STRUKTURA KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU ZA ROK 2013
SVĚT V ROCE 2013: Občanská válka v Sýrii. Další vlny uprchlíků, katastrofální podmínky
v uprchlických táborech. Dozvuky ekonomické krize v eurozóně, tíživá nezaměstnanost.
Aféra vyvolaná odhalením odposlechů organizovaných americkými tajnými službami. Nový
papež František. Dílčí úspěchy ve výzkumech možností tvorby lidských embryonálních
kmenových buněk.
SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE: Poslední prezidentský projev Václava Klause. Vyhlášení dílčí
amnestie. Miloš Zeman zvolen v první přímé volbě novým prezidentem (54,80 %; jeho
protikandidát Karel Schwarzenberg 45,19 %); inaugurační projev 8. března. Pád Nečasovy
vlády, 10. července jmenován nový kabinet v čele s premiérem Rusnokem, který však
nezískal důvěru parlamentu. Demise vlády 13. srpna, předčasné parlamentní volby 25.-26.
října: ČSSD 20,45 %, Hnutí ANO 18,65 %, propad ODS (7,72 %). Složitý vznik koalice ČSSD –
ANO – KDU-ČSL.
Výsledky předčasných parlamentních voleb v Otrokovicích víceméně korespondovaly
s výsledky celostátními (např. ČSSD 24,03 %, Hnutí ANO 20,04 %, ODS 4,41 %). Prezidentské
volby v Otrokovicích: Miloš Zeman – 61,50 % (Karel Schwarzenberg 38,49 %).
SAMOSPRÁVA A VEŘEJNÁ SPRÁVA, RMO, ZMO, MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE: Složení
RMO beze změn: starosta Mgr. Jaroslav Budek (ČSSD), místostarosta Ing. Milan Plesar (NI),
Mgr. Ivo Kramář, Jarmila Šedivá, Libuše Škrabolová (všichni za ČSSD), JUDr. Jaroslav Tkadlec
(NI) a Ing. Jiří Ondráš (NEZÁVISLÍ). Od 1. ledna 2013 funkci tajemnice začala vykonávat Mgr.
Radana Zenáhlíková. Tisková mluvčí města Mgr. Lenka Krupková (provdaná Vaculová).
Průběžné úkoly RMO a ZMO. Práce na „Integrovaném strategickém rozvojovém plánu města
Otrokovice na léta 2014 – 2023“.
Několik momentů vyvolávajících spory a bouřlivé diskuse: další postup v omezování hazardu;
jednání o navrhované napajedelské skladovací hale u hranice k. ú. Napajedla a k. ú.
Kvítkovice; rekonstrukce a budoucí určení domu č. p. 1426 v ulici Jožky Jabůrkové.
Čtvrté místo Otrokovic v internetovém hlasování o nejkrásnější město ČR. Mezinárodní
kontakty Otrokovic – prohlubující se spolupráce s maďarským Vácem (vzájemné fotografické
a výtvarné výstavy). Další pomoc súdánské vesničce Wad Ben Naga, aktivity archeologa PhDr.
Pavla Onderky, návštěva Hassana Husseina Idrise v Otrokovicích (emeritní generální ředitel
súdánské Národní korporace pro památky a muzea).
Další humanitární pomoc poskytovaná městem, mj. 300 000 Kč pro obce Hořín, Rudník a
město Protivín postižené záplavami na přelomu května a června, 200 000 Kč na srpnový
tábor (pod vedením pracovníků DDM Sluníčko) pro děti z Kralup. Granty pro mladé
talentované tvůrce (např. Matěj Tauš – muzikál Naše ulička).
Další významné úkoly městských orgánů viz v následujících kapitolách.
CYRILOMETODĚJSKÉ JUBILEUM: Už od podzimu 2012 vytvářena koncepce oslav 1 150.
výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu: všestranný (nikoliv
pouze náboženský) význam jejich působení. Spolupráce města (koordinační roli převzal
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odbor školství a kultury) s Římskokatolickou farností Otrokovice (farář P. Josef Zelinka).
Články v Otrokovických novinách, reportáže v Městské televizi Otrokovice, výtvarná a
literární soutěž s cyrilometodějskou tematikou pro žáky základních škol a nižší ročníky
gymnázia, dvě desítky přednášek – prezentací kronikářky Věry Kramářové pro širokou
veřejnost nejen v Otrokovicích. Vznik a využití farního DVD (text Vladislava Vančury,
staroslověnské zpěvy Sboru sv. Romana Sladkopevca bohoslovců řeckokatolického semináře
v Prešově). Pěší pouť z Istanbulu (Cařihradu) na Velehrad za účasti Josefa Kvasničky
z Římskokatolické farnosti Otrokovice. Cyklistická pouť otrokovických gymnazistů na
Velehrad (28. května). Zájezd do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, na Velehrad a
do Modré (pořadatel OŠK – 25. května). Přednáška historika a archeologa PhDr. Luďka
Galušky, CSc. „O rané christianizaci střední Evropy“ (6. června). První místo (v příslušné
kategorii) pro ZŠ Mánesova za animaci „Mise Velká Morava“ v soutěži Velehradská kamera
(vyučující Mgr. Ivana Řezníčková).
Vyvrcholení otrokovických oslav 7. června na dopoledním historickém matiné pro školy a
v podvečerním pořadu pro veřejnost za účasti více než dvou set účinkujících – členů různých
souborů a zájmových sdružení. Vydání pamětní publikace „Otrokovické ohlasy
cyrilometodějského výročí 863 – 2013“.
28. ŘÍJEN A OCENĚNÍ OBČANÉ: 23. října pietní akt u pomníků padlých za první světové války,
poté slavnostní shromáždění v Otrokovické BESEDĚ; historické ohlédnutí – PhDr. David
Valůšek. Ocenění občanů: Cena města Otrokovice pro sbormistra Jaroslava Zimáka, nositele
titulu „Osobnost města Otrokovice“ z roku 2003. Cena města Otrokovice pro oddíl kopané
„Staří páni SK Baťov 1930“ za pomoc při záchraně lidského života.
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA: 14. února schválen rozpočet na rok 2013
s předpokládanými příjmy ve výši 309,734 milionů korun a výdaji 306,407 milionů korun.
V červnu zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2012 s výrokem „bez výhrad“.
Nejvýznamnější investice roku 2013 (nad milion korun). Další připravované projekty. Na
prosincovém zasedání ZMO přijat rozpočet na rok 2014 s vyrovnanými příjmy i výdaji – obojí
ve výši 352 148 900 Kč.
VÝSTAVBA: Otevření Městské kavárny v Otrokovické BESEDĚ (15. května). Rekonstrukce
dětského dopravního hřiště (do provozu dáno v září). Růst obchodního centra Kaufland na
místě někdejší Chludovky. Zahájen provoz malé vodní elektrárny Bělov (5. září). V centru
pozornosti opět Společenský dům - hledání cest k jeho prohlášení za národní kulturní
památku.
Den architektury v Otrokovicích 5. října – cyklovýlet pod vedením historičky umění Kláry
Eliášové za stavbami baťovské éry. Různé názory na současnou architektonickou tvářnost
Otrokovic.
DOPRAVA: 17. července zprovozněn poslední rekonstruovaný a rozšířený úsek silnice I/49.
Problémem nadále zůstává nedokončená jihovýchodní část obchvatu. Stále narůstající
intenzita dopravy, nepozornost či bezohlednost řidičů. Podpora cyklistiky, Evropský týden
mobility (16.-22. 9.), otrokovický Den bez aut (20. září).
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PRŮMYSL: Nová výrobní hala Mitasu slavnostně otevřena 19. listopadu. Dílčí pozitivní zprávy
o firmě Zlin Aircraft. Teplárna Otrokovice do rukou podnikatele Petra Lamicha. Některé
projevy průmyslové zátěže města. Mohutný dým v Tomě 17. dubna (chemická reakce starých
kapalin).
SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA: Nezaměstnanost kolísala kolem 8 %, pokračování recese.
Specifická skupina sociálně nejslabších – bezdomovci (v Otrokovicích těch „na ulici“ jsou asi
tři desítky). Hojné využívání mobilní buňky – tzv. „seďárny“ - vzhledem k dlouhé a mrazivé
zimě. Komunitní plánování sociálních služeb: jedna z cílových skupin v období 2013 – 2015:
osoby v krizi. Problematika požívání alkoholu dětmi a mladistvými – kampaň MOST
(občanské sdružení Madio).
Poskytovatelé sociálních služeb; problémy s jejich financováním – hledání vlastních
podpůrných zdrojů (Charita sv. Anežky Otrokovice, sběr hliníku; Naděje Otrokovice – mj.
třídění vršků atd.). O. s. ONYX a jeho „Terénní program pro osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách“ (v Otrokovicích je údajně asi 160 závislých osob, z toho
přibližně čtvrtina využívá zmíněného terénního programu).
Pět let SENIORu C – vyvrcholení akcí v první prosincové dekádě, mj. reminiscenční divadlo
„Kouzlo dětství“. – 30. výročí založení Klubu důchodců Baťov.
Charitativní akce: Pátý ročník Charitativního koncertu pro Sdružení Šance (organizátorka
projektu Mgr. Hana Zvoníčková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka); výtěžek – skvělých 90 070 Kč.
SDH Kvítkovice: charitativní vydražení pokácené májky – výtěžek 7 500 Kč pro Sdružení
Šance.
Charitativní akce „Pomáháme potřebným“ 29. listopadu při rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí; zapojeny desítky dobrovolníků, výtěžek 188 600 Kč.
DUCHOVNÍ ŽIVOT: Inaugurace papeže Františka a vzpomínky otrokovického jáhna
RNDr. Aloise Orlity na některé jeho předchůdce. Novoroční koncert v kostele sv. Vojtěcha
(6. ledna) za účasti souboru Magna Mysteria a sboru ze Šternberka. Noc kostelů 24. května
v kostele sv. Michaela i v kapli sv. Anny, hlavní program soustředěn do kostela sv. Vojtěcha a
zaměřen k cyrilometodějskému výročí: videoprezentace „Kde jste, Cyrile a Metoději?“,
videopásmo „Sv. Cyril a Metoděj“, historicky pojatá výstava o působení obou věrozvěstů,
výstava biblí atd.
30. května při „Slavnosti Těla a Krve Páně“ požehnal farář P. Josef Zelinka našemu městu za
účasti mnoha desítek věřících i širší veřejnosti.
ŠKOLSTVÍ: Pedagogové a pracovníci volného času ocenění městem ke Dni učitelů (v jeho
předvečer – 27. března): Mgr. Ivana Divínová, Mgr. Ivana Bezděková, Ludmila Daňková,
Zdeňka Kymlová. Krajské ocenění pro Mgr. Marcelu Javoříkovou, zástupkyni ředitele na ZŠ
Mánesova Otrokovice.
Mateřská škola Otrokovice (ředitelka Bc. Magda Zycháčková); otevření zahrady na Zahradní
ulici pro veřejnost od 16 do 18 hodin – kromě zimních měsíců; od září první soukromá školka
Oskárek společnosti LAPP KABEL s.r.o.
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Základní školství: aktivity společné všem školám, specifika každé z nich – jen namátkou: ZŠ
Mánesova (ředitel Mgr. Vratislav Podzimek): pozoruhodné výsledky ve výtvarné výchově, zvl.
v oblasti animovaných filmů; aktivní Školní sportovní klub aj. - ZŠ T. G. Masaryka (ředitelka
Mgr. Marta Zakopalová): pokračující výuka s využitím tabletů ve spolupráci s firmou FRAUS;
environmentální výchova atd. - ZŠ Trávníky (ředitelka Mgr. Jana Večeřová): podobně jako na
jiných školách i zde věnována značná pozornost prevenci sociálně patologických jevů;
zajímavý projekt Otevřené dílny; dlouhodobá spolupráce se ZOO Lešná apod. – 60 let ZŠ
praktické a ZŠ speciální (ředitelka Mgr. Pavlína Frdlíková): podíl na městských akcích,
uchovávání zvyků a obyčejů, výsadba zeleně aj.
Střední školství: 80 let SPŠ Otrokovice (ředitelka Mgr. Marie Homolková), oslava 21. června,
vydání almanachu, výstava fotografií o historii školy. Od září 2013 škola sloučena se Střední
odbornou školou Otrokovice, přičemž zachován název Střední průmyslová škola Otrokovice
(ředitel Mgr. Libor Basel). Zajímavé akce a projekty – ENERSOL 2013, projekt Zlínského kraje
„Centra vzdělávání“.
60 let Gymnázia Otrokovice (ředitel Mgr. Ivo Kramář): výročí připomínáno při všech
významných akcích po celý rok 2013 (leden – EDISON, únor – GOfest, březen – samostatné
divadelní představení absolventů a členů VARIACÍ, květen – cyklopouť aj.); vydání
almanachu, vyvrcholení oslav 23. listopadu – výstavy ve škole, večerní shromáždění a
akademie za účasti více než 600 abiturientů.
Talent na ZUŠ – Matěj Tauš, autor muzikálu Naše ulička aneb Hra lásky a nenávisti (premiéra
15. června v Otrokovické BESEDĚ).
DĚTI A MLÁDEŽ: 35 let existence DDM Sluníčko (ředitelka Bc. Jiřina Kovářová); v současnosti
12 stálých a asi 150 externích pracovníků, 800 dětí v téměř stovce zájmových útvarů, dvě
stovky příležitostných akcí za účasti 33 000 návštěvníků. Akademie spojená s vernisáží
výstavy Nejkrásnější sluníčko (26. května). Mladí modeláři (dva ze Sluníčka) na Mezinárodním
veletrhu letectví a kosmonautiky MASK 2013 v Moskvě. Tábor pro děti ze zaplavených Kralup
(srpen). Provoz zrekonstruovaného dětského dopravního hřiště.
Skautské středisko Josefa Šivela, mj. 7. ročník městské noční hry „Zlaté oči“.
Červnový Den pro děti uspořádaný ČSZ Radovánky.
KULTURNÍ DĚNÍ: Otrokovická BESEDA – od 1. března nový ředitel Mgr. Michal Mynář.
Zajišťování a koordinace kulturního života ve městě; kurzy, zájezdy. Městské akce pod širým
nebem (Vítání jara 21. dubna, Májová pouť, Michalská pouť 29. září). Otrokovické letní
slavnosti 19.-21. července v „havajském stylu“.
Divadelní život: 7. ročník festivalu FORBÍNA (21.-24. března), Tyjátr; začátečnické bolesti
souboru Příběh. 14. května zajímavé představení kroměřížských ochotníků v rámci Týdne
židovské kultury a literatury.
Městská knihovna Otrokovice: Noc s Andersenem (z 5. na 6. dubna). Týden knihoven (říjen),
beseda se spisovatelkou Irenou Obermannovou, autorkou kontroverzní „Tajné knihy“, a
s regionální autorkou Jaromírou Slezákovou.
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Výtvarné umění – o. s. Rozumění; 30. října instalovány nové dřevěné plastiky v parku u
polikliniky (autoři: Karel Blažek, Jiří Holub, Ladislav Nováček, Jiří Parma, Emil Sláma).
4. listopadu vernisáž 7. OTROKOVICKÉHO VÝTVARNÉHO SALONU. Pokřtění kalendáře pro rok
2014 „Příběhy zakleté do kamene“ (foto Pavel Ligr, drobné sakrální plastiky). Další kalendář
„Otrokovicko v pravěku“ sestavil a okomentoval Ing. Petr Klokočka.
Fotoklub BESEDA: 6. OTROKOVICKÝ FOTOSALON (březen); výstava souboru 30 fotografií
v maďarském Vácu, účast maďarských fotografů na workshopu Kamínka (říjen).
Výstava modelů letadel, lodí a plastikových modelů modelářů z Otrokovic a regionu střední
Moravy.
Ohlas 53. ročníku Zlín Film Festivalu v Otrokovicích; výtvarná soutěž pro zrakově postižené
děti; vítěz hlavní ceny v kategorii 12 – 14 let Jan Balloš ze ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice.
ZÁJEM O HISTORII: celostátně připomínané cyrilometodějské jubileum – viz výše.
80 let Klubu absolventů Baťovy školy práce. Pietní akty 12. července u pomníku Tomáše Bati
v parku i u nově instalovaného památníku na místě havárie v areálu Tomy. Vzpomínky
pamětníků (Adolf Janík, Vlastimil Hložek, Miloslav Polášek). Vzpomínka na Josefa Valčíka. Dar
Josefa Dvorského městu: album fotografií zesnulého Josefa Snášela ze záplavy 1997.
Poskytnutí videozáznamu z té doby (autor Josef Judas) - pořízení kopie pro potřeby města.
Zmínka o Otrokovicích v souvislosti s archeologickými výzkumy v súdánském Wad Ben Naga
(PhDr. Pavel Onderka).
Komise státní památkové péče (dotace od Ministerstva kultury pro rok 2013 pouze
66 000 Kč).
SPORTOVNÍ ŽIVOT: 105 let Tělovýchovné jednoty Sokol v Otrokovicích. Ocenění nejlepších
sportovců, trenérů a kolektivů za rok 2012 na slavnostním večeru 5. dubna 2013. Cena za
celoživotní práci a dlouhodobý přínos pro otrokovický sport udělena atletovi Josefu
Prudkému. 19. prosince uděleno krajské vyznamenání Jiřímu Kubíčkovi za dlouholetou
dobrovolnou práci s mládeží.
Finanční podpora sportu: dotace sportovním organizacím a klubům na jejich činnost, na akce
mezinárodního významu, na jednorázové akce aj. Další sportovní zajímavosti, pozoruhodné
výsledky sportovců v roce 2013 (veslování, FK PANTHERS, tenis, házená, in-line bruslení,
memoriály, sportovci – veteráni).
Provoz Sportovního areálu Baťov, některé sportovní akce, služby pro veřejnost.
Zdravý pohyb do škol, Prázdninové řádění na závěr prvního ročníku (18. června).
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: Den Salvatora na Štěrkovišti (18. dubna). Zásahy
hasičů (např. v lednu při hašení požáru 103. budovy baťovského areálu ve Zlíně, při havárii
jeřábu v blízkosti ulice K Letišti). Okresní kolo hry Plamen mladých hasičů a soutěže dorostu
(18.-19. května na stadionu TJ Jiskra).
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Zásluha Technických služeb Otrokovice o pěkný vzhled města. Druhá
etapa výsadby vegetační clony v lokalitě Nivy. Vysázení 70 ovocných stromů podél polní
cesty v lokalitě Jaříč.
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Postupné zvyšování podílu tříděného odpadu. Dva nové velkokapacitní kontejnery na
obnošené šatstvo (ve spolupráci s Diakonií Broumov). Nová monitorovací stanice na budově
Městského úřadu Otrokovice (údaje o teplotě, času, směru větru, vlhkosti, koncentraci oxidu
dusíku atd.).
KRIMINALITA: Majetková trestná činnost, vzrůstající agresivita pod vlivem alkoholu a drog.
Nejzranitelnější cíl podvodníků všeho druhu – důvěřiví senioři. Akce agresivních prodejců –
tzv. „šmejdů“ – i v Otrokovicích.
EVIDENCE OBYVATEL: K 1. lednu 2013 u nás evidováno 18 131 osob, k 31. prosinci téhož
roku 18 039. Nejstarším občanem k 1. lednu 2013 byl stoletý pan Bohumil Kristýnek,
k 31. prosinci paní Helena Schádková (nar. 1914).
POČASÍ: Časté extrémní výkyvy, sněhové přívaly 27.-28. ledna a 22.-23. února. Dlouhá zima
s nedostatkem slunečního svitu; 20 cm sněhu na Velikonoční pondělí 1. dubna. Horký a
suchý nástup léta, tropické teploty v červenci. 24. července vyhlášeno období nepříznivých
klimatických podmínek na celém území Zlínského kraje, odvoláno až 17. srpna. Chladné září,
slunné babí léto, mimořádně teplý říjen.
ZÁVĚR ROKU: Rozsvícení vánočního stromu 29. listopadu, koncert Janka Ledeckého a sboru
STUDÁNKA ze ZŠ Mánesova, charitativní akce Pomáháme potřebným, Vánoční hala
10. prosince, Česko zpívá koledy 11. prosince, Vánoční koncert Ženského pěveckého sboru
12. prosince, Koledy tří národů 15. prosince aj.
Živý betlém 25. prosince.
Věra Kramářová, kronikářka města
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