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Přestože se začátkem adven-
tu v minulém roce nemohla 
uskutečnit tradiční akce Otro-
kovice pomáhají potřebným, 
kde lidé přispívají nákupem 
občerstvení na humanitární 
účely, na bankovní konto ve-
řejné sbírky mohou dárci stále 
posílat peníze. Doposud přišlo 
na účet  více než šedesát tisíc ko-
run. Všem dárcům patří velké 
poděkování.

Charitativní akce, která je sou-
částí rozsvícení vánočního stromu, 
má v Otrokovicích již dlouhou tra-
dici. V roce 2018 se pořadatelství 
ujalo samotné město Otrokovice, 
a to společně  s otrokovickou po-
bočkou Naděje.  Původní název 
Pomáháme potřebným byl po-
změněn na Otrokovice pomáhají 
potřebným. Účel akce však zůstal 
stejný: přispět organizacím, které 
pomáhají nemocným či znevý-
hodněným lidem nebo dětem.

Na sbírku je možné přispět dvě-
ma způsoby. Buď formou nákupu 
občerstvení nebo originálních 
hrníčků v rámci akce Rozsvícení 
vánočního stromu, či zasláním 
příspěvku na speciálně vytvořený 
účet. V minulém roce se na účtu 
sbírky sešlo rekordních 371 tisíc ko-
run, a to nejenom od samotných 

obyvatel města, ale také od firem  
a společností  sídlících v Otrokovi-
cích a okolí. 

Bohužel rok 2020 byl kvůli ko-
ronavirové pandemii zcela výji-
mečný. Vládní opatření nedovo-
lovala uskutečnit celou řadu akcí 
a k nim se řadí i Otrokovice pomá-
hají potřebným. „Velice nás mrzelo, 
že jsme akci nemohli uspořádat. 
Lidé se nemohli na jednom místě 
sejít se svými přáteli, sousedy  
a příbuznými a zároveň odpadla 
možnost přispět potřebným ná-
kupem občerstvení. Nicméně ve-
řejná sbírka byla vyhlášena a jsem 
potěšena, že na sbírku přispívají 
nejen společnosti, ale zapojila se 
také veřejnost,“ poznamenala sta-
rostka města Hana Večerková. 

Díky tomu se prozatím na kontě 
sešlo celkem 65 309 korun. Sbírka 
však pokračuje dál a výše pří-
spěvku není nijak omezena. „Kaž-
dý má možnost přispět, byť třeba 
jen symbolickou částkou. Všem 
dárcům moc děkuji,“ vzkázala sta-
rostka města.

O tom, komu peníze poputují, 
budou i letos rozhodovat otro-
kovičtí zastupitelé. V minulém roce 
byly finanční prostředky ze sbírky 
rozděleny mezi NADĚJI, pobočku 
Otrokovice, která poskytuje so-
ciální služby pro lidi s mentálním  
a kombinovaným postižením, 
Naději, otrokovickou o. p. s., která 
vytváří pracovní příležitosti pro 
lidi se zdravotním postižením, 
olomouckou ŠANCI, Nadaci Národ 
dětem a předčasně narozeným dě-
tem pro neonatologii nemocnice 
 T. Bati ve Zlíně. 

Číslo účtu veřejné sbírky je:  
35-122921/0100

 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Leden 2021     zdarma ~ neprodejné

Do sbírky Otrokovice pomáhají 
potřebným přispěla také veřejnost

Socha J. A. Bati už má svou podobu

Vítězný návrh. Takto má vypadat socha Jana Antonína Bati, která 
bude stát v parku před Společenským domem. Rozhodli o tom otro-
kovičtí zastupitelé na svém posledním zasedání. Autorem předlohy je 
zlínský akademický výtvarník Radim Hanke, který je mimo jiné autorem 
sousoší Tomáše a Jana Antonína Baťových ve Zlíně, umístěného naproti 
budově  krajského úřadu. Socha Jana Antonína Bati má stát jeden a půl 
milionu korun, hotova by měla být do konce tohoto roku.
 (šar), foto: MÚ Otrokovice, více si přečtete na str. 3
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Barevnost

červená
CMYK: 0, 85, 72, 0
rGB: 201, 68, 65
Pantone: 7625

zelená
CMYK: 70, 0, 100, 0
rGB: 117, 173, 64
Pantone: 361

Bílá
CMYK: 0, 0, 0, 0
rGB: 255, 255, 255
Pantone: P1-1
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Starostka Otrokovic 
Hana Večerková
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Otrokovice si na své první mi-
minko letošního roku musely 
pár dnů počkat. Holčička Eliška 
přišla na svět až 5. ledna. Tři roky 
po sobě se tak otrokovickým mi-
minkem nového roku stala děv-
čátka. V roce 2019 to byla Linda  
a loni Marie Anna. 

Prvním dítětem roku 2021 naro-
zeným v nemocnicích Zlínského 
kraje je děvčátko Ela. Ta přišla na 
svět dvě hodiny a pět minut po 

silvestrovské půlnoci v porodnici 
Kroměřížské nemocnice.

Bývá zvykem, že po šestinedělí 
navštíví první otrokovické miminko 
představitelé města i s malým 
dárkem. Zda tomu tak bude i letos, 
bude záležet na aktuální epidemi-
ologické situaci.

Za loňský rok se v Otrokovicích 
narodilo 149 dětí, z toho 79 děvčat  
a 70  chlapců. Je to o deset dětí více 
než v roce 2019.  (šar)

Otrokovice mají první letošní miminko – Elišku
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Děti ze Štěrkoviště mají hřiště v novém kabátě

Dalších dvacet červených 
nádob určených ke sběru 
kovových obalů rozmístily 
Technické služby Otrokovi-
ce v uplynulých dnech na 
sídlištích Střed, za polikli-
nikou a Trávníky. Město tak 
dál rozšiřuje třídění odpadů  
o další využitelnou surovinu, 
která doposud bez užitku kon-
čila ve směsném komunálním 
odpadu na skládce. 

K 1. lednu letošního roku 
vstoupil v platnost nový zákon 
o odpadech, který ukládá obcím 
povinnost vytřídit a recyklovat  
v roce 2025 minimálně 60 % komu-
nálního odpadu. Aby bylo tohoto 
cíle dosaženo, musí se dosavadní 
systém třídění ještě daleko více 

zintenzivnit. „Dnes se v Otrokovi-
cích nachází více než 200 stanovišť  
s kontejnery na papír, plasty a sklo 
a patnáct sběrných dvorů, do nichž 
mohou  občané odkládat ostatní 
složky komunálního odpadu. Lze 
tedy říci, že systém sběru odpadů 
je pro občany vysoce komfortní  
a záleží na zodpovědném přístupu 
každého z nás, aby odpad řádně 
roztřídil a uložil do označené od-
padové nádoby,“ uvedl jednatel 
Technických služeb Otrokovice 
Vladimír Plšek.

Nyní mají obyvatelé Otrokovic 
možnost třídit kromě plastů, 
papíru a skla také kovový odpad, 
který doposud končil v běžném 
směsném odpadu. Aktuálně je ve 
městě rozmístěno zhruba čtyřicet 
červených kontejnerů o objemu 

240 l, které jsou určeny právě pro 
sběr kovů. Dříve tyto nádoby slou-
žily pro sběr papíru, dnes jsou pro 
tento druh odpadu určeny nádoby 
modré barvy. 

Do červených kontejnerů patří 
drobnější kovový odpad, který lze 
skrz otvor bez problémů prostrčit 
– prázdné  plechovky od nápojů 
a konzerv, kovové tuby, alobal, 
kovové zátky, víčka, krabičky, hře-
bíky, šroubky, kancelářské sponky 
a další drobné kovové odpady. 
Naopak do těchto kontejnerů ne-
patří plechovky od barev a laků, 
spreje a tlakové nádobky se zbytky 
obsahu, obaly od nebezpečných 
látek,těžké nebo toxické kovy, jako 
jsou olovo a rtuť. 

„Žádáme proto občany, aby 
tyto nádoby využívali opravdu 

jen k odkládání kovových obalů 
či drobných kovových předmětů 
a neznečišťovali je jinými odpady. 
Větší kovové předměty je nutno 
tak, jako doposud, ukládat do 
kontejnerů ve sběrných dvorech,“ 
vyzval Vladimír Plšek. Kovový 
odpad, který lidé vytřídí, je plně 
recyklovatelný. 

Technické služby budou v rozši-
řování třídění odpadu pokračovat 
i v letošním roce. „Do konce roku  
rozmístíme ve městě dalších de-
set kontejnerů na plastový odpad  
a deset na papírový.  Přibývat bude 
také nádob na kovový odpad,  
a to tak,  aby během následujících 
dvou let bylo pokryto celé město,“ 
uzavřel jednatel technických slu-
žeb. Romana Pastuszková,

 tisková mluvčí města

Ve městě přibývá červených kontejnerů na kovový odpad

V Otrokovicích bylo zrekon-
struováno další dětské hřiště. Na 
sídlišti Štěrkoviště nyní děti mohou 
využívat nové herní sestavy splňu-
jící současné požadavky. Oprava 
hřiště trvala od října do prosince  
a otrokovická radnice do ní in-
vestovala přibližně 670 tisíc korun.

 Děti nyní mohou využívat 
moderní nerezovou sestavu  
s  plastovými prvky, která nahradila 
původní, již nevyhovující, dřevě-
nou. Výhodou těchto materiálů je 
na rozdíl od dřeva dlouhá životnost 
a nižší nároky na údržbu. Na hřišti 
nechybějí houpačky, kreslící tabule 
a pružinové houpadlo. Nová je 
i bezpečnostní dopadová plocha 
pod průlezkami, která bude z jara 

vylepšena finálním pryžovým 
povrchem. Zrekonstruovány byly 
rovněž chodníky v okolí hřiště  
a opraveno bude i sousední pís-
koviště. „S rekonstrukcemi dět-
ských hřišť chceme pokračovat  
i v dalších letech. Letos připravu-
jeme obnovu vybraných hřišť 
zejména na sídlištích Střed, za po-
liklinikou, Štěrkoviště a Trávníky, 
kde hodláme využít i dotačních 
prostředků z programu Revita-
lizace panelových sídlišť. Je třeba 
říci, že některá málo využívaná hři-
ště v nevyhovujícím technickém 
stavu budeme postupně rušit  
a nahrazovat zelení,“ uvedla sta-
rostka města Hana Večerková.  
 (pas)
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Důstojné místo pro vzpo-
mínku na Jana Antonína 
Baťu v Otrokovicích vybralo 
současné vedení města  
v parku před hotelem Spole-
čenský dům. Zastupitelé na 
svém posledním zasedání  
hlasovali o podobě sochy 
prostřednictvím ankety. Nyní 
je už známo, jak bude socha 
vypadat. 

Zlínský výtvarník Radim Hanke, 
který sochu realizuje, předložil ve-
dení města dva návrhy ztvárnění 
postoje J. A. Bati.  „Pana Hankeho 
jsme pozvali na zasedání zastupitel-
stva s žádostí o popis k jeho dvěma 
návrhům. Po jeho vystoupení dostali 
členové zastupitelstva možnost vy-
jádřit se svým hlasováním o tom, 
který návrh bude vybrán,“ uvedla 
Hana Večerková, starostka města. 

Nakonec byl zvolen totožný návrh, 

který preferoval sám sochař a který 
vychází z původní Baťovy fotografie.

Socha Jana Antonína Bati má stát 
1,5 milionu korun, hotova by měla 
být do konce tohoto roku. Město 
Otrokovice se rozhodlo finanční 
prostředky na sochu  shromáždit  
z více zdrojů a na její vybudování 
vyhlásilo v září 2020 veřejnou sbírku. 
Její výše činila k 1. lednu tohoto roku 
necelých 240 tisíc korun.

 „Občané a příznivci Jana Antonína 
Bati dostali možnost zapojit se do ve-
řejné sbírky. Velké poděkování patří 
zejména společnosti Continental 
Barum, která nám zaslala 100 tisíc 
korun, a statutárnímu městu Zlín, 
které poslalo příznačně baťovskou 
částku 99 999 korun. Díky ale posí-
lám úplně všem, kteří přispěli. Mnozí 
občané poslali takovou částku, kte-
rou si mohou dovolit, ale věřím, že 
jim poskytne dobrý pocit, že i díky 
nim bude mít Jan Antonín Baťa v Ot-

rokovicích sochu, kterou si zaslouží,“ 
uvedla otrokovická starostka.

Jan Antonín Baťa (1898–1965) se 
ujal vedení obuvnického impéria 
poté, co Tomáš Baťa v roce 1932 za-
hynul při letecké nehodě. Jan Anto-
nín realizoval většinu Tomášových 
nedokončených vizí a tyto vize  
i sám aktivně rozvíjel a často i velko-
ryse překračoval. Odkazem Jana 
Antonína jsou do značné míry také 
Otrokovice. Začátkem třicátých let 
dvacátého století zde zahájil pře-
měnu původně zemědělské obce 
na průmyslové město Tomáš Baťa 
a tím, kdo ji dokončil a z převážné 
většiny realizoval, byl ovšem již Jan 
Antonín Baťa.

 V roce 1941 odjel do Brazílie, 
kde později také zemřel. Národní 
soud v Československu jej po druhé 
světové válce označil v jeho nepří-
tomnosti za zrádce a kolaboranta. 
Majetek firmy znárodnil. Očištění 

se Baťa dočkal až v roce 2007.  
Z archivů mimo jiné vyplynulo, že 
jeho podniky financovaly českoslo-
venskou vládu v Londýně a posílaly 
příspěvky v řádech desetitisíců liber 
či dolarů na protinacistické aktivity.

Bližší informace k realizaci so-
chy a veřejné sbírce naleznete na 
webových stránkách města Otro-
kovice pod záložkou „Veřejná sbírka 
na sochu Jana Antonína Bati“, která 
se nachází na hlavní stránce vpravo 
dole.
Přímý odkaz zde: 
 

 

 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

zastupitelé vybrali podobu sochy Jana Antonína Bati

Jde to i v mlze. Co by to bylo za Silvestra bez koupání. To je tradice, kterou si za žádných okolností nenechávají ujít otrokovičtí otužilci. 
Partička dvanácti lidí oslavila konec starého roku ve vodě, která měla lehce nad čtyři stupně. A v ten den nebyli sami.  Na Štěrkovišti se 
sešlo několik dalších milovníků otužování, kteří si přišli na Silvestra zaplavat. Nárůst zájmu o zimní koupání přinesla zejména covidová 
pandemie. Otužování je totiž jeden z osvědčených způsobů, jak posílit imunitu.  (šar), foto: Šárka Šarmanová

Otužování v Otrokovicích má stále více příznivců

Na počátku tohoto roku hospodaří 
otrokovická radnice v režimu roz-
počtového provizoria. Rozhodlo  
o tom Zastupitelstvo města Otro-
kovice na svém zasedání 16. prosin-
ce. Toto provizorium potrvá  až do 
doby, než bude pro letošní rok 
schválen řádný rozpočet. 

Důvodů, které vedly zastupitele 
ke schválení tohoto provizorní-
ho opatření, je hned několik. Do 
rozpočtu města na  rok 2020 se 
negativně promítla pandemie 
viru covid-19. „Na straně příjmů 
dochází k výpadkům u sdílených 
daní.  Jejich výše nám v době, kdy 
zasedalo zastupitelstvo města, ne-
byla známa, stejně tak jsme ještě 
16. prosince nevěděli, jakým způso-
bem dopadne hlasování o tzv. „da-

ňovém balíčku“. A protože příjmy 
ze sdílených daní činí takřka 75 % 
všech příjmů města, nemohli jsme  
navrhnout příjmy do rozpočtu na 
rok 2021,“ zdůvodnila rozhodnutí 
starostka města Hana Večerková.

Rozpočet města je rovněž pří-
mo navázán na rozpočet Zlínské-
ho kraje, protože zahrnuje některé 
částky, které jsou součástí krajské-
ho rozpočtu.  A i když byl rozpočet 
Zlínského kraje 14. prosince schvá-
len, v době přípravy materiálů na 
otrokovické zastupitelstvo ještě 
nebyla tato skutečnost jasná. Ně-
které parametry pro obce budou 
ovlivněny právě výše uvedeným 
„daňovým balíčkem“.

Součástí schvalovaného mate-
riálu byla i rámcová pravidla roz-

počtového provizoria. V oblasti 
provozních výdajů se město bude 
řídit schváleným rozpočtem roku 
2020. Měsíční čerpání provozních 
výdajů je limitováno 1/12 ročního 
rozpočtu roku 2020. Při uplatnění 
rozpočtového provizoria po více 
měsíců se čerpání hodnotí ku-
mulovaně.

V oblasti kapitálových výdajů 
město může po schválení roz-
počtového provizoria realizovat 
investiční akce a zahajovat pří-
pravu akcí zahrnutých v návrhu in-
vestičních akcí na rok 2021 spolufi-
nancovaných z jiných zdrojů.

Řádný rozpočet města by mohli 
zastupitelé schválit na svém  
prvním letošním zasedání, které 
bude 17. února.  (red)

Město hospodaří s rozpočtovým provizoriem

krátce z města

Spousta vánočních stromků 
končí pohozených u cesty nebo 
jsou nacpané v kontejnerech na 
odpad. Přitom Technické služ-
by Otrokovice zajišťují jejich 
pravidelný odvoz a postarají se 
o ekologické zpracování. „Žádáme 
obyvatele, aby odstrojené stro-
mečky odnášeli buď ke sběrným 
dvorům, nebo ke stanovištím 
odpadových nádob na sídlištích,“ 
uvedl jednatel Technických slu-
žeb Otrokovice Vladimír Plšek. Z 
těchto míst jsou sváženy do areálu 
otrokovických technických služeb, 
kde jsou štěpkovány a štěpka se 
následně zpracuje v kompostárně. 
Svoz stromků potrvá, dokud se bu-
dou ve městě objevovat.  (red)

Vánoční stromky  
do kontejneru nepatří

ŽÁDÁME OBČAny, 
ABy PŘi PLATBĚ MÍSTnÍch 
POPLATkŮ PREFEROVALi

 BEzhOTOVOSTnÍ PLATBy
Místní poplatky lze zasílat  

na účet města:  
19-0000122921/0100

(variabilní symbol naleznete  
na dokladu  z minulých let, pří-
padně jej sdělí pracovníci úřadu 
na tel.: 577 680 221, nebo e-mai-
lem: komunal@muotrokovice.cz.)
Splatnost poplatku za komu-
nální odpad je až do 31. 5. 2021, 
ze psů do 30. 4. 2021. Bližší 
informace k poplatkům budou 
zveřejneny v únoru na webu 
města, městském Facebooku  
a v Otrokovických novinách.
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Se starostkou Hanou Večer-
kovou jsme dělaly rozhovor 
před dvěma lety, krátce po je-
jím zvolení do vedení města. 
Kam se za tu dobu město posu-
nulo? Jaký bude mít vliv covi-
dová pandemie na plánované 
investice? Jaké má starostka  
plány na další dva roky? 

Než půjdeme bilancovat  
a plánovat, zajímala by mě jedna 
věc. V prvním rozhovoru jsem se 
vás zeptala, zda máte jako správný 
politik ostré lokty. Tehdy jste mi 
odpověděla, že je nepotřebujete. 
Změnilo se to od té doby?
Pořád je nemám, ale zjišťuji, že by 
to v některých chvílích bylo zapo-
třebí. Je totiž hrozně těžké dělat 
svou práci poctivě, podle své-
ho nejlepšího vědomí i svědomí  
a následně pak sledovat, číst, 
poslouchat negativní reakce, lži  
a polopravdy některých lidí. Bohu-
žel závist, nepřejícnost je mocná 
a hodně hýbe světem. Takže  
v takových chvílích bych ty ostré 
lokty opravdu chtěla mít. Je totiž 
strašně jednoduché zasít semínko 
pochybností, o to hodně náročnější 
je likvidovat plevel. 
Jak jste si za ty dva roky zvykla na 
to, že jste veřejně známou osobou?
Zvykla jsem si. Myslím si ale, že je 
stále hodně lidí, kteří nevědí, kdo je 
aktuálně starosta a jak vypadá.  Na 
druhou stranu je velmi příjemné, 
pokud potkáte místní občany třeba 
v Jeseníkách na Šeráku, kteří vás po-
znají a pozdravíte se s nimi, což se mi 
stalo už několikrát. (smích)

Stává se vám, že by vás někdo za-
stavil na ulici a začal vás zasypávat 
různými dotazy ohledně investic 
nebo řešil s vámi problémy města?

Ano, stává se mi to poměrně často. 
Buď přímo na ulici, nebo při jiných 
příležitostech. Proto například vím, 
že naše spoluobčany trápí přítom- 
nost bezdomovců v parku, na 
nádraží nebo je trápí špatný stav 
chodníků, dětských hřišť, v létě pří-
tomnost komárů a spousta jiných 
drobností. Na některé věci máme 
řešení, v jiných případech je to horší.  

Co vás po nástupu do vedení 
města překvapilo nebo zklamalo?
Musím říct, že i přesto, že jsem 
dlouhé roky pracovala 
na zlínském magistrátu, 
kde jsem byla dobře 
obeznámena s prací 
ve veřejné správě, mě 
nepříjemně překvapi-
lo, jak je všechno doslova 
„běh na dlouhou trať“. Je až 
neuvěřitelné, jak dlouho trvá veš-
kerá administrativa i doba, než se  
z myšlenky dostaneme k realizaci.  
Bohužel se musím přiklonit k tomu, 
že zákony nejsou dělané pro lidi  
a i nás brzdí neustále se rozrůstající 
administrativa, mnohdy zcela zby-
tečná. Ale město zákony dodržovat 
musí. 

Za dva roky, co jste starostkou, 
už máte za sebou celou řadu se-
tkání, jednání, řešení situací, 
problémů. Dokázala byste říct, 
v čem ještě spatřujete svou slabi-
nu?
Myslím si,  že mou největší slabinou 
je asi váhavost. Jsou věci, nad kte-
rými někdy opravdu hodně dlouho 
přemýšlím, zvažuji veškeré plusy  
i minusy. Vždy se snažím, aby mé 
rozhodnutí bylo správné, opod-
statněné adekvátními argumenty. 
Rozhodnutí musí být ve prospěch 
věci, přestože někoho třeba nepo-

těší. Není lehké nacházet správnou 
cestu. I v myšlenkách si často no-
sím práci domů. Problémy města 
se stávají mou věcí a není lehké   
z tohoto kolotoče vysednout 
alespoň ve volném čase. Nejsem 
prostě ranař jako někteří jiní lidé  
a nedělám unáhlená rozhodnutí od 
stolu.

Není to tak částečně dáno i tím, 
že jste žena a ta se přece jen více 
rozhoduje podle emocí?

Zřejmě ano, ale také jsem  
k tomu všemu narozená ve 

znamení Vah. (smích)
Měla jste po svém ná-

stupu do vedení města  
v hlavě nějaký plán či 

vizi, co byste zde ráda 
prosadila a podařilo se to, 

či ne? 
V Otrokovicích mi chyběla koncep-
ce, přesah do dalších let u mnoha 
akcí, které se tady realizovaly.  
A to je věc, kterou se zde snažím 
změnit. Nechci, aby město fungo-
valo stylem nahodilých, populis-
tických rozhodnutí. Chtěla bych 
řešit věci koncepčně, smysluplně  
a s tím, že to bude mít dlouhodo-
bější přesah, který ale nezkomplikuje 
práci dalšímu vedení, naopak mu to 
pomůže. 

Mohla byste být konkrétnější?
Přistupujeme ke koncepčnímu 
řešení sídliště na Trávníkách, chys-
táme koncepční řešení pro loka-
litu Letiště. Snažíme se naplňovat  
i dlouhodobé strategické plány, 
které zde máme, jako je například 
Plán udržitelné městské mobility, 
Plán rozvoje sportu a především 
Plán obnovy majetku. Zejmé-
na vůči vlastnímu majetku má 
město dluh. Jedná se o budovy, 

komunikace, hřiště, infrastruktu-
ry v majetku města. Snažíme se  
o jejich obnovu a vždy se opíráme 
o stanoviska odborníků, ale na můj 
vkus to trvá příliš dlouho. Stejně 
jako všichni občané bych chtěla mít 
město kompletně opravené hned, 
ale bohužel to není tak jednoduché. 

Když už jste zmínila sídliště 
Trávníky, jak to vypadá s přípravou 
na jeho regeneraci?
V tuto chvíli máme už návrh, se 
kterým ale ještě stále pracuje-
me. Jakmile budeme mít vše při-
pravené, představíme podklady 
veřejnosti, vyslechneme si a za-
pracujeme jejich připomínky tak, 
abychom byli všichni spokojeni.  
A půjde-li vše podle plánu, mělo by 
se s první etapou začít v příštím roce. 

Víte už, jak budete tuto velkou 
akci financovat? Přece jen, nachází-
me se v období, kdy bude nutné 
spíše šetřit.
Jelikož jde skutečně o velký plán, bu-
deme jej řešit na etapy a uděláme 
vše pro to, abychom získali dotace, 
ať už ze státních, nebo z evropských 
zdrojů.

Co aktuálně považujete za pri-
oritu, která by se měla řešit? A co 
byste ráda ještě za ty dva roky  
stihla udělat?
Ráda bych, aby byla zahájena revita-
lizace Rekreační oblasti Štěrkoviště, 
je potřeba dokončit rekonstruk-
ci městského koupaliště, v plánu 
je zasíťování Laziště a následný  
prodej pozemků pro bydlení.  
V neposlední řadě bychom rádi 
zahájili výstavbu bytového domu  
v Hložkově ulici. 

Přeskočme nyní z budoucnosti 
do nedávné minulosti a pojďme 
bilancovat. Co se z pohledu města 
loňský rok podařilo?
Uplynulý rok hodně zamíchal plá-
ny  všem, městu nevyjímaje. I nás se 
neblaze dotkla celá covidová situace  
a museli jsme přistoupit k radikální-
mu šetření, takže jsme nemohli 
spustit některé plánované investiční 
akce. Nicméně i přesto všechno si 
myslím, že máme za sebou celou 
řadu úspěšných projektů, i když 
všechny nejsou na první pohled vi-
dět. Pokud bych měla být konkrétní, 
tak jsme dokončili opravu mostu, 
máme nové zastávky, na řadě míst 
nové chodníky, dokončili jsme vý-
stavbu cyklostezky  v centru města, 
dokončena byla rekonstrukce ku-
chyně na ZŠ T. G. Masaryka, podařilo 
se částečně zateplit budovu SENIO-
Ru B, zahájili jsme výstavbu nového 
sportovního parku na Trávníkách 
a také jsme dětem předali několik 
nových či zrekonstruovaných hřišť. 
Takže si myslím, že málo toho nebylo.

V čele města. Hanu Večerkovou zvolili před dvěma lety zastupitelé do vedení města.   Foto: Šárka Šarmanová

nechci, aby město fungovalo stylem nahodilých, populistických rozhodnutí
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Bylo naopak nutné něco za-
stavit či zrušit? 
Například jsme pozastavili úpravu 
komunikace Na Uličce, revitalizaci 
Přístaviště. Spíš došlo k zpomalení 
všech aktivit než přímo k jejich ru-
šení. Nikdo z nás netušil a netu-
ší, co nám budoucnost přinese.  
Z toho důvodu jsme byli opatrní  
a už v dubnu jsme zahájili úsporný 
program. 

Už nyní je jasné, že město 
dostane letos mnohem nižší ob-
jem finančních prostředků. Na 
straně příjmů dojde k výpadkům 
u sdílených daní, které činí 
takřka 75 % všech příjmů města. 
O kolik  tedy město přijde?
Už nyní víme, že náš rozpočet 
bude chudší zřejmě o 80 milionů 
korun oproti schválenému roz-
počtu na rok 2020. Ale protože ne-
chceme zastavit některé investiční 
akce, plánujeme si vzít úvěr, který 
však nebude  výrazný, abychom 
nezatížili město a  naše nástupce. 

O jakou částku by mělo jít?
Třicet milionů korun, které budou 
splatné do šesti let. Navíc pro nás 
je aktuálně příznivá situace, co se 
týká úroků.  

Jak moc bude muset město při-
stoupit k dalšímu šetření?
Musím říct, že i přes nepříznivý 
loňský rok si město v otázce 
hospodaření vedlo velice dobře, 
takže náš hospodářský výsledek 
neskončil v minusu. Ale pravdou 
je, že jsme museli ustoupit od ně-
kterých velkých projektů, což byla 
například výstavba parkovacího 
domu vedle polikliniky za více 
než 50 milionů korun. V tuto chvíli 
bude v okolí polikliniky navýšený 
počet parkovacích míst, ale s vý-
stavbou parkovacího domu bude-
me muset počkat, protože na něj 
mít nebudeme.

Dalo by se vůbec na této covi-

dové době najít nějaké pozi-
tivum? 
To je věc, kterou už jsme něko-
likrát prezentovali. Jde o tu ob-
rovskou vlnu solidarity, která se 
zvedla mezi našimi obyvateli pře-
devším v  jarním období. Všichni 
se semkli, pomáhali si, kdo mohl, 
šil roušky, chodil starším lidem na 
nákupy, pro léky. To bylo opravdu 
něco neskutečného. 

Ale je to ještě vidět i teď?
Řekla bych to asi tak. Roušek už 
máme všichni dost, kdo může, 

pomáhá. Teď bychom se všich-
ni rádi vrátili  k běžnému životu.  
K tomu, aby lidé mohli zase chodit 
do práce, seberealizovat se, žít 
společenským i kulturním živo-
tem. A především je potřeba, aby 
se děti vrátily zase do škol. Myslím, 
že se covidová pandemie může  
v budoucnu negativně odrazit 
právě na této nové, nastupující 
generaci.

V Otrokovicích se doslova za-
stavil veškerý společenský i spor-
tovní život.  Myslíte si, že město 

může v tomto směru pomoci  
k jeho znovunastartování, až to 
bude možné?
Samozřejmě že bude záležet, 
jaká budou další opatření státu, 
ale chceme i letos podpořit akce 
jako Otrokovické letní slavnosti, 
různé festivaly, koncerty, výstavy  
a další. Protože bez kultury a spole-
čenského života město neexistuje 
a stane se prakticky mrtvým. A já 
doufám, že letos první akcí, kterou 
zahájíme, bude Vítání jara. A co se 
týká sportu, tak si myslím, že ten je 
podporovaný neustále a poměrně 
velkou částkou. Jen pro srovnání, 
naše město dává do sportu daleko 
větší částku na jednoho obyva-
tele, než je průměr ve městech 
s obdobným počtem obyvatel.

Vy sama jste vášnivý spor-
tovec, vím o vás, že běháte, cho-
díte po horách. Máte ještě při své 
náročné práci čas na sportování? 
Bohužel toho času už tolik není 
a dost možná se to odrazilo i na 
mém zdraví, jelikož jsem si za 
uplynulý rok stihla zlomit obě 
dvě ramena. Aktuálně je pro mě 
sport především radost a doplněk 
mého života. Rozhodně už to není 
tak stěžejní záležitost, jako tomu 
bývalo dřív. 

Svým způsobem jsme to už tak 
trochu nakously. Ale přece jen 
se zeptám a je to i má poslední 
otázka. Co byste popřála Ot-
rokovicím a jejich obyvatelům  
v letošním roce?
Budu stručná. Otrokovickým ob-
čanům přeji, aby měli zase nor-
mální život bez roušek, aby měli 
práci, zájmy, mohli se potkávat  
s přáteli a příbuznými. Dětem pře-
ji, aby mohly chodit do škol, hrát 
si, sportovat a užívat si běžných 
radovánek i strastí, které nám 
život přináší.  
 Šárka Šarmanová

Dobrý zadavatel. O zakázky je 
dostatečná konkurence. Zadava-
tel využívá elektronické aukce  
k dosažení úspor. To je hodnocení, 
které získalo město Otrokovice za  
rok 2020 v projektu Zindex, jehož 
autoři se snaží o férové hodnocení 
veřejných zadavatelů. Z celkových 
222 zadavatelů se město dělí  
s jedenácti městy o 24. místo.

Cílem Zindexu je ve veřejném 
prostoru šířit příklady dobré praxe 
a vydávat žebříčky nejlepších za-
davatelů veřejných zakázek mezi 
českými městy, státními instituce-
mi, podniky apod. Autoři hlásají, že 
čím přehledněji a transparentněji 
se  budou zadávat veřejné zakázky, 
tím lépe pro všechny. „Pro dosa-
žení lepší transparentnosti od mi-

nulého roku využíváme E-ZAK, což 
je elektronický nástroj pro nákupy  
a veřejné zakázky. Používáme jej pro 
zadávání zakázek malého rozsahu. 
Pro větší zakázky využíváme služ-
by společnosti MCI SERVIS,“ uvedla 
starostka města Hana Večerková  
s tím, že ji hodnocení mile překvapi-
lo.

Zindex vyhodnocuje celou řadu 
kritérií, jako je počet nabídek, kon-
centrace dodavatelů, nástroje pod-
porující soutěž, podíl veřejných 
zakázek na celkové nákupy a další. 
Zároveň přiznává, že hodnocení 
se zakládá na statistických údajích  
a postihuje pouze část činností za-
davatele. Hodnocení však může být 
zrcadlem, které ukazuje, co mohou 
zadavatelé ještě zlepšit.  (pas)

když čas dovolí. Turistika i běh je pro Hanu Večerkovou ideální způsob, jak se 
odreagovat od mnohdy náročné práce.   Foto: archiv h. Večerkové

Město je dobrým zadavatelem veřejných zakázek
Každým rokem si Otrokovice při-
pomínají celou řadu důležitých 
osobností a událostí. A stejně tak 
tomu bude i letos, kdy se uskuteční 
celkem pět vzpomínkových akcí. 

Prvním pietním aktem si město 
připomene narození Tomáše Bati 
staršího. Vzpomínková akce proběh-
ne v pátek 1. dubna v 10 hodin  
u  sochy T. Bati v parku před Spole-
čenským domem. Úmrtí Tomáše 
Bati si pak vedení města připomene 
v pondělí 12. července v 10 hodin  
u pomníku v areálu TOMA, kde 
podnikatel zemřel po pádu letadla. 

K výročí 76 let od osvobození 
Otrokovic je naplánován pietní akt 
na pondělí 3. května v 16 hodin  
u pomníku 2. světové války na nám.  
3. května. I letos položí zástupci 

města kytici u pomníku Josefa 
Valčíka, který se nachází v are-
álu TOMA. Pietní akt se usku-
teční ve čtvrtek 18. června  
v 10 hodin. Poté se delegace přesu-
ne k ZŠ Mánesova, kde je umístěna 
pamětní deska Marie Hrdličkové, 
a nakonec se pokloní památce Fran-
tiška Hložka,  jehož pamětní deska je 
na kvítkovickém hřbitově.

Při příležitosti svátku Den vzniku 
samostatného čs. státu se bude 
pietní vzpomínka konat ve středu  
27. října v 16 hodin u pomníku pad-
lých hrdinů 1. světové války na nám.  
3. května. 

Zda bude v letošním roce zvána  
k těmto pietním aktům také ve-
řejnost, se bude odvíjet od aktuální 
epidemiologické situace. (šar)

Letos se v Otrokovicích uskuteční pět pietních akcí
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SPOLEČEnSkÁ kROnikA

Dne 4. ledna uplynulo 9 let, co nás navždy opustil pan 
Otakar zATLOUkAL, který by se 16. ledna dožil 91 let.  
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jana a dcery 
s rodinami.

Dne 4. ledna jsme si připomněli 15. výročí úmrtí manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka, pana Antonína hROchA. 
S láskou vzpomínají manželka Jitka a dcery Jitka a Jarmila 
s rodinou.

Dne 5. ledna uplynulo 5 let od chvíle, co nás opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababička, paní Ludmila 
VESELÁ. Vzpomínají synové Miroslav, Jan a Milan s rodi-
nami.

Dne 5. ledna uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil můj 
manžel, náš tatínek, dědeček, pan Stanislav BERnATÍk.  
S láskou vzpomínají manželka, syn Stanislav, dcera Jana  
s rodinami.

Dne 5. ledna uplynulo již 14 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Aleš  
kUnDERA. S láskou a úctou vzpomínají  dcera a synové 
s rodinami.

Dne 7. ledna jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny 
naší maminky, babičky, prababičky, paní Věry nOVOTné. 
Za tichou vzpomínku děkují dcera Věra a syn Jaroslav s ro-
dinami.

Dne 11. ledna uplynuly tři roky od úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana Jiřího POhOŘALéhO. S láskou 
vzpomíná manželka Eliška a syn Jiří s rodinou. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku.

Dne 13. ledna uplynul rok, kdy nás opustila paní Vlastimila 
BARTÍkOVÁ. S láskou vzpomíná celá rodina. 

Odešel, ale navždy zůstane v našich srdcích, kteří jsme ho mi-
lovali. Dne 16. ledna uplynulo 6 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný syn, bratr, švagr, strýc, prastrýc, pan František 
VLk. V letošním roce si připomeneme jeho 75. nedožité 
narozeniny. S láskou a úctou stále vzpomínají maminka 

Anna a sestra Jarmila s rodinou. Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 17. ledna jsme si připomněli 2. smutné výročí úmrtí 
naší maminky, paní Marie RUSzELÁkOVé. S láskou vzpo-
mínají děti s rodinami.

Dne 17. ledna uplynul 1. smutný rok, co nás opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka a sestra, paní Eva LUPAČOVÁ. Za 
tichou vzpomínku děkuje manžel Petr, syn Zdeněk s rodi-
nou, vnuk Robin a sestra Liba s rodinou.

Dne 19. ledna uplynulo 5 let, co nás opustil náš tatínek, 
pan Miloslav MAJDA, který by se v tomto roce 2. července 
dožil 90. let. S láskou stále vzpomínají dcery Milena a Mar-
ta s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou.

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 20. ledna uplynuly tři roky, 
co nás opustil pan ing. Pavel BĚLA. S láskou a úctou vzpo-
míná manželka Jadwiga a děti s rodinami.

Dne 21. ledna jsme vzpomněli nedožitých 100 let pana 
Františka OČADLÍkA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. Synové Pavel a František s rodinami

Dne 25. ledna uplyne dlouhých 25 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný syn, bratr, strýc, kamarád  
Robert SMOLinkA. S láskou vzpomínají maminka, bratr  
a sestra s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 26. ledna uplyne 9 let od chvíle, kdy od nás odešel 
manžel, tatínek a dědeček, pan Jan BŘEzOViČ. S láskou 
vzpomíná manželka, děti s rodinami a vnoučata.

Dne 30. ledna uplyne 1. smutný rok, kdy nás navždy 
opustil milovaný syn, tatínek, bratr, švagr, strýc, pan Jiří 
hRADÍLEk. S láskou vzpomínáme, nikdy nezapomeneme. 
Maminka Františka, sestry Radka a Markéta s rodinami

V sobotu 30. ledna si připomeneme 14 let, co nás opustil 
náš drahý syn zbyněk BRÁzDiL. Za vzpomínku děkuje 
celá rodina.

BLAhOPŘÁnÍ

Našemu milému manželovi, tatínkovi, dědečkovi a pra-
dědečkovi ing. Františku SMékALOVi blahopřejeme  
k jeho životnímu jubileu 90 let. Přejeme mu pevné zdraví 
a stále dobrou náladu. Manželka Zdeňka, dcery Olga  
a Marta s rodinami vč. pravnoučků Matýska, Vašíka, Se-

bastiánka a Barborky

PODĚkOVÁnÍ

Děkujeme všem, kteří věnovali tichou vzpomínku naší mamince, paní 
Marii kUnDEROVé, s kterou jsme se rozloučili 18. listopadu 2020  
v kruhu rodinném. Rádi bychom také poděkovali všem pracovníkům 
„Senioru B“ za péči, kterou jí věnovali při jejím pobytu v posledních le-
tech jejího života. Dcera a synové s rodinami

UPOzORnĚnÍ! 
Do doby obnovení provozu Turistického a informačního centra je možné podklady do Společenské kroniky zasílat pouze   
e-mailem: redakce@otrokovickenoviny.cz. Platba pouze převodem na účet.  
Společenská kronika:  základní cena za zveřejnění je 200 Kč vč. DPH/osoba (400 Kč do 6 řádků nebo dvě jména, 6 a více řádků 600 Kč). Maximální 
délka textu je osm řádků v rubrice Společenská kronika. 



OTROkOVické nOViny

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e

TEchnické SLUŽBy 
OTROkOVicE, s. r. o., 

k. Čapka 1256
přijmou do pracovního po-
měru pracovníky – nástup 
dle dohody – na následující 
pracovní pozice:
• zÁMEČnÍk, inSTALATéR
Požadavkem je vyučení a praxe 
 v oboru, řidičský průkaz sk. „B“.

• zEDnÍk
Požadavkem je vyučení a praxe 
v oboru, řidičský průkaz sk. „B“.

• ŘiDiČE SiLniČnÍch MOTO-      
ROVÝch VOziDEL Sk. c  
Požadavkem je profesní průkaz.

• ŘiDiČE SiLniČnÍch MOTO-
ROVÝch VOziDEL Sk. c  - 
STROJnÍk
Požadavkem je profesní průkaz 
a průkaz strojníka pro kolové 
nakladače.

Zájemci o pracovní místo se mohou 
hlásit u p. Zapletalové telefonicky:  
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 telefonicky.

Nutrie. Na tato na první po-
hled roztomilá zvířata můžete 
narazit i v okolí řeky Dřevnice  
v Otrokovicích. Velmi ráda 
přiběhnou k lidem, nechají se 
pohladit a láskyplně ocení ja-
kýkoli pamlsek, který jim dáte. 
Ve skutečnosti ale děláte ob-
rovskou chybu. 

Zimní období je pro mnohé  doba, 
kdy mohou vyrazit s dětmi do příro-
dy nebo alespoň do města na místa, 
která přírodu připomínají, nahrazu-
jí, záleží na každém, jak to nazve.  
Jedním z mnoha takových míst je  
i řeka Dřevnice v Otrokovicích. Dnes 
je to již dobře dostupné vycházkové 
území, kde můžete narazit například 
na divoké kačeny, které v této loka-
litě dnes již nejsou zase až tak moc 
divoké a rády přijmou nějaký ten 
rohlík nebo chleba, který by ale  
v žádném případě neměl být čers-
tvý, aby zvířatům nezpůsobil střevní 
problémy, případně až smrt. 

Děti toto krmení vítají a je pro ně 
zpestřením a snad i něčím novým, 
co se o zvířatech mohou dovědět, 
obzvláště pokud jim rodiče o dění  
v přírodě podají pravdivé a nezkres-
lené informace.  

Ale to, co se může zdát krásné  

a prospěšné pro nějakou skupinu 
lidí nebo zvířat, nemusí být již zcela  
v pořádku pro někoho jiného. Řeč 
je o výskytu nutrie říční na řece 
Dřevnici v Otrokovicích. Pro spous-
tu občanů, zvláště pak pro děti, to 
může vypadat krásně a zajímavě, 
skutečnost je ale trošku jiná. 

Zatímco přikrmování kachen je 
pro děti zábavou, přikrmování nutrií 
může být nebezpečné. Proč? Nutrie 
je totiž původně druh pocházející 
z Ameriky, kde má svoje přirozené 
nepřátele. U nás se nutrie chovaly 
pro produkci masa a kožešiny. 

Problém nastal v době, kdy unik-
ly do volné přírody, kde přirozené 
nepřátele nemají. Jejich jediným 
nepřítelem je zima, která alespoň 
z části zredukovala populaci nutrií 
minimálně o mláďata, která zimu 
obvykle nepřežijí. Pokud nejsou in-
tenzivně přikrmována! V takových 
případech potom dochází k ne-
kontrolovatelnému množení nutrií, 
které budují nory v březích řeky, se-
šlapávají a devastují samotné břehy, 
které jsou následně odplavovány 
vodou, znečisťují břehy svými vý-
kaly a mohou tak přenášet různá 

onemocnění. V neposlední řadě 
mohou při pocitu ohrožení způ-
sobit poranění.

Našlo by se zcela jistě daleko 
více negativních věcí při pře-
množení tohoto živočicha, ale 
to není smyslem tohoto článku. 
Smyslem je zapůsobit na zdravý 
selský rozum a chovat se tak, aby 
nedošlo k přemnožení nutrií, tedy 
nekrmit je. Bohatě jim stačí to, co 
nestačí spořádat kachny. 

Dále apelujeme na vlastní bez-
pečnost, nepřibližujte se k nutri-
ím, v případě ohrožení může dojít  
k poranění. V takovém případě 
vyhledejte lékaře. Dodržujte od-
stup a nechejte působit i přírodu. 
Byť se to může zdát kruté, i smrt 
slabých jedinců patří do kolobě-
hu života. Dodržováním pravidel 
se tak předejde zranění a možná 
i nechtěnému přemnožení nutrií 
ve městě a následným opatřením, 
která by musela přijít.

Městský úřad Otrokovice, odbor 
životního prostředí spolu se správ-
cem toku situaci budou i nadále 
monitorovat. Děkujeme za to, že 
jste ohleduplní k sobě i k přírodě.

 Martin Batůšek, 
 odbor životního prostředí 

nekrmte nutrie! Vypadají sice roztomile, ale ve skutečnosti škodí a mohou přenášet nemoci

Roztomilý hlodavec? Nutrie sice vypadá na první pohled mile, ale ve skutečnosti 
je to invazivní druh, který v přírodě nemá přirozeného nepřítele.  Foto: Pixabay

inzERcE
Předběžná cena tepelné energie 
pro rok 2021 bude pro více než  
5 600 otrokovických domácností 
a celou řadu objektů občanské 
vybavenosti, které jsou odběrateli 
tepelné energie ze zařízení měst-
ské společnosti TEHOS, o 23,77 
korun za GJ vyšší než předběžná 
cena tepelné energie roku 2020. 
Navýšení je způsobeno zvýšením 
ceny tepla od Teplárny Otrokovice. 
Přesto cena zůstává na úrovni celo-
republikového průměru. 

„V ceně tepla na rok 2021 jsme 
částečně zohlednili meziroční 
inflaci, růst výdajů na nákup 
emisních povolenek a investice 
do ekologizačních opatření. Do 
modernizace dvou uhelných kot-
lů, díky které jsme významně snížili 
emise oxidů dusíku a síry, a výstav-
by nového kotle na zemní plyn jsme 
investovali přes půl miliardy korun,“ 
uvedl předseda představenstva 
Teplárny Otrokovice Petr Jeník. 

Díky zateplování a mírným 

zimám spotřeba domácností  
v posledních letech stále klesá. 
Podle sdělení tiskové mluvčí otro-
kovické teplárny Jany Burešové při 
průměrné spotřebě na vytápění  
a ohřev teplé vody 25 GJ za rok se 
tak náklady na teplo nezvýší mě-
síčně o více než 50 korun.

„Do oprav a rekonstrukcí roz-
vodného zařízení investujeme 
průběžně a i když se zvyšu-
jí i ceny dalších položek, které 
vstupují do kalkulace ceny tep-
la, jako je např. elektřina či ceny 
stavebních prací a dalších služeb, 
tak předběžnou cenu distribuce 
na příští rok nenavyšujeme. 
Předběžná cena tepelné energie 
pro letošní rok  je vykalkulována na 
623,35 Kč/GJ s DPH a je navýšena 
jen o zvýšení ceny nakupované-
ho tepla od TOT a. s. Například  
v sousedním Zlíně je to 667,67 Kč/GJ  
s DPH,“ porovnal jednatel městské 
společnosti TEHOS Tomáš Morys.
 (pas)

koupíme byt na investici, může 
být i k rekonstrukci. Za nabídky 
děkujeme. Tel.: 739 926 55

hledáme rodinný dům v této 
lokalitě se zahradou. Rekonstruk-
ce nevadí. Tel.: 703 693 512

 
PLynOSERViS - SRnEc

Montáže, opravy kotlů Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus. Topi-
dla Mora, Karma. Ohřívače vody 
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

ÚDRŽBÁŘSké PRÁcE VŠEhO 
DRUhU V OTROkOVicÍch 

A OkOLÍ 
Opravy: voda, elektro, malířské, natě-
račské, zednické, podlahářské práce. 

Práce na zahradě atd.

hODinOVÝ MAnŽEL

Tel.: 733 209 024 
www.hod-manzel.cz

Tepelná energie se letos mírně prodraží
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Zajistit standardní bydlení lidem 
v bytové nouzi a začlenit je do 
běžného způsobu života jsou 
hlavní cíle projektu Housing first 
Otrokovice. Doposud se podařilo 
ubytovat čtrnáct domácností bez 
stabilního přístřeší. 

Do projektu jsou zapojeny oso-
by z Otrokovic, které jsou nejvíce 
ohroženy, tedy lidé bez přístře-
ší žijící na ulici či v provizorních 
podmínkách nebo v azylových 
domech. „Naším úkolem je získat 
pro účastníky projektu standardní 
nájemní bydlení a následně si kla-
deme za cíl pracovat s klienty tak, 
aby si je dlouhodobě udrželi,“ vy-
světlil koordinátor projektu Josef 
Zdražil.

Ke konci loňského října bylo 
evidováno celkem 34 zájemců 
(jednotlivců či rodin) o zapojení 
do projektu Housing first, z nichž 
14 získalo nájemní smlouvu ve 
standardním bytě na dobu 6 měsí-
ců, další 2 získali nájemní smlouvu 
mimo projekt. 

Sociální pracovníci se všemi 
34 účastníky projektu intenzivně 
pracují osobním setkáváním se 
v domovech či na úřadě. V době 
nouzového stavu od března do 
května probíhala sociální práce 
hlavně telefonicky nebo osobně 
po časově omezenou dobu, aby 
se eliminovalo riziko nákazy ko-
ronavirem. 

„Práce sociálních pracovníků  

s klienty je mnohdy náročná a je  
především zaměřena na udržení 
bydlení a celkové zotavení klien-
ta. Aby byla lidem prodloužena 
nájemní smlouva, musejí  řádně 
platit nájemné a být slušnými sou-
sedy, což jsou nejdůležitější pod-
mínky, které musí klienti zvládat. 
A velké většině se to i díky dobré 
práci kolegů sociálních pracovníků 
daří,“ dodal Josef Zdražil. 

Do projektu Housing first jsou 
vytipovávány osoby, které mají  
o začlenění do běžného života 
zájem a patří k těm, které mají na 
běžném trhu s bydlením nejmenší 
naději, že by si bydlení mohly zajis-
tit samy. Se vstupem do projektu 
se ale pojí řada nových povinností  
a ne všichni novou životní příleži-
tost dokážou uchopit správným 
způsobem. „Nelze pomoci kaž-
dému, ale pokud se podaří získat 
dlouhodobé bydlení pro ty, kteří 
o to skutečně stojí, má tato práce 
smysl,“ podotkl Zdražil.

Projekt Housing first bude 
pokračovat do poloviny roku 2022. 
Pozn. Projekt Housing first 
Otrokovice, reg. č. CZ.03.2
.X/0.0/0.0/19_108/0014093, je rea-
lizován od 1. 2. 2020, ukončen bude 
30. 6. 2022. Projekt je spolufinan-
covaný Evropským sociálním fon-
dem v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (85 %), ze státního 
rozpočtu (10 %) a z rozpočtu města 
Otrokovice (5 %).  (pas)

Významné výročí svého vzniku 
si připomíná služba Dluhové po-
radenství Samaritán působící 
v rámci Charity Otrokovice. Lidem 
v tíživé životní situaci pomáhá už 
více než deset let. Za tu dobu vy-
užily poradenství tisíce lidí v exis-
tenčních problémech, kteří tímto 
způsobem dostali šanci na nový za-
čátek. Proběhlo více než jedenáct 
tisíc konzultací.

„Už od počátku fungování služ-
by jsme řešili ve své podstatě složi-
té případy. Hned můj první pří-
pad byli manželé s velkými dluhy  
a 4 dětmi. Hrozilo jim zabavení 
domu. Nakonec se vše podařilo 
zachránit, vstoupili do oddlužení  
a o dům nepřišli,“ zavzpomínala na 
počátky fungování poradny sociální 
pracovnice Jitka Švajdová, která stá-
la u jejího vzniku a lidem pomáhá 
dodnes.

Jak sama říká, později se ke kla-
sickému dluhovému poradenství 
přidalo řešení dalších problémů 
klientů, ať už pomoc při řešení 
výživného, závazky  jiných sub-
jektů vůči samotným dlužníkům,  
a také rozsáhlá poradenská po-
moc lidem, jak se vyznat v rozsáhlé 
legislativě úvěrů, dluhů a exekucí. 
V neposlední řadě pomáhají lidem 
orientovat se ve svých právech  
a povinnostech této problematiky.

„K tomu, aby bylo možné správně 
poradit a pomoci našim klientům, je 
nutné nastudovat rozsáhlé množství 
dokumentace, nejen té, kterou nám 

klienti přinesou, ale i dalších listin  
s řešenými případy souvisejících. 
Tyto  kauzy  se často řeší i řadu let, 
než se doje k nějakému výsledku. 
Není to naší liknavostí, ale složitým 
procesem soudních řízení,“ vysvět-
lila Jitka Švajdová. Jak dále dodala, 
největší dluh, který osobně řešila, byl 
ve výši 12 milionů korun. „Co se týká 
množství exekucí, setkala jsem se se 
70 exekucemi na klienta. I tyto situa-
ce se nám podařilo přes oddlužení 
vyřešit,“ podotkla Švajdová, která 
je v rámci dluhového poradenství 
považována za odborníka v rámci 
celé republiky. „Setkáváme se i s tím, 
že jednání  některých institucí není 
vždy v souladu s příslušnými předpi-
sy,  postupy a legislativou. Pak pomá-
háme takto poškozeným klientům 
sepsat a podat stížnost například 
na Ministerstvo spravedlnosti, Exe-
kutorskou komoru či okresní soud. 
A často jsou stížnosti vyhodnoceny 
jako oprávněné,“ uvedla Švajdová.

Velmi výrazně se změnila infor-
movanost klientů. „Před 10 lety  
k nám chodili klienti se strachem, co 
se bude dít, báli se, že je bude někdo 
soudit. Určitě není na místě, aby se 
na naše klienty nahlíželo s despek-
tem. Není výjimkou, že se na nás ob-
rací lidé, kteří v minulosti disponovali 
nemalým majetkem, ale okolnosti, 
které někdy sami nemohli ovlivnit, 
jim obrátily život zcela naruby. Proto 
nikdo z nás nemůže říci, že se jim toto 
nemůže nikdy stát,“ poznamenala 
Švajdová.  (pas)

Nový ročník Tříkrálové sbírky 
se již naplno rozběhl. I když 
tu letošní sbírku poznamena-
la koronavirová pandemie, 
kvůli níž nemohou chodit 
po domácnostech koledníci, 
mohou lidé přispívat online 
formou či vhozením příspěvku 
do kasiček, které jsou rozmístě-
ny na několika místech v Otro-
kovicích. Výtěžek sbírky pak 
opět pomůže lidem, kteří to po-
třebují, jako například mamince 
dvou dětí.

„Jsou situace, kdy potřebují 
pomoc i naši králové nebo jejich 
rodinní příslušníci. Dozvěděli jsme 
se o mamince dvou dětí, která je 
těžce nedoslýchavá a rozhodla se 
pro operaci – implantaci kochle-
árního implantátu. Součástí toho-
to přístroje je i řečový procesor  
a další příslušenství v ceně bezmála 
225 000  korun. Procesor mamince 
usnadní zapojení se do pracovního 
života a hlavně by se mohla lépe 
začlenit do světa slyšících. Příběh 

této ženy nás velmi oslovil i pro-
to, že její děti se v našem regionu 
několik let zapojují do Tříkrálové 
sbírky jako koledníci. Proto jsme 
neváhali a právě z této sbírky jsme 
se rozhodli ženě poskytnout pří-
mou pomoc. Za přispění i jiných 
nadací si maminka mohla řečový 

procesor pořídit,“ představil 
konkrétní příklad pomoci Jan Žal-
čík, koordinátor sbírky v Otrokovi-
cích.

Tříkrálová sbírka, největší dobro-
činná sbírková akce v České repub-
lice, má za sebou již dvacáté naro-
zeniny. Tři králové vyrazili do ulic 

poprvé v roce 2000 v olomoucké 
arcidiecézi a obnovili tak staro-
dávnou lidovou tradici. Koledníci 
dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi 
lidmi boží požehnání a poselství 
milosrdné lásky a prosí přitom  
o příspěvek pro lidi v nouzi.  Je 
též svátkem solidarity.  Zprostřed-
kovává mezigenerační setkávání  
a soudržnost. Pro koledníky i dár-
ce představuje unikátní příležitost 
k tomu začít nový rok dobrým 
skutkem. Do její organizace a prů-
běhu koledování se každoročně za-
pojí více než 70 tisíc dobrovolníků, 
kteří do kasiček vyberou desítky 
milionů korun. 

Letošní koleda je připravena na 
stránkách www.trikralovasbirka.cz, 
kde si ji všichni mohou přehrát. 
Přispívat do online kasičky mohou 
lidé až do 30. dubna. Rozdělení 
výtěžku sbírky má jasná pravidla.  
65 % vybraných prostředků se vrací 
charitám, které je vykoledovaly. 
 Děkujeme, že pomáháte společně 
s námi! Vladana Trvajová,
 fundraiserka Charita Otrokovice

Letos nechodí. Tříkrálová sbírka se v tomto roce musí obejít bez tradičních ko-
ledníků.  Foto: archiv On

Tříkrálová sbírka pomohla také nemocné mamince malých koledníků

Díky projektu housing first má domov zatím 14 lidí Dluhové poradenství využily za 10 let tisíce lidí 
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Konec prvního školního polo-
letí je v DDM Sluníčko tradičně 
spojený s přihlašováním na letní 
tábory. Letos tomu nebude jinak  
a přípravy na letní činnost jsou již  
v plném proudu. Nabídka bude 
opět velmi pestrá. 

Na pobytových táborech se mů-
žete ocitnout v mafiánském pod-
světí, prozkoumat tajemný hrad 
v Karpatech, poznat fantastická 
zvířata nebo si zalovit v hlubinách 
našich vod na rybářském táboře. 
Co se týká táborů příměstských, 
naleznete v nabídce tábor spor-
tovní, výtvarný, badatelský, multi-
mediální či tábor určený předško-
lákům nebo cyklotábor. 

Termínově budou zabezpeče-

ny všechny prázdninové týdny  
a 9 příměstských táborů bude 
opět dotováno z projektu ESF OPZ 
„Letní příměstské tábory pro DDM 
Sluníčko Otrokovice“, díky které-
mu můžeme veřejnosti nabídnout 
nižší cenu příměstského tábora  
a zároveň delší čas, po který zabez-
pečujeme hlídání dětí a program. 

Kompletní nabídku naší let-
ní činnosti a bližší informace  
k jednotlivým táborům najdete již 
od pátku 22. ledna na webových 
stránkách www.ddmslunicko.cz. 
Přihlašovat se pak můžete od pá-
tku 29. 1. 2021 od 8 hodin. Pozor, 
na letní tábory bude přihlašování 
probíhat pouze online formou. 
 DDM Sluníčko Otrokovice

na letní tábory se lze objednat online

S radostí. I v letošním roce nabídne DDM Sluníčko celou řadu příměstských i po-
bytových táborů.  Foto: archiv DDM Sluníčko

Pět základních a mateřských škol 
z obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Otrokovice se zapojilo do 
projektu Zlínského kraje, který na 
vzdělávací programy poskytl takřka 
250 tisíc korun. Jejich hlavním cílem 
je rozvoj polytechnického vzdě-
lávání nejenom samotných dětí, ale 
také pedagogů a dalších školských 
pracovníků.

Konkrétně se jedná o projekt  
s názvem Implementace Krajského 
akčního plánu rozvoje vzdělávání 
pro území Zlínského kraje II. Řídit  
a koordinovat jej bude otrokovický 
odbor školství a kultury. „Do 
projektu se zapojily tři mateřské  
a dvě základní školy. Konkrétně se 
jedná o MŠ a ZŠ Halenkovice, MŠ Ko-

márov a MŠ Otrokovice a ZŠ Tluma-
čov,“ vyjmenovala vedoucí odboru 
školství a kultury Barbora Šopíková. 

V rámci navrženého harmonogra-
mu aktivit byly stanoveny vzdělávací 
programy pro pedagogy i žáky ve 
vybraných programech, vzdělávací 
program Malá technická univerzi-
ta, úvod do polytechnického 
vzdělávání: stavitelství,  vzdělávací 
program Malá digitální univerzita, 
úvod do digitálního světa prožitkem, 
názorně a jednoduše, digitální tech-
nologie nejsou ani dobré ani zlé  
a zážitková pedagogika pro peda-
gogy mateřských škol. Celý projekt 
je aktuálně v přípravné fázi. Zahájení 
projektu se uskuteční v říjnu 2021  
a ukončen bude v květnu 2023.  (red)

Školáci i děti z MŠ budou rozvíjet své znalosti

Pro mě jako žáka druhého ročníku 
střední školy probíhá online výuka 
podobně, avšak jsou tu jisté od-
lišnosti. Můj den začíná každý den 
v jinou dobu, zpravidla podle první 
online hodiny. Někdy začínám až 
třetí vyučovací hodinou, jindy už je 
máme  od 7.50 namrskané za sebou, 
že nevím, kam dříve skočit. V mezičase 
odpovídám na zprávy, odesílám vy-
pracované úkoly nebo opisuji či tisknu 
nově zaslané materiály. 

Musím souhlasit, že se online výuka 
od jara posunula kupředu. Na rozdíl 
od maturantů mám o něco menší po-
čet online hodin, o to více samostudia. 
V tomto vidím jistou nevýhodu od 
prezenční výuky, kterou stále preferu-
ji. Co však zůstává stejné v online i pre-
zenční výuce, jsou občasné humorné 
příhody, které dávají monotónnímu 
domácímu studiu pocit, že jsem zpět 
v kolektivu. 

Stává se, že technika je stejně 
zrádná a nevyzpytatelná a někdy 
vyučující, snaže se opravit nefunkční 
virtuální tabuli tím, že se odpojí  

a znovu připojí, zruší celou schůzku. 
Setkala jsem se i s tím, kdy kvůli tech-
nickým komplikacím na straně vyu-
čujícího proběhla online hodina bez 
jeho účasti.

Během hodiny se opakovaně  
z učitelských mikrofonů ozývají věty 
typu: „Haló! Je tam někdo?“ jako snad 
ve všech hororových filmech. Někteří 
žáci dělají mrtvé brouky, jiní se vy-
mlouvají na nefunkční techniku či ab-
senci mikrofonu. Občas od obrazovek 
odběhnou na toaletu či doplnit zá-
soby pochutin, jak poté vysvětlují, 
proč neodpovídali. Za nejlegračnější 
zážitek však pokládám online recitaci. 
Určitě si umíte představit, co všechno 
se může udát, když žáci postupně re-
citují ve svých „uklizených“ pokojích 
s rukama před kamerou, dokazujíce, 
že nemají tahák, a se zavřenýma oči-
ma. O nastavení kamery ani nemluvě. 
Toto jsou ty světlé momenty, které 
dokážou zpříjemnit někdy i velmi ná-
ročný den mezi stále stejnými čtyřmi 
stěnami. Jana Pavlínková, 
 žákyně sexty

Při pravidelné procházce zimními 
dny si s oblibou prohlížím vánoční 
výzdobu kolem cest a na náměstí.
Je to práce technických služeb a to 
mě vedlo k zamyšlení, co pro nás 
všechno dělají. Úklid listí, sněhu, 
sekání trávy, jarní a letní výsadbu 
květin. S oblibou se dívám na pásy, 
které kvetou celé léto a připomínají 
mně luční kvítí. Podle mého názo-
ru by mělo být takových míst víc. 
Nejenom, že je to pěkné, ale díky 
tomu se tam drží užitečný hmyz, 
který v pravidelně sekané trávě 
nemá možnost žít. Jsem ráda za vý-
sadbu a údržbu stromů, keřů, prostě 
za město zeleně. Technickým služ-

bám za to, jak o náš domov pečují, 
patří dík, protože když vyjdu před 
dům, hned jsem jak v parku.

O to víc mě mrzí chování někte-
rých obyvatel, odhazování odpad-
ků, před Vánocemi vhozené celé 
krabice do kontejneru, vždyť roz-
řezání a složení je otázka chvilky. Za-
mést někdy před domem chodník, 
uklidit drobnost by nám mělo být 
vžité. Pak budeme vnímat při pro-
cházce jen to pěkné, o co se nám 
technické služby starají.

Přeji všem pracovníkům tech-
nických služeb hodně sil, zdraví  
a Otrokovicím hodně zeleně a kvě-
tů. zdenka Wasserbauerová

z redakční pošty

Distanční výuka na školách očima dvou otrokovických gymnazistek 
V 7.40 mi zvoní budík. Zvedám se  
a přesouvám se ke stolu. Vy-
čkávám u zapnutého notebooku 
na začátek online hodiny a vím, 
že jediná otázka, která mě může 
opravdu zaskočit, je: „Nechcete si 
zapnout kamery? Že bychom se 
viděli.“ Že je to vtip? Takhle vy-
padala rána valné většiny žáků 
v poslední době a vypadá to tak, 
že jsme se ve škole na moc dlouho 
neohřáli. 

Z něčeho, co se zdálo jako něco 
provizorního, jako něco, co vcelku 
brzy skončí, se stala rutina. Musím 
se přiznat, že mi tato forma vzdě-
lávání na střední škole v jistých 
věcech docela vyhovuje. 

Letos poté, co se u nás ve škole 
přidalo pravidlo, že alespoň jed-
na hodina musí být vedena on-
line formou hovoru přes Teams, 
se kvalita ještě zvýšila. Já osobně 
na celé této situaci vnímám jedno 
pozitivum, a to je dostatek času, 
který je pro mě jako letošního 
maturanta klíčový. Vypadá to 

totiž následovně: Všechny hodiny 
seminářů máme online a probírá-
me maturitní otázky, jako bychom 
byli ve škole. S tím rozdílem, že po 
skončení semináře se vrhám na 
procvičování didaktických testů 
nebo čtení či rozbor maturitní 
četby.

Zorganizovat si čas tak, abych 
ho efektivně využila, vnímám jako 
velké plus, a to právě v této nejis-
té době. Přišli jsme o velkou část 
prezenční výuky třetího ročníku 
a teď nám bohužel pod rukama 
mizí poslední měsíce oktávy, které 
jsme strávili také povětšinou právě 
distanční výukou. 

Přišli jsme o aktivity tradičně 
spojené se závěrečným ročníkem  
a poslední měsíce se se všemi 
spolužáky zřejmě uvidíme jen přes 
počítače. A i když tato forma výu-
ky má jistá pozitiva, raději bychom 
asi všichni byli, aby už bylo po všem  
a my jsme na tuto část mohli jen 
vzpomínat.  Anna Pavlínková, 
 žákyně oktávy
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Před 85 lety, konkrétně 12. čer-
vence 1935, přišla firma Baťa s ná-
vrhem postavit na Bahňáku svým 
nákladem novou školní budovu. 
Nápad začala ihned realizovat 
a 15. prosince téhož roku byla 
otevřena budova obecné školy 
(dnešní gymnázium) pro žáky 
pěti tříd. 

Vedením tehdejší školy byl po-
věřen učitel Vladimír Konvička, vy-
nikající organizátor, také spisova-
tel, redaktor, malíř a muzikant, ale 
především moderní a pokrokový 
pedagog.

Koncem roku 1938 pak předala 
firma Baťa k užívání školské správě 
další novou pětietážovou školní 
budovu (v dnešní Mánesově ulici). 
Plán školní budovy vypracoval ar-
chitekt Vladimír Karfík. 

Jsme pyšní, že navazujeme na 
odkaz nejpokrokovějších učite-
lů té doby J. Hubáčka, L. Hrbáč-
ka, E. Granáta, K. Klímy, J. Lisy,  
M. Rozbořila, F. Omelky.  
A. Lukašíka, R. Krsičky, A. Matuly  
a národního umělce Františka 
Lýska, ale navazujme i na poctivou 
práci generací kantorů před námi. 
Jsme přesvědčeni, že se ve své his-
torii Máneska nemá za co stydět. 

Proto i v uplynulém před-
vánočním čase žila narozeninami 
Mánesky celá škola. Přestože jsme 
nemohli realizovat velkou většinu 
toho, co jsme v rámci oslav na-
plánovali, pětaosmdesáté výročí 
jsme si připomněli nejrůznější 
formou. 

Každý oslavenec má mít dort, 
o to se postarali naši nejmenší, 

prvňáčci a druháčci. Abychom  
o oslavenci věděli co nejvíc, za-
hráli jsme si v každé třídě kvíz  
o Mánesce plný záludných otázek 
z její historie i současnosti. 

Oslava narozenin je slavnost, ke 
které patří pěkné oblečení, takže 
do školy všichni, malí i velcí, uči-
telé a učitelky i všichni správní 
zaměstnanci dorazili v narozeni-
nový den ve slavnostním oblečení  
a jako to bývá na oslavě, pořídili 
jsme si společné fotky. Paní ku-
chařky ve školní jídelně připravily 
oblíbenou kuřecí čínu a slavnostní 
dezert. 

Protože jsme nemohli nikoho 
z rodičů, bývalých zaměstnanců 
či přátel pozvat do školy, okna 
přízemí naší školy byla vyzdobená 
nejen dětskými postavičkami, 
ale i materiály připomínajícími 
historii školy. Prohlídka mohla  
a stále může zpestřit vaši vycház-
ku. 

Narozeniny jsme slavili v ad-
ventním čase, proto jsme tuto 
slavnost spojili s tradičním 
rozsvícením našeho školního 
vánočního stromu, které se mu-
selo bohužel obejít bez tradiční-
ho společného setkání na školním 
hřišti spojeného s jarmarkem a ně-
čím dobrým. Máneska také jeden 
adventní podvečer svítila a hrála 
do tmy, aby světlem a koledami 
pozdravila celý Baťov.

Nechť je Máneska pozitivním  
a milým světlem po celý rok i léta 
následující. Moc jí to přejeme. 
 Marcela Javoříková,
 ředitelka ZŠ Mánesova

Obdarovat druhé a navázat 
nová přátelství. I takový je smysl 
projektu Záložka do knihy spo-
juje školy, kterého se pravidelně 
účastníme již šestým rokem. 

Když jsme byli před lety osloveni 
Krajskou knihovnou Jiřího Mahe-
na v Brně, neváhali jsme a rozjeli 
aktivitu, která má za cíl podpořit 
u dětí čtenářství a zároveň jim 
umožnit navázání kontaktu se 
slovenskými  vrstevníky. A jak to 
vlastně probíhá? 

Žáci z České republiky vytvoří 
záložku do knihy, na niž libovolnou 
technikou ztvární téma projektu 
(letos to byla Radost ze čtení ukry-
tá ve verších básní nebo v próze) 
a vymění si je se žáky z přidělené 
partnerské školy ze Slovenska. 

V minulých letech jsme záložky 
posílali kamarádům do Dubnice 
nad Váhom, Veľkého Mederu nebo 
Spišské Belé, letos nám byla přidě-

lena základní škola z jihoslovenské 
Šaľy. Do vyrábění se letos zapojili 
žáci 4. a 5. tříd. Samotná tvorba zá-

ložek probíhala kvůli distanční vý-
uce v domácím prostředí, ale děti 
se opravdu snažily a do školy pak 

přinesly velmi pěkné a nápadité 
kousky. Někdo maloval, jiný zase 
na záložku něco hezkého napsal, 
někteří dokonce zanechali kontakt 
pro vzájemné poděkování či dopi-
sování. Distanční výuka nám letos 
neumožnila, abychom si s dětmi 
zpestřili vyrábění četbou ukázek ze 
slovenských knih nebo poslechem 
hudby, ale i tak se dílo podařilo  
a akce měla smysl.

A co teď? Záložky jsou vyrobeny, 
zabaleny a připraveny k odeslání 
do Šaľy. Spolu s nimi poputuje 
k našim slovenským přátelům  
i malá pozornost v podobě knihy  
a dalších propagačních materiálů  
o našem městě a naší škole. Věříme, 
že vyrobená dílka udělají radost  
a budou zdobit nejednu čítanku. 
A naše děti se samozřejmě těší na 
to, až dorazí očekávaná zásilka ze 
Slovenska. Martina Fabriková

 za ZŠ Trávníky

záložky se dětem ze zŠ Trávníky povedly, dostanou je školáci na Slovensku

Dárek pro Šaľu. Nejenom tyto krásné záložky, ale také knihu o Otrokovicích  
a další drobnosti dostanou školáci z jihoslovenské Šaľy.   Foto: zŠ Trávníky

85. narozeniny Mánesky: nechyběl ani dort
Žáci 4. A ke konci uplynulého roku  
pracovali na projektu Život na naší 
planetě pod vedením praktikantky 
Veroniky Hrkalíkové, která na naší 
škole plnila souvislou pedagogickou 
praxi v rámci spolupráce s UTB Zlín. 
I v tak náročném období společně 
s třídní učitelkou 4. A Šárkou Frán-
kovou pro děti připravily čtyřdenní 
online projekt. Jeho cílem bylo 
seznámit žáky s následky nezod-
povědného lidského chování vůči 
přírodě. Žáci hledali možnosti, jak 
můžeme zachránit divokou přírodu 
a tím i nás všechny. 

Projekt propojil vědomosti žáků 
z přírodovědy, vlastivědy, českého 
jazyka, matematiky a výtvarného 
cítění. První den žáci zhlédli doku-
ment Davida Attenborougha – Život 
na naší planetě. Známý moderátor 
přírodovědných pořadů se ohlíží za 
svým životem a historií vývoje života 
na Zemi. Věří, že lidé mohou ovlivnit 
naši budoucnost a přírodu zachránit. 
Úkolem žáků bylo získat z dokumen-
tu informace potřebné pro práci ve 
skupinách a namalovat obrázek in-
spirovaný tímto dokumentem.

Druhý den se děti dozvěděly, co 
znamená pojem biodiverzita a jak 
moc je pro naši planetu důležitá. 
Ocitly se na dvou zahradách. V jedné 
tajemné, hustě porostlé, plné kvě-
tin, keřů a stromů a v druhé přísně 
udržované s nízkým trávníkem  
a vybranými rostlinami. Sami žáci 
přišli na to, ve které zahradě se bude 
živočichům lépe žít a jak málo stačí  
k tomu, aby se takový koutek vytvořil 
i v upravené zahradě. Třetí den žáci 
vymýšleli bajky týkající se ochrany 
planety. Nejdůležitější částí z ce-

lého projektu bylo vytvořit pravidla 
–cestu, kudy se vydat, abychom naši 
planetu dokázali zachránit.  Žáci pra-
covali ve skupinách a každá přišla 
se svými návrhy. Projekt pokračuje 
dál. Oslovíme i ostatní školy, aby se 
připojily k našemu úsilí o záchranu  
planety. Naše druhá výzva poputuje 
do Parlamentu ČR, protože s někte-
rými kroky potřebujeme pomoci.

 Šárka Fránková chytilová,
 Veronika hrkalíková,
 ZŠ T. G. M.

Čtvrťáci hledali možnosti, jak zachránit planetu

kUDy VEDE cESTA k ŽiVOTU

1. EnERGiE: Využívat obnovi-
telné zdroje energie – slunce, vítr, 
voda, geotermální. Nevyužívat 
fosilní paliva (ropa, uhlí, plyn)
2. RyBOLOV: Zákaz rybolovu 
na  1/3 pobřežních vod, popř.  
v oceánu – obnoví se množství 
ryb pro všechny
3. MASO: Snížit konzumaci masa 
=> menší území pro chov => více 
místa pro divočinu
4. LESy: Lesy zadržují oxid uhliči-
tý. Nekácejme stromy! Vysaďme 
nové původní druhy stromů. Vrať-
me lesy na větší plochu Země!
5. POČET LiDÍ: Mějme 2 děti. Po-
mozme zvýšit životní úroveň lidí, 
kteří se nemají tak dobře.
6. zEMĚDĚLSTVÍ: Využívejme 
jiné formy zemědělství (např. jako 
v Nizozemí) – menší rozloha ze-
mědělské půdy => více místa pro 
divočinu => bohatá biodiverzita 
bude zpět. Pěstování na stře-
chách, pěstování ve sklenících, 
pěstování v moři (řasy).
* červeně je označeno, co je v na-
šich silách.
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Stejně jako v sezoně roku 2019 
byla i ta loňská pro Stáj HoPe Ot-
rokovice velmi úspěšná. Reprezen-
toval ji šestiletý Kadet Misi (Kájoš) 
manželů Klimešových, pocháze-

jící z chovu pana Milana Šímy  
z Hartmanic. Bohužel, pandemie 
koronaviru poznamenala naprosto 
všechna odvětví sportu, včetně 
toho dostihového. Proto se v loň-

ském roce nemohlo uskutečnit ani 
tolik dostihů, kolik bylo původně 
naplánováno. O to více se do nich 
pak naši svěřenci doslova obuli.

Náš Kadet Misi se svým trenérem  
a jezdcem Ondrejem Komlóšim tak 
startoval celkem v osmi dostizích 
v Praze-Chuchli a Ostravě-Bravanti-
cích. Ve všech dostizích se umístili, 
z poloviny dokonce medailově. 
Čtyřikrát byli čtvrtí, jednou třetí, 
jednou druzí a dvakrát obsadili 
první příčku. Na Mistrovství Evropy 
jezdců klusáckých koní (Zlatý Po-
hár – dostih první kategorie) Kadet 
Misi obsadil krásné čtvrté místo  
a posunul svůj čas na vynikajících 
1:15,2 na km. 

V Českém šampionátu klu-
sáckých trenérů se i letos Ondrej 
Komlóši umístil na 10. místě z cel-
kového počtu 23 trenérů.

Blahopřejeme a přejeme 
úspěšnou příští sezonu. Děkujeme 
všem příznivcům a fanouškům za 
podporu a přízeň. 
             Pavlína Vrublová,
 stáj HoPe Otrokovice

S nadějí na lepší zítřky, ale 
hlavně se spoustou otazníků 
nahlíží na nejbližší budoucnost 
vedení fotbalového klubu  
SK Baťov 1930. 

Když se fotbalový život zastavil 
na jaře 2020, nikdo si nepřipouštěl, 
že by se taková situace ještě 
někdy mohla opakovat. Jenomže 
na podzim udeřil covid znovu  
a tentokrát ještě větší silou, takže 
se sportovní život na výkonnostní 
úrovni zastavil podruhé. Fotba-
listy ze severní části Otrokovic to 
může mrzet dvojnásob, protože 
mají své soutěže výborně roze-
hrané – muži v krajském přeboru ze  
3. místa kontrolují špičku tabulky, 
také dorost má z 5. pozice čelo sou-
těže na dostřel, žákovské týmy si 

pak v krajské soutěži tradičně drží 
klidný střed tabulky. Nutno zmínit, 
že i nově hrající záložní tým mladších 
žáků, kterým Baťov zareagoval na 
nadstandardní počet hráčů v této 
kategorii, a přihlášením B týmu do 
okresní soutěže zajistil  všem dosta-
tečné herní vytížení.

Soutěže jsou tedy rozehrány 
slušně, jaké jsou ale plány na jarní 
část sezony? Ty se samozřejmě bu-
dou odvíjet podle aktuální epide-
miologické situace. Úterý 12. ledna 
bylo původně dnem, kdy se hráči 
měli opět začít scházet na společné 
tréninky. Protiepidemický systém PES 
však velí jinak, a tak musí hráči na-
bírat tolik potřebnou fyzičku na jarní 
kola pouze samostatně, na základě 
individuálních tréninkových plánů, 

které dostávají od svých trenérů. 
Prim tak samozřejmě hrají především 
naběhané kilometry ať už ve městě, 
nebo v lese, spousta zejména starších 
hráčů využila ideální podmínky na 
horách k výběhu na běžkách. 

Všichni pevně věří, že první 
březnový víkend, na který jsou 
naplánovaná úvodní kola krajské-
ho přeboru mužů i dorostu, bude 
situace už na takové úrovni, aby se 
fotbalové soutěže mohly začít hrát, 
byť za specifických hygienických 
podmínek. 

A jaké další akce fotbalový klub SK 
Baťov letos chystá? Je jasné, že ně-
které z nich se ze zřejmých důvodů 
letos neuskuteční, což se bohužel 
týká zejména Memoriálu M. Hlobila 
– tradičního mezinárodního turnaje 

mladších žáků. Zrušit jsme museli 
také dva zimní halové turnaje pří-
pravek, o spoustu dramatických sou-
bojů přijdou i naši benjamínci, jimž 
jsme jejich velmi oblíbený halový 
turnaj též museli odvolat. 

Naději na uskutečnění však stále 
ještě živíme u tradičního Turnaje 
osvobození města Otrokovic 
mladších a starších přípravek, jenž 
každoročně pořádáme v květnu,  
v závěru jarní části sezony bychom 
pak rádi uskutečnili Benefiční 
utkání SKB – vs. Výběr kraje JJ, 
na kterém se vedle patrona akce 
 a našeho odchovance Jakuba Ju-
gase organizačně spolupodílíme 
a který jsme museli přesunout  
z  prosincového termínu. 

Pokud  se sezona rozeběhne, pak 
hráči, rodiče a fanoušci klubu nepři-
jdou o oblíbené společné zakončení 
sezony. Na léto chystáme příměstský 
fotbalový kemp, jehož první ročník 
sklidil velký ohlas.

Fotbalový klub SK Baťov tedy s ne-
příznivou epidemiologickou situací 
bojuje, jak jen může, vedení klubu 
využívá všech dostupných možnos-
tí, aby svým členům, a to zejména 
mládežníkům, zajistil sportovní vyži-
tí, kterého tato doba přináší čím dál 
méně. Doufejme, že se epidemii po-
daří brzy zkrotit a že se tak budeme 
moct vrátit tam, kde to máme nejra-
ději – na zelené fotbalové trávníky. 

 Ladislav Bršlica
 za SK Baťov, 1930 z.s.

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice Vyplatíme vám
 až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Potvrzení ekologické likvidace
email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

Drahomír Plšek,

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

SERViS A MOnTÁŽ
PLynOVÝch kOTLŮ

tel.: 777 052 866

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

• Až 1 500 Kč za váš autovrak
• Na místě vystavení protokolu 
   o ekologické likvidaci
• Doprava zdarma

Tel.: 608 749 219 
e-mail: mar1tin@centrum.cz
www. vrakoviste-trebetice.cz

Sk Baťov 1930 i za ztížených podmínek piluje jarní část sezony

Už aby to bylo. Všichni hráči už se těší, až se budou moct opět vrátit na zelené fotbalové trávníky. Foto: archiv Sk Baťov

klusácká Stáj hoPe Otrokovice i v loňském roce zazářila

Úspěšní. Šestiletý Kadet Misi se svým jezdcem Ondrejem Komlóšim (na snímku) 
získali  za loňský rok celkem čtyři medailové umístění.  Foto: karla hubníková
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+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz
www.gyotr.cz

27/2  2021

13–18 hod.

21/1  2021

7.50–13.20 hod.

4/2  2021

9–17 hod.

18/2  2021

9–17 hod.

V pr ípade  uzavren í  ško l  j sme  pro  Vás
ve  výše  uvedených  te rmínech  ONLINE

Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARMA!
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Kde musí řidič zpomalit? Odpo-
věď namalují děti v rámci vý-
tvarné soutěže „Bezpečně na 
silnicích!“, kterou i letos vyhlá-
sila otrokovická radnice. Soutěž 
je určena pro děti z mateřských 
škol, žáky I. tříd základních škol 
v Otrokovicích a Základní školy 
Komenského.

Hlavním posláním soutěže je při-
pomenout nebezpečí na silnicích  
a v ulicích, která hrozí každému, 
kdo nedodržuje pravidla silniční-
ho provozu.  Letos byl vyhlášen 
již dvanáctý ročník. „Dětskou vý-
tvarnou soutěž jsme poprvé vyhlá-
sili v roce 2009. Pilotní ročník neměl 
žádný podtitul, ale v následujících 
letech byl název soutěže vždy do-
plňován konkrétním tématem,“ při-
blížila Renáta Krystyníková, vedoucí 
odboru dopravně-správního, která 
soutěž organizuje.

Podtitul letošního ročníku soutěže 
nese název „Kde musí řidič zpomalit“. 
„Chceme nejmladší generaci vštěpo-
vat bezpečnostní pravidla. Každým 
rokem se zaměřujeme na trochu ji-
nou problematiku. Tentokrát jsme 

zvolili téma, které má děti upozornit, 
že jsou v silničním provozu místa, 
kde musí řidiči motorových vozidel 
zpomalit, např. před školou, před 
vjezdem do obce, před přechodem,“ 
upřesnila pořadatelka.

Děti mohou své práce nakreslit či 
namalovat libovolnou technikou na 
libovolný formát. „Kolektivní práce 
budou z hodnocení vyřazeny,“ upo-
zornila Renáta Krystyníková. 

Soutěžící budou rozděleni do čtyř 
věkových kategorií. Samostatnou ka-
tegorii budou mít děti z mateřské 
školy ve věku 3–5 let, další katego-
rii utvoří předškoláci, dále pak žáci 
1. tříd ZŠ a poslední kategorie je urče-
na pro Základní školu Komenského.

Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek  
26. února. Vyhlášení vítězů vý-
tvarné soutěže a předání ocenění 
se uskuteční další měsíc, konkrétně  
v pondělí 29. března v 16 hodin  
v budově otrokovické radnice, kde si 
je mohou návštěvníci prohlédnout. 
Výstava prací potrvá až do 30. dubna 
ve veřejných prostorách úřadu.

 Romana Pastuszková, 
 tisková mluvčí města

začala soutěž Bezpečně na silnicích
Oblast rozvoje sportu i jeho bu-
doucnost je v Otrokovicích řešena 
dlouhodobě. Zastupitelé schválili 
na prosincovém zasedání doku-
ment Strategický plán rozvoje spor-
tu pro město Otrokovice do roku 
2030. Jeho cílem je specifikovat 
další rozvoj sportovní infrastruktu-
ry, financování sportovních aktivit 
 a možnosti, jakými  dalšími způsoby 
lze podporovat sport ve městě.

Dokument byl během tvorby 
opakovaně projednáván s odborem 
školství a kultury, odborem ekono-
mickým a členy komise mládeže  
a sportu. Na základě jejich připomí-
nek byl upravován a aktualizován 
tak, aby byl uskutečnitelný. Osloveni 
byli také jednotliví sportovní aktéři 
na území města, s nimiž se vedly po-
hovory a zjišťovaly nezávislé názory.

Konečné znění postoupila komi-
se mládeže a sportu k veřejnému 
projednání, které se uskutečnilo 
loni v září v Otrokovické BESEDĚ za 
účasti zástupců sportovních spol-
ků a oddílů a také široké veřejnosti. 
Strategický plán rozvoje projedna-
la i Rada města Otrokovice. „Bez 
sportovního dění si Otrokovice ani 

neumím představit. Máme tady růz-
né druhy sportovišť, mnoho klubů  
a spolků, pořádá se tady celá řada 
vyhlášených sportovních soutěží, 
ale je třeba myslet i na ty, kteří spor-
tují bez nutnosti organizace a jen 
tak si zajdou zaběhat, zajezdit na in-
line bruslích či na kole. A právě toto 
všechno jsme se snažili v dokumen-
tu obsáhnout. V návrhové části jsou 
stanoveny priority rozvoje sportu 
ve městě, hlavní rozvojové lokality 
a označeny prioritní oblasti. Proto 
jsem rád, že plán rozvoje sportu 
byl členy zastupitelstva schválen,“ 
uvedl místostarosta Otrokovic Petr 
Ťopek, který má v gesci sportovní 
oblast.

Dokument je zveřejněn na webu 
města Otrokovice pod záložkou Stra-
tegický plán rozvoje sportu.  (red)

Naleznete jej také zde:

Strategický plán rozvoje sportu byl schválen
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