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Stanislav Mišák a Jozef Gašparík se stali čestnými občany Otrokovic

Oceňování významných osobností při příležitosti Dne vzniku československého státu se
stalo v Otrokovicích tradicí.
Slavnostní večer se uskutečnil
ve středu 25. října v Otrokovické BESEDĚ. Čestné občanství
bylo uděleno Stanislavu Mišákovi a Jozefu Gašparíkovi, titul Osobnost města Otrokovice
si odnesl Vratislav Podzimek
a Cenu města Otrokovice převzal Radek Malina.
Oslavy Dne vzniku Československa začaly v Otrokovicích v odpoledních hodinách
pietní vzpomínkou u pomníku
obětí 1. světové války na náměstí 3. května a poté zástupci
města položili kytice v Kvítkovicích před kaplí sv. Anny.
Zatímco v minulém roce byla
na slavnostním večeru udělena
cena Osobnost města Otrokovice Albertu Antonínovi Černému a Jiřímu Holubovi, v letošním roce byly předány všechny
ceny, které město uděluje.
Cenu města Otrokovice si odnesl osmnáctiletý Radek Malina
za záchranu lidského života.
Tato cena je jedním ze tří ocenění, které uděluje Zastupitelstvo města Otrokovice od roku
2007. Radek Malina je student
středního odborného učiliště
a vedoucí rybářského tábora,
kde při víkendové rybářské
akci, kterou pořádal Dům dětí
a mládeže Sluníčko Otrokovice,

Ocenění a gratulanti. Zleva: místostarosta Otrokovic Jiří Veselý, držitel ceny města Radek Malina, čestný občan Stanislav Mišák,
čestný občan Jozef Gašparík, osobnost města Vratislav Podzimek, starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Foto: Martina Fojtíková
zachránil lidský život. Tonoucího muže vytáhl z vody a oživoval jej do příjezdu záchranných
složek.
Titul Osobnost města Otrokovice převzal z rukou starosty
Jaroslava Budka bývalý ředitel
ZŠ Mánesova Vratislav Podzimek. Tento titul je udělován
osobnostem za významný přínos pro rozvoj města a jeho propagaci. Kromě kvalitního vede-

ní školy se Vratislav Podzimek
aktivně zúčastňoval také veřejného života ve městě. Dlouhá
léta působil v pozici radního
a zastupitele Otrokovic. V roce
1997 postihly město Otrokovice
a tedy i Základní školu Mánesova ničivé povodně. Za mimořádné úsilí a osobní obětavost
při likvidaci následků záplav
byla ve stejném roce Vratislavu
Podzimkovi udělena medaile

Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy II. stupně. V roce
2010 získal ocenění Zlínského
kraje za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos
pro výchovu a vzdělávání mladé generace.
Čestné občanství bylo letos
předáno dvěma výjimečným
osobnostem. Jedná se o nejprestižnější ocenění, které zastupitelstvo města uděluje. Čestné

občanství bylo v minulosti uděleno například T. G. Masarykovi, T. Baťovi nebo J. A. Baťovi.
Novým čestným občanem
města se stal Stanislav Mišák.
Stanislav Mišák se narodil
v roce 1952 ve Štítné nad Vláří.
V roce 1980 přesídlil s rodinou
do Otrokovic, kde žije dodnes.
V listopadu 1990 se stal členem
Zastupitelstva města Otrokovice.  Pokračování na straně 8

úvodní slovo
Vážení čtenáři,
přesně na dnešní den, kdy vycházejí tyto Otrokovické noviny, připadá 28. výročí pádu totalitního režimu. Téměř tři desetiletí od okamžiku, kdy se obyvatelům naší země otevřely hranice, kdy mohli lidé opět začít říkat nahlas to, co si myslí, kdy děti mohly začít studovat školy, které je baví a kdy se začala ve velkém skloňovat slova DEMOKRACIE
a SVOBODA. Dva jednoduché výrazy, o kterých si většina národa myslí, že v souvislosti se „sametovou revolucí“ znamenají jedno a to samé.
Demokracie (z řeckého démos – svobodný občan země a kratos – vládnout) je forma státního zřízení, kde lidé mají možnost svobodně volit své zástupce, kteří jim budou vládnout – to je příklad naší liberální demokracie. Prostě to volič „někomu hodí“ a spoléhá, že ten někdo za něho vyřeší všechny jeho problémy; zaměstnáním a bydlením počínaje
a cenou másla a piva konče. No, a pokud se to nepodaří, tak to v dalších volbách „hodí“ někomu jinému. To je demokracie. Součástí demokracie je svoboda. A to nejen svoboda
při volbách, ale i svoboda při rozhodování ve všech oblastech lidského života. A taky svoboda projevu. A za tuto svobodu jsme si každý zodpovědný sám za sebe. Od nikoho si
nemusíme nechat diktovat, koho volit, nikdo nám nemůže přikazovat, co máme říkat a jaké máme mít názory. Žádný okresní stranický tajemník už nerozhoduje o doporučení
studentů k přijetí na vysokou školu. S nabytou svobodou se ovšem v naší zemi ruku v ruce začíná rozvíjet i konzumní způsob života. Všeho je dostatek (kromě levnějšího másla,
samozřejmě…), práce je dost, firmy se předbíhají v náboru nových zaměstnanců a platy rostou jako nikdy předtím. Lidé mají auta, televizory, pračky, sušičky a jiné vymoženosti, o kterých se jim před dvaceti lety ani nesnilo. Kdo nemá iPhone, jako by nebyl. Kdo není na Facebooku, ten neexistuje. Jenže v této uspěchané době už většina lidí
tak nějak proplouvá jen po povrchu a nezajímá je skutečné dění ve společnosti. Stačí jim to, co mají okolo sebe a několik základních informací z titulků webových stránek. Už
není čas zjišťovat skutečný stav věci, přece nám stačí minuta a půl dlouhá reportáž na NOVĚ a víme všechno. Ale to je přece ta svoboda! Kdo má komu nařizovat, jaké zprávy
má sledovat nebo nutit rozlišovat pravdivost informací na Facebooku? Jenže pak se nesmíme divit, že lidé to a priori „házejí“ ovlivnění reklamou, na drahé a značkové prací
prášky. Ta také slibuje skvostně bělostné prádlo. Nikdo tomu už dávno nevěří a přece je každý kupuje. A když lidé vytáhnou prádlo z pračky, tak nadávají, že se zase nechali
ošidit. A tak je to i s volbami. Je to jen naše svobodné rozhodnutí. Tohle je totiž taky demokracie. A dokud budeme mít možnost svobodně volit a svobodně nadávat, budeme
pořád žít v demokratické společnosti. Za dva roky nás čeká kulaté výročí listopadu. Tak snad ta demokratická společnost bude i nadále svobodná. Michal Kratochvíl
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Otrokovice vydaly pro příští rok nástěnný kalendář mapující historii města. Městský kalendář nese název 100 let
Příběh Otrokovic 1918–2018. Obsahuje vzácné fotografie, které srovnávají podobu Otrokovic tenkrát a dnes. Je
tak sice o minulosti a současnosti, své majitele ale bude
těšit po celý budoucí rok. Snímky k tomuto účelu poskytl
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv
Zlín a archiv Městského úřadu Otrokovice. Kniha Neza-

váté stopy pojednává o lidech nejrůznějších oborů, kteří
zanechali v Otrokovicích významnou stopu. Na knize se
podílela řada autorů, ale největší díl práce odvedla Věra
Kramářová. K dalším patří například Jiří Holub, Zdeněk
Pokluda, Petr Gybas, Barbora Šopíková nebo Petr Klokočka.
Kalendář i knihu je možné zakoupit v Turistickém
informačním centru Otrokovice. Kalendář stojí 115 korun, kniha 150 korun. Výtvarná díla jsou vystavena až do
3. prosince. Vstup na výstavu je volný.
Romana Stehlíková, mluvčí města

Tiskárna
Otrokovice
Jako na festivalu.

K vidění jsou i filmové
klapky vytvořené výtvarníky Rozumění.

Inzerce

Přibližně dvacítka otrokovických výtvarníků ze spolku
Rozumění vystavuje od 6. listopadu svá díla na jedenáctém ročníku Otrokovického salonu v prvním patře
Otrokovické BESEDY. Stejně jako v uplynulých letech
mohou návštěvníci sledovat široké spektrum vystavených
výtvarných děl – obrazy, sochy, grafiky nebo výtvarně
zpracované filmové klapky. Součástí vernisáže byl křest
městského kalendáře a knihy Nezaváté stopy.

Snímky: anna novotná

Otrokovický salon je ve znamení minulosti, přítomnosti i budoucnosti

v rámci rozšiřování výroby přijmeme
do trvalého pracovního poměru:

Křest publikací. Starosta Jaroslav Budek křtí městský kalendář a knihu o lidech,
kteří zanechali v Otrokovicích významnou stopu. Zleva:Lubomír Kramář, Jaroslav
Budek, Jiří Veselý, Petr Klokočka, Jiří Holub, Oldřich Hotař.

ofsetové tiskaře
pomocné tiskaře
manipulační pracovníky
Nabízíme:

dobré platové podmínky
příspěvek na stravu
vhodné pro důchodce a ženy po MD
Jedná se o práci na jedno- i vícesměnný provoz.

www.hartpress.cz
Inzerce

Realistické i fantastické. Obrazy otrokovických umělců patří k různým stylům a proudům. Nechybějí krajinky, portréty, ilustrace ani fantastické příběhy a tvary. Všechny jsou k vidění v 1. patře Otrokovické Rádi se skloníme. K plastice ležícího dítěte si lidé neváhali sednout či se naklonit.
BESEDY až do 3. prosince.

Více informací poskytne Ing. Monika Hotařová
T: +420 608 958 547 E: hotarova@hartpress.cz
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Stop zápachu pokračuje. Krajský úřad stanovil
podmínky společnosti MAT

Další výsledek soustředěného tlaku města Otrokovice směřujícího
k zabránění zápachu na Bahňáku je nadosah. V polovině října byl
na otrokovickou radnici doručen dopis České inspekce životního
prostředí, ve kterém jsou popsány konkrétní podmínky, které musí
původce zápachu společnost MAT nejpozději v průběhu roku 2018
splnit. Město Otrokovice opakovaně žádalo o provedení přezkumu integrovaného povolení s cílem dosáhnout v provozu společnosti MAT zpřísnění stanovených podmínek z hlediska ochrany
ovzduší. Na základě těchto podnětů i petice občanů byl proveden
přezkum a městu zaslán jeho výsledek. Společnost MAT má v průběhu roku 2018 například zvýšit účinnost biologického filtru na
90 %, zmodernizovat stávající zařízení mj. tím, že budou všechny
provozní uzly, které jsou zdrojem pachových látek, napojeny novou vzduchotechnikou do biologického filtru. „Nadále proto platí
výzva občanům, aby hlásili výskyty zápachu. Město bude podněty
využívat v dalších jednáních. Připomínáme, že informace od občanů jsou jedním z mála použitelných argumentů při prokazování
zápachu. Prosíme, vytrvejte! Jde nám přece o to, aby se už neopakovala kalvárie letošního léta,“ vyzvali veřejnost starosta Otrokovic Jaroslav Budek a místostarosta Jiří Veselý. 
(ste)

Na Štěrkovišti přibudou nová parkovací místa

Patnáct nových parkovacích míst přibude na sídlišti Štěrkoviště
u bytového domu č. p. 1295. Pro větší komfort řidičů bude součástí
stavebních úprav mezi panelovými domy také rozšíření stávající
parkovací plochy u bytového domu č. p. 1294. Pokud nebudou
nepříznivé klimatické podmínky, budou moci obyvatelé Štěrkoviště zaparkovat na nových místech už 30. listopadu. Radnici vyjde
budování nových parkovacích stání a úprava stávajících parkovišť
přibližně na 850 tisíc korun. „Nová parkovací místa na Štěrkovišti
u bytového domu č. p. 1295 budou tvořena zatravňovací betonovou dlažbou s podložím ze štěrkodrti. Výhledově tak bude upravena celá parkovací plocha i u bytového domu č. p. 1294,“ upřesnil
vedoucí odboru rozvoje města František Žák. 
(red)

Technické služby se připravují na zimu
Zajistit údržbu na chodnících,
cyklostezkách a silnicích města je jedním z hlavních úkolů
Technických služeb Otrokovice
(TSO) v zimní sezoně. Do plánu
zimní údržby je zařazena většina
místních komunikací a větší část
chodníků a cyklostezek. Nově
letos budou pracovníci TSO ošetřovat i páteřní cyklostezku podél
řeky Moravy.
Technické služby Otrokovice
budou udržovat přibližně devětačtyřicet kilometrů komunikací
a třiačtyřicet kilometrů chodníků
a cyklostezek. „Méně důležité,
tedy ne tolik využívané, cesty
a chodníky budou ošetřovány až
v závislosti na provozních a ekonomických možnostech,“ objasnil jednatel Technických služeb
Otrokovice Vladimír Plšek.
Dodal, že nově budou udržovat i stezku pro chodce a cyklisty podél řeky Moravy směrem
na Napajedla, neboť ji často
využívají cyklisté i během zimních měsíců k přepravě do zaměstnání. Úklid této cyklostezky
však přijde na řadu až po dokončení úklidu všech komunikací
ve městě.

Ve skladu TSO je na zimu
2017/2018 připraveno tři sta tun
posypového písku na chodníky
a padesát tun soli na údržbu silnic, která je podle potřeby doplňována. Ode dneška, 17. listopadu 2017, do 2. března 2018 mají
v TSO stálé zimní pohotovosti.
Dvě skupiny po sedmi pracovnících mají k dispozici vhodnou
mechanizaci pro zajištění kvalitní údržby chodníků a silnic.
„V případě kalamitních situací
jsou pro včasné zvládnutí údržby nasazováni další pracovníci
a mechanizační prostředky,“
ubezpečil Plšek.
Ani v letních měsících pracovníci Technických služeb Otrokovice nelenili. Uskutečnili nátěry
sloupů a výměnu svítidel lamp
veřejného osvětlení, zajišťovali
úklidové práce a vysadili na území Otrokovic téměř čtrnáct tisíc
nových rostlin. „Na květinové
záhony a do závěsných nádob
bylo vysázeno celkem třináct tisíc tři sta šedesát kusů letniček
a sto sedmdesát trvalek. Nová
květinová pyramida ozdobila
prostory náměstí 3. května a parková a sídlištní zeleň byla dopl-

něna o tři sta devadesát nových
keřů a osm stromů,“ vyjmenoval
Plšek. Pracovníci v průběhu celého roku zabezpečují stříhání
živých plotů, řez dřevin v nepřehledných úsecích křižovatek
a kácení proschlých stromů či
odstraňování polámaných a proschlých větví.
Vedle údržby veřejné zeleně
bylo opraveno téměř čtyři sta
metrů silnic a více než dvě stě
metrů chodníků. „Na úseku veřejného osvětlení jsme prováděli
běžné opravy a v rámci modernizace jsme vyměnili přes padesát
starých svítidel za nová. Na sídlišti Střed jsme opravili a natřeli
pětasedmdesát sloupů veřejného
osvětlení,“ upřesnil Plšek.
Technické služby Otrokovice
poskytují komplexní komunální služby zejména pro město
Otrokovice a další zákazníky
z řad obcí, firem a občanů v přilehlém regionu. Cílem společnosti je poskytování kvalitních
služeb v souladu s nejmodernějšími trendy a zásadami ochrany
životního prostředí.
Romana Stehlíková,

mluvčí města

Na Kabelkový veletrh si našli cestu ženy i muži

Výzva – odměna dárcům krve a kostní dřeně

Město Otrokovice hodlá i v roce 2017 jako poděkování držitelům
zlaté Janského plakety, Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně, kteří
mají trvalý pobyt v Otrokovicích, uhradit roční celosíťovou jízdenku na MHD. Český červený kříž Zlín poskytuje radnici aktuální
seznam dárců, kteří darovali krev či kostní dřeň v transfuzních
stanicích Zlín a Uherské Hradiště. Radnice proto vyzývá občany
Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou držiteli zlaté Janského
plakety za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve či držiteli Zlatého kříže 1.–3. třídy a odběry byly provedeny mimo výše uvedené
transfuzní stanice, aby se přihlásili do 22. prosince 2017 na Městském úřadu Otrokovice, odbor školství a kultury, Bc. Žůrková, tel.:
577 680 460, e-mail: zurkova@muotrokovice.cz. 
(red)

Bezplatní dárci byli oceněni ve Zlíně

V říjnu pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (ČČK) dvě akce, při kterých byli oceněni bezplatní dárci krve. Dne 19. října to byla konference Cesty krve. Při této příležitosti byly předány Zlaté kříže
3. třídy za osmdesát odběrů a Zlaté kříže 2. třídy za sto dvacet odběrů. Na konferenci byli oceněni dva občané Otrokovic. Dne 24.
října ČČK slavnostně ocenil dárce krve – za dvacet bezplatných
odběrů stříbrnou a za čtyřicet odběrů zlatou medailí prof. MUDr.
Jana Janského. Čtyřiadvacet dárců bylo z Otrokovic – z toho třináct obdrželo stříbrnou a jedenáct lidí zlatou plaketu.
(ano)

Volební účast v Otrokovicích byla 60,20 procenta

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 20. a 21. října, odvolilo v Otrokovicích
60,20 procenta oprávněných voličů. Vítězem je v Otrokovicích
hnutí ANO 2011, které získalo od otrokovických občanů 2 980
hlasů (33,97 %). Následuje 1 332 hlasů pro SPD (15,18 %), 853
hlasů pro Českou pirátskou stranu (9,72 %), 726 hlasů pro ČSSD
(8,27 %), 627 hlasů pro ODS (7,14 %), 548 hlasů pro KDU-ČSL
(6,24 %). Další strany nepřekročily v Otrokovicích pětiprocentní
hranici. Celkem voliči vybírali ze čtyřiadvaceti kandidátek. (red)

Šlikr pořádá veřejné promítání filmů z Jednoho světa

Listopadové středy si mohou v Otrokovicích zpříjemnit fanoušci
mezinárodního festivalu Jeden svět, který zprostředkovává filmové dokumenty o lidských právech. Cílem je přinést kvalitní dokumentární snímky i do míst, kde se festival nekoná. Promítá se
ve středu od 17 hodin na Trávníkách, ulice SNP, přímo v zařízení
Šlikru ve II. výměníkové stanici. Ve středu 22. listopadu to bude
Gay Baby a 29. listopadu Piráti ze Salé. Vstup je zdarma. (ano)
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Bude se hodit? Z více než šesti set kabelek, tašek, kufříků či batůžků měli na výběr lidé, kteří zaví-

tali na Kabelkový veletrh do Otrokovické BESEDY. Veletrh pořádala otrokovická pobočka NADĚJE. „Mezi nejcennější patřily zcela jistě designové kousky návrhářů. Kabelku ze své dílny věnovala
i otrokovická výtvarnice Jana Svobodová. Nechyběly ani zajímavé retro kousky,“ uvedla fundraiserka NADĚJE Renata Zezulková. Nové majitele našlo přes tři sta kabelek. Výtěžek 25 740 korun půjde
na renovaci bytů chráněného bydlení. „Za úspěch akce patří velké poděkování všem, kteří kabelku
do projektu darovali, i těm, kteří si ji přišli koupit,“ dodala Zezulková. NADĚJE chystá v brzké
době další akci pro veřejnost. „Rádi bychom pozvali občany na tradiční Vánoční jarmark, který se
uskuteční 7. prosince od 13 hodin v zahradě Domu Naděje v Otrokovicích. Návštěvníci budou mít
možnost zakoupit nevšední dárky a vánoční dekorace, které vznikly v rukou lidí s handicapem ve více
než deseti dílnách působících v sociální oblasti z Otrokovic a okolí. Pokud si chcete v předvánočním
čase užít příjemnou atmosféru nebo se jen tak zastavit na kus řeči s přáteli při horkém punči, určitě si
udělejte čas. Nákupem jedinečných dekorací a dárků uděláte radost blízkým a podpoříte dobrou věc,“
zve Zezulková. 
(ano), foto: Anna Novotná

Město nechává opravit komunikace v okolí polikliniky
Téměř dva a čtvrt milionu korun vynaloží otrokovická radnice na opravy okolí Městské polikliniky
Otrokovice. Úpravy se dotknou komunikací, chodníků a parkovacích stání.
První, právě probíhající etapa spočívá v opravách komunikací a parkovacích stání. V druhé etapě v roce 2018 se budou rekonstruovat chodníky.
K opravám zpevněných ploch v okolí polikliniky
otrokovická radnice přistoupila na základě nevyhovujícího technického stavu. Zároveň je nutné, aby

byly v souladu s dopravně bezpečnostními předpisy. „Dalším důvodem oprav je zvýšení bezpečnosti pohybu pěších s doplněním prvků pro imobilní
a slabozraké,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města
František Žák. Dodal, že zajištění větší bezpečnosti
dopravy a pohybu pěších si vyžádá menší situační
úpravy s minimálním rozšířením plochy pro parkování. Po dobu výstavby zůstává zachován dopravní
provoz, budou vždy označena jen pracovní místa
a stanovena trasa průjezdu stavbou. 
(ste)
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Otrokovice (RMO, ZMO)
Z jednání Rady města
Otrokovice 11. 10. 2017

Radní na dalším ze svých jednání projednali 25 bodů programu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Poskytnutí finančního daru
ve výši 5 000 Kč a uzavření
darovací smlouvy mezi městem Otrokovice a organizací
Charita sv. Anežky Otrokovice
na částečnou úhradu nákladů
obdarovaného
souvisejících
s realizací akce Hliník pro
Charitu
• Vyhlášení záměru pronajmout jako zahrádku část pozemku parc. č. 3342 orná půda
o výměře 448 m2 a pozemek
parc. č. st. 2495 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2
v k. ú. a obci Otrokovice
• Uzavření nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku
parc. č. 425/1 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Otrokovice
mezi městem Otrokovice a nájemcem

• Vyjádření města ke zjišťovacímu řízení záměru „FORCHEM, s. r. o. – skladování chemie“ dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí,
v platném znění, předložené
Krajským úřadem Zlínského
kraje, s tím, že město Otrokovice požaduje další posuzování
dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní
prostředí.

Z jednání Rady města
Otrokovice 25. 10. 2017

Radní na dalším ze svých jednání projednali 50 bodů programu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Plán zimní údržby místních
komunikací, chodníků a veřejných ploch v majetku města
Otrokovice pro zimní období
2017–2018
• Uzavření dodatku č. 3
ke smlouvě č. 483/12/15
o nájmu nebytových prostor

s nájemcem Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s.,
na dobu určitou od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018
• Uzavření nájemní smlouvy
k prostorům sloužícím k podnikání nacházejících se v areálu ROŠ v objektu č. p. 1910,
parc. č. st. 2689 o celkové
výměře 32 m2, část pozemku
parc. č. 3363 o celkové výměře 60 m2 k uskladnění šlapadel
a nástupní molo parc. č. 3358
o celkové výměře 47 m2 s nájemcem na dobu neurčitou
• Uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne
25. 4. 2014 mezi městem Otrokovice a vypůjčitelem Českou
republikou – Úřadem práce
České republiky
• Se stavbou „Úspory energií
BD ul. Olbrachtova č. p. 1192
Otrokovice“ a tím i s přesahem balkonů, zateplení a přesahem střechy, s umístěním
zařízení staveniště, lešení,
montážního a komunikačního

prostoru na pozemku města
parc. č. 2764/4 ostatní plocha
(zeleň) v k. ú. a obci Otrokovice, a také se zvláštním
užíváním místní komunikace
a chodníku ul. Olbrachtova
v obci Otrokovice v rámci
stavby.

Z jednání Zastupitelstva
města Otrokovice
2. 11. 2017

Zastupitelé projednali 14
bodů programu, k nimž přijali usnesení.
ZMO schválilo:
• Vydání obecně závazné
vyhlášky města Otrokovice
č. 2/2017, kterou se mění
obecně závazná vyhláška
města Otrokovice o místních
poplatcích
• Aktualizaci dokumentu
Komunitní plán sociálních
služeb na Otrokovicku na období 2018–2019 a podání
žádosti o dofinancování rozdílných úhrad (kompenzace) za poskytované sociální
služby mezi městskou orga-

nizací SENIOR Otrokovice,
p. o., a ostatními poskytovateli shodných služeb v Otrokovicích
• Zařazení projektového záměru Plán eliminace zápachu
v Otrokovicích do Integrovaného strategického rozvojového plánu města Otrokovice
2014–2023
• Poskytnutí finančního daru
ve výši 50 000 Kč na spolufinancování a koordinaci rozvojového projektu ve Wad
Ben Naga v roce 2017 z rozpočtových prostředků – rozvojová zahraniční pomoc
a uzavření darovací smlouvy s koordinátorem pomoci
PhDr. Pavlem Onderkou
• Prodej spoluvlastnických
podílů pozemků pod bytovými domy vlastníkům předmětných jednotek dle přílohy
k tomuto usnesení za cenu
150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související
s převodem.

Jiří Veselý,

místostarosta

okénko městské policie

Výstražný systém prošel revizí

Z činnosti Městské policie Otrokovice za říjen 2017

Jedním ze způsobů, jak informovat obyvatele o mimořádných situacích v případě ohrožení, je prostřednictvím hlášení místního rozhlasu. V pondělí 16. října se uskutečnila
na území celého města kontrola slyšitelnosti informačního, vyrozumívacího a varovacího systému (IVVS).
Postupně bylo zkontrolováno všech sto třiatřicet amplionů na území celého města, přičemž přibližně u poloviny
byly vyměněny akumulátorové baterie, kterým docházela
životnost. Pro zlepšení hlasitosti a srozumitelnosti byl na
Městskou policii Otrokovice, odkud hlášení probíhá, pořízen nový mikrofon s kvalitním předzesilovačem. Dále se
uskutečnila běžná údržba na amplionech.
„Náklady na letošní revizi IVVS včetně oprav, pořízení
nových komponentů a běžné údržby se vešly do jednoho stotisíce korun. Jedná se o finanční prostředky, které
jsou pro tyto účely alokovány v rozpočtu města. Každým
rokem ale není na opravy vynaložena tak vysoká částka.
Letos byla výjimečná situace, neboť bylo nezbytné vyměnit přibližně polovinu akumulátorových baterií na amplionech,“ vysvětlil vedoucí oddělení krizového řízení Jan
Kováč.
Zákonná povinnost revize IVVS je jednou za dva roky.
V Otrokovicích se kontroly provádějí na základě nařízení
starosty města Jaroslava Budka každý rok. 
(ste)

V říjnu 2017 řešili strážníci Městské policie Otrokovice (MP) celkem 1 462 případů, z toho bylo řešeno
celkem 166 přestupků, 1 293 událostí a z toho 3 podezření ze spáchání trestného činu.
Zjištěno a řešeno přestupků:
133 dopravních přestupků, 2 přestupky proti občanskému soužití (§ 7 zákona č. 251/2016 Sb.), 9 přestupků proti majetku (§ 8 zákona č. 251/2016 Sb.),
7 přestupků proti veřejnému pořádku (§ 5 zákona č.
251/2016 Sb.), 6 porušení obecně závazných vyhlášek města (OZV) a nařízení města, 5x jiné přestupky
podle zvláštních předpisů.
Řešeno událostí (nejedná se o přestupky):
17 asistencí (ZZS, PČR, apod.), 9 bezpečnostních
opatření, 8x černý pasažér (MHD apod.), 1 dopravní nehoda, 3x hluk, 6x PCO (narušení objektu), 16x
pomoc občanům, 75 kontrol dodržování zákona
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek, 160 kontrol majetku, 249
kontrol BESIPu, 86 kontrol dodržování OZV, 555
kontrol dodržování veřejného pořádku, 7 nálezů, 4x
občanské soužití, 5x pohřešovaná osoba, 1x tísňové
tlačítko, 10x veřejný pořádek, 1 zaběhnutí psa, 4x

odchyt, 18x zvíře, 35 závad, 1 ztráta, 3x doručení
písemnosti, 2x součinnost se správním orgánem,
1 zkouška sirén, 2x výstraha ČHMÚ. V říjnu bylo
zjištěno jedno vozidlo vykazující známky vraku dle
definice § 19 zákona č. 13/1997 Sb.
Strážníci MP dohlíželi dne 19. října na dodržování veřejného pořádku na Úřadu práce Otrokovice
při výdeji stravenek, dále dohlíželi na dodržování
veřejného pořádku a BESIPu při veřejných kulturních a sportovních akcích: 1. 10. Michalská pouť,
5. 10. shromáždění na náměstí 3. května, 7. 10.
Shutdown – ukončení motorkářské sezony, 8. 10.
mítink na náměstí 3. května, 20.–21. 10. volby.
Zjištěné přestupky při narušení veřejného pořádku byly předány k dořešení příslušnému správnímu
orgánu.
Městská policie Otrokovice v říjnu přijala 2 oznámení od rozhořčených občanů na šíření nepříjemného zápachu v lokalitě Bahňák, které na místě prověřila a identifikovala zdroj zápachu. Byly sepsány
2 úřední záznamy, které byly předány příslušnému
správnímu orgánu.
Ing. Tomáš Gromus,

velitel Městské policie Otrokovice

Výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších
sportovců města Otrokovice za rok 2017
Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority
města Otrokovice. V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti město každoročně oceňuje své nejúspěšnější
sportovce.
Vyzýváme tímto otrokovickou
sportovní veřejnost, aby Odboru školství a kultury Městského
úřadu Otrokovice zasílala návrhy
na ocenění za rok 2017.
Nominační formuláře jsou
k dispozici na webových stránkách www.otrokovice.cz, odbor
školství a kultury, sekce formuláře, případně na podatelně
městského úřadu nebo na Odboru
školství a kultury Městského úřadu Otrokovice. Oceňování probíhá jako každoročně v kategoriích:

• nejúspěšnější sportovec města
(kategorie dospělých)
• nejúspěšnější sportovec dětí
a mládeže (sportovci do 18 let
věku k 31. prosinci daného kalendářního roku)
• nejúspěšnější sportovec
veterán
• nejúspěšnější
handicapovaný sportovec
• nejúspěšnější sportovní
kolektiv
• nejúspěšnější trenér
• Cena za celoživotní práci
a dlouholetý přínos pro otrokovický sport.
Do hodnocení jsou zařazeni sportovci, kteří jsou členy
sportovní organizace (klubu)
se sídlem v Otrokovicích, dále
sportovci s trvalým pobytem

v Otrokovicích a trenéři vykonávající trenérskou činnost
na území Otrokovic. Slavnostní
vyhlášení oceněných sportovců
„O sportovní slávě“ se uskuteční
dne 9. února 2018 ve velkém sále
Otrokovické BESEDY.
Adresa pro zasílání návrhů: Městský úřad Otrokovice,
odbor školství a kultury, nám.
3. května 1340, 765 23 Otrokovice. Kontaktní osoba pro
případné dotazy: Mgr. Barbora Šopíková, tel. 577 680 103,
e-mail:
sopikova@muotrokovice.cz.
Uzávěrka návrhů je do
30. listopadu 2017, rozhoduje
poštovní podání.
 Mgr. Barbora Šopíková,

vedoucí OŠK

Studio MTVO nabízí výrobu a profesionální zpracování
svateb, soukromých, společenských i firemních akcí,
dokumentů a propagačních filmů.

e-mail: redakce@televizeotrokovice.cz

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou k vyzvednutí v Turistickém informačním centru v Otrokovické BESEDĚ od 27. listopadu, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod.
Chyby v distribuci hlaste redakci, tel. 571 118 104,
e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
autovraku NA MÍSTĚ

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme až

Kč

1500 Kč

Autovrakoviště Třebětice

Tel: 777 550 621, 608 749 219

Inzerce

Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.
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Nová ředitelka ZŠ Mánesova: Navážu na to, co skvěle začal můj předchůdce

Su. To by se vám jako zástupkyni ředitele nestalo.
Je to tak. Najednou je potřeba
s časem hospodařit úplně jinak,
než jsem byla zvyklá. Smutné je,
že většinu toho času pobírá papírová agenda nebo věci, které by
mohl řešit odborník na jiné záležitosti, než na jaké jsem odborník
já. Když řeším, jestli budeme mít
takový konvektomat nebo makové čipy… Řeším to, ale úplně
dramaticky mě to netěší a kromě
toho si myslím, že by to mohl někdo zvládnout lépe, rychleji a já
bych mohla dělat jiné věci. To je
ale obecný nářek všech ředitelů
související s právní subjektivitou. Odpovídáme za vše a děláme vše. Člověk se musí alespoň
snažit všemu rozumět, nahlédnout do toho. A opravdu to nejde
dělat povrchně a flinkat to. Zá-

PLYNOSERVIS-TOPENÍ

Zdeněk Srnec, Otrokovice.
Montáže plynu, plynových
spotřebičů, topení. Servis Mora,
Destila, Thermona, Viadrus,
Karma, Ariston, John Wood,
Rheem. Tel. 604 988 815.

Avon centrum
Otrokovice – Trávníky,

ul. Hlavní 1549, cca 20 metrů
od Papučárny – projdete menším průchodem,
sousedíme s kadeřnictvím
Černá (Vaďurová).
Prodej zboží zn. Avon,
Oriflame, Dedra, Essence, LR,
Yodeyma...
Pravidelné slevy, výprodeje
4 500 ks položek skladem.
Zboží, co není skladem,
na objednání.
Možnost registrace, vzorečky
Forschner PTZ, spol. s r. o., Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla
Forschner PTZ, spol. s r.o., Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla
k vyzkoušení
Hledáme paní na výdej obědů v naší jídelně. Jedná se o
Otevřeno Po–Pá 9–17 hodin,
práci v rozsahu přibližně 2–3 hodiny denně od 10 do 12–12.30
So 8–12 hod., příp. dle dohody
hod. (příprava jídel na talíře, výdej, přebrání hotovostní platby
i mimo otevírací dobu.
Hledáme paní na výdej
obědů
v naší jídelně.
Jedná
se o práci
v rozsahu
přibližně
2-3a prosinec každé
nebo platby
stravenkami,
mytí nádobí
a nádob
na obědy,
úklid
Listopad
výdejny obědů, praní utěrek).
Po
až
St budu
i na Prioru
hodiny denně od 10Jde
doo12-12:30
hod (příprava jídel na talíře, výdej, přebrání hotovostní
platby
práci na dohodu o provedení práce.
v Otrokovicích v přízemí –
Práce jemytí
vhodná
pro starobní
důchodce
nebo úklid
matky výdejny
na rodi- obědů,můžete
nebo platby stravenkymi,
nádobí
a nádob
na obědy,
praní nakoupit
útěrek).nejen vánoční
čovské jako přivýdělek  .
dárky, platba hotově i kartou.
V případě
zájmu kontaktujte
Jde o práci na dohodu
o provedení
práce. prosím p. Holubovou buďto
Facebook: Michaela Vajdová
osobně, nebo telefonicky na tel. 571 878 238

Tel.: 605 375 505

e-mailem holubova.ptz@forschner.cz.
Práce je vhodná propopř.
starobní
důchodce nebo matky na rodičovské jako přivýdělek
.m.vajdova@seznam.cz
e-mail:
www.forschner-ptz.cz

e-shop: www.kosmetikadodomu.cz

V případě zájmu kontaktujte prosím p. Holubovou buďto osobně nebo telefonicky na tel.
571 878 238 popř. e-mailem holubova.ptz@forschner.cz.

Inzerce

stěžují, že mají minimum času
na pedagogickou práci, na děcka, na kantory. Říkala jsem si,
že když se chce, všecko jde. Ale
pak jsem si tu sedla a zjistila:
pane bože, opravdu to tak je:
plánuji si, že druhou hodinu (vyučovací, pozn. red.) půjdu třeba
na hospitaci, třetí budu mluvit
s tím a tím, ale do toho je nějaká krizovka, musí se řešit něco
akutního, provozní věci, přijde
někdo neohlášený… ale snažím
se, učím se, bojuju a ono to půjde 
Třeba my jsme schůzku k rozhovoru posunuly právě proto,
že jste šla něco řešit do TEHO-

Inzerce

Ředitelka závodnice. ZŠ Mánesova letos historicky poprvé vyslala na trať Memoriálu MUDr. Josefa Podmolíka nadšenou štafetu ve složení Marcela Javoříková, Eva Štouračová, Šárka Melková, Aneta Smolíková, Vlastimil Bukovjan
a Marek Kryška. Tento tým byl osmadvacátý ze šestačtyřiceti.

Foto: Anna Novotná

nebo čipového systému jsme
teď nově podali projekt týkající
se školní zahrady. Je za zhruba
sto dvacet tisíc korun. Uvidíme,
jestli uspějeme. Něco nám přidávají i rodiče. Kdyby se nám ta
zahrada podařila zvelebit k obrazu našemu, zase bychom se
o kousek posunuli. Vymýšlíme
polepy na stěny, řešíme dělicí
stěnu v tělocvičně. Těšíme se
na další ročník Adventu na Mánesce 6. prosince. Je stále co dělat a vymýšlet, ale razantní změny to nejsou.
Jak relaxujete?
Snažím se šetřit si víkendy.
Máme naplánováno spoustu
aktivit s kamarády i manželem
a rodinou, s lidmi, se kterými
je mi dobře. Mým oblíbeným
rituálem během týdne je pustit
si večer na notebooku nějaký
anglicky mluvený seriálek. Zítra
stavíme historicky první štafetu
na půlmaraton (rozhovor veden
3. listopadu, pozn. red.), takže...
občas si vyběhnu. U toho si člověk také vyčistí hlavu. Nemyslela jsem si, že mi běh bude někdy
blízký, ale když se přemůžu!!!
a vyrazím, hlavu si vyčistím
a vše sesumíruji.
Sama ještě studujete. Závidíte
snad školákům, že se mohou
učit a dozvídat nové věci?
Studuji třetím rokem bakaláře –
školský management na Karlově
univerzitě. Je to hodně náročné,
ale kromě toho, že se sama učím
a rozvíjím, tak se potkávám s novými lidmi, řediteli a zástupci
z jiných škol, z různých částí
republiky a tím si také rozšiřuji obzory. Hodně si pomáháme
a vyměňujeme zkušenosti. Závist v tom rozhodně není.

Anna Novotná

běr je strašně široký. Smlouvami
a právními věcmi počínaje přes
personalistiku a konče opravdu
u technických věcí á la stavařina.
Ne že by mě to překvapilo, ale
pořád je to náročné.
Tak hlavně aby vám to nesebralo další elán.
To ne. Zaplať pánbůh, že máme
skvělou hospodářku školy, účetní a výplatní, které to řeší odborně, a vím, že je na ně opravdu
spolehnutí.
V tom se jistě shodneme, také
u nás máme takovou ekonomku. Ale pojďme k dalšímu tématu. Kolik hodin ještě vyučujete?
Učím pět hodin týdně, češtinu.
Pokračuji s loňskými páťáky,
což je bezva. Mám s nimi čtyři hodiny týdně – vloni to bylo
sedm. Menší počet oproti loňsku je dán školním vzdělávacím
programem, takže je na počtu
hodin rozhodně nešidím. A pak
mám jedny deváťáky – přípravu
na přijímačky. Jako zástupkyně
ředitele jsem učila devět hodin
češtinu a občanskou výchovu.
Tu jsem učila sedmáky, které
teď učí předmět jejich třídní učitelé.
Jaké byly reakce lidí na vaši
novou funkci?
Obecně jsem se s žádnou negativní odezvou nesetkala. Když
mi lidé gratulovali, dobírali jsme
se, zda je to gratulace, či kondolence. Každopádně mám pocit,
že se ke mně chovají všichni
hezky. Když potřebuji pomoc
na městě, od ostatních ředitelek,
od lidí, kteří už jsou zajetí v systému dlouho – nikdo neřekne ne,
poraď si sama. Reagují vstřícně.
Chystáte nějaké změny?
Na chystání změn se mě ptali
i při konkurzu. Řekla jsem komisi, že žádné změny nechystám.
Protože kdybych nějaké chtěla,
dávno by tady byly. Byli jsme
s bývalým panem ředitelem
opravdu úzce spolupracující
dvojice po deset let, takže kdybych měla jakýkoliv pocit, že
je třeba něco potřeba udělat, tak
už by to bylo. Opravdu navazuji
na to, co tady on, a myslím si, že
skvěle, vybudoval a budu se snažit to rozvíjet dál. Spousta věcí,
co teď děláme, je rozjetá od něho
a nové vymýšlíme. Stále mi jde
o žáky a ty, kteří o ně pečují,
o budování vztahů ve škole, ale
samozřejmě i prostředí, ve kterém se dennodenně společně
vyskytujeme, proto právě kromě
nového konvektomatu v jídelně

Inzerce

Na Mánesce strávila už třicet
let. Absolvovala tam povinnou
školní docházku a také celý svůj
profesní život – jedenadvacet let
praxe. Koncem srpna nastoupila Marcela Javoříková
do funkce ředitelky ZŠ Mánesova. Komisi přesvědčila, a tak
ji od září žáci oslovují paní ředitelko. „Když bylo výběrové
řízení vypsané, řekla jsem si:
Vím, jak to na škole chodí, mám
to tu ráda a předně chci udržovat směr, kterým škola jde,“ říká
nová ředitelka.
Stála vás účast v konkurzu
na ředitele ZŠ Mánesova hodně odhodlání?
Na Mánesce jsem pracovala
jedenadvacet let s jedním ředitelem (Vratislavem Podzimkem,
pozn. red.), deset let jsem byla
zástupkyní téhož ředitele. Znala jsem prostředí, vedení školy,
a tak jsem to zkusila. Pochopitelně jsem měla strach ze spousty nových věcí, které jsem se
musela naučit, a dál se učím, ale
o to větší mám motivaci. Takže – věděla jsem, do čeho jdu,
mohla jsem to zkusit, tak jsem
to zkusila.
Už jste si na novou roli zvykla?
Na novou roli si teprve zvykám.
Spoustu věcí jsem se samozřejmě snažila podchytit od bývalého pana ředitele, který byl kádr
na všechno. Vím, s jakými lidmi
ve škole pracuji a že je na většinu z nich stoprocentní spolehnutí. A to se projevilo – školní
rok se rozjel krásně a plynule.
Všichni byli velmi pracovití,
pomáhali. Když viděli, že si nejsem v něčem jistá, tak to se
mnou řešili. A to se týká nejen
těch, kteří tady jsou se mnou
přímo ve škole jako je vedoucí
školní kuchyně, ale i okolo, třeba v TEHOSu paní Havlíkové,
naší účetní a paní Skopalové,
která se nám stará o platy.
Co vás nejvíce na pozici ředitelky překvapilo?
Překvapení není to správné slovo. Občas jsem si říkala, že si
ředitelé, které znám, zbytečně
na ledacos stěžují, že v mnoha
věcech přece platí, jaké si to
udělám... Protože ještě studuji, potkávám lidi z oboru z celé
republiky a všichni ten problém vnímají stejně. Obecně si
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prosinec
pátek 1. 12., od 16.30 hod., náměstí 3. května + bar I. patro, vstup volný
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ MĚSTA
Tradiční akce na náměstí 3. května. V první části vystoupí žesťový kvintet, žáci otrokovických škol a také finalisté pěvecké
soutěže Hledá se otrokovický Goťák – Martin Lapčík a Martina
Ondrušková. Ve druhé části bude hrát a bavit kapela ROCK &
ROLLERS. Neodmyslitelnou součástí je i charitativní akce Pomáháme potřebným. A po celé odpoledne, již od 15 hodin – budou v prostorách Otrokovické BESEDY probíhat vánoční dílny,
které připravil DDM Sluníčko.
neděle 3. 12., v 15.30 hod., kinosál, vstupné 90 Kč
MIKULÁŠOVÁNÍ 2017
Zábavný program pro děti i rodiče. Výpravná kostýmová show s písničkami a mikulášskou nadílkou. Pořad je veden s humorem a nadsázkou tak, aby se pobavily nejen
děti, ale i jejich dospělý doprovod.
neděle 3. 12., v 17.00 hod., velký sál, vstup volný
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 50. VÝROČÍ ŽPSO
Jubilejní koncert k 50. výročí založení Ženského pěveckého sboru Otrokovice. V první
části programu uslyšíte nejúspěšnější písně z posledního období sboru, ve druhé části
se přeneseme do vánoční atmosféry výběrem nejznámějších vánočních titulů. Ženský
pěvecký sbor Otrokovice vede sbormistr Marek Obdržálek.
pátek 8. 12. program od 16 hod., sobota 9. 12. program od 9 hod., nám. 3. května
VÁNOČNÍ TRHY
Stánky s rozmanitým vánočním zbožím a doprovodný kulturní program ve spolupráci s otrokovickými školami a místními hudebními soubory a interprety.

27. 12. v 19 hod., velký sál, vstupné 390, 360 a 330 Kč
KDES TO BYL(A) V NOCI? – vánočně silvestrovské divadlo
Skvělá situační komedie o tom, že odpověď na otázku „Kdes to byl(a) v noci…?“ může
být za jistých okolností v manželství jednou z nejtěžších. Hrají: J. Carda, R. Hrušínský, V. Freimanová, J. Švandová, Z. Žák, B. Leichnerová, L. Krbová, M. Rojíčková.
Režie: J. Menzel
Připravujeme na leden:
7. 1. DH Miklovci, 20. 1. Městský ples, 27. 1. Entomologická výstava
Kino
sobota 2. 12., 19 hod., kinosál, vstupné 180 Kč, stolová úprava
USA 2017, 135 min., titulky, přístupné bez omezení
METALLICA: QUEBEC MAGNETIC – hudební, dokumentární
Unikátní, precizně zpracovaný záznam legendární rockové show. Před pražským koncertem v dubnu 2018 kapela METALLICA tento záznam výjimečně uvolnila pro jediný večer na plátna stovky českých kin.
čtvrtek 7. 12., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA, Velká Británie, Francie, Belgie
2017, 123 min., titulky, přístupné bez omezení
7 ŽIVOTŮ – sci-fi, thriller, akční
Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci
před okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí.
pátek 8. 12., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč, Česko, Slovensko 2017, 115 min., přístupné bez omezení
Bio senior – ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR – drama
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947–1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu.
Firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět.
neděle 17. 12., 15 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2017, 150 min., dabing, přístupné bez omezení
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D – sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny
galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly
a šokující události z minulosti.

sobota 9. 12., v 16 hod., velký sál, vstup volný
KOLEDY TŘÍ NÁRODŮ
Tradiční akce s nádhernou vánoční atmosférou. V programu zazní koledy české,
moravské, ale současně i vánoční písně dalších národů, našich sousedů. Těšit
se můžete mj. na veselou „gorolskou“ partu BLAF z Jablunkova, na slovenské
i maďarské koledy v podání lidového souboru VARJOS a také na koncert mistrovského akordeonového sextetu DUA VENTE.

čtvrtek 21. 12., 17 hod., kinosál, vstupné 150 Kč, USA 2017, 111 min., dabing, přístupné bez omezení
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D – dobrodružný, fantasy, rodinný, komedie
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím
neslyšeli, zvanou Jumanji, ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává,
a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili.

neděle 10. 12., 19.00 hod., kinosál, vstupné 300 Kč
SCREAMERS – NESEM VÁM NOVINY
Dvouhodinový pořad nabitý humorem, nadsázkou, tancem a nezbytnými parodiemi
zpěvaček, zpěváků, herců a hereček. Travesti skupina Screamers uvádí novou, vánočně laděnou zábavnou show.

čtvrtek 21. 12., 19.30 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2017, 112 min., titulky, nevhodné pro děti do 12 let
LADÍME 3 – komedie
Po dokončení vysoké školy se Barden Bellas ocitají v reálném světě, kde se dá těžko
přežít jen s a cappella zpěvem. Po vítězství ve světovém šampionátu se rozdělily a nyní
zjišťují, že nemají nadějné vyhlídky na práci, při které by se mohly živit hudbou.

sobota 16. 12., v 15 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní spolek TYJÁTR uvádí premiéru pohádky
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Výpravné představení podle klasické předlohy Hanse Christiana Andersena. Pohádkový příběh Káje a Gerdy o jejich nepřekonatelné lásce a přátelství, které jsou schopny
porazit zlo v jakékoli podobě. Režie: Radek Chmela

Připravujeme kino na leden: Borg/McEnroe, Kolo zázraků, Čertoviny, Zmenšování,
Ztracen v džungli, Ferdinand, Bio senior: Milada

neděle 17. 12., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
ZDOUNEČANKA
Oblíbený cyklus Naše muzika a s ním další taneční odpoledne pro příznivce dobré
dechovky, tentokráte s populární Zdounečankou a jejími sólisty.
pondělí 18. 12., vernisáž v 18 hod., Městská galerie, vstup volný
OBRAZY JAROSLAVA DRAČKY
Výstava obrazů otrokovického malíře. Vernisáž v pondělí 18. 12. od 18 hodin. Výstava
potrvá do neděle 21. ledna 2018.

Zájezdy
sobota 9. 12., cena zájezdu 450 Kč
VÁNOČNÍ VÍDEŇ – Nástupní místa 6.00 ABS Zlín, 6.15 Otrokovice Společenský
dům, 6.20 Otrokovická BESEDA. Bližší informace v předprodeji, tel. 571 118 103.
Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA,
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru je otevřen Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., www.
tic-otrokovice.cz. Městská galerie je otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

Upozornění pro diváky Od října již není možné zakoupit líst-

ky na akce Otrokovické BESEDY u vstupu do velkého sálu, ale centrální prodej vstupenek na všechna představení (koncerty, divadla, kina atd.)
se přesouvá pouze do Turistického informačního centra.

z redaKČNÍ POŠTY

POMÁHÁME POTŘEBNÝM 2017
Milí Otrokovjané,
dovoluji si vás všechny pozvat na charitativní akci POMÁHÁME POTŘEBNÝM
konanou v rámci městské akce Rozsvícení vánočního stromu. Obě akce se letos
uskuteční v pátek 1. prosince 2017 na náměstí 3. května v Otrokovicích. Spolu
s Michalem Kratochvílem, partou dobrovolníků, městem Otrokovice i dalšími partnery a vámi všemi se takto již desátým rokem pokusíme pomoci dětem s rakovinou
krve a leukemií na Otrokovicku. Za uplynulých devět let akce POMÁHÁME POTŘEBNÝM jsme díky vám společně dokázali pomoci potřebným celkovou sumou
1 156 371 korun! Takto vybraná tržba z charitativních stánků pomohla v začátcích
akce dobročinné organizaci Canisterapeutické centrum Zlín, věnující se postiženým dětem a osamoceným seniorům. Podpory se dostalo i chudé súdánské vesničce
Wad Ben Naga, kdy naše suma pomohla v zavedení systému zásobování vesničky

pitnou vodou. Za většinu let trvání akce však byla věnována celá tržba z charitativních stánků prostřednictvím Zdeňky Wasserbauerové na pomoc onkohematologicky nemocným dětem, v posledních letech i těm na Otrokovicku. V pomoci onkohematologicky nemocným dětem chceme pokračovat i letos. Zajistili jsme vloni hojně
poptávané keramické hrnečky (z dílny Keramika Tupesy pana Tichého) a jako
každý rok partu ochotných dobrovolníků z celé republiky. Ve 12 stáncích budeme
rozlévat svařák i vánoční punč, k dispozici budou grilované speciality připravené
hochy z městské policie pod vedením jejich velitele Tomáše Gromuse. V dětském
stánku budou k dispozici čaj, cukrovinky i oblíbený párek v rohlíku. K tomu snad
dobré počasí a všudypřítomná pozitivní příjemná předvánoční nálada. Těšíme se
spolu s vámi na další ročník naší společné charitativní akce.

Ing. Milan Plesar, spoluorganizátor akce
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kalendář významných akcí
26. listopadu od 16 hodin, sokolovna Otrokovice
posezení spojené s výrobou adventních
věnců a vlastních vánočních baněk
TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV srdečně zve děti i dospělé na předvánoční posezení spojené s rukodělnou výrobou. S sebou: korpusy a
ozdoby na věnce, nůžky na vystřihování, drobné na baňky, občerstvení kdo co má rád.
2. 12. od 15 hodin, náves, Kvítkovice
Vánoční Hvězda
Vystoupení dětí literárně-dramatického kroužku ZUŠ Otrokovice, pěveckého sboru

ZŠ Trávníky, cimbálové skupiny Linda. Prodej vlastních výrobků dětí SDH Kvítkovice. Akce Namaluj a pověs si svou hvězdu přání. Organizuje SDH Kvítkovice
a restaurace Maxima. Občerstvení zajištěno, vstup volný.
19. prosince od 17.30 hodin, sokolovna Otrokovice
Vánoční předvádění
TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV srdečně zve na Vánoční předvádění. Vystoupení
dětí i dospělých oddílu SPV, možnost výroby vlastní originální baňky a další výzdoby. Občerstvení, možnost posezení. Vstupné 50 Kč dospělí, 25 Kč dítě + případně za
baňku. Více na www.sokolovnaotrokovice.cz, FB Sokolovna Otrokovice.

Vánoční strom se rozsvítí v novém kabátě
V uplynulých letech tvořily ozdobu vánočního
stromku na náměstí v Otrokovicích sněhobílé
polystyrenové koule. Letos ozdobí vánoční strom
sto kusů nových stříbrných a zlatých baněk. Rozsvícení vánočního stromu a svátečního osvětlení
ve městě se uskuteční v pátek 1. prosince.
Osmdesát kusů vánočních ozdob na sloupech
veřejného osvětlení, zimní zátiší na budově
Otrokovické BESEDY a tři vánoční stromy. To je
výčet vánočních ozdob, které naše město rozsvítí
a vytvoří vánoční atmosféru. „Přikoupili jsme letos šedesát kusů vloček se svítícím efektem a sto
kusů zlatých a stříbrných baněk, které budou
rozmístěny na vánočním stromě a kolem náměstí
3. května. Náměstí bude již tradičně dominovat

Josef Švehlík představil své obrazy ze dřeva

vánoční strom,“ informoval jednatel Technických služeb Otrokovice Vladimír Plšek. Doplnil,
že pořízení nových ozdob vyjde přibližně na sedmdesát tisíc korun.
Vánoční strom budou pracovníci technických
služeb kácet a poté osazovat na určené místo
na náměstí v pondělí 27. listopadu. „Jedná se
o přibližně dvanáctimetrovou jedli bělokorou.
Strom v současné době roste na pozemku města, ve sběrném dvoře v Kvítkovicích. Jelikož se
nachází ve veřejné zeleni a v blízkosti rodinného
domu, rozhodli jsme se jej využít pro tento účel,“
vysvětlil Plšek.
Vánoční výzdoba bude v Otrokovicích tradičně do Tří králů.
(red)

Tradice sborového zpívání je stále živá
Vážení čtenáři, dovolte mi krátké ohlédnutí
do historie zpívání v našem krásném městě. Psal
se rok 1949, v němž byl pedagogem a pěveckým prof. Evženem Valovým založen smíšený
sbor. Ten jej vedl až do roku 1959. V roce 1967
učitelka klavíru zdejší hudební školy Marie Vondráčková založila Ženský pěvecký sbor a vedla
jej téměř celé čtvrtstoletí. V letošním roce toto
sdružení slaví již 50. výročí svého působení.
V letech 1993–2013 sbor zpíval pod taktovkou
Jaroslava Zimáka, od roku 2014 je dirigentem
Mgr. Marek Obdržálek.
Během těch krásných uplynulých let ŽPS velmi úspěšně reprezentoval naše město na mnoha
festivalech, koncertech a hudebních setkáních
doma i v zahraničí. K těm nejvýznamnějším patří vystoupení v Německu, Rakousku, Maďarsku,
Slovensku, v Praze a v řadě dalších míst. Ročně
ŽPS připravuje vánoční koncerty a jarní koncerty duchovní hudby. Je tradičním účastníkem
festivalu Ženská srdce, Koncertů tří generací, je
členem Unie Ženských pěveckých sborů. K divácky nejatraktivnějším projektům bezpochyby
patřila kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek, kterou ŽPS několikrát uvedl ve spolupráci s učiteli ZUŠ, členy zlínské filharmonie, hosty
Ladislavem Lakomým, Radovanem Lukavským,
Ladislavem Chudíkem a naposled s Michalem
Mynářem. Rybova Česká mše vánoční, mše Missa Pastoralis od Josefa Schreiera, sbory Bedři-

1. 12., 15–18 hodin,
Otrokovická Beseda
Vánoční dílny
Doprovodný program v rámci
akce Rozsvícení vánočního stromu. Přijďte si vyrobit nejrůznější
vánoční dekorace.
Kontakt: tel. 739 075 711
barova@ddmslunicko.cz
Vstupné: zdarma, jednotlivé výrobky za poplatek
9. 12., 10–17 hodin,
DDM Trávníky
Předvánoční Exit Game
Přijďte si před Vánoci potrápit
mozkové buňky. Dokážete rozplést všechny šifry? Najdete cestu

cha Smetany, Antonína Dvořáka, písně lidové,
umělé, moderní, to vše vytváří pestrou mozaiku
repertoáru ŽPS, kterým prošly za ta léta desítky
a desítky žen. Toto těleso je amatérským sdružením a členství v něm se v mnoha případech stalo
rodinnou tradicí. Dodnes v něm působí zakládající členky, jmenovitě Irena Pospíšková a Marta
Wicherková. Každý z dirigentů tomuto sdružení
vtiskl svůj osobitý hudební styl a úspěšně navázal na svého předchůdce.
Velmi si vážíme kvalitního zázemí a finanční
podpory ze strany města Otrokovice, bez nichž
by úspěšná činnost ŽPS nebyla možná. Patří se
touto cestou také poděkovat MVDr. Stanislavu Mišákovi, který sbor dlouhá léta podporuje
jak morálně, tak v mnoha případech i finančně.
Za peněžitý dar taktéž děkujeme touto cestou firmě Smart View s. r. o. Otrokovice.
Vážení posluchači, příznivci sborového zpívání, přátelé krásné hudby, přijďte s námi společně
oslavit těch padesát nádherných let, ve kterých
se vám snažíme předávat formou písní radost,
spokojenost a pohodovou atmosféru. Připravili jsme si pro vás slavnostní koncert, jež proběhne pod záštitou starosty města Otrokovice
Mgr. Jaroslava Budka v neděli 3. prosince
v 17.00 hodin ve velkém sále Otrokovické Besedy. Vstup bude volný. Těšíme se na vás.

Mgr. Hana Zvoníčková,

předsedkyně ŽPS

z domu dětí a mládeže? Stačí se
jen obrnit dostatkem trpělivosti
a přijít to vyzkoušet.
Kontakt: tel.: 734 235 962
houzva@ddmslunicko.cz
Vstupné: zdarma
15. 12., od 17 hodin
Centrum volného času Baťov
Vánoční anděl
Tvoření pro dospělé. Na akci je
nutno se přihlásit, počet míst je
omezen.
Kontakt: tel.: 739 075 716
dolezalova@ddmslunicko.cz
Každé pondělí až čtvrtek v měsíci,
15–18 hodin, CVČ Baťov
Otevřená herna pro rodiče s dětmi

Výtvarný spolek Rozumění
uspořádal k 80. narozeninám
otrokovického lidového řezbáře Josefa Švehlíka jeho autorskou výstavu. Kolekce plastik
jubilanta doplnily ručně řezané figurky s motivem besedy
u cimbálu od Josefa Kolečkáře.
Vernisáž se uskutečnila 23.
října v Městské galerii Otrokovice. „Začal jsem postupně,
laicky zkoušet reliéfní řezbu,
motivovat se tím, co mi bylo
a je blízké, co jsem v mládí
prožil a co si dosud ještě nosím
v paměti, uplatňovat náročnější
kritéria a konečně se z výsledků
i se svými nejbližšími mohu potěšit,“ přiblížil Švehlík inspiraci
ke své práci.
Prostřednictvím svých děl
autor zavzpomínal na rodnou

Volná hra v herně. Za děti v herně
zodpovídají rodiče. Kapacita herny omezena.
Kontakt: tel.: 734 235 964,
kozeluhova@ddmslunicko.cz
Prosinec 2017–únor 2018
Výtvarná soutěž
na téma Skřítkové a trpaslíci
Jakoukoliv výtvarnou technikou
znázorni svou představu o skřítcích a trpaslících. Formát výkresu
max. A3. Na zadní stranu uveď
své jméno, kategorii, e-mail, školu
a věk. Všechny výtvory budou oceněny! V dubnu a květnu proběhne
výstava všech obrázků a hlasování
o pět nejsympatičtějších výtvorů.
Kontakt: tel.: 739 615 256,
dolinova@ddmslunicko.cz

ves, na rodinu, pozastavil se
na oblíbených místech České
republiky, ale poukázal také
třeba na náročnou figurální
tvorbu, které se se zájmem také
věnuje.
Výstava již skončila, ovšem
od pondělka 20. listopadu až
do 17. prosince mohou zájemci v Městské galerie Otrokovice zhlédnout výstavu děl
Ivo Sedláčka a Jana Steklíka.
Vernisáž se koná 20. listopadu
v 18 hodin, vystaveny budou
kresby, kombinované techniky
a malby. Výstavu uvede historik umění Ludvík Ševeček, hudební doprovod zajistí kapela
Anarchistické žestě.
Galerie je otevřena každý
den kromě pondělí od 14 do 18
hodin. 
(red)

Vánoční růže pomohou dětem
Už podvacáté budou mít lidé zkraje prosince
možnost přispět koupí vánoční růže na pomoc
onkohematologicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici Olomouc. Finance slouží například na zútulnění nemocničních prostor či
na rekondiční pobyty dětí. „Za těch dvacet let
se onkohematologické oddělení změnilo. Má vhodně zařízené
pokoje, které připomínají kousek domova. Dětem platíme letní
a zimní rekondiční pobyty, kde se učí smát. Na klinice je malá
galerie, kde, pokud děti nemají izolaci, můžou i s maminkami
tvořit drobné předměty. Zakoupila se parní čistička, která ničí
bakterie, provedla se rekonstrukce oddělení a vyšetřovny. Podporuje se výzkum rakoviny a podporujeme i rodiny, které se
vlivem dlouhodobé nemoci dostanou do sociálních problémů,“
přiblížila poslání sbírky organizátorka Zdena Wasserbauerová.
Prodej v Otrokovicích bude: v kostele sv. Vojtěcha 3. prosince po obou mších. Do škol a institucí budou růže rozváženy od
4. prosince. Na poliklinice budou k dispozici 6. prosince od 8 do
10 hodin a na radnici tentýž den od 10 do 12 hodin. 
(ano)
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Větrná neděle 29. 10.: padaly stromy i altán

Spadlý dub u přístaviště.  Foto: Technické služby Otrokovice
Během neděle 29. října vichřice na plochách veřejné zeleně
v Otrokovicích vyvrátila pět
stromů a polámala spoustu vět-

ví. K vyvrácení stromů došlo
naštěstí v lesoparcích v okrajových částech města, takže jedinou větší škodou na městském

majetku byl zničený dřevěný
altánek v lesoparku u přístaviště v hodnotě cca deset tisíc
korun. Úklid polámaných stromů a větví si vyžádal dvoudenní nasazení osmi pracovníků
údržby veřejné zeleně. Skutečnost, že v našem městě nedošlo
k masivnějším polomům, je
rovněž i výsledkem realizovaných prořezávek některých
křehkých dřevin v předchozích
letech, např. smutečních vrb
a topolů, za což jsme občas
některými spoluobčany neprávem kritizováni.

Ing. Vladimír Plšek,

jednatel, Technické služby

Otrokovice, s. r. o.

Panteři se při zápase s Boleslaví zaregistrují mezi dárce dřeně
S Českým pohárem se rozloučili už po úvodním zápase,
s šestým místem v superligové
tabulce po deseti kolech však
panuje ve florbalových Otrokovicích opatrná spokojenost.
„Cítíme, že máme na víc,“
pronesl kapitán mužstva a šéf
klubu Karel Ťopek, který už
před startem sezony avizoval,
že bude jeho rozlučková v nejvyšší soutěži.
Tým Hu-Fa Panthers získal
většinu svých bodů v zápasech
s triem nováčků, doma porazil také Bohemians s Brnem.
„Mrzí nás porážky na Spartě
a v Ostravě,“ zmínil Ťopek
konfrontaci s přímými konkurenty v boji o postup do osmičlenného play-off.
Proti soupeřům ze špičky superligy Panteři zatím nebodo-

vali. „Pokaždé jsme si vybrali
slabší chvilku a ztrátu jsme už
pak nedohnali,“ uvedl hrající
předseda oddílu.
Ještě v tomto kalendářním
roce budou mít Panteři šanci
doma porazit favorizovanou
Mladou Boleslav, kterou přivítají v hale na Štěrkovišti
v sobotu 9. prosince od 18 hodin. Florbalisté přitom osobně
podpoří Český národní registr
dárců dřeně a zaregistrují se
odběrem krve. Přidat se můžou

i návštěvníci zápasu ve věku
od 18 do 35 let.
„Budeme rádi za každého
potenciálního dárce,“ zve Ťopek diváky do hlediště.
V letošním roce se florbalisté Otrokovic představí svým
fanouškům ještě v zápasech
s nováčky - v sobotu 25. listopadu od 19 hodin hostí Českou
Lípu a v neděli 17. prosince
od 18 hodin Znojmo.
Svoji soutěž rozehráli také
junioři Panterů, kteří se po pěti
letech vrátili do elitní domácí společnosti. Po pěti kolech
jsou ve skupině B na čtvrté pozici ze dvanácti účastníků.
„Výsledky odpovídají kvalitě kádru. Důležité je, aby se
z týmu vyklubali dva tři hráči,
kteří se posunou do mužského
áčka,“ přeje si Ťopek.  (pan)

Skauti nezahálejí ani v novém školním roce
Že jsou otrokovičtí skauti aktivní i o prázdninách, bylo
poznat z toho, že letos organizovali rovnou dva letní tábory.
První klasický, podsadový,
kousek od Jasenné. Oproti jiným letům byl čtrnáctidenní
a účastnilo se jej více než třicet
skautek, skautů, světlušek a vlčat, tedy dětí od 7 do 15 let.
A novinkou byl tábor příměstský, který se konal v naší
klubovně u Moravy. Byl však
jen pro dívky z oddílu Pampelišek a ty jej využily třeba
i ke zkrášlení interiéru své
klubovny včetně zdobení
židlí. A Pampelišky se hned
v novém školním roce vydaly
na Zlatohorský treking, kde
otestovaly své síly a zažily nejedno dobrodružství. V září se
nové výzdobě klubovny věnovaly také družiny Rysů a Orlů
z 3. chlapeckého oddílu.
Varani, jak si říkají ti mladší
kluci, se v říjnu zúčastnili entomologické výstavy a získali
tak vědomosti o našich i cizích
broucích. Sezonu zahájili také
naši nejmenší, děti od 4 do 6

let, kteří si nově říkají Ještěrky. Věnujeme se také akcím
celostátním, naše mladší vedoucí se například zúčastnily
semináře Poradní skála v Praze
a starší vedoucí působí jako
instruktoři vůdcovského kurzu
nebo lesní školy, které působí
napříč celou republikou. Kromě víkendových akcí má každá
družina, kterých je ve středisku
osm, schůzku každý týden.
Tak vypadá ve stručnosti
rozmanitá činnost skautského
střediska Josefa Šivela v Otrokovicích, jehož činnost finančně podporuje i město Otrokovice. Některé naše družiny už
mají úplně plno, ale například
v dívčím oddíle Pampelišky
mají pořád místo pro holky,
které chtějí poznat nové kamarádky, užít si spoustu zábavy
a zažít nekonečné skautské
dobrodružství.
Další informace, fotky
a kontakty jsou na našem webu
www.skautotrokovice.org
nebo na Facebooku.

Mgr. Ivo Marušák,
 zástupce vedoucího střediska

Senioři vyzkoušeli svou fyzičku Stanislav Mišák a Jozef Gašparík se stali čestnými občany
Dokončení ze strany 1
O čtyři roky později byl zvolen starostou a tato funkce mu
zůstala po tři volební období.
Od roku 2006 pracoval v otrokovické samosprávě jako neuvolněný místostarosta a v roce
2010 byl zvolen otrokovickým
zastupitelem pošesté. V Otrokovicích politicky působil
dlouhých čtyřiadvacet let.
Současně se rozvíjela činnost
Stanislava Mišáka i v krajském
měřítku. V Zastupitelstvu Zlínského kraje působil šestnáct
let, přičemž osm let na pozici
hejtmana Zlínského kraje. Při
povodních v roce 1997 se podařilo především díky jemu
upoutat k Otrokovicím a jejich
specifické situaci pozornost
médií, a proto proudila do města humanitární pomoc déle
a vydatněji než jinam.
Od roku 1997 se podařilo

Senioriáda aneb Sedm kroků ke zdraví – soutěž v sedmi disciplínách
pro lidi ve věku 60+, se konala 4. listopadu v otrokovické sokolovně.
Padesátka seniorů, ať už cvičenců zlínské krajské Asociace sportu pro
všechny, návštěvníků z řad veřejnosti či členů klubu parkinsoniků,
si vyzkoušela například chodník rovnováhy, točení s obručí, házení
na trny či cvičení na kruzích. Pořadatelé i cvičenci si chválili výbornou atmosféru, velkou tělocvičnu i bohaté zázemí v podobě cvičebních pomůcek a nářadí. 
(ano), foto: Anna Novotná

Stanislavu Mišákovi a jeho
nástupcům získat finanční prostředky a vybudovat protipovodňová opatření Otrokovic,
aby se taková tragédie nemohla opakovat. Čestné občanství bylo Stanislavu Mišákovi
uděleno za dlouhodobý rozvoj
města Otrokovice.
Novým čestným občanem
Otrokovic se stal také Jozef
Gašparík, primátor partnerského slovenského města Dubnica
nad Váhom. „Pan primátor se
již více než deset let vzorně
stará o rozkvět svého města,
o rozkvět partnerství s naším
městem. Během této doby se
rozvinuly a upevnily přátelské
vztahy v kulturní i sportovní
oblasti, především prostřednictvím neformálních aktivit,“
uvedl starosta Jaroslav Budek.
Díky jeho aktivnímu přístupu se žáci obou měst utkávají

ve sportovních disciplínách,
výměnné výstavy pořádají naši
a slovenští výtvarníci i fotografové, setkávají se senioři,
přátelské vztahy jsou i mezi
příslušníky městské policie,
milovníci dobrého jídla soutěží
v přípravách guláše, v posledních dvou letech nově přibyla
i cyklojízda spojující obě spřátelená města. Velkou zásluhu
nese Jozef Gašparík i na organizaci prvního ročníku sportovní akce Visegrádské sportovní
hry, která v Otrokovicích spojila děti ze všech států Visegrádské čtyřky a jejíž druhý ročník
se uskuteční právě ve slovenské Dubnici nad Váhom.
Jozefu Gašparíkovi bylo
uděleno čestné občanství
za mezinárodní spolupráci
s městem Otrokovice.
Romana Stehlíková,

mluvčí města
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571 118 104, e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. Michal Petřík, Hana Slunečková, Bc. Romana
Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 +
DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz. Graf. úprava: Ing. Anna Novotná. Tisk:
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BLAHOPŘÁNÍ

Dne 1. listopadu uplynulo 11 let, co nás opustil pan
František ŠTEFEK. S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou, syn.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře
vzpomínek jsi nechal dokořán. Dne 27. listopadu uplyne již 15 let, kdy nás navždy opustil pan
Josef KUBIŠ. Vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinami.

Dne 2. listopadu uplynuly 4 smutné roky, kdy
nás navždy opustila moje milovaná manželka,
maminka, babička a prababička, paní Marta
UHLÁROVÁ. S láskou vzpomínají manžel
a synové s rodinami.

Dne 28. listopadu uplyne 5 let, co nás navždy opustil náš tatínek, manžel, dědeček, strýc a kamarád
Jaromír Lobodáss. I když už není mezi námi,
ve vzpomínkách zůstane dál. Moc nám chybíš. Děkujeme všem za tichou vzpomínku. Děti s rodinami

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v našich srdcích zůstávají dál. Dne 9. listopadu uplynul
již 5. rok, kdy odešla od všech, které měla ráda,
paní Zdena LORENZOVÁ. S úctou a láskou na
ni stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žíti.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme míti. Dne 29. listopadu vzpomeňme nedožitých
71 let manžela, tatínka, dědečka, pana Václava
FIALY. Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím,
s námi. S láskou vzpomínají manželka Hana, syn
Robert a Václav s rodinou.

Všechny přátele a známé prosíme o tichou vzpomínku na paní Marii PREKOPOVOU. Od jejího úmrtí uplynulo 12. listopadu již 5 let. S láskou
vzpomíná a všem děkuje celá rodina.

Dne 29. listopadu vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Oldřicha PARTÍKA. S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Osud Ti nedopřál s námi dále být, ale v našich srdcích budeš stále žít. Dne 15. listopadu tomu bylo
15 let, co zemřel můj manžel Jaroslav POKUSA.
Vzpomíná manželka Zdenka a vnoučata.

Dne 30. listopadu vzpomeneme nedožitých 25 let
a 8. prosince tomu bude 14 let, kdy nás navždy
opustila dcera a vnučka Sonička ARNOŠTOVÁ.
S láskou vzpomínají maminka, babička, neteře, synovci a spolužáci.

Dne 16. listopadu jsme si připomněli 5. výročí úmrtí paní Zdeňky CHYTILOVÉ. Za tichou
vzpomínku děkujeme. S láskou vzpomínají manžel
s rodinou a nejbližší přátelé.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 8. prosince uplyne rok od chvíle, kdy nás opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička, paní
Jaroslava MALÁ. Za tichou vzpomínku děkují
manžel Josef, syn a dcera s rodinami.

Bůh pokynul a srdce, které mělo pro nás tolik lásky, dotlouklo navždy. Dne 18. listopadu uplynou
již 4 smutné roky od chvíle, kdy nás opustil pan
Karel SUCHOMEL. Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku při
zapálené svíčce. S lásku a úctou vzpomínají Eva
Dalecká, Jan Němeček a Radka Švendová. Děkujeme všem,
kdo vzpomínají s námi.

poděkovÁNÍ
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří dne 19. října doprovodili pana Eduarda NOHÁLA na jeho poslední cestě. Děkují
manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 19. listopadu uplynou 3 roky, kdy nás navždy
opustil manžel a tatínek, pan Jiří KAŠPÁREK.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti.
Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala cestička jen. Kytičku květů Ti můžeme dát
a se slzami v očích jen vzpomínat. Dne 20. listopadu uplyne 2. smutný rok, kdy nás navždy opustil
můj manžel, pan Jindřich NEVAŘIL. S láskou
a úctou vzpomíná manželka Božena a dcera Věra
a Irena s rodinami. Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku s námi. Děkujeme.
Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života. Dne 20. listopadu
uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil Ing. Karel
MAŠLÁŇ. S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 24. listopadu uplyne 13 let ode dne, kdy nás
ve věku 58 let opustila naše drahá maminka a babička, paní Hana WILLERTOVÁ. S láskou stále
vzpomínají dcera Ilona a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 19. listopadu oslaví naše
maminka, paní
Marie
LACIGOVÁ
z
Otrokovic,
krásných 90 let. Do dalších
dlouhých let přejeme mamince, babičce a prababičce
hodně zdraví, štěstí a pohody. Přejí synové Svatopluk
a Dušan s rodinami.

Dne 15. prosince oslaví
55 let společného života
manželé Svatava a Antonín
ULMANOVI.
Do dalších let jim hodně
spokojenosti a zdraví přeje
rodina.
Společenská kronika: cena
za zveřejnění je 120 Kč
vč. DPH/osoba. Podklady
a platby přijímá TIC, Po–Pá
8–12, 13–18 hod., So 8–12
hod., tel.: 571 118 103.

PRŮKAZOVÉ FOTO Otrokovická BESEDA:
Otevírací doba Fotostudia
Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 9–11,13–15, ČT 9–11 hod.

SERVIS Plynových kotlů

Prodám byt 3+1 v OV po rekonstrukci. Otrokovice-Baťov.
Tel: 605 964 111.
Nutně hledám ke koupi byt. Tel.: 703 128 762.
Sháním rodinný dům se zahradou, Otrokovice a okolí, max. do
10 km. Tel.: 731 362 416.

Inzerce

Letos jsme si připomněli nedožitých
88 let paní Boženy MUNCLINGEROVÉ.
Dne 23. listopadu by se dožil 90 let pan
Jan MUNCLINGER. S láskou vzpomínají
synové Petr a Roman s rodinami. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 11. listopadu oslavili
manželé Pavla a Jiří
SLOBODIANOVI
zlatou svatbu. Do dalších společně prožitých let vám přejeme především hodně zdraví
a pohody. Dcera Šárka a syn
Jiří s rodinami

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům Senioru B za skvělou péči o paní Marii FREJKOVOU a všechny ostatní klienty.
Jejich práce je záslužná, velmi těžká a nemůže být dostatečně
oceněna! S úctou se skláním před jejich prací. Děkuje neteř
Jaroslava Vitásková.

INZERCE

Něco se změnilo, stromy se zachvěly, zastavil se
čas, odešel jeden z nás. Dne 21. listopadu uplyne
1. smutný rok, kdy nás navždy opustil pan Alois
BRÁZDIL. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje a s láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 4. listopadu oslavili
50 let společného života
manželé Jitka a Jaroslav
HORÁKOVI.
Do dalších společných let
hodně štěstí a hlavně zdraví
přeje celá rodina.

ODVOZ ZDARMA – cena dohodou

výměny, záruční i pozáruční
servis BAXI

Inzerce

Vzpomínka zůstává v našich srdcích. Dne 28. listopadu si připomeneme 100 let od narození pana
Rudolfa VESELSKÉHO. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkuje dcera Naďa s rodinou.

Tel. 777 052 866

Technické služby
Otrokovice, s. r. o.
K. Čapka 1256, Otrokovice
přijmou do pracovního
poměru
pracovníka
na údržbu veřejné
zeleně a obsluhu
komunálních strojů s nástupem možným
ihned. Požadavkem je řidičský průkaz skupiny „B“.
Zájemci o pracovní místo se
mohou hlásit u p. Zapletalové telefonicky – číslo telefonu 577 922 329, 603 159 744,
e-mailem:
mzdy@tsotrokovice.cz nebo
osobně v sídle společnosti
v době od 6.00 do 14.00. Osobní schůzku je nutné si vždy
předem sjednat telefonicky.

Inzerce

Dne 2. listopadu uplynuly již 2 roky, kdy nás nečekaně opustila paní Irma ŽŮRKOVÁ. S láskou
stále vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Otrokovické

10

noviny

Podzimní tvoření na ZŠ T. G. M.

Když se řekne adapťák…
…žáci 6. tříd doplní: hry; Bažina; sportování; diskotéka;
pizza; masky; večer s rodiči;
oddech od školy; poznávání
paní učitelky; spolupráce.
…třídní učitelky doplní: brebentění; poznávání sebe i dru-

hých; fajn nálada; bezva parta;
radost; klid u masek; odpočinek od školních povinností;
tanec; večer s kytarou; rozmary
počasí; krátká noc.
…školní psycholožka doplní:
září; táborová základna DDM

Sluníčko; hospůdka u Zvona;
šesté třídy; hry; spolupráce;
komunikace;
naslouchání;
rituál při svíčkách.
Mgr. Lenka Zvoníčková,

školní psycholožka,

ZŠ Mánesova

Na hasiče se přišly podívat i děti ze školky

Stalo se na naší škole již tradicí,
že vyhlašujeme pro žáky 1. až
5. tříd „podzimní tvoření“. Připravili jsme prezentaci výrobků z přírodních materiálů. Práce žáky bavila a mezi výrobky
bylo i pár pěkně vydlabaných
a vyřezaných dýní. Napadlo
nás tedy výstavku o nápaditě
vydlabané dýně rozšířit a umístit ji před školní budovou. Každý večer byly dýně před školou
rozsvíceny. Vznikla tak pěkná
podívaná, na kterou se rodiče
se svými dětmi mohli večer
přijít podívat. Mnohdy svítily
„hlavy“ ještě ráno. Rodičům
tímto děkujeme za spolupráci
a pomoc.

A dýně nakonec nebyly jen
před školou, ale i na talíři.
Protože je škola zapojená pro
projektu Zdravá školní jídelna,
začali jsme plnit kritéria, která
s tímto projektem souvisí. Jedno z nich je využití sezonních
potravin a výzdoba školní jídelny.
V úterý 31. října prostor jídelny zářil papírovými dýněmi,
k obědu byla dýňová polévka s chia semínky a zájemci
o tuhle potravinu mohli najít
inspiraci pro vaření z několika
receptů, kterými přispěly žákyně sedmého ročníku.
Mgr. Blanka Zapletalová,

ZŠ T. G. M.

Dýně, hrr na ně

Den otevřených dveří. Pátek třináctého mívají šťastný den ti, které zajímá zblízka práce hasičů.

V ten den se otevírají brány hasičských zbrojnic pro každého zájemce. Letos to bylo jen jedinkrát,
a to v pátek 13. října. Základnu hasičů v centru města navštívily také děti z Mateřské školy Otrokovice. Příští rok vychází pátek třináctého, a tedy návštěvní den pro veřejnost, na duben a červenec.

(ano), foto: Anna Novotná

Vzdělávací nabídku průmyslovky doplnily dva atraktivní obory

paní učitelka a paní asistentka.
My jsme se postupně vystřídali v loupání dýní, krájení, míchání či rozkládání hranolků
na pečicí papír. Polévku jsme
zvládli v jedné hodině uvařit
i sníst. Hranolky jsme si nechali
až na velkou přestávku. Vaření
v kuchyňce se nám tak zalíbilo,
že se již nyní těšíme na další přípravu pokrmů, tentokrát z jablek. Ta jsou námětem pro měsíc
listopad. Co budeme dělat? Štrúdl, křížaly, jablečný kompot…
Dýně jsme si zařadili i do hodiny výtvarné výchovy.
z nás si mohl vyEkologická likvidace Každý
brat nejen tvar dýně, ale
autovraků zdarma. i techniku, kterou ji bude
Včetně potvrzení na místě.
zdobit. A jak se nám povedly? Podívejte se.
Kč za váš vrak Mgr. Irena Miklová
až
Zajišťujeme i odvoz.

a žáci IV. A,

ZŠ Trávníky
Dobrotice 776 719 631

Inzerce

S tímto motem jsme vcházeli do školní kuchyňky. Dýně
byly totiž tématem měsíce října
v rámci projektu Zdravá školní
jídelna, do kterého je ZŠ Trávníky zapojena. V kuchyňce jsme
pod vedením třídní učitelky
a paní asistentky v praktických
činnostech vařili jídla z dýně.
Měli jsme dýni hokaido, ze
které jsme vařili všem dobře
známou polévku. Dále nám
přinesla paní učitelka i dýni
máslovou, z ní jsme si udělali
hranolky. Postup práce řídily
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Od 1. září 2018 bude SPŠ
Otrokovice nabízet již tři maturitní obory. Vedle dlouhodobě žádaného oboru aplikovaná
chemie nově zařazuje obor
provoz a ekonomika dopravy
a obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
„Zařazení obou nových oborů do naší nabídky je promyšlené a má svůj důvod,“ vysvětlil
ředitel Střední průmyslové školy Libor Basel.
„Cílem oboru provoz a ekonomika dopravy je nabídnout alternativu odborně zaměřeného
maturitního studia k všeobecně
vzdělávacímu maturitnímu studiu, navíc nejen pro chlapce,
ale i pro dívky. Domnívám se,
že také uplatnění absolventů
bude mnohem širší. A to je i cílem zařazení oboru mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení, který je rovněž zaměřen na aktuální požadavky zaměstnavatelů v našem
regionu. Klademe důraz na rozvíjení potřebných kompetencí
a plné uplatnění studentů na budoucím trhu práce v horizontu
několika desítek let. Výrazným
benefitem je kromě maturitní
zkoušky také možnost získání
výučního listu oboru elektrikář
ve třetím ročníku studia, což

je unikátní model poskytovaný
pouze několika školami nejen
ve Zlínském kraji, ale v celé
republice,“ sdělil ředitel.
Škole se tak podařilo to, o co
v posledních letech usilovala.
Na základě poptávky stabilizovala nabídku vzdělávacích
oborů, kterou lze nyní rozdělit
do dvou hlavních komplexních
směrů chemických a technických oborů včetně nástavbového studia, navíc doplněnou
o tříleté stavební učební obory
a obor kuchař-číšník.
V již tradiční oblasti chemických oborů SPŠ Otrokovice nabízí jako jedna z mála v České
republice ucelený systém středního vzdělávání. Vyučuje čtyřletý maturitní obor aplikovaná
chemie a tříletý učební obor gumař-plastikář. Při výuce těchto
oborů škola úzce spolupracuje
s významnými gumárenskými
a plastikářskými firmami, které jsou zárukou přístupu žáků
k nejmodernějším poznatkům
a technologiím a tím také jejich
budoucí uplatnitelnosti na trhu
práce. Zvýšený zájem o tyto
obory dokazuje, že jsme se vydali správným směrem.
V rámci technického směru
tedy škola nově nabízí maturitní obor provoz a ekonomika
dopravy, který poskytuje nejen

technické, ale také ekonomické
vzdělání, atraktivní pro široký
okruh zájemců včetně dívek,
a dále maturitní obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Velkou
výhodou je možnost získání
výučního listu oboru elektrikář
ve třetím ročníku studia.
Do vzdělávacího portfolia
školy v technickém směru patří dlouhodobě přitažlivé tříleté
učební obory automechanik,
autoklempíř a autoelektrikář,
dále obor instalatér, elektrikář.
Samozřejmě nadále nabízíme
stavební obory zedník a tesař
a gastronomický obor kuchař-číšník.
Velkou výhodou chemického i technického směru je nabídka dvouletého maturitního
nástavbového studia provozní
chemie pro absolventy učebního oboru gumař-plastikář a provozní technika pro absolventy
učebních oborů automechanik,
autoklempíř a instalatér.
Nejen o všech těchto oborech, ale i o dalších aktivitách
školy včetně Experimentária
se můžete dozvědět více přímo
ve škole a také na prosincové
Noci alchymistů. Přesné termíny najdete na www.spsotrokovice.cz. 
Jana Galová,

SPŠ Otrokovice

noviny

Úspěšné ukončení letní veslařské sezony
Konec září přinesl veslařům
TJ Jiskra Otrokovice další významné úspěchy. Dne 22. září
se konalo v Račicích Mistrovství
ČR ve sprintu, kde se závodilo
na trati 500 metrů. Závody jsou
z diváckého pohledu velmi atraktivní a rozjížďky i finále se jezdí
ve stejný den. Naši závodníci
přivezli odtud několik cenných
medailí. Nejcennější kov získala
dvojka dorostenců Kryštof Zpěvák a Ondřej Smolinka, pro které
to byla první mistrovská medaile.
O další zlaté překvapení všech se
postarala čtyřka nepárová mužů
ve složení Jakub Atarsia, Adam
Atarsia, Jan Solař a Jiří Cirbus.
Po velmi vyrovnaném boji dokázali ve finále porazit všechny
ostatní favority a jejich závod se
stal jedním z nejzajímavějších
i nejtěsnějších. Na třetím bronzovém místě dojel Radim Hladík
na dvojskifu juniorů společně
s parťákem z Třeboně.
Víkend pokračoval závody
družstev. Zde se na základě bodování v sezoně probojovalo
do každé disciplíny pouze dvanáct lodí. V medailové žni pokračovala nejdříve čtyřka mužů
ve stejném složení jako ve sprintu. Tentokrát si je soupeři velmi
hlídali a opět po těsném dojezdu
získali bronzové medaile. Skvělý závod zajel Radim Hladík
na párové čtyřce juniorů, kterou
dovedl do cíle pro zlaté medaile
a suverénní první místo. Výborný závod zajel dvojskif mladších žaček Kateřina Rulfová
a Hana Šrubařová. Ty vybojovaly
4. místo a zůstaly těsně pod stupni vítězů. Stejné místo pak vyjel
i Ondřej Kuhr ve skifu mladších
žáků a i on prokázal, že patří mezi
nejlepší mladé veslaře.
Poslední zářijový den se
na Štěrkovišti za podpory města
Otrokovice a dalších sponzorů
konaly Otrokovické sprinty –
mezinárodní mistrovství Moravy

ve sprintu. Sešly se oddíly moravské i ze Slovenska, aby se utkaly
na netradiční trati, jejíž délka je
ovlivněna velikostí vodní plochy.
Počasí závodníkům přálo, a tak
byly k vidění atraktivní souboje.
Závodilo se ve všech kategoriích – od předžáků a nováčků až
po dospělé. Z našich veslařů zvítězili: J. Lupač – skif žáci starší,
K. Rulfová a H. Šrubařová –
dvojskif žačky mladší a ve společenství s Brnem – párová čtyřka
žačky mladší, O. Kuhr, R. Zavadil, J. Smolinka a M. Polášek –
párová čtyřka žáci mladší, N. Starová – skif dorostenky a ve spol.
s Piešťany – dvojskif dorostenky,
R. Hladík – skif junioři, S. Hoferková – skif žačky starší 13, K.
Krajčová – skif žačky starší 14,
K. Zpěvák a O. Smolinka – dvojskif dorostenci i dvojka dorostenci, K. Zpěvák i ve skifu dorostenců, M. Haukvic, J. Ingr, J. Lupač,
M. Súkup – párová čtyřka žáci
starší, V. Solařová a G. Pallová
– dvojskif juniorky, J. Solař a R.
Hladík – dvojskif muži, M. Haukvic a J. Ingr – dvojskif žáci starší,
K. Bartůňková, K. Krajčová, E.
Zavadilová, A. Janotová – párová
čtyřka žačky starší, O. Kuhr – skif
žáci mladší.
Významným hostem Otrokovických sprintů byla poslankyně Evropského parlamentu
MUDr. Olga Sehnalová, MBA,

Bartoníková vystřílela na
mistrovství ČR stříbro
Až závěrečný rozstřel rozhodl o stříbrné medaili pro
zrakově handicapovanou střelkyni
Stanislavu Bartoníkovou. S brněnskou
Markétou
Kristlovou
měly
na
Mistrovství
České
republiky
ve zvukové střelbě,
konaném 28. října
ve Zlíně, shodně
po 179 bodech.
Rozstřel ale lépe
zvládla brněnská
závodnice, osmadvaceti body ku
jedenadvaceti.
„Byla jsem zase
blízko titulu, stejně jako před dvěma lety
a v minulém roce. Zkrátka musím přidat. Těší
mě i to druhé místo, byla jsem zase jen kousek
pozadu. Musím dodat, že opět to bylo celoročně bez tréninku, z toho pohledu je to i tak
fajn,“ komentovala Bartoníková.
Stříbrná střelkyně je z Otrokovic, závodí
za TJ Jiskra Kyjov. 
(ano)

která se podívala na probíhající
závody přímo z motorového člunu a podpořila závodníky i věcnými cenami, za což jí patří velký
dík.
Hned následující víkend čekal
závodníky kategorií od dorostu
výše další důležitý závod, který
je součástí celostátního testování.
Jedná se o závod na 6 km, který
startoval v Babicích a cíl měl
v Uherském Hradišti. Pro většinu
našich sportovců se jednalo o sbírání zkušeností. Nemoc znemožnila dvojce juniorů K. Zpěvák
a O. Smolinka bojovat o lepší
umístění. Naopak se velmi dařilo
R. Hladíkovi, který ve skifu juniorů obsadil vynikající 6. místo
z pětapadesáti účastníků. Valentýna Solařová, která již startovala
v kategorii seniorů, se zapsala výborným 10. místem a hned druhý
den ji čekal test na stejné trati,
tentokrát na trenažeru. Po součtu
obou výsledků obsadila celkové
skvělé 5. místo a je tak členkou
širšího reprezentačního týmu žen.
Těmito závody byla ukončena
letní sezona veslařů. Před sebou
mají zimní přípravu, jejíž součástí
je několik důležitých testů, závody na trenažéru, ale především
spousty hodin tréninku, které by
rádi zúročili v příštím roce.

Zuzana Atarsia,

oddíl veslování
TJ Jiskra Otrokovice

Otužilci zahájili sezonu
Zimní koupací sezona v Otrokovicích je zahájena. Parta otužilců se v neděli 29. října vydala ke Štěrkovišti, aby si zaplavali ve studené
vodě. Ta dosahovala pouhých 12 °C, vzduch
měl stupňů deset. Podpořit je tentokrát přišli otrokovičtí atleti a přátelé sportu. Celkem
do vody vlezlo a zaplavalo si osm odvážlivců.
Otužilci se budou scházet pravidelně každou
neděli v 15 hodin u vodní nádrže, zvou mezi
sebe i další zájemce. 
(red)
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Tri-max sport team měl skvělý víkend
Senzační víkend 14. a 15. října
zažili sportovci otrokovického
TRI-MAX sport teamu. Triatlonistka Helena Kotopulu zvládla
v sobotu náročného Ironmana
na Havaji a David Jílek vyhrál
v neděli v traťovém rekordu Wintermana.
Helena Kotopulu, mimo jiné
letošní vítězka ženské kategorie
Moraviamana, byla v kategorii 35–39 let sedmá. Trať mistrovství světa na Havaji zdolala
za 10:10:49. Od vítězství ji dělilo
pouhých jedenáct minut. „Určitě
bych se tam chtěla vrátit. Až tak
úplně se mi nepovedlo kolo. Tak
bych to chtěla napravit a zlepšit si čas,“ zhodnotila Kotopulu.
V závodu startovala i díky finanční podpoře města Otroko-

vice. Den nato si užil vítězství
v mnohem chladnějším prostředí
David Jílek. Winterman totiž obnáší skok z lodě do řeky Labe,
180 kilometrů jízdy na kole s převýšením 3 500 metrů a maraton
se stoupámím 11 tisíc metrů se
závěrečným výběhem na Ještěd. Jílkovi se ten den podařilo,
letos již podruhé, přemoci triatlonového barda Petra Vabrouška na dlouhém triatlonu. Závod
zvládl Jílek v čase 10:35:46.
„Na závodě byla skvělá atmosféra. A že jsem porazil Petra?
Znám ho už dlouho, jednu chvíli
mě i trénoval. Je to ikona tohoto
sportu. To, že jsem jej porazil, ale
nic neznamená. Není to ukazatel
celkové výkonnosti, spíše aktuálního stavu,“ míní Jílek.  (ano)

Barbora Karlíková reprezentovala v Evropě

Letošní dvojnásobná mistryně
ČR v gymnastickém aerobiku
v kategorii dospělých, závodnice
oddílu ASC Zlín Barbora Karlíková, reprezentovala ČR i město
Otrokovice na Mistrovství Evropy v gymnastickém aerobiku
v italské Anconě. A to jak v kategorii jednotlivkyň, tak společně
s libereckou Terezou Kočovou
a Kristýnou Bernátovou v kategorii trojic. Na mistrovství soutěžily mezi sedmi sty závodníky
z dvaadvaceti zemí pod vedením
trenérek Andrey Višňové a Barbory Svatošové. V kategorii jednotlivkyň byla Bára nominovaná
jako první z ČR a obsadila velmi

pěkné 17. místo. Nutno podotknout, že byla jedna z nejmladších
závodnic v seniorské kategorii.
V závodě trojic, společně s libereckými závodnicemi, se děvčata
dopustila větších chyb a skončila na 19. místě. Účast na ME
si Bára vybojovala ve čtyřech
nominačních závodech. Prvním
byl v dubnu mezinárodní závod
SLOVAK AEROBIC OPEN
2017 za účasti závodníků ze
sedmnácti zemí. V konkurenci dvaadvaceti závodnic postoupila do finále a vybojovala
bronzovou medaili v jednotlivcích a stříbro v kategorii trojic.
Ve slovenské Nitře proběhlo první kolo Poháru federací Slovenské a České republiky. Ve velmi
vyrovnaném závodě obsadila
Bára se známkou 19,800 stříbro,
z vítězství se radovala slovenská
reprezentantka. V červnu odletěla Bára na mezinárodní závod
HEATHROW do Londýna, kde
závodila v kategorii jednotlivců.
Ve velké konkurenci se probojovala ze 4. místa do finále, ale
bohužel ve finálovém závodě
po větší chybě získala i tak pěkné
6. místo. Posledním nominačním
závodem bylo červnové druhé
kolo Poháru federací v Praze.
Zlato získala Bára v obou kategoriích a potvrdila tak svou výkonnost a nominaci na ME.
Velké poděkování patří městu
Otrokovice, které Báru finančně
podporuje a umožní jí tak startovat na zahraničních závodech.

(pk)
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Memoriál Dr. Podmolíka startoval tentokrát v SAB

Otrokovické svahy poprvé

Hromadný start. Závodníci tentokrát startovali na umělém trávníku fotbalového hřiště ve Sportovním areálu Baťov.
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Miniatleti. Malí závodníci si užívali
fandění publika.

Vítěz. Viktor Starodubtsev.

loukem i kategorie spontánně utvořená
miniatlety. Vítězem půlmaratonu se stal
Viktor Starodubtsev z Ukrajiny. Více
než jedenadvacetikilometrovou trať uběhl za 1:11:09.
„Mým cílem byl dostat se pod hodinu

deset. Ale i tak jsem spokojený,“ usmíval se Starodubtsev. Akce se jako tradičně konala za finanční podpory města Otrokovice, pod záštitou starosty Jaroslava
Budka a místostarosty Jiřího Veselého. 

Anna Novotná



Snímky: Anna Novotná
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V sobotu 28. října pořádal Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Otrokovice první ročník
Otrokovických svahů. Navázal tak na dřívější tradici tohoto přespolního běhu,
kterou organizovaly předchozí generace
lyžařského oddílu.
Zázemí bylo situováno na Nový stadion. Závodilo se v celkem šestnácti kategoriích na čtyřech délkách tratí a cílem
proběhlo sto osmnáct běžců. Nejmladší
si vyzkoušeli tartanový ovál uvnitř stadionu, dorostenecká mládež běžela okolo
stadionu na kilometrové trati a pro hlavní
závod byly připraveny tratě na pět a deset
kilometrů – upravený okruh s výběhem
na kopec Tresný, který vyzkoušel jejich
vytrvalost v poměrně obtížných podmínkách měkkého a kluzkého podloží.
Za optimálních běžeckých podmínek
si na trati pět kilometrů doběhla v mladší
ženské kategorii Pavla Hodná z Napajedel, ve zkušenější ženské kategorii pak
shodným časem Markéta Vojtášková
s Renátou Neišlovou (obě z Otrokovic),
u mladších mužů pak František Palla
z Halenkovic a u zkušenějších mužů Marcel Němček z Otrokovic.
Na nejdelší distanci deset kilometrů
proběhla cílem jako první v mladších ženách Magdaléna Juziková, ale i ta v celkovém čase nestačila na velezkušenou
Janu Žaludkovou ze Zlína-Malenovic.
Nejlepším mužem na stejné distanci byl
Přemysl Žaludek v excelentním čase
39:33 minuty a vítězem druhé poloviny
mužů byl famózní Vlastimil Bukovjan
z Otrokovic.
Pořadatelé děkují všem závodníkům
a těší se na příští ročník.
David Zentrich,
 lyžařský oddíl při TJ Jiskra Otrokovice

Tradičně vysoká účast běžců i diváků
a ne pokaždé zaručené krásné počasí.
Letos to vyšlo vše. Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka si tak mohli užít závodníci i jejich fanoušci.
Zázemí závodu bylo tentokrát
ve Sportovním areálu Baťov (SAB), a to
kvůli rekonstrukci Městské sportovní haly. „Stejně jako se městu podařilo
zahájit rekonstrukci haly, nám se podařilo uspořádat závod na náhradní trati.
V hlavním závodě byla druhá nejvyšší
účast v historii. I když jsme museli zrušit
kategorii přípravek, máme velikou radost z výkonů v žákovských kategoriích.
Běhaly se opravdu kvalitní časy, výkony
byly na republikové úrovni,“ vyzdvihl
za organizátory Aleš Prudký.
Na startu půlmaratonu se objevilo sto
pětačtyřicet mužů a žen, postaveno bylo
šestačtyřicet štafet. Kromě žákovských
kategorií mohla proběhnout cílovým ob-
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