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Přivítání Elišky proběhlo venku

První miminko roku 2021. Bývá zvykem, že starostka města Hana 
Večerková každým rokem osobně navštíví první narozené otrokovické 
miminko. Tím se letos stala Eliška Černá. Aby bylo možné tuto tradici 
i navzdory koronavirové pandemii dodržet, uskutečnilo se setkání  
venku. Maminka Elišky se jmenuje Ivana Černá a je to její první dítě. 
Jméno s manželem vybírali společně. „Chtěli jsme české jméno, které 
ale zároveň bude mít ekvivalent v cizině, protože s manželem jsme 
dřív hodně cestovali a až to bude možné, plánujeme na cesty brávat 
i Elišku,“ vysvětlila maminka. Eliška je podle jejích slov velice hodné 
miminko, které prakticky jen spí a jí. A i díky tomu může paní Černá stále 
pracovat. „Mé zaměstnání mi to umožňuje, takže v době, kdy Eliška spí, 
se mohu věnovat svému povolání,“ dodala paní Černá. Od starostky 
dostala Eliška zlatou cihličku, hračku a maminka květiny. „Děti jsou ten 
největší dar, jaký nám život dává. Elišce přeji, aby byla zdravá, spokojená 
a obklopená dobrými lidmi a aby se jí na světě líbilo,“ popřála Hana 
Večerková.  (šar), foto: Šárka Šarmanová

Příjmy ve výši 410 191 000 ko-
run, výdaje ve výši 460 138 000 
korun.  To je rozpočet města 
na letošní rok, který schválili 
na únorovém zasedání zastu-
pitelé Otrokovic. Rozpočet je 
tedy sestaven jako schodkový. 
Na jeho úhradu si vzalo město  
třicetimilionový úvěr.

Záměrem vedení radnice při 
sestavování rozpočtu na rok 2021 
bylo zabezpečení chodu města 
podle parametrů rozpočtů z před-
chozích let a zároveň ne příliš velké 
snížení kapitálových výdajů. Vzhle-
dem k úspěšnému vývoji v zadlu-
žení města bylo rozhodnuto, že se  
k financování investic použije tři-
cetimilionový úvěr sjednaný na 
šest let.

„Plánovaný schodek pro roz-
počet na rok 2021 je 50,9 milio-
nu korun. Na jeho úhradu bude 
použit zmíněný úvěr, zlepšený 
hospodářský výsledek roku 2020 
a popřípadě revolvingový úvěr,“ 
uvedl Jaroslav Dokoupil, vedoucí 
ekonomického odboru, který se 
podílel na tvorbě rozpočtu.

Tvorba rozpočtu na rok 2021 byla 
ovlivněna celosvětovou pandemií  
covid-19, která měla na hospo-
daření vliv už loni. Musela být 
přijata restrikce v oblasti výdajů 
tak, aby bylo město dobře při-
praveno na očekávané výpadky 
příjmů, především ze sdílených 
daní. „To se díky včasnému 
uplatnění rozpočtových omezení  
a dodržování přijatých opatření 
podařilo velmi dobře splnit,“ sdě-
lila starostka Otrokovic Hana Ve-
čerková.

Příjmy jsou tvořeny především 
výnosy z daní (sdílené daně, míst-
ní poplatky), nedaňovými příjmy, 

kapitálovými příjmy a dotacemi 
od různých poskytovatelů. Nejvyš-
ší je částka daňových příjmů a činí  
313,523 milionu korun, což je  
76,43 % z celkových příjmů města. 
Nedaňové příjmy jsou například 
příjmy z nájmů, různých služeb, 
odvody od příspěvkových or-
ganizací, obchodních společností, 
sankční platby a podobně. 

Běžné výdaje jsou ve výši 363,557 
milionu korun, což je 78,84 % z cel-
kových výdajů. Tyto výdaje slouží  
k zajištění chodu města, jeho 
příspěvkových organizací a také 
pro podporu sdružení a spolků 
zajišťujících činnosti v sociální 
oblasti, oblasti zdravotnictví, škol-
ství, sportu, kultury a zájmovou 
činnost.

Další částí výdajů rozpočtu 
města je část nazvaná kapitálové 
výdaje (známé pod pojmem in-
vestice), která je v rozpočtu na rok 
2021 ve výši 97,581 milionu a činí 
21,16 % z celkových výdajů.

K letošním nejvýznamnějším ak-
cím patří  oprava fasády budovy 
SENIORu B (7,65 milionu),  výstav-
ba nové budovy a oprava signa-
lizace na dětském dopravním hřišti  
(12,9 milionu), rekonstrukce kou-
paliště (12,5 milionu) a rozšíření 
kapacity hřbitova (6,9 milionu). 
Celkem čítá  návrh 52 položek 
kapitálových výdajů. 

Z minulého období město splá-
cí dva investiční úvěry, které byly 
čerpány na investiční akce (zatep-
lení budovy Školní 1299, Sportovní 
areál Baťov, cyklostezka Otrokovi-
ce–Zlín, vjezd do areálu TOMA). 
Celkový nesplacený zůstatek úvě-
rů k datu 31. 12. 2020 činil 10,615 
milionu korun.
 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Rozpočet na rok 2021 je schodkový, 
město si vzalo na investice úvěr
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• vícejazyčná výuka
• moderní prostředí
• individuální přístup
• málopočetné třídy

Živnostníci, kteří jsou v nájmu 
v městských prostorách, se ne-
musejí letos obávat zvýšení ná-
jemného o inflaci za předchozí 
rok. Inflační navýšení nájemného 
z prostor sloužících k podnikání ot-
rokovická radnice neuplatní. Stejně 
tak se nebude zvyšovat nájemné 
v městských bytech. Tak rozhodli 
členové Rady města Otrokovice.

Na počátku letošního roku zve-
řejnil Český statistický úřad Praha 
průměrnou meziroční míru inflace 
roku 2020, která činí 3,2 %. Inflační 

doložka smluvně umožňuje měs-
tu Otrokovice uplatnit pravidelné 
zvyšování nájemného s ohledem 
na pohyb inflace. 

Nájemné se nebude zvyšovat ani 
u městských bytů. Město pronají-
má celkem 433 bytů. V současné 
době je nájemné stanoveno na 
částku 48,50 koruny za m² a u bytů 
snížené kvality na částku 38,89 
koruny za m² podlahové plochy 
za měsíc. „Členové městské rady 
jednohlasně vyjádřili svůj názor, že 
nájemné o inflaci zvyšovat nebu-

deme. Důvodem je,  že současná 
situace, spojená s koronavirem, se 
může odrážet ve snížených příj-
mech našich obyvatel. Alespoň 
tímto chceme nájemcům měst-
ských prostor ulevit v této ne-
lehké době,“ uvedla starostka 
města Hana Večerková. Dodala 
ještě, že letos se nebude zvyšovat  
o inflaci ani nájemné a pachtovné 
za pozemky, které město pronajímá  
a propachtovává k soukromým 
nebo podnikatelským účelům. 
 (pas)

Radnice nebude podnikatelům letos zvyšovat nájemné

Pokud si bude chtít majitel po-
zemku na území města vybu-
dovat na své náklady parkovací 
místo, otrokovická radnice mu 
přispěje částkou 10 tisíc korun. 
K těmto účelům je vyčleněna 
pro letošní rok částka 250 tisíc 
korun. Zájemci mohou finanční 
příspěvek žádat od poloviny le-
tošního března.

Dotace bude poskytována na 
vybudování parkovacích stání na 
soukromých pozemcích přilehlých 
k stavbám rodinných domů. „Dota-
ce je stanovena paušálně na jedno 
parkovací stání, přičemž schválený 

program připouští financovat maxi-
málně dvě parkovací stání na jednu 
bytovou jednotku související stavby 
rodinného domu,“ upřesnil vedoucí 
odboru rozvoje města Erik Štábl. 

Zájemce může o příspěvek požá-
dat po vybudování parkovacího 
místa a v žádosti doloží požadované 
přílohy. Odbor rozvoje města poté 
žádot vyhodnotí a  následně před-
loží radě města ke schválení.  „Město 
se snaží vytvářet pro občany takové 
podmínky, aby byli lidé spokojení. 
Do toho spadá i řešení parkování 
aut na území města. Ne každý vlast-
ní u svého bydliště pozemek a má 

možnost zajistit si vlastní parkování. 
To se týká zejména obyvatel, kteří žijí  
v bytových domech. Věřím, že pod-
pora výstavby vlastních parkovacích 
stání  povede k omezení potřeby 
parkování na místních komunikacích 
města,“ vysvětlila starostka Hana Ve-
čerková důvody, proč opakovaně vy-
čleňuje radnice peníze na tyto účely. 
Začít posílat žádosti mohou žadatelé 
od 15. března do 30. listopadu 2022. 
„Dotace budou poskytovány do 
vyčerpání vyčleněných finančních 
prostředků,“ upozornil Erik Štábl. 
 Romana Pastuszková,

 tisková mluvčí města

Město poskytne lidem dotaci na výstavbu parkovacích míst

V Otrokovicích zůstává většina dět-
ských hřišť i přes doporučení vlá-
dy otevřená. Jedná se především 
o dětská hřiště volně přístupná 
na sídlištích, oplocená hřiště pří-
stupná nejsou. „Rozhodli jsme se 
hřiště neuzavírat, ale chtěla bych 
tímto apelovat na občany, aby do-
držovali vládní opatření. Rodiny  
s dětmi by měly dodržovat patřičné 
rozestupy a používat respirátory, 
chirurgické roušky či nanoroušky. 
Je to na odpovědnosti každého  
z nás a věřím, že nikdo nebezpe-
čí onemocnění covid-19 nepod-
ceňuje. Uzavřením škol a mateř-
ských školek se však zkomplikovala 
mnoha rodinám situace a možnos-
tí, jak trávit volný čas s dětmi na 
čerstvém vzduchu, není mnoho,“ 
vysvětlila starostka města Hana 
Večerková.

Dodržování opatření kontrolují 
strážníci. „Hlídky působí hlavně 
preventivně. Pokud by se však 
situace zhoršovala a docházelo by 
k větší kumulaci lidí na dětských 
hřištích, zvažovali bychom další 
postup, včetně jejich uzavření. 
Věřím, že nebude nutné k tomuto 
přistoupit,“ dodala starostka. (red)

neoplocená hřiště 
zůstávají otevřená

In
z

e
r

c
e



Vážení čtenáři, 
v době přípravy letošního březnové-
ho čísla Otrokovických novin uply-
nul rok, který většině z nás změnil 
život. Rok života s neviditelným 
nepřítelem. Z pohledu krizového 
řízení to byl rok, který před tým lidí 
na radnici postavil mnoho situací, 
na které nikdo neznal recept. 

Ve čtvrtek 12. března 2020 vlá-
da poprvé vyhlásila nouzový stav 
z důvodu pandemie a starostka 
města svolala v souladu se zákonem 
jednání krizového štábu obce s rozší-
řenou působností (ORP). Od tohoto 
okamžiku se začal odvíjet sled udá-
lostí a rozhodnutí, které naše město 
i ostatní obce ve správním obvodu 
ORP vedly úskalími, jaká nikdo z nás 
nezažil. Postupně se ukazovalo, že 
ani platné zákony a předpisy ne-
myslely úplně na všechno a vznikaly 
tak situace, kdy vedení města, ale  
i ostatní občané byli nuceni hledat 
nová řešení a ve svých rozhodnu-
tích improvizovat s plným vědomím, 
jakou na sebe berou odpovědnost. 
Nikdo z nás netušil, co nás čeká. 
Zprávy ze sdělovacích prostředků 
byly hodně znepokojující a pesimis-
tičtější scénáře byly docela hrozivé.

Jen namátkou – z počátku 
se řešil nedostatek ochranných 
prostředků, způsoby informování 
obyvatel, prioritním tématem byla 
ochrana nejohroženějších skupin 
obyvatel, zejména klientů zařízení 
pro seniory, ale také osamělých 
starých občanů. Bylo nutné zor-
ganizovat činnost pracovníků města  
i dobrovolníků, kteří vypomáhali  
v sociálních službách jak terénních, 
tak i v zařízeních sociální péče. Po 
uzavření škol se organizovala péče 
o děti pracovníků ve zdravotnictví 
 a složek Integrovaného záchranné-

ho systému bydlících na území ORP. 
Pro tyto děti byl zřízen v ZŠ T. G. Ma-
saryka provoz tzv. krizové školy, kte-
rý je při nouzovém stavu zajišťován 
dodnes. 

Oddělení krizového řízení 
městského úřadu se na dlouhou 
dobu stalo střediskem distribuce 
ochranných prostředků dodávaných 
státem pro ordinace lékařů, zařízení 
sociální péče a školy. Snad jen pro 
ilustraci – od začátku epidemie do 
dnešní doby prošlo pracovištěm 
krizového řízení téměř 150 000 ks 
roušek a respirátorů, tisíce kusů 
rukavic, ochranných obleků a štítů 
a také stovky litrů dezinfekčních 
prostředků. Tyto věci přiváželi hasiči 
z počátku ve dne i v noci ve velkých 
baleních. Bylo potřeba je následně 
nachystat podle přesně určených 
rozdělovníků a předat adresátům. 

Od té doby jsme se všichni mnohé-
mu naučili, pominul nedostatek 
ochranných prostředků a mnoho 
situací, které pro nás byly nové, dnes 
řešíme jako běžné. Přesto je dobré 
si připomenout, že po celou dobu 
se nezastavil ani normální život  
a přinášel úkoly, které je potřeba ře-
šit takříkajíc covid – necovid. 

Dnes i ten největší optimista vidí, 
že nás koronavirus bude ještě ně-
jakou dobu doprovázet a budeme 
s ním muset umět žít. Uplynulý 
rok, plný nejistoty, špatných zpráv 
a zjitřených vztahů, se bezpochy-
by negativně podepsal na náladě 
mnohých z nás, a tak je možná 
pravý čas na to zamyslet se, co 
sami za sebe můžeme udělat pro 
lepší náladu. 

Věřím tomu, že blížící se jaro 
nám k tomu bude tím nejlepším 
pomocníkem. Petr zakopal,
 vedoucí oddělení krizového řízení

Peníze ze sbírky otrokovice pomáhají 
potřebným putovaly pěti organizacím

oTRokovické noviny
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Žádosti o informace, stížnosti, 
podněty a petice. To vše eviduje 
oddělení kanceláře starosty ot-
rokovického městského úřadu. 
Loni přišlo na město 46 žádostí  
o informace, 18 stížností a přes 300 
podnětů. Petice splňující zákonné 
náležitosti byly podány dvě.

„Co se podnětů týká, statistiku 
výrazně ovlivnila služba Hlášení 
závad. Loni se v této aplikaci sešlo  
261 podnětů. Ty se týkaly nejčastěji 
poškozeného dopravního značení, 
veřejné zeleně, veřejného osvět-
lení, černých skládek, autovraků 
a další, “ uvedla Hana Jiránková 
z kanceláře starostky, která tuto 
aplikaci spravuje. 

Nejvíce podaných stížností  
a podnětů se týkalo dopravy, po-

zemních komunikací, parkování, 
činnosti městského úřadu, úklidu 
veřejného prostranství nebo sou-
sedských vztahů či bezdomovec-
tví. „Jedná se většinou o opakující 
se problémy, které se město pře-
devším s technickými službami 
snaží okamžitě řešit. Jsme rádi, 
že si občané všímají nedostatků 
ve městě a upozorňují nás na ně, 
protože při velikosti našeho města 
není v našich silách registrovat 
všechny závady,“ sdělila vedoucí 
kanceláře starostky Lenka Kvapi-
lová.

Došlé žádosti se týkaly  
převážně výkonu přenesené pů-
sobnosti města, kopií dokumen-
tů ze správních spisů a informací  
o správních řízeních.  (red)

Více než sto tisíc korun poslaly 
společnosti z Otrokovic a okolí 
na konto veřejné sbírky vyhlá-
šené městem Otrokovice. Své 
příspěvky na sbírkový účet 
zasílali i obyvatelé z řad ve-
řejnosti. Peníze putovaly pěti 
organizacím, které pomáhají 
znevýhodněným lidem či dětem.  
O rozdělení jednotlivých částek 
rozhodli otrokovičtí zastupitelé. 

Sbírka se od roku 2018 koná pod 
hlavičkou města Otrokovice ve 
spolupráci s otrokovickou Nadějí.  
V tento rok se podařilo vybrat více 
než 290 tisíc, následující rok přesáhla 
výše sbírky 370 tisíc. Loňskou sbírku  
výrazně ovlivnila pan-
demie covid-19, která 
neumožnila uspořá-
dat tradiční akci, kde 
lidé přispívají na sbírku 
nákupem občerstvení. 
Peníze bylo možné 
poslat pouze na spe-
ciálně zřízený účet.  
I přesto všechno se na 
něm sešlo krásných 
101,4 tisíce kroun. 
„Chci poděkovat všem dárcům, kteří 
zaslali na sbírku příspěvek, přestože 
je tato doba kvůli téměř rok trvající 
pandemii ekonomicky nestabilní. 
Peníze dostali ti, kteří je opravdu po-
třebují,“ vzkázala starostka Otrokovic 
Hana Večerková.

Zastupitelé města rozhodli, že 
peníze budou rozděleny mezi pět 
organizací. Otrokovická NADĚJE ob-
držela 40 tisíc korun, z nichž polovinu 
dostala NADĚJE, pobočka Otrokovi-
ce, která poskytuje sociální služby pro 
lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením. Druhou polovinu získa-
la Naděje, otrokovická o. p. s., která 

vytváří pracovní příležitosti pro lidi 
se zdravotním postižením. 

Olomoucká ŠANCE, která je pří-
jemcem prostředků ze sbírky Po-
máháme potřebným a Otrokovice 
pomáhají potřebným již od samého 
počátku díky iniciativě paní Zdeny 
Wasserbauerové, obdržela 20 tisíc ko-
run. Jejich posláním je humanizovat 
náročnou protinádorovou léčbu dětí 
a usnadňovat návrat dětí do běžného 
života.

Dalších 20 tisíc korun putovalo na 
veřejnou sbírku humanitární a chari-
tativní akce pro předčasně narozené 
děti, pro neonatologii nemocnice  
T. Bati ve Zlíně.  Příspěvek města ze 

sbírky bude použit na 
financování konkrét-
ní rodiny z Otrokovic, 
která má postižené 
dítě z důvodu před-
časného narození.

Novým příjemcem 
finančního daru byl 
Nadační fond dětské 
onkologie Krtek při Kli-
nice dětské onkologie 
FN Brno, kde jsou léče-

ny s nádorovým onemocněním děti 
z celé Moravy. Fond získal ze sbírky 
16 400 korun. Dalších pět tisíc korun 
obdržela nadace Národ dětem sídlící 
při pražské nemocnici Motol, která  
mimo jiné financuje  výzkum léčby 
dětských onkologických onemocně-
ní. „Doufám, že pandemie konečně 
začne ustupovat a další ročník akce 
Otrokovice pomáhají potřebným 
se bude moci uskutečnit bez výraz-
nějšího omezení. Pokud se toto přání 
splní, můžete se na letošní ročník těšit 
tradičně v pátek před první adventní 
nedělí,“ řekla Hana Večerková.

 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Letos se město opět připravuje na 
udělení dvou významných oceně-
ní, a to titulu Osobnost města Ot-
rokovice a Ceny města Otrokovice 
pro rok 2021. Své návrhy mohou 
na radnici zasílat i občané, až do  
29. dubna.

Návrhy na udělení titulů mohou 
podávat jednotlivci, skupiny lidí  
i právnické osoby.  Každý z nich 
musí   obsahovat stručný životopis 
nominované osoby a odůvodnění 
návrhu. Osobnost města Otrokovi-
ce pro rok 2021 se uděluje žijícím 
osobnostem za významný přínos 
pro rozvoj města a jeho propagaci.  
O tom, kdo ocenění získá, budou 
na základě návrhů rozhodovat ot-
rokovičtí zastupitelé.

Titul Osobnost města je v Ot-

rokovicích udělována již od roku 
2001. Loni ji získal výtvarník a pe-
dagog Emil Sláma, v roce 2018 ji 
získala za dlouhodobé působení  
v kulturní sféře Ludmila Brázdilová 
a archeolog Pavel Onderka. 

Obě ocenění se tradičně udě-
lují při oslavách ke dni vzniku 
samostatného Československa. 
Loni se slavnost kvůli epidemio-
logické situaci konat nemohla.  
Pokud to letos situace dovolí, bude  
se slavnost konat již v tradičním 
termínu, a to 27. října 2021 v Otro-
kovické BESEDĚ. 

Formuláře pro podání návrhu 
naleznete na www.otrokovice.cz, 
další informace poskytne Hana Ji-
ránková, e-mail: jirankova@muot-
rokovice.cz.  (šar)

osobností města byl loni Emil Sláma. kdo bude letos?

Logotyp OtrOkOvicE pomáhají potřebným 1. Logotyp OtrOkOvicE pomáhají potřebným 2.

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

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

Úřad loni přijal 18 stížností a více než 300 podnětů
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Už tento měsíc se začne na 
úpravě přechodu pro chod-
ce, který se nachází v Kvít-
kovicích, těsně za křižovatkou  
u hasičské zbrojnice. Radnice tak 
reagovala na stížnost místních 
obyvatel, podle nichž je tento 
přechod nebezpečný zejména 
pro děti. 

Přechod bude nasvícen dvě-
ma sloupy veřejného osvětlení 
a dalšími bezpečnostními prvky. 
Změn dozná i přilehlé okolí.  
 V současné době se v okolí pře-
chodu nachází asfaltobetonová 
komunikace, chodníky, zpevněné 
a zatravněné plochy. Po stavebních 
úpravách se chodníky stanou bez-
bariérové, budou osazeny nové 
silniční obrubníky a přefrézová-
na část silnice, což přispěje ke 
zlepšení odtoku vody. „Obyvate-
le trápilo, že přecházení frekven-
tované silnice bez osvětleného 
přechodu není zejména pro děti 

bezpečné. Tento požadavek byl 
prověřen bezpečnostní inspekcí, 
která shledala určitá rizika. Re-
konstrukcí daného místa budou 
tato rizika odstraněna,“ vysvětlila  
Renáta Krystyníková, vedoucí od-
boru dopravně-správního. 

Se zahájením prací se počítá 
v měsíci březnu a podle plánu 
by měly být ukončeny do konce 
května. „S výstavbou a stavební-
mi úpravami spěcháme, neboť  je 
komunikace dočasně dopravně 
omezena z důvodu dostavby 
jihovýchodního obchvatu D 55,“ 
uvedl Erik Štábl s odboru rozvoje 
majetku.

Na rekonstrukci vyčlenilo 
město finance ze svého rozpočtu. 
„Nicméně v tuto chvíli se  uchází-
me o dotaci. Výstavba přechodu, 
osvětlení a přidružených chodní-
ků je vyčíslena přibližně na milion 
korun,“ uvedla starostka Otrokovic 
Hana Večerková.  (pas)

Dopravní kvíz

vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:
a) 1. modré, 2. zelené, 3. červené
b) 1. zelené, 2. červené, 3. modré
c) 1. červené, 2. modré, 3. zelené
 (Správnou odpověď najdete na str. 12)

Ještě měsíc mají lidé na to, aby za-
platili poplatky ze psů. Stejně jako 
je tomu u poplatků za komunální 
odpad, nejsou ani v případě poplat-
ků ze psa doručovány do schránek 
poštovní poukázky. 

Sazby poplatků jsou stanoveny 
ve  stejné výši jako v  uplynulých 
letech, tedy v rozmezí  80–1 000 
korun za jednoho psa.  Poplatek ze 
psů musejí od loňského roku zapla-
tit také cizinci mající trvalý pobyt 
na území města. Povinnost platit 
poplatek se vztahuje na psa starší-
ho tři měsíce. Splatnost může být 
rozdělena do dvou pololetí.  Pokud 

sazba nepřevyšuje 400 Kč, platí se 
poplatek jednorázově ve lhůtě do 
30. dubna daného roku, překra-
čuje-li částka  400 Kč, platí se ve 
dvou splátkách, první do 30. dub-
na, druhá do 31. října. „Pokud není  
v termínu splatnosti splněna poplat-
ková povinnost, správce poplatku 
může neuhrazený poplatek navýšit 
až na trojnásobek,“ upozornila ve-
doucí oddělení správy místních po-
platků Ilona Svozilová.

Vzhledem k pandemické situaci  
radnice upřednostňuje platbu po-
platků bezhotovostním převodem na 
účet města. Lidé mohou také zažádat, 
aby byli na uhrazení poplatků každo-
ročně upozorněni e-mailem. Pokud si 
neschovali číslo účtu a variabilní sym-
bol, případně mají další nejasnosti, 
mohou zavolat na:  577 680 221 nebo  
577 680 111, či  e-mailem: bartolo-
meu@muotrokovice.cz.  (šar)

Další informace naleznete zde:
 

Povinnost zaplatit poplatek se vztahuje 
i na štěňata starší 3 měsíce. 
 ilustrační foto: Pixabay

na zaplacení poplatků ze psů zbývá měsíc Dětský filmový festival se letos odehraje nadvakrát

Přechod v kvítkovicích bude bezpečnější 

Propadnuté řidičské nebo 
profesní průkazy či technické 
prohlídky vozidel se prodlu-
žují o 10 měsíců. Prodloužení 
se týká dokladů propadlých  
v období od 1. září 2020 do  
30. června 2021. Platnost čes-
kých průkazů, technických 
prohlídek či licencí je prodlou-
žena o 10 měsíců v celé Evrop-
ské unii ode dne jejich původní 
platnosti. 

Prodloužení platnosti dokladů je 
dalším krokem ke snížení mobility 
občanů v rámci protiepidemických 
opatření proti covidu-19. Lidé 
mohou evropské nařízení využívat 
od 6. března 2021. Prodloužení se 
vztahuje i na řidičské průkazy,  jejichž 
platnost byla již jednou prodloužena   
o sedm měsíců od konce platnosti. 
Jednalo se o řidičské průkazy  
s koncem platnosti v období od  

1. února 2020 do 31. srpna 2020. 
Tyto řidičské průkazy mají platnost 
prodlouženou o 6 měsíců nebo do 
1. července 2021 podle toho, co na-
stane později.

 To znamená, že řidičský průkaz, 
jemuž už byla jednou platnost 
prodloužena dle nařízení 2020/698 
např. do 25. října 2020 (tj. platnost 
v řidičském průkazu je 25. března 
2020), je platný do 25. dubna 2021, 
ale při zohlednění druhé možnosti je 
platný až do 1. července 2021.

V současné situaci je důležité, 
aby lidé mohli ještě více omezit 
své kontakty a mimo domov řešili 
opravdu jen to nejnutnější. Pokud 
se řidiči přesto rozhodnou svůj pro-
padlý řidičský průkaz vyřídit, s ohle-
dem na epidemiologickou situaci je 
nutné využívat objednávkový sys-
tém městského úřadu či se objednat 
telefonicky.  Romana Pastuszková,

 tisková mluvčí města

Platnost řidičáků i STk kontrol   
je prodloužena o 10 měsíců

Tradiční Zlín Film Festival se letos 
odehraje ve dvou termínech. Jarní 
část bude od 28. května do 1. červ-
na a jen online formou, druhá bude 
již v obvyklém formátu, a  to od  
9. do 15. září. Tématem letošního 
ročníku je literatura ve filmu.

I když se loňský jubilejní 60. 
ročník uskutečnil kvůli nepříznivé 
pandemické situaci až na podzim  
a i dosavadní situace naznačuje opa-
kování podobného scénáře, rozhodli 
se organizátoři projektu zcela neu-
stoupit od jarního termínu. „Jsme 
totiž přesvědčeni, že festival už má 
své pevné místo v jarním světovém 
festivalovém kalendáři a nechceme, 
aby to bylo jinak. Navíc je festival 
spojený s dětmi a rodinou, a proto 

k oslavám Dne dětí 1. června už ne-
odmyslitelně patří,“ řekla výkonná 
ředitelka Jarmila Záhorová.

V první části festivalu jsou plánová-
ny v on-line prostoru projekce fil-
mů s odborným úvodem. Součástí 
podzimní části již budou klasické 
projekce soutěžních i dalších filmů 
a doprovodný program. Uskutečnit 
by se měla i tradiční aukce filmových 
klapek či festivalový půlmaraton.

Tématem letošního ročníku 
bude literatura ve filmu. S letoškem 
jsou totiž spojena výročí prvních 
filmových adaptací knižních best-
sellerů. Před 20 lety spatřily světlo 
filmového světa první díly sérií Harry 
Potter  od J. K. Rowlingové nebo Pán 
prstenů od J. R. R. Tolkiena.  (šar)

V Otrokovicích bylo otevřeno další 
odběrové místo pro antigenní 
testování covid-19. 

Doposud mohli lidé chodit na 
Městskou polikliniku Otrokovi-
ce. Nové testovací místo bylo 
od března otevřeno také  v prů-
myslové zóně mezi Otrokovicemi  
a Napajedly, v areálu Agro-

podniku, v ulici Kvítkovická 1386.
 Provozní doba je každý všední 

den od 7 do 17 hodin, objednání 
je možné online na webových 
stránkách www.covidtestzlin.cz, 
tel.: 778 979 898.

Zdravotní pojišťovny hradí an-
tigenní testování každé tři dny.

 (red)

Druhé odběrové místo je v areálu Agropodniku
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Vladimír Plšek pracuje v Tech-
nických službách Otrokovice 
už neuvěřitelných 30 let, z toho 
20 roků jako jednatel.  Jak moc 
se za tu dobu technické služby 
změnily?
Hodně. Vše se neustále vyvíjí,  
a především technika. Například před 
třiceti lety, kdy jsem do technických 
služeb nastoupil, tu nebyla jediná 
rotační sekačka na trávu. Měli jsme 
pouze pár ručně vedených lištových 
sekaček, takže tráva se doslova ne-
chávala vyrůst na seno a teprve poté 
se mohla sekat. Dnes máme k dis-
pozici 12 profesionálních rotačních 
sekaček. A obrovský posun je vidět 
především v odpadovém hospodář-
ství. Dříve veškeré nakládání s komu-
nálním odpadem spočívalo v jeho od-
vozu na skládku. Dnes provozujeme 
systém výrazně zaměřený na třídění 
odpadů. Ve městě postupně vzniklo 
více než 200 stanovišť s téměř tisí-
covkou nádob na sběr využitelných 
odpadů. Postavili jsme patnáct 
sběrných dvorů a troufám si říci, že 
tak hustou síť sběrných dvorů jako 
Otrokovice nemá žádné jiné město 
v Česku. Pro občany to představuje 
výrazný komfort, protože v docház-
kové vzdálenosti mohou ekologicky 
zlikvidovat veškerý odpad ze svých 
domácností a zahrad.

Jak moc se musel změnit i celý 
systém následného zpracování 
odpadů?
 Bylo nutno vybudovat řadu zařízení, 
která sice vidět nejsou, protože jsou 
umístěna v areálu technických služeb, 
ale pro fungování odpadového systé-
mu města jsou zcela zásadní. Jedná se 
zejména o třídicí linku, kompostárnu, 
plochy pro zpracování stavebních  
a dřevních odpadů, sklady na ne-
bezpečné odpady a elektroodpady.  
A tato zařízení bylo nutno vybavit 
potřebnou technikou. 

Jak jsou na tom Otrokovice s tří-
děním odpadu?
Myslím si, že jsou v tomto směru po-
měrně napřed. Aktuálně naši obyva-
telé třídí zhruba 40 % odpadů. Ale 
budeme muset ještě přidat, protože 
podle nového odpadového zákona 
musíme v roce 2025 vytřídit 60 % od-
padů a od roku 2030 už bychom na 
skládku neměli vozit žádný nevytří-
děný komunální odpad. Domnívám 
se, že to není nereálné, nicméně záleží 
především na zodpovědném přístu-
pu všech našich občanů. Technické 
služby se jim v tomto směru snaží 
vytvořit komfortní podmínky, a to 
jak hustou sítí sběrných dvorů, tak  
i narůstajícím počtem stanovišť a ná-
dob na tříděný odpad. Ale to hlavní je 
opravdu na lidech.

Takovou novinkou ve městě jsou 
červené nádoby na kovový odpad. 

Je to jedna z těch cest, jak ještě více 
snížit objem směsného odpadu?
Víceméně ano. Nádoby na kovový 
odpad jsme začali ve městě rozmis-
ťovat již loni a do dvou let chceme, 
aby byly rozmístěny po celém městě. 
Kromě toho sledujeme kapacitu sou-
časných sběrných nádob a v místech, 
kde již nestačí, přidáváme další. Li-
dem se tedy snažíme nabídnout 
kompletní servis. Takže by se dalo 
říci, že aktuálně vše, co se dá třídit, 
třídíme. To, co bychom ještě rádi zin-
tenzivnili, je zahradní odpad.

Jakým způsobem toho chcete 
dosáhnout?
Jednou z možností bylo zavést hně-
dé popelnice na bioodpad, jako je 
tomu například v sousedním Zlíně. 
Jenomže opět bychom řešili problém 
s náklady na jejich svoz, které nejsou 
malé. Proto jsme šli druhou cestou,  
a to pořízením kompostérů, které na-
bídneme za symbolickou cenu našim 
občanům. Lidé tak dostanou možnost 
kompostovat odpad na  zahradě  
a vyrobit si vlastní kompost. Podařilo 
se nám získat státní dotaci na nákup 
1 050 kompostérů. Momentálně běží 
výběrové řízení na dodavatele, takže 
někdy na podzim bychom je mohli 
předávat těm, kteří o ně projeví zá-
jem. A já doufám, že bude velký. Přece 
jenom kompost je jedno z nejlepších 
hnojiv. Máme spočítané, že ročně by 
se mohlo díky kompostérům zužit-
kovat až 500 tun zahradního odpadu. 
A to je právě ta cesta, jak ještě mů-
žeme zvýšit třídění v našem městě  
a dosáhnout tak požadovaných cílů.

Vy sám třídíte zodpovědně od-
pady?
Samozřejmě (smích). Přímo před mým 
domem stojí stanoviště na využitelné 
odpady, takže vzorně třídím.

Asi není nic neobvyklého, že se 
stále najdou lidé, kteří dávají do 
tříděného odpadu to, co nemají. 
Našla se tam někdy nějaká oprav-
du „perlička“?
Jednou se objevily na třídicí lince os-

tré náboje ze samopalu. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo, ale samozřejmě 
jsme museli povolat policejní pyro-
techniky.

Technické služby, to nejsou jenom 
odpady. Co vše tedy máte ještě na 
starost?
No málo toho není. Kromě odpadů, 
které tvoří asi 30 % naší činnosti, 
je to i údržba místních komunika-
cí. Staráme se o 80 km chodníků  
a 60 km silnic včetně uličních vpus-
tí a dopravního značení. Prakticky 
pečujeme o celý veřejný prostor od 
laviček přes odpadkové koše, vývěsní 
skříňky, fontány, prvky protipovod-
ňové ochrany města až po dětská 
hřiště. Těch je ve městě více než  
80 a vedle pravidelné údržby a oprav 
zajišťujeme i rekonstrukce vybraných 
hřišť. Pro zajímavost – pro splnění 
hygienických norem v nich musíme 
každé dva roky vyměnit 200 t písku. 
Nezbytnou službou je provádění 
úklidových prací i údržba veřejného 
osvětlení, které čítá více než 2 000 
svítidel, sedm světelných křižova-
tek a spousty vánočního osvětlení  
a výzdob. Dále je to veřejná zeleň. 
Udržujeme 90 ha ploch zeleně, což 
obnáší nejenom sečení trávníků, ale 
také úklid listí, prořezávky a kácení 
dřevin, výsadbu nových stromů  
a péče o květinové záhony, kterých 
máme ve městě hodně. Ale díky 
vlastnímu zahradnictví si převážnou 
část květin vypěstujeme sami. A po-
slední činností je správa městského 
hřbitova. Ten aktuálně prochází vý-
znamnými úpravami. Loni se podařilo 
zrekonstruovat hlavní přístupovou 
komunikaci k pietní síni, letos je 
v plánu dokončení rozšíření hřbitova 
a rekonstrukce parkoviště.

To je poměrně široký záběr. Kolik 
na to všechno mají technické služby 
zaměstnanců?
Abychom to všechno zvládli, za-
městnáváme 80 stálých pracovníků 
a dalších zhruba 20 brigádníků a pra-
covníků na zkrácené úvazky. 

A je to dostačující?
Samozřejmě že i nám by se hodilo 
pár rukou navíc, ale limity městského 
rozpočtu jsou neúprosné. Nicméně si 
myslím, že v rámci možností to zvlá-
dáme. I když je mi jasné, že vždy se 
najde někdo, kdo nám bude vyčítat, 
že například málo sečeme, což je asi 
věčné téma.

Jak jste třeba zvládli letošní zimu, 
stačil vám posypový materiál?
Lidé si v posledních letech zvykli na 
to, že zima bývá hodně mírná. Letos 
tomu bylo jinak. Takže jsme samo-
zřejmě spotřebovali podstatně více 
soli než v předešlých letech. Ale 
řeknu vám, že mnoho nechybělo  
a byli jsme takzvaně na suchu. V úno-
ru, kdy přišla ta velká ledovka, jsme 
čekali na objednanou sůl z Německa. 
Ale kvůli koronavirovému opatření 
uvázly kamiony na hranici a sůl se sta-
la nedostatkovým zbožím. Takže být 
o něco delší zima, asi bychom neměli 
čím solit. 

Patříte k těm lidem, kteří naslou-
chají názorům druhých, co by se 
dalo ve městě ještě vylepšit?
To k tomu patří. Stejně tak musím 
neustále sledovat novinky, protože 
doba jde rychle dopředu a vše se 
neustále vyvíjí. Mě osobně baví ob-
last zahradnictví, což vychází z mé 
profese agronoma, a právě v této ob-
lasti se každoročně objevuje spousta 
novinek. Jednou z nich jsou například 
letničkové záhony z přímého výsevu.

Musím říct, že právě ty se mi ve 
městě moc líbí a nejsem sama.
Děkujeme. A mohu vám prozradit, že 
letos plánujeme  tzv. motýlí louky. Do 
trávníků v některých parcích vysází-
me skupiny květin i keřů, které jsou 
atraktivní pro motýly i další druhy 
hmyzu. Jestli se nám to podařilo, 
uvidíme až příští rok v létě.

Říkal jste, že vás baví oblast za-
hradnictví. Jak jste na tom vy sám? 
Zahradničíte?
Jsem takový zahradník a chovatel 
amatér (smích). Na své zahradě pěs-
tuji hlavně okrasné stromy a keře.  
A spoustu volného času věnuju netra-
dičnímu, ale velmi zajímavému koníč-
ku, kterým je chov papoušků. Pro ně 
tam pěstuji slunečnici, proso a jiné 
laskominy (smích).

Blíží se jaro, lidé si budou chtít 
osázet záhony a truhlíky. Za-
hradnictví technických služeb na-
bízí také prodej sazenic obyvatelům 
Otrokovic. Máte už představu, jak 
to bude letos? 
Bude záležet na tom, jestli nám to 
vládní nařízení umožní či ne. Víme, 
že lidé z okolí Baťova jsou na to zvyklí 
a rád bych jim vzkázal, aby si zase 
přišli. Ale já to opravdu nevím a dost 
možná, že to, co máme pro ně před-
pěstované, přijde vniveč. 
 Šárka Šarmanová

vladimír Plšek: Tak hustou síť sběrných dvorů nemá žádné jiné město v Česku

na pracovišti. Ve vedení technických služeb je Vladimír Plšek už dvacet let. 
 Foto: Šárka Šarmanová
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SPoLEČEnSkÁ kRonikA

Dne 16. února by oslavil 90. narozeniny pan karel SEDLÁČEk 
a 2. března jsme si připomněli 17 let od jeho úmrtí. S lás-
kou a úctou vzpomínají synové Karel a Jiří.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut. Dne 17. února 
uplynulo 10 let, co nás opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička, paní Marie STRÁnSkÁ.  
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 22. února uplynul rok, kdy nás opustil 
pan Jaroslav hoRÁk a dne 3. dubna vzpo-
meneme 3. smutný rok od úmrtí pana  
Mgr. Jaroslava hoRÁkA. S láskou vzpomíná 
celá rodina. 

Dne 23. února uplynuly dva smutné roky, co nás navždy 
opustil náš nejlepší tatínek, dědeček a tchán Jaroslav 
PRokEŠ. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná 
dcera s rodinou.

Dne 26. února uplynuly čtyři roky od úmrtí našeho tatínka 
a dědečka, pana Petra kRAvÁČkA. S láskou vzpomínají 
dcera a syn s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnuj-
te mu vzpomínku.

Posledního února uběhl rok, co nás navždy 
opustila naše maminka, babička, prababič-
ka a teta, paní Malvína hyBnERovÁ. A dne  
11. března tomu byly už tři roky, co jsme se 
naposledy rozloučili s naším tatínkem, dě-

dečkem, pradědečkem a strýcem, panem Františkem hyBnEREM. Na 
oba s láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina.

Dne 3. března tomu bylo pět let, co zemřel můj manžel  
Antonín GAJDoRuS. Vzpomíná manželka Věra.

Dne 3. března uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás opustil pan 
Antonín RuSzELÁk. S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 3. března uplynulo 6 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pan František 
MATuLík. S láskou vzpomínají manželka Bohumila a dce-
ry s rodinami.

Dne 4. března uplynulo již 8 let od úmrtí naší drahé ma-
minky, babičky, prababičky, paní Marie kARLíkové.  
S láskou vzpomíná syn Josef a celá rodina.

Dne 6. března uplynulo šest let od náhlého úmrtí našeho 
tatínka, manžela a dědečka, pana Emila MAŘíkA. S lás-
kou vzpomíná manželka Božena, syn Karel a dcery Lenka  
a Vendula s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu s námi tichou vzpomínku.

Dne 9. března jsme se připomněli 8. výročí úmrtí pana 
Jaroslava LAciGy. S úctou a láskou vzpomíná syn Jaro-
slav s manželkou, vnoučata Jaroslav a Nikola. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 13. března uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil náš  
milovaný manžel,  tatínek a dědeček Toník MALiňÁk.  
S láskou vzpomíná celá rodina.    

Dne 18. března uplynulo 18 let od úmrtí pana Jaroslava 
MAchALy, jenž skonal ve věku nedožitých 64 let. Stále 
vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Dne 18. března jsme vzpomněli 22. výročí úmrtí pana 
Arnošta BRÁzDiLA. Stále s láskou vzpomíná manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Dne 20. března uplyne rok, co nás navždy opustila naše 
drahá maminka, babička a prababička, paní Jarmila  
vyoRALovÁ. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinou.

Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít stále v srdcích těch, 
kteří mě nepřestanou milovat. Dne 20. března uplyne rok, 
kdy nás opustil milovaný tatínek, dědeček a obětavý přítel 
František PAvELkA. S láskou na něj vzpomíná celá rodina. 

Dne 20. března uplyne 9 let od úmrtí pana vladislava 
MATuLíkA. S láskou stále vzpomínají manželka Anna  
a dcery Marcela a Ivona s rodinami.

Dne 21. března uplyne 1 rok, co nás navždy opustila naše 
manželka, maminka, babička a prababička, paní Jarmila 
RAČickÁ. S láskou vzpomíná manžel Vladimír, synové Ja-
romír  a Vladimír s rodinami.

Dne 31. března by se dožil náš tatínek, dědeček, praděde-
ček, pan Emil TRnkA, 110 let. Za tichou vzpomínku děkují 
dcery Jana a Anna s rodinami. 

Dne 31. března uplyne 5 smutných let od úmrtí paní hedviky 
kRÁTké. S láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Uplynulo již několik let, co nás opustili naši 
rodiče Marta a Jaroslav nEMEThovi. S lás-
kou stále vzpomínají  Martina a Jarek.

Už tomu bude rok, co nás opustila naše maminka, babička 
a prababička vlasta ŠPETLovÁ. V dubnu loňského roku 
by oslavila 90 let. Děkujeme jí za lásku, podporu, rady, kte-
ré nám neúnavně poskytovala. Navždy zůstane v našich 
srdcích.

V našich vzpomínkách žijete stále. Dne 1. květ-
na uplyne 26 let, kdy navždy odešel náš tatínek 
a dědeček, pan František onDRůŠEk. Dne 
7. dubna to budou 3 roky, co jsme se rozlouči-
li s maminkou, babičkou a prababičkou, paní 

Jarmilou onDRůŠkovou. S láskou vzpomínají dcery Františka a Jar-
mila s rodinami.
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Město otrokovice vyhlašuje vý-
běrové řízení na prodej pozemku 
parc. č. st. 517/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří o celkové výměře 
50 m2, jehož součástí je rodinný 
dům č. p. 5471, a pozemku parc. 
č. 448/88 – zahrada o celkové 
výměře 90 m2 v k. ú. otrokovice, 
se všemi součástmi a příslušen-
stvím, vše v k. ú. otrokovice. 

Rodinný dům, tzv. čtvrtdomek 
je srostlý s dalšími třemi domky, 
stavba byla realizovaná kolem 
roku 1930 firmou Baťa. Domek 
je orientován severozápadně, je 
dvoupodlažní a částečně pod-
sklepený o zastavěné ploše  
37 m2. V pozdějším období byla  
k domku přistavěna přízemní pří-
stavba (veranda) o zastavěné ploše  
13 m2, celková užitná plocha 
domku je 84 m2. Dům obsahuje 
byt typu 3 + 1 s příslušenstvím, 
verandou a sklepem. Domek je 
napojen na obecní vodovod, 
kanalizaci, elektrickou energii  
a plyn. K této nemovitosti nejsou 
evidována žádná věcná břemena.  
V pozemku parc. č. 448/8 se na-
chází servisní kanalizační šachta. Na 
zahradě stojí dřevěná kůlna se za-
stavěnou plochou do 25 m2, vedle 
které je možnost zřízení stání pro 
osobní automobil. Na dům byl vy-
dán Průkaz energetické náročnosti 
budovy s klasifikací „G“ třída. 

Město Otrokovice vyhlašuje výb. 
řízení za následujících podmínek:

1) Účastník výběrového řízení ve 
své žádosti uvede:
a) kontaktní údaje – jméno a pří-
jmení, adresu trvalého bydliště, 
popř. doručovací adresu, telefonní 
a e-mailový kontakt
b) v případě, že má být nemovi-
tost nabyta do společného jmění 
manželů, přihlásí se do výběrového 
řízení oba manželé společně
c) doloží čestné prohlášení o bez-
dlužnosti ve vztahu k městu Otro-
kovice a městským společnostem a 
organizacím
d) výši kupní ceny a způsob fi-
nancování nabytí nemovitostí 
(úhrada z vlastních zdrojů nebo 
prostřednictvím bankovního úvě-
ru)
e) nabídka musí být vlastnoručně 
podepsána účastníkem/ky výbě-
rového řízení
2) kupní cena a platební pod-
mínky:
a) min. kupní cena 2 100 000 Kč
b) úhrada celé kupní ceny před po-
dáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí, a to nejpozději do  
60 dnů od podpisu kupní smlouvy 
nebo smlouvy o smlouvě budoucí 
c) kupní smlouva nebo smlouva 
o smlouvě budoucí kupní (ve vaz-
bě na způsob financování) bude 
uzavřena do 30 dnů od schválení 
prodeje nemovitostí Zastupitel-
stvem města Otrokovice
d) město neumožňuje zatížení 
nemovitosti (zřízení zástavního 

práva) za účelem zajištění úvěru
e) vypracování smluv a návrhu na 
vklad do katastru zajistí město Ot-
rokovice na vlastní náklady, správní 
poplatek ve výši 2 000 Kč za návrh 
vkladu práva do katastru nemovi-
tostí hradí účastník.
3) Další podmínky výběrového 
řízení:
a) ve výběrovém řízení bude vybrá-
na pouze jedna nejvýhodnější na-
bídka, s tím, že jediným kritériem je 
nejvyšší nabídnutá cena. Další na-
bídka v pořadí nebude stanovena
b) v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhoduje při 
vyhodnocení čas podání nabídky, 
s tím, že dříve podaná nabídka má 
přednost
4) uzávěrka výběrového řízení: 
22. 3. 2021 do 15 hod.

Rozhodnutí o prodeji nemovitých 
věcí je ve vyhrazené kompetenci Za-
stupitelstva města Otrokovice dle  
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
výsledek výběrového řízení s dopo-
ručením pro Zastupitelstvo města 
Otrokovice schvaluje na neveřejné 
schůzi Rada města Otrokovice. 

Bližší informace podá p. Pet-
ra Lacigová, tel: 577 680 209,  
e-mail: lacigova@muotrokovice.
cz. Prohlídku nemovitostí je možné 
uskutečnit v termínu 25. 2. 2021‘ 
a 11. 3. 2021, a dále po předchozí do-
hodě na tel.: 577 680 175 (p. Dohnal). 
nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce  
s označením:
„Výběrové řízení Přístavní č. p. 5471 
– Kolonka“
na adresu:
Městský úřad Otrokovice
nám.  3. května 1340
765 02 Otrokovice
Město otrokovice jako zadava-
tel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádnou z nabídek a výběrové 
řízení zrušit.

BLAhoPŘÁní

 
PLynoSERviS - SRnEc

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

Tel.: 604 988 815

výběrové řizení na prodej rodinného domu

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
Kvasice Vyplatíme vám

 až 1.500 Kč
tel.: 603 972 558

Na místě vystavím ihned platný doklad 
ekologické likvidace

email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

Dne 8. února oslavila paní Marie kuJAnovÁ 95 let. Za lásku a péči 
děkují, hodně zdraví a stálou svěžest přejí manžel Josef, dcera Jitka, 
vnuci Richard, Dušan, Tomáš, manželka a družky vnuků Lenka, Lucie  
a Adriana, pravnuci Jiří, Simonka, Matýsek a Tomášek.

Dne 25. března oslaví významné životní jubileum – 90 let – pan vladimír 
MATĚJíČEk. Přejeme mu pevné zdraví, stále dobrou náladu, radost ze 
života a optimismus. Manželka Libuše, dcera Hana s partnerem Jiřím, 
dcera Andrea a vnuk Honzík.

uPozoRnĚní! 
Do doby obnovení provozu Turistického a informačního 
centra je možné podklady do Společenské kroniky za-
sílat pouze  e-mailem: redakce@otrokovickenoviny.cz,  
tel.: 734 405 707. Platba je možná pouze převodem na 
účet.  

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 v rubrice Společenská kronika je osm řádků. 

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Drahomír Plšek,

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

SERviS A MonTÁŽ
PLynovÝch koTLů

tel.: 777 052 866

inzERcE
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Zápis žáků do 1. ročníku 
Základní školy, Základní 

školy speciální 
a do přípravného stupně Zšs

Škola vzdělává žáky s lehkým, 
středně těžkým, těžkým mentálním 
postižením, kombinovanými vada-
mi a autismem

Datum: středa 7. 4. 2021 
Čas: 8–15 hodin

Je možné si předem rezervovat čas zápisu, a tím se vyhnout zdlouhavému 
čekání, na telefonních číslech: 734 280 873, 736 519 799, 732 267 668 

ZŠ OtrOkOvice, kOmenskéhO pOřáDá

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otro-
kovice nezahálí ani v době, kdy se  
s dětmi nemůže setkávat na našich 
střediscích. Kromě distanční výuky 
se zapojujeme i do dalších aktivit. 

Jednou z nich je doučování přes 
KAZ – Klub anonymních záškoláků 
(viz. portál mitkamjit.cz) nebo pří-
prava dětí z tanečních kroužků na 
soutěž „Z pohodlí domova“. 

Chystáme i další akce pro ve-

řejnost. Po Andělské procházce  
a akci Za zvířátky do parku si do 
konce března můžou účastníci projít 
další trasu. Ta je motivována zimní-
mi olympijskými hrami a ke zdolání 
trasy je zapotřebí mobilní telefon.  
A protože se všechny akce setkávají 
s kladným ohlasem, budeme v nich 
pokračovat i nadále. „Kamínkovou“ 
aktivitu zveřejníme koncem března 
a určitě se máte na co těšit.

Zapojili jsme se i do akce Zoo běh, 
což je seriál virtuálních závodů na 
podporu zvířat ze zoo. Jsme moc 
rádi, že se do závodění spolu se vše-
mi sluníčkovými pedagogy zapojila 
i veřejnost. K pohybu motivujeme 
děti i pomocí mobilní hry Walker of 
Aldenor. Prostřednictvím chůze hrá-
či získávají energii, kterou následně 
využívají ve hře. 

Více informací o aktivitách najde-
te na webu www.ddmslunicko.cz 
nebo na Facebooku či Instagramu. 
Přejeme vám hezké jarní dny a ať 
máte stále důvod radovat se z ma-
ličkostí.
 Tým DDM Sluníčko

Obyvatelé domů s pečova-
telskou službou v ulici Hlavní 
1161, Nivy 283 a seniorského 
domu v ul. Školní 1299 byli 
naočkováni vakcínou Co-
mirnaty od Pfizer/BioNTech. 
Celkem projevilo o očkování 
zájem 86 lidí z těchto domů. 

Krajský úřad Zlínského kraje 
vyzval zástupce města Otrokovi-
ce, aby pomohli při organizaci oč-
kování obyvatel domů s pečova-
telskou službou na našem území. 
Zaměstnanci města poskytli sou-
činnost a díky společnému úsilí se 
podařilo první dávkou naočkovat 
ty obyvatele, kteří měli zájem. Do 
těchto domů přijel mobilní očkovací 
tým, jehož členové lidem aplikovali 
vakcínu v místě jejich bydliště.

„Celkem se jednalo o 86 obyva-
tel, kteří o očkování projevili zájem. 
Druhou dávku dostali 18. března 
2021,“ informoval Kamil Hric z od-
boru sociálního.

Město Otrokovice nadále za-
jišťuje otrokovickým seniorům 
i jiným občanům z rizikových 
skupin, kteří při současné epide-
miologické situaci mají obavy 
chodit do obchodů, bezplatné 
objednání nákupu potravin. Ten 
jim bude dovezen až do domu. 
Tuto službu je možné si objednat  
u vedoucí obchodu paní Zpěvá-
kové na tel: 603 562 165.  Při ob-
jednání je rovněž nutné nahlásit, 
jestli se nachází v karanténě či 
izolaci, aby mohlo být zajištěno  
i bezkontaktní předání.  „Stejně tak 
se mohou občané, kteří se ocitnou 
v tíživé životní situaci či potřebu-
jí pomoc se zajištěním služeb, 
ochranných pomůcek, vyzvednu-
tím léků, bydlením apod., obrátit  
o pomoc  na pracovníky sociální-
ho odboru,“ uvedla starostka Hana 
Večerková. Kontakty lze nalézt na 
webových stránkách Otrokovic. 
 Romana Pastuszková,

 tisková mluvčí města

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

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

v domech s pečovatelskou službou 
 se očkovalo proti nemoci covid-19

DDM Sluníčko: Jsme tu stále s vámi...

kamínková. Na další akci se mohou 
zájemci těšit na konci března.  
 Foto: DDM Sluníčko

Už za pár dnů odstartuje sčítání 
lidu, které bude zahájeno 27. břez-
na a potrvá do 9. dubna. Letos bu-
dou obyvatelé vyplňovat zhruba 
o polovinu údajů méně než před 
deseti lety. Už se tak nebudou vypl-
ňovat formuláře za domy, zjišťovat 
majetkové poměry ani zdravotní 
stav.

Vyplnění sčítacího formuláře by 
mělo v průměru zabrat 15 minut. 
Vyplnit jej bude možné na webu 
scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčí-
tání21. Formuláře budou rovněž 
dostupné v několika jazycích.  

Lidé se do formuláře přihlásí čís-
lem občanského průkazu či pasu, 
přes bankovní nebo elektronickou 
identitu či přes datovou schránku. 
Zadávat pak budou údaje o byd-
lišti, o sobě a případně o dalších 
členech domácnosti. Odpovídat 
budou na to, v jakém typu domu 
bydlí a vyplní i užitnou plochu 
bydlení, počet místností, patro či 
způsob topení.

V další části se vyplní údaje  
o členech domácnosti.  Z nabídky 

pak vyberou vzdělání, mateřštinu 
či zaměstnání. Uvedou také, kam 
chodí či jezdí do práce, jak často, 
čím a jak dlouho. Součástí jsou  
i nepovinné otázky na národnost  
a náboženskou víru.

Jeden člen domácnosti může 
vypsat i údaje ostatních. Může jim 
ale také poslat odkaz, aby data 
doplnili sami. Rozepsaný formulář 
bude možné uložit a později ho 
dokončit. Bude ale nutné zadat 
heslo, které si musí člověk vytvořit.   

Pomoc s vyplňováním po-
skytne chatbot i operátor na 
chatu. Telefonicky dotazy zod-
poví pracovníci kontaktního 
centra. Aplikace jsou otestované  
a vícenásobně zabezpečené pro-
ti útokům. Data budou šifrovaná  
a bezpečně uložena v Česku.

Ten, kdo se nebude moci se-
číst online, vyplní v druhé fázi 
sčítání klasický listinný formulář,  
a to od 17. dubna do 11. května.  
Za přísných hygienických opatření 
ho občan získá od sčítacích komi-
sařů.  (šar)

Sčítání lidu: lidé vyplní o polovinu méně údajůvĚDĚLi JSTE, ŽE...?

Firma Baťa v době svého obrovské-
ho rozmachu nestavěla jen továrny, 
domy, školy, ale taky kostely.  Jeden  
z nich měl stát také v Otrokovicích. 
V obci, která se díky Baťovým závo-
dům velmi rychle rozrůstala, bylo  
k 1. lednu 1931 2 012 obyvatel, z toho 
1 926 katolíků. Stávající kostel sv. Mi-
chaela s kapacitou  400 lidí už nestačil, 
navíc začal vykazovat velmi vážná 
poškození. Proto se farní úřad na 
začátku roku 1932 obrátil s prosbou  
o pomoc právě na Baťu, a s úspěchem.  
O měsíc později byl představen první 
plán nového kostela, jehož autorem 
byl  Vladimír Karfík. Celý projekt však 
už od počátku provázely problémy. 
Tím největším bylo najít vhodné místo 
pro kostel. V úvahu přicházely dvě, 
buď na místě státního dvora (Sýpka), 
nebo U Boží muky u silnice směrem  

k Tlumačovu. Od této varianty ale bylo 
upuštěno, a tak se začala obec, fara  
i s pomocí Baťových závodů snažit  
o odkup státních pozemků. To se nako-
nec podařilo, ale až o mnoho let poz-
ději, v roce 1941. Kostel nakonec po-
staven nebyl.  V tu dobu již zuřila válka  
a poté se změnila politická situace. 
K bohoslužbám tak nadále slou-
žil kostel sv. Michaela, ale také sál 
Společenského domu. V roce 1957 to 
zakázali komunisté. Naděje na nový 
kostel vzkvetly ještě v roce 1968, ale 
opět rychle zhasly. Podle nových ná-
vrhů  měl kostel stát v Kvítkovicích ve-
dle hřbitova, což fara neakceptovala. 
Otrokovice se  dočkaly nového kostela 
(sv. Vojtěcha) až v roce 1995. 
Zdroj: Dlouhá cesta – Snahy o vybudování 
nového kostela v Otrokovicích, autor Petr 
Věrný
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Ještě v době, než přišlo nové vládní 
nařízení, kterým se uzavřely školy  
i pro první a druhý ročník, fungo-
valy družiny, i když trochu v jiném 
režimu, než jsme byli doposud 
zvyklí. Po vyučování zůstávaly 
děti v družině ve stejném složení 
jako ve třídě, ale to nám nebránilo 
v tom, abychom tvořili, malovali, 
hráli hry nebo chodili ven.

 Letošní zima byla po dlouhé 
době velice štědrá na sněhovou 
nadílku, což nás moc potěšilo. Děti 
se tak s chutí pustily do stavění 
sněhuláků, bunkrů, všemožných 
staveb, nemohly chybět ani 
pořádné koulovačky. Často se  
z venku vracely jako sněhuláci, ale 
to k zimě patří a vůbec nám to ne-
vadilo. 

 A protože únor je měsíc, který 
již tradičně patří karnevalům, jeden 

masopustní jsme uspořádali i my. 
Děti si přinesly různé masky, a tak 
se nám po škole proháněly čaro-
dějnice, princezny, zvířátka, piráti, 
superhrdinové a mnoho jiných. 
Někteří si dokonce masku i sami 
vyrobili. Byl to den plný soutěží, 
tance, zábavy a také samozřejmě 
odměn, které děti za předvedené 
výkony získávaly. Nechybělo ani 
vyhlášení nejlepších masek. Tím 
jsme se s naším karnevalem, kte-
rý jsme si všichni náramně užili, 
rozloučili a alespoň na chvíli jsme 
mohli zapomenout na všechny 
starosti a nepříjemnosti současné 
doby. 
       Teď už jen doufáme, že  budeme  
zanedlouho opět moci zase dělat 
společné akce a bude ještě o něco 
veseleji.    klára haferníková,
 ZŠ T. G. M.

Naše trávnická škola získala  
z různých projektů EU, do kte-
rých je zapojena, tablety. Vyu-
žívají je i mnozí další kolegové  
a práci s nimi si pochvalují nejen 
oni, ale hlavně žáci.

 Moderní technologie se čím dál 
víc stávají součástí našeho života. 
Jde o prostředky, které nám urychlují  
a zefektivňují práci. Je proto zcela 
přirozené, že své místo nacházejí i ve 
školách. Sama při své práci speciální 
pedagožky používám nejen stolní 
počítač a notebook, ale do výuky 
zapojuji i tablety. A nejsem zdaleka 
sama. V mé třídě je několik dětí se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi a práce s tablety je pro ně novou 
možností, jak pochopit, procvičit 

nebo hravou formou osvojit nové 
poznatky nebo dovednosti. Děti se 
na tyto hodiny velmi těší, použití 
tabletů jejich práci oživí a já tím zís-
kám často to nejdůležitější – jejich 
pozornost a zájem.

Za určitých okolností mohou také 
podpořit individuální rozvoj dětí. Na-
daní a rychlejší mají prostor pro další 
aktivity, vyhledávání zajímavostí  
a prohlubování poznatků, pro slabší 
žáky či žáky s poruchami učení je 
zase možné nastavit individuální 
tempo práce. Tablety tak mohou 
zvýšit kvalitu výuky, ale samozřej-
mě nenahradí základní prvky vzdě-
lávacího procesu, slouží spíše jako 
doplněk klasické vyučovací hodiny. 
Jsou proto vždy využívány jen v její 
části, nezastupují práci učitele.

V každém ročníku, předmětu  
i v konkrétní hodině probíhá vy-
užití trochu jinak. Nejmenší žáčci  
s oblibou používají hravé aplikace 
v matematice nebo třeba hudební 
výchově, starší pak mohou využít 
pokročilejší možnosti, práci s in-
ternetem nebo např. využití kamery 
pro natáčení výukových videí, která 
pak prezentují spolužákům. Právě  
v tvořivé práci je výhoda tabletů 
před běžnými PC.

Jsme rádi, že tablety ve škole 
máme. A co víc? V této nelehké 
době pomáhají při distanční výuce 
také několika desítkám našich žáků, 
kterým byly pro jejich domácí práci 
zapůjčeny. veronika hozáková,
 ZŠ Trávníky

Současná pandemická doba je ná-
ročná. Se žáky jedeme už dlouho 
distanční výuku, která je ošizená 
o sociální kontakt. Snažíme se, 
abychom se vzájemně podporovali 
a abychom cítili, že jsme spolu. Po-
máhají nám třídnické hodiny, ranní 
dýchánky, někteří žáci zahajují den 
tím, že si s paní učitelkou zpívají. 
Při povídání přišla řeč i na to, co jim 
chybí, co je napadne, když se řekne 
Máneska (viz modrý rámeček). Vě-
řím, že podobně budou reagovat i 
naši budoucí žáci, kteří se chystají  
k zápisu. Ten se uskuteční v dubnu,  
a to buď prezenčně, nebo online 
podle pandemické situace. O všem 
budeme včas informovat na webu 
školy. 

Naše práce nám dělá radost  
a systematicky vytváříme podmínky, 
aby se nám ve škole společně dobře 
dařilo.  Například v naší škole učíme 
v málopočetných třídách. Máme dě-
lené hodiny nejen českého jazyka 
nebo matematiky. Využíváme tan-
demovou výuku, kdy  se na jedné 
hodině spolupodílejí dva učitelé. 

Hledáme cesty k tomu, aby naši 
žáci dosahovali svého osobního 
maxima v různých oblastech. Čtení 
vyučujeme metodou Sfumato, do 
matematiky zařazujeme prvky 
metodiky Hejného. Věnujeme se 
cizím jazykům, angličtinu učíme 
od 1. třídy, od 2. třídy pracují žáci  
v hodinách s rodilými mluvčími, při-

pravujeme žáky na Cambridgeské 
zkoušky, používáme metodologii 
CLIL, od 6. ročníku učíme druhý 
cizí jazyk. Posilujeme čtenářství  
i ostatní gramotnosti, podporujeme 
přírodovědné vzdělávání, progra-
mujeme roboty, věnujeme se geo-

informatice, fenologii, měřením me-
teorologických dat spolupracujeme  
s NASA, jsme GLOBE STAR 2020.

 Sportujeme ve škole i mimo ni, 
žáci jsou úspěšní zejména ve florbalu 
a v atletice, v ŠD se věnujeme pohybu 
v projektu Zdravý pohyb do škol. Ve 
výuce pracujeme s ICT technikou, 
už naši prvostupňáci např. vědí, co 

je to QR kód a jak s ním pracovat. 
Máme školní klub a školní družinu  
s bohatou nabídkou kroužků.

Spolupracujeme s odborníky, jsme 
fakultní školou Přírodovědecké fakul-
ty Univerzity Karlovy a spolupracují-
cí školou zlínské Univerzity Tomáše 

Bati. Získáváme zkušenosti s alterna-
tivním školstvím. 

Jsme škola s certifikátem Rodiče 
vítáni, pravidelně pořádáme besedy 
pro rodiče i „Otevřenou ředitelnu“.

Chceme, aby naši žáci zažívali  
a prožívali úspěch při olympiádách, 
přehlídkách a soutěžích, zažíváme 
legraci a zábavu na všech našich ak-
cích, které pořádáme během roku, 
a že jich není málo. Máme kvalitní 
školní poradenské pracoviště, na-
bízíme služby školní psycholožky, vě-
nujeme se prevenci rizikových jevů. 

O dění ve škole informujeme 
nejen na webu www.zsotrman.cz, 
na Facebooku  či na Instagramu, ale 
i ve školním časopise a na školním 
YouTube kanálu. 

Těšíme se na vás.  
 Marcela Javoříková,
 ředitelka ZŠ Mánesova
Web naší školy najdete zde:

Školní tablety pomáhají desítkám dětí

Aktivní. Moderní technologie využívá 
škola i při výuce.    Foto: zŠ Trávníky

v družině jsme si i přes opatření užili spoustu zábavy

v maskách. Malí školáci si ještě stihli užít masopustní rej.  Foto: zŠ T. G. M.

Blíží se zápis do 1. tříd: našim žákům nabízíme cesty, aby dosáhli svého osobního maxima

co o Mánesce řekli osmáci a deváťáci: 
• super učitelé, kteří vědí, co učí
• příjemná atmosféra a skříňky
• jídelna Mánesky, jen tam najdeš vyhlášené jídlo v okolí
• super učitelé, hodně kroužků, výborná jídla
• kamarádi
• nemusíš se bát nikomu říct o pomoc
• máme skvělé družiny
• obědy, volitelné předměty
•  Naši školu bych doporučil, protože máme hodné, chytré učitele, kteří   
hodně věcí berou s nadhledem, a dobře se mi v hodinách pracuje. 
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 Zlín | 97.5 FM | R-ZLIN

každý den 7.40 a 14.40

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

Dovolte mi malou vzpomínku 
a exkurzi do minulosti, do 
dob, kdy lidové školy umění 
byly jedinečným fenomé-
nem v rozvoji dětských 
talentů, ale také pohled na 
současnou podobu a trans-
formaci těchto škol, jejichž 
hluboký význam a jejichž 
podstata však stále přetrvává  
a stojí na pevných základech.

Mnozí z nás jsme v dětství také 
navštěvovali tehdejší lidové ško-
ly umění, nyní základní umělecké 
školy, a v mnohých z nás tyto školy 
zanechaly nesmazatelné stopy. 
Učili jsme se hrát na hudební ná-
stroje, přetvářet své reálné před-
stavy a fantazie do výtvarné podo-
by, ale také vnímat svět pohybu 
prostřednictvím tance či vyjádření 
v dramatické tvorbě. To vše posky-
tují i nyní základní umělecké školy, 
které se v současné době nachází 
opravdu v nelehké situaci. Výuka je 
vedena aktuálně distanční formou 
a i tak se snažíme hledat cesty, jak 
se dětem přiblížit tzv. „na dálku“. 

Jedním z oborů postižených tou-
to společensky nepříznivou situací 
je právě výtvarný obor, který má 
v Otrokovicích dlouholetou tradi-

ci. Tímto oborem již v minulosti 
prošlo mnoho absolventů. Mnozí 
se dokázali prosadit i v profesním 
životě, nebo je výtvarné umění 
provází v soukromém životě. Řada 
z nich také přivádí své děti, aby 
okusily krásy výtvarného umění. 

  Období, které je v lidském 
životě velmi významné, je právě 
období rozvoje jedince v dětství  
a jeho utváření si svých postojů 
a vytváření svého vnitřního 
hodnotového žebříčku. Tady nastu-
pují základní umělecké školy, které 

tyto role naplňují. Děti zde získávají 
a osvojují si nové kompetence a co 
hlavně, utváří si prostřednictvím 
tohoto procesu vlastní pohled na 
svět.   

Výtvarný obor poskytuje výu-
ku základních předmětů, jako je 
kresba, malba, grafika, keramika  
a seznamuje žáky s mnohými další-
mi výtvarnými dovednostmi. Rea-
lizujeme celou řadu prezentačních 
výstav, soutěží, exkurzí a další ak-
tivity. Připravujeme žáky k talen-
tovým zkouškám na střední školy  

s výtvarným zaměřením. Vy-
chováváme tak další budoucí 
generace umělců – malířů, grafi-
ků, sochařů, keramiků, designérů, 
architektů, uměleckých řemeslníků 
a dalších. 

Historie naší ZUŠ se začala psát 
právě v měsíci březnu, a to roku 
1939, kdy vznikla jako pobočka 
městské hudební školy Dvořák – 
Zlín. A právě toto vědomí dlouhé 
tradice nás udržuje v pevné víře, 
že naše škola přežije i současné 
úskalí. Přes všechny překážky hle-
dáme smysluplné cesty, které nám 
současná situace dovoluje. Kromě 
výuky sestavujeme virtuální pre-
zentace z prací žáků, které jsme 
vystavili na stránkách školy, uspořá-
dali jsme výzdobu při vystoupení 
žáků ZUŠ v SENIORu, podíleli jsme 
se na vánočním klipu, naše práce  
s námětem J. A. Komenského bude 
možné zhlédnout při oceňování 
pedagogů Otrokovic. 

Společně s dětmi si vytváříme 
dlouhodobý vztah, který s odstu-
pem času v jejich dospělosti bude 
nezapomenutelnou životní etapou, 
která dítě obohatí. Tak to bylo do-
posud a doufáme, že bude i nadále.  
 Světlana Sokolová,

 učitelka ZUŠ Otrokovice

výtvarný obor zuŠ otrokovice: hledáme cesty, jak se dětem přiblížit  „na dálku“

Ještě spolu. Všechny děti už se těší, až budou zase společně tvořit. Foto: archiv zuŠ

In
z

e
r

c
e



oTRokovické noviny

Otrokovický halový mítink  
a Mistrovství České republiky 
juniorů  v atletice v Ostravě. Na 
těchto dvou prestižních akcích, 
které se konaly v polovině úno-
ra a na začátku března, zazářili 
i svěřenci otrokovického klubu 
TJ Jiskra Otrokovice.

Ještě do poslední chvíle si  or-
ganizátoři Otrokovického halové-
ho mítinku mysleli, že kvůli pan-
demii se nebude moct uskutečnit  
22. ročník této soutěže. Nakonec 
dostali pouhých deset dnů před 
konáním závodů výjimku od Mini- 
sterstva zdravotnictví, a tak se vy-
brané dorostenecké a juniorské na-
děje české atletiky mohly v úterý 16.  
února sejít na startu v otrokovické 
Městské sportovní hale. 

Závodní klání se uskutečnilo za 
přísných hygienických opatření, 
všichni účastníci museli předložit 
negativní test. Na celou akci bylo 
povoleno 90  lidí, takže pořadatelé 
museli velmi pečlivě volit program 
a rozložení jednotlivých disciplín.  

I tak se podařilo připravit velice kva-
litní závody, na kterých bylo k vidě-
ní 45 nejlepších letošních osobních 
výkonů a dokonce 25 osobních 
rekordů!  A to vše v disciplínách 
skok daleký, skok vysoký, skok  
o tyči a trojskok. Ze závodníků TJ Jis-
kra Otrokovice se dařilo skokanům 
do dálky juniorům Petru Dočkalovi, 
který obsadil 3. místo, na 4. místě 
skončil Lukáš Budík, dálkařka Barbo-
ra Mitevová obsadila 4. místo. Nej-
lepších umístění dosáhli trojskokani 
a trojskokanky: 1. místo Lukáš Budík 
– 13,87 m, 2. místo Victoria Kuchmis-
ter – 11,86 m v kategorii juniorů  
a v dorostenkách obsadila 1. místo 
Nicol Samohýlová.

 Na všech sportovcích byl doslova 
vidět obrovský hlad po závodění, vy-
soké nasazení a bojovnost.  V hale 
panovala skvělá atmosféra, chybě-
jící diváky se snažili nahradit ostatní 
účastníci a trenéři, kteří své svěřence 
povzbuzovali tleskáním.  

Atletická halová sezona pak vy-
vrcholila o víkendu 6.–7. března  
v Ostravě Mistrovstvím České repub-

liky juniorů v atletice. Celková účast 
byla omezena na 500 startujících ve 
čtyřech kategoriích. Přesto se devíti 
atletům TJ Jiskra Otrokovice podařilo 
na mistrovství republiky probojovat.  
A mezi závodníky ze 100 oddílů celé 
ČR se neztratili.

 Největší účast měla skupina 
trojskokanů. Victoria Kuchmister si  
v oddílovém rekordu 12,25 m dosko-
čila pro stříbrnou medaili v závodě 
juniorek, 7 cm od zlata. Barboru Mi-
tevovou dělil jediný cm na devátém 
místě od postupu do finálové osmič-
ky. V dorostenkách obsadila při své 
premiéře Nicol Samohýlová  7. místo 
v osobním rekordu 10,30 m.  Junior 
Lukáš Budík obsadil třetí místo  
v osobním rekordu 13,94 m a získal 
svoji první medaili na republikovém 
mistrovství. Na sedmém místě ho 
ve finále doplnil Petr Dočkal, v nej-
lepším osobním halovém výkonu.

Dařilo se i Adamu Sychrovi na  
60 m juniorů, když ve velké konku-
renci postoupil do finále, kde obsa-
dil  solidní 7. místo. Zde se bohužel  
v rozběhu zranil skvěle běžící Mari-

an Pražák. To Barbora Mitevová se 
představila i ve skoku dalekém. Ve 
velmi vyrovnané soutěži dosáhla na 
sedmé místo, 15 cm od stříbrné me-
daile. Veronika Uhříčková si zlepšila  
v běhu na 800 m osobní rekord  
o více než 3 sekundy a doběhla  
11. Nela Goišová na 60 m překážek 
juniorek byla desátá.

 Když si uvědomíme, že pod-
mínky přípravy byly velmi omezené  
a komplikované, tak umístění mezi 
českou elitou mají svoji váhu a jsou 
povzbuzením do další přípravy.

Závěrem je potřeba zmínit 
opravdu velmi dobrou spolupráci  
s vedením Zlínského kraje a městem 
Otrokovice. Díky jejich podpoře se 
podařilo získat výjimku pro uspořá-
dání Otrokovického halového mí-
tinku, který se stal základem pro 
úspěšnou účast našich atletů na 
MČR. 

Za podporu partnerům oddílu, 
spolupracujícím školám děkují a na 
letní sezonu se těší atleti TJ Jiskra 
Otrokovice, z. s.
 TJ  Jiskra otrokovice

otrokovičtí atleti zazářili na domácím mítinku i mistrovství ČR

naplno. Trojskokanka TJ Jiskra Victoria 
Kuchmister získala na halovém mítinku  
2. místo.

Úspěšní. Atleti TJ Jiskra Otrokovice nezůstali pozadu ani na mistrovství ČR juniorů 
v atletice. Victoria Kuchmister (na levé fotce vlevo) získala stříbro, Lukáš Budík získal 
svou první bronzovou republikovou medaili (na pravé fotce vpravo).

Skělé výkony. Na otrokovickém mítinku padlo 45 nejlepších letošních osobních 
výkonů a dokonce 25 osobních rekordů.

Bronzový. Dařilo se také skokanu Petru Dočkalovi (TJ Jiskra), který na otrokovickém 
halovém mítinku obsadil bronzovou příčku.

vydrží? Skok o tyči byl jednou ze čtyř 
disciplín otrokovického mítinku. Rekord- 
ní výška byla více než  čtyřmetrová.Sn
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Slevy lze sčítat!

Atrium, náměstí 3. května 1877, Otrokovice, tel.: 775 898 593

Milovníci a fandové Barum 
Czech Rally Zlín doufají, 
že po zrušení loňského pa-
desátého ročníku se toho le-
tošního, jubilejního, dočkají.  
A optimističtí jsou také or-
ganizátoři rallye. Ti  usilovně 
pracují na přípravě této pres-
tižní automobilové soutěže, 
která by se měla konat ve 
dnech 27.–29. srpna. 

Když loni v červenci oznámili 
pořadatelé Barumky, že soutěž 
kvůli koronaviru ruší, zamáč-
kl nejeden fanoušek slzičku.  
A nelehká chvíle to byla i pro 
celý organizátorský tým. Ten se 
až do posledního okamžiku sna-
žil tradiční soutěž, zařazenou 
do seriálu Mistrovství Evropy 
v rallye (ERC), uspořádat.  „Rychle se 
šířící nemoc Covid-19 nám sebrala 
naději loni uspořádat Barumku.  
S odstupem času se naše roz-
hodnutí rallye zrušit, na základě 
doporučení krajské hygienické 
stanice, ukázalo v daný okamžik 

jako jediné správné,“ sdělil ředitel 
Barum Czech Rally Zlín Miloslav 
Regner.

Celý tým počítá s tím, že se kula-
tý ročník podaří odjet v letošním 
roce. „Usilovně pracujeme, jedná-
me s úřady i samosprávami, tvo-
říme plán a modelujeme situace  
s přihlédnutím k aktuálnímu stavu, 
aby se dal podnik uspořádat  
v plánovaném termínu. Doufáme, 
že pandemie v příštích měsících 
po vakcinaci obyvatelstva ustoupí  
a situace se vrátí do stavu blízkého 
normálu.  Jubilejní padesátý ročník 
chceme zorganizovat tak, aby se jej 
fanoušci mohli zúčastnit v rámci 
možných situací a modelů vývoje 
epidemie,“ věří Regner.

Organizátoři postupně oslovují 
stávající partnery a hledají i nové. 
„Stále si držíme optimistickou ná-
ladu. Trať máme nachystanou již 
od listopadu 2020, nyní pracujeme 
na itineráři a bezpečnostním plánu 
pro rychlostní zkoušky,“ doplnil zá-
stupce ředitele  Jan Regner.

 Šárka Šarmanová

Přípravy na jubilejní Barumku pokračují
Na činnost sportovních klubů a spol-
ků půjde v letošním roce 8 milionů 
350 tisíc korun. Tuto částku vyčlenila 
otrokovická radnice, z toho 1 milion 
dostanou na mládežnický soutěžní 
sport. Dotaci mohou obdržet spolky, 
které působí na území Otrokovic. 

Zastupitelé každý rok schvalují 
program pro poskytování dota-
cí z rozpočtu města Otrokovice 
na činnost v oblasti sportu a zá-
roveň program v oblasti mlá-
dežnického soutěžního sportu. 
Druhý jmenovaný program byl  
loni vlivem koronavirové pandemie, 
a s tím souvisejícími vládními ome-
zeními, zrušen úplně. Ačkoliv pande-
mie stále pokračuje a není jasné, kdy 
se pořádání soutěží opět umožní, 
otrokovická radnice chce nadá-
le  sportovce podporovat.  „Vloni, 

kdy se tvořil rozpočet města na rok 
2021, a v době, kdy byly programy 
schvalovány, jsme vůbec nepřed-
pokládali, že by pandemie přetrváva-
la tak dlouho. Vyčlenili jsme proto 
na sportovní činnost částku jako za 
normálních okolností. Sportovcům 
moc přeji, aby vládní nařízení co 
nejdříve umožnila zase společné tré-
ninky, pořádání soutěží, soustředění  
a další aktivity,“ vysvětlila starostka 
města Hana Večerková. 

Dotace je určena například na 
provoz a údržbu sportovních za-
řízení, dopravu, mzdy trenérů.  
„V našem městě máme celou řadu 
sportovců, kteří dosahují vysoké 
sportovní úrovně. Nejen pro ně 
se snažíme zabezpečovat kvalitní 
sportovní zázemí a podporovat je  
i finančně,“ doplnila starostka.    (pas)

Radnice podpoří sport více než  8 miliony korun

Bude letos? Barumka by se měla uskutečnit v tradičním termínu, tedy poslední 
srpnový víkend.  Foto: archiv Barum czech Rally zlín

Správná odpověď testu ze str. 4
Vozidla projedou v tomto pořadí:
a) 1. modré, 2. zelené, 3. červené vozidlo
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