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SMS je posílána jen v případě ohrožení

Na pirátské výpravě! Dvanáct příměstských táborů a čtyři po-
bytové. Takovou bohatou letní zábavu nabídl dětem DDM Sluníč-
ko Otrokovice na všech svých střediscích. O tábory byl tak velký 
zájem, že už za dvě hodiny po jejich zveřejnění byla většina poby-
tových zcela vyprodána. Každý tábor měl zcela jiné stěžejní téma, 
kterému se děti věnovaly po celý týden. Jeden z táborů měl napří-
klad dobrodružný název Příběhy pirátských ostrovů. Čtyři posád-
ky Bludný Holanďan, Ranger (na snímku), Pomsta královny Anny 
a Jolly Roger se pod vedením zkušených kapitánů vydaly  napříč 
světem, pomohly uskutečnit vzpouru proti zkaženému pirátskému 
králi Černovousovi.  Plno zábavy si děti užily také na příměstských 
táborech. Každý den si vyzkoušely něco nového, objevily plno zají-
mavých míst a hlavně si užily spoustu zábavy a především navázaly 
nová přátelství.  „Děláme to kvůli dětským úsměvům, což se nám 
doufám podařilo. Všichni jsme si to moc užili a už teď se těšíme 
zase na příští rok,“ vzkázala všem účastníkům jedna z vedoucích 
tábora Jana Bárová.   (šar), foto: DDM SluNíčko

letní tábory Sluníčka praskaly ve švech
Již pár let mohou registro-
vaní obyvatelé Otrokovic 
dostávat SMS zprávy o mi-
mořádných událostech či 
situacích. Tato informativní 
zpráva však chodí jenom 
tehdy, pokud jsou ohroženi 
samotní obyvatelé města.

Řada lidí pravděpodob-
ně čekala i na SMS zprávu 
ve chvíli, kdy 4. srpna ho-
řela v průmyslovém areá-
lu skladovací hala. V ní se 
podle vyšetřovatele hasičů 
vznítily samovznětlivé lát-
ky. Kouř byl vidět široko 
daleko. S plameny bojova-
lo několik jednotek hasičů  
z celého okolí, nicméně po-
měrně rychle se jim podařilo 
dostat požár pod kontrolu 
a uhasit jej. 

„V této souvislosti jsme 
ale obdrželi od občanů ně-
kolik dotazů, proč jsme 
zprávy neposlali. Hasičský 
záchranný sbor, respekti-
ve velitel zásahu, v těchto 
konkrétních případech vy-
hodnotil situaci tak, že ne-
došlo k ohrožení obyvatel, 
a proto zprávy nebylo nutné 
zasílat,“ vysvětlila starostka 
města Hana Večerková. 

Toto pravidlo platí všeo-
becně. Zprávy o požárech či 

jiných mimořádných situa-
cích rozesílá radnice jenom  
v případě, že vznikne riziko 
ohrožení nebo přímo nasta-
ne ohrožení obyvatel. 

„Pokud se jedná o situaci, 
kdy obyvatelé nemusí přijí-
mat jakákoliv opatření, SMS 
zprávy nejsou zasílány. Pro 
odlehčení vážného tématu 
bych dodala, že SMS Info-
Kanál není „černá kronika“, 
ale opravdu seriózní zdroj 
informací. Přesto hodnotím 
velmi kladně bleskové zprá-
vy na Facebooku i na dalších 
sítích. Je dobré, když lidé 
nejsou lhostejní a všímají si 
svého okolí,“ poznamenala 
starostka.

SMS InfoKanál ale není 
jediným ani hlavním pro-
středkem, jak by radnice 
obyvatele v případě ohrože-
ní informovala. „Pokud by 
taková situace někdy nasta-
la, využili bychom Integro-
vaný výstražný a varovný 
systém, tedy místní rozhlas, 
a byly by zapojeny všechny 
složky Integrovaného zá-
chranného systému,“ ubez-
pečila Hana Večerková.

Možnost zaregistrovat se 
k přijímání SMS InfoKanálu 
mohou nejenom obyvatelé 

Otrokovic, ale také ti, kteří 
potřebují přijímat informace 
z města například z důvodu, 
že zde mají příbuzné nebo tu 
vlastní nemovitost. 

Tato služba prošla od své-
ho vzniku celou řadou 
změn. Nejprve byly zřízeny 
„Krizové SMS“, které in-
formovaly o mimořádných 
událostech, jako například 
požár, povodeň apod. Ná-
sledně byla tato služba dopl-
něna o „Info SMS“ avizující 
plánované dopravní omeze-
ní ve městě, odstávky vody 
nebo elektrické energie. 
V současné době jsou tyto 
zprávy sloučeny pod ozna-
čením „InfoKanál SMS“.
 Romana STEHlíkoVÁ, 
 mluvčí města

Zaregistrovat se k přijímání 
SMS z InfoKanálu můžete 
nejenom na webových strán-
kách města, ale například 
i pomocí QR kódu zde: 

Vážení čtenáři,
Letos to bude po sedmé, co se naše město připojí k mezinárodní kampani evropský týden 
mobility, která se pravidelně koná v termínu 16.–22. září. Kampaň usiluje o celkové snížení 
dopravní zátěže měst, o prosazování ekologických způsobů dopravy a uvolnění ulic ve pro-
spěch chodců, příp. cyklistů. Mottem pro letošní rok je „Bezpečná chůze a jízda na kole“. 
nejen toto téma, ale obecně téma bezpečné dopravy a zdravého životního stylu jsme se 
rozhodli naplnit a „oslavit“ celou řadou aktivit. K tradičním akcím, které jste již měli mož-
nost navštívit v minulých letech, přidáváme letos několik novinek. V září si tak budete moci 
kromě jiného poslechnout poutavé povídání cestovatele na koloběžce, naučit se zásady 
poskytování první pomoci, zúčastnit se celé řady sportovních aktivit nebo v pátek 20. září 
využít MHD zdarma. Zejména děti budou mít možnost zabavit se na dopravním hřišti při 
různorodých aktivitách spojených s dopravní tematikou, navštívit výstavu interaktivních 
hraček nebo s námi trochu poznat Otrokovice. V neděli 22. září proběhne také tradiční 
sbírka kol pro Afriku jako doprovodný program v rámci Dne bez aut, který v parku u po-
likliniky pro Vás připravuje Dům dětí a mládeže Sluníčko. i vzhledem k tomu, že minulý 
rok byl v Otrokovicích z pohledu nejzranitelnějších účastníků silničního provozu – chodců 
a cyklistů – tragický, kdy jeden člověk zemřel a několik jich bylo těžce zraněno, pokusme se 
všichni společnými silami udělat své město místem, kde můžeme bezpečně chodit a jezdit 
na kole a kde můžeme zdravě žít.  Renáta kRySTyNíkoVÁ, 
 vedoucí odboru dopravně-správního, Městský úřad Otrokovice
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Malé ohlédnutí za otrokovickými letními slavnostmi 
3

OtrOkOvické
nOviny

Cyklisté se v Otrokovicích ko-
nečně budou moci bezpečně pře-
pravit přes centrum města.  Právě 
tam začala výstavba nové části 
stezky pro chodce a cyklisty. Do-
končení její první etapy se před-
pokládá koncem října. V roce 
2020 bude zahájena výstavba 
druhé etapy. Otrokovická radnice 
bude část finančních prostředků 
čerpat z Integrovaného regionál-
ního operačního programu.

„V letošním roce je napláno-
vána stezka pro pěší a cyklisty 
podél ulice Obchodní, ulice Ji-
ráskova a spojovací úsek smě-
rem k restauraci Sýpka.  Součástí 
stavby bude i úprava veřejného 
osvětlení a navazující úpravy, 
například plochy pro kontejnery, 
vegetační úpravy apod.,“ uvedla 
Alena Lacigová z odboru rozvo-
je města. Dodala, že druhá etapa 
povede středem sídliště od ulice 
Jiráskova po ulici Svobodova 
k parkovišti u Billy a od ulice Ji-
ráskova po Nábřeží k cyklostezce 
Otrokovice – Zlín.

Cyklisté takový krok víta-
jí pozitivně. „Jsem ráda, že se 
konečně propojí cyklostezkou 
i střed města. Kolo často vyu-
žíváme celá rodina. Já na něm 
jezdím i do práce. Přijde mi, že 

to je ideální dopravní prostře-
dek po městě, protože tu máme 
všechno poměrně blízko u sebe,“ 
pochvalovala si Martina Fojtíko-
vá. „Není víkend, abychom s ro-
dinou nevyrazili někam na kole 
na výlet. A proto jsem rád, že se 
cyklostezky  budují i v centrech 
měst. Především se tím zvýší 
bezpečnost,“ reagoval další mi-
lovník kol Petr Zavadil. 

Město Otrokovice předa-
lo v souladu s platným vyda-
ným stavebním povolením dne  
2. července 2019   staveniště  
stavby „Otrokovice – páteřní cy-
klostezka Otrokovice – Vizovice 
– napojení sídliště Střed“ zhoto-
vitelské společnosti. „Stávající 
chodníky budou v místě stavby 
uzavřeny. Chodci budou ke vstu-
pu do dotčených bytových domů 

využívat obchozí trasy a zadní 
vchody. V místě, kde se řešená 
cyklostezka kříží s místní komu-
nikací, nejprve v ulici Obchodní  
a posléze v ulici Jiráskova, bude 
tato místní komunikace dočas-
ně zcela uzavřena. Vzhledem 
k tomu jsou navrženy objízdné 
trasy po ulici Svobodova a ulici 
Obchodní. Pokud to bude možné, 
zhotovitel podle okolností termín 
zkrátí. Prosíme občany o shoví-
vavost při dočasném nepohodlí,“ 
řekla Alena Lacigová.

Obě etapy výstavby stezky pro 
chodce a cyklisty budou stát při-
bližně 9,5 milionu korun. Stavba 
bude z 85 % financována z dotací  
Evropské unie Evropského fon-
du pro regionální rozvoj a zbylá 
částka je vyčleněna v rozpočtu 
města Otrokovice.

Aktuálně se ve Zlíně dobu-
dovává také úsek cyklostezky 
ve směru Cigánov, Čepkov a  Ba-
ťova vila, kde se budují  podjezdy 
pod mosty. Tento jeden a půl ki-
lometru dlouhý úsek by měl být 
hotový příští rok. V rámci celého 
projektu už chybí úseky na vý-
chodě Zlína směrem na Vizovice.
 Romana STEHlíkoVÁ, 
 mluvčí města
 Šárka ŠaRMaNoVÁ

Centrem města povede nová cyklostezka
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lehké existující tvary 
jsou přechodným stavem

Emilka Hlavsová se narodila 16. května 
2016 ve  Žlutavě, kde žije s  bratry, rodiči a  pra-
rodiči.
Barevné skvrny na  papíře, to, co v  nich člověk 
vidí, je výsledek dotvoření čehosi nesrozumi-
telného do srozumitelné a pochopitelné podo-
by. Kořeny tohoto vnímání nejsou zakotveny 
v  hmatatelné látce a  skutečnosti samé, nýbrž 
v tom, jak ji člověk vnímá.
Emilku provází bratři František a Matyáš a také 
praděd Gusta Krkoška.

výstavu obrázků můžete zhlédnout od 2. do 30. září 
ve foyer otrokovické Besedy

Lávka, která vede přes řeku Mo-
ravu v ulici K. Čapka, je zhruba 
na dva měsíce pro pěší uzavře-
na. Aktuálně totiž prochází re-
konstrukcí, která by měla být 
hotova do konce září. Obchozí 
trasy pro pěší jsou na místě vy-
značeny.

Lávka se nachází v blízkosti 
areálu Technických služeb Ot-
rokovice, kde se přímo napojuje 
na ulici K. Čapka, překonává 
suchý poldr, řeku Moravu a ústí 
na druhé straně směrem na Žlu-
tavu. 

Technické služby Otrokovice 
jednou za dva roky zabezpeču-
jí hlavní prohlídky stavu lávek 
a mostních konstrukcí na území 
města. „Tyto prohlídky prová-
dí k tomu oprávněná odborná 
společnost. Na základě výsled-
ků jsou pak plánovány opravy. 

Nutnost opravy lávky pro pěší 
přes Moravu vyplynula z po-
sledního odborného posudku,“ 
vysvětlil  jednatel otrokovic-
kých technických služeb Vladi-
mír Plšek.

Rekonstrukce lávky vyjde 
otrokovickou radnici přibližně 
na 2,7 milionu korun. Finanč-
ní prostředky jsou vyčleněny 
v rozpočtu města na letošní rok. 

„Stavební práce spočívají pře-
devším v kompletní rekonstruk-
ci lávky v části nad územím 
přiléhajícím k vodnímu toku.  
Mezi stěžejní práce patří výmě-
na zábradlí, obnova betonových 
nástupních ramp, nadzemních 
částí, poškozených betonových 
úložných prahů a pilířů, nátěry 
a další související opravy,“ vy-
jmenoval Erik Štábl z odboru 
rozvoje města.  (ste)

Již druhým rokem mohou 
žáci ze Zlína a Otrokovic vy-
užívat takzvané junior pasy, 
které jim umožňují cestovat 
s Dopravní společností Zlín - 
Otrokovice po celý rok pouze 
za částku 330 korun v celé síti 
MHD. V uplynulém školním 
roce jezdilo přes 580 žáků 
ve spojích DSZO na cenově 
výhodnou jízdenku.

Junior pas je určený pro 
děti základních škol s trvalým 
pobytem v Otrokovicích, Zlí-
ně a v ostatních obcích, s ni-
miž uzavřela DSZO smlouvu. 

Platnost tohoto pasu je 
vždy na období od 1. září 
stávajícího roku do 31. srpna 
následujícího roku. Vyřízení 
junior pasu sice vyžaduje ná-
vštěvu úřadu a předprodeje, 
rodiče však pořízením pasu 
ušetří až 2 000 korun. 

„Cílem tohoto opatření by 
mělo být ovlivnění dopravy, 
neboť když se děti naučí vy-
užívat MHD a přesvědčí ro-
diče, že MHD je pro ně bez-
pečná, je zbytečné děti vozit 
do škol autem a tím se uleví 
dopravě,“ uvedla starostka 
města Hana Večerková.  (ste)

První etapa. Dělníci aktuálně pracují na novém úseku cyklo-
stezky, která povede podél ulice Obchodní a Jiráskova směrem  
k restauraci Sýpka. Foto: Martina Fojtíková

Poněkud neobvyklou krádeží 
se zabývá od konce července 
policie. Na provizorní zastávce 
Nadjezd v ulici Komenského  
totiž někdo vyšrouboval a ukra-
dl novou lavičku, která sloužila 
cestujícím MHD. 

Pachatel se musel na celou 
akci velmi dobře připravit. 
Lavička je totiž z těžké litiny 
a váží pěkných pár set kilogra-
mů. Na to, aby ji odšrouboval, 
naložil a odvezl, tak potřeboval 
k sobě minimálně ještě jedny 
ruce a také dodávku či přívěsný 
vozík.   „Nad drzostí některých 
lidí rozum zůstává stát. Nemoh-
la jsem uvěřit, že někdo může 

ukrást těžkou litinovou a navíc 
přišroubovanou lavičku z veřej-
ného místa. Doufám, že pacha-
tel bude dopaden. Je mi líto, že 
vůbec něco takového musíme 
řešit,“ konstatovala  starostka 
Otrokovic Hana Večerková.

Vzhledem k tomu, že šlo 
o majetek města, zabývá se 
případem policie. Pachateli 
nyní hrozí v případě dopadení 
až dvouletý pobyt za mřížemi. 
„Pokud se odcizená lavička 
v nejbližší době nenajde, na za-
stávku nainstalujeme novou,“ 
ubezpečil jednatel Technických 
služeb Otrokovice Vladimír Pl-
šek.  (šar)

je nejvyšší čas 
vyřídit junior pas

Lávka přes Moravu je uzavřena

Zloděj odvezl ze zastávky lavičku

Náměstí přes léto ožilo hudbou

letní pohoda. Zpříjemnit si léto poslechem muziky. to byl cíl hudební akce náměstí 2019, která po 
čtyři letní neděle zpestřila prostor náměstí 3. května před Otrokovickou BeSeDOU. Letošní čtvrtý 
ročník nabídl dvojkoncerty. Lidé si tak měli možnost vybrat hned z několika různých hudebních žánrů 
v podání místních kapel, včetně Sunday session (na snímku).  (šar), foto: Martina FoJTíkoVÁ

Nestárnoucí rocker. Letošní Otrokovické letní slavnos-
ti byly opět nabité skvělými kapelami i umělci zvučných 
jmen. V pátek se předvedl na hlavním pódiu David Kraus 
se svou kapelou či pop-rocková kapela The Apples v po-
dání krásných dívek, kterým to skutečně nejenom ladilo. 
V sobotu se mohli návštěvníci těšit na vystoupení Jakuba 
Ondry či na famózní umělce skupiny Arrhythmia, kteří 
to dokázali na pódiu opět pěkně rozbalit. Vyvrcholením 
soboty bylo pak vystoupení Petra Koláře (na snímku),  
s nímž si známé písně zazpíval nejeden návštěvník. Nedělní 
část programu oživilo známé duo Těžkej Pokondr se svými 
hity, které dokázaly roztančit velkou část posluchačů. Sa-
mozřejmě, že nechyběl ani hit Čaj z Indie. Na své si přišli 
i milovníci dechové muziky, která zněla nejenom na Baťo-
vě, ale také v Kvítkovicích.

Zábava pro všechny. Program Otrokovic-
kých letních slavností myslel i na ty nejmen-
ší. například v Kvítkovicích pobavil všechny 
klaun La Baila. ten si s sebou přivezl žebřík, 
na němž předvedl úžasné akrobatické vystou-
pení. nechybělo ani žonglování, samozřejmě 
jak jinak než na žebříku. 

Plavba s muzikou. K tradiční víkendové zábavě patřily 
i okružní plavby výletní lodí Morava. Ty byly tentokrát  
zpestřeny živou akustickou hudbou skupiny KLIKA NJ 
BLUES.

Pobavit a potěšit. Právě to je cíl Otrokovických letních 
slavností. největší odměnou pro jejich pořadatele je vidět 
spokojené návštěvníky, kteří se usmívají, baví se a třeba  
i tancují. na skvělou muziku i plno další zábavy se mohou 
všichni příznivci této open-air akce těšit i v roce 2020.

Zaplněný park. V sobotu v podvečer se celé prostranství parku před Spo-
lečenským domem pěkně zaplnilo. někteří posedávali jenom tak na trávě  
a poslouchali právě se rozjíždějící koncert Petra Koláře. Všechna vystoupení si 
mohli letos diváci vychutnat ještě více, a to díky velké LeD obrazovce.

Již příští měsíc budou moct 
obyvatelé Otrokovic naplno vy-
užívat park u Papučárny. V tuto 
chvíli zde zbývá osadit zeleň 
a doplnit jej herními prvky. 

Stavební práce začaly 
na konci loňského roku. V pů-
vodním parku se shromažďo-
vali nejenom bezdomovci, ale 
také mládež, která tam popíjela 
alkoholické nápoje. Pro řadu 
lidí to bylo místo, kam se báli 
chodit. A právě to byl důvod, 
proč se radnice rozhodla park 
kompletně obnovit a vrátit mu 
jeho původní účel. Tedy jako 
místo odpočinku a také jako 
bezpečné místo, kde si mohou 
hrát zejména děti.  „V poslední 

době se nám množily dotazy 
našich obyvatel, jak to vypadá 
se stavebními pracemi. I když 
by se možná na první pohled 
mohlo zdát, že ruch na stave-
ništi ustal, není tomu zcela tak. 
Pravdou je, že stavební práce 
jsou již dokončeny. Stěžej-
ní bylo připojit  park na zdroj 
vody pro závlahu a rozvedení 
zavlažování tak, aby bylo mož-
no realizovat výsadbu zeleně, 
která právě závlahu vyžaduje,“ 
vysvětlila starostka města Hana 
Večerková.  

Na začátku srpna se radnici 
podařilo vyjednat finální při-
pojení odběrného místa, takže 
díky tomu může být do parku 

vysázena nová zeleň. „Jakmile 
bude firma hotova se zahrad-
nickými pracemi, začne se 
do parku instalovat mobiliář, 
nové herní prvky, pergoly a dal-
ší vybavení tak, aby park mohl 
začít sloužit co nejdříve lidem 
k odpočinku a dětem ke hraní. 
Veškeré vybavení parku se prá-
vě v tuto chvíli vyrábí a chystá 
k instalaci,“ poznamenala dále 
starostka Otrokovic.  

Termín dokončení revitali-
zace parku je stanovený na 18. 
září tohoto roku, kdy by měly 
být všechny práce ukončeny. 
Celková revitalizace přijde  
radnici na více než pět milionů 
korun. (šar)

Nový park u Papučárny prochází poslední fází proměny
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Kvasice
Vyplatíme vám

až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Odvoz ZDARMA

Protokol o ekologické 
likvidaci

email: marek.dynka@seznam.cz

OTROKOVICE

Středa 18. 9. 2019

Sobota 21. 9. 2019

SPORTKLUB 
EVA

OTROKOVICE

servis

specializovaný	servis	na	koncernové	vozy

Sportovní události, reciproční 
výstavy mezi výtvarníky, foto-
grafy či historiky nebo vzájemné 
návštěvy seniorů jsou hlavními 
pojítky mezi obyvateli partner-
ských měst Otrokovice a Vác. 
Partnerství představitelé obou 
měst zaštítili již v roce 2014 pod-
pisem partnerské smlouvy. 

Pětiletou spolupráci s Vácem 
stvrdili představitelé obou měst   
společným prohlášením o po-
kračování partnerství na půdě 
Maďarska. „Do tohoto města 
jsme letos dostali pozvání neje-
nom kvůli podpisu partnerství, 
ale  konal se zde i tradiční fes-
tival Váci Vigalom, kde se pre-
zentovali  členové Fotoklubu 

BESEDA Otrokovice. Měli jsme 
tak možnost být osobně i při za-
hájení jejich výstavy,“ vysvětlila 
starostka Otrokovic Hana Večer-
ková. 

Otrokovický fotoklub vysta-
voval ve Vácu již potřetí. „Jsme 
rádi, že můžeme vystavovat 
i v zahraničí a díky podpoře 
obou měst je organizace výstav 
dostupnější,“ vyjádřil poděková-
ní předseda otrokovického foto-
klubu Petr Bořuta. 

Již během pobytu dohodli 
představitelé obou měst celou 
řadu akcí. Například na podzim 
přijedou do Otrokovic vystavo-
vat své fotografie umělci z Vácu 
a do tohoto města se příští rok 

vypraví zase žáci základních 
škol na Visegrádské sportovní 
hry. Dále byly navrženy nápady 
na vystoupení hudebních umělců 
v Otrokovicích nebo organizo-
vání výletů do Vácu.

 Otrokovice mají tři partner-
ská města. Nejdelší spolupráce 
trvá se slovenskou Dubnicí nad 
Váhom, podpis smlouvy násle-
doval s polským městem Zawad-
zkie a nejmladším partnerem je 
pro Otrokovice maďarský Vác, 
ležící na Dunaji přibližně třicet 
kilometrů před Budapeští. V po-
sledních letech se setkávají také 
představitelé a obyvatelé měst 
Otrokovice a Partizánske, které 
spojuje baťovská historie. (ste)

Již po sedmé se letos Otrokovice připojí k mezinárodní kampani Evropský týden mo-
bility. Ta se v letošním roce uskuteční od 16. do 22. září. Ústředním tématem pro letošní 
ročník je „Bezpečená chůze a jízda na kole“. Záštitu nad touto akcí převzala nejenom 
starostka města Hana Večerková, ale také oba místostarostové Ondřej Wilczynski  
a Petr Ťopek. Jako každý rok, i v tom letošním se mohou lidé těšit na celou řadu aktivit, 
které je mají motivovat k výběru jiných forem přemísťování nebo ke kombinaci chůze  

a jízdy na kole s veřejnou dopravou. Kolo je totiž považováno za vhodný dopravní 
prostředek při dopravě na kratší vzdálenosti. Obyvatelé města se mohou těšit na 
oblíbené projížďky na koloběžkách či workshopy pořádané DDM Sluníčko, ukázky 
různých forem cvičení pod vedením zkušených trenérů TJ Jiskra či snídaně zdarma 
pro cestující trolejbusy, zajímavé besedy a další.  Podrobný program naleznete níže 
a také na stránkách města Otrokovice.  (red)

Otrokovice a maďarský vác stvrdily partnerství

černé na bílém.  Starostka Hana Večerková a primátor Vácu Attila Fördős podepsali dokument,  
v němž  se obě města zavazují k další spolupráci.  Foto: Martin vacula

Na kole, pěšky či MHD? už za měsíc startuje Evropský týden mobility

Už při vstupu do kuchyně je cítit úžas-
ně sladká vůně rozvařených meruněk, 
která se line po celé místnosti. Už 
za pár hodin z nich pod rukama paní 
Renaty Zezulkové z Otrokovic vznikne 
meruňková marmeláda s karamelem. 
„Momentálně zpracovávám asi sto kilo 
meruněk. Letos se jim docela dařilo,“ 
vítá mě usměvavá paní. Není tomu ani 
rok, co se rozhodla věnovat se svému 
oblíbenému koníčku, což je vaření mar-
melád a džemů, skutečně profesionálně. 
Snad u každé várky zkouší nové chutě 
a neobvyklé kombinace. Výsledkem 
je například pomerančová marmeláda 
s aperolem nebo medem či jahodová 
s proseccem,  grapefruitová s medem 
a meruňkovo-angreštový džem s bílým 
rumem. Konkrétně poslední dvě 
zmiňované marmelády získaly 
před několika dny prestižní 
světové ocenění Great Tas-
te Awards a před pár měsíci 
si pomerančová marmeláda 
s kávou odnesla bronzovou 
medaili ve světové soutěži 
World‘s Original Marmalade 
Awards.

a úspěchy slavíte i na domácí půdě. 
konkrétně váš meruňkový džem 
s karamelem získal ocenění Perla 
Zlínska 2019. k čemu byste si jej 
osobně dala? Na chleba s máslem mi 
to přijde i škoda.
Já osobně bych si jej namazala na croi-
ssant, ale myslím, že by se skvěle vy-
jímal i k sýrům. Ale pro ty mám na-
chystanou jinou recepturu, k níž mě 
inspirovala má kamarádka. A to meruň-
ky se zeleným pepřem.

Úplně se mi sbíhají sliny, když si 
vybavím ty chutě.  kde berete nápady 
na tyto netradiční kombinace? 
(smích) Tak třeba jednou jsem si sedla 
na balkon a dala si sklenici prosecca 
s jahodou. Přišlo mi, že by z toho moh-
la být skvělá marmeláda. Tak jsem to 
zkusila. Jinak hodně čtu food blogy, 
ale už odjakživa jsem hrozně ráda va-
řila a kombinovala různé chutě. Mým 

velkým snem bylo otevřít si bistro nebo 
kavárnu, ale bohužel, zřejmě toho už 
nedosáhnu. 

Zapojila jste do vaření i vaši rodi-
nu?
(smích) Ano, i manžela. A mám někdy 
tak trochu dojem, že jej to začíná pomalu 
bavit více než stavařina, které se věnuje. 
(smích) No a samozřejmě má rodina jsou 
také mí hlavní kritici. Každou marmelá-
du, kterou uvařím, musejí poctivě ochut-
nat. Pokud jim chutná, vařím ji.

a zřejmě chutnají, protože vaše 
marmelády a džemy sklízejí jeden 
úspěch za druhým. jak vás napadlo se 
do takových soutěží přihlásit?
To bylo všechno víceméně náhoda 
a vlastně jsem ani nečekala, že bych 

něco získala.
Náhoda?

Přihlásila jsem se sama, ale 
z toho důvodu, abych do-
stala nějakou zpětnou vazbu 
na své výrobky. Pro mě to 
znamená, že to, co dělám, 

není až tak špatné. 
tomuto sladkému podniká-

ní se naplno věnujete asi rok. co 
jste dělala předtím? 
Úplně původně jsem byla učitelkou 
v mateřské škole a po mateřské jsem 
pracovala asi patnáct let na otrokovické 
radnici. No ale já jsem tvořivý člověk 
a cítila jsem potřebu, že bych se měla 
věnovat něčemu, co mě osobně více na-
plňuje. A tak jsem se jednoho dne roz-
hodla, že pokud s tím něco neudělám teď, 
tak už nikdy. 

Proč jste si zvolila marmelády  
a džemy?
Ono to tak nějak vyplynulo ze situace. 
Rodiče měli vždy velkou zahradu a já se 
prostě snažila vše, co tam vyrostlo, zu-
žitkovat. Tatínek vždycky jenom přišel 
a řekl: „A co s tím budeš dělat?“ (smích) 
Tak jsem začala zavařovat a vařit mar-
melády, kterými jsem obdarovávala své 
známé a příbuzné. Ale postupem času 
za mnou začalo chodit čím dál více lidí, 
a tak když mi nevyšlo ani bistro, ani ta 

cukrárna, vrhla jsem se na marmelády. 
Ale pravdou je, že jsem asi tři roky pů-
sobila v místní pobočce Naděje, kde to 
bylo hodně tvořivé a kreativní prostředí. 
A mezitím jsem stále vařila, až jsem se 
před rokem osamostatnila úplně a poma-
lu to zkouším.

odkud berete suroviny?
Zprvu mi stačily vlastní zdroje ze zahra-
dy, případně od známých. Ale s narůsta-
jící poptávkou se musím rozhlížet i po ji-
ných dodavatelích. Nicméně vždy jsou to 
lidé z regionu. Jsou to ověření dodavatelé 
a pěstitelé, protože chci mít jistotu, že su-
roviny, ze kterých vařím, jsou skutečně 
kvalitní.

všichni lamentují na sucho a neú-
rodu. jak vy se vyrovnáváte s tímto 
handicapem?
Dešti a větru prostě neporučím. Snažím 
se přizpůsobit aktuální situaci. Takže se 
mi letos stalo, že nebudu mít černý ry-
bíz, který mi na zahradě všechen sezo-
bali ptáci. Ale nezlobím se za to na ně. 
Jak říká má máma: „Aspoň ti k tomu za-
zpívali.“ (smích) Na druhou stranu letos 
bylo poměrně hodně meruněk, loni zase 
švestek. Prostě, to co zrovna roste, to 
uvařím. (smích)

v anglii jste však získala ocenění 
za vaši pomerančovou marmeládu 
s kávou. jak dlouho vám trvalo sehnat 
skutečně kvalitní pomeranče? Předpo-
kládám, že do supermarketu jste pro 
ně nešla.
Tak pro ně jsem jela až do Prahy. Jez-
dívám tam poměrně často, vzhledem 
k tomu, že tam bydlí mé děti. Miluju 
tamní trhy a na jednom z nich jsem na-
razila na italský pár, který každý týden 
vozí z Itálie čerstvé ovoce a zeleninu. 
Takže jsem se s nimi domluvila a měla 
od nich opravdu čerstvé, chemicky ne-
ošetřené pomeranče. Jenomže já tehdy 
uvařila marmeládu jenom pro soutěž 
v Anglii a když přišlo bronzové oceně-
ní, musela jsem jet na otočku do Prahy 
pro sto kilo pomerančů, jelikož ji chtěla 
ochutnat spousta lidí. (smích)

jak vás vůbec napadlo zkombinovat 
kávu a pomeranče?
Opět to byla náhoda a také má touha najít 
zajímavou kombinaci chutí. Stála jsem 
nad hrncem a přemýšlela, čím bych tu 
chuť vylepšila. A jak jsem se rozhlížela, 
padl mi zrak na kávu. Takže jsem do těch 
pomerančů podrtila trochu kávových zrn 
a také jsem tam dala ještě něco, co nepro-
zradím. (smích)

jaká byla vaše reakce, když jste se 
dozvěděla, že právě tato marmeláda 
získala ocenění na Mistrovství světa 
marmelád?
Přišel mi e-mail s hodnocením. Tak jsem 
si jej přečetla a tam stálo: Gratulujeme! 
Pod tím podrobné hodnocení. Tak jsem 
si řekla, fajn. Ale když jsem si to četla 
znovu, protože já nejsem zrovna špičko-
vý angličtinář, tak jsem teprve vyčetla, že 
mi gratulují k získání ocenění. V tu chvíli 
mi skutečně vyhrkly i slzy do očí.

Nemáte tendenci díky tomuto zkusit 
dodávat i do zahraničí?
Možnost sice je, ale já se držím při zemi. 
Jsem ráda, že pokryji místní poptávku. 
Chci si zachovat poctivou řemeslnou 
výrobu, takže si myslím, že ani do bu-
doucna to na žádnou velkou „vývařov-
nu“ nevidím.

kolik asi za sezonu uvaříte marme-
lád?
V tuto chvíli už to dělá tisíc sklenic, tře-
ba na meruňkovou padlo sto kilo ovoce. 
Chystám se ještě na ryngle a mirabelky. 

Ty určitě něčím vylepším. Mají takovou 
sladko-kyselo-nahořklou chuť…. 

co děláte, když vám skončí sezona 
ovoce?

Ono se vždycky něco najde. Na pod-
zim budou švestky, pak přijde cibulové 
chutney, možná něco z dýně. A přemýš-
lím, že udělám chilli džem. Ten je dobrý 
k sýrům a hamburgerům. No a přes zimu 
budu vařit pomeranče. (smích) Navíc při-
jdou vánoční trhy a tak.

takže čas na odpočinek žádný?
Možná, že to tak vypadá, ale tím, že jsem 
na volné noze, mohu si čas rozvrhnout 
podle potřeby. Rádi s manželem cestu-
jeme a objevujeme nové chutě. Já jsem 
skutečně velký gurmán a obvykle nemám 
ani problém s tím někomu vejít do ku-
chyně a dívat se mu pod ruce. (smích) 
Nedávno jsem třeba objevila i pickles, 
což je  krátkodobě kvašená zelenina. A to 
bych ráda také zkusila připravit. 

Marmelády vaříte zatím v pronaja-
tých prostorách. Neuvažujete, že byste 
si pořídila vlastní provozovnu?
Jé, tak to je můj sen. Ale to je tak finanč-
ně nákladné, že si to zatím vůbec netrou-
fám.

Na vašich marmeládách mě zaujalo 
i originální balení. každá sklenice má 
kromě vlastnoručně vyráběné etikety 
i keramickou ozdobu. to si vyrábíte 
sama?

Návrhy etiket mi dělala otrokovická vý-
tvarnice Jana Svobodová, ale keramiku 
vyrábějí v NADĚJI, takže z každé proda-
né marmelády jim jde pět korun.

kdybyste si měla z vašich marmelád 
vybrat tu jednu nej, která by to byla?
To je hodně těžké. Mám ráda všechny, 
každá je v něčem jiná. Mám ráda i po-
meranč s aperolem, jahodu s proseccem, 
ale i takovou klasiku, jako je rybízová, 
meruňková a tak. Neumím si skutečně 
vybrat. Od toho jsou tady jiní, aby mi 
řekli, která jim chutná. (úsměv)

Pokud by si někdo chtěl zamlsat, 
kde mohou vaše marmelády sehnat?
Je to na dvou místech v Otrokovicích, 
na Baťově a věřím, že v nejbližších 
týdnech či měsících se mi podaří rozjet 
také e-shop.

a poslední otázka. jste sama mlsná?
Miluji dobré jídlo. Ale přiznám se, že 
více tíhnu ke slanému. (smích)
 Šárka ŠaRMaNová

Marmelády z otrokovic zachutnaly i světovým porotcům

Zatím v nájmu. Prozatím vaří paní Zezulková své sladké poklady v pronajaté 
kuchyni. Jejím snem je, aby si jednou mohla pořídit svou vlastní provozovnu.

domácí. Ovoce na marmelády pochá-
zí z vlastních zdrojů nebo od regionál-
ních pěstitelů. 
 Snímky: Martina Fojtíková

Stavba jihovýchodní části otro-
kovického obchvatu jde podle 
plánu. Takové výsledky vyply-
nuly z posledního kontrolního 
dne, který přímo na stavbě pro-
běhl 18. července se zástupci 
Zlínského kraje a Ředitelství 
silnic a dálnic. 

„Pochválil jsem zejména 
koordinaci stavby i dodržová-
ní časového harmonogramu, 
přestože došlo k drobnému zdr-
žení kvůli přeložkám sítí, které 
byly oproti původním předpo-
kladům komplikovanější. Ty se 
však již úspěšně blíží ke svému 
závěru. V současné době je nej-
důležitější realizace stabilizač-
ních násepů mostů, tak, aby se 
již příští rok mohly tyto mosty 
postavit,“ uvedl náměstek hejt-
mana zodpovědný za dopravu 
Pavel Botek.

V současnosti se na stavbě 
jihovýchodního obchvatu Ot-
rokovic dokončují přeložky 
inženýrských sítí a v plném 
proudu jsou také přípravné prá-

ce na vybudování obslužných 
komunikací včetně přípravy 
čtyř mostů, které budou sou-
částí obchvatu. 

Nejdál je přitom příprava 
mostu v Napajedlech u čerpa-
cí stanice MOL, kde se bude 
rovněž nacházet připojovací 
okružní křižovatka, nejrozsáh-
lejší doprovodný objekt stav-
by. Stavební práce pokračují 
také  u křižovatky směrem na 
Pohořelice, kde se připravuje  
druhý nadjezd, právě ze strany 
od Pohořelic. Z těchto míst je 
už vidět i několik přípravných 
vrstev budoucího tělesa dálni-
ce. Křižovatka je v současnosti 
uzavřena a její znovuotevření 
je naplánováno na květen příš-
tího roku.

V souvislosti se stavbou ob-
chvatu je v plánu několik dal-
ších uzavírek, o kterých budou 
obyvatelé Otrokovic informo-
váni jak na stránkách města, 
tak i prostřednictvím Otroko-
vických novin.  (šar)

Stavba obchvatu jde podle plánu
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DDM SLUNÍČKO 
tř. Osvobození 168, Otrokovice 
tel.: 577 922 200, mobil: 739 075 711 
 
Nabídka pro děti ze ZŠ 
Badatel                                                 2 hod./1x za 14 dní 1100,-Kč 
Disco dance                                               1 hod./1x týdně    1000,-Kč 
Flétna – Veselé pískání, zdravé dýchání 1 hod./1x týdně 1500,-Kč  
Florbal I.                                                     1 hod./1x týdně 1100,-Kč 
Florbal II.                                                1,5 hod./1x týdně 1400,-Kč 
Florbal – dívky                                          1 hod./1x týdně 1100,-Kč 
Keramika                                                   1 hod./1x týdně 1100,-Kč 
Kreativní svět                                         1,5 hod./1x týdně 1200,-Kč 
Kuchtíci                                                2 hod./1x za 14 dní 1100,-Kč 
Kytara začátečníci, pokročilí                  1 hod./1x týdně 1500,-Kč 
Letecký modelář                                2 hod./1x za 14 dní 1500,-Kč 
Mažoretky – začátečníci, pokročilí       1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Mix Dance                                             1,5 hod./1x týdně 1100,-Kč 
MTV Dance                                               1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Nerf kroužek                                          1,5 hod./1x týdně 1100,-Kč 
Robotika                                             2 hod./1x za 14 dní 1100,-Kč 
Roztleskávačky                                        1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Rybáři                                                  1 hod./1x za 14 dní        800,-Kč 
 
Nabídka pro předškolní děti 
Angličtina v pohybu                             1 hod./1x týdně        1000,-Kč 
Flétna – Veselé pískání, zdravé dýchání 1 hod./1x týdně  1500,-Kč  
Hopsálek                                               1 hod./1x týdně         1000,-Kč 
Malé mažoretky                                  1 hod./1x týdně          1000,-Kč 
Malé roztleskávačky                          1 hod./1x týdně          1000,-Kč 
Šikulka I., II.                                          1 hod./1x týdně 1100,-Kč 
Tvořínek - keramika                            1 hod./1x týdně 1100,-Kč 
Žížalky I., II.                                           1 hod./1x týdně         1000,-Kč 
 
Nabídka rodinných aktivit 
Berušky                             2 hod./1x týdně  850,-Kč / osoba 
Opičky                               1 hod./1x týdně                 650,-Kč / osoba 
 
Nabídka pro dospělé 
Keramika                           2 hod./1x za 14 dní               2800,-Kč  
 
 
 
 
 

 
 
Dopravní hřiště 
Lidická 1286, Otrokovice 
mobil: 739 615 256 
 
Nabídka pro děti ze ZŠ 
DaVinciho tajemství                        2 hod./1x týdně 1400,-Kč 
In line                                                 1 hod./1x týdně             1000,-Kč 
Na kole s Helčou a Verčou           1,5 hod./1x týdně 2000,-Kč 
Pohyb v rytmu zumby                      1 hod./1x týdně            1100,-Kč 
Záchranáři                                      1,5 hod./1x týdně 1200,-Kč 
 
  
  CENTRUM VOLNÉHO ČASU BAHŇÁK 
tř. Spojenců 569, Otrokovice 
tel.: 577 927 101, mobil: 734 235 964 
 
Nabídka pro děti ze ZŠ 
Atletika hrou                                1 hod./1x týdně 1200,-Kč 
Drachmáčův klub                        2 hod./1x týdně 1600,-Kč 
Hands Up                                      1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Kapela                                           1 hod./1x týdně 1500,-Kč 
Kondiční gymnastika I.               1 hod./1x týdně 1200,-Kč 
Kondiční gymnastika II.           1,5 hod./1x týdně 1400,-Kč 
Koumáci                                     1,5 hod./1x týdně 1400,-Kč 
Kytara – pokročilí                        1 hod./1x týdně 1500,-Kč 
Paletka                                      1,5 hod./1x týdně 1200,-Kč 
Street dance                                1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Tvořivé ruce                                 2 hod./1x týdně 1400,-Kč 
 
Nabídka pro předškolní děti 
Barvička I., II.                             1 hod./1x týdně               1100,-Kč 
Minigymnastika                           1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Předškoláček aneb hrajeme si na školu 1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Ptáčata I., II.                                 1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Tygři                                              1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Tygříci I., II.                                   1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
 
Nabídka rodinných aktivit 
Berušky                             2 hod./1x týdně  850,-Kč / osoba 
Klokánci                            1 hod./1x týdně                 650,-Kč / osoba 
 
Nabídka pro dospělé 
Kytara pro začátečníky             1 hod./1x týdně 2300,-Kč 
Kytara pro pokročilé                 1 hod./1x týdně 2300,-Kč 

 
 
STŘEDISKO TLUMAČOV 
Masarykova 63, Tlumačov 
Tel.: 577 929 618, mobil: 739 075 689 

 
Nabídka pro děti 
Aerobiková přípravka                           1 hod./1x týdně  1000,-Kč 
Angličtina hrou                                      1 hod./1x týdně  1000,-Kč 
DIY – kreativní tvoření pro děti       1,5 hod./1x týdně       1200,-Kč 
Dramaťák                                                1 hod./1x týdně  1000,-Kč 
Fantazy klub                                     2 hod./1x za 14 dní 1000,-Kč 
Florbal                                                     1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Judo                                                         1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Orientální tance                                     1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Pomněnka                                               1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Rybářský klub                                1,5 hod./1x za 14 dní   750,-Kč 
Sedmikráska                                            1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Soutěžní aerobik AT Tlumačov  délka dle skupiny/1X týdně 1000,-Kč 
Sporťák                                                    1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Tvořínek                                                  1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Vlakový modelář + modelář historických lodí 1,5 hod./1x týdně 1200,-Kč 
Žabičky                                                    1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Keramika                                             1,5 hod./1x týdně       1200,-Kč 
    
Nabídka rodinných aktivit 
Baby studio                             1,5 hod./1x týdně  850,-Kč / osoba 
Cvičení rodičů s dětmi              1 hod./1x týdně       650,-Kč / osoba 
Tvoření rodičů s dětmi              1 hod./1x týdně      700,-Kč / osoba 
 
Nabídka kroužků pro dospělé 
Aerobik „Megaveloši“                             1 hod./1x týdně 1000,-Kč 
Orientální tance pro dospělé - kurz      1 hod./1x týdně 2000,-Kč 
Keramika pro dospělé - kurz            2 hod./1x za 14 dní 2000,-Kč 
Angličtina pro dospělé - kurz                 1 hod./1x týdně 2000,-Kč 
 

Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte na výše 
uvedených tel. kontaktech, nebo na našich internetových 
stránkách ddmslunicko.cz  
 

Ceny kroužků jsou uvedeny na celý školní rok a platí se 
po zahájení činnosti kroužků, tj. v říjnu 2019.  
 

Přihlášky do kroužků přijímáme od pondělí 2. září 2019  
od 10:00 hodin.  
 

Činnost kroužků bude zahájena v úterý 1. října 2019 
(není – li uvedeno jinak). 

Nabídka zájmových kroužků DDM Sluníčko na školní rok 2019/2020 

Sokolovna – doSpělí
• SM systém: pondělí 9.30–10.30 hod. (sálek)

• SM systém a zdravotní cvičení: pondělí 17–18 hod. (sálek)
• kocouří cviky – pro pružné tělo i klouby: pondělí 18–19 hod. (sálek)

• dance aerobik + posilování: pondělí 18.30–19.30 hod.
• Cvičení na velkém míči a flexi-bary: pondělí 19.30–20.30 hod.

• Cvičení pro zdraví ženy: úterý 9.30–10.30 hod.
• Cvičení na židli ženy, muži 60+: úterý 14.30–15.30 hod. (sál)

• Zdravotní cvičení po porodu: úterý 16–17 hod. (sálek) 
• Core &  Stretch: úterý 17–18 hod. (sálek)

• Cvičení pro zdraví ženy, muži: úterý 16.30–17.30 hod. (sál)
• Čínské zdravotní cvičení – tajči a čchi-kung: úterý 18–19. hod. (sálek)

• kondiční kruhový trénink: úterý 19–20 hod.
• Trampolínky jako balanční podložky: středa 17.30–18.30 hod.

• Bodystyling: středa 18.30–19.30 hod.
• SM systém a zdravotní cvičení: sředa 18.45–19.45 hod. (sálek)

• Cvičení pro seniory: středa 19.30–20.30 hod. 
• Zdravotní cvičení po porodu: čtvrtek 9.30–11 hod. (sálek) 

• Cvičení pro zdraví ženy: čtvrtek 9–10 hod. 
• Cvičení pro zdraví ženy: čtvrtek 10.15–11.15 hod. 

• SM systém: čtvrtek 15.45–16.45 hod. (sálek)
• Flexi-bary s prvky kocouřích cviků: čtvrtek 17–18 hod. (sálek)
• Zdravotní cvičení pro všechny: čtvrtek 18.15–19.15 hod. (sál)

• kurz WoUdInk a SMovEY od října 

RozvRh cvičebních hodin TJ JiskRa oTRokovice,  
oddílu sPoRT PRo vŠechnY  na Školní Rok 2019/2020

FITkoloBěh
Cvičení, vyjížďky, výlet na koloběžce pro děti i dospělé pravidelně  

v úterý a čtvrtek, senioři středa. 

Podrobnější informace na fb FitKoloběh Otrokovice.

Zkušené a kvalifikované cvičitelky se moc těší na všechny, kteří si přijdou 
s námi zacvičit a strávit příjemné chvíle v pohybu.

 ZMěna roZvrhU vYhraZEna!

novÝ Školní rok ZaČínÁME 
v pondělí 2. ZÁŘí 2019

podroBnějŠí InFo na: 
WWW.SokolovnaoTrokovICE.CZ 

a  FB: Sokolovna oTrokovICE

Sokolovna – děTI 
• všeobecná pohybová cvičení  4–6 let: pondělí 16–17hod.

• rodiče a děti 2–3,5 let: pondělí 17–18 hod.
• rodiče a děti  1–2 roky: středa 9.45–10.45 hod.

• všeobecná pohybová cvičení  5–7 let: středa 16.30–17.30 hod.
• všeobecná pohybová přípravka  3–5 let: čtvrtek 16–17 hod.

• všeobecné pohybové cvičení  8 – a více let:  čtvrtek 17–18 hod.

vstupné 
450 Kč
420 Kč
390 Kč

rychlé šípy

ZlíNKIT 2019

podhájSKa

daN bárTa  
& IlUSTraToSphErE

Komedie RYCHLÉ ŠÍPY v úpravě a režii Rober-
ta Bellana se stala okamžitě po premiéře jednou 
z nejúspěšnějších her Slováckého divadla. Není 
divu, vidět na vlastní oči Mirka Dušína i se svý-
mi věrnými přáteli stejně jako zrádné Bratrstvo 
kočičí pracky se stalo lákadlem nejen na do-
movské scéně Slováckého divadla, ale i mimo ni. 

NástupNí místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Ma-
lenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společen-
ský dům, 5.40 Otrokoviká BESEDA – zastáv-
ka MHD. Vstupné do lázní si každý platí sám. 
Bližší informace v TIC – tel. 571 118 103.

Výjimečný koncert v rámci turné k dlouho oče-
kávanému albu KRÁSKA A ZVÍŘENÝ PRACH. 
Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl 
v kategoriích zpěvák roku a zpěvák čtvrtstoletí, se 
zapsal v devadesátých letech do širokého pově-
domí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu 
Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitel-
nou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil 
fanoušky vlastní skupinou Illustratosphere, se 
kterou aktuálně představí své páté řadové album. 

velký sálzájezd

velký sál

soBoTa

14. 9.
9–15 hod.

ÚTERÝ

17. 9.
19 hod.

soBoTa

14. 9.
5.15 hod.

ÚTERÝ

24. 9.
19 hod.

připravujeme: 6. 10. DH Galička, 12. 10. poDzimní bazárek, 16. 10. peter naGy & inDiGo - koncert, 19. 10. entomoloGická výstava, 25. 10. slavnostní večer - koncert Fbm

proGram | září 2019

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
více info na www.otrokovickabeseda.cz

TENKRÁT 
V HOLLYWOODUčtvrtek

 12. 9.
19.00

USA 2019, komedie, drama, 

159 min., titulky

KINOSÁL 

120 Kč
NEVHODNÉ PRO 

DĚTI DO 12 LET

ROMÁN 
PRO POKROČILÉ

čtvrtek
26. 9.
19.00 Česko 2019, komedie, 142 min., dabing

KINOSÁL 
130 Kč
NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

LVÍ KRÁLneděle

 1. 9.
15.00

USA 2019, animovaný, dobrodružný, 

rodinný, 118 min., dabing

KINOSÁL 

100 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

Bio senior: SNĚŽÍ pátek

 13. 9.
10.00

Česko 2019, poetický, drama, 

74 min., dabing

KINOSÁL 

60 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

PŘIPRAVUJEME KINO NA ŘÍJEN The Cure: Anniversary – hudební film | Princ Krasoň Rambo V: Last Blood | Poslední aristokratkaZloba: Královna všeho zlého | Podfukářky | Rodiče na tahu

PŘES PRSTY
pátek
27. 9.
19.00

Česko 2019, komedie, sportovní, 101 min., dabing

KINOSÁL 
120 Kč
NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

vstupné

50 Kč

Mezinárodní soutěž plastikových a papírových 
modelů ZLÍNKIT 2019. Představí se domácí  
i zahraniční modeláři, kteří staví plastikové  
a papírové modely letadel, bojové techniky, aut  
a motocyklů, lodí, raket, ale také figurek a dio-
ramat (modelů terénu s technikou a figurkami). 
Na jednom místě tak uvidíme několik set modelů  
v různých měřítkách. Děti si budou moci vyzkou-
šet sestavit jednoduchý model s odbornou radou 
zkušených modelářů.

vstupné 
470 Kč
440 Kč
410 Kč

oblíbený ZájeZd do termálních láZní

otrokovická beSedA a Klub plastikových modelářů Zlín 
pořádají 

velký sál

micHalská pouťmicHalFest
10.00–12.00 DH HOLÓBKOVA MOZEKA
14.00–15.00 KLAUNI Z BALÓNKOVA 
15.30–16.30  MODRÝ CIMBÁL
17.15–18.30 VILÉM ČOK & BYPASS

NEDĚlE

29. 9.
10–18.30 hod.

soBoTa

28. 9.
15-22 hod.

Přehlídka regionálních kapel v předvečer tradiční Michalské pou-
ti. Představí se kapely GAIA, THE STOKES, IMORTELA, IRON 
MAIDEN REVIVAL  a další. Pouťové atrakce v provozu, kvalitní 
občerstvení zajištěno.

micHalská pouť 2019 park přeD společenským Domem, kvalitní občerstvení zajiŠtĚno

FrantiŠek kvĚtoŇ - obrazy 
/ evŽen jecHo - plastiky
Společná výstava významných umělců regionu, 
zlínského malíře a grafika Františka Květoně a otro-
kovického sochaře, grafika, architekta i spisovatele 
Evžena Jecha.  Vernisáž v pondělí 23. 9. v 18 hodin

karel Ševčík 
- vŠe, co (ne)scHováŠ
Výstava Karla Ševčíka představuje výběr portrétů  
a aktů fotografovaných mimo standardní postupy,  
i technikou dvojexpozice nebo dlouhé expozice. 
 Vernisáž v pondělí 26. 8. v 18 hodin

leHkÉ eXistující tvary jsou 
přecHoDným stavem
Výstava nejmladší „začínající malířky“ Emilky Hlav-
sové. Pravnučka známého umělce Gustava Krkošky se 
narodila 16. 5. 2016 ve Žlutavě, kde žije s bratry, rodiči 
a prarodiči. 

od 23. 9. do 20. 10., 
vstup volný

od 26. 8. do 22. 9., 
vstup volný

od 2. 9. do 30. 9., 
vstup volný

Městská
galerie

Městská
galerie

foyer
kinosálu



Děkujeme všem, kteří se 
přišli rozloučit 26. červen-
ce s naší maminkou, babič-
kou a prababičkou Márií 
MIkulkovou na její 
poslední cestě a hlavně dě-
kujeme všem pracovníkům 
Charitního domova v Ot-
rokovicích za osmiletou 
péči, se kterou se jí věnovali  
v její těžké nemoci. Manžel 
s rodinou

V červenci tohoto roku by se dožil 80 let náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Milan lEtocH. Vy, kdo jste ho znali, prosím 
připojte se k nám s tichou vzpomínkou na něho. 
Rodina Letochova, Zázvorkova a Jarošova

Kytička uvadne, krásná slovíčka, která mi říkáte 
nejen v den mých narozenin a svátku, ale každý 
den, zůstávají stále v mém srdíčku a duši a já děku-
ji vám a Pánu Bohu, že se mám na stáří u vás jako  
v nebi a nejsem někde sama a v noci opuštěná – 
to jsi vždy říkala, ty naše milovaná. A já se jen 
usmívala, vždyť Ty jsi obohatila náš život, uměla ses smát  
i očičkama a dokázala jsi svými historkami z mládí rozesmát 
i naše známé – bohužel už tomu tak není a ty ses vydala na 
cestičku, odkud není návratu… Dne 1. července jsme vzpo-
mněli nedožité 92. narozeniny mojí maminky, paní ludmily  
klEMENtovÉ. Neměla jsi ráda smutek a už i v těch posled-
ních dnech svého života ses usmívala, a i my proto jsme po-
zvedli číš k nebi a poslali přáníčko. Vzpomínají a stále k Tobě 
promlouvají dcera Soňa s manželem Drahomírem.

Dne 5. července uplynuly 3 roky, 
kdy nás opustil pradědeček, dě-
deček, tatínek, pan František  
StaNĚk a 15. září tomu budou 
dva roky, kdy nás opustila prababič-
ka, babička, maminka, paní anna  

StaŇková. S láskou vzpomínají synové Miloslav a Franti-
šek s rodinami. Děkujeme všem, kteří jste je měli rádi a vzpo-
mínáte s námi.

Dne 11. července uplynulo 5 let od úmrtí pana  
libora kotáSka. Kdo jste ho znali, věnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku spolu s námi. Vzpomíná 
manželka Marta, syn Martin a dcera Lenka s rodi-
nami.

Dne 12. července jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí 
paní Ivany vaNĚČkovÉ. Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí spolu s rodinou tichou vzpomínku.

Dne 29. července uplynulo 12 let od úmrtí pana 
jiřího GacHa. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. S láskou a úctou vzpomíná manželka Hana, 
syn Jiří a dcera Hanka s rodinou.

Dne 1. srpna uplynulo 5 let, co nás opustila paní 
Markéta kÜHRová. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Syn Ivan s rodinou

Dne 1. srpna by oslavila 80 let naše milovaná  mamin-
ka, babička a prababička, paní věra klIMEŠová. 
S láskou vzpomínají dcery Dáša a Věrka s rodina-
mi.

Ve čtvrtek 2. srpna uplynulo již 22 let, kdy do-
tlouklo srdce mojí manželky a babičky, paní Marie 
ZIMákovÉ. Dozněl nám taky její zpěvný hlas, na 
který vzpomínají manžel Jaroslav a dcery Zdeňka  
a Alena s rodinami. Děkujeme za Vaše vzpomínání.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál. Dne 2. srpna uplynulo 5 smutných 
let od smrti pana Bohumila cola. S láskou 
vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 3. srpna uplynuly 3 roky, kdy se na věčnost 
odebral pan Mgr. Petr NEBucHla. S láskou  
a úctou vzpomíná manželka Marie, syn Petr s rodi-
nou a dcera Ivana s rodinou.

Dne 3. srpna jsme vzpomněli 30 let od doby, kdy 
nás navždy opustila paní Eva ZajíČková. Kdo 
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcera 
Romana s rodinou, syn Ivan s rodinou a syn Martin 
s rodinou.

Dne 5. srpna uplynul smutný rok, co nás opusti-
la milovaná manželka, maminka, sestra, babička  
a teta, paní věra DuDEŠková. S láskou vzpo-
míná celá rodina.

Dne 7. srpna uplynulo již šest dlouhých let, co nás 
opustila moje milovaná maminka, paní libuše  
NoHElová. S láskou stále vzpomíná dcera Mar-
tina.

Dne 11. srpna jsme si připomněli 30. výročí úmr-
tí Ing. jaroslava vojtáŠka, cSc. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka Eva a synové Petr  
a Michal s rodinami.

Dne 12. srpna uplynulo 25 let od úmrtí našeho ta-
tínka, pana Emila tRNkY. Za tichou vzpomínku 
děkují dcery Jana a Anna s rodinou.

Dne 12. srpna  by oslavila 100 let paní vojtěška 
BaRotová z Otrokovic. S láskou vzpomínají 
dcera, vnuci, vnučky, pravnuci a pravnučky s ro-
dinami.

Dne 15. srpna uplynuly 4 roky od úmrtí naše-
ho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
jaroslava DolEŽEla.  S láskou vzpomíná man-
želka a dcery s rodinami.

Dne 17. srpna uplynuly 2 roky, co nás opustil můj 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, pan jaromír 
Novák. S láskou vzpomíná manželka a děti s ro-
dinami.

Dne 21. srpna to bylo již 11 let, co nás navždy 
opustil pan alois ÚlEHla. S láskou vzpomíná 
manželka a dcery Adéla, Ilona a Vendy s rodinami.

Dne 25. srpna uplyne rok od chvíle, kdy nás opus-
til náš tatínek, dědeček, kamarád, pan Zdeněk 
koNíČEk. Vzpomínají děti Marcela, Zdeněk  
a Šárka s rodinami a kamarádi.

Dne 28. srpna uplyne 16 let od úmrtí pana  
Františka klEMENta. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka, dcera a syn, vnoučata a pravnou-
čata.

Žít je tak složité a umřít je tak prosté. 
Dne 31. srpna uplynou 2 roky, co nás 
opustil pan vladimír NEŠPoR a dne 
11. září uplyne 20 let od úmrtí pana 
vladimíra NEŠPoRa st. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka Marie, 

dcera Milena a syn Pavel s rodinami.

Dne 3. září si připomínáme 2. výročí úmrtí pana 
Milana vEČEřI. Vzpomínají  manželka Danuše 
a spolu s rodinami synové Milan a Zdeněk a dcera 
Lenka.
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Společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200  (a více, dle 
délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá TIC, Po–Pá 
8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

SPolEčENSkÁ kRoNika

přihlášky a info.: lenka.vychodilova@seznam.cz 
tel.:  607 550 224

poliklinika otrokovice / čtvrtky od 12. září
kurzovné za 1. pololetí 700 Kč

• nový kurz pro začátečníky  od 15.30 hod. 
• mírně a středně pokročilí (omezený počet míst)  
   od 9 hod., 10.30 hod., 17 hod. a v 18.30 hod.

arkána  Zlín / pondělky od  9. září
 kurzovné za 1. pololetí 1 000 Kč

• mírně a středně pokročilí od  9.30 a v 17.20 hod.

Jóga KroK za KroKeM  

V měsíci červenci oslavil pan 
Miroslav HoStaŠa krás-
ných 85 let. Přejeme hodně 
štěstí, pevné zdraví a dobrou 
náladu. Českoslovenští přá-
telé z ulice Hlavní 1252

Dne 10. srpna se dožila 
krásného věku 90 let paní  
Bohumila StEjSkalová. 
Milá maminko, přejeme Ti  
z celého srdce do dalších let 
pevné zdraví, štěstí, spokoje-
nost, stálý životní elán a op-
timismus. Dcery Bohumila, 
Jaroslava a Olga s rodinami

PoděkoVÁNí
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PlyNoSERViS-ToPENí 
Zdeněk Srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla Karma, ohřívače 
vody Mora, Ariston, Enbra.  
Tel. 604 988 815.

BlaHoPŘÁNí

 

 
 
 

Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

technické služby 
otrokovice s. r. o., 

k. Čapka 1256, otrokovice 
PřIjMou 

do pracovního poměru  
ZEDNíka s termínem ná-
stupu dle dohody.  Požadav-
kem je vyučení v oboru a ři-
dičský průkaz skupiny „B“. 
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalo-
vé, tel.: 577 922 329, mobil:  
603 159 744, e-mailem – 
mzdy@tsotrokovice.cz nebo 
osobně v sídle společnosti  
v době od 6 do 14 hodin. 
Osobní schůzku je nutné si 
vždy předem sjednat telefo-
nicky.

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

Ariston, Destila, Viadrus, Karma, 
Thermona, Immergas, Viessmann

Tel. 777 052 866

otRokovIckÉ  NovINY Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. vydavatel:   Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., 
IČO: 255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. vychází každý předposlední pátek v měsíci v  nákladu 9 100  ks,  uzávěrka je  
5. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESE-
DA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104,  mob.: 734 405 707,  e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada:  
Bc. Hana Večerková, DiS., Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., Ing. Petr Ťopek, Jiří Holub, Šárka Šarmanová, Filip Pastuszek, Bc. Michal   Petřík, 
Romana Stehlíková, Ing. Helena  Daníčková, Mgr. Andrea Hábová, Ing. Jaromír Hanák. Šéfredaktorka: Šárka Šarmanová. Inzerce: zákl. cena:  
20 Kč/cm2+ DPH 21 %,  tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz.  Graf. úprava: Šárka Šarmanová  tisk: Hart press, spol. s  r. o. Dis-
tribuce: Česká pošta, s. p. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakčně kráceno. vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit.

Zapojit aktivní obyvatele z jednotlivých částí města a dát jim příleži-
tost přenášet podněty z dané místní části Radě města Otrokovice. To je 
hlavním cílem komisí místních částí. Všechny čtyři už ve městě fungují 
bezmála dva roky a během této doby se jim podařilo předat vedení města 
nejeden podnět. 

Komise aktuálně fungují pro místní části: Bahňák, Kvítkovi-
ce a Letiště, Střed a Újezdy, Trávníky a Přednádraží. Jejich členové 

se obvykle scházejí jednou do měsíce. Hlavním cílem zřízení komi-
sí místních částí bylo zapojit aktivní obyvatele do práce a dát jim pří-
ležitost přenášet podněty z různých lokalit otrokovickým radním.   
A rozhodně jich není málo. Nejčastěji se týkají například oprav chodní-
ků, úprav veřejného prostranství nebo dětských hřišť či plánovaných pro-
jektů. S výsledky jejich dvouleté práce vás budeme nyní v následujících 
dvou vydáních Otrokovických novin seznamovat.  (red)

komise místních částí fungují v otrokovicích už dva roky 

vyměním byt v Otrokovicích 
3+1 za 1+1 plus doplatek. 
Tel.: 773 020 223.

co se podařilo za dva roky na Bahňáku 
Členové komise jsou občané místní části Bahňák, která 
zahrnuje Štěrkoviště, Baťov a Starou kolonii. Mnohdy 
jsou to maličkosti, kterých by si jinak nikdo (zvláště když 
v dané oblasti nebydlí) nevšiml. Díky podnětům a dopo-
ručením Radě města Otrokovice se budou například letos 
opravovat rozpadající se schody v Kolonce v ulici Dvo-
řákova. V loňském roce se nainstalovaly lavičky v ulici 
Zahradní pro naše spoluobčany se zhoršenou schopností 
pohybu, kteří navštěvují MUDr. Pátíkovou a pro které 
byla celá trasa od domu pro seniory bez možnosti posadit 
se náročná. A jistě je využijí i jiní.  Těch podnětů, které 
prošly naší komisí, bylo mnohem víc. V minulém roce se 
jich velká část týkala Kolonky, na kterou lehce zapomněl 
čas a kde se jich bude v tomto roce vícero realizovat (na-
příklad úprava dětského hřiště v ulici Přístavní).  
 Hana ScHMIDtová,
 předsedkyně komise pro místní část Bahňák

V kompetenci naší komise je ob-
last ulic Bartošova, Bří Mrštíků, 
Dubnická, Hálkova, K.H.Máchy, 
Letiště, Nad Hřištěm, Napajedel-
ská, Nivy, Padělky, Spojovací, 
U Farmy, U Letiště a Zlínská.  
Mezi nejvýznamnější témata, 
která trápí obyvatele naší části, 
patří především vysoká intenzita 
dopravy, neutěšený stav přechodů 
pro chodce, chybějící víceúčelo-
vé hřiště pro větší děti a dospělé, 
špatné napojení na cyklostezky, 
nedostatečné kapacity parkova-
cího stání u městského hřbitova, 
stav dětských hřišť i zeleně a také 
opravy místních komunikací 

a chodníků. Došlo také k intenziv-
nímu připomínkování stavby JV 
obchvatu, který kvůli nerealizova-
nému podchodu zásadně změní ži-
voty obyvatel tím, že vytvoří hráz 
kolem Kvítkovic, která znemožní 
přístup k farmě a dále na okolní 
pozemky. Pro občany Kvítkovic to 
byla jediná možnost, jak se svými 
dětmi, koly i zvířaty mohli vyrazit 
do okolních kopců a lesů. Bohužel 
se v této věci z kompetencí komi-
se již nedalo více konat, protože 
stavba byla připravena v sou-
časných propozicích. Úspěchem 
je alespoň zadání studie na mož-
nost realizace nadchodu u farmy 

přes těleso dálnice D55 tak, aby 
se Kvítkovice nestaly uzavřenou 
zónou. Se stavbou JV obchvatu 
města, který jistě přinese pozitiva 
v rámci odvedení dopravy z pře-
tížené kvítkovické křižovatky, je 
spojeno několik negativních věcí, 
jakými jsou jistě polétavý prach 
i hluk ze stavby. To však patří 
ke každému takovému stavebnímu 
projektu, proto mějme všichni tr-
pělivost. Věřme také, že se podaří 
vedení města vyjednat, aby i JV 
obchvat byl bez poplatku. 
 Radek Štěrba,
  předseda místní části Kvítkovice 
 a Letiště 

Pokud byste chtěli také upozornit na problém v části Kvítkovice či Baťov, napište na e-mailovou adresu: komise-batov@otrokovice.cz či komise-kvitkovice@otrokovice.cz

Sokolovna Otrokovice, pátek 20. září od 17 hodin
Program pro děti na hřišti – soutěže, koloběžky, táborák.

Pro dospělé ukázky různých forem cvičení v sále sokolovny. 
Výstava a promítání fotek z historie i současnosti. Další info a upřesnění  

na www.sokolovnaotrokovice.cz a fb Sokolovna Otrokovice

Prodám byt v Otrokovicích 
(Štěrkovistě) 3+1. 
Tel.: 773 020 223.

Myslíte si, že zrovna ta vaše ba-
bička je ta nej pod sluncem? Pak 
máte možnost ji přihlásit do ob-
líbené soutěže Babička roku 
Zlínského kraje 2019. Vítězka 
krajského kola postoupí do celo-
státního finále. 

„Zastávat v dneš-
ní době roli 
prarodiče je 
docela nároč-
né vzhledem 
k tomu, jak se 
odkládá důcho-
dový věk, a tudíž se 
i prodlužuje etapa, během níž 
musí člověk zvládat pracovní zá-
vazky. Současné babičky to mají 
tedy v mnoha ohledech složitější, 
ale mnohé jsou ukázkou, že se 

to dá zvládnout. Takové babičky 
se svými životními zkušenostmi, 
energií a odvahou mohou být pro 
ostatní inspirací i povzbuzením 
pro ostatní,“ vysvětlila krajská 
radní Michaela Blahová, která má 

na starosti mimo jiné 
i oblast sociál-

ních věcí.
P ř ih lá s i t 

se mohou 
b a b i č k y 

ve věku 
od 55 let s tr-

valým pobytem 
ve Zlínském kraji. Vybrané 

finalistky se pak utkají  1. říj-
na ve Zlíně na Hotelu Moskva v 
několika disciplínách. Jejich sou-
částí je řízený rozhovor, ve kte-

rém každá soutěžící představí 
sebe, svůj region a bydliště. Dále 
každá babička předvede, co umí, 
ať už zpěv, tanec, recitaci, sport, 
ukázku vlastní tvorby jako malo-
vání, vyšívání, hru na hudební ná-
stroj a jiné. Soutěž uzavírá módní 
přehlídka ve společenském ob-
lečení dle vlastního výběru nebo  
v lidovém kroji.

Cílem projektu je zejména po-
sílení mezigeneračních vztahů, 
propojení trávení volného času 
celé rodiny. Vítězka krajského 
kola se zúčastní celorepublikové-
ho kola 18. listopadu v Olomouci.

Vyplněnou přihlášku je mož-
né zaslat poštou nebo e-mailem 
do 15. září. Více info na www. 
babickaroku.cz.  (red)

ve Zlínském kraji se hledá babička roku

iNZERCE

aktivita členů komise v kvítkovicích
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Kdo a co je Máneska, doufám všichni víte. 
Co je Máša a co jsou šablony, možná nevíte. 
Ve škole nám končí dvouleté období, ve kte-
rém jsme využívali právě tzv. šablony čili 
finanční podporu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Konkrétně náš projekt jsme nazvali Má-
neska – šablony neboli Máša (reg. č. „CZ.
02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005675, spolufi-
nancován EU) a získali jsme na něj celkem 
1 526 324  Kč. V průběhu dvou uplynulých 
let jsme se díky tomu mohli zaměřit zejména 
na vzdělávání pedagogů, ať už jednotlivců, 
nebo celého pedagogického sboru, a posilo-
vali jsme tak kompetence našich pedagogů. 

Žáci to mohli poznat třeba ve vyučování, 
protože některé hodiny vedli kolegové čás-
tečně v angličtině nebo ve dvojici, čili vyučo-
vali párově neboli v tandemu. Tento způsob 
výuky zatím není ve školách úplně běžný, 
ale protože se nám osvědčil a naučili jsme se, 
jak na to, budeme v něm v rámci možností 
pokračovat. 

Třeba přes další projekt – šablony II, ten-
tokrát nazvaný Máša II, ve kterém se budeme 

dále zdokonalovat v tandemové výuce, při-
pravujeme projektové dny pro žáky, nově za-
městnáme školního asistenta, pořídíme note-
booky pro žáky a budeme také pokračovat 
v besedách pro rodiče. Celkově ve dvou ná-
sledujících letech vyčerpáme 2 546 201 Kč. 

Od září budeme také využívat rozvojo-
vý program Ministerstva školství mládeže  
a tělovýchovy, díky kterému získáme finance 
na téměř dva úvazky pedagogů navíc, a mů-
žeme si tak dovolit učit v méně početných 
třídách zejména na prvním stupni (prvňáčky 
budeme mít po šestnácti, rozdělili jsme druhý 
ročník na tři menší třetí třídy atd.), budeme 
mít menší skupinky žáků ve výuce angličti-
ny, českého jazyka i matematiky a samozřej-
mě budeme také pokračovat v tandemové 
výuce, protože ta nás baví a obohacuje.

A když se k nám přidají kolegové rodilí 
mluvčí, kteří s námi díky našemu zřizovateli, 
městu Otrokovice, budou nově spolupraco-
vat v rozsahu 15 hodin týdně, tak nás čeká 
– jak doufám a pevně věřím – pěkný nový 
školní rok, do kterého všem, kantorům, rodi-
čům i žákům, přeju chuť do práce a spoluprá-
ce a spoustu nových nápadů a inspirací. 
 Marcela javoříková,
 ředitelka ZŠ Mánesova

Máneska a šablony rovná se Máša

Od 1. srpna má Základní ško-
la Trávníky novou ředitelku.  
Tou se na základě rozhod-
nutí Rady města Otrokovice 
stala dosavadní zástupkyně 
ředitelky Eva Horňáková. Již 
bývalá ředitelka školy Jana 
Večeřová odešla  z vedoucí 
funkce na vlastní žádost.

Eva Horňáková vystudo-
vala Gymnázium Lesní čtvrť 
ve Zlíně a následně Masa-
rykovu univerzitu v Brně. 
Další doplňující studium, 
při kterém si prohlubovala 
svou kvalifikaci, absolvova-
la na Mendelově univerzitě 
v Brně. Od roku 1992 půso-
bila jako učitelka na různých 
základních školách ve zlín-
ském regionu. 

Posledních 12 let zastá-
vala na ZŠ Trávníky po-
zici zástupkyně ředitelky. 
„Vzhledem k tomu, že jsem 

se již jako zástupkyně mohla 
spolupodílet na řízení ško-
ly, jsem ráda, že budu moci 
i ve své nové funkci v této 
práci pokračovat a dále ji 
rozvíjet,“ uvedla Eva Horňá-
ková. 

Jak dále nová ředitelka 
řekla, dál se bude snažit ne-
jenom o to, aby škola pokra-

čovala v rozvoji finanční gra-
motnosti, ale také v dalším 
rozvoji výuky informatiky 
včetně jednoduchého progra-
mování. „Za velmi důležité 
považuji také budování dob-
rého školního klimatu pro 
všechny žáky i zaměstnance 
školy. Ráda bych na tomto 
místě poděkovala za dlou-
holetou vynikající spolu-
práci  Janě Večeřové, která 
v trávnické škole strávila 
celý svůj dosavadní profesní 
život a odvedla zde obrov-
ský kus práce. Přeji jí, ať se jí 
v jejím novém působišti daří 
stejně jako na Trávníkách 
a doufám, že se s námi bude 
i v budoucnu při různých pří-
ležitostech setkávat,“ vzká-
zala již bývalé ředitelce její 
nástupkyně.
 Romana StEHlíková,
 tisková mluvčí města

ZŠ Trávníky má novou ředitelku

Čtyři nové učebny začnou již za pár dnů vy-
užívat žáci ZŠ T. G. Masaryka.  Dvě z nich 
vznikly z bývalé nevyužívané výměníkové 
stanice. Přestavbu i vybavení učeben zafinan-
covala Evropská unie a město Otrokovice. 

Přestavba nevyužívané výměníkové sta-
nice trvala takřa rok a radnici vyšla na bez-
mála čtrnáct milionů korun. Na to navázaly 
dva projekty, díky nimž byly tyto a další dvě 
odborné učebny vybaveny. Hlavním úče-
lem modernizace učeben je zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění 
absolventů školy na trhu práce. Z projek-
tu „Modernizace odborných učeben na ZŠ  
T. G. M. “ byly zřízeny polytechnické učeb-
ny, které zajistí rozšíření znalostí žáků i v ob-
lasti technických a řemeslných oborů a jazy-
ků. 

„Od modernizace učeben si slibujeme 
zvýšení zájmu o studium technických a ře-
meslných oborů a jazyků. Učebny disponu-
jí moderní projekční a digitální technikou 
a dalším vybavením, které by mohlo žáky 
v této oblasti motivovat,“ vysvětlila ředitelka 
školy Marta Zakopalová. Dodala, že ve škole 

se během prázdnin celkově modernizovaly  
a rekonstruovaly učebny.

Díky projektu „Zvýšení kvality vzdělávání 
v klíčových kompetencích ve vazbě na so-
ciální inkluzi v ZŠ T. G. M.“ byla také vy-
budována jazykově-počítačová učebna a od-
borná přírodovědná učebna. Učebny jsou tak 
nyní  kompletně rekonstruovány, vybaveny 
novými žákovskými a učitelskými pracovi-
šti, digitálními technologiemi a pomůckami, 
které budou odpovídat požadavkům moderní 
výuky.  Mimo jiné došlo i na modernizaci 
a rozšíření školní Wi-Fi sítě a součástí obou 
projektů je i úprava  zeleně v blízkosti školy.

„Velký dík patří městu Otrokovice jako 
zřizovateli školy, které přistoupilo k revitali-
zaci výše zmíněných nevyužívaných prostor 
staré výměníkové stanice. Nové prostory bu-
deme využívat nejen pro výuku, ale plánuje-
me zde i realizaci některých volnočasových 
aktivit. Do budoucna bychom zde rádi umís-
tili i dvě oddělení školní družiny, která dosud 
fungovala ve velmi stísněných podmínkách 
ve stávající budově školy,“ poděkovala zři-
zovateli ředitelka školy.  (ste)

Na žáky čekají zmodernizované učebny

Tři pedagogové ze Střední průmys-
lové školy Otrokovice se v červenci 
rozloučili s projektovými partnery 
na posledním mezinárodním setkání 
v tureckém Istanbulu.

Společná aktivita v rámci pro-
jektu Teaching for tomorrow:  
Flipped learning – Erasmus+ se ko-
nala 15.–20. července a zorganizova-
la ji partnerská škola Teknik Anadolu 
Lisesi v Istanbulu. Kromě Turecka se 
jí zúčastnilo šest zemí – Itálie, Por-
tugalsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chor-
vatsko a Česká republika.

Dvouletý projekt, který končí ten-
to měsíc, je spolufinancován Evrop-
skou unií a poskytl pedagogům a stu-
dentům SPŠ Otrokovice možnost 
seznámit se s novými digitálními vý-
ukovými metodami, velmi podrobně 
pak s metodou Flipped learning, tedy 
obrácená výuka, což je velmi důle-
žité pro digitální generaci studentů 
i pedagogů.

Na posledním společném setkání 

projektoví koordinátoři zhodnotili 
dvouletou práci celého týmu. Pre-
zentovali Metodickou příručku, která 
byla společně vytvořena a je přehled-
ným průvodcem metodou Flipped 
learning. Odpovídá na otázky proč, 
jak, pro koho nebo co dělat.

Velmi zajímavé byly také prezen-
tace o výukových lekcích na jed-
notlivých školách s použitím nové 
metody i s využitím ostatních digi-
tálních metod a technologií. Partneři 
také společně zkontrolovali všechny 
projektové úlohy a jejich splnění 
a dohodli se na jednotlivých bodech 
závěrečné zprávy. Kromě pracov-
ní části projektového setkání byla 
na programu taky poznávací část, 
plná nádherných istanbulských pa-
mátek a zajímavostí.

Už teď se všichni těší na další pro-
jektovou spolupráci.
 Mgr. Dana MoŠNovSká, 
 projektová koordinátorka, 
 učitelka SPŠ Otrokovice

Dvouletý projekt završili v Istanbulu

Zajímá vás, jak vypadá třída bu-
doucnosti? Mě a Mánesku ano, 
a nejen proto jsem se ve dnech 
1.–3. července zúčastnila worksho-
pu „Enhancing creativity and Inno-
vation in my classroom“, který 
pořádá European Schoolnet ve Fu-
ture Classroom Lab v Bruselu.
Workshop vedli zkušení lektoři – 
Arjana Blazic z Chorvatska a Bart 
Verswijvel z Bruselu.

Letošní Summer academy se 
účastnilo 33 učitelů z devíti růz-
ných zemí, byla proto vedena celá 
v angličtině.

Program, kterého jsem se díky 
eTwinningu mohla zúčastnit i já, 
byl třídenní. Asi patnáct vyučují-
cích se zúčastnilo celé pětidenní va-
rianty. Semináře ve Future Classro-
om Lab jsou určeny učitelům, kteří 
se zajímají o využití digitálních 
technologií. 

Future Classroom Lab (FCL) je 

modelová třída, která umožňuje 
flexibilní uspořádání prostoru a je 
vybavena nejmodernějšími techno-
logiemi. 

Témata, kterými jsme se zabýva-
li, mě velmi oslovila.  Celé tři dny 
jsme pilně pracovali a nyní víme, 
jak zvyšovat kreativitu u žáků, 
a hlavně, jak učit kreativně! Vy-
zkoušeli jsme si spoustu ICT ná-
strojů, aplikací a strategií. 

Určitě jsme si to všichni užili 
a teď se těšíme, jak získané doved-
nosti uplatníme v praxi. Protože, jak 
řekl Bart, hned první den worksho-
pu: „Fun change behaviour“. 

K tomu, abych všechno mohla re-
alizovat a zkoušet se žáky, budu vy-
užívat nový, moderní nástroj, který 
už od září bude komunikačním cen-
trem mojí třídy – interaktivní doty-
kový panel ActivPanel Cobalt 75.
 Pavlína vavRuŠová,
 vyučující AJ na ZŠ Mánesova

S kolegyněmi. Paní učitelky měly možnost vyzkoušet celou řadu technic-
kých novinek.  Foto: archiv P. VaVRuŠoVé

učitelé poznali třídu budoucnosti

V nové funkci. eva Hor-
ňáková byla 12 let zástupky-
ní ředitelky. 

Rekonstrukcí Městské sportovní 
haly vylepšené podmínky pro 
zimní přípravu, vydařená sou-
středění v jarním období, kva-
litní spolupráce s Gymnáziem 
Otrokovice a dalšími školami 
a v neposlední řadě pravidelný, 
systematický a odborně vedený 
trénink. To vše stojí za výbornou 
výkonností otrokovických atletů 
v první polovině roku. 

Loňskou výkonnost žactva 
se podařilo přenést i do dalších 
kategorií. Výsledkem je medai-
lová žeň na krajských, morav-
skoslezských i republikových 
mistrovských soutěžích jednot-
livců všech kategorií. Největším 
překvapením je ovšem naprosto 
suverénní úřadování velmi omla-
zeného družstva mužů, které zví-
tězilo ve všech třech dosavadních 
kolech II. ligy. Také družstvo do-
rostenců bojuje v I. lize o nejvyš-
ší příčky a krůček mu chybí k po-
stupu do finále MČR družstev 
mezi osm nejlepších týmů v ČR.

V halové sezoně jsme dosáh-
li mnoha medailových úspěchů 
na mistrovství Moravy a Slezska 
v Ostravě v kategoriích žactva, 
dorostu i juniorů.  Vrcholem 
bylo halové mistrovství ČR, kde 
získal Michal Bujdák stříbrnou 
medaili v trojskoku dorostenců. 
Mezi dorostenci se přes rozběhy 
na sedmé místo do finále prosadil 
Martin Holub na 800 m. V kate-

gorii mužů si v trojskoku dosko-
čil Tomáš Janeček pro cenné  
6. místo.

V letní sezoně se k výše jme-
novaným přidala celá řada dal-
ších závodníků a výsledkem 
byl postup dvanácti mládežní-
ků na MČR dorostu a juniorů 
do Olomouce. V úmorném vedru 
se 28.–30. června podařilo do-
sáhnout mnoha vynikajících vý-
konů a celkem devíti finálových 
umístění do osmého místa.

Michal Bujdák získal bron-
zovou medaili v trojskoku do-
rostenců. Štafeta 4x100 doros-
tenců vylepšila o 47 setin svůj 
nejlepší čas až na 43,60, obsadila  

4. místo, ale ve vyrovnané bitvě jí 
pár setinek chybělo k medailím. 
Stejné pořadí obsadil Martin Ho-
lub na 2 000 metrů překážek, kdy 
ve vynikajícím čase 6:17,37 min. 
zůstal 7 setin od stříbrné medaile. 
Ani zlepšení osobního rekordu 
o 23 sekund nestačilo. Sedmé 
místo obsadil Lukáš Budík za os. 
rek. 6:31. Martin Holub pak další 
den úspěšně prošel sítem rozběhů 
do finále na 800 m, kde v neděli 
finišoval na 5. místě za 1:57,68.

Sprinteři Sychra a Pražák po-
stoupili na 100 metrů až do se-
mifinále. Sychrovi pak na po-
stup do finále chybělo 5 setin. 
Dočkal předvedl výborný osobní 

rekord na 300 metrů překážek. 
Čas 40,55 sec. stačil na celkové  
10. místo, k postupu chybělo ne-
celých 30 setin.

Dařilo se i Báře Mitevové, kte-
rá překvapivě postoupila z kva-
lifikace dálkařek až do užšího 
finále výkonem 541 cm. Její čas 
přišel v nedělním trojskoku, kde 
vybojovala v osobním rekordu 
11,32 m nečekané 6. místo.

Další umístění v popředí za-
jistily štafety. Dorostenci na 4x 
400 m  ve složení Staněk, Budík, 
Dočkal, Pražák vylepšili o více 
než 4 sekundy oddílový rekord 
a obsadili překvapivé 5. místo. 
Štafeta juniorů (Hanzlík, Mrlík, 
a bratři Kučerovi) na 4x 100 m 
skončila v silné konkurenci na  
7. místě. Úspěchem je i postup 
Adama Sychry do semifinále 
na 200 m a 11. místo juniora Ja-
kuba Mrlíka v trojskoku.

To nejlepší si na konec červ-
na a července nechal trojskokan 
Tomáš Janeček. Nejprve obsadil 
bronzovou příčku na Akade-
mickém MČR v Brně, aby pak 
26. července  na témže sektoru 
předvedl výborných 15,38 met-
ru a získal tak svoji další medaili 
z MČR mužů.

V druhé půli sezony čekají 
naše družstva mužů, žen, doros-
tenců a dorostenek závěrečné 
boje v soutěžích družstev a v ba-
rážích o postup do I. ligy, žactvo 

pak zabojuje o postup na MČR 
jednotlivců, které se bude v závě-
ru září konat v Kolíně.

Ukazuje se, že dlouholeté sou-
středění sil a času právě na mlá-
dež nese úspěchy. Dokladem 
jsou svazová střediska žactva 
( SpS) a mládeže – dorost, junioři 
(SCM), zřízená při našem oddíle. 
Výhodou pro závodníky je péče 
profesionálních trenérů v rozšíře-
ném čase a vytvoření  podmínek 
srovnatelných s velkými centry, 
což je motivace  i pro ostatní atle-
ty. Věříme, že zápal a nadšení pro 
trénink vydrží všem závodníkům 
a trenérům, funkcionářům pak 
přejeme hodně sil pro pořádání 
dalších sportovních akcí. Děku-
jeme také za přízeň a podporu 
městu Otrokovice, partnerům, 
sponzorům a Zlínskému kraji.

Organizovaná celoroční čin-
nost v atletickém oddíle TJ Jiskra 
je komplexně zajištěna od atle-
tické školky až po dospělé kate-
gorie. Uvítá vás kolektiv škole-
ných trenérek a trenérů. Atletika 
je svojí rozmanitostí a celoroční 
činností základem pro většinu 
sportů. Nebojte se přijít, začít 
a postupně se zařadit mezi atlety 
Jiskry Otrokovice. Tréninky pro-
bíhají denně na atletickém stadio-
nu v areálu TJ Jiskra Otrokovice.
 aleš PRuDký,                                                           
 atletický oddíl 
 TJ Jiskra Otrokovice, z. s.

atletům tj jiskra se daří v družstvech i v jednotlivcích!

OTROKOVICE
+420 601 601 802
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Start! Jedním z úspěšných atletů otrokovického klubu je také 
sprinter Adam Sychra (2. zleva).  Foto: archiv tj jISkRa

Již 21. ročník Světového poháru 
ve střelbě z polní kuše se v dru-
hé polovině července odehrál 
na půdě nového stadionu TJ Jis-
kra Otrokovice. Šlo o jeden ze tří 
světových pohárů. 

Do Otrokovic zaví-
tali účastníci z Ruska 
(RU), Francie (F), 
Rakouska (AUT), 
Maďarska (H), Chor-
vatska (HR), Němec-
ka (D), a nechyběl ani domácí 
tým.

Letos byl pohár rozdělen 
na závod BOHEMIA CUP 
a WORLD CUP. World Cup se 
soutěžil pouze v kategorii muži 
a ženy. 

V kategorii muži zvítězil 
Chorvat Pereglin Domagoj, dru-

hý skončil Chorvat Oborovečki 
Martin, bronz získal Francouz 
Manqematin Jaques.

U žen si nejlépe vedla Pereg-
lin Valentina z Chorvatska, stří-

bro získala Chorvatka 
Komar Sanja a třetí 
skončila Ruska Ko-
chetova Lolita.

V kategorii druž-
stev obsadili první 
a třetí místo Chorvati, 

druhé skončilo Rusko.
Poděkování patří všem po-

řadatelům, městu Otrokovice 
a Zlínskému kraji za poskytnutí 
finanční dotace a sponzorům  
– společnostem TEAZ s. r. o. 
a V-PRINT s. r. o.
 ladislav ŽatEcký,
 člen TJ Jiskra Otrokovice

Světový pohár polních kuší ovládli chorvati

Muži
1. Pereglin Domagoj (HR)
2. Manqematin Jaques (F)
3. Korbař Bohumil (ČR)
Ženy
1. Pereglin Valentina (HR) 
2. Komar Sanja (HR) 
3. Klimova Olga (RU)
junioři
1. Oborovečki Martin (HR) 
2. Bagnard Gaëtan (F) 
3. Kochetova Lolita (RU)
kadeti
1. Borak Ivan (HR) 
2. Blagec Petar (HR) 
3. Shaburin Semen (RU)
Senioři 
1. Carlot Didier (F) 
2. Lugmayr Harald (AUT)
3. Coussot Jean-Paul (F) 

BoHEMIa cuP:

„Nechápali jsme to. Nikdy před-
tím závodně neběhal a najednou 
takové vítězství. Navíc den před 
závody hrál fotbal,“ popisuje 
Marek Kunčar z Otrokovic, ta-
tínek desetiletého Marka, který 
v červnu vyhrál prestižní soutěž 
Čokoládová tretra. Jde o závod 
mladých nadějných atletů, kte-
rý se běží v rámci mezinárodní 
soutěže Zlatá tretra. 

Markova cesta do finále ne-
byla vůbec jednoduchá. Musel 
porazit celou řadu soupeřů. 
Do Čokoládové tretry se totiž za-
pojilo letos 500 základních škol  
a  v nich odsoutěžilo na 150 000 
dětí od 6 do 11 let.

Žák ZŠ Mánesova se nakonec 
probojoval do velkého finále 
v Ostravě, kde nastoupil proti 
šesti soupeřům. Závod na 200 m 
nakonec zaběhl za 30:11 a stupí-
nek pro vítěze, včetně velké čo-
koládové tretry, patřil jemu. „Už 
to, že se tam dostal tak daleko, 
bylo pro nás obrovské překva-
pení. A když vyhrál, šíleli jsme 
radostí,“ pousmál se tatínek 
Marka. Zda se jeho syn bude 
v budoucnu věnovat atletice, 
nechá prý na jeho rozhodnutí. 
„Rádi bychom, aby chodil do at-
letického oddílu, ale necháváme 
to na něm,“ poznamenal Marek 
Kunčar.  (šar)

Čokoládová tretra má vítěze. je jím otrokovický školák

Vítěz. Marek dokázal porazit 
ty nejlepší běžce z celé republi-
ky.  Foto: M. kuNČaR

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz. více na: www.ckzdravi.cz
mobil: 721 529 745

KURZ ANTISTRESOVÉHO 
CVIČENÍ 

V OTROKOVICÍCH
od 4.10. do 6. 11. 2019

středy  a pátky  15.30–17 hod.
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ZASTAVTE SE U NÁS

tel.: 605 000 821

(mezi prodejnami Lidl a Kaufland)

v Otrokovicích, tř. Osvobození 1033

pondělí–pátek
8.00–12.00

13.00–17.00

Na začátku července skončila 
pro veslaře TJ Jiskra Otroko-
vice první část letní sezony.  
A s velkými úspěchy.
 Koncem června se v Rači-
cích konalo mistrovství ČR 
mladšího a staršího žactva 
s účastí slovenských oddílů. 
Otrokovičtí veslaři měli za-
stoupení ve všech kategoriích. 
U mladších žáků a žaček se 
jedná především o první vel-
ké závody, takže je potřeba 
zvládnout nejen techniku, ale 
také specifika závodu a dráhy. 
Výborným výsledkem bylo ví-
tězství párové osmy mladšího 
žactva ve složení Vojta Smě-
ták, Kryštof Súkup, Anežka 
Mikýsková, Sára Polešovská, 
Julie Zouharová, Julie Kuhro-
vá, Danek Gajdošík, Denis 
Paravan, na kormidle Kristýna 
Bartuňková. 

Starší žáci a žačky měli 
větší konkurenci a dokázali 
vybojovat ve stejné disciplí-
ně krásné 4. místo ve složení 
Ondřej Kuhr, Jiří Smolinka, 
Jakub Gajdošík, Kateřina Rul-
fová, Denisa Rákosová, Robin 
Zavadil, Matěj Polášek, Lukáš 

Kubín a na kormidle Jan Gaj-
důšek.

O týden později již Račice 
patřily závodníkům dorostu, 
juniorům a dospělým. Otro-
kovičtí veslaři na tomto me-
zinárodním mistrovství měli 
své adepty na nejvyšší příčky, 
a tak se čekalo, jak se jednotliv-
cům povede naplnit očekávání, 
zvláště když podmínky byly 
velmi těžké. Závody se konaly 
za tropických veder a podávat 
maximální výkony bylo o to 
obtížnější. Ale veslaři skutečně 
nezklamali!

Nejlépe si vedl dorostenec 
Jiří Ingr. Nejdříve vybojoval 
po třídenních vyřazovacích 
jízdách zlatou medaili na ski-
fu a navázal tak na své letošní 
úspěchy v sezoně. Do finále 
A se také probojoval i Matyáš 
Súkup, který obsadil výborné 
5. místo. Na konci náročného 
programu pak po velkém boji 
získali společně další zlato 
ve dvojskifu a potvrdili, že le-
tos patří mezi dorostenci k ab-
solutní špičce.

Další želízka v ohni měli 
veslaři v závodech dorostenek. 

Kristýna Bartuňková a Erika 
Zavadilová letos sedly do osmy 
s veslařkami z Olomouce, Ost-
ravy a Hamru Praha a společně 
si dojely pro stříbrné medaile. 
Děvčata s parťačkami z Olo-
mouce ještě po velkém boji 
dokázala získat i bronz ve čtyř-
ce nepárové a i ony potvrdily 
své letošní předchozí výsledky 
v těchto disciplínách.

V kategorii juniorů krásné  
5. místo ve finále A vyjeli 
Kryštof Zpěvák a Ondřej Smo-
linka ve společenství s morav-
skými oddíly na párové čtyřce. 
Stejnou příčku obsadila i Nicol 
Starová na osmě juniorek.

Radim Hladík stejně jako 
Valentýna Solařová již starto-
vali mezi seniory. Radim vyjel 
výborné druhé místo na dvoj-
skifu s T. Jelínkem v kategorii 
seniorů do 23 let a současně tak 
získali i třetí místo v celkové 
klasifikaci mužů. Na skifu pak 
vyjel 4. místo v sen. do 23 let, 
ale z českých závodníků byl 
třetí. Podobně jela i Valentýna, 
která na osmě seniorek vyje-
la třetí místo a na skifu stejně 
jako Radim zajela 4. místo 
v seniorkách do 23 let, ale třetí 
z českých závodnic. Ve finále 
A pak ještě startovala L. Sko-
palíková na dvojskifu, P. Hra-
dilíková společně s G. Pallovou 
na osmě a čtyřce párové.

Veslaře čekala prázdnino-
vá přestávka, ale již začátkem 
srpna se opět vrátili k tréninku. 
Tímto zveme děti od 10 let, 
které by měly zájem o veslař-
ský sport, k návštěvě loděnice, 
každý den od 16 hod. Součas-
ně veslaři zvou na již tradiční 
závody – Otrokovické sprinty, 
které se budou konat letos v so-
botu 28. září. 

 Zuzana ataRSIa,
 veslaři Otrokovice

veslaři přivezli mistrovské medaile

úspěšný. Jiří Ingr si v první části sezony vedl skvěle a završil ji ví-
tězstvím na skifu i dvojskifu na mistrovství ČR.  Foto: Z. ataRSIa

Přední místa na mezistátním 
utkání i mezinárodních závodech 
Zlatá tretra. Takové jsou zatím 
poslední úspěchy otrokovických 
atletických veteránů Zdeňky Ple-
sarové a Jiřího Urbana.

Tým českých atletů, včetně 
Zdeňky a Jiřího, se ve dnech 
19.–20. července vydal na me-
zistátní utkání do maďarského 
Zalaegerszegu. Celkem sou-
těžilo šest zemí – Chorvatsko, 
Slovinsko, Rakousko, Ma-
ďarsko, Švýcarsko a Česká 
republika. Jiří Urban  skončil  
v běhu na 100 m čtvrtý s ča-
sem 13,60 s.  Zdeňka Plesaro-
vá  závodila v hodu kladivem 
– 36,88 m a v hodu diskem – 
25,83 m. V obou disciplínách 
skončila čtvrtá a získala celkem 
18 bodů pro družstvo žen, které 
nakonec v silné konkurenci zví-
tězilo. Družstvo mužů skončilo 

druhé, celkově český tým skon-
čil stříbrný.  

Nominací na mezistátní utká-
ní byly výsledky na mistrovství 
ČR, které se konalo 15. června 
ve Svitavách.  Jiří Urban v ka-
tegorii M60+ obsadil 2. místo  
v běhu na 100 m výkonem  13,74 
s. Na mezinárodních závodech 
Zlatá tretra GOLDEN SPIKE  
v Ostravě  si nominaci pojistil 
časem 13,45 s. Zdeňka Plesaro-
vá v kategorii W60+ hodila dis-
kem 25,55 m a obsadila 4. místo. 
V hodu kladivem 3 kg zvítězila 
výkonem 36,90 m a břemenem  
5,45 kg získala bronz za výkon 
13,58 m.

Sportovce nyní čeká v září 
mistrovství Evropy v ital-
ských Benátkách.  Přejeme 
jim nejen zdraví, ale i štěstí.                                                                                                                                       
 Petr GYBaS,
 člen TJ Jiskra Otrokovice

panThErS oTrokovICE 
utkání florbalistů v měsíci září:

1. kolo Superliga:
hu-Fa panThErS oTrokovICE – 
aCEMa Sparta praha
neděle 15. 9. 2019 v 18:00
Městská sportovní hala
3. kolo Superliga:
hu-Fa panThErS oTrokovICE – 
FBŠ hummel hattrick Brno
pátek 27. 9. 2019 v 19:00
Městská sportovní hala 

Sedmnáct mladých fotbalistů 
FC Viktoria Otrokovice absol-
vovalo od 8. do 12. července 
soustředění/kemp plný fotbalo-
vých i nefotbalových tréninků. 
„Každý den jsme se plně věno-
vali fotbalovému rozvoji i jiným 
pohybovým aktivitám v areálu 
fotbalového stadionu na Vik-
torce. Jeden den jsme vyrazili 
na Městské koupaliště v Otroko-
vicích, kdy nám pan ředitel vyšel 
vstříc, i když bylo koupaliště pro 
veřejnost uzavřeno. Tam jsme 
odpolední hodiny zpestřili tré-
ninkem v písku i plaváním v ba-
zéně. Naším cílem bylo, aby si to 
děti užívaly, naučily se něčemu 
novému, ale zároveň se fotba-
lově posunuly,“ komentovala 
vedoucí  Kristýna Haldinová.  
A vzhledem k tomu, že o sou-
středění byl velký zájem, plánuje 
klub na příští rok hned několik 
novinek. „Posuneme věkovou 
kategorii a třeba i rozšíříme 
na dva turnusy!“ shodli se trenér 
Patrik Lendler i trenérka Kristý-
na Haldinová.  (red)

Fotbalový kemp 
si sportovci užili

veteránští atleti opět bodovali

vIP víceboj přilákal řadu sportovců

Po svém. Již po jednadvacáté se 3. srpna vedle registrova-
ných sportovců postavili na závodní trať také ti amatérští, aby 
si na vlastní kůži vyzkoušeli desítku různých disciplín královny 
sportu – atletiky. A právě to je cíl oblíbeného ViP desetibo-
je – sedmiboje, který se odehrál na půdě atletického stadionu 
tJ Jiskra Otrokovice.  Z původně narozeninové oslavy jednoho  
z tamních členů oddílu se za posledních jednadvacet let stala na-
tolik oblíbená tradiční akce, na kterou se nyní sjíždějí sportovci  
z širokého okolí. Deset disciplín, na které mají profesionální 
sportovci jindy bezmála dva dny, museli nyní zvládnout za 100 
minut, amatérští sportovci za den. někteří si tak skutečně sáhli 
doslova na dno svých sil.  (šar), foto: Šárka ŠaRMaNová

Zdeňka Plesarová a Jiří Urban mají za sebou nejeden úspěch na 
domácí i mezinárodní půdě.  Foto: Petr GYBaS 
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