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Z města:
Otrokovické letní 

slavnosti se přesunou 
na Štěrkoviště

RoZhovoR: 
D. Palát o odvrácené 
tváři paralympiády
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Únor 2023     zdarma ~ neprodejné

městský ples nabídl tři taneční parkety 
i bohatou tombolu

moderátorka i zpěvačka. Elegance, přátelská atmosféra i bohatý 
kulturní program. Nic z toho nechybělo na letos již třiadvacátém ročníku 
Městského plesu, který se na půdě Otrokovické BESEDY odehrál 21. ledna. 
Hostem večera a zároveň také moderátorkou byla zpěvačka a herečka Anička 
Slováčková. V rámci programu nechybělo ani taneční vystoupení, bohatá 
tombola či ochutnávka moravského vína. Více fotografií z plesu naleznete 
na následující straně. (šar), foto: martina Fojtíková

Od počátku letošního roku 
hospodařila otrokovická radnice  
v režimu rozpočtového provizoria. 
Jeho definitivní podobu schválili 
zastupitelé na svém posledním za-
sedání. Rozpočet je sestaven jako 
mírně schodkový. Rozdíl mezi pří-
jmy a výnosy je ve výši 7 534 900 
korun. 

Záměrem vedení města při se-
stavování rozpočtu na rok 2023 
bylo zabezpečit chod města vy-
cházející z parametrů rozpočtů 
předchozích let s minimálním 
snížením kapitálových výdajů  
a reflektováním současné situace 
na poli české i světové ekono-
miky. „Návrh rozpočtu na rok 2023 
vznikal v období, kdy rostly nákla-
dy na energie, v důsledku celosvě-
tové energetické krize i v důsledku 
války na Ukrajině. Nejvíce se nás 
dotýká především nárůst cen tep-
la pro město a jeho příspěvkové 
organizace. Elektrickou energii  
a plyn máme vysoutěženou do 
konce roku 2023, proto nárůst  
v jejich cenách není nijak velký. 
Úkolem pro letošní rok v této ob-
lasti bude připravit soutěž pro další 
období. Ta zajistí nejnižší možnou 
cenu, přesto počítáme s nárůstem. 
Rozpočet ovlivnila také vysoká 
míra inflace 15,1 % proti loňské ve 
výši 3,8 %,“ komentovala starostka 
města Otrokovice Hana Večerková.  

Příjmy jsou tvořeny především 
výnosy z daní, nedaňovými příjmy, 
kapitálovými příjmy a dotacemi od 

různých poskytovatelů. Nejvyšší 
je částka daňových příjmů a činí 
403,71 milionu korun, což je celkem 
75,5 % z příjmů. Dotace jsou oče-
kávány ve výši 57,98 milionu korun. 
„Pokud budou během roku dotační 
výzvy na akce vhodné pro město 
Otrokovice nebo jeho organiza-
ce, budou tyto akce zahrnuty do 
rozpočtu města,“ doplnil místosta-
rosta Otrokovic Petr Ťopek.   

Běžné výdaje jsou ve výši 
451,61 milionu korun, což je  
83,3 % všech výdajů. Tyto výdaje 
slouží k zajištění chodu města, jeho 
příspěvkových organizací a také 
pro podporu sdružení a spolků za-
jišťujících ve městě činnosti v soci-
ální oblasti, v oblasti zdravotnictví, 
školství, sportu, kultury a zá-
jmových činností. „Významná část 
běžných výdajů je určena pro soci-
ální oblast – celkem 45,55 milionu 
korun. Celkem 48,51 milionu korun 
jde do oblasti vzdělávání. Nemé-
ně významnou položkou je oblast 
veřejné dopravy ve městě a její ná-
vaznost na příměstskou dopravu. 
Ta činí 69,9 milionu korun a stala 
se druhou největší částkou, kterou 
město vydává z běžných výdajů,“ 
upřesnil Jaroslav Dokoupil, vedoucí 
ekonomického odboru, který se 
podílel na tvorbě rozpočtu.

Kapitálové výdaje představující 
investice města jsou na rok 2023 
ve výši 90,54 milionu korun a činí  
17 % všech výdajů. 

 Pokračování na str. 4

Příjmy ve výši 534 615 550 korun a výdaje ve výši 542 150 450 
korun. To je letošní rozpočet města Otrokovice, který ve středu 
8. února schválili na svém zasedání městští zastupitelé. I letošní 
rozpočet počítá s investicemi. Jejich seznam čítá 90 položek za 
necelých 91 milionů korun.  V plánu je například pokračovat  
v revitalizaci Štěrkoviště či sídliště Trávníky.

Rozpočet města je schválený. 
seznam investic má 90 položek
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obrazem: 23. ročník městského plesu v otrokovicích

v červeném. Slavnostního předtančení se ujala 
Taneční škola  A&A Mědílkovi. 

k poslechu i tanci. Městský ples letos nabídl hned tři taneční parkety s různorodou muzikou. Ve velkém sále 
hrála k poslechu i tanci skupina KOLOREZ.

Lidově. Milovníci lidových písní si mohli společně zazpívat s cimbálovou muzikou Paléska, která bavila návštěvníky v kinosále.

slavnostní. Městský ples zahájili oba 
místostarostové města (zleva) Petr Ťopek 
a Ondřej Wilczynski.

ceny. Zpestřením večera byla tombola. Lidé mohli vyhrát jak drobnosti, tak i hodnotné 
ceny, například láhev vína za více než 6 tisíc korun, pneumatiky či robotický vysavač.

na uvítanou. Milou pozorností pro hosty plesu byl welcome drink.

budnavlacil.cz

Hledáme ↘

Vedoucího zámečnické
dílny, zámečníky.

Nabízíme nově vybavenou
dílnu, nadstandardní finanční
ohodnocení, stabilní zázemí
rodinné firmy a další benefity.
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Vážení čtenáři, 
společně s novým rokem jsme 

také otevřeli kalendář kulturních 
akcí, které pro Vás každoročně 
připravujeme. Na vedlejší foto-
straně aktuálního únorového 
čísla se můžete potěšit foto-
grafiemi z velmi podařeného 
Městského plesu, který byl ukáz-
kou nejenom elegance, ale také 
dobré zábavy. A dost možná že 
právě dnes, kdy držíte v ruce čer-
stvý výtisk novin, se Vám pod 
okny prochází masky v tradičním 
masopustním průvodu, který le-
tos poprvé není jen záležitostí 
dobrovolných hasičů, ale zajistili 
jsme pro Vás také doprovodný 
program se zabijačkovými spe-
cialitami a hudbou na náměstí 
pod taktovkou Otrokovické BE-
SEDY.

Každý měsíc je připravena 
jedna či více městských akcí, 
které, jak doufáme, potěší oko 
i duši návštěvníků. Různorodé 
události ale často nevyužíváme 
jen pro zábavu široké veřejnosti, 
často se jimi snažíme vzdát hold 
a poděkovat. 

V březnu se proto ohlédneme 
například za výsledky, kterých 
dosáhli naši sportovci. Vyhlá-
síme ty nejlepší z nich a ocení-
me je za vzornou reprezentaci 
města, jehož dobré jméno je 
jejich prostřednictvím šířeno za 
hranice regionu a často i České 
republiky. 

Ve stejný měsíc za svou obě-
tavou a příkladnou práci podě-
kujeme také pedagogům. Jsou to 
právě paní učitelky, páni učitelé  
i pedagogové volného času, 
kteří se věnují našim dětem – 
naší budoucnosti. Výchovou  
a vzděláváním postupnými 
krůčky pokládají základy tomu, 
aby se z nich stali slušní a čestní 
lidé, s všeobecným přehledem  
a touhou po vědění. Často to dě-
lají nad rámec svých povinností, 
což si jistě pozornost a naše po-
děkování zaslouží.  

Přeji Vám pěkné nadcházející 
dny. Petr Ťopek, 

 místostarosta 
 

otrokovické letní slavnosti budou nově na Štěrkovišti

otRokovické noviny

Úvodní slovo

Letos si Otrokovické letní 
slavnosti připíšou pořadové číslo 
jedenáct. V předchozích deseti 
ročnících mohli návštěvníci vidět 
celou řadu slavných kapel i uměl-
ců, například loni Vaša Patejdla, Be-
reniku Kohoutovou, Ivana Mládka. 
A letos to bude platit dvojnásob. 
„Jsme nesmírně rádi, že na čer-
vencových slavnostech budeme 
moci přivítat Jelen, Xindl X, Buty či  
Kašpárka v rohlíku. A krásné výročí 
30 let na scéně s námi přijde oslavit 
také kapela Premier,“ informovala 
Alena Velecká, dramaturgyně Ot-
rokovické BESEDY, která slavnosti 
pořádá. 

Jedenáctý ročník slavností 
však letos dozná několika změn. 
Tou nejzásadnější změnou bude 
zavedení vstupného na hlavní 
část programu. „Snažíme se dě-
lat program co nejzajímavější, 
a protože chceme do Otrokovic 
přivést co nejkvalitnější kapely, 
rozhodli jsme se letos po doho-
dě s městem, že slavnosti poprvé 
v historii zpoplatníme,“ vysvětlil 
jednatel Otrokovické BESEDY Filip 
Pastuszek s tím, že vstupné nebu-
de nijak závratné, jako tomu bývá  
v případě některých jiných festiva-
lů. 

„Nechceme se srovnávat s Hole-
šovskou Regatou nebo Vizovickým 
Trnkobraním, pořád bereme v po-
taz, že jde o městskou akci, pro-
to i cena 350 korun na místě za 
jednodenní vstupné je určitě ne-
srovnatelná s jinými komerčními 

festivaly. Navíc pokud si lidé koupí 
vstupné v rámci předprodeje, za-
platí za oba dva dny celkem tři sta 
korun. V ceně je jak pět kapel, tak  
i gastrofestival,“ doplnil Pastuszek.

Další novinkou je zkrácení 
programu ze tří dnů na dva. „Tří-
denní akce je ekonomicky a logis-
ticky náročnější. Navíc aktuální 
problémy zasáhly veškeré segmen-

ty společenského života. Lidé šetří, 
převážně na kultuře a sportu. Proto 
jsme se rozhodli program zkrátit na 
dva dny. Díky tomu můžeme ale 
program opravdu vyšperkovat,“ 
poznamenal dále jednatel Otro-
kovické BESEDY.

Hlavní část programu se letos 
poprvé přesune z parku u Spole-
čenského domu na Štěrkoviště.  
I to má své důvody. „Mnozí obyva-
telé, kteří bydlí v okolí, si opakovaně 
stěžují na hluk. Proto jsme se roz-
hodli hlavní pódium přestěhovat 
do krásného prostředí Štěrkoviště, 
které nabízí celou řadu benefi-
tů. Areál má skvělou dopravní 
dostupnost, je oplocený a díky re-
konstrukci je ideálním místem, kde 
mohou celé rodiny strávit příjemný 
víkend, spojený s poslechem kvalit-
ní hudby, koupáním i sportovním 

vyžitím. Ještě před sezonou město 
dokončí rekonstrukci sociálního 
zázemí, včetně bufetu, nicméně 
v rámci festivalu budou obě tyto 
složky ještě posíleny zvlášť, ale jinak 
je areál Štěrkoviště dokonale připra-
vený,“ vyjmenoval Pastuszek.

Otrokovické letní slavnosti se 
však odehrají i v dalších částech 
města. Chybět nebude scéna  
v Kvítkovicích, kde jako hlavní 
hvězda vystoupí Stanislav Hložek. 
Nově bude do programu zařazeno 
i zrekonstruované přístaviště, kde 
se mohou lidé těšit na cimbálovou 
muziku, regionální kapely a dětský 
doprovodný program. 

Tato dvě místa budou pro ná-
vštěvníky zcela zdarma. „Věřím, že 
se lidem nový koncept slavností za-
líbí a víkend plný zábavy si naplno 
užijí nejen v prostředí Štěrkoviště, 
ale i na dalších místech ve městě. 
Vstupné nám pomůže pokrýt část 
nákladů a můžeme tak nabídnout 
kapely zvučnějších jmen. Přesto 
nechceme zcela opustit formát  
s volným vstupem, proto jsme 
ponechali program také v jiných 
částech města, kam mohou lidé 
přijít pobýt v průběhu slavností 
kdykoliv bez nutnosti vstupné pla-
tit,“ shrnula starostka města Otro-
kovice Hana Večerková.    

Předprodej vstupného na Ot-
rokovické letní slavnosti už je 
spuštěný. V první vlně, která běží do 
dubna, stojí dvoudenní vstupenka 
300 korun, druhá vlna předprodeje 
poběží od května do 14. července, 
což je den před začátkem festivalu. 
Na místě bude stát jednodenní 
vstupné 350 korun. Vstupenky si lze 
zakoupit na webu otrokovickabe-
seda.cz.

 Šárka Šarmanová

Otrokovické letní slavnosti, které se letos uskuteční o víkendu 
15. a 16. července, budou letos ve zcela novém duchu. Program 
se zkrátí ze tří dnů na dva a hlavní koncerty se přesunou na 
Štěrkoviště, kde se mohou lidé těšit na kapely zvučných jmen. 
Zcela poprvé však budou slavnosti také z části zpoplatněny.

PRODEJ OD–DO DVOUDENNÍ RODINNÉ
2+2

JEDNODENNÍ
SOBOTA

JEDNODENNÍ
NEDĚLE

Hlavní pódium: Štěrkoviště Otrokovice
 / cena viz tabulka

Další pódium zdarma: 
Kvítkovice náves | Přístaviště

1. 2.–31. 5. 300 Kč

senioři 65+, děti 7–15 let 50 % ze vstupného, děti do 6 let zdarma

400 Kč
500 Kč

800 Kč

1 100 Kč
1 400 Kč

250 Kč

300 Kč

350 Kč 250 Kč
200 Kč

150 Kč

1. 6.–14. 7.
NA MÍSTĚ

15.–16. 7. 2023
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„Cílem a hlavní myšlenkou 
koncepce restrukturalizace dět-
ských hřišť a sportovišť je mít 
jich ve městě menší počet, ale  
v dobrém technickém stavu, tak, 
aby byla atraktivní, moderní a bez-
pečná,“ vysvětlila starostka města 
Otrokovice Hana Večerková s tím, 
že minimální roční investice do jejich 
údržby je v přibližné výši 2 milio-
ny korun, aby nedocházelo k jejich 
chátrání. 

Ve skutečnosti jde ale do této 
oblasti mnohem větší objem fi-
nančních prostředků. V souvislosti 
s plánovanou restrukturalizací 
dětských hřišť a sportovišť hodlá 
radnice v období let 2022–2026 
takto vynaložit 60 milionů korun. 
„Koncepce předpokládá v jednot-
livých lokalitách města centraliza-
ci dětských hřišť a sportovišť pro 
všechny věkové kategorie, aby zá-
roveň plnila i účel socializační. Vy-
cházíme z toho, že děti jsou rády ve 
společnosti svých vrstevníků, a pro-
to je vhodnější zbudovat jedno větší 
hřiště, které bude plné zábavních 
prvků, než opravit čtyři hřiště malá, 
na kterých by byly jen základní 
herní prvky, jako je třeba pískoviště 
a houpadlo,“ vysvětlila důvody pro 
zvolený postup starostka. 

Z této koncepce vychází i v po-
sledních letech vybudovaný ska-
tepark a pumptrack, ke kterým by 
letos mělo přibýt také parkourové 

hřiště a slackline zóna. „Na Trávníky 
se tak sjíždí mládež z celého  města, 
bez ohledu na to, zda bydlí na tom-
to, či jiném sídlišti. Je to oblíbené 
sportoviště, které se stalo centrem 
free sportů,“ míní starostka. 

Kromě budování nových čeká 
několik hřišť redukce. „Ve velké 
míře se jedná o odlehlá hřiště, 
která zůstávají nevyužitá, nebo  
dříve budované asfaltové plochy, 
které jsou v havarijním stavu a jejich 
návštěvníkům hrozí úraz. Redukce 
spočívá v odstranění nežádoucího 
povrchu i prvků a vytvoření re-
laxačních zón, které budou osázeny 
trávou a vybaveny lavičkami pro od-
počinek,“ dodala Hana Večerková.  

Vzhledem k finanční náročnosti 
postupuje radnice po etapách. 
Na dětském hřišti na Dolním Stře-
du tak aktuálně přibyly posilovací  
a protahovací workoutové stroje. 
Pro toto území je také zpracována 
studie dětského hřiště, která s těmi-
to prvky počítá. Drobné rekonstruk-
ce proběhnou i v lokalitě Horní Střed 
a na Trávníkách v rámci revitalizace 
sídliště. S větší investicí se v příštím 
roce počítá pro kompletní rekon-
strukci hřiště v parku u polikliniky.

V letošním roce na jaře vznikne 
také v ulici Školní, před domem, 
který obývají senioři a sídlí zde  
i klub důchodců, hřiště pro pé-
tanque.  Lenka vaculová, 

 tisková mluvčí

Přibližně devadesát dětských hřišť a sportovišť aktuálně figu-
ruje v dokumentech města, které se zabývají jejich pasportiza-
cí. Řada z nich zůstává nevyužitá. Radnice proto přistupuje  
k jejich restrukturalizaci, některá opraví, jiná se změní na 
odpočinkovou zónu.

Rekonstrukce dětských hřišť: některá 
město zruší, jiná opraví 

Dokončení ze str. 1
Na seznamu investic je více než 

devadesát položek. Nejvýznamnější 
položkou je oblast bydlení, komu-
nálních služeb a územního rozvoje, 
která počítá s výdaji ve výši 37,57 
milionu korun, následuje oblast 
sportu a zájmové činnosti s výdaji 
ve výši 17,79 milionu korun a do-
prava s výdaji ve výši 10,59 milionu 
korun.  S podrobným přehledem 
plánovaných investic se budete 
moci seznámit v dalším vydání Ot-
rokovických novin.

„Rozpočet sestavujeme s péčí 
řádného hospodáře. Snažíme se 
minimalizovat provozní výdaje 
a zachovat míru investic, tak, aby 
město nestagnovalo a přinášelo 
svým obyvatelům stále něco nové-

ho, pěkného a užitečného. Nejde 
ale jen o nové stavby, ale především 
o obnovu stávajících. Proto mezi 
nejvýznamnější investice letošního 
roku bude patřit další etapa revita-
lizace panelového sídliště Trávníky 
za 14,2 milionu korun, pokračování 
revitalizace Rekreační oblasti Štěr-
koviště za 8 milionů korun či projek-
tu Nové Hurdisky za 3 miliony ko-
run. Při sestavování rozpočtu i jeho 
následném schvalování jsme našli 
se zastupiteli shodu, a tak můžeme 
pokračovat v plánovaných akcích 
a vytvářet ve městě podmínky 
pro rozvoj poskytovaných služeb, 
infrastruktury i občanské vyba-
venosti,“ uzavřela starostka.   

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí

Rozpočet města je schválený. 
seznam investic má 90 položek

Dopravní kvíz

 Správné odpovědi najdete na str. 16

1. Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční pře-
jezd, na němž bliká bílé světlo:
a) nejvýše 30 km/h
b) nejvýše 60 km/h
c) nejvýše 50 km/h

2. Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:
a) je nejlepší vyproštění hlavy ve dvou zachráncích, kdy jeden pevně 
svírá hlavu poraněného a druhý opatrně sejme přilbu 
b) nikdy nesundávám přilbu
c) mohu sejmout přilbu jakýmkoliv způsobem

3. křižovatka je místo, v němž se:
a) protínají nebo spojují pozemní komunikace; za křižovatku se po-
važuje i vyústění polní nebo lesní cesty
b) pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepo-
važuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové komunikace 
na jinou pozemní komunikaci
c) protínají nebo spojují dvě pozemní komunikace; za křižovatku se 
nepovažuje místo, které není označeno dopravní značkou „Křižovatka“

Když na služebně Městské policie 
Otrokovice zazvonil jednoho úno-
rového večera telefon, strážníci 
netušili, jaký úkol před nimi stojí. 
Muž nahlásil výtržníka, který pro-
chází sídlištěm, vyvrací popelnice 
a kope do domovních poštovních 
schránek i zaparkovaných vozidel 
tak, až se některým spustil vý-
stražný systém. 

Hlídka okamžitě vyjela na 
místo hlášení na sídlišti Předná-
draží, ale muže na místě nena-
šla. Strážníci ale nechtěli nechat 
situaci výtržníkovi projít, a tak 
pátrali po okolí. Muže odpovída-
jícího popisu spatřili zanedlouho 
v parku u polikliniky. „V momen-
tě, kdy muž hlídku spatřil, dal se  
na útěk. Běžel sídlištěm směrem 
k vlakovému nádraží. Strážníci 
rychle zareagovali na vzniklou 
situaci a rozdělili se. Služební 
vůz sledoval ulici k nádraží a pěší 
hlídka se vydala středem sídliště  
a zjišťovala od kolemjdoucích 
osob, kam se sledovaný muž vy-
dal,“ popsal zástupce ředitele 

Městské policie Otrokovice Karel 
Koňařík. 

Pěšímu strážníkovi pomohlo 
několik všímavých lidí, kteří jej 
nasměrovali k nádraží. Tam se 
mu podařilo zjistit, že výtržník 
utíkal do nádražního vestibulu. 
„Pěší hlídka ihned tyto informace 
předala i kolegům ve služebním 
voze a  ti muže v momentě, kdy  
vycházel z nádražního vestibulu 
ven,  zadrželi a konfrontovali,“ do-
plnil Karel Koňařík. 

Výtržník však strážníkům při-
znal, že pouze na ulici křičel, 
ale popíral, že by do něčeho 
kopal. Na místo byla proto při-
volána státní policie, která si pří-
pad převzala k dalšímu šetření  
a dokazování. „I v tomto případě 
se ukázalo, jak nezbytná je spolu-
práce občanů se strážníky. Díky 
ochotě spolupracovat a podání 
přesných informací se podařilo 
najít a zastavit výtržníka, který by 
jinak možná dál ničil cizí majetek,“ 
vyzdvihl přínos spolupráce s ob-
čany Karel Koňařík. (vac)

městskÁ PoLiciE

muž kopal do aut i schránek, ale nepřiznal se
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Na návrh otrokovických radních 
schválili zastupitelé v letošním roce 
rozdělení 489 tisíc mezi spolky  
a organizace působící v Otrokovicích 
nebo blízkém okolí. Zbytek částky, 
tedy 635 korun, přechází do dalšího 
roku. „Jedná se o nejvyšší částku od 
počátku akce, kdy ji od roku 2008 
do roku 2018 pořádaly soukromé 
osoby pod názvem Pomáháme 
potřebným. V roce 2018 byla po-
prvé akce zajišťována městem Ot-
rokovice, které na krajském úřadu 
zaregistrovalo veřejnou sbírku. 
Ráda bych poděkovala všem, co se 
do sbírky zapojili, ať už veřejnosti, 
která pomáhala koupí občerstvení 
při Rozsvěcování vánočního stro-
mu, a stejně tak společnostem, 
které přispěly na účet sbírky. 
Společnými silami se podařilo na-
shromáždit finanční prostředky  
v rekordní výši, které zůstanou v Ot-
rokovicích a budou pomáhat tam, 
kde je to třeba – handicapovaným, 
dětem i seniorům. Oproti předcho-
zím ročníkům, kdy část prostředků 
směřovala pro organizace v jiných 
městech, letos zůstanou u nás  
a v blízkém okolí,“ uvedla starostka 
města Otrokovice Hana Večerková.  

Spolek Naděje Otrokovice obdrží 
dar ve výši 85 tisíc korun. „Finance 
využijeme k podpoře sociálních 
služeb, kterými NADĚJE pomáhá 

lidem s handicapem, například  
v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, sociálně terapeutické 
dílně, denním stacionáři pro lidi  
s handicapem nebo chráněném 
bydlení,“ uvedl za Naději Otrokovice 
oblastní ředitel Lukáš Šilc. 

Stejnou částku obdrží i or-
ganizace NADĚJE, otrokovická  
o. p. s., která zaměstnává zdravotně 
znevýhodněné a jejíž služby lidé 
znají například v podobě chutné-
ho občerstvení ze svačinkárny 
dnes pod názvem EPES RABES 
CATERING. Uklízí také v bytových 
domech, na veřejných prostran-
stvích nebo provádí jednoduché 
technické práce. „Vzhledem  
k tomu, že zaměstnáváme osoby 
se zdravotním znevýhodněním 
v oblastech gastronomie, úklidu 
a jiných, použili bychom finanční 
prostředky především k nákupu 
provozního vybavení. To nám po-
může zajistit dobrou kvalitu služeb 
poskytovaných našimi klienty a také 
možnost rozšíření nabídky,“ uvedla 
Zuzana Poláková, ředitelka NADĚJE, 
otrokovické o. p. s.

Dalších 85 tisíc korun míří i na 
účet Střediska rané péče EDUCO 
Zlín. To pomáhá rodinám s dětmi 
se zdravotním znevýhodněním 
od narození do 7 let věku dítěte. 
Cílem služby je pomoci rodině  

v náročném životním období sou-
visejícím se zdravotním postižením 
jejich dítěte. „Chtěli bychom podě-
kovat všem, co se do sbírky zapojili 
a přispěli tak i nám na ranou péči. 
Peníze organizace využije na za-
jištění rané péče pro rodiny v na-
šem regionu. Současně bychom rádi 
všechny pozvali na  den otevřených 
dveří, který se uskuteční 26. března  
v Loukách při tradiční pouti. Děti 
se budou moct v EDUCO zapojit 
do zdobení na perníčky či trička 
nebo si koupit hračku z benefičního 
bazárku. Pro rodiče bude připrave-
na lahodná káva a domácí buchty. 
Zájemci budou informováni o rané 
péči a chodu organizace,“ podě-
kovala a zároveň pozvala Šárka 
Štěpáníková, zástupkyně ředitelky 
Střediska rané péče EDUCO Zlín. 

Peníze budou pomáhat také  
v Charitě Otrokovice. „Finanční dar 
ve výši 85 tisíc korun využijeme pro 
potřeby Charity Otrokovice a jejích 
služeb, jako je například Charitní 
domov, Terénní služba rodinám  
s dětmi a jiné,“ uvedl ředitel Cha-

rity Otrokovice Peter Kubala.  Da-
rem ve stejné výši jako předchozí 
organizace, tedy 85 tisíc korun, 
budou podpořeny také předčasně 
narozené děti, kterým prostřednic-
tvím veřejné sbírky pomáhá spolek 
Moraviaman. Charitativní akce toho-
to spolku lidé znají například pod 
názvem NEO CUP nebo NEO DAY 
organizované Sylvií Valouškovou. Fi-
nance pomáhají především na neo-
natologii nemocnice T. Bati ve Zlíně. 

A částku ve výši 64 tisíc korun 
obdrží také Oblastní spolek Čes-
kého červeného kříže Zlín, který 
v Otrokovicích pravidelně pořádá 
osvětové akce, výukové semináře, 
kurzy první pomoci a další.  

Sbírku finančně podpořily 
společnosti: SMO, Rainer, NELL 
projekt, Glycona, Westland, Con-
tinental Barum, PSG Construction, 
RIM CZ, Geostav Invest a. s., Toma  
a. s., Teplárna Otrokovice, Cream 
Real Estate, Moravská skládková, 
KOMA MODULAR, DEZA a. s., TWS.

 Lenka vaculová, 
 tisková mluvčí města

V nové Free time zóně na Trávní-
kách přibude parkourové hřiště. 
Radnice aktuálně na jeho výstavbu 
žádá o dotaci. Celá investice je vy-
číslena na 2,1 milionu korun.  

Moderní sportoviště už nyní na-
bízí sportovní vyžití pro milovníky 
skatu, koloběžek i pumptracku. 
Nyní se svého hřiště dočkají i ti, co 
si oblíbili parkour. Parkour neboli 
l’art du déplacement je druh po-
hybu francouzského původu, jehož 
základem je schopnost dostat se 
z bodu A do bodu B co nejefek-
tivněji, s co nejmenší spotřebou 
energie, hezky a účinně za použití 
vlastního těla, a to prostřednictvím 
výšky, výskoků, přeskoků a lezení. 
K pohybu je možné použít i akro-
batických prvků, salt. 

 „Jde o další rozšíření nabídky 
pro aktivní trávení volného času 
a s tím spojené zlepšení fyzické 

kondice. Vzhledem k tomu, že 
celá zóna je využívána především 
dospívající mládeží, lze ji pova-
žovat za významný prvek pomoci 
při prevenci projevů rizikového 
chování,“ uvedla starostka města 
Otrokovice Hana Večerková. 

 Hřiště bude vybaveno dvanácti 
cvičebními prvky a kvalitní dopa-
dovou plochou. „Jde o variabilní 
stavebnicový systém překážek  
a prvků, které jsou vzájemně kom-
binovány. Hřiště nabídne sestavy 
hrazd a zdí, balanční trubky, tabu-
ret, kůly a sestavy trámů. Plocha 
pod prvky je navržena jako dvou-
vrstvý litý pryžový povrch vyme-
zený betonovým obrubníkem,“ 
popsal vedoucí odboru rozvoje 
majetku Erik Štábl.

 Se zahájením výstavby projek-
tu radnice počítá v první polovině 
letošního roku.  (red)

Radnice žádá o dotaci na parkourové hřiště

Půlmilionový výtěžek z veřejné sbírky pomůže nemocným i handicapovaným
Celkem 489 635 korun se k 31. lednu letošního roku nashromáž-
dilo na účtu veřejné sbírky „Otrokovice pomáhají potřebným“. 
Částka je složená z příspěvků zejména otrokovických společnos-
tí, které pomohly 245 tisíci korunami, a výtěžku z listopadové 
akce při Rozsvěcení vánočního stromu, kdy se podařilo vybrat 
244 635 korun. Zastupitelé rozhodli, že peníze rozdělí mezi  
6 organizací starajících se o potřebné na Otrokovicku. 

...městská knihovna doporučuje

martin moravec:
 Josef mareš: moje případy 

z 1. oddělení
Pozor, začíná výslech! Odpovídat 
bude Josef Mareš, nejznámější 
český kriminalista, bývalý šéf 
pražské mordparty, autor seriálů 
Devadesátky a Případy 1. oddělení. 
Vyřešil stovky vražd a teď vypráví  
o vrazích, obětech i nejzají-
mavějších případech. Zároveň vás 
vezme do zákulisí práce vyšetřova-
tele. Jak se proti zločincům sbírají 
důkazy? Jak probíhají výslechy a co 
všechno se při nich může stát? Kdy 
mu šlo o život a jak se vyrovnával 
se zlem, které viděl?  Vraždí muži 
jinak než ženy? 

tilda kelly: Zachráněný 
tučnáček

Sofie se obává vánočních prázdnin 
v Austrálii, vše se ale změní, když 
najde osiřelého tučňáčka, kterého 
na pláž vyplaví moře. Přeje si toto 
malé stvoření, kterému dala jmé-
no Ejva, zachránit. Sofie s Ejvou 
prožívá zvláštní souznění, protože 
si obě připadají osamělé. Dokážou 
pod vánočním stromečkem najít 
přátelství?

Více doporučených knih najdete na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/knihovnaotrokovice
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Davide, v první řadě bych vám 
ještě jednou chtěla pogratulovat  
k vítězství v Turíně. Jaké máte  
z turnaje dojmy?
Mnoho nechybělo, a to vítězství 
nám uniklo. Začali jsme chybovat,  
a to včetně mě, takže ten dvou-
gólový náskok, který jsme nad 
Norskem měli, jsme poměrně rychle 
ztratili v závěru třetí třetiny. O vítězi 
rozhodlo až prodloužení. Ale jinak 
jsem spokojený. 

Jak proběhly vítězné oslavy?
Asi se budete divit, ale oslavy nebyly 
nijak mohutné. Po cestě zpět jsme 
si v autobuse dali nějaké pivo, ale 
vzhledem k tomu, že velká větši-
na kluků pak odjížděla domů auty, 
tak jsme to slavili až spíše doma  
s kamarády. 

Měli jste možnost ve chvílích vol-
na se porozhlédnout i po Itálii?
Udělali jsme si exkurzi do turín-
ského automobilového muzea  
a to byl moc hezký zážitek, ale jinak 
moc času nebylo. A taky jsem ab-
solvoval návštěvu rybářského ob-
chůdku a tímto byl můj hokejový 
cíl splněn :D 

Spoustu lidí si myslí, že to máte 
něco jako dovolenou. Jaký je vlast-
ní denní program hráče?
Ráno tréninky, pak oběd, pak me-
eting a zápas. Po něm samozřejmě 
odpočinek, protože ráno jedete 
nanovo. Takže věřte, že dovolená 
to opravdu není. Člověk je rád, že 
večer padne do postele. 

Jakým způsobem vůbec probíhá 
trénink české reprezentace? 
Celou dobu jsme se každý týden od 
pondělí do středy scházeli všichni  
v Nymburku, kde jsme opravdu tré-
novali. Teď už to tak není. Tréninky 

probíhají na třech zimních stadio-
nech v republice – v Chomutově, 
Poděbradech a ve Studénce ( 3 dny 
v týdnu v pondělí, středu a pátek). 
Takže každý z nás jezdí do místa, 
které má nejblíže domovu. 

Máte tedy vůbec čas se jako tým 
sehrát? 
Víceméně se na ledě potkáme až 
v rámci prvního předzápasového 
tréninku. Ale musím říct, že to na 
našem týmu není nijak znát. Myslím, 
že jsme soupeře na turnaji v Itálii 
přehrávali.

Loni jste měl možnost zúčastnit 
se paralympijských her v Číně. Tam 
jste nakonec skončili šestí. Ve vaší 
kariéře je to již čtvrtá olympiáda, 
takže můžete srovnávat. Jak na 
tuto svou zatím poslední vzpomí-
náte?
Bohužel, moc dobře ne. A kdybych 
to měl porovnat s předešlými tře-
mi paralympiádami, tak konkrétně 
na tuto poslední bych docela rád  
i zapomněl.

Jak to? Člověk by si myslel, jak 
nebudete doslova plný zajímavých 
zážitků, setkání či příhod.
Už od samého začátku nás čekala 
hromada papírování, vyřizování 
nejrůznějších povolení, protože 
v té době ještě panovaly přísné 
podmínky kvůli nemoci covid-19. 
Denně jsme se museli absolvovat 
testování, jestli nejsme pozitivní. 
Naštěstí nikdo z nás nebyl, protože 
co jsem věděl, tak karanténa tam 
byla opravdu velmi tvrdá. Veškeré 
zápasy se rovněž odehrávaly bez 
diváků, takže to už samo o sobě 
člověku nepřinášelo takovou radost. 
A kromě toho všeho jsme museli 
mít povinně nainstalované i různé 

aplikace, přes něž nás sledovali,  
s kým a kde se stýkáme a co děláme. 

Omezovali vás například i v ko-
munikaci s médii?
Museli jsem si dávat velký po-
zor na to, co řekneme do médií 
a podobně. Musím říct, že to byl 
opravdu nejhorší zážitek ze všech 
olympiád. Nesmělo padnout nic  
o lidských právech, politice či po-
litickém smýšlení, jinak nám hrozil 
velký malér. 

Jak dlouho jste tam byli? 
Tři týdny. A byly to opravdu šílené 
tři týdny. Doslova jsem se modlil, 
abych už byl zase doma v České 
republice, protože kdo to 
nezažil, neuvěří.

Neměli jste tedy ani 
možnost se trochu po-
rozhlédnout po okolí?
Absolutně ne. Hned z 
letiště nás odvezli do 
olympijské vesničky, kde 
nás hlídali ozbrojení vojáci. Ne-
směli jsme z ní ani na krok ven. Takže  
z Číny jako takové jsem neviděl vů-
bec nic, akorát tak cestu na stadion 
a zpět. Nic takového jsem předtím 
nezažil. Ať už jsem byl ve Vancouve-
ru, či Soči, měli jsme možnost se po 
zápase podívat na chvíli ven, zajít si 
do obchodu, kavárny a podobně. 
Jediné, z čeho jsem měl obavy, aby 
nás vůbec pustili domů.

Jak se tam o vás starali?

Co se týká jídla i dalšího servisu, tak 
musím říct, že služby tam byly vý-
borné. Ale to bylo asi tak všechno. 
Já si třeba myslel, že si budu moct 
odskočit na ryby nebo aspoň do 
nějakého rybářského obchodu. Ale 
tam nic takového nehrozilo. Celé tři 
týdny jsme byli zavření na jednom 
místě. Jediný výlet za celou tu dobu 
byla cesta do druhé paralympijské 
vesnice v horách, kde probíhaly ly-
žařské disciplíny.

Měli jste nějaké spojení  
s domovem? 
Byli jsme rádi, že jsme ve vesnici 
mohli používat aspoň Facebook 
a WhatsApp, abychom měli ně-
jaké spojení s domovem, protože  
v Číně jsou tyto sítě zakázané. Pou-
žívat je ale mohly pouze olympijské 
výpravy. 

Vám se ale nakonec cesta zpět 
přece jen trochu zkomplikovala, 
protože v době vašeho odjezdu do 
Číny začala válka na Ukrajině.
To je pravda. A dlouho jsme netuši-
li, jestli vůbec odletíme a kdy. V tu 
chvíli se přestalo létat přes Rusko, 
takže nikdo nevěděl, co bude. Tak-
že už i v tu dobu to byl poměrně 
velký stres, kdy jsme nevěděli, jest-
li vůbec odletíme a jak. A jestli si 
myslíte, že při čekání na letišti jsme 

si mohli aspoň sednout na 
kávu, případně si koupit 

nějaký suvenýr, tak vás 
asi zklamu. Nebylo 
tam absolutně nic. 
Prostě letiště duchů. 
Ani vodu si tam člověk 

nemohl koupit na cestu 
zpět. Letištní terminál byl 

úplně prázdný bez tradičních 
obchodů a restaurací. Takže jak vi-
díte, opravdu není na co moc vzpo-
mínat.  

Za tři roky bude  olympiáda v Itá-
lii, tak tam si to snad vynahradíte.
To je ještě za dlouho (smích). Teď 
aktuálně se blíží mistrovství světa 
a po něm se uvidí, protože přece 
jen už nejsem nejmladší (smích). 
 Šárka Šarmanová

sledge hokejista David Palát: na olympiádu v Číně bych nejraději zapomněl

Česká sledge  hokejová reprezentace, za níž hraje i otrokovický 
rodák David Palát (38), se nedávno vrátila z mezinárodního 
turnaje v Turíně, odkud si přivezla cenné prvenství. Náš rozhovor  
se však tentokrát netýkal čistě sportu, ale zajímalo mě, co se děje 
například v zákulisí turnajů, ale i paralympijských her.
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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:
• příspěvky na zahraniční stáže
• angličtina s rodilými mluvčími 
• několik druhů stipendií 
• atraktivní praxe
• příprava na VŠ studium
• možnost získání zaměstnání

MODERNÍ 

VZDĚLÁNÍ 

A PROSTŘEDÍ 

V CENTRU

 ZLÍNA

www.orbiszlin.cz+420 576 037 216 sszl@orbiszlin.cz náměstí T. G. Masaryka 1279 
760 01 Zlín

Na dvě desítky neovocných 
i ovocných stromů a zhruba tři 
stovky keřů by mohly nově lemovat 
těleso dálnice a polní cestu na 
Horním Středu. Ekologický projekt 
města čeká na vhodný dotační 
program. Jeho realizace, se kte-
rou se počítá ještě letos, pak zajistí 
lepší odclonění zástavby od dálnice  
a zvýší podíl stromů v území.

Předmětem projektu je výsadba 
izolační zeleně podél komunikace 
D55 v úseku ulice Hložkova, která  
by působila jako bariéra od hluku, 
prašnosti a dalších vlivů dopravy. 
„V současné době je zpracována 
projektová studie. Podél dálnice 
se budou střídat například javory, 

lípy, duby, jasany, jeřáby i břízy. Do-
plněny budou o křoviny, například 
lísku, hloh, šípkovou růži a jiné.  
S ovocnými stromy projekt počí-
tá podél navazující polní cesty. Ve 
výsadbě se objeví staré odrůdy 
jabloně, hrušně, slivoně a další,“ 
vyjmenovala starostka města Hana 
Večerková.     

Aktuálně je lokalita pro výsadbu 
zatravněná, vede zde polní cesta, 
která bude zachována, dále navazují 
pole a keřový lem podél D55. Projekt 
navazuje na ekologické aktivity 
města, jako je například akce „Sází-
me budoucnost“, a je také v soula-
du s navrženým opatřením Akčního 
plánu ochrany ovzduší.  (vac)

nová výsadba odcloní dálnici od obytné části

Prezidentské volby přilákaly v Otro-
kovicích v obou kolech k volebním 
urnám více než šedesát procent 
voličů. Zatímco v prvním kole dali 
nejvíce hlasů Andreji Babišovi, ve 
druhém kole zvítězil Petr Pavel.

V prvním kole, které se konalo   
13. a 14. ledna,  přišlo volit celkem  
8 976 voličů, což představovalo  
64,63 % všech hlasujících. Nejvíce 
hlasů získal ve městě Andrej Babiš, 
a to 3 750, Petra Pavla volilo 2 546 
občanů. 

Druhého kola se zúčastnilo již 
66,96 procenta voličů, kteří odevzda-
li celkem 9 158 platných hlasů. Petr 
Pavel získal 4 730 hlasů, což před-
stavuje 51,64 % všech hlasujících. 
Andrej Babiš získal 4 428 hlasů, tedy 
o 302 méně, což odpovídá 48,35 %. 

Zájem o volby byl vysoký. Volební 
účast v celé republice ve druhém 
kole dosáhla 70,25 %. Petr Pavel zví-
tězil se ziskem 58,32 % hlasů, Andrej 
Babiš získal o 958 655 hlasů méně, 
tedy 41,67 % hlasů.  (red)

Prezidenta přišlo volit více než 60 % voličů

otrokovice získaly 1. místo v kraji 
v hodnocení indexu kvality života

Silnou stránkou Otrokovic je po-
dle projektu materiální zabezpečení 
a vzdělání i vztahy a služby. Podle 
hodnocení jednotlivých indexů je 
zde nízká nezaměstnanost, nulový 
hazard i výborná kvalita mateřských, 
základních i středních škol. Zajímavý 
je také index stěhování mladých, 
ve kterém v krajském srovnání do-
sáhlo město prvenství. „Získané 
ocenění nás velmi těší. Otrokovice 
jsou prosperujícím a dynamicky se 
rozvíjejícím městem. Věřím, že si 
tento trend zachováme a lidé se zde 
budou cítit dobře i nadále. Snažíme 
se vytvářet podmínky pro spokojený 
život občanů. Na tom, jak se zde cítí-
me, se ale podílí každý z nás tím, jak 
se ve městě chová. Přála bych si, aby 
i toto ocenění přispělo k větší souná-
ležitosti občanů s městem,“ uvedla 
starostka města Hana Večerková.  

Projekt Obce v datech porovnává 
kvalitu života v 205 obcích s rozší-
řenou působností a v Praze. Data pro 

porovnání jsou získávána automa-
tizovaným robotickým vytěžováním 
Big Dat a ve spolupráci s veřejnými 
institucemi a dalšími subjekty. Vý-
počet indexů je pak založen na pří-
stupech OECD a OSN k porovnávání 
kvality života a dalších matema-
ticko-statistických nástrojích. 

„Soustředíme se na různorodé 
aspekty, které mají přímý dopad 
na to, jak se ve městech žije. Proto 
porovnáváme data z oblasti zdraví 
a životního prostředí, materiální-
ho zabezpečení a vzdělání, vztahů  
a služeb. Cílem není přinést další sta-
tistiky, ale jednoduše a přehledně 
interpretovat veřejně dostupná data 
a nabídnout porovnání s ostatními 
městy v republice i v rámci kraje. Veš-
keré hodnoty s vysvětlením jsou pří-
stupné komukoliv na stránkách ob-
cevdatech.cz,“ uvedl Jan Havránek, 
jednatel společnosti Obce v datech.  

 Lenka vaculová, 
 tisková mluvčí

Otrokovice jsou místem, kde se dobře žije. To jednoznačně 
vyplývá z projektu společnosti Obce v datech, který  každo-
ročně vyhodnocuje Index kvality života v České republice.  
V rámci Zlínského kraje se Otrokovice umístily na prvním místě, 
v celorepublikovém žebříčku pak obsadily 72. pozici.

In
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KULTURNÍ PROGRAM | březen 2023

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN: 2. 4. OBNAŽENA / THE SAME SELF – divadlo, 22. 4. REVIVAL NIGHT 7 - NOC LEGEND 

PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00, SO 8.00–12.00, tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz
Změna programu vyhrazena, více na www.otrokovickabeseda.cz

středa, 15. 3., 18.00 hod, 
bar 1. patro, vstupné 90 Kč

Cestovatelská středa 
s Robertem Bazikou:
MADEIRA – PERLA ATLANTIKU

Cestovatelská středa s Robertem Bazi-
kou. Svahy sopečného ostrova Madeiry 
se zvedají do téměř dvoukilometrové 
výšky a nesmlouvavé klima Atlantiku je 
vymodelovalo do bizarních rozeklaných 
hřebenů mezi propastnými stržemi 
roklin a údolí. Ne každý ostrov může na-
bídnout tak velkou hustotu přírodních a 
kulturních skvostů jako Madeira.

vernisáž v pondělí 27. února v 18 hod., 
Městská galerie, vstup volný

 TOMÁŠ FIŠERA – AKVARELY

Spolek Rozumění ve spolupráci s městem 
Otrokovice a Otrokovickou BESEDOU
vás srdečně zve na výstavu Tomáš Fišera 
– Akvarely. Tomáš Fišera vystudoval SUPŠ 
v Praze, obor propagační grafi ka. Pochá-
zí z umělecké rodiny, a tak měl již odmala 
možnost studovat různé výtvarné tech-
niky. Malbě se věnuje téměř celý život 
a poslední 4 roky výhradně akvarelu. 

středa 1. 3., 16.30, Městská galerie, 
vstup volný

 HUDEBNÍ PODVEČER

Vystoupení pěveckého, klavírního a ky-
tarového oddělení ZUŠ Otrokovice ze 
tříd pedagogů Evy Hrisidu, Evy Hudeč-
kové a Pavla Jordána.

pátek 10. 3., v 19.00 hod., 
velký sál, vstupné 200 Kč

 O SPORTOVNÍ SLÁVĚ

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, ko-
lektivů a trenérů města za rok 2022. Veče-
rem s bohatým programem provází spor-
tovní redaktor a komentátor Jan Smetana.

sobota 4. 3., 18.00,  SEZENÍ VYPRODÁNO, 
vstupné na stání 300 Kč 

 KOLLÁROVCI

Kapela Kollárovci je originálním seskupe-
ním mladých a talentovaných hudebníků. 
Svým hudebním uměním baví a rozvese-
lují posluchače doma i za hranicemi Slo-
venska. Jejich živá hudba, temperamentní 
zpěv a humorné slovo vytvářejí nezapome-
nutelnou atmosféru, která vykouzlí úsměv, 
nadšení a dobrou náladu.

neděle 19. 3., 14.00–18.00, 
velký sál, vstupné 200 Kč

 VLČNOVJANKA

Taneční odpoledne s dechovou hud-
bou Vlčnovjanka, kterou v roce 1977 
založil Antonín Koníček z Vlčnova. Re-
pertoár kapely tvoří skladby známých 
autorů tohoto žánru, Vlčnovjanka ale 
nabízí svým posluchačům také skladby 
moderních aranží, kdy kapelník častěji 
prosazuje hudbu fi lmovou či muzikálo-
vou, se sólovými projevy zpěváků i hu-
debníků. Kapela se tak řadí mezi přední 
dechové orchestry 21. století. 

čtvrtek 2. 3., 16.3., 23.3., 30.3., 17.00–22.00
bar I. patro, vstup volný

 BAR BESEDA S ŽIVOU HUDBOU

Přijďte si posedět do příjemného prostředí 
s kvalitním občerstvením a báječnou mu-
zikou. K poslechu hraje od 18 hod. country 
kapela Jalové hlasy.

středa 22. 3., 19.00, SEZENÍ VYPRODÁNO,
vstupné na stání 690 Kč 

 MARIE ROTTROVÁ – LADY SOUL

Marie Rottrová, první dáma českého soulu, 
ostravská rodačka, skvělá zpěvačka, piani-
stka a skladatelka vystoupí ve velkém sále 
s Bigbandem Septet Plus Orchestra a hos-
tem Petrem Němcem. Zazní mimo osvěd-
čené hity i písničky ze začátku jejich ka-
riéry, za které si Marie Rottrová vysloužila 
přezdívku "Lady Soul". Tato česká hudební 
ikona za doprovodu hudebního tělesa za-
zpívá samozřejmě i písně, které ji vynesly 
na pomyslný Olymp. 

pátek 31. 3., 19.00, vstupné 420 Kč,
450 Kč

 7 PÁDŮ HONZY DĚDKA 

Populární televizní talk show, kterou mů-
žete znát z pravidelného úterního vysílá-
ní na televizi Prima. Hosty budou herci 
Robert Jašków a Josef Polášek. Vstupen-
ky můžete zakoupit v TIC v přízemí Ot-
rokovické BESEDY nebo na www.ticket-
portal.cz.
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Plán akcí na měsíc 
únor/březen 

do neděle 26. února
tÁboRové Léto – výstava 

otrokovická bEsEDa
čas: všední dny 8–17 hodin
vstupné:  zdarma
Přijďte se podívat, jaké bylo tábo-
rové léto roku 2022 s DDM Sluníčko 
Otrokovice. Těšit se můžete na fotky 
a táborové rekvizity.  
kontakt: 
dolezalová@ddmslunicko.cz 

pátek, sobota 3.–4. března

nocovÁní na cEntRu 
centrum volného času baťov

čas: 17–10 hodin

cena: 380 kč

Nocování pro děti od 1. třídy ZŠ do 
12 let. Těšit se můžete na soutěže, 
hry, diskotéku a spoustu zábavy. 

kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz 

pondělí 20. března
vELikonoČní DíLny

středisko tlumačov 
– malá tělocvična 

čas: 8–12.30 hod., 13.30–16.30 
hod.
vstupné: 20 kč 
Přijďte si vyrobit dekorační předmě-
ty a velikonoční ozdoby. V rámci 
vstupného 2 výrobky ZDARMA.
kontakt: 
bezdickova@ddmslunicko.cz

sobota 25. března 
PutovÁní sE sLuníČkEm

středisko tlumačov

start: kis tlumačov 
čas: 10–13 hodin
vstupné: 50 kč (děti do 2 let zdar-
ma)
U startu každý obdrží plán trasy, 
na které bude připraveno spoustu 
úkolů. Za správné vyluštění tajenky 
čeká na účastníky v cíli odměna.  
V lomu se děti mohou těšit na sou-
těže a tvoření, možnost opékání 
vlastních špekáčků. Cesta vhodná 
pro pěší, kočárky i kola. Délka trasy 
cca 3,5 km. Za deštivého počasí se 
akce nekoná. Aktivity v lomu budou 
probíhat od 10.30 do 16.30 hodin. 
kontakt: 
hlobilova@ddmslunicko.cz

každé pondělí až čtvrtek v měsíci
otEvřEnÁ hERna 

PRo RoDiČE s Dětmi
centrum volného času 

a středisko trávníky
čas: 15–18 hod.
vstup: 30 kč/dítě
Volná hra v herně. Za děti v herně 
zodpovídají rodiče. 
kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz (CVČ), 
fridrichova@ddmslunicko.cz 
(Trávníky) 

Únor 
výstava FotEk Z akcí 

EvRoPského týDnE mobiLity
městský úřad, prostory odboru 

dopravně-správního 
čas: v době otevírací doby
kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz

www.ddmslunicko.cz
Fb: ddmslunicko.cz

sobota
18. 3.

ZÁJEZDY S OTROKOVICKOU BESEDOU BŘEZEN–ČERVEN 2023

cena

650 Kč

5.30 hod.: Společenský dům
5.40 hod.: zastávka MHD u Besedy

Odjezdy:

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

VEĽKÝ MEDER

sobota
15. 4.

cena

500 Kč

6.30 hod.: Společenský dům
6.40 hod.: zastávka MHD u Besedy

Odjezdy:

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

LANDEK PARK OSTRAVA, 
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

sobota
22. 4.

cena

650 Kč

5.30 hod.: Společenský dům
5.40 hod.: zastávka MHD u Besedy

Odjezdy:

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

DUNAJSKÁ STREDA

sobota
29. 4.

cena

800 Kč

6.50 hod.: Společenský dům
7.00 hod.: zastávka MHD u Besedy

Odjezdy:

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

BYSTŘICE NAD 
PERNŠTEJNEM, STVOŘIDLA

sobota
6. 5.

cena

550 Kč

6.50 hod.: Společenský dům
7.00 hod.: zastávka MHD u Besedy

Odjezdy:

ZÁJEZD DO PARTNERSKÝCH MĚST

PARTIZÁNSKE, 
BOJNICE

sobota
20. 5.

cena

500 Kč

6.50 hod.: Společenský dům
7.00 hod.: zastávka MHD u Besedy

Odjezdy:

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

SLOUPSKO ŠOŠŮVSKÉ 
JESKYNĚ, BOSKOVICE

sobota
3. 6.

cena

650 Kč

5.30 hod.: Společenský dům
5.40 hod.: zastávka MHD u Besedy

Odjezdy:

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

MOŠOŇ (Maďarsko)

sobota
24. 6.

cena

700 Kč

5.50 hod.: Společenský dům
6.00 hod.: zastávka MHD u Besedy

Odjezdy:

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

ORAVA, 
ORAVSKÁ LESNÁ

Předprodej Otrokovické BESEDY - TIC
Po–pá: 8.00–17.00, tel.: 571 118 103, 

www.otrokovickabeseda.cz

neděle

5. 3.
15.00 USA 2022, animovaný, dobrodružný, 

rodinný, komedie, 101 min.

KINOSÁL

130 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

Bio senior
HÁDKOVI

pátek

3. 3.
10.00 Česko 2022,  komedie, 95 min.

KINOSÁL

70 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

KOCOUR V BOTÁCH: 

POSLEDNÍ PŘÁNÍ
DUNGEONS & DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ
USA 2023, dobrodružný, fantasy, 134 min., dabing

KINOSÁL
150 Kč

NEVHODNÉ PRO 
MLÁDEŽ DO 12 LET

čtvrtek
30. 3.
19.00

3D ANT-MAN A WASP: 

QUANTUMANIA čtvrtek

2. 3.
19.00 USA 2023, akční, dobrodružný, 

komedie, 125 min., dabing

KINOSÁL

150 Kč
NEVHODNÉ PRO 

MLÁDEŽ DO 12 LET

PŘIPRAVUJEME: Cirkus Maximus – Bio seniorStřídavka – Bio senior
Myška a medvěd na cestáchTygří hnízdo / Tři mušketýři: D‘Artagnan

KINO 
březen 2023

čtvrtek

16. 3.
19.00

Česko 2023, komedie, thriller, 85 min.

KINOSÁL

130 Kč
NEPŘÍSTUPNO

MLÁDEŽI DO 15 LET

ZATMĚNÍ

Bio senior
JAN ŽIŽKA
Česko 2022, historický, akční, drama,125 min.

KINOSÁL
60 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

pátek
24. 3.
10.00

BUĎ CHLAP!
Česko 2023, dobrodružný, komedie, 93 min.

KINOSÁL
140 Kč
NEVHODNÉ PRO 

MLÁDEŽ DO 12 LET

čtvrtek
23. 3.
19.00
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sPoLEČEnskÁ kRonika

Dne 24. ledna uplynulo 20 let od smutného 
dne, kdy nás navždy opustila naše maminka, 
paní Jarmila ŠumŠaLovÁ. Dne 13. února 
jsme vzpomněli 110. výročí jejího narození. 
Náš tatínek, pan Josef ŠumŠaL, by se v tomto 

roce dožil 115 let. Opustil nás 7. března před 17 roky. Na drahé rodiče 
s láskou a úctou stále vzpomíná a za všechno děkuje dcera Jarmila  
s rodinou. Jestli si vzpomenete s námi, děkujeme.

Dne 24. ledna uplynulo již 30 let, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, manželka, sestra, paní alena 
PEchaČovÁ. Za celou rodinu s láskou v srdci vzpomíná 
dcera Kateřina.

Čtyři smutné roky uplynuly od chvíle, kdy nás dne 26. ledna 
opustil náš milovaný Jiří PaLiČka. Nikdy nám nepřestane 
chybět. S láskou vzpomíná rodina.

Krásných 80 let by se 29. ledna dožila naše drahá maminka, 
babička a prababička, paní Jiřina GaLEtkovÁ. Kdo jste ji 
znali, prosím vzpomeňte. S láskou celá její rodina a přátelé  

V pondělí 30. ledna jsme si připomněli smutných 16 let, co 
nám navždy odešel náš syn Zbyněk bRÁZDiL. Děkujeme 
všem, kdo si vzpomněli s námi.

Dne 3. února uplynulo 100 let od narození pana miroslava 
ŠPiČky. Přestože je to téměř 28 let, co nás opustil, stále 
na něho s láskou vzpomínáme. Manželka Danuše a děti 
Miroslav a Dana s rodinami

Dne 3. února uplynulo 12 let od úmrtí pana Rudolfa  
PEtříka. Za tichou vzpomínku děkuje rodina Petříkova.

Dne 3. února uplyne 15 let od úmrtí pana karla vobEJDy. 
S láskou vzpomínají manželka Magda a děti s rodinami.

Dne 6. února uplynulo 25 let, kdy nás opustil můj manžel  
a náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk RÁČEk. 
Za vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 6. února tomu bylo 26 let, co nás opustil náš tatínek, 
pan augustin řEZníČEk. Za celou rodinu vzpomínají 
synové s rodinami a sourozenci.

Dne 8. února by se dožila 90 let naše maminka, paní věra 
maJDovÁ, která zemřela 2. června 2015. S láskou vzpomí-
nají dcery Milena a Marta s rodinami. Děkujeme všem, kteří 
si vzpomenou s námi.

A láska zůstala – ta smrti nezná. Říká se, že čas je milosrdný, 
však bolest ze ztráty milovaného manžela, tatínka, dědeč-
ka, kamaráda zůstává stejně silná. Dne 13. února by oslavil 
narozeniny pan Jaroslav tRČaLa, který od nás 6. břez-
na 2019 navždy odešel. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte  

s námi. Manželka a dcery s rodinami

Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomín-
kách navždy zůstáváš dál. Dne 19. února uplyne deset let 
od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Libuše 
voJÁČkové. S láskou a úctou vzpomínají dcera Lenka  
a syn Vladimír s rodinami.

Dne 19. února uplynou dva smutné roky, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička, sestra, 
paní hana kubíČkovÁ. S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdcích zůstává, nikdy neodešel. Dne 21. února uplyne 
6 let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček, manžel, 
pan Jaroslav kaDLEČík. S velkou láskou a úctou vzpomíná 
celá rodina. 

Dne 21. února uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan stanislav stRaka. S láskou stá-
le vzpomíná manželka Marta a synové Martin a Zbyněk  
s rodinami.

Dne 22. února uplyne 8 smutných let, co nás opustil pan 
bohuslav LamoŠ. S láskou vzpomínají manželka a synové 
s rodinami.

Dne 23. února uplynou čtyři 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.

Dne 23. února uplyne 4. smutný rok, co se navždy zavřely 
krásné oči a utichlo laskavé srdce mé jediné dcery Lucie 
mahĎÁkové. Lucinka ke každému úsměvu přidala i srdce, 
dělila se s námi o sebemenší radost a chvíle štěstí, dokázala 
okamžiku dodat kouzlo. S láskou vzpomíná maminka, celá 

rodina a přátelé.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už 
není naděje. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička ke 
hřbitovu zůstala jen. Dne 24. února vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí našeho milovaného syna, bratra a vnuka, pana Jana  
mahDaLíČka. S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 27. února uplyne první smutný rok bez našeho tatínka 
a dědečka Josefa PabisE. V srdcích jsi stále s námi. Vzpo-
míná dcera Alena, vnučka Kristýna s rodinou a vnuk Pepča.

Dne 27. února tohoto roku by se dožil 80 let muDr. Jaroslav 
voDiČka.  Mnoho otrokovických občanů si ho pamatuje 
jako vynikajícího zubaře, vždy ochotného pomoci od bo-
lesti, pozorného a laskavého lékaře. V listopadu 1989 stál  
u zrodu místního Občanského fóra a několik let byl v zastu-
pitelstvu města. Miloval hory, lyžování a cyklistiku. S láskou vzpomínají 
manželka Libuše a děti Šárka a Libor s rodinami.

Dne 2. března uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil pan 
Jiří DuRĎÁk. S láskou vzpomíná manželka Věra s rodinou 
a příbuzní. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Kdo Tě znal, vzpomene, kde Tě měl rád, nezapomene. Dne  
3. března to bude druhý 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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Jsme tu pro Vás už 30 let

PiEta – Jiří hERník

PohřEbní sLuŽba 
otRokovicE

Kancelář: tř. Osvobození 141, 
Otrokovice (naproti Kauflandu)

tel.: 604 147 508 nonstoP
tel.: 577 932 430

Rodinná firma - provádíme 
komplexní služby

Děkujeme přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit  
s drahým zesnulým karlem oPLtEm. Také moc děkujeme 
za slova útěchy a za krásné květinové dary. Zarmoucená 
rodina Opltova

Děkujeme všem, kteří na poslední cestě doprovodili pana 
Ladislava bittnERa. Rodina Bittnerova

Toto číslo Otrokovických novin vy-
chází v době, která je pro nás křesťa-
ny hodně důležitá. Středa 22. února 
bude pro věřící na celém světě i pro 
naši farnost Popeleční středou. Začí-
ná čtyřicetidenní období, které nám 
dává šanci zpomalit, nadechnout se 
a pokusit se o nový začátek.

Popeleční středa připadá každý 
rok na jinou středu. Zjistit, který den 
v roce to bude, není složité. 

Nejprve je třeba z kalendáře zjistit, 
kdy bude v daném roce první jarní 
úplněk. Tedy první úplněk po 21. 
březnu. Ten letos vychází na čtvrtek 
6. dubna. Následující neděle bude 
nedělí Velikonoční – letos to bude 
9. dubna. Od tohoto dne je třeba 
odečíst 40 dní doby přípravy na Ve-
likonoce a 6 nedělí, které se do pří-
pravy nepočítají. Tak se dostaneme 
ke středě 22. února.

Křesťané na celém světě se 
scházejí v kostelích ke slavnostní, 
tajemné bohoslužbě. Zazní ne-
zvyklé písně, nasloucháme burcují-
cím textům. Každému přítomnému 
člověku bude popelem udělán kříž 

na čele na znamení toho, že vnímá, 
přiznává a neomlouvá své chyby  
a svá selhání. Kéž by na nás bylo 
vidět, že na sobě pracujeme, že se 
snažíme být dobrými lidmi. 

Popeleční středou tak začíná  
doba postní, doba přípravy na Ve-
likonoce. V této souvislosti mě na-
padají dvě myšlenky.

První je, že se  na Velikonoce ne-
připravujeme jen postem. To hlavní 
je změna smýšlení. Máme příležitost 
se zastavit a přemýšlet, co je důleži-
té. Najednou objevíme, kolik času, 
energie a úsilí věnujeme věcem, 
které nejsou podstatné. 

Druhá myšlenka, která mě v sou-
vislosti s Popeleční středou napadá, 
je, že jejím cílem není zříci se jídla.  
I když ani to není špatné. Nejde  
o to shodit pár kilo, přestože to 
může být vítaný a neplánovaný 
bonus. Jde v zásadě o trénink naší 
vůle. Odříci si něco příjemného  
a místo toho udělat něco užitečného. 

Dovolte malý příklad. Rozhodne-
me se vystoupit na vysokou horu. 
Je to námaha. Musíme zatnout zuby 

a stoupat. Přijde únava, pot, bolest 
nohou. Jestliže však obtíže překo-
náme, budeme obdarováni. Ohromí 
nás krásný výhled, prožijeme spole-
čenství přátel, se kterými jsme se 
namáhali. Přichází radost, vděčnost 
neviditelnému Dárci.

V našem životě se setkáváme  
s různými výzvami. Naučit se cizí 
jazyk, navštívit své vzdálené pří-
buzné. Začít vstávat o chvíli dříve  
a zacvičit si, udělat si čas na čtení.  
Nechce se nám, znám to dobře. 
Jestliže však výzvu přijmeme, za-
čneme měnit sebe i svět kolem nás.

Pro nás věřící jde i o naši víru. Vě-
říme, že Bůh je dobrý a že je stále 
s námi. Věříme, že nám pomáhá  
a vede nás k naplněnému životu. 
Učíme se denně být dobrými lidmi.

Na Velikonoční neděli 9. dub-
na brzy ráno v 5:30 zazní v našem 
kostele slavnostní radostné Alejuja, 
chvalozpěv oslavující Kristovo vzkří-
šení. Prožijme postní dobu tak, aby 
tato radost rezonovala i v našich srd-
cích.  Petr staněk,

 farnost Otrokovice

VĚRA 
NEORALOVÁ

Tel.: 739 911 272

sportovní

rekondiční

regenerační služby

Čechova 1604, Otrokovice 765  02

Sleva 15% na služby při 
předložení tohoto kuponu

Popeleční středa – čas zpomalit, nadechnout se a pokusit se o nový začátek

V letošním roce bylo možné po-
tkat celkem 119 skupinek koledníků, 
kteří chodili dům od domu, aby přá-
li lidem do nového roku. „Přípravy 
byly letos opět náročné, komplikace 
přinesla chřipková epidemie, takže 
na některých místech bylo velmi 
obtížné shánění koledníků i jejich 
vedoucích, mnohdy nám z důvodu 
nemocí odřekli na poslední chvíli,“ 

sdělil koordinátor sbírky Jan Žalčík.  
I přesto panuje s průběhem i vý-
sledkem sbírky spokojenost. „Díky 
všem, kteří pomáhali s organizací 
sbírky za jejich obrovské nasazení, 
koledníkům i jejich vedoucím za 
to, že dali své síly k dispozici pro 
dobrou věc a přinesli spoustě lidí 
radost. A obrovské díky všem lidem 
za vřelá přijetí, kterých se našim ko-
ledníkům dostalo, i za jejich štěd-
rost. Je vidět, že i v této tak náročné 
době dokážeme myslet na druhé,“ 
pokračuje Žalčík.

A jak celá sbírka nakonec do-
padla? Celkový výnos z tříkrálových 
pokladniček činí 837 585 Kč, což je 
asi o 100 tisíc více než před rokem  
a jedná se o rekordní výsledek za 
celou více než dvacetiletou historii 
této akce. „Je třeba říci, že z výno-
su této sbírky zůstává 65 % míst-
ní Charitě a tyto prostředky po-
slouží k realizaci několika záměrů  
v jednotlivých službách. Rádi také 

poskytneme přímou pomoc těm, 
kteří se dostanou do obtížné situa-
ce. Pokud o někom takovém víte už 
teď, nebojte se nás kontaktovat,“ 
doplnil Žalčík.  Pro přímou sociální 
pomoc chce otrokovická Charita 
využít 100 000 korun a pro provoz 
charitních šatníků a humanitární-
ho skladu 60 000 korun. K vybavení 
kuchyně na Charitním domově (po-
řízení průmyslové myčky nádobí) 
chce využít 115 000 korun.
  (red) 

    

KOMINICTVÍ OTROKOVICE
Tel.: 777 479 621

www.kominictviprofi.cz

město (obec)        Částka v kč
    Žlutava        48 741
    Pohořelice       39 766
    Halenkovice       76 042
    Oldřichovice       16 335
    Tlumačov       71 696
    Komárov       19 398
    Napajedla     214 843
    Spytihněv       74 914
    Otrokovice     275 850
    cELkEm     837 585

tříkrálová sbírka vynesla na otrokovicku více než 800 tisíc korun

Letošní charitativní Tříkrálová 
sbírka byla rekordní. V obcích 
spadajících do působnosti ot-
rokovické Charity se totiž vy-
bralo více než 837 tisíc korun. 
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otrokovický školní svět v obrazech aneb co jsme zažili v lednu

ZŠ tRÁvníky www.zsotrtrav.cz

ZŠ mÁnEsova www.zsotrman.cz

ZŠ t. G. masaRyka www.zsotrtgm.cz

na obchod. Ve 3.C se žáci učili poznat hodnotu 
peněz v rámci výuky finanční gramotnosti.

smyslová. Kolik máme smyslů?  O tom se 
učili druháci v prvouce. A během ní si všech-
ny smysly také sami otestovali.

slavnostní.Prvňáčci mají za 
sebou první půlrok. Čekalo je 
vysvědčení i  slavnostní oběd.

D jako dudlík, dupačky.  
S novým písmenkem D zažily děti  
z 1. A spoustu legrace.

kdo je větší? Lednovou sněhovou 
nadílku využily děti ze školní družiny 
ke stavbě sněhuláků.

Znalec historie. Skvělého úspěchu do-
sáhl Ondřej  Kubín z 8. A, který postoupil 
do krajského kola Dějepisné olympiády. 

módní. Dívčí klub nezahálí. 
Krásná batikovaná trička jsou 
výsledkem jejich tvorby.

Jedničky. Děti v 1. B se radovaly z prvního vysvěd-
čení. Za svou snahu a píli si zasloužily nejen krásné 
známky, ale i pochvalu.

výcvik. Leden patří lyžařským kurzům. 
Na ně se vypravili i žáci sedmých tříd, le-
tos vyrazili do Ski parku Gruň.

malí výtvarníci. Ve školní družině 
se děti rozhodně nenudí. Odpoledne 
vždy patří hrám i výtvarné činnosti.

První pomoc. Poslední lednový den byl zasvě-
cen projektovému dni s názvem POKOS, který je 
novodobou formou branného dne.

třetí. Trojice deváťáků – M. Kli-
mek, M. Mrkvica a T. Spurný získali  
3. místo v soutěži Mladý ekonom 2023.
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Účastníkem výzvy se může stát 
kdokoliv, kdo má chuť ukázat, že 
se dokáže po dobu května do-
pravovat do školy udržitelně. Není 
potřeba pouze jezdit na kole. Při-
hlášení mohou i chodit, jezdit na 
skejtu či koloběžce nebo běhat. 
Všechny uvedené bezmotorové 
způsoby dopravy lze během mě-
síce kombinovat.

Do školy na kole je týmová vý-
zva pro všechny, kdo sestaví tým 
o minimálně dvou a maximálně 
pěti členech, a pravidelně spolu se 
spolužáky nebo pedagogy dojíždí 
na kole, chodí nebo běhá během 
května do školy. Těmto týmům na-
bízí hlavní organizátor Auto Mat 
z. s. Praha slevu na startovném ve 
výši 60 %.

Ve startovním balíčku dostane 
každý účastník a účastnice origi-

nální tričko z biobavlny v designu 
od typografa Jana Charváta, nebo 
nákrčník, a tím pádem i šanci zú-
častnit se spousty doprovodných 
květnových Akcí na triko (nákrčník) 
zdarma. Dále může získat výhry od 
regionálních  partnerů.

V případě, že má škola zájem  
o zapojení do Do školy na kole, 
pište na e-mail kontakt@dopra-
cenakole.cz. Přihlásit školu může 
student, pedagog i rodič.

Další informace získáte na www.
dopracenakole.cz/doskolynakole, 
nebo zde: 

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí

V předchozích článcích byly zmíněny 
velké plány, které Baťa s Otrokovice-
mi měl. Bohužel vše brzy ztroskotalo, 
a dokonce se v jeden moment uva-
žovalo o ukončení  prací na Bahňáku. 

„Na březích Moravy, na pozem-
cích dnešního lesa Bahňáku, se při-
pravuje terén pro stavbu továren  
a dílen, které potřebují pro svou vý-
robu mnoho vody.“ Tuto informaci 
přinesly noviny firmy Baťa 12. červen-
ce 1930, tedy přesně dva roky před 
Baťovou tragickou smrtí. V místech, 
kde se dnes nachází tovární areál, 
spravovala firma letiště a na místě, 
kde dnes stojí obytná čtvrť se Spole-
čenským domem, se tehdy plánovala 
výstavba továrny. Logicky se vybralo 
místo nejblíže řece Moravě, která byla 
hlavním důvodem, proč se tam část 
výroby ze Zlína stěhovala. 

Už záhy po začátku výstavby 
továrny však bylo jasné, že tudy cesta 
nevede. Stavby se na nestabilním te-
rénu Bahňáku hroutily a propadaly, 
kvůli čemuž se práce musely ukon-
čit. Nastala otázka, jak a zda vůbec 
s výstavbou pokračovat. Nakonec 
bylo rozhodnuto o zrušení letiště 
a vystavění továrny v jeho místech. 
Letadla zatím zůstala na místě  
v provizorních plátěných hangárech. 
Ještě na konci srpna 1930 přivítal To-
máš Baťa na otrokovickém letišti brit- 
ského ministra letectví sira Seftona 
Branckera a už v září firemní tisk psal: 
„Letiště Baťových závodů v Otrokovi-
cích bylo 15. září uzavřeno. Na letišti 
se provádějí stavební práce, a je proto 
přistávání na něm vyloučeno.“  

Výstavba továren v místech 
bývalého letiště byla v říjnu  
v plném proudu a firma požádala 
Ministerstvo veřejných prací o schvá-
lení nového letiště u řeky Dřevnice,  
v místě dnešní ulice Kučovaniny. Vše 
nasvědčovalo tomu, že problémy 
způsobené nestabilním terénem 
Bahňáku byly vyřešeny. Na konci 
října ale přišly velké deště a hladi-
na Moravy i Dřevnice začala prudce 
stoupat. Když hrozilo rozvodnění řek, 
byly vykonány práce na zabezpečení 
stavebního materiálu, a zejména 
letadel před povodní. Všechny prá-
ce probíhaly za prudkého deště a  za 
přítomnosti Tomáše Bati. I přesto se 
voda nakonec rozlila do staveniště, 
stavby se zhroutily a voda odnesla 
i část materiálu v milionové hodno-
tě.  Voda se tam ještě dlouho držela, 
protože byly při budování letiště za-
vezeny odvodňovací kanály. Firma 
se proto rozhodla stavební práce  
u Otrokovic přerušit a hledala pro vý-
stavbu továren nové místo. Letadla, 
která byla umístěna na vyvýšeném 
místě, naštěstí zůstala nepoškozena. 

V listopadu ministerstvo nepovoli-
lo zřízení letiště a o deset dní později 
přišla vichřice, která zničila plátěné 
hangáry, ze kterých zbyla jen železná 
konstrukce a jedno z letadel, které 
bylo zachráněno před povodní, bylo 
větrem poničeno. Do jara 1931 byly 
veškeré práce u Otrokovic pozasta-
veny a Baťa přemýšlel nad tím, jak  
s pozemky naložit.  
 vít marek, 
 Ať žije Baťov!

1) Jaký předmět vyučuje Láďa, syn manželů Ží-
lových?
a) Češtinu, dějepis
b) Kreslení
c) Občanskou nauku

2) Jak se bude jmenovat kniha, kterou hodlá 
sepsat sexuolog muDr. turnovský, rovněž syn 
manželů Žílových:
a) Co se všechno schumelí mezi dvěma manžely?
b) Manželství očima sexuologa
c) Chumelenice

3) sourozenci – dvojčata manželů Žílových marie  
a karel (manča s karlíkem), provazolezci na laně bez 
záchranné sítě, vystupují pod uměleckým jménem: 
a) Laurel a Hardy
b) Duo Carlos
c) Šimek a Grossmann

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„Tak bylo to hezký, ale že bych to musel vidět dvakrát…“

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka:
1. a) Hanžlová, 
chlapče,..  
2. b) pánskými 
toaletami
3. c) ve Žlutých 
lázních 
Výhercem prosin-
cového okénka 
se stává Kristýna 
Švik Aufová.
Gratulujeme!!!

Odpovědi můžete zasílat na e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz, nebo zavolat 
do Turistického informačního centra, tel.: 571 118 103, nejpozději do 5. března. 
Nezapomeňte na sebe nechat kontakt.

těžké začátky v otrokovicích

Od 1. února 2023 běží registrace do Květnové výzvy Do práce 
na kole. Spolu s ní je otevřena i výzva pro školy – Do školy na 
kole, která je otevřena studentům od 16 let, mladším pak se 
souhlasem rodičů. Zapojit se tedy mohou základní, střední  
i vysoké školy. 

výzva Do školy na kole proměňuje 
přístup k udržitelné dopravě

Až do konce února se mohou lidé 
zapojit do dotazníkového šetření, 
které má za úkol zjistit, jak rodiče 
vnímají otrokovické školství.

Na Otrokovicku se od roku 2014 
realizuje místní akční plánování 
ve školství. Za tu dobu se podaři-
lo pro zkvalitnění škol zajistit fi-
nanční prostředky nejen na opravy  
a údržby vnitřních prostor, ale 
také pro pracovníky škol na jejich 
další vzdělávání, společné projekty 
na podporu talentovaných a zví-
davých žáků, prevenci rizikových 
jevů aj. „Nyní stojíme na prahu 
nového dotačního období a za-
býváme se otázkou, na co se ve 

školách zaměřit. Rádi bychom znali 
rodičovský názor, co se vám ve ško-
lách zamlouvá a co je naopak tře-
ba zlepšit v místních ZŠ, MŠ, DDM  
a ZUŠ,“ vysvětlila vedoucí odboru 
školství Barbora Galatík Šopíková. 

Dotazník lze vyplnit on-line (zve-
řejněný na webových stránkách 
města Otrokovice, příp. pomocí 
QR kódu) či v papírové podobě  
(k dispozici na podatelně MěÚ Ot-
rokovice). 

Projekt „maP iii oRP otrokovi-
ce“, registrační číslo cZ.02.3.6
8/0.0/0.0/20_082/0023109 je 
spolufinancován Evropskou unií.

Dotazník pomůže zjistit, jak rodiče vnímají školy

FILMOVÝ 
APOŠTOLÁT 

BAKHITA 2. DÍL

Pokračování příběhu černošské ot-
rokyně a řeholnice Bakhity, mladé 
dívky ze Súdánu, kterou papež Jan 
Pavel II. prohlásil v roce 2000 za 
svatou.

6. března v 18.30 hod
sál pod kostelem sv. Vojtěcha

PoZvÁnka

bEZ boLEsti 
v Pohybu

Obřadní síň MÚ Otrokovice

Povídání o tom, proč nás tělo bolí  
s praktickou ukázkou, jak cvičit po celý 
den úpravou pohybových návyků.

Odbor školství a kultury 
MÚ Otrokovice a odd. městské 
knihovny Vás zvou na besedu

Úterý 21. března v 16 hod.
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tak jak si vedeme aneb co jsme 
museli čichat v roce 2022?

S prosbou podání již tradičního článku 
do ON se na mne obrátil Ing. Jaroslav 
Bořuta, CSc.,  předseda spolku Za lepší 
životní prostředí v Otrokovicích. Vzhle-
dem k závažnosti zmíněné problema-
tiky jeho žádosti vycházím vstříc.

Již tradičně v tuto dobu dáváme 
občanům Otrokovic informaci týka-
jící se občany reportovaných výskytů 
obtěžujících zápachů v uplynulém 
roce na území našeho města. Navzdo-
ry komplikované situaci nebylo řadě 
občanů Otrokovic lhostejné životní 
prostředí.  Nerezignovali na daný 
stav, nelenili a mj. reportovali již pátý 
rok elektronickou cestou výskyt ob-
těžujících zápachů ve městě.  Tímto 
příspěvkem chceme nejen těmto ak-
tivním občanům, ale celé veřejnosti 
poskytnout v koncentrované podobě 
zpětnou vazbu. Děkujeme odboru 
životního prostředí za poskytnutí 
podkladů, které jsme vyhodnotili. 

V r. 2022 bylo občany registrováno 
294 výskytů zápachů a celkem 144 
zapáchajících dnů. Průměrný relativní 

výskyt jednotlivých typů zápachů ve 
sledovaném období byl následující: 
spáleninový (1,7 %), kafilerní (33 %) , 
gumárenský (44 %) , čistírenské kaly 
(7,8 %), uhlovodíkový (6,8 %), potravi-
nářský (5 %), hnůj-mrva (1,7 %).  Ve sle-
dovaném období byl celkový výskyt 
obtěžujících zápachů průměrně v kaž-
dém měsíci ve více než 12 dnech, což je 
více než v předcházejícím roce. 

A to není nic potěšujícího. Domi-
nantním byl opět výskyt gumárenské-
ho zápachu (ne již tak výrazně jako  
v r. 2021), přičemž intenzita zápachu 
byla občany převážně hodnocena 
stupněm obtěžující až silně obtěžují-
cí. Vlivy gumárenského zápachu na 
zdraví vnímali občané v pořadí: nega-
tivní vliv na psychiku (48 %), nutkání 
na zvracení (28 %) a nevolnost (10 %).

Za zdroj gumárenského zápachu 
explicitně uvedli občané ve více než  
90 % Barum Continental, který si tak 
udržuje neblahou pozici „pachové-
ho lídra v Otrokovicích“. Za velmi 
znepokojivou skutečnost lze označit 
zvýšení počtu hlášení výskytu kafilerní-
ho zápachu z 46 v r. 2021 na 95 v r. 2022.  

Nárůst o 100 %!  Po zlepšení situace v r. 
2021 přichází negativní trend. Přimlou-
váme se, aby město neprodleně zaháji-
lo intenzivní jednání s původcem. Vlivy 
kafilerního zápachu na zdraví vnímali 
občané v pořadí výskytu: negativní vliv 
na psychiku (54 %), nevolnost (18 %),  
a nutkání na zvracení (13 %). 

Vedle tradičních zápachů byli ob-
čané Otrokovic v létě atakováni in-
tenzivním a dlouhodobým zápachem 
z ropných produktů (LTO) z areálu 
Obaly Morava. Náš spolek se obrátil  
s naléhavou výzvou k řešení na orgány 
města, kraje, České inspekce životní-
ho prostředí a Ministerstva životního 
prostředí.  Náš apel byl akceptován ve 
správním řízení.

Ze záznamů o výskytech zápachů 
se jeví, že velmi exponovanými oblast-
mi zůstávají ulice Nerudova, Přístavní, 
Stojanova, Nádražní, Mánesova  
a Vrchlického. Zoufalý stav některých 
občanů z těchto kritických oblastí je 
možno přiblížit krátkými ukázkami  
z obdržených záznamů (citace): „Do-
slova terorismus na občany.“ „Extrémní 
koncentrace! Není možné vyvětrat.  

Už po krátké expozici začíná bolest 
hlavy!“„Opravdu k nevydržení, nelze 
celou dobu vyvětrat.“ „Je to nehoráz-
nost , tak nás terorizovat.“

Musím opakovat stejnou otázku 
jako před rokem. Kdy už nebude víc 
jak třetinu roku v Otrokovicích zápach?  
Odpovědi jsme se zatím nedočkali.  
O důvod více, aby se veřejnost opa-
kovaně obracela na odpovědné poli-
tiky a úředníky města, kraje a vedení 
firem-původců zápachu. K tomu mů-
žeme napomoci i my občané zájmem  
a angažovaností, mj. i zapojením do 
monitoringu výskytů zápachů využi-
tím elektronického hlášení na měst-
ských stránkách www.otrokovice.
cz/problematika-zapachu-elektro-
nicke-hlaseni/ms-10651/p1=10651 

Dle čínské astrologie nás čeká rok 
vodního Zajíce, kdy se začne blýskat 
na lepší časy.  Přejme si, aby to platilo 
i pro Otrokovice, a to nejen v oblasti 
životního prostředí. 

Nechť vzájemný občanský respekt 
naplní naše srdce a přetrvá po celý rok. 
 mgr.  Pavlína herentinová, 

 zastupitelka města Otrokovice 

Město Otrokovice se problema-
tikou zápachu dlouhodobě a sys-
tematicky zabývá. Díky tomuto 
intenzivnímu působení se již řadu 
věcí podařilo dokázat, přesto je zde 
však stále řada výzev.

Důležité je si uvědomit, že Otro-
kovice jsou významným průmys-
lovým městem, které díky velkým 
výrobním závodům nabízí dostatek 
pracovních příležitostí.  Průmyslový 
charakter města s sebou nese bo-
hužel i některé negativní jevy, mezi 
které patří i obtěžování zápachem.

Právě závažnost problematiky 
zápachu a zároveň vědomí ome-
zených pravomocí orgánů města  
v této oblasti nás před lety vedly  
k zavedení elektronického monito-
ringu výskytu různých typů zápachu 
na území města. Město tím získalo 
informace, které jsou podkladem 
při jednání s odpovědnými osobami  
a s příslušnými správními orgány. 

Musíme ale správně chápat vý-
znam údajů, které jsou obsahem 
hlášení v elektronickém monito-
ringu. Především jde o hlášení sub-
jektivní, kdy každý oznamovatel  
v hlášení uvádí svoje osobní pohle-
dy na daný zápach. Sčítání jednot-
livých hlášení zápachu a údajů  
z nich nevede ke zjištění objektivní-
ho obrazu o problematice zápachu 
na území města. Město považuje 

elektronický monitoring zápa-
chu především za zdroj informací  
o tom, co je potřebné dále sledovat, 
zjišťovat, zpřesňovat a pak teprve 
jednat.   

Město Otrokovice pravidelně 
komunikuje s hlavními původci 
zápachu a společnými silami se 
postupně daří situaci ohledně zápa-
chu zlepšovat. Proběhla například 
rozsáhlá modernizace provozu 
MAT, společnost Continental Ba-
rum realizovala několik projektů  
k eliminaci zápachu v řádu desítek  
milionů EUR. 

V loňském roce se také objevil 
nový problém se zápachem cha-
rakteru zemního plynu. Podařilo se 
lokalizovat zdroj tohoto zápachu 
a aktivizovat příslušné kontrolní 
a povolující orgány. Vzhledem  
k tomu, že se jednalo o vyjmenovaný 
zdroj znečišťování ovzduší, který je 
v gesci Krajského úřadu Zlínského 
kraje a České inspekce životního 
prostředí, vystupovalo město Ot-
rokovice  po celou dobu kauzy jako 
aktivní prostředník, kdy předávalo 
veškeré podněty těmto příslušným 
orgánům a aktivně se zajímalo  
o způsob řešení těchto podnětů. 

V podzimních měsících 2022 
se ve vyšší míře začal objevovat 
kafilerní zápach a zápach z čis-
tírenských kalů. MěÚ Otrokovice 

opět aktivizoval příslušné orgány 
státní správy a v obou dotčených 
provozech byly obratem provedeny 
kontroly. Poté došlo opět ke zklidně-
ní situace.

Ve všech případech, kdy jsou 
prováděny jakékoliv změny na 
problematických zařízeních, se 
město Otrokovice s těmito změna-
mi seznamuje, aktivně se zajímá  
o způsob provozování těchto zařízení  
a v řízeních vedených jinými 
správními orgány uplatňuje při-
pomínky. Tak pokud se objeví vý-
znamná pachová epizoda, kterou je 
možno ověřit v terénu, je tato ihned 
řešena s příslušnými orgány státní 
správy.  

Je stěží zpochybnitelným faktem, 
že město nemá v případě řešení zá-
pachu na území města ze zákona 
žádnou kompetenci. Přesto vedení 
města a odbor životního prostředí 
využívají všech formálních a ne-
málo neformálních možností, jak  
v komunikaci s kompetentními úřa-
dy, kterými jsou především Krajský 
úřad Zlínského kraje a Česká inspek-
ce životního prostředí, tak s provo-
zovateli průmyslových zařízení, 
kteří jsou původci zápachu, a to   
s jediným cílem, zápach co nejvíce 
eliminovat.

 hana večerková,
 starostka města

Z REDakČní PoŠty

REakcE vEDEní města

Do zmírnění síření zápachu ve městě 
investovaly společnosti, které bývají 
označovány za největší znečišťovate-
le, již desítky či stovky milionů korun. 
Například společnost Continental 
Barum aktuálně uvede do provozu 
nejnovější technologii, která byla 
instalována na střeše hlavního 
výrobního monobloku. Investice 
stála firmu 700 milionů korun „Po 
spuštění provozu letos na jaře tak 
systém vzduchotechniky zajistí vě-
trání a chlazení hlavní výrobní haly, 
ale i její ventilaci a klimatizaci. Za-
řízení přinese výrazné zlepšení pra-
covního prostředí zaměstnancům, 
sníží pachovou zátěž gumárenské 
výroby pro obyvatele Otrokovic 
a okolních obcí a také pomůže  
k úspoře energií,“ sdělilo oddělení 
komunikace výrobního závodu. 
Další zařízení  za 200 milionů korun 
instaluje společnost také na mí-
chárně směsí. Jedná se o technologii 
na bázi studené plazmy, která elimi-
nuje pachy ze vzduchových výduchů  
z válcovny. Stejně tak společnost  
N. C. Feed (dříve MAT) v posledních 
letech investovala milionové částky 
do zpracovatelské technologie,  do 
stavebních úprav i do vzducho-
techniky. Nedávno také nechala 
společnost instalovat zcela nový 
chladič par, které jsou nositelem 
zápachu, a obnovou prošly pračky 
vzduchu a biofiltr.   (red)

Firmy investují miliony 
do nových technologií 
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Drahomír Plšek,

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

sERvis a montÁŽ
PLynových kotLŮ

tel.: 777 052 866

I v loňském roce reprezentoval Stáj 
HoPe Otrokovice osmiletý Kadet Misi 
manželů Klimešových,  s trenérem  
a jezdcem Ondrejem Komlóši.

Sezonu poznamenalo zranění Ka-
deta Misi, a proto startoval jen v devíti 
dostizích – v Praze-Chuchli, Ostravě- 
-Bravanticích, Bratislavě a Topolčian-
kách. A i přes toto kondiční manko za-

příčiněné zraněním se oba dokázali ve 
všech dostizích skvěle umístit. Třikrát 
na druhém místě, třikrát na bronzové 
příčce, jednou skončili čtvrtí a dva-
krát pátí. Věříme, že i letošní sezona 
se vydaří a nadále zůstanete našimi 
příznivci. Děkujeme všem fanouškům 
za podporu. Pavlína vrublová,

 Stáj HoPe

Vojto, těší mě, že spolu můžeme 
udělat tento krátký rozhovor. Mojí 
první otázkou je, jaké to je trénovat 
holky? Co vím, měl jsi doposud zku-
šenosti pouze s chlapeckými týmy…
V prvé řadě chci poděkovat týmu, 
kterého jsem byl součástí, panu 
školníkovi a taky vedení školy, které 
mně, studentovi, umožnilo trénovat 
tento tým. Ano, vyloženě dívčí tým 

jsem trénoval poprvé. Spolupráce  
s holkami mi nedělala žádný 
problém, protože se na naší škole 
známe skoro každý s každým, a navíc 
jsme zhruba ve stejném věku.

Vedení bylo velmi vstřícné, ale 
chtěla bych také poděkovat i všem 
kantorům, kteří nás ve všem podpo-
rovali. Jsme taktéž vděční naší paní 
sekretářce Bohdance Kopřivové, bez 

které bychom neměli kde trénovat. 
Nicméně zpět k tématu. Z trenér-
ského hlediska, posunuly se holky 
od předchozího turnaje? 
Určitě, s holkami jsme trénovali asi 
dva měsíce. Na předchozím turnaji 
některé holky držely florbalku po-
prvé v ruce, takže jsme museli začít 
u úplných základů. Postupem času 
jsme se ale přes střelbu na bránu 
dostali i k taktickým prvkům ve hře. 
Díky tréninkům se v týmu vytvořila 
skvělá atmosféra.

A jak bys ohodnotil výkon týmu 
na turnaji?
Myslím si, že za náš předvedený vý-
kon se nemůžeme hanbit. V každém 
zápase jsme měli světlejší i horší 
chvilky. Výsledky hodně ovlivnily již 
zmíněné horší pasáže, kdy jsme na 
hřišti přestali fungovat a soupeřkám 
jsme dávali strašně moc prostoru ke 
hře. To už je ale i o psychické stránce 
přípravy, na kterou se v příštím roce 
zaměříme více. 

Poslední zápas byl rozhodující, 
bojovaly jsme o třetí místo, avšak  
v zápase předchozím se nám zranila 
naše klíčová hráčka a zároveň kapi-
tánka. Tento zlom poněkud rozhodil 
motivaci týmu. Jak jsi tuto situaci 
vnímal ty, popřípadě jak jsi ji řešil? 
A jak bys poslední zápas zhodnotil?

Nebudu lhát, rozhodil nejen motiva-
ci, ale i psychiku. Nebylo to jen o Kač-
ce, která měla problém s rukou již od 
začátku turnaje, ale i o dalších hráč-
kách, která na tom nebyly zdravotně 
úplně nejlépe. Každopádně Kačka 
byla nejlepší střelkyně našeho týmu 
a my jsme vstoupili do zápasu s tím, 
že to jdeme vyhrát pro ni. Museli 
jsme najít novou kapitánku, která 
by vedla tým do posledního zápasu. 
Rozhodování bylo složité, ale nově 
zvolená kapitánka Zina se nové pozi-
ce ujala statečně. Od začátku zápasu 
jsme Kačku na hřiště nechtěli pustit, 
ale nakonec jsme ji tam na jedno 
střídání poslali a hned dala gól, kte-
rý soupeřky herně složil a náš tým 
povzbudil. 

Děkuji, Vojto, za příjemný roz-
hovor. Mou poslední otázkou je, 
jestli pokládáš naše vybojované 
třetí místo za úspěch.
Ano, myslím si, že třetí místo je dob-
rý výsledek a já i s vedením školy 
jsem s ním spokojen. Nicméně vždy 
je na čem pracovat a již teď začíná-
me připravovat nový tým pro příští 
rok. Taky děkuji za rozhovor a budu 
se těšit na další spolupráci do bu-
doucna. 
 anna matulová a vojtěch trenz,
 sexta Gymnázia Otrokovice

Florbalový tým gymnazistek vybojoval v krajském přeboru bronz
Po úspěšném absolvování okresního kola, kde se dívčí florbalový 
tým Gymnázia Otrokovice umístil jako druhý, ho čekala fáze další, 
krajské finále. V něm skončily třetí. Naší velkou oporou byl můj 
spolužák Vojtěch Trenz, který se zhostil postu hlavního trenéra 
a s nímž vám přináší brankářka týmu Anna Matulová rozhovor. 

i přes zranění vybojoval kadet misi přední místa

inZERcE
In

z
e

r
c

e



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,  Jiří Holub, Šárka Šarmanová, DiS., Ing. Filip Pastuszek, 
Bc. Michal Petřík, Lenka Vaculová, Ing. Helena  Daníčková, Mgr. Andrea Hábová, Ing. Jaromír Hanák. Šéfredaktorka: Šárka Šarmanová, DiS. Graf. úprava: 
Šárka Šarmanová, DiS.  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:  17. února 2023.

otRokovické noviny

správné odpovědi ze str. 4:
1. c) nejvýše 50 km/h
2. a) je nejlepší vyproštění hlavy ve dvou zachráncích...
3. b)  pozemní komunikace protínají nebo spojují;...

Tradice pokračuje. Na loňský nultý 
ročník Panthers cupu, který odehráli 
mladší žáci, letos navázal turnaj v ka-
tegorii elévků (ročník 2012 a mladší). 
Městská sportovní hala přivítala 
celkem 8 týmů, včetně jednoho za-
hraničního – Zlín Lions, Florbal Vsetín, 
Hattrick Brno, TROOPERS, Snipers Tře-
bíč a slovenský tým AS Trenčín Florbal. 
Domácí Panteři měli v turnaji dvojná-
sobné zastoupení. Tým White, složený 
ze zkušených hráčů a tým Black, kde 
bylo víc nováčků a méně zkušených 
hráčů.

První zápasy obstarali domácí 
proti sousedům ze Vsetína a Zlína. 
Postupně se na hrací ploše vystřídaly 
všechny týmy a bylo vidět, že kvalita 
týmů je výborná. Zápasy byly vy-
rovnané a hráči před slušně zaplně-
nou halou předváděli úžasné výkony.

Vrcholem turnaje nakonec byl zá-
pas týmu z Trenčína proti domácím 
Panthers White. Kulisa tohoto zápasu 
měla superligové parametry. Týmy 
se přetahovaly o výsledek a daly do 
zápasu opravdu vše. Nakonec se štěstí 
přiklonilo k hostům a kluci z Trenčí-

na zvítězili trefou 20 sekund před 
koncem. Toto vítězství se nakonec 
ukázalo jako klíčové a znamenalo, že 
červeno-bílý Trenčín si odvezl zlato. 
Tým Panthers White na závěr porazil 
silný Hattrick Brno a tím si zajistil stří-
brnou medaili a Hattrick poslal na třetí 
příčku.

Byl to velice vyrovnaný turnaj  
a na medailové pozice mohl dosáh-
nout kdokoliv. Na nepopulární čtvrté 
příčce skončili brněnští TROOPERS. 
Na pátém a šestém místě sousedi ze 
Vsetína a ze Zlína. Na sedmém místě 
nemocemi oslabená Třebíč a na po-
sledním místě tým nováčků a méně 
zkušených hráčů Panthers Black.

Byl to náročný jednodenní turnaj, 
který se hrál systémem každý s kaž-
dým a o konečném pořadí rozhodoval 
celkový počet získaných bodů. Každý 

tým během dne sehrál porci 7 zápa-
sů, a tak všichni kluci i holky museli 
ze sebe vydat maximum. I přes tento 
náročný program si všichni celý den 
plný florbalu moc užili, a to víc díky 
úžasné atmosféře vytvořené jednot-
livými týmy rodičů a kamarádů.

Před vyhlášením celkových vítězů 
byl vyhlášen nejlepší střelec turnaje 
a taky nejlepší hráč z každého týmu. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
domácí hráč David Zpěvák! „Všem 
účastníkům bych rád poděkoval za 
předvedené výkony a doufám, že 
si turnaj užili. Ale je potřeba podě-
kovat i všem rodičům, pořadatelům 
a sponzorům, bez kterých by tento 
turnaj nemohl být,“ shrnul na závěr 
organizátor turnaje a trenér elévků 
Panthers Otrokovice Martin Kostka.   
 PsG Panthers otrokovice

Panthers cup 2023: den plný florbalových soubojů, zážitků a vzpomínek
Městská sportovní hala v Otrokovicích žila v neděli 15. ledna  
florbalem. Klub Panthers Otrokovice zde pořádal dětský turnaj  
v kategorii elévků, za účasti 8 týmů z Moravy i Slovenska.

PŘIJĎ FANDIT 
PANTERŮM! 

Více informací o aktuálním hracím 
programu najdete na www.panteri.cz

Sleduj nás na sociálních sítích
PanthersOtrokovice panthersotrokovice

Fotbalový klub SK Baťov uspořádal  
4. února již 26. ročník mezinárodní-
ho turnaje mladších žáků Memoriál 
Miroslava Hlobila. Do Městské spor-
tovní haly se sjelo 6 týmů. Hrálo se 
systémem každý s každým, všichni 
tedy zahráli 5 zápasů. 

Nejvíce se dařilo hráčům 1. FC 
Slovácko, kteří v nejlepším zápase 
turnaje těsně zdolali Trinity Zlín 2:1  
a v podstatě tak určili konečné pořadí 
na prvních dvou příčkách. Zbylé místo 
na pomyslných stupních vítězů si při-
psal zahraniční účastník Lokomotíva 
Trnava. Domácí SK Baťov se nakonec 
musel spokojit s 5. místem, což je  

v této konkurenci velmi slušný počin.
Hráče na závěr turnaje přišli 

pozdravit zástupci města, pod jehož 
záštitou se turnaj odehrál a ceny pak 
společně s předsedou SKB p. Vlasti-
mírem Hrubčíkem předávali oba 
místostarostové města Petr Ťopek  
a  Ondřej Wilczynski.

Velké poděkování za hladký 
průběh patří organizačnímu týmu  
v čele s Hynkem Bršlicou, velký dík 
míří také za hráči našeho mužského  
A-týmu, kteří se zhostili role rozhod-
čích a celý turnaj s přehledem odpís-
kali. Ladislav bršlica,

 člen VV Sk Baťov 1930

memoriál m. hlobila ovládli žáci 1. Fc slovácko halový mítink má za sebou 26. ročník

Celkem 322 závodníků, 35 disciplín  
a  23 oddílů. To byl v číslech letošní  
24. ročník Mezinárodního halového 
mítinku, který se konal na půdě Měst-
ské sportovní haly 8. února. Mítink 
pravidelně pořádá TJ Jiskra Otrokovi-
ce. K vidění byly opět skvělé výkony 
mladých  atletů  z celé republiky, 
otrokovických nevyjímaje. V běhu 
na 40 yardů se nejlépe umístil Lukáš 
Pavlíček s časem 04,99 s, z mladších 
žáků si skvěle vedl Filip Orbes, který 

zaběhl čas 05,95 s. Skvěle zaběhnu-
tý čas předvedly i Adéla Orbesová  
a Kateřina Čechová, které se umístily 
na prvních dvou příčkách. Ve skoku 
vysokém podala skvělý výkon Iva 
Kopřivová, která skončila na třetím 
místě. Ve skoku dalekém dominovali 
Marek Kučar, Adéla Orbesová. Přední 
příčky ve vrhu koulí obsadili  Vojtěch 
Pražák či Martin Frýza, v hodu rake-
tou Šimon Meravý a Eva Sanitráková.
 (šar)


