika, ale i Česko. Základní ško-
la T. G. Masaryka byla v týdnu od 
17. do 21. ledna doslova světová. 
A to díky tamní školní kuchyni, 
kde proběhla akce „Týden mezi-
národní kuchyně“, na které spolu-
pracoval také školní parlament  
a žáci výtvarné výchovy.

Školáci i pedagogové tak měli 
možnost pochutnat si na vy-
braných jídlech z různých koutů 
světa. 

V pondělí si strávníci zaplnili bři-
cha italskými špagetami, úterní 
den byl ve znamení české klasiky,                                      
kde si mohli vybrat mezi buchtami 

s povidly a koprovou omáčkou. 
Středeční kuchyně zabrousila do 
Číny a paní kuchařky strávníky po-
hostily vepřovým kung-pao s rýží. 
Čtvrtek patřil mexické polévce  
a klasické plněné tortille. Pátek 
pak byl laděn do amerického 
stylu. Na stole tak nechyběly  kuře-
cí stripsy a americké brambory.

Ačkoliv byl personál kuchyně 
kvůli probíhající pandemii ve 
velkém oslabení, paní kuchařky 
se svého úkolu zhostily se vší pa-
rádou a každý den na žáky i peda-
gogy  čekal originální a výborný 
oběd.  Barbora huňková,

 ZŠ T.G. M.

sPŠ Otrokovice vyhrála dvakrát

Nejlepší. Adam s Michalem postoupili 
do republikového finále.  Foto: sPŠ

Školáci ochutnali speciality světové kuchyně 

tradiční mexická. Školáci mohli také ochutnat plněnou tortillu a mexickou 
polévku.  Foto: ZŠ t. G. m.
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K  umístění odchycených psů 
v katastru Otrokovic využívá 
radnice již řadu let útulky ve 
Zlíně a v Bulharech na Břec-
lavsku. Jejich kvalitu prověřují 
pracovníci města při osobní 
kontrole.

Město se zařízením v Bulha-
rech spolupracuje od roku 2009, 
kdy vzhledem k množství psů 
umístěných v dosud spolupracujících 
útulcích v Kroměříži a Zlíně nebylo 
možné psa nikam umístit. Po ná-
vštěvách několika zařízení a jednání 
s jejich provozovateli se v té době 
nejlépe jevil právě útulek Bulhary. Psi 
zde měli odbornou péči, odpovídají-
cí zázemí, přívětivý přístup majitelů  
a dobré reference od lidí, kteří si zvíře 
z tohoto útulku odvezli. Kontrola ze 
strany města ale při výběru útulku 
nekončí. Pracovníci sem pravidelně 
dojíždějí a mají možnost zhodnotit 
poskytovanou péči. „Útulek v Bulha-
rech splňuje všechny předpisy. Navíc 
majitelka útulku bere svou práci jako 
poslání a za roky fungování přesně 
ví, co platí na kterou psí bolístku, ať 
už je v hlavě, nebo na těle,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí 

Anna Pšejová. O tom, že útulek od-
povídá všem požadavkům, svědčí 
i závěrečná zpráva Státní veterinární 
správy o kontrole v zařízení, která 
proběhla v prosinci 2021.

Od začátku spolupráce bylo  
v tomto útulku umístěno 101 psů, 
z toho šest psů za poslední tři roky. 
„Považujeme za velmi nekorekt-
ní zprávy, ve kterých se uvádí, že 
zvířata zde umístěná mají nejistou 
budoucnost a není o ně náležitě po-
staráno. Pro taková tvrzení neexistují 
žádné reálné důkazy ani podklady, 
které by něčemu takovému vůbec 
nasvědčovaly. O každém psu se vede 
v útulku evidence, kde je dohleda-
telné, kdy byl přijat i kam a kdy byl 
umístěn,“ reagovala Anna Pšejová 
na informace o nejisté budoucnosti 
psů v tomto útulku, které se objevily 
na sociálních sítích.

Obec má ze zákona povinnost 
postarat se o psy nalezené, odchy-
cené, případně o psy, jejichž majitel 
je momentálně v léčebném zařízení 
nebo zemřel a není, kdo by se psa 
ujal. Kam se psi následně umístí, je 
věcí samosprávy města. „Právě za 
tímto účelem má město zřízeny zá-

chytné kotce pro první dny a smlou-
vy s útulkem ve Zlíně a v Bulharech, 
pokud se majitel o psa nepřihlásí  
v době, kdy je v záchytném kotci. Je 
ale možné psa adoptovat i přímo 
ze záchytných kotců, nový majitel 
však musí počítat s tím, že psa bude 
muset vrátit původnímu majiteli, 
pokud se do čtyř měsíců od nálezu 
přihlásí,“ vysvětlila postup v případě, 
že pes nemá majitele, Anna Pšejová  
s tím, že postup při odebrání psa ma-
jiteli je odlišný. „Naproti tomu jsou 
psi, kteří jsou umístěni do předběžné 
náhradní péče, protože je jejich ma-
jitel týral a nemohl jim zabezpečit 
potřebné životní podmínky. Takoví 
psi podléhají rozhodnutí správního 
orgánu ve správním řízení. Správní 
řízení je vedeno v režimu státní 
správy, kterou město vykonává  
v rámci své přenesené působnosti  
a do těchto rozhodnutí nemůže 
představitel města, kterým je sta-
rosta či  starostka, ani jiný orgán 
samosprávy zasahovat. Tyto psy na 
stránkách města nezveřejňujeme, 
jelikož jsou pořád v osobním vlastnic-
tví, majitel je známý a nejsou určeni  
k adopci,“ dodala Anna Pšejová.

Město Otrokovice je s oběma 
spolupracujícími útulky spokojeno. 
„Nemáme žádné důvody měnit za-
řízení pro umisťování psů. Oba útulky 
jsou prověřené a poskytují zvířatům 
vše, co potřebují, o tom není pochyb. 
V doprovodu dalšího zastupitele jsem 
se byla osobně přesvědčit v útulku  
v Bulharech, zda tam funguje vše, 
tak jak má. Vyžádala jsem si eviden-
ci psů, které si odvezli noví majitelé. 
V této evidenci je přesně uvedeno, 
komu a kdy byli psi předáni. Na první 
pohled se může zdát, že podmínky 
pro umístění psů nejsou na nejvyšší 
úrovni, ale poskytují vše potřebné. 
Naopak jako výhodu vidím velký 
oplocený pozemek, kam jsou psi 
pouštěni z kotců, aby se proběhli. 
Zprávy, které denně dostávám  
a napadají útulek, nejsou podloženy 
žádnými dohledatelnými materiály 
a v případě, že jsem o ně požádala, 
nebyly mi dodány. Naopak majitelé 
útulku zodpověděli všechny dotazy 
a podložili je také odpovídajícími 
doklady,“ uzavřela starostka města 
Otrokovice Hana Večerková.

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

Z ReDaKČNí POŠty

Tak jak si vedeme aneb Co jsme 
museli čichat v roce 2021?

Pod výše uvedeným titulkem již tra-
dičně dáváme občanům Otrokovic 
informaci týkající se reportovaných 
výskytů obtěžujících zápachů v roce 
2021. Tento rok byl ve znamení trva-
jící covidové výzvy, která intenzivně 
ovlivňuje naše životy. Navzdory tomu 
se ukázalo, že řadě občanů Otrokovic 
nebylo i za těchto podmínek lhostejné 
životní prostředí.  Nerezignovali na 
daný stav, nelenili a mj. reportovali již 
čtvrtý rok elektronickou cestou výskyt 
obtěžujících zápachů ve městě. 

Tímto příspěvkem chceme nejen 
těmto aktivním občanům, ale celé ve-
řejnosti poskytnout v koncentrované 
podobě zpětnou vazbu. Děkujeme od-
boru životního prostředí za poskytnutí 
podkladů, které jsme vyhodnotili.

V r. 2021 bylo občany registrováno 
224 výskytů zápachů a celkem 139 
zapáchajících dnů. Průměrně byla 
relativní četnost výskytu zapáchají-
cích dnů pro jednotlivé typy zápachů 
za celý rok následující:  spáleninový  
(10 %), kafilerní (20 %), gumárenský  
(62 %), čistírenské kaly (4 %), potravi-
nářský (2 %), hnůj-mrva (2 %).  Ve sle-
dovaném období byl celkový výskyt 
obtěžujících zápachů průměrně v kaž-
dém měsíci ve více než 11 dnech, což 
je velmi blízké stavu v předcházejícím 
roce. A to není nic potěšujícího. Abso-

lutně dominantním byl opět výskyt 
gumárenského zápachu (100 dnů  
v roce), přičemž intenzita zápachu byla 
občany převážně hodnocena stupněm 
silně obtěžující až nesnesitelný zápach.

Vlivy gumárenského zápa-
chu na zdraví vnímali občané  
v pořadí: nevolnost (35 %), nega-
tivní vliv na psychiku (29 %) a bo-
lest hlavy (16 %). Vlivy kafilerního 
zápachu na zdraví vnímali občané  
v pořadí výskytu: negativní vliv na 
psychiku (44 %), nevolnost (24 %),  
a nutkání na zvracení (16 %).

Ze záznamů o výskytech zápachů  
vyplývá, že velmi exponovanými ob-
lastmi se jeví např. ulice Nerudova, Pří-
stavní, Stojanova, Nádražní, Mánesova  
a Vrchlického. 

Kdy už nebude víc než třeti-
nu roku v Otrokovicích zápach?                                                                            
Otázka pro odpovědné úředníky 
města, kraje, vedení města a vedení 
firem-původců zápachu. K tomu 
můžeme napomoci i my, občané, zá-
jmem a tlakem na naše zastupitele. 
Formu angažovanosti představuje  
i zapojení do monitoringu výskytů zá-
pachů využitím elektronického hlášení 
na stránkách  http://www.otrokovice.
cz/problematika-zapachu-elektro-
nicke-hlaseni/ms-10651/p1=10651.

 ing. Jaroslav Bořuta, csc.,
  předseda spolku Za lepší životní 
 prostředí v Otrokovicích
 Redakčně kráceno 

Útulky spolupracující s městem jsou prověřenými institucemi

výstavy představí sídlo J. a. Bati i jeho život v Brazílii

Jan Antonín Baťa by 7. března 
oslavil 124. narozeniny. U příleži-
tosti výročí jeho narození bude 
odhalena nejenom jeho socha  
v parku před hotelem Spole-
čenský dům, ale ve městě se 
uskuteční také  zajímavé výstavy  
a komentovaná prohlídka. Ty  
v Městské galerii Otrokovice pořádá 
Klub přátel historie města Otrokovi-
ce (KPHMO) společně s Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Ač přesvědčením a srdcem Če-
choslovák a velký vlastenec, byl 
Jan Antonín Baťa donucen velkou 
část svého života prožít v Brazílii.  
I tam však zanechal nesmazatelné 
stopy. Těm bude také věnována 
výstava  s názvem „Jan Antonín 
Baťa doma i za mořem“, která se 
uskuteční v Městské galerii Otro-
kovice a skrývá v sobě hned dvě 
výstavy najednou. První z nich 
nese název „Ve vile Jana Antonína 
Bati“, která návštěvníky zavede 
do jeho zlínského sídla. Druhá,  
s názvem „Tehdy tu byla džungle 
aneb baťovská kolonizace v Brazí-
lii“, seznámí zájemce především 
s poválečným osudem ve vlasti 

nespravedlivě odsouzeného prů-
myslníka a ekonoma na jihoame-
rickém kontinentu. „Návštěvníci 
tak budou mít příležitost poznat 
Jana Antonína Baťu jak v intimitě 
jeho zlínského domova, tak v pů-
vodně neprostupných brazilských 
pralesech, ve kterých tento ne-
zdolný muž nepřestal naplňovat 
své vize a budoval od píky nová 
města a továrny,“ přiblížil dále je-
den z členů KPHMO Petr Klokočka. 
Vernisáž se uskuteční 7. března  
v 18 hodin a výstava potrvá až do 
3. dubna. 

Nedílnou součástí vernisáže 
bude také promítání dvou filmů  
s tématem života J. A. Bati – „Brazil-
ské stopy JAB“ a dokument ČT 
„Šumné stopy – Brazílie, Jan An-
tonín Baťa“. Tímto dokumentem 
návštěvníky provede akademický 
architekt David Vávra.

Ještě více se mohou návštěvníci 
o Janu Antonínu Baťovi dozvědět 
v rámci komentované prohlídky 
výstavy „Jan Antonín Baťa doma  
i za mořem“, která se uskuteční  
29. března v 16 hodin. Prohlídka 
bude také spojena s besedou o živo-
tě J. A. Bati. Výstavou návštěvníky 
provede a o životě bratra Tomáše 
Bati pohovoří spoluautorka obou 
dílčích výstav, historička Muzea 
jihovýchodní Moravy Hana Kuslová. 

Vstup na obě akce je zcela zdar-
ma.  (šar)



OtROKOvicKé NOviNy

Opět potvrdili, že ve své vě-
kové kategorii patří v repub-
lice mezi nejlepší. Mladší 
žáci Panthers Otrokovice 
opanovali v hale na Štěr-
kovišti nultý ročník turnaje 
Panthers Cup 2022.

„Kluci vyhráli srdcem turnaj, kte-
rý měl obrovskou kvalitu,“ ocenil 
výkon týmu trenér mužstva Aleš 
Langer, který ho vedl s Tomášem 
Ťopkem a Josefem Štouračem 
mladším. Každý tým mohl porazit 
každého a po ukončení základní 
části by vítěze turnaje nedokáza-
la určit ani profesionální sázková 
kancelář.

Turnaj vznikl částečně na popud 
litvínovských Bivojů, se kterými se 
Panteři loni utkali ve finále dvou 
prestižních akcí v Brně a v Liber-

ci a mezi týmy vznikla sportovní 
rivalita. „Chtěli jsme zjistit, jak jsou 
na tom kluci v porovnání s těmi 
nejlepšími. Pozvali jsme ještě zlín-
ské Lions a Vítkovice, které trénuje 
Bára Husková, otrokovická rodačka 
a hráčka superligového družstva 
Vítkovic,“ představil Langer účast-
níky turnaje.

Ve skupině se střetl každý s kaž-
dým, přičemž Panteři remizovali 
3:3 s Litvínovem, přestříleli Zlín 
10:8 a podlehli Vítkovicím 0:2. 
Skupiny vyhrály Vítkovice s bilan-
cí dvou vítězství a jedné porážky, 
Panteři měli spolu s Litvínovem 
stejný počet 4 bodů, za nimi skon-
čil s jednou výhrou a dvěma po-
rážkami Zlín.

Play off pak nabídlo nevídané 
drama. Nejdříve Vítkovice porazily 

v nájezdech Zlín, když vyrovnaly  
v poslední minutě díky vlastní 
brance soupeře. Druhé semifiná-
le mělo jednoznačnější průběh  
a Panteři po svém nejlepším výko-
nu na turnaji s přehledem zdolali 
Bivoje Litvínov 5:2 a vrátili jim tak 
dvě loňské finálové porážky. V ná-
sledujícím zápase o třetí místo měli 
více sil Litvínovští.

Finále se dlouhou dobu vyvíjelo 
ve prospěch Vítkovic, které se už 
v 9. vteřině ujaly vedení a první 
poločas Panteři prohráli 0:2. Pak 
ale vydolovali poslední zbytky sil, 
soupeře hrajícího s větším počtem 
hráčů začali přehrávat a během 
devíti vteřin dokázali srovnat.  
A protože další svoje šance ne-
využili, o vítězi turnaje rozhodly 
až nájezdy a jejich sedmá série.  
V té proměnil i svůj třetí nájezd le-
dově klidný Jan Ťopek a Vítkovice 
naopak svůj pokus nevyužily.

„Nemá cenu nikoho vyzdvi-
hovat. Bylo to kolektivní vítězství,“ 
zdůraznil Aleš Langer.

O úspěšnou reprezentaci klu-
bu se zasloužili brankáři Martin 
Niklfeld, Patrik Silný a hráči do 
pole Jan a Jakub Ťopkové, Tadeáš 
Fojtík, Jonáš Konior, Jakub Kračina, 
Adam Langer, Lukáš Vyoral, Robin 
Hasík, Kryštof Zuzaník, Lukáš Zelík, 
Tomáš Kulhánek a Adam Martínek.

„Věřím, že jsme tímto založili tra-
dici a příští rok se tady zase sejde-
me,“ dodal Aleš Langer.
 Navláčil Panthers Otrokovice

mladší žáci ovládli skvěle obsazený Panthers cup, finále vyhráli v nájezdech

Čistá radost. Finálový zápas s Vítkovicemi byl až do poslední vteřiny napínavý. O vítězi rozhodly až nájezdy. 
 Foto: Panthers Otrokovice

PŘIJĎ FANDIT PANTERŮM! 
Aktuální rozpis zápasů naleznete 

na našich stránkách!

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

PanthersOtrokovice
www.panteri.cz

panthersotrokovice

Nádherný výkon předvedly házen-
kářky TJ Jiskra Otrokovice, které se 
15. ledna zúčastnily turnaje starších 
žákyň v Kuřimi. Po bojovném výkonu 
nejprve porazily Třinec 14:10, Kuřim 
18: 9, Zubří 17:12, Hodonín 15: 9, a za-
slouženě se tak umístily na 1. místě. 
A to nebylo zdaleka vše. Otrokovická 
házenkářka Linda Máčalová byla 
vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. 

Pochvalu si však  zaslouží celý tým ve 
složení: Karolína Hrabalová, Natálie 
Kolářová, Darja Máčalová, Linda Má-
čalová, Melánie Mrázková, Andrea 
Stužková, Ema Šindelářová, Daniela 
Kramlová, Eliška Brázdilová, Adéla 
Gabrhelíková, Karolína Hřibová, 
Adéla Pinkavová, Sabina Vlčková. 
 hana hrubčíková,
 trenérka

Klusácká dostihová stáj HOPE Ot-
rokovice, kterou reprezentuje os-
miletý Kadet Misi manželů Jana  
a Petry Klimešových z Otrokovic, 
pod vedením trenéra a jezdce On-
dřeje Komlóšiho, ukončila sezonu  
v listopadu loňského roku.

A jak se jim dařilo? Oba repre-
zentovali na dostihové dráze  
v Praze-Velké Chuchli, Ostravě- 

-Bravanticích, Slušovicích a Bra-
tislavě, kde se v mezinárodní 
konkurenci umístili na třetím místě.  
Z dvanácti startů se Kadet Misi 
umístil 1krát na prvním místě, třikrát 
na druhém a třetím místě, jednou na 
čtvrtém, třikrát na pátém a jednou 
bez umístění. Děkujeme všem, co 
nám fandí.  Pavlína vrublová,
 stáj hOPe

házenkářky ovládly turnaj starších žákyň v KuřimiKlusácká stáj má za sebou úspěšnou sezonu

spolu. Z dvanácti startů získali sedm umístění.   Foto: Karel Němec Pohár. Pravidelné tréninky se děvčatům vyplatily.  Foto: tJ Jiskra–házená
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+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz
www.gyotr.cz

V e š k e r é  i n f o r m a c e  o  s t u d i u
naleznete  na s t ránkách školy

S ledu j te  www.gyo t r . c z

Prípravné kurzy pro žáky,
kterí podají na gymnázium

prihlášku ke studiu,

ZDARMA!

22/2 2022

9 –17 hod.

26/2 2022

13 –18 hod.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude upresneno
Sledujte www.gyotr.cz
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správná odpověď ze str. 4:  Cyklisté na každé pozemní komunikaci a tedy i na stezce  a) musejí jet jen jednotlivě za sebou

Obrovský úspěch slaví osm-
náctiletá rychlobruslařka 
Zuzana Kuršová z Otrokovic.  
V závodě juniorského Světové-
ho poháru v Innsbrucku získala 
svěřenkyně Petra Nováka hned 
čtyři cenné kovy – dvě zlaté  
a dvě stříbrné medaile. 

Ne nadarmo se o Zuzce říká, 
že je následovnice Martiny Sáb-
líkové. Její sportovní úspěchy  
v rychlobruslení totiž rok od roku 
stoupají a její jméno už začínají sklo-
ňovat i světová média. Důkazem toho 
jsou Zuzčiny letošní lednové úspěchy 
na Světovém poháru. Rodačka z Ot-
rokovic nejprve skončila druhá v zá-
vodu na tři kilometry a stejnou příčku 
obsadila i v týmovém sprintu, který 
jela společně s Veronikou Antošovou 
a Nikol Nepokojovou. 

Další závody už byly zlaté. Nej-
cennější kov se jí podařilo získat 
v závodu na 1 500 m a dále pak 
v závodu s hromadným startem. 
„Mám z toho opravdu radost. 

Zvlášť po loňské sezoně, kdy bylo 
kvůli pandemii hodně obtížné 
trénovat,“ pousmála se Zuzka.  
O týden později obsadila 4. místo 
na MS juniorů v závodu na 1 500 
m.  Od bronzu českou rychlobrus-

lařku dělilo jen 43 setin sekun-
dy. Zuzka aktuálně odpočívá  
a především dohání studium, pro-
tože v letošním roce ji čeká ma-
turita. Kromě toho sleduje zimní 
olympiádu v Pekingu, především 

výkony Martiny Sáblíkové, která 
je jejím vzorem.  „S Martinou jsme  
v kontaktu a držím jí pěsti, aby se jí 
soutěže vydařily a přivezla do České 
republiky cenné kovy. Držím jí pěsti,“ 
sdělila rychlobruslařka krátce před 
zahájením her. 

Nechybělo mnoho a na startu  
v Pekingu se představila i sama 
Zuzka. Svěřenkyně trenéra Petra 
Nováka zvládla při kvalifikačním 
závodu v Calgary zajet patnácti-
stovku za 1:59,81, obsadila v B-divizi  
22. místo. Nakonec se stala  sedmou 
náhradnicí pro Peking. „Věřím, že 
příště to vyjde. Mám na to čtyři roky  
a budu pro to dělat maximum,“ 
sdělila Zuzka Kuršová. Tu v nej-
bližších týdnech čekají další tré-
ninky, které se odehrávají převážně 
v cizině. „Moc si jí doma neužijeme, 
to je pravda. Ale jsme na ni pyšní,  
a pokud je to trochu možné, jezdíme 
s ní na závody a fandíme,“ pousmál 
se tatínek Zuzky Tomáš Kurš.

 Šárka Šarmanová

Otrokovická rychlobruslařka Zuzana Kuršová patří ke světové špičce

Úspěšná. Tuto slavnostní chvíli si Zuzka užila hned čtyřikrát. Foto: archiv Z. Kuršové
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