
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

Šesťáci ZŠ TGM nahradili učebnice tablety

Moderně. Žákům 6. A Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích slouží od listo-
padu nové učební pomůcky - místo učebnic angličtiny, dějepisu a českého jazyka se nově učí z ta-
bletů.  Škola patří ke dvanácti vybraným z celé České republiky, kde běží tříletý projekt  využívající 
nejmodernější techniku. Z tabletů iPad se školáci nejen učí jako z učebnic, mají v nich i cvičení 
a také domácí úkoly a testy. (ano), foto: Anna NovoTNá  více na straně 3
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  úvodNí slovo

Vážení spoluobČAnÉ, 

často se ve své advokátní praxi setkávám s pohnutými osudy lidí. 
Často si lidé za svůj osud mohou sami, když nerespektují základní 
pravidla či zákony. Je ale mnoho těch, kteří se do svízelné životní si-
tuace dostali cizím přičiněním, a věřte, že jejich osudy nejsou zrovna 
přívětivé. V lidském životě jsou ovšem i události, jako jsou tragické 
nehody, přírodní katastrofy či zákeřné nemoci, které dosud nemáme 
jak ovlivnit a na které nejsme připraveni. Tady nepomůžou ani zá-
kony ani jiná pravidla. Jedním z prostředků, jak v těchto případech 
alespoň zmírnit následky, je charita. Slovo, které pochází z latiny 
a znamená milosrdná láska (caritas). Charitativní činnosti je od ne-
paměti historicky spjata s existencí katolické církve. Zřejmě první 
zmínka o charitě pochází z Bible z nového zákona, kde promlouvá 
svatý Matouš k lidem. Pro názornost přikládám krátký úryvek: Ne-
boť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi 
napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste 
mě… V moderní době se charitativní činnost nesoustřeďuje výhrad-
ně na církevní půdu, ale objevuje se stále více dobrovolníků, kteří 
pomáhají potřebným z vlastní iniciativy. Podobně je tomu i při akci 
Pomáháme potřebným, která se již tradičně koná v rámci rozsvěcení 
vánočního stromu na náměstí před Otrokovickou BeSeDOU. Parta 
dobrovolníků, včetně například pracovníků městského úřadu či měst-
ské policie, tam celý den pracuje ve stáncích s punčem, svařeným 
vínem, grilovanými specialitami a dalšími pochoutkami. Tradičně 
putuje celá tržba na charitativní účely. Jak jsem se informoval, letos 
dostane polovinu tržby sdružení Šance, které funguje při dětském on-
ko-hematologickém oddělení olomoucké fakultní nemocnice a druhá 
polovina poslouží k dostavbě vodovodu ve vesnici Wad Ben naga 
v Súdánu, k níž mají Otrokovice velmi vřelý vztah.

V souvislosti se Sdružením Šance nesmím opomenout ani inici-
ativu paní Zdeny Wasserbauerové, která je držitelkou Ceny města 
Otrokovice. Otrokovičané si již určitě zvykli na to, že v předvánoční 
době si mohou prostřednictvím Sdružení Šance koupit vánoční růže. 
Výtěžek z prodeje, který se koná 2. 12. po bohoslužbách u kostela sv. 
Michaela a 5. 12. od 7.30 do 11 hodin v Městské poliklinice a od 12 
do 13.30 hodin na radnici, pak pomůže dětem se zhoubným onemoc-
něním lépe snášet nástrahy a vedlejší účinky jejich léčby. 

Vím, v Otrokovicích je také řada charitativních organizací, které 
bezesporu poskytují plnohodnotnou péči, ale jsem rád, že se v na-
šem městě najdou lidé, kteří se snaží pomoci jen tak, z vlastní vůle, 
bez potřeby být nějakým způsobem organizováni. Proto se těším, až 
se u vánočního stromu na náměstí sejdou tisíce lidí, kteří nenechají 
dobrovolníkům vydechnout. Proto budu potěšen, když za okny do-
mácností uvidím vánoční růže pro Sdružení Šance.

 JUdr. Jaroslav TkAdlec, člen Rady města Otrokovice

23. listopadu 2012
číslo 11 - ročník 22
zdarma - neprodejné

s námi ušetříte,  tel. 800 201 203

Tašky na tříděný 
odpad                     
v Kvítkovicích
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Čestným občanem města in memoriam 
jmenován první otrokovický skaut

Josef Šivel. Po celý svůj život 
ctil skautské zásady, stál u zro-
du i obnovení otrokovického 
skautingu. Dne 25. října mu 
bylo při slavnostním večeru vě-
novaném vzniku samostatného 
československého státu uděleno 
čestné občanství in memoriam.

co vedlo radnici k udělení 
tohoto vyznamenání právě Jo-
sefu Šivelovi? Především to, 
že byl příkladem pro několik 
generací mladých lidí. V roce 
1934 založil v Otrokovicích 
skautskou organizaci a znovu 
ji obnovil po 2. světové válce. 
I poté, co bylo skautské hnutí 
po roce 1948 novým režimem 
rozpuštěno, byl Šivel stále 
neúnavným propagátorem ži-
vota v míru s ostatními lidmi 
i v souladu s přírodou. Junáka 
se snažil vzkřísit i koncem še-
desátých let. natrvalo se mu to 
ovšem  povedlo až po sametové 
revoluci. 

„Jednoznačně je tato volba 
oprávněná,“ uvedl při slavnost-
ním vyhlašování starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek s tím, že 

člověk pevných morálních zá-
sad Josef Šivel dostává toto oce-
nění v roce, kdy si připomínáme 
sto let českého skautingu.

cenu převzala z rukou sta-
rosty manželka Josefa Šivela 
Božena. Dcera eva Zentrichová 
pak dala otrokovickým skautům 
velký dar - Šivelův stejnokroj. 
„chtěla bych všechny ujistit, 
že celá rodina - moje maminka, 
já i naše děti, si velmi vážíme 
ocenění, kterého se tatínkovi 
dostalo. Také pevně věřím, že 
to v tom skautském nebi s námi 
prožívá a že se raduje. Držím 
pěsti mladým, ať jdou v jeho 
stopách dál,“ poděkovala eva 
Zentrichová.

Vedoucí otrokovického 
skautského střediska Petr Fol-
týn ujistil, že odkaz tohoto Ot-
rokovičana zůstává stále živý.
Čestní občané  otrokovic
1930:  Tomáš Garrigue Masa-
ryk, československý prezident
1932: Tomáš Baťa, továrník 
Josef Krčma, rolník a starosta 
Josef Ošťádal, farář a člen obec-
ního  zastupitelstva

1933: Jan Baťa, továrník 
Dominik Čipera, centrální ředi-
tel Baťových závodů ve Zlíně
František Oharek, řídící učitel 
v.v. a II. náměstek starosty 
Jan Zapletal, rolník  a starosta 
sboru hasičského 
1934: Jan Černý, bývalý ministr 
vnitra a prezident moravský
1936: Josef Hlavnička, ředitel 
závodů fy Baťa v Otrokovicích
Frant. Vala, řídící učitel – in me-
moriam
Alois Kalmus, farář  
Frant. Sigmund, bývalý starosta
1973: plk. Alexandr Iljič 
Timčenko, voják 
1994: Tomáš Baťa,  syn zakla-
datele firmy BAŤA
prof. ing. arch. Vladimír Karfík, 
architekt 
2000: in memoriam:
Pravoslav ehnert, regionální  
historik
Josef Gergela, učitel hudby 
František Omelka, pedagog 
a spisovatel
2012: Josef Šivel, zakladatel ot-
rokovického skautingu.
 Anna NovoTNá
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Tomáš Zábojník, Jaroslav Fol-
týn a Petr Zapletal – dva hráči 
a trenér reprezentovali Otroko-
vice ve výběru Zlínského kraje 
na turnaji regions cup, který se 
odehrával v posledním říjnovém 
týdnu také ve Sportovním are-
álu Baťov. Do kádru patřil ještě 
gólman David Juřík a náhradní-
kem byl Jakub Juráň, kteří se ale 
do hry nedostali.

Do Otrokovic zavítaly kromě 
českého týmu také celky z Ma-
ďarska a Skotska, s německem 
soupeřil zlínský výběr v Morko-
vicích. 

Jediné vítězství si Češi připsali 
právě před otrokovickými di-
váky, a to v duelu se Skotskem. 
na moderním umělém trávníku, 
ze kterého museli pracovníci 
areálu ještě ráno odklízet sníh, 
porazili Skoty 6:2. „O postup už 
nešlo, takže to byl útočný zápas, 
kterému odpovídal i výsledek. 
Jsem rád, že nám vyšel alespoň 
tento zápas,“ přiblížil obránce 
Tomáš Zábojník, hráč Fc Vikro-
ria Otrokovice. 

celý podnik hodnotí jako 
skvělou zkušenost. „celý týden 
jsme si užili, i když jsme nepo-

stoupili. Skvěle fungoval i reali-
zační tým. Také trenér byl ambi-
ciozní a povzbudivý,“ pochválil 
Zábojník.

regions cup je oficiálním mi-
strovstvím evropy amatérů pod 
patronací UeFA, jehož cílem je 
dát možnost reprezentovat svůj 
kraj a zemi i amatérským fotba-
listům. Amatérští fotbalisté ze 
Zlínského kraje vyhráli republi-

kovou kvalifikaci regions cup 
,a dostali tak možnost reprezen-
tovat Českou republiku a Zlínský 
kraj v dalších kolech o titul ama-
térských mistrů evropy. UeFA 
pověřila organizací utkání 3. 
kvalifikační skupiny právě zlín-
ský krajský fotbalový svaz. Vý-
znamem jde o jednu z největších 
a nejprestižnějších akcí, která se 
letos v kraji konala.  (red)
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Česko – Skotsko. Tomáš Zábojník v bílém dresu.  Foto: A. NovoTNá

Češi si na regions' cupu 2012 připsali jedno vítězství 

chodec Jiří Janoušek: obešel jsem už jednu a půl zeměkoule
nestačil by mu pravděpodob-
ně žádný středně zdatný běžec, 
nebo by jich alespoň s překona-
nou vzdáleností razantně ubý-
valo. Šedesátiletý atletický ve-
terán Jiří JANoUŠek prý už 
rychlochůzí obešel zeměkouli 
jedenapůlkrát. Průměrně zvlád-
ne 2 300 kilometrů ročně. Díky 
jeho chůzi vědí o otrokovické 
atletice v hodně zemích světa. 
„Výhody chůze? Sám na sobě 
pozoruji, že tímto sportem si še-
třím záda a klouby. V zimě tré-
nuji běháním a to se mi vždy od-
razí na bederní páteři,“ srovnal 
Janoušek chůzi a mezi sportovci 
populárnější běh.
dá se vůbec chůze považovat 
za sport?
Samozřejmě. Jen je více po-
pulární ve Švédsku, Itálii nebo 
Francii. Tam je lidí, co se pohy-
bují rychlochůzí, opravdu hod-
ně. V Česku se začal tento sport 
v 80. letech likvidovat, začaly se 
rušit soutěže. nyní se tady roz-
máhá trekking s holemi. Líbí se 
mi, že lidé chodí alespoň tímto 
způsobem. 
Začínal jste s touto disciplí-
nou, nebo jste se k ní dostal 
až v během své sportovní ka-
riéry? 
Znám hodně kluků, co přešli 
k chůzi z běhu, protože je bolela 
záda. Já dělal ještě před vojnou 

skok do dálky, trojskok a skok 
o tyči. na vojně v Kutné Hoře 
ale byla parta chodců a od té 
doby se této disciplíně věnuji. 
Za měsíc ujdu na tréninku i 400 
kilometrů. Trénuji na novém 
stadionu a občas i na cyklostez-
ce na napajedla. 
rychlochůze je poměrně ko-
lébavá a tím vzbuzuje chodec 
větší pozornost než běžec… 
To je pravda. Otáčejí se za mnou 
pejskaři i cyklisté. Sem tam se 
bojím, aby kvůli mně někdo ne-
spadl z kola. Proto raději trénuji 
na stadionu.
Je v tomto sportu nějaký adre-
nalin?
Ale ovšem. Už jen proto, že 
rychlá chůze může svést závod-
níka k běhu. Jakmile jsou ale obě 
nohy naráz ve vzduchu,  zname-
ná to diskvalifikaci. Sem tam se 
některý konkurent snaží jít vedle 
druhého a tím jej zmást a přimět 
k běhu. Já jsem naštěstí vůči ta-
kovémuto provokování odolný.
Má z vaší chůze nějaké výho-
dy vaše žena? chodíte jí třeba 
na nákup?
V nákupech se naštěstí vyží-
vá sama. (Smích.) Když mám 
pro něco narychlo skočit, jedu 
autem nebo na kole.  Jsem líný 
udělat krok. 
Jako závodník jste ovšem 
úspěšný jak na republikové, 

tak mezinárodní úrovni.
To ano. například v Praze jsem 
letos v březnu ve věkové katego-
rii šedesátníků dosáhl českého 
halového rekordu. Tři kilomet-
ry jsem ušel za 15:35. Mezi mé 

další největší úspěchy patří na-
příklad vítězství v eMG (evrop-
ských hrách veteránů) ve švéd-
ském  Malmö v roce 2008 na 5 
kilometrů a 20 kilometrů chůze 
v časech 25:45,02 a 1:55,24. Vy-

bojoval jsem i 3. místo v chůzi 
na 5 kilometrů na mistrovství 
světa v jihoafrickém Durbanu 
v roce 1997 časem 24:04,86 či 
3. místo na mistrovství evropy 
v dánském Aarhusu v roce 2009. 
To byl silniční závod na 10 kilo-
metrů, za čas 54:21,00.
Máte šanci se podívat i mimo 
stadion nebo opáskovanou sil-
nici?
Řekl bych, že díky sportu, které-
mu se věnuji, můžu právě v ci-
zích krajích hodně vidět. Klidně 
si s kolegy obejdeme město. 
Sprinter nebo jiný sportovec by 
vás poslal někam…
doporučil byste chůzi ostat-
ním?
Při chůzi je člověk uvolněný, 
oproti běhu je to přirozený po-
hyb. Když uběhnu 20 kilometrů, 
bolí mě záda. Po dvacetikilome-
trové chůzi ne. Sám ale trénuji 
v prosinci až únoru obecnou vy-
trvalost právě během. Třeba od  
–10 stupňů celsia už ale běžím 
opravdu zvolna, při ostřejším 
běhu dostávají zabrat průdušky. 
Kdo chce se sebou něco dělat, 
aby se dokázal ohnout při zava-
zování tkaniček, tak mu chůzi 
doporučuji. Určitě je ale dobrý 
jakýkoliv pohyb – běh, cyklis-
tika nebo chůze. Člověk si musí 
uvědomit, že to dělá sám pro 
sebe. Anna NovoTNá

Krátké dny a dlouhé noci charakteristické pro na-
stávajcící období už nebudou překážkou pro spor-
tování v Otrokovicích. Sportovní areál Baťov nabízí 
nově možnost využít umělé osvětlení pro večerní 
aktivity na víceúčelovém hřišti s umělým povr-
chem. 

Za symbolický poplatek 50 korun za hodinu je 
možné i po setmění hrát například tenis, volejbal, 
nohejbal, malou kopanou, házenou či streetball 
na víceúčelovém hřišti. Základní herní pomůcky, 
jako jsou balony či sítě pro míčové hry, lze po do-

hodě zapůjčit bez poplatku u správce sportoviště. 
„reagovali jsme na požadavek veřejnosti na spor-
tování při snížené denní viditelnosti. Hřiště je na ta-
kový provoz uzpůsobeno díky kvalitnímu umělému 
osvětlení,“ zdůvodnil starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek. Využívání hřiště je během dne 
zdarma. Úhradu nákladů za spotřebovanou energii 
z osvětlení pomáhá řešit drobný poplatek. Za spor-
tování při umělém osvětlení ušetří také organizo-
vané oddíly a právnické osoby. Místo 500 korun 
za hodinu nyní zaplatí jen 350 korun.  (kru)

sportování i v zimě pod umělým osvětlením

Čtyřistametrové kolečko na novém stadionu na Štěrkovišti obejde 
Jiří Janoušek za 2:00 až 2:05 minuty.  Foto: Anna NovoTNá

Vánoční řádění zpestří 
pohyb dětí

Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost na Vánoční 
řádění, první společné soutěžení žáků všech tří otrokovic-
kých základních škol. Akce se koná jako ukončení letošního 
1. ročníku městem Otrokovice spuštěného projektu Zdravý 
pohyb do škol. Akce se zúčastní a děti přijdou podpořit 
také patroni akce z řad významných osobností v oblasti 

sportu. Vánoční řádění se uskuteční ve sportovní hale 
na Štěrkovišti ve dnech 10.–12. prosince vždy od 16 hodin. 

Přijďte podpořit naše děti v jejich snažení. 
� Za�trenérskou�radu�Aleš�Prudký,�předseda




