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Lidé mohou podávat návrhy,
co ve městě vylepšit či vybudovat
Obyvatelé města mají možnost
spolurozhodovat o rozdělení
dvou milionů korun a navrhovat vlastní projekty k realizaci. Jejich přání se jim mohou
splnit díky projektu participativního rozpočtu s názvem „POHNI městem“.

Město Otrokovice vyčlení celkem
dva miliony korun z ročního rozpočtu a obyvatelé pak mohou podávat návrhy, co by se za tyto peníze
mělo pořídit nebo vylepšit. Jedná se
o tzv. participativní rozpočet, který
umožňuje, aby se občané zapojili
do rozhodování o rozvoji
svého města.
V každé ze čtyř
místních částí se
mají realizovat
návrhy v hodnotě půl milionu
korun. První
návrhy mohou
lidé podávat už
tento měsíc s tím,
že případná realizace
se uskuteční příští rok.
„Cílem projektu je motivovat obyvatele, aby přemýšleli
nad tím, jak zvýšit kvalitu života ve
městě, jak oživit veřejný prostor či
spoluvytvářet budoucí vzhled Otrokovic. A tím chceme prohloubit
vztah obyvatel k našemu městu,“
vysvětlila smysl projektu starostka
Hana Večerková.
Návrh musí být podán na předepsaném formuláři, který je
dostupný v elektronické verzi na
webu města nebo v listinné formě na radnici u koordinátorky
projektu. „Návrhy se musí týkat
veřejných prostranství na pozemcích ve vlastnictví města a musí mít
investiční charakter. Konkrétně se
jedná například o nové stavby, ná-

Z města:
Rekreační oblast
Štěrkoviště čeká proměna
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kupy mobiliářů, úpravu veřejného
prostranství, opravy apod. Dále musí
být návrh realizovatelný během
jednoho kalendářního roku, nesmí
být realizován v rámci podnikatelské
či výdělečné činnosti navrhovatele
a nesmí se jednat o umělecké dílo,“
upřesnila koordinátorka projektu
Hana Jiránková. Návrhy bude posuzovat odborná pracovní skupina
a vyjadřovat se k nim bude také komise pro místní část.
Odsouhlasené návrhy budou
zařazeny k veřejné prezentaci, kterou svolá koordinátorka projektu.
„Tato prezentace bude sloužit
k představení jednotlivých návrhů a diskuzi o nich. Navrhovatel není
povinen osobně
svůj návrh veřejně prezentovat,“ upřesnila
Hana Jiránková.
Následně budou lidé anonymně
hlasovat o jednotlivých
návrzích. Na základě výsledku schvaluje Rada města Otrokovice návrhy k jejich realizaci.
„Doufáme, že se naši občané do této
aktivity zapojí a přinesou zajímavé
nápady, jak osvěžit naše město,“
uzavřela starostka.

Romana Pastuszková,


tisková mluvčí města

Bližší informace naleznete na webu
www.otrokovice.cz/pohni-mestem
nebo zde:

Rozhovor:
Radim Hanke tvoří sochu
J. A. Bati pro Otrokovice
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Vítání jara letos proběhlo online

Jarní sprška. Proběhnout se poprvé pod tryskající fontánou – na to

čeká vždy spousta dětí. Stejně tak se těší i obyvatelé města na první
venkovní akci, kterou je Vítání jara. Bohužel, situace stále neumožňuje
společná setkání, přesto nechtělo vedení města a ani Otrokovické BESEDY
o tento zážitek své obyvatele zcela ochudit, proto akce proběhla alternativní formou, a to prostřednictvím živého přenosu. Ten se uskutečnil v neděli 11. dubna v 18 hodin. Po krátké zdravici, kterou pronesla
k obyvatelům starostka města Hana Večerková i místostarosta Petr
Ťopek, následovalo odpočítávání do spuštění fontány. Toho se ujaly
děti z DDM Sluníčko, které se pak s chutí proběhly pod tryskající vodou.
Součástí přenosu byl koncert zlínské kapely Cestující hudba, který se
vysílal z malého sálu Otrokovické BESEDY.

(šar), foto: Šárka Šarmanová
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Město Otrokovice ocenilo nejlepší pedagogy

Oceňování nejlepších pedagogů
a pracovníků volnočasových aktivit
z otrokovických škol a zařízení je ve
městě tradicí. Každý rok bývají na
Den učitelů do Otrokovické BESEDY

pozváni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, aby společně
oslavili svůj svátek, a při té příležitosti jsou vyznamenáni ti nejlepší.
„Letošní pandemie společná setkání
neumožňuje, proto byl průběh předání cen přizpůsoben aktuálním
možnostem. Nominovaní pedagogové a jejich ředitelé byli pozváni
na radnici, kde jsme si krátce neformálně popovídali a postupně jim
předali ceny,“ vysvětlila vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopí-

ková. „Celá situace je trochu smutná,
protože jsme učitelům nemohli dopřát společné slavnostní odpoledne.
Nechtěli jsme ale oceňování pedagogů vynechat úplně, tak jsme zvolili
komornější variantu, která neodporuje současným nařízením. Věřím, že
jsme tím dali najevo, že si zejména
v této době jejich nelehké práce
vážíme. Chtěla bych touto cestou
poděkovat nejen těm oceněným,
ale všem pedagogům za přijetí
a zvládnutí nových okolností, za

kterých musí žáky vyučovat,“ uvedla starostka města Hana Večerková.
Návrhy na ocenění podávali ředitelé otrokovických škol a jedna
cena byla udělena Radou města Otrokovice. Ceny převzali pedagogové
z rukou starostky Hany Večerkové
a člena městské rady Vratislava
Podzimka. Romana Pastuszková,

tisková mluvčí města
(Se sedmi oceněnými pedagogy se můžete seznámit níže. Osmý nedal souhlas se
zveřejněním.)

Zdeňka Gazdová. Dlouholetá učitelka mateřské školy pracuje s vysokým na-

Miroslava Málková. Na ZŠ Trávníky vyučuje dvacet let matematiku a biologii.

sazením a nebojí se učit novým věcem. Je velmi aktivní a svým nadšením je schopna
strhnout nejenom děti, ale i celý kolektiv. „Děti jsou bytosti, které vám neublíží a je
s nimi legrace. Jsou férové, přímé a dokážou vám říct pravdu do očí,“ říká pedagožka.

K žákům přistupuje s profesionální přísností, ale zároveň s laskavým srdcem. Svým kolegům i žákům je velkou oporou a přispívá k příjemné atmosféře ve škole. Ve škole působí
jako koordinátorka environmentálního vzdělávání, připravuje školu v přírodě a Den Země.

Veronika Davidová. Hře na klavír vyučuje
nejenom na ZUŠ Otrokovice, ale externě i na
Zlínské soukromé VOŠ umění. Na práci s žáky ji
baví jejich individualita a pokroky, které dělají.
Ocenění je pro ni dalším hnacím motorem.

Dana Gottwald Králíková. Na ZŠ T. G. M. vyučuje již
od roku 1987, kde se věnuje nejmladším dětem. Jejím cílem
a přáním je, aby byla pro žáky škola zábavná a ti se do ní
těšili. A že je dobrý pedagog, dokazují i pochvalné dopisy
nejenom od rodičů, ale i od samotných dětí.

Arnoštka Machurová. Na ZUŠ Otrokovice vyučuje hře na klavír již od roku 1976.
Za celou dobu svého působení vychovala nespočet žáků, kteří se hudbě věnují profesionálně. Muzika je pro ni celoživotní láskou, která ji nabíjí energií stejně jako její žáci.
Otrokovické noviny

Zdeněk Kříž. S Gymnáziem Otrokovice je spjat od roku 1975,
nejprve jako student, poté jako učitel zeměpisu a TV. Vede také celou
řadu zájmových útvarů v oblasti sportu. Díky žákům se prý cítí stále
mladý a plný energie. „Myslím, že práce s mládeží je ta nejpěknější,
ale také velmi náročná mezi ostatními pracemi,“ sdělil Kříž.

Iva Kočtúchová. Učitelka matematiky a fyziky působí na SPŠ Otrokovice již 18 let.
Velkou měrou se podílí na tvorbě digitálních učebních materiálů, stejně tak na tvorbě
expozic v experimentáriu. „Sílu mi dávají žáci, proto tu práci dělám ráda,“ řekla učitelka.

Snímky pořízeny z videomedailonků MÚ otrokovice

Celkem osm pedagogů obdrželo na konci března od vedení
města ocenění za kvalitní pedagogickou činnost v uplynulém
roce. Oceňování se letos netradičně uskutečnilo v zasedací
místnosti radnice za dodržení
všech hygienických opatření.

Úvodní slovo
S nástupem jara se cyklostezky
a stezky pro chodce a cyklisty, kterými
je naše město protkáno, plní nejen
pěšími, ale také sportovci na bruslích, koloběžkách a kolech. Cyklistika
a cykloturistika v našich podmínkách
patří dlouhodobě k nejvíce se rozvíjejícím druhům sportovních aktivit.
S tím však dochází také k nárůstu počtu specifických dopravních nehod,
meziročně statistiky hovoří až o 6 %.
Na těchto nehodách se ve značné
míře podílejí i stále populárnější
elektrokola a elektrokoloběžky, které umožňují dosažení vyšší rychlosti,
ale současně nesou větší riziko pro
svého uživatele i ostatní osoby. Nezapomínejte tedy prosím na to, že
bezpečný pohyb na cyklostezkách,
stezkách pro chodce a cyklisty i silnicích je podmíněn vzájemnou ohleduplností a dodržováním psaných
i nepsaných pravidel.
Otrokovice patří mezi moderní
města, která věnují cyklistice
dlouhodobě pozornost. Jsou městem
krátkých vzdáleností a při pohybu
po městě je možné vyměnit auto za
jízdní kolo, koloběžku, vlastní nohy či
vozy MHD. Je nepopiratelné, že auto
je v mnoha situacích nezbytné, ale
jeho užití jsme schopni často omezit
a po našem městě se pohybovat
i jiným, aktivním způsobem. O tom
svědčí mimo jiné i loňské první místo
v celorepublikové anketě Cykloměsto
roku, která je každoročně vyhlašována v rámci kampaně Do práce na
kole. Akce se snaží přivést co nejvíce
lidí k ekologicky šetrným a zdravým
způsobům dopravy při jejich cestách
do zaměstnání. Cílem výzvy není
podávat sportovní výkony, ale zjistit, že pravidelný aktivní pohyb má
nečekaně mnoho výhod a že kolo je
chytré a zdravé řešení pro každého.
V rámci našeho města je každoročně
zapojeno několik desítek účastníků.
Stát se členem soutěžního týmu
může ještě do konce dubna každý
z vás, kdo se rozhodne pro své cesty
do práce preferovat jiný než „motorový“ způsob dopravy. Podmínky
registrace naleznete na webu
www.dopracenakole.cz.
Cyklistika je nosným tématem také
dalších akcí, které město pravidelně
podporuje, např. Evropský týden
mobility nebo amatérský cyklozávod na trase mezi Otrokovicemi
a slovenským partnerským městem
Dubnicí nad Váhom. Pokud nám to
letos již situace dovolí, rádi se s vámi
na některé z cykloakcí setkáme.
Přeji vám, ať je vaše letošní nejen
cyklistická sezona bezpečná, plynulá
a plná pěkných zážitků.

Renáta Krystyníková,


vedoucí odboru dopravně-správního

Rekreační oblast Štěrkoviště projde zásadní modernizací
Zachovat zeleň a přírodní ráz
Štěrkoviště, ale zároveň tuto
oblast zmodernizovat a zajistit tak vyšší komfort pro její návštěvníky. To je cílem kompletní
revitalizace Rekreační oblasti
Štěrkoviště. Celou akci odstartuje výstavba multifunkčního
hřiště, které již na začátku léta
nabídne hrací plochu pro celoroční trávení volného času dětí
všech věkových kategorií.

Celá revitalizace Štěrkoviště bude
vzhledem k finančním prostředkům
postupná a je rozdělena na tři oblasti. „Přístupové chodníky a parkoviště, dále opevnění východního
břehu vodní plochy včetně vybudování mlatové stezky pro pěší,
díky níž se obnoví možnost volného pohybu kolem celé vodní plochy,
a rekonstrukce stávající rekreační
části,“ řekla Dita Doleželová z odboru
rozvoje města.
Samotná rekreační část je dále
také rozdělena do tří etap. V první
etapě je zahrnuta revitalizace
částí, které nevyžadují dlouhou
legislativní přípravu, a díky tomu
se může s jejich přestavbou začít
ještě letos. Druhá etapa se zabývá
projektovou přípravou nových objektů rekreační oblasti, a to zejména nové hlavní budovy se zázemím
pro správce oblasti a restaurací
s vyhlídkou v místě již skoro zapomenutého příměstského tábora.
Dále bude projekt zahrnovat nové
vstupy do areálu, bufety a především nové sociální zázemí pro
rekreanty. Modernizací projde hřiště pro plážový volejbal, streetball
a ping-pong a nově tam vznikne
plocha pro street workout. Nové,
moderní a účelné objekty zázemí
plně nahradí dožilé stávající stavby
v řešené oblasti s respektováním
a využitím stávajících inženýrských
sítí, což výrazně sníží náklady na
jejich vybudování.
Třetí etapa pak ukazuje výhledové možnosti využití a případné
doplnění rekreační části, např. rekonstrukce vodního světa, terasa nad
vodou apod.

Nové hřiště. Již v červnu se děti mohou těšit na zbrusu nové a moderní hřiště.
konstrukce dětského hřiště. Práce se
uskuteční od května do konce června letošního roku v místě původního
hřiště umístěného vedle toboganu
a dětských brouzdališť.

Trampolína
i lanové centrum
Hřiště bude obsahovat herní plochy pro menší a větší děti. Vsazeno
bude do stávající zeleně tak, aby
nenarušovalo přírodní ráz. Herní
plocha se osadí novými, moderními
a neotřelými herními prvky pro
děti 2–15 let s doplněním funkčních
a bezpečných dopadových ploch.
Nejmenší děti se mohou těšit na
rozměrnou pískovou plochu s mechanickým bagrem, houpačkou pro
batolata, hrací prvek pro hru s pískem a vodou, skluzavku a pružinové
houpadlo. „Dopadové plochy pak
budou doplněny velkým lanovým
centrem, novým houpacím centrem
s různými typy sedaček včetně
dvousedačky, dále závěsným odpočinkovým houpadlem, kolotočem multispinner a v neposlední
řadě určitě všechny nadchne zapuštěná trampolína o rozměru
1 x 3 m. Možná pro některé děti
přestane být záhadou komunikační spojení díky osazení herního
prvku šeptanda z jednoho konce
hřiště na druhý. Hřiště bude také
doplněno novým mobiliářem,
jako jsou lavičky, odpadkové koše
a piknikové stolky se zastíněním,“

vyjmenovala Dita Doleželová z odboru rozvoje města, která má tuto
stavbu na starosti. Dodala, že do
plochy bylo zakomponováno logo
Máme rádi Štěrkáč, které vzniklo při dotazníkovém průzkumu
spokojenosti občanů. Autorem je
Hana Janečková z UTB ve Zlíně.
Toto multifunkční hřiště bude
tvořit přirozený centrální prvek pro
volnočasové aktivity a zatraktivní
tuto oblast i mimo letní sezonu. Otrokovickou radnici vyjde přibližně na
5,9 milionu korun a finance budou
čerpány z rozpočtu na tento rok.

Hotovo za pět let
Podle starostky Hany Večerkové
je v zájmu města letos zkvalitnit přímý přístup do vody jak plážemi, tak
i obnovit stávající betonové vlnolamy formou dřevěných mol
a odpočinkových teras včetně
úpravy písčité pláže pro nejmenší
a samostatných kruhových mol
plovoucích na hladině.
Celková revitalizace Rekreační
oblasti Štěrkoviště je naplánována
na pět let. „K tomuto účelu chceme
vyčleňovat v každém roce pět až deset milionů korun z rozpočtu města.
Rovněž se budeme ucházet o dotační tituly, přestože na rekonstrukce
tohoto typu jsou v současné době
udělovány nízké částky,“ vysvětlila
způsob financování Hana Večerková.

Romana Pastuszková,


tisková mluvčí města

První bude hřiště
Během rekonstrukce dojde ke
zlepšení rekreačních ploch, míst
pro sport a také ke zvýšení komfortu při užívání vodní plochy. „Cílem
kompletní rekonstrukce oblasti
není zatraktivnění Štěrkoviště
z důvodu rozvoje cestovního ruchu,
ale za zásadní považuji poskytnout
modernizovaný rekreační prostor
pro obyvatele města,“ upřesnila
starostka Hana Večerková.
Celou revitalizaci odstartuje re-

S pískem i s vodou. Dětské hřiště nabídne netradiční hrací prvky pro hru s pískem
i s vodou.
Vizualizace: GARTENSTA PLUS s. r. o.
Otrokovické noviny

Nové Hurdisovy domy nabídnou i větší byty pro rodiny s dětmi

Nové bydlení. Jeden z návrhů, jak by mohly vypadat nové Hurdisovy domy. Na
přesné podobě se stále ještě pracuje. Vizualizace: MÚ Otrokovice

Nejenom větší počet bytů, ale
především bytové dispozice
o velikosti 2+1 či 3+1. To vše
nabídnou nové městské domy,
které vzniknou na místě současných Hurdisových domů.
S výstavbou by se mělo začít
na začátku roku 2023 a již
v polovině následujícího roku
by se do nových městských bytů
mohli stěhovat lidé a rodiny.
Hurdisovy domy mají bezmála
již sto let. Jejich stavba probíhala
ve 30. letech minulého století. Původně měly sloužit jako staveniště
pro dělníky. Nakonec se z nich staly
nájemní byty a k tomuto účelu slou-

ží dodnes. Zub času se však podepsal na jejich špatném technickém
stavu, na což opakovaně upozorňují
i samotní nájemníci. Domy by potřebovaly kompletní rekonstrukci,
a to nejenom vnitřních, ale také
venkovních prostor, včetně všech
rozvodů. S ohledem na tato fakta si
město nechalo zpracovat odborné
technické posouzení stavu domů
a vyhodnocení rozsahu a efektivity
výdajů pro zabezpečení jejich dalšího provozu. Podle předběžného
rozpočtu by se jenom nejnutnější
opravy vyšplhaly na desítky milionů korun. Navíc za dobu existence
těchto domů se natolik změnily hygienické, požární a další požadavky dle

norem a vyhlášek, že jejich splnění
by si vyžádalo další miliony korun.
„Jedná se o majetek města, který není
v dobrém stavu, rekonstrukce těchto
objektů je nezbytná a připravuje se
již několik let. V současné době jsme
v situaci, kdy musíme volit mezi rekonstrukcí nebo novou výstavbou.
S ohledem na dotační možnosti
a také s ohledem na stále se zvyšující požadavky na bydlení nám přijde
smysluplnější postavit nové domy,“
vysvětlila starostka města Hana
Večerková. „I při nezbytné rekonstrukci stávajícího bydlení by museli
nájemníci domy opustit,“ dodala
starostka.
Na výstavbu nových domů se chce
město ucházet o některý z dotačních
titulů, které jsou vypsány na výstavbu nájemních sociálních bytů. S jejich
využitím může na tomto místě vyrůst
nová, moderní bytová zástavba, která bude splňovat všechny požadavky.
Navíc město může reagovat na současnou poptávku po větších bytech,
minimálně 2+1, kde mohou bydlet
rodiny s dětmi. Město v současné
době disponuje převážně malometrážními byty o velikosti 1 + 1.
Z celkových čtyřiceti bytů je aktuálně v Hurdisových domech obsazeno 39 jednotek. Ty jsou převážně
o velikosti 1+1, pouze čtyři byty jsou

Recept stoletého Františka Urbana na dlouhověkost: otužování a sauna
Krásné životní jubileum – 100 let
oslavil František Urban z Otrokovic.
Ke stým narozeninám mu poblahopřála i starostka města Hana
Večerková a předala oslavenci finanční dar, kytici a láhev vína.
„Upřímně Vám závidím krásný
věk a Vaši vitalitu. Přeji Vám mnoho
zdraví, energie a spokojenosti,“ popřála s úsměvem jubilantovi Hana
Večerková.
František Urban prožil většinu
svého života v Otrokovicích. Zpočátku žil v ulici 25. února – dnešní
tř. Tomáše Bati. Vyučil se strojním
zámečníkem, deset let pracoval
jako mistr ve věznici v Ilavě, kde mu
prošlo rukama přibližně 350 vězňů,
které vyučoval řemeslu. Byl totálně
nasazený v Essenu, kde zažil přes
70 náletů. Společně s manželkou Miladou se podíleli na pečlivé evidenci
totálně nasazených a díky nim byly
státem odškodněny stovky lidí. Pracoval ve Zbrojovce Vsetín a následně

Stále vitální. František Urban je stále
aktivní a usměvavý muž.



Foto: MÚ Otrokovice

přibližně 40 let v otrokovickém Moravanu, kde se zasloužil o mnoho
zlepšovacích návrhů ve výrobě.
Pamatuje si Baťův kanál v dřívějším
areálu Svitu. Když havarovalo letadlo
s Tomášem Baťou, tak se coby
chlapec utíkal na letadlo podívat.
Vzpomíná také, jak kolem jejich
domu projíždělo vozidlo s Janem
Antonínem Baťou a jeho ženou.
Aktivně pracoval až do svých
75 let. Od mládí byl aktivním členem
Sokola, později TJ Jiskra Otrokovice
a sportoval celý svůj život. Své zdraví
přičítá zejména otužování ve Štěrkovišti a pravidelné návštěvy sauny.
„Saunování můžu každému doporučit. Když ze 100 ºC vlezete do studené vody, to je, jako když pohladí,“
doporučuje jubilant.
František Urban je v současné
době jediným stoletým občanem
města, nikoliv nejstarším. V Otrokovicích letos oslaví dva lidé
102. narozeniny.
(pas)

2+1. Část lidí má s městem uzavřenou
smlouvu na dobu neurčitou, část
nájemců uzavřela smlouvu na dobu
určitou s vědomím, že město připravuje přestavbu těchto domů.
Nyní mají nájemníci bezmála dva
roky na to, aby si mohli najít nové
bydlení. Město navíc se všemi jedná
a nabízí jim pomoc při řešení jejich
bytové situace. „Chceme lidem vyjít
vstříc a určitě není v našem zájmu
někoho nechat „na holičkách“. Není
nám lhostejný osud stávajících nájemníků, odbor majetkoprávní a odbor sociální všem nabízí spolupráci
s hledáním nového bydlení. Kdo
bude mít zájem, může se do nového bydlení v lokalitě Hurdisek vrátit.
Kdo má zájem situaci s městem řešit,
tak již aktivně koná, nevyhýbáme se
žádné komunikaci. Jakmile nám to
situace dovolí, s nájemci se osobně
setkáme. Jakmile bude zpracována
vizualizace řešeného území, budou
s ní občané města seznámeni,“ sdělila
starostka.
Pokud půjde vše podle plánu, měl
by být provoz bytových domů ukončen k 31. prosinci 2022. Poté budou
domy zbourány a začne výstavba
nových. Předpokládá se, že výstavba
by mohla trvat 18 měsíců. Lidé by se
tak do nových domovů mohli vrátit
v roce 2024. 
Šárka Šarmanová

Dálniční přivaděč k D55
čeká generální oprava
Město Otrokovice ve spolupráci
s Ředitelstvím silnic a dálnic České
republiky provede opravu dálničního přivaděče k severovýchodnímu obchvatu Otrokovic. Jedná se
o úsek dlouhý 751,56 m nacházející
se od křižovatky ulic Nadjezd a Komenského ve směru k D55. Stavební
práce by měly začít v květnu
a trvat přibližně měsíc. Rada města
schválila podmínky pro výběrové
řízení zhotovitele prováděcích
prací. „Naším společným cílem je
opravit přivaděč, než nastane ve
městě změna dopravních toků
související se spuštěním provozu
na jihovýchodním obchvatu D55,“
uvedla Hana Večerková, starostka
Otrokovic. V rámci stavby bude
také provedena obnova vodorovného dopravního značení. Řidiči mohou v daném místě očekávat
dopravní omezení.
(red)

Město Otrokovice děkuje všem dárcům za poskytnutí finančního příspěvku v rámci akce Otrokovice pomáhají potřebným
Na speciálně zřízeném účtu se sešlo 101,4 tisíce korun, které byly přerozděleny mezi pět organizací pomáhajících znevýhodněným lidem či dětem.
Peníze posílaly nejenom níže uvedené firmy, ale také veřejnost. Všem patří velké poděkování!

Otrokovické noviny

U polikliniky se začalo s výstavbou
nových parkovacích míst
Šestačtyřicet nových parkovacích stání vznikne v okolí
Městské polikliniky Otrokovice. Stavební práce začaly již
tento měsíc, ukončeny budou
během letních prázdnin. Řidiči
po tuto dobu musejí v okolí polikliniky počítat s dopravními
a parkovacími omezeními.
Nedostatek parkovacích míst
u Městské polikliniky Otrokovice trápí celou řadu let nejenom
samotné návštěvníky, ale také nájemníky. Tato situace by se měla za
pár měsíců zlepšit. Vedení radnice
rozhodlo o navýšení parkovacích
stání v dané lokalitě. „Nová místa
pro parkování jsou navržena na
stávajících volných travnatých
plochách v návaznosti na stávající
místní komunikace, s povrchem
ze zasakovací propustné dlažby,“
vysvětlil vedoucí odboru rozvoje
města Erik Štábl.
Úpravy kolem polikliniky nejsou
zaměřeny primárně jen na nárůst
parkovacích míst, ale současně
dochází k dobudování chodníků
pro pěší, zřízení bezbariérových
přístupů a dalších tak, aby se zvýšil
komfort a bezpečnost v takto frekventovaném místě. Součástí stavby
je rovněž revitalizace zeleně.

V souvislosti s výstavbou nových
parkovacích ploch dojde i k dílčí
změně organizace dopravy. Vzhledem k navýšení kapacity parkování
a s tím spojenou zvýšenou intenzitou provozu na stávajících komunikacích kolem polikliniky je navrženo omezení rychlosti na vjezdu
do daného území v ulici Nádražní
- zóna 30 a přednost zprava.
„Zvýšit počet parkovacích stání
u Městské polikliniky pro nás bylo
jednou z priorit od samého začátku. Dostatečnou parkovací kapacitu považuji za počátek transformace polikliniky. Jedná se o jeden
z prvních kroků, které k tomuto cíli
směřují,“ uvedl první místostarosta
Otrokovic Ondřej Wilczynski.
Vybudování 46 parkovacích
stání včetně chodníků by mělo
trvat čtyři měsíce. Investice si vyžádá přibližně 4,5 milionu korun
a město ji plně hradí ze svého rozpočtu na tento rok.
„Požadavek na zvýšení parkovací
kapacity byl již dlouhodobě zmiňován jak ze strany nájemníků, tak
ze strany návštěvníků polikliniky,
tudíž realizaci tohoto projektu velmi vítám,“ uvedl jednatel Městské
polikliniky Pavel Javora.

Romana Pastuszková,


tisková mluvčí města

Město zkouší jinou metodu postřiku na komáry
Zabránit masivnímu množení
komárů se v letošním roce snaží
město Otrokovice. To přistoupilo ke zcela jiné metodě jejich
hubení. Během dubna proběhly
první aplikace prostředku, který
likviduje samotné larvy.
Loni se zejména obyvatelé
Bahňáku potýkali s velkým množstvím komárů. Proto se letos
město rozhodlo vyzkoušet jinou
taktiku postřiku. Jeho účinek je
založen na dostatečném oživení
bakterií, které likvidují larvy komárů a ti se pak nestíhají přemnožit.
Doposud byly ve městě aplikovány prostředky, které hubily létající komáry a měly krátkodobý
účinek.
„Vytipovali jsme místo v blízkosti obydlené části města, kde
stojí delší dobu voda. První aplikace postřiku vodní hladiny se uskutečnila v odlehčovacím korytu
Moravy ve směru od lávky u přístaviště po silnici na Bělov. Plošný
zásah proti komářím larvám se
přímo ve městě použít nedá, protože voda rychle odteče a trvale
zamokřené plochy zde nejsou,“
uvedla Marie Zahradníčková z odboru rozvoje města.

Motorový postřik prováděla
specializovaná firma bakteriálním
přípravkem VECTOBAC. Jeho účinek ale závisí na mnoha faktorech.
Například na teplotě vody, velkých
srážkách nebo naopak na větším
vysychání lokality. Dále by výsledek mohl být ovlivněn chemickým
agropostřikem prováděným za jiným účelem nebo nebezpečným
tekutým odpadem.
Tyto ekologické akce by se měly
provádět několik let po sobě, neboť mohou být i kvůli klimatu neúspěšné. Jde o to přerušit masivní
kladení vajíček komárů, z nichž se
hojně líhnou larvy. I tento zásah je
možné kombinovat s aerosolem
aplikovaným v létě na již létající
hmyz.
„Bohužel neexistuje žádná záruka, že tento způsob hubení larev
bude úspěšný. Po deštivém létě
i vlhké zimě stojí voda už delší
dobu na místech, která byla v minulých letech suchá, takže se dá
v létě předpokládat opět velká invaze komárů. Pokud by byl tento
typ postřiku účinný, mohly by se
snížit náklady na postřiky během
léta,“ uzavřela Zahradníčková.

(pas)

Od narození Tomáše Bati uplynulo 145 let

Pieta. Letos je tomu 145 let, kdy se narodil významný obuvník, podnikatel

Tomáš Baťa. Vedení města si každoročně připomíná při jubileu jeho narození,
co pro Otrokovice vykonal. A ne jinak tomu bylo i 1. dubna. „Bohužel, vládní
opatření spojená s koronavirovou pandemií již druhým rokem neumožňují
pozvat k uctění památky Tomáše Bati veřejnost. Obvykle se zde sejdou uživatelé
nedalekého SENIORU a další lidé z Otrokovic,“ uvedla starostka, která u jeho
sochy v parku před Společenským domem položila kytici.

(šar), foto: Šárka Šarmanová



Talentované děti mohou získat finanční podporu
Od 5. dubna mohou nadané děti
a mládež zažádat otrokovickou
radnici o grant, který podpoří jejich
výjimečný talent. V letošním rozpočtu města je opětovně pro tento
účel vyčleněno 100 tisíc korun.
V Otrokovicích obvykle dominuje talentovaná mládež v oblasti
sportu. Například v minulém roce
byla finanční podpora přidělena
hráčům fotbalu a házené. Část
peněz putovala také na sportovní
rychlobruslení, parkourové jezdectví a gymnastický aerobik.
Zájemci mohou zasílat své žádosti na adresu Městského úřadu
Otrokovice do 30. dubna. „Granty
jsou určeny občanům města ve

věku do 23 let, kteří jsou vynikajícími žáky nebo studenty základní
školy, základní umělecké školy,
střední školy, konzervatoře, vyšší
odborné školy nebo vysoké školy
nebo jsou vynikajícími sportovci
či umělci a prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých, sportovních
nebo uměleckých výsledků,“ vyjmenovala vedoucí odboru školství
a kultury Barbora Šopíková.
Grant je poskytován v maximální
výši 20 tisíc korun na jednotlivého
příjemce. O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do konce května. O poskytnutí grantů rozhoduje
Rada města Otrokovice. 
(pas)

Dopravní kvíz

Tento pokyn policisty znamená „Stůj“ pro řidiče:
a) žlutého a hnědého vozidla
b) zeleného, modrého a červeného vozidla
c) červeného vozidla

(Správnou odpověď najdete na str. 11)
Otrokovické noviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 22. února uplynulo již 13 let, kdy nás
navždy opustila naše maminka, paní Věra
Kleinová. Dne 24. dubna vzpomínáme
7. výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek,
pan Vladimír Klein. Stále vzpomínají dcera
Marcela a syn Vladimír s rodinami.
Vše, co v životě končí, v lásce zůstává. Dne 28. března uplynulo 11 let od chvíle, co odešla od všech, které měla ráda,
naše maminka, paní Jaroslava Brázdilová. Vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují dcera a syn s rodinami.
Dne 31. března by oslavil 75. narozeniny
náš tatínek, pan Jan Bína. Dne 12. dubna
jsme si připomněli 12 let od jeho úmrtí. Dne
2. dubna uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustila naše maminka, paní Dagmar Bínová.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Dagmar, Kateřina
a syn Marek s rodinami.
Dne 8. dubna uplynul smutný rok, kdy nás opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef
Tkáč. S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 20. dubna jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí pana Jana
PÁLENÍKA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.
Manželka Míla, syn Jan a dcera Eva s rodinami

Dne 20. dubna uplynulo 11 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Mojmír Očadlík. S láskou vzpomínají
manželka Milada a děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
Dne 20. dubna uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustila
paní Anna DRÁBKOVÁ. S láskou vzpomíná manžel Josef
a dcery Alena a Hana s rodinami.

Život zemřelých je uložen v paměti žijících. Dne 24. dubna
tomu bude 6 let, kdy nás opustila naše milovaná sestra,
švagrová, teta, paní Vlasta Horká. S láskou vzpomíná
celá rodina.
Dne 26. dubna uplyne již 15 let od chvíle, co nás navždy
opustil pan Jaroslav ZÁLEŠÁK. Stále vzpomínají manželka
Bohumila a dcera Silvie.
Dne 26. dubna si připomeneme 6. výročí úmrtí paní
Svatavy DAŇKOVÉ. Děkuji všem, kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku. Manžel
Zdenek s celou rodinou
Dne 27. dubna uplyne 7 let, co nás navždy opustil drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk
Beran. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.
Otrokovické noviny

Velká v srdci bolest a stálé vzpomínky, kdy nás v 27 letech
opustil náš syn, bratr, vnuk, synovec Pavel DOLEŽAL. Dne
29. dubna uplynou 3 smutné roky. S láskou vzpomínají rodiče, sestra Eva a celá rodina.
Dne 30. dubna uplynou 3 nejsmutnější roky, kdy nás
navždy opustil pan Jaromír Ševčík. 8. května by oslavil
své 70. narozeniny. S láskou vzpomíná manželka, rodina
a kamarádi.
Byl pozdní večer – První máj – večerní máj – byl lásky čas...
V těchto dnech vzpomínáme na naši maminku, babičku,
tetu a švagrovou, moji milou manželku, paní Svatavu
Remešovou. Opustila nás neočekávaně pár hodin po
1. máji před 3 léty. Zármutek nezmírníme ani v půli července, kdy si připomeneme její nedožité 80. narozeniny. Milá Svaťuško,
nikdy na Tebe nezapomeneme. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje manžel Jiří a synové Radek a Jiří s rodinami.
Dne 2. května to jsou 2 roky, co nás opustil manžel, otec
a dědeček Josef Kouba. Vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.
Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už
není naděje. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička
ke hřbitovu zůstala jen. Dne 3. května vzpomeneme 13 let
od úmrtí pana Miroslava Juřičky. S láskou vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.
Dne 9. května uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pan Pavel Zatloukal.
S láskou vzpomínají manželka Blanka a synové s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se dne 19. března 2021 přišli rozloučit s naší milovanou manželkou, maminkou, babičkou a prababičkou, paní Ludmilou
Vaculíkovou na její poslední cestě. Manžel Lubomír a děti Lubomír,
Hana a Markéta s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ

Každý den v životě je jen jednou, kdo ten dar pochopil – šťastný je a jeho
život naplněný je. Dne 19. dubna se dožila 95 let paní Anna Vlková.
Drahá maminko, babičko, prababičko, přejeme Ti pevné zdraví, ať je pro
Tebe každý den milý a přátelský jako Tvůj úsměv, štědrý jako Tvé srdce
a nádherný jako Tvá duše. Dcera Jarmila s rodinou

UPOZORNĚNÍ!

Do doby obnovení provozu Turistického a informačního centra je možné podklady do Společenské kroniky zasílat 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, dále dle délky textu.
Maximální délka textu je 8 řádků.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pomohl nemocným dětem

Letošní Tříkrálová sbírka vynesla na Otrokovicku více
než tři sta tisíc korun, a to
i přes fakt, že kvůli pandemii
neprobíhala formou návštěv
koledníků. Lidé mohli darovat
peníze do kasiček anebo online formou. Navíc výtěžek
sbírky už putoval prvním
potřebným. Dvěma malým,
vážně nemocným dětem.
Letošní koledování přineslo
spoustu výjimečností, například
to, že až do konce dubna je
možné přispívat do online kasičky na webových stránkách www.
trikralovasbirka.cz. Dosud bylo

touto formou vybráno 36 172 Kč.
Do kasiček, které byly nachystány na různých místech ve všech
obcích, spadajících do působnosti
otrokovické Charity, lidé darovali 293 424 Kč. „Do letošní sbírky
se poprvé zapojilo také několik
větších firem z našeho okolí. Poděkování patří i všem provozovatelům menších obchůdků a služeb,
kteří nám umožnili umístění našich
kasiček do těchto provozoven,“
vzkázal koordinátor Tříkrálové
sbírky v Otrokovicích Jan Žalčík.
Jedním, nikoliv jediným, úkolem
Tříkrálové sbírky je pomáhat potřebným z okolí. Proto se hned po
sečtení pokladniček rozběhla pří-

má pomoc, která má již i konkrétní
příběhy.
„V letošním roce jsme již řešili žádost maminky tělesně postiženého syna. Tento její syn
je upoutaný na lůžko, je plně
odkázán na celodenní péči, např.
několikrát denně je připojován
na plicní ventilaci. Díky štědrosti
dárců jsme mohli přispět na nákup speciálně upraveného kočárku, který mamince umožní
syna aspoň na chvíli dostat ven
a užít si sluníčka,“ přiblížil jeden
z případů pomoci Jan Žalčík.
S prosbou o pomoc se na Charitu obrátila také maminka 1,5leté
holčičky, která trpí genetickou

Dobrovolní hasiči jsou pro město neocenitelným pomocníkem

V akci. Náročné bylo vytahování nánosů na ledolamech. 
Hasí požáry, vyjíždějí k nehodám,
kontrolují, učí děti a navíc velmi pomáhají i při současné krizi, způsobené pandemií. Dobrovolní hasiči
jsou pro město Otrokovice nepostradatelní.
Za loňský rok vyjížděli dobrovolní
hasiči k několika menším požárům,
účastnili se technických zásahů
a zejména pomáhali s odstraňováním následků po přívalových
deštích i podzimní povodni.

Foto: archiv SDH

Co se spolkové činnosti týká, byly
bohužel tradiční aktivity okolnostmi značně omezené. To si však
vynahradili jinak a pomáhali na
různých místech města. Kvítkovičtí
dobrovolní hasiči např. přiváželi dezinfekční prostředky, pomáhali s dezinfekcí společných prostor v zařízení
sociálních služeb nebo se společně
s dětmi z oddílu mladých hasičů podíleli na jarním úklidu zahradního
atria SENIORu C.

Členové otrokovického spolku
zase pomáhali s distribucí
ochranných prostředků do obcí ve
správním obvodu ORP, v době nedostatku ochranných oděvů vymysleli
nebo vyzkoušeli technologii jejich
dezinfekce a čištění pro opakované
použití.
Velmi náročná byla po všech
stránkách akce na počátku letošního března, kdy hasiči z otrokovické
jednotky společně s profesionály
z přerovské jednotky Hasičského
záchranného sboru Správy železnic
odstraňovali nánosy zachycené po
loňských povodních na ledolamech
lávky přes Moravu. Vytahovat zaklíněné velké kmeny v chladném počasí, za zvýšeného průtoku v řece,
skoro celý den byla skutečná šichta!
Za spolkovou činnost a za nezištnou pomoc, kdykoli je to potřeba,
patří hasičům velký dík.
Ať je vám patron hasičů sv. Florián
stále nakloněn a chrání vás!

Petr Zakopal,


vedoucí oddělení krizového řízení

Trávit smysluplně volný čas lze v denním stacionáři SENIORU
Denní stacionář SENIORu Otrokovice je ambulantní sociální službou
určenou osobám starším 45 let
s chronickým duševním onemocněním. Občanům, kteří žijí ve vlastní
domácnosti nebo se svými blízkými
a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba zároveň
pomáhá těm, kteří denně pečují
o své blízké – umožní jim docházet
do zaměstnání, případně plnit své
další denní potřeby a povinnosti.
Ve stacionáři klientům nabízíme širokou škálu aktivit podporujících udržení jejich schopností,
dovedností a soběstačnosti. Trénink
paměti, pracovní činnosti nebo pohybová cvičení, oblíbené jsou vycházky s doprovodem po okolí či
posezení v zahradě SENIORu C, kde

se nachází mj. i vyvýšené záhony
a truhlíky se snadným přístupem
pro seniory. Některé aktivity klienti
stacionáře využívají společně s klienty našeho domova, např. bohoslužby, kulturní a společenské akce
nebo výlety. Mohou využívat služeb kadeřnictví, pedikúry, návštěvy
knihovny či kavárny Naděje. Tímto
umožňujeme všem našim klientům
socializaci napříč širokou nabídkou
námi poskytovaných služeb.
Jednou z výhod služby je denní
kapacita – maximálně 5 osob.
Jedná se o menší skupinku, kdy
se personál plnohodnotně věnuje
jednotlivcům a dle potřeb a přání
jim přizpůsobuje aktivity. Dalšími
výhodami je možnost zajištění
přepravy na území Otrokovic

a blízkého okolí a zajištění stravy
– snídaně, oběd (pro diabetiky je
zajištěna navíc svačina).
Denní stacionář se nachází
v budově SENIORu C. Zřízeny jsou
zde prostory jak pro aktivity, tak
i pro odpočinek – denní místnost
s kuchyňským a jídelním koutem,
odpočívárnou. Provozní doba je
pondělí až pátek od 7 do 15.30
hodin, přičemž si klienti mohou
sami zvolit, jak často budou tuto
službu navštěvovat.
Rádi uvítáme další klienty této
zajímavé služby, která umožňuje
mimo osvojení nových schopností a dovedností i navázat sociální kontakt se svými vrstevníky
a smysluplně trávit volný čas.
SENIOR Otrokovice, p. o.

vadou. „Holčička je od narození
prakticky nepohyblivá, dýchá
pomocí plicní ventilace a jídlo
dostává pomocí zavedené sondy. Maminka nás požádala o příspěvek na speciální rehabilitace,
které její malé dcerce pomáhají
k udržení svalové aktivity. Rádi
jsme její žádosti vyhověli,“ doplnil
Jan Žalčík.
„Oba tyto příběhy nás velmi
oslovily, rodiče mají náš hluboký
obdiv a jsme rádi, že jsme jim
díky štědrosti dárců mohli přinést
aspoň trochu radosti a naděje,“
uzavřel Žalčík.
 Vladana Trvajová,
 fundraiser, Charita Otrokovice

Inzerce
Muž, 65 let, hledá ženu k váž.

seznámení. „Samota je krutá“, ve
dvou je lépe. Nezklamu. Zlín – Otrokovice. Tel.: 731 250 963

Technické služby
Otrokovice, s. r. o.,
K. Čapka 1256
přijmou do pracovního poměru závozníka na svoz komunálního odpadu, požadavkem je dobrý fyzický
stav. Nástup dle dohody.

Zájemci o pracovní místo se
mohou hlásit u Ing. Pavelcové
na tel.: 577 922 329, 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.
SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice

Odvoz zdarma

Vyp latí me vám
až 1.50 0 Kč

tel.: 603 972 558

email: marek.dynka@seznam.cz
Na místě vystavím ihned platný doklad
ekologické likvidace

Otrokovické noviny

Radim Hanke: Snažím se zachytit nejenom vzhled, ale také osobnost
Když jsem vstoupila do ateliéru zlínského sochaře Radima
Hankeho (58), první, co mě
upoutalo, byl sádrový odlitek
budoucí sochy Jana Antonína Bati, kterou umělec tvoří
pro město Otrokovice. Vedle
něj stojí velká tabule s řadou
snímků, které zachycují bratra
Tomáše Bati v různých pózách
i výrazech. Už na první pohled
jsem byla překvapena neuvěřitelnou podobou, kterou
dokázal Radim Hanke soše
vtisknout. A to i přesto, že ještě
zcela nejde o finální verzi. „Jde
přesně o poloviční model. Socha, včetně soklu, bude velká
zhruba 220 cm. Půjde tedy
o model v nadživotní velikosti,
ale ten rozdíl nebude až tak V ateliéru. Socha Jana Antonína Bati je momentálně v poloviční velikosti. Nyní začne
markantní. Jan Antonín byl sochař Radim Hanke pracovat na její plné velikosti. 
Foto: Šárka Šarmanová
totiž poměrně vysoký člověk,
měřil 190 cm,“ vysvětloval mi od roku 2019, kdy vznikaly první povyprávěla. Díky tomu například
návrhy, a skutečně intenzivně od vím, že to byl normální jadrný chlap,
sochař.

Co předcházelo tomu, než jste
vytvořil model, který bude stát
v Otrokovicích?
Tak především studovat spoustu
knih a materiálů. Abyste skutečně
dokázali zachytit celou figuru, musíte mít snímky postavy ze všech
stran. Takže jsem vyrazil do okresního archivu na Klečůvce, kde jsem si
vybíral různé fotografie, vycházel
jsem i z filmových záběrů, kterých
se dochovalo naštěstí poměrně
hodně. Všechny materiály jsem pak
studoval a hodně kreslil. Pokaždé se
snažím najít pozici, která je klidná,
uvolněná a u níž si umím představit,
že takto bude stát mnoho desítek,
ne-li stovek let. No a především jsem
chtěl udělat jinou sochu v jiném postoji, než je ve Zlíně. Postupně jsem
vybral dvě varianty, které jsem předložil vedení Otrokovic ke schválení.
A na základě toho jsem si vytvořil
poloviční model, kde pracuji na detailech.
Socha Jana Antonína bude stát
v parku u Společenského domu, naproti Tomáši Baťovi. Vycházel jste
i z prostředí, ve kterém socha bude
zasazena?
Samozřejmě. Na tom spolupracujeme společně s panem architektem
Ivanem Bergmannem, který vytváří
architekturu pomníku, já vytvářím
samotnou sochu. Snažili jsme se dílo
zakomponovat tak, aby Jan Antonín a Tomáš stáli přímo naproti sobě
a dívali se na sebe.
Kolik práce je ještě před vámi,
než bude socha Jana Antonína pro
Otrokovice dokončena?
Dalo by se říci, že na soše pracuji
Otrokovické noviny

září loňského roku. Hotova musí
být do konce tohoto roku. Aktuálně
musím dotvořit poloviční model,
který nechám naskenovat a poté
začnu pracovat na plné velikosti
a finalizovat tvar do té podoby,
v jaké bude následně odlitá v bronzu. A to je nesmírně důležitá fáze
celé práce, protože právě zde se
může vše zničit. Proto se snažím
opravdu pečlivě vybírat bronzaře
a doslova mu koukám pod
ruce. Stejně tak je potřeba
mít dobrého patinéra.
Takže ono se to nezdá,
ale já na té práci nedělám
úplně sám, ale opravdu
mám kolem sebe několik
lidí, na které se však musím
stoprocentně spolehnout.
Co pro vás bývá nejtěžší zachytit, výraz, nebo detaily obličeje, či
úplně něco jiného?
Naprosto všechno. (smích) Už jenom
ve chvíli, kdy modeluji postavu,
tak ji tvořím v aktu. A teprve poté
ji oblékám. Proto mám i v ateliéru fotografie Jana Antonína, kde
je zachycený při nějaké činnosti
vysvlečený do půli těla, abych
zachytil celou jeho fyzionomii.
A to není jednoduché, stejně jako
vymodelovat hlavu tak, aby vůči
tělu byla proporcionálně správně.
A především se snažím zachytit jeho
osobnost jako takovou.
Znamená to tedy, že jste musel
studovat i povahu Jana Antonína?
Ano. Snažil jsem se nastudovat vše,
co se dá o něm dohledat. Hodně
mi také pomohlo osobní setkání
s vnučkou Jana Antonína Bati Dolores, která mi o svém dědovi hodně

který uměl hrát na harmoniku, který
se dokázal i rozzlobit. Přitom to byl
vizionář, který neskutečným způsobem miloval Čechy i Moravu a snažil
se pro ně dělat maximum. Bohužel
se pak po válce neprávem ocitl
v situaci, kdy byl prohlášen za kolaboranta. A mrzí mě, že i dnes, kdy
tato věc byla již několikrát vyvrácena
a potvrdily to i soudy, si to stále někteří myslí.
Dalo by se tedy říci, že
díky tomu, že jste měl
možnost tvořit sochy
obou bratrů Baťových ve
Zlíně a nyní i Jana Antonína pro Otrokovice, jste
doslova pronikl do jejich
života a historie?
Svým způsobem ano. Nejsem
totiž rodilý Zlíňák, pocházím z Třince. Ale když jsem se do Zlína přiženil,
tak mě Baťovi hodně zajímali a začal
jsem se zajímat o jejich historii, ale
opravdu do hloubky jsem do toho
pronikl až ve chvíli, kdy jsem získal
možnost vytvořit sochy obou bratrů.
Kdo se vám tvořil lépe, Tomáš,
nebo Jan Antonín?
To je hodně těžká otázka… Ale
pravda je, že větší vazbu mám asi
k Janu Antonínovi i díky tomu, že
jsem měl možnost se poznat s jeho
příbuznými. Ale stejně tak Tomáš byl
pro mě velmi zajímavou osobností.
Přece jen jde o dominantu pro Zlín.
Ale u toho Jana Antonína je to spíše
citová záležitost. Obou bratrů si však
nesmírně vážím. Co vím, tak oba
k sobě měli velice blízký vztah. Jan
Antonín svého bratra velmi miloval,
doslova ho bral jako svého guru.
Měl jste možnost osobně se set-

kat s příbuznými Jana Antonína
Bati, kteří žijí v Brazílii. Vnučka
Dolores byla také na odhalení sochy Jana Antonína ve Zlíně. Jaké
byly z jejich strany ohlasy na sochu?
Musím říct, že pozitivní. Paní Dolores
byla nadšená a dokonce dcera Jana
Antonína Edita mi napsala osobní
dopis, v němž stálo, že když viděla
fotografie a dokument k odhalení
sochy, byla šťastná a vděčná, že opět
vidí svého tatínka. A to byla pro mě
opravdová satisfakce.
Vaše výtvory jsou opravdu
hodně realistické, a to mluvím
nejenom o bratrech Baťových, ale
také o Emilu Zátopkovi či papeži
Janu Pavlu II., který stojí v Bukovanech u Kyjova. Ty podoby jsou
opravdu neskutečné a musí být nesmírně těžké je zachytit.
Děkuji. To mě samozřejmě velice
těší, protože vždy si říkám, že by
se to třeba dalo dělat ještě lépe.
Ale to má asi každý. (smích) Pravda
ale je, že já měl to štěstí, že v době
studia na vysoké škole jsme dělali
intenzivně podle modelu. Dnes už
se něco takového ve škole neučí,
protože to skoro nikdo neumí. Ale
i já jsem se musel postupně propracovat. A obrovskou školou pro mě
byla tvorba sochy Jana Antonína pro
Zlín. Bylo to mé první setkání s takto
velkým dílem. Moc dobře jsem si
byl vědom toho, že je to obrovský
závazek, protože bydlím ve Zlíně
a sochu budu mít na očích prakticky
každý den, takže jsem doslova dřel,
aby byla ta podoba opravdu co nejvěrnější. Byla to pro mě obrovská
zkušenost. Poté přišel na řadu Tomáš
Baťa, Emil Zátopek, Karel Zeman
a papež Jan Pavel II. A do sochařských portrétů jsem také hodně
pronikl díky zakázce pro voskové
muzeum v Praze, kde jsem tvořil
mimo jiné hlavu herce Vladimíra
Menšíka. Tam jsem tvořil podle fotek
a snažil se dotahovat hlavy skutečně
do detailů. Ale stejně musím říct, že
se vždy s každou prací trápím stejně,
jako bych začínal.
Vaše jméno si hodně lidí pojí
právě s prací na sochách bratrů
Baťových. Nevadí vám to, že si vás
lidé tak trochu zaškatulkovali?
Vůbec ne. Naopak. Já jsem pyšný
a hrdý na to, že mohu tyto dvě velké
osobnosti dělat. Já si jich nesmírně
vážím a dělal jsem je s láskou.

Šárka Šarmanová
Na sochu J. A. Bati může přispět také
veřejnost. K 1. dubnu tohoto roku
se zatím na účtu sešlo 242 258 Kč.
Sbírka je stále otevřená.
Číslo účtu veřejné sbírky:
27-0222580207/0100

Umělci z Otrokovic, Hustopečí a Vídně vydali katalog prací

Malá ochutnávka. (nahoře vlevo) Silvie Siko Konrad (Vídeň), (vlevo dole) Silvia Gröbner, (uprostřed) Jolana Shejbalová
(Otrokovice), (vpravo) Pavel Klak (Hustopeče). 
Snímky: katalog Stavění mostů

Deset umělců z otrokovického
spolu ROZUMĚNÍ, deset umělců spolku Alfons z Hustopečí
a dvacet vídeňských umělců
spojilo své síly a výsledkem
jejich snažení je vznik nového katalogu prací, který nese
symbolický název Stavění
mostů.

Přátelství má mnoho podob
a to se mezi výtvarníky samozřejmě točí okolo výtvarných disciplín. Již před pár lety otrokovičtí
výtvarníci, sdružení ve spolku
Rozumění, navázali kontakty se
spolkem výtvarníků Alfons z Hustopečí. Spolek Alfons vystavoval
v naší Městské galerii, Rozumění
na oplátku vystavovalo v Muzeu
a galerii v Hustopečích v krásném

renesančním domě. Spolek Alfons
má již letité vztahy se skupinou vídeňských výtvarníků, takže došlo
k propojení všech tří spolků a ze
strany Vídeňských přišel návrh na
společný katalog.
A tak 20 vídeňských výtvarníků, 10 z Hustopečí a 10 z Rozumění spojilo své síly a dílo pod
názvem Umění v katalogu se
podařilo. Díky malířce, grafičce
a organizátorce, paní Silvii Siko
Konrad, která byla hlavním hybatelem akce, díky Jolaně Shejbalové,
která zpracovala veškeré podklady
za náš spolek Rozumění.
Mottem katalogu je: „Umění a kultura spojují.“ Dostal
také symbolický název Stavění
mostů. Naše města, naše krajiny mají nejen společnou mi-

nulost, ale i současnost a věřím
i budoucnost.
V dnešní covidové době, kdy
koncerty, divadla i výstavy jsou online v elektronické podobě, což po
čase chutná jako polibek přes sklo,
jsme se dohodli i na tištěné podobě, která vyjde v nejbližších dnech.
Věříme, že tímto naše spolupráce
nekončí a že v brzké době budou
moct i Otrokovičané zhlédnout
vídeňské výtvarníky v naší galerii.
Psát o výtvarném katalogu je
trochu nadbytečné, prohlédněte
si jej sami. Přeji hezký zážitek.
Celý katalog si můžete prohlédnout na webové stránce:
www.sikoart.com/845/kunst-im-katalog/

Jiří Holub,


Spolek Rozumění

Na základě ukončení nouzového stavu se opět otevřely budovy
knihoven po celé republice, Otrokovice nevyjímaje. I přesto fungují
obě pobočky v určitém omezeném
režimu.
Vzhledem k prostorovému
uspořádání Městské knihovny,
která je v budově radnice, se bude
až do odvolání nadále pokračovat
v objednávkovém systému klientů
a výdeji přes okénko. Důvodem je
fakt, že knihovna není schopna zajistit podmínky, které ukládá Ministerstvo zdravotnictví, tedy 1 osoba
na 15 m2 provozní plochy, rozestupy
2 m, režimová a organizační opatření. Hlavní půjčovna tak bude zpřístupněna pouze po telefonickém
objednání (577 934 113).
„Uvítáme, pokud zájemci nadiktují
knihovnici tituly, o které mají zájem,
aby jim je předem vychystala a pobyt v knihovně tak byl omezen na
minimum. Volný pohyb po knihovně
nebude nikomu umožněn. Jedna
osoba si může vypůjčit maximálně
pět knih,“ uvedla Barbora Šopíková,
vedoucí odboru školství a kultury,
pod který otrokovická knihovna
spadá. Dodala, že během 15 minut
bude vstup umožněn pouze třem
klientům.
Pobočka knihovny na Baťově
podmínky ministerstva splňuje,
a proto zahájila běžný provoz. Při
vstupu do knihovny lidé musí mít
nasazeny respirátory a k dispozici je
dezinfekce. V knihovně zatím není
umožněno využívat internet.(red)

Inzerce

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?
Zamýšleli jste se někdy nad tím, odkud
pramení název města Otrokovice
a jejich městských částí?
V případě Otrokovic jde o prastaré slovanské jméno. Osady končící
koncovkou „ice“ jsou totiž nejstarší
slovanská sídliště. Nicméně vznik názvu už zcela jasný není.
Jméno Otrokovice bylo odvozeno
od slova „otrok“ - ve staroslovanštině znamenal člověka bezprávného
– otroka, ale také člověka před dosažením právní dospělosti – dítě. Slovo
otrok znamenalo také zajatce jiné
národnosti, který slovansky nemluvil.
Mohlo to tedy znamenat, že Otrokovice byly osídleny zajatci neslovanského
původu.
Stejně tak ale slovo „otrok“ ve staroslovanštině znamenalo malý hoch.
V době vzniku názvu se tedy mohlo
jednat o osadu v držení neplnoletého feudála. Jedna pověst říká, že
mohlo panství otrokovské patřit pěti

Knihovna na Baťově
má opět běžný provoz

sirotkům. Na otisku nejstarší obecní
pečeti z roku 1769 je vyobrazena lípa
s pěti kořeny a bezlistou korunou.
Těch pět kořenů mělo značit pět sirotků.
V případě Kvítkovic je kořenem
staročeské „Kwietek“, počeštěné
románské jméno Quide a mohlo se tedy jednat o osadu v držení
jistého Kvítka, Květka nebo Kvída.
První zmínka o Kvítkovicích u Otrokovic pochází z roku 1350 a ves se
tehdy jmenovala Květkovice.
Název „Bahňák“ je staré historické
pojmenování silně podmáčeného
území na levém břehu Moravy nad
jejím soutokem s Dřevnicí. Již na nejstarší dochované katastrální mapě
z roku 1770 je zachyceno území jako
„Bahniak“ , ale předpokládá se, že tento pomístní název je mnohem starší.
Když se rozhodl na tomto území ve
20. století Baťa postavit závody
a kolem nich obytnou zástavbu,

bylo nutné zdejší terén navýšit
a zhutnit novou zeminou, což bylo
provedeno splavováním zeminy
z kopce Tresný tlakovou vodou.
Po smrti Tomáše Bati v roce 1932
rozhodli o rok později tehdejší zastupitelé přejmenovat Otrokovice na
„Baťov“. Nový název obce musel být
úředně schválen ministerstvem vnitra,
které to ale neakceptovalo.
K jeho schválení nakonec došlo
až v roce 1939 v rámci protektorátu
Čechy a Morava. Tato skutečnost
vedla k tomu, že nový název byl některými vnímán jako vnucený novou
okupační správou, čehož také bylo
zneužito i během poválečného „zúčtování“ s rodinou Baťů, především
s J. A. Baťou.
Název „Baťov“ byl nakonec zrušen vyhláškou ministra vnitra dne
1. 7. 1947.
 Zdroj: Paměti obce Otrokovic,

kniha Otrokovice

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631
SERVIS A MONTÁŽ
PLYNOVÝCH KOTLŮ
Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Beretta, Destila, Immergas, Thermona,
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866



PLYNOSERVIS - SRNEC

Montáže, opravy kotlů Mora,
Destila, Thermona, Viadrus. Topidla Mora, Karma. Ohřívače vody
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815
Otrokovické noviny

Máneska již třetím rokem spolupracuje se školou v Polsku
a usínání původních evrop- a čeká je prezentace hypotézy,
pozorování a komentování naměských druhů stromů.

Výzkumný tým. Sedmáci monitorují v areálu školy probouzení stromů.
Foto: archiv ZŠ Mánesova



logy Study. Jde o aktivitu
evropského GLOBE (Global
Learning and Observation to
Benefit Earth), která má za
cíl sledovat změny klimatu
v Evropě pomocí probouzení

# POSILAMESILUZDRAVOTNIKUM

Otrokovické noviny

tak často vídáme ve svém okolí.
Největší přesah má však video
„VZKAZY ZDRAVOTNÍKŮM“, ve
kterém vyzýváme ke spolupráci
při tvorbě koláže pro zdravotníky. Stačí na chodník nebo doma
na papír nakreslit symbol srdce
v kříži, ke kterému můžete připsat
vzkaz. Žáci mohou posílat svým
vyučujícím, případně označovat
na Instagramu pod označením
#posilamesiluzdravoznikum #siluzdravotnikum.
Doufáme, že se nám podaří
zapojit nejen žáky a rodiče z naší
školy (#jsmeztgm), ale vyburcovat
k podpoře i širokou veřejnost. SÍLA
sociálních sítí je nesmírná, pojďme
se tedy spojit a ukázat naši sílu,
kterou alespoň krátkými vzkazy
pošleme tam, kde denně zachraňují lidské životy. 

Barbora Huňková,


Pavel Broža,
pedagog ZŠ Mánesova

ZŠ T. G. M.

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

sedy, interaktivní úkoly a mnoho
dalšího.
I žáci udělali obrovské pokroky
a do distanční výuky se pustili
každý dle svých schopností a možností. Někdo přivítal možnost účastnit se výuky v pyžamu, jinému chybí
osobní kontakt a legrácky
o přestávkách. Spolu s rodiči se
mnohým podařilo vytvořit tým,
který zvládne překonat překážky
a vybudovat si víru ve vlastní síly
a schopnosti.
10. března 2021 ve vodách
distanční výuky plujeme již sebejistěji a téměř rutinně, ale vidina
prezenční výuky je stále ukryta
v mlze. Z mé VII. B je již VIII. B
a i já jsem o rok zkušenější. Naším
nejčastějším místem setkávání je
stále jen virtuální třída v Teams.
Přesto doufám, že již brzy se naše
škola opět rozezvučí hlasy chlapců a děvčat a bude zase tím starým dobrým ostrovem setkávání
všech školou povinných a celého
našeho pedagogického sboru.

Pavlína Herentinová,


ZŠ T. G. M.

Hodinový manžel
údržbářské práce všeho
druhu v Otrokovicích
a okolí
Opravy: voda, elektro, malířské, natěračské, zednické, podlahářské práce.
Práce na zahradě atd.

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

Inzerce

Zapojte se. Stačí namalovat symbol srdce v kříži, připsat vzkaz pro zdravotníky
a poslat jej svému vyučujícímu či označit na Instagramu. 
Foto: ZŠ T. G. M.
Zní vám titulek trochu zvláštně?
A proč je na začátku ta mřížka?
Ne, nebojte, není tam překlep ani
chyba, ale právě jste se seznámili s hastegem [heštegem], který
se využívá na sociálních sítích
k označení klíčového slova. V našem pojetí je těch klíčových slov
poněkud víc, ale nikdo nemůže
odepřít jejich důležitost.
Moc dobře si uvědomujeme,
v jak náročných podmínkách musí
naši zdravotníci pracovat, i proto
jsme jim chtěli dát najevo, že na ně
myslíme a alespoň touto formou
jim „předat“ SÍLU a naši PODPORU.
Moc si vážíme práce, kterou dělají,
a i proto vznikla čtyři krátká videa,
jejichž hlavním posláním je poukázat na fyzickou a psychickou náročnost zdravotnického povolání.
Vzniklo také video, jež upozorňuje na špatné nasazení respirátoru, tedy nešvaru, který




První rok s covidem
V době letošních jarních prázdnich
a ve dnech relativního zvolnění
v distanční výuce mi na mysl přišla vzpomínka na jaro 2020.
Dne 10. března 2020 kolem
desáté hodiny dopoledne mimořádně vcházím do výuky své
VII. B a oznamuji, že zítra nemusí
chodit do školy. Radost, nejistota,
nedůvěra. Slyšíme dobře? Nečekané prázdniny se mísí s obavami o budoucnost a zdraví své
i blízkých. Uzavíráme se do svých
domovů a spojením jsou nám jen
internetové sítě.
Pro nás učitele začíná životní
výzva. Kontakt s dětmi, to hlavní,
proč se mnozí z nás dali na učitelskou dráhu, se smrskne na
kontakt přes Edookit ve formě
zadávání úkolů. Ale bude to stačit? Lovíme rady a doporučení na
online webinářích a předáváme si
první cenné zkušenosti.
Dnes mohu potvrdit, že rčení
Všechno zlé je k něčemu dobré
platí stále. Distanční výuka je
obohacena o různé formy práce, kreativní výklad, testování
v Forms, streamování, online beInzerce

Žáci 7. ročníku Mánesky se
na příchod projevů jara těšili ještě o něco více. Již třetím
rokem se žákovský tým zapojil v rámci přírodovědného
semináře do European Pheno-

řených dat. Společně s paní učitelkou Holubovou a panem učitelem Brožou tak chystají prezentaci,
padlet, odesílají data a snad se
dostanou i na mezinárodní GLOBE
Games ve Zbirohu.
Více se o výsledcích nejen fenologických i samotném GLOBe
můžete dočíst na elektronické nástěnce dostupné z adresy https://
padlet.com/Pavel_Broza/globe
nebo pomocí QR kódu.

Žáci monitorují probouzení
stromů (břízy, višeň, lípa a líska)
v areálu školy v závislosti na počasí.
Teď na jaře zkoumají, kdy se začnou
probouzet pupeny jednotlivých
stromů, kdy začnou rašit listy a kdy
budou mít plnou velikost. Zjištěná
data dávají přes celosvětovou databázi provozovanou americkou
NASA k dispozici klimatickým
vědcům i všem zapojeným školám
v Evropě. Svá data navíc porovnávají s partnerskou polskou
školou Primary School no. 1 in
Bieruń pod vedením paní učitelky
Joanny Gawor. A v neposlední řadě
o svém výzkumu komunikují v angličtině na mezinárodním fóru.
Nebýt covidu, měli by za sebou
dokonce výměnný pobyt se školou
…. (Polsko). Zatím tedy pokračují v online setkávání. Vzájemně si
představili letošní výzkumný tým

Zápisy do mateřské školy budou na dálku

„Rodiče si vytisknou z webových stránek
MŠO Žádost o přijetí do MŠ a Poučení pro
zákonné zástupce. Kdo nemá možnost si
dokumenty vytisknout, budou k dispozici
v písemné podobě v uzavřené označené
nádobě před vchodem na sídle MŠO Jana
Žižky 1356,“ uvedla ředitelka Mateřské školy
Otrokovice Magda Zycháčková.
Podrobnější informace k letošnímu zápisu
a s nimi související dokumenty budou vloženy na webových stránkách Mateřské školy
Otrokovice www.mso.wz.cz.
Další změna se týká školkovného. Zatímco doposud platí rodiče na jedno dítě 800
korun, od září se částka sníží na 630 korun.
„Skutečné neinvestiční náklady na dítě jsou
ve výši 1 280 korun měsíčně. Necelou polovinu zaplatí rodiče. Ti si mohou začátkem roku
2022 vyžádat potvrzení o výši úplaty zaplacené za rok 2021. Na základě něj mohou
uplatnit vrácení úplaty při ročním zúčtování
daně, nebo při podání daňového přiznání,“
dodala ředitelka. 
(red)

Podmínky zápisu dětí
do Mateřské školy Otrokovice
Zápis proběhne doručením potřebných dokumentů v uvedeném čase
pouze na sídle MŠO Jana Žižky 1356
Zákonní zástupci doručí:
• vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře
o řádném očkování dítěte. Potvrzení
o očkování se netýká dětí, které se od září
musí povinně vzdělávat (tj. děti, které do
31. 8. dovrší věku 5 let)
• Poučení pro zákonné zástupce.
Žádost a poučení mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1. Do schránky umístěné u vchodu do
budovy MŠ Jana Žižky 1356 a označené
nápisem „ZÁPIS“.
2. Osobním podáním v MŠ Jana Žižky
1356 v pracovní dny po zazvonění.
3. Do datové schránky MŠO (ID: xijkwps) (zřízení datové schránky pro zákonné
zástupce dětí je zdarma, informace na
https://chcidatovku.cz/).
Přijetí žádosti potvrdí ředitelka na e-mail
zákonného zástupce (pište čitelně) a přidělí
mu registrační číslo, které slouží při zveřejnění seznamu přijatých dětí.

DDM Sluníčko připravuje další tematické trasy i Den dětí
I když se s dětmi stále ještě nemůžeme potkávat, byť si to z celého srdce přejeme, nezahálíme a nadále připravujeme celou řadu
aktivit, nejenom venkovních, ale také přes
sociální sítě, ať už soutěžní či nesoutěžní
kvízy nebo Ponožkovou výzvu na podporu
lidí s Downovým syndromem.
Až do konce března si každý zájemce
mohl projít trasu – Zimní olympijské hry.
Ta byla přístupná na třech místech. A účast
byla velká. Celkem si ji prošlo bezmála 200
účastníků, a protože jsme obdrželi spoustu kladných ohlasů, následovala Adrenalinová stezka, plná dobrodružství a úkolů
k otestování fyzické zdatnosti. A připravujeme i další tematické trasy – stezka ke Dni
Země či Po stopách čarodějnic.
O tom, že trávíte spoustu času venku na
procházkách, svědčí i putování našich kamínků. Každý den očekáváme, odkud se nám
ohlásí další nálezce.
Začátek dubna byl ve znamení Velikonoc.
V Centru volného času na Baťově jsme opět
využili našich oken a uspořádali akci „Veselé
Velikonoce z okna“. Na dveřích centra byla
k dispozici papírová vajíčka. Děti si mohly
dvě vyzvednout, doma je nazdobit a jedno
nám potom vrátit zpět do schránky. Všechna
vrácená papírová vajíčka jsme hned vystavili
do oken pro radost kolemjdoucích. Zájem
o malování byl obrovský, rozdali jsme celkem
400 papírových vajíček. S Velikonoci pak
souvisely ještě další dvě akce. Velikonoční
strom v Tlumačově, kam můžete až do konce
dubna zavěsit vámi vytvořené kraslice, a také
Den otevřených oken. Ten se konal na Zelený

čtvrtek v Centru volného času na Baťově.
V otevřených oknech jste mohli obdivovat
nejen papírová vajíčka od dětí, ale také další
velikonoční symboly: mazanec, beránka,
kraslice, pomlázky a další. Pro všechny kolemjdoucí bylo připraveno také jednoduché
tvoření na doma a perníček do ruky.
Další akcí, kterou pořádáme ve spolupráci
se Zoo Zlín, je Sbírka krmiva pro Zoo Zlín.
Až do 14. května můžete na naše střediska nosit krmivo, které následně převezeme
do zoo. Co přesně zvířátka potřebují a co je
možné nosit, se dozvíte na našich stránkách.
A spoustu zábavy si děti užijí i na svůj velký
svátek – Den dětí.
A nezahálí ani naše děti v kroužcích. Děti
z tanečních kroužků Disco dance, MIX dance a Zumba se zapojily do online taneční
soutěže, kterou pořádal DDM Brumov-Bylnice. Taneční soutěž probíhala formou natočených videí jednotlivých tanečníků. I přes
absenci osobního tréninku jsou naši tanečníci velmi šikovní, o čemž vypovídají i konečné
výsledky soutěže. Soutěžící z Disco dance
získali 2. a 3. místo, ze Zumby 1. a 3. místo
a z MIX dance 1. a 3. místo. Dále bylo dvěma
našim soutěžícím ze Zumby uděleno ocenění za nejoriginálnější kostým a soutěžící
z MIX dance získal cenu poroty. Na Facebooku DDM Sluníčko můžete také zhlédnout
koncert našich malých flétnistů a flétnistek.
Moc všem děkujeme za spolupráci
i podporu a těšíme se na vás u dalších aktivit. Všechny informace najdete na webu
www.ddmslunicko.cz.
Tým DDM Sluníčko Otrokovice

Město Otrokovice vyzývá zájemce
o pronájem Městské sportovní haly
ve školním roce 2021/2022,
aby své žádosti o její využití zasílali v termínu
do 31. května 2021 správci haly, tj. společnosti
TEHOS s. r. o.
Žádosti o pronájem školních tělocvičen ve
školním roce 2021/2022 prosím zasílejte v termínu do 31. května 2021 přímo ředitelkám škol.
Správná odpověď testu ze str. 5
Tento pokyn policisty znamená „Stůj“ pro řidiče:
a) žlutého a hnědého vozidla
Řízení provozu pokyny policisty
(1) Policista řídí provoz na pozemních komunikacích
změnou postoje a pokyny paží; přitom zpravidla používá směrovku, kterou drží v pravé ruce. Jeho pokyny
znamenají pro řidiče i chodce:
d) má-li policista pravou paži předpaženou a levou
upaženou, znamená to „Stůj!“ pro řidiče přijíždějícího
směrem k zádům a pravému boku policisty a „Volno“
pro řidiče přijíždějícího směrem k levému boku policisty; řidič přijíždějící směrem k zádům a pravému boku
policisty je povinen zastavit vozidlo; řidič přijíždějící
k levému boku policisty může pokračovat v jízdě a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo
nebo vlevo; řidič přijíždějící směrem k čelu policisty smí
odbočovat jen vpravo; chodci smějí přecházet vozovku
jen za zády policisty
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OTROKOVICE

ZÁPIS

NOVÝCH ŽÁKŮ
pro školní rok 2021/2022

www.zusotrokovice.eu
přihlášky do jednotlivých oborů
můžete posílat již nyní
žáci budou přijímáni na základě elektronických přihlášek
na stránkách školy: www.zusotrokovice.eu
zápis žáků

přijímání nových žáků

elektronická přihláška

Hudební, Literárně-dramatický,
Taneční a Výtvarný obor

"I ty můžeš udělat svět krásnějším"
Otrokovické noviny

Inzerce

Letošní zápisy do otrokovické mateřské školy se kvůli pandemii koronaviru
uskuteční bez osobní přítomnosti dětí
a rodičů. Konat se budou od 2. do 16.
května, vždy od 8 do 16 hodin. Na rozdíl od minulých let budou přijímány
dokumenty pouze na pracovišti MŠO
Jana Žižky 1356.

VÝZVA NA PRONÁJEM
MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY A ŠKOLNÍCH
TĚLOCVIČEN

Virtuální Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka se běhal i v Dubaji
Celkem třicet tisíc korun získal
pětiletý Oliver díky 328 běžcům, kteří se poslední březnový
víkend zapojili do Virtuálního
běžeckého festivalu 2021. Ten
se pořádal jako náhrada za tradiční Memoriál MUDr. J. Podmolíka, který musel být kvůli
pandemii již dvakrát zrušený.
Záštitu nad festivalem převzala
starostka Hana Večerková.
Myšlenka uspořádat virtuální
festival se zrodila v hlavě běžce Pavla Rašky z týmu Synové od Zvona
– 2021 a jeho spoluběžců ze SKÁJ
teamu. „Původně jsme chtěli, aby
běžci na dráze atletického stadionu
Jiskry Otrokovice uběhli 2021 kol.
Protiepidemická opatření nám to
ale nedovolila. Proto jsme Podmolíkův memoriál uspořádali virtuálně,“
vysvětlili spoluorganizátoři festivalu
Aleš Prudký a Michal Petřík.
Celý princip festivalu spočíval
v tom, že kdo se přihlásil a zaplatil
registrační poplatek, minimálně 50
korun, mohl si 27. března jít zaběhat
v místě, kde se zrovna nacházel a po-

S rodinou. Mezi běžci nechyběl ani triatlet Petr Vabroušek. Foto: archiv P. Vabroušek
slat organizátorům počet kilometrů.
Běžci měli na výběr jakoukoliv délku
tratě, ale také půlmaraton, maraton,
nebo dokonce maraton a půl. Vypsán byl i štafetový půlmaraton.
Do soutěže se nakonec přihlásilo
328 běžců, do štafetového půlmaratonu se zapojilo 14 týmů. Zapojili se
jak jednotlivci, tak rodiny a skupiny.
Mezi nimi i žáci, učitelé, absolventi i rodiče dětí ZŠ Mánesova, kteří
naběhali 329 kilometrů. Běhalo se
nejenom na Otrokovicku a Zlínsku,
ale také v chřibských lesích. Vnuk
Josefa Podmolíka Josef Podmo-

lík mladší si 3 kilometry odběhal
v Berlíně. Ekonom pořádajícího atletického oddílu TJ Jiskra Pavel Beznoska zdolal 13,7 kilometru v Dubaji. Celkem se naběhalo 4 109,50
km. Třiaosmdesát závodníků si dalo
Memoriál MUDr. Podmolíka, deset
zdolalo více než maraton a 3 maraton a půl.
Přestože se nejednalo o závod,
i tak padaly velmi kvalitní výsledky.
K nim patřily časy 1:18 Filipa Vabrouška z AK Zlín – SKÁJ Teamu, půlmaraton žen virtuálně ovládla v čase
1:32:20 Kateřina Hálová z AK Zlín,

v maratonu byl nejrychlejší domácí Tomáš Málek s časem 3:45:32, ve
štafetovém půlmaratonu se časem
1:53:51 prezentovali mládežníci TJ
Jiskra Otrokovice. „Nevyhlašovaly se
výsledky a nebyly vypsány žádné
ceny. Největší odměnou pro každého byla alespoň vzdálená sounáležitost se skupinou podobně naladěných lidí běhajících pro radost
z pohybu,“ vysvětlili dále organizátoři. Kromě toho měli závodníci dobrý
pocit z toho, že přispěli na dobrou
věc. Částka, kterou se podařilo vybrat v rámci registračních poplatků,
nakonec dosáhla 30 tisíc korun. Tyto
peníze šly na léčbu vážně nemocného pětiletého Olivera z Otrokovic.
Milovníci běžeckých výzev se
však už nyní mohou připravovat
na podzim. „Pokud to pandemická
situace dovolí, tak první listopadovou sobotu uspořádáme Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka. A pokud
vše půjde, bude se konat celý den
Běžecký festival pro všechny věkové
a výkonnostní kategorie,“ dodali závěrem Aleš Prudký a Michal Petřík.

Šárka Šarmanová
Inzerce

Tenisté Jiskry se po pauze těší na zápasy i nováčky

Slevy
LZE sčítat!

Malé naděje. Již od konce dubna se rozjede tenisová školička. Foto: TO Jiskra
Otrokovičtí tenisté vstupují do letošní
sezony s menšími otazníky v soutěžích družstev. „Kvůli pandemii zatím
nevíme, zda budeme hrát sedmikolovou soutěž, nebo zkrácenou 3 zápasovou formou pavouku jako loni,“
říká šéftrenér oddílu TJ Jiskra Stanislav
Nebojsa. Druholigový tým dospělých
udržel všechny hráče z loňska, včetně
kdysi extraligového Rudolfa Siweho
a aktuálně 517. hráčky světa Anny Siskové. „Na některé zápasy počítáme
i s hráčkami, které okusily žebříček
WTA – Laurou Svatíkovou a Terezou
Kolářovou. Naším cílem je soutěž
v klidu udržet,“ doplnil Nebojsa.
Kromě druholigového družstva bude
oddíl reprezentovat ještě rezervní

tým dospělých, dorost, starší a mladší
žactvo. „V nejvyšší mládežnické soutěži budeme spoléhat na Terku Prici
a Anetu Holubovou a zkusíme vylepšit nejlepší loňský výsledek v elitní
soutěži – 6. místo,“ vyhlíží Nebojsa.
Prioritou Jiskry je výchova mládeže.
Na konci dubna se rozjede dlouhodobá tenisová školička pro děti od 5 let
a o letních prázdninách sportovní
tenisové kempy. Veškeré informace
jsou na webu www.tenis-otrokovice.
cz. „Kromě 7 turnajů pro závodní hráče plánujeme i akce pro rekreační hráče. Zavedli jsme rezervační systém na
objednávání kurtů, přijďte se pobavit
krásným sportem,“ zve Nebojsa.

Stanislav Nebojsa, šéftrenér

na všechna brýlová
skla
na brýlov
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Atrium, náměstí 3. května 1877, Otrokovice, tel.: 775 898 593
Akce platí od 1. 4. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.
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