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Květen 2021     zdarma ~ neprodejné

Plavební sezona na Baťově 
kanálu začala. I v letošním 
roce se však musela obejít bez 
slavnostního odemykání vody. 
Nicméně turisté i cyklisté již 
mohou naplno využívat všech 
služeb, které nabízí otrokovické 
přístaviště. A i letos je pro všech-
ny připravena celá řada novi-
nek. 

Bývá zvykem, že s příchodem 
první květnové soboty se ve 
všech přístavištích Baťova kanálu 
slavnostně odemkne voda a zahájí 
se nová plavební sezona. Kvůli epi-
demické situaci však nebylo možné 
uspořádat tuto akci tak, jak byli lidé 
zvyklí, a tak se odemykání vody ode-
hrálo pouze online formou. 

Nejdříve bylo na řadě přístaviště 
v Otrokovicích, které je první na 
mapě Baťova kanálu. Do něj zajíždí 
i loď Morava. Ta však zatím na své 
první výletníky čeká. „Vládní opatření 
nám ještě nedovolují vyplout, ale vě-
říme, že v rámci většího rozvolňování 
by se tak mohlo stát  na  přelomu 

května a června,“ uvedla kapitánka 
lodi Adéla Hampalová. Loď Morava 
zajíždí do otrokovického přístaviště 
v červnu a září každou neděli,  během 
července a srpna každé úterý a nedě-
li, a to na trase Spytihněv–Otrokovice 
a zpět.  „Aktuálně vedeme jednání  
s vedením městem, že bychom 
trasu rozšířili ještě o jednu zajížď-
ku do Otrokovic,“ naznačila Adéla 
Hampalová. 

V rámci protiepidemických 
opatření bylo možné již otevřít 
služby Turistického a informační-
ho centra (TIC) nejenom v budově 
Otrokovické BESEDY, ale zpro-
vozněno bylo také sezonní TIC  
v přístavišti. Stejně jako v minulých 
letech bude otevřeno v měsících 
květnu a červnu pouze o víkendech, 
v hlavní sezoně přes letní prázdniny 
pak nepřetržitě každý den. Turisté 
zde mohou získat nejenom zajímavé 
tipy na výlety, ale koupit si také celou 
řadu nových suvenýrů. „Již v nej-
bližších dnech bude k dispozici zce-
la nová číslovaná turistická známka  

s motivem Společenského domu. 
Kromě ní se mohou zájemci tě-
šit také na nové turistické vizitky  
a turistický deník,“ vyjmenoval Fi-
lip Pastuszek, jednatel Otrokovické 
BESEDY, pod níž spadá i Turistické  
a informační centrum.  

Rozšířená nabídka služeb čeká 
také na cyklisty. „Ti již od loňské-
ho roku mohou využívat zdarma 
víceúčelový servisní stojan na kola 
a kromě toho si mohou zcela zdarma 
půjčit další sadu nářadí na opravu 
kola či koloběžky,“ upřesnil David 
Ambroz z Otrokovické BESEDY. 

V domečku si lze letos nově za-
koupit i občerstvení. „Nově nabízíme 
limonády a pivo z místního regio-
nálního pivovaru a tento sortiment 
bude rozšířen i o nealkoholické pivo 
pro cyklisty,“ doplnil jednatel BESE-
DY. 

 Myslelo se i na turisty. „Ve spolu-
práci s obcemi Bělov, Nová Dědina  
a Žlutava plánujeme vytyčení 
nových turistických tras nejenom 
městských, ale také směrem do 

Chřibů. Ty by měly být připraveny 
ještě před letní sezonou,“ nastínil 
Filip Pastuszek. Během léta ožije pří-
staviště také letním kinem. „Pokud to 
situace dovolí, chtěli bychom během 
srpna uspořádat v přístavišti dvě 
projekce.  Bližší informace včas zve-
řejníme na našich webových strán-
kách, webu města i v Otrokovických 
novinách,“ doplnil dále jednatel BE-
SEDY s tím, že na první letošní ven-
kovní zábavu se mohou lidé těšit  
s největší pravděpodobností již  
13. června, kdy na otrokovickém 
náměstí 3. května odstartuje další 
ročník akce Živé náměstí, kde se 
představí kapela MixBand s hostu-
jící zpěvačkou Katku Šimonovou  
z Otrokovic. Dále vystoupí i zlínská 
legenda Šufunky Gang.

 „Těším se, že se všichni po dlouhé 
době zase potkáme a věřím, že ne 
naposledy. Akce v podobném duchu 
plánujeme společně s Otrokovickou 
BESEDOU na celé léto,“ poznamena-
la závěrem starostka města Hana Ve-
čerková. Šárka Šarmanová  

oblíbená zastávka. Otrokovické přístaviště je vyhledávaným místem nejenom pro cyklisty, ale i pro turisty.   Foto: Šárka Šarmanová
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Čarodějnické řádění ve sluníčku: zábava na trávníkách i na Bahňáku
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hlavně se nezamotat. Kdo měl hrůzu z pavouků, ten se na čarodějnický rej na 
základně Trávníky nedostal. Vstup byl totiž zatarasen pavučinovým tunelem.

víte, jak se startuje koště? Každá správná čarodějnice i čaroděj by měli umět 
létat na koštěti. Ovšem nastartovat jej není úplně jednoduché. „Musíte pořádně 
sešlápnout pedál a teprve pak poletíte,“ vysvětlovala čarodějnice svým učňům.

věštecká koule. Malým čarodějům i čarodějnicím pomáhaly jejich starší kolegyně 
předpovídat budoucnost a plnit sny pomocí křišťálové koule.

nejdřív úkol, potom odměna. Kdo chtěl dostat od čarodějnic odměnu, musel 
si ji také zasloužit a splnit celou řadu úkolů. 

Kouzelné lektvary. Čarodějnice na Bahňáku vařily kouzelné lektvary, například 
pravdy, růstový, omlazení, zapomnění či kvákací. 

odpočinek v síti. Po náročném dnu byl potřeba také zasloužený odpočinek 
v obří síti. 



Vážení čtenáři, 
ještě jeden měsíc a máme tu konec 
školního roku, který byl hodně ne-
předvídatelný a vyžadoval od pe-
dagogů, dětí a rodičů velkou míru 
kreativity a energie. Tento školní rok,  
a vlastně celý rok,  nám bez výjimky 
dal pořádně zabrat. Pandemie, 
uzavření škol, home-office, ztráta 
kontaktu s blízkými, obavy ze smrti. 
Přinesl však také nové výzvy, využití 
on-line prostoru, realizace nápadů, 
které bychom jindy  nechali v šuplíku. 

Ačkoliv to bylo období velmi ná-
ročné, poukázalo na mimořádnou 
flexibilitu našich ředitelek základních 
škol, mateřské školy a DDM Sluníčko  
a stejně tak i jejich učitelů. Rychle našli 
způsob, jak vzdělávání zorganizovat 
i přes množství mimořádných, rych-
le se měnících opatření, zabývali se 
obsahem vzdělávání na dálku, ko-
munikovali s žáky, kteří neměli pod-
mínky pro on-line komunikaci. Pro 
děti a žáky se snažili být oporou i při 
jejich emočních reakcích a zaměřovali 
pozornost na jejich potřeby, tak, aby 
příprava návratu do lavic byla co nej-
jednodušší.

Když jsem nejen v našem městě, 
ale i v okolí pozorovala, jak učite-
lé pracují na plné obrátky, jak si 
osvojují nové dovednosti a s energií 
sobě vlastní se pustili do velké výzvy 
spojené s výukou on-line a následně 
pracovali ve školách v rouškách, stá-
le mi v hlavě znělo, že bych nejenom 
jim,  ale i dětem a rodičům ráda 
pomohla. Proto jsme s odborným 
týmem Místního akčního plánování 
ve vzdělávání připravili metodické 
podpůrné materiály k čtenářské  
a matematické gramotnosti, aby 
učitelé dostali do rukou „inspiroma-
ty“, podle kterých by  mohli  v on-line 

prostředí postupovat. MŠ a I. stupni 
ZŠ jsme zpracovali příručku „Logo-
pedie“, organizovali jsme webináře 
pro pedagogy, např. „Až se sejdeme 
ve škole“, podpořili jsme ucelenou 
řadou webinářů práci asistentů pe-
dagoga, zaměřili jsme se na děti se 
speciálně vzdělávacími potřebami  
v on-line výuce, zorganizovali příklad 
praxe „jak vést on-line třídnické hodi-
ny“ aj. Pro rodiče jsme zajistili webi-
nář  k problematice bezpečí dětí na 
internetu. 

Stále jsem však hledala odpo-
věď na otázku, jak více pomoci dě-
tem srovnat rozdíly znalostí, které   
ne/nabyly distanční výukou. Kontak-
tovali jsme neziskovou organizaci  
z Napajedel, která může být oprávně-
ným žadatelem (na rozdíl od ZŠ  
a územně samosprávných celků) 
a jejím prostřednictvím požádali 
o dotaci MŠMT na tzv. „PRÁZDNI-
NOVÉ KEMPY“, kde by měly děti 
pod vedením pedagogů  možnost 
hravou formou získat podporu  
ve znalostech, ve kterých cítí ne-
dokonalost. Kempy budou pro rodi-
če zdarma. Program nyní pilujeme. 
Pokud dotaci získáme, informace  
o kempech  budou rodičům po-
stupně předávány prostřednictvím  
základních škol.

Školní rok, který je před námi, asi 
nejlépe s jistou mírou nadnesení 
vystihuje citát Nielse Bohra „Dělat 
předpovědi je těžké, zvláště pokud 
se týkají budoucnosti.“ Těžko říct, co 
nás čeká, jaká opatření mohou přijít, 
jaká bude situace ve společnosti. Přeji 
si, aby nám ani velká tma nebránila 
vidět světlo hvězd.

 Barbora Šopíková,
 vedoucí odboru školství,

  mládeže a tělovýchovy 

výstavba skateparku finišuje,  
na řadě je pumptracková dráha
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Úvodní slovo

v okolí hřbitova vzniknou nová parkovací místa

Již za pár týdnů se ve městě 
otevře jeden z nejmodernějších 
skateparků na Zlínsku. Ten je 
součástí nově vznikající spor-
tovně odpočinkové Free-time 
zóny Otrokovice-Trávníky, kte-
rá je  za dětským dopravním 
hřištěm. Následovat by měla 
výstavba druhé části zóny, ve 
které vznikne pumptracková 
dráha. Na její realizaci město 
žádá grant z Nadace ČEZ – 
Oranžové hřiště.

S výstavbou skateparku začalo 
město loni v listopadu. Na speci-
ální dráze budou umístěny různé 
překážky, dráhy a rampy určené 
nejenom pro milovníky skateboar-
du, ale také pro jízdu na BMx kole 
a koloběžkách. Veškeré stavební 
práce aktuálně finišují a pokud 
půjde vše podle plánu, bude ska-
tepark otevřený již ke konci červ-
na. 

Mezitím už město připravuje 
výstavbu další části zóny, kterou je 
dráha pro pumptrack.  To je dráha, 
která svým tvarem umožňuje jízdu 

tzv. pumpováním, čili jízdu bez 
odrážení nebo šlapání do pedálů. 
Celková délka dráhy je 283 m. Na 
její výstavbu žádá radnice příspě-
vek od Nadace ČEZ.  „Město má 
každý rok v rozpočtu vyčleněny 
prostředky na realizaci investičních 
akcí. Finančně nákladnější in-
vestiční akce jsou realizovány  
s podporou dotací. Předpoklá-
dané náklady tohoto projektu činí 
maximálně 3 605 800 korun, výše 
příspěvku z Nadace ČEZ je možná 
maximálně ve výši 2 miliony korun. 
Zbylou částku bude spolufinan-
covat město ze svého rozpočtu,“ 
uvedla Hana Večerková, starostka,  
s tím, že celkové náklady na Free-
time zónu jsou odhadovány na 
zhruba 6,7 milionu korun.

Předpokládaný začátek výstav-
by pumptracku se plánuje na příští 
rok. „Rádi bychom otevřeli celou 
Free-time zónu veřejnosti příští 
letní sezonu. Nechci tento termín 
slibovat, ale uděláme všechno pro 
to, aby se to stihlo,“ přeje si Hana 
Večerková. Romana Pastuszková,

 tisková mluvčí města

nejenom pro skate. Po novém skateparku se budou moci prohánět také  bruslaři 
nebo jezdci na BMX kolech.  Foto: Romana Pastuszková

Stejně jako v minulém roce,  pokra-
čuje i letos město v revitalizaci areálu 
hřbitova v Kvítkovicích a přilehlého 
okolí. Již na podzim  budou moci ná-
vštěvníci využívat nové parkoviště, 
chodníky nebo zastávku.

V loňském roce byla dokončena  
revitalizace centrálního prostoru  
a přilehlých zpevněných ploch.  
V roce předchozím došlo k doplnění 
hřbitova o nové kolumbárium. Nyní 
je na řadě plánované rozšíření areálu 
hřbitova a revitalizace předprosto-
ru, tj. zpevněných ploch a zeleně. 
„Těmito postupnými kroky chceme 
areál hřbitova zrekonstruovat tak, 
aby odpovídal současným poža-
davkům,“ uvedla starostka města 
Hana Večerková.

Součástí projektu je vytvoření 

šikmých stání a jednosměrné ko-
munikace uvnitř parkoviště. „Počítá 
se také s vytvořením nových ploch 
pro pěší. Součástí rekonstrukce bude 
i nové veřejné osvětlení, vybudování 
čelního oplocení hřbitova, zrekon-
struování zastávkového zálivu i vý-
stavba nového přístřešku, doplnění 
mobiliáře,“ doplnil  Erik Štábl z odbo-
ru rozvoje města.

Zároveň dojde v této lokalitě ke 
změně organizace dopravy, kdy 
bude obslužná komunikace řešena 
jako jednosměrná, s novým výjez-
dem na ulici Bří Mrštíků. Parkovací 
místa tak budou nově doplněna  
i před rozšířenou uliční část areálové-
ho oplocení.  

Náklady 5,3 milionu korun hradí 
město ze svého rozpočtu.   (red)

BEsEDa má nový výtah, čeká ji oprava fasády
Otrokovickou BESEDU čeká další 
velká investice. Po vybudování ná-
kladního výtahu, který byl zkolau-
dovaný letos na jaře, se během ná-
sledujícího měsíce začne dělat nová 
fasáda. Náklady jsou odhadovány na 
bezmála pět milionů korun.

„Oprava budovy se bude týkat její 
nové části, kde je velký sál a také su-
permarket Billa. Stará část, kde jsou 
kanceláře, kinosál, Městská kavárna 
a Turistické informační centrum, se 
rekonstruovala v roce 2018,“ upřesnil 
jednatel Otrokovické BESEDY Filip 
Pastuszek. Stavební práce by měly 
začít v červnu a potrvají do září le-
tošního roku.  Na nákladech, které 
jsou odhadovány na 4,9 milionu, se 
bude podílet jak město Otrokovice, 
tak společnost Billa s. r. o., a to pod-

le poměru  majetkového vlastnictví 
budovy. To znamená, že Billa uhradí 
58,9 % nákladů a zbytek město. 

Otrokovická BESEDA nedávno 
dokončila také výstavbu nákladní-
ho výtahu včetně spojovacího krčku, 
který doposud v tomto kulturním 
centru chyběl. „Výtah byl původně 
plánovaný již v roce 2011, kdy se bu-
doval velký sál. Bohužel až nyní se 
nám tuto investici povedlo dotáh-
nout,“ vysvětlil jednatel BESEDY. Vý-
tah bude sloužit k převozu velkých 
divadelních kulis, aparatur a dalšího 
zařízení, které se doposud muselo 
tahat ručně po schodišti.  Náklady 
4,2 milionu korun hradilo město. 
„Touto cestou bych chtěl městu 
za tuto investici moc poděkovat,“ 
vzkázal Filip Pastuszek.  (šar)
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Dopravní kvíz

Řidič modrého vozidla:
a) nesmí ohrozit řidiče červeného vozidla, protože tam, kde se dva   
jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je prů-
běžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedou-
cího v pravém jízdním pruhu
b) má přednost v jízdě před řidičem červeného vozidla, protože jede 
v levém jízdním pruhu
c) má přednost v jízdě před červeným vozidlem, protože dává znamení 
o změně směru jízdy vpravo (Správnou odpověď najdete na str. 12)

Sbor dobrovolných hasičů Kvít-
kovice se může těšit na nové 
prostory. Město Otrokovice 
již připravuje rozsáhlou re-
konstrukci budovy hasičské 
zbrojnice zahrnující i víceúče-
lový sál, který v Kvítkovicích  
v současné době schází. 

Projektovou dokumentaci na 
novou budovu hasičské zbrojni-
ce nyní připravuje odbor rozvoje 
města. Náklady na celou stavbu 
byly vyčísleny na přibližně 17,05 
milionu korun.

Město ve svém rozpočtu pro 
rok 2021 nárokuje pouze finanční 
prostředky na úhradu nákladů spo-
jených a souvisejících se zabezpe-
čením projektové dokumentace. 
„Za účelem výstavby budovy hasič-
ské zbrojnice se budeme ucházet 
o dotace z Ministerstva vnitra ČR. 
Pokud s žádostí letos neuspějeme, 
pokusíme se o to příští rok znovu,“ 
uvedla starostka města Hana Večer-

ková s tím, že se samotnou realizací 
se počítá v letech 2022/2023.

Zadání projektu předcházel 
pasport budovy, posouzení stavu 
konstrukcí ve vazbě na statiku stav-
by a její možnou rekonstrukci. Tuto 
studii nechalo město vypracovat 
koncem roku 2020. Stávající objekt 
hasičské zbrojnice v Kvítkovicích se 
skládá ze sestavy tří propojených 
budov. Původní budova má půdo-
rysně tvar L, tvoří ji bloky A a B, má 
stáří cca 100 let. Blok B byl v letech 
1970 –1980 rekonstruován. Stavby 
jsou přízemní a jejich půdní prosto-
ry nejsou využívány. Závěrem studie 
je doporučení provedení demolice 
bloku A a postavení nového bloku, 
dále opravení bloku B, u bloku  
C studie doporučuje provést jen 
drobné údržbové práce.

S navrženou studií byli zástupci 
SDH Kvítkovice seznámeni a s její 
podobou bez námitek souhlasili.

 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města 

Dobrovolní hasiči z Kvítkovic 
budou mít novou zbrojnici 

nová podoba. Součástí rozsáhlé rekonstrukce bude i výstavba víceúčelového sálu. 
 vizualizace: mÚ otrokovice

Cena vstupného na Městské kou-
paliště a do Rekreační oblasti Štěr-
koviště se letos nemění. Rozhodla 
o tom městská rada na jednom ze 
svých posledních zasedání.

Léto se pomalu blíží a i když za-
tím není zcela jasné, kdy a zda se 
otevřou koupaliště, jejich provo-
zovatelé neponechávají nic náho-
dě a již se pilně připravují na letošní 
sezonu. S tím souvisí i stanovení 
výše vstupného na Městské kou-
paliště i do Rekreační oblasti Štěr-
koviště. To ale pro letošní rok zů-
stává stejné jako v loňském roce.

 V souvislosti s pořízením nové-
ho pokladního systému a turniketů 
je však struktura ceníku na Městské 
koupaliště na rok 2021 mírně upra-
vena. „Základní cena celodenního 
vstupného pro dospělého zů-
stává ve výši 60 korun. Nově je ale 
sjednoceno zlevněné celodenní 
vstupné ve výši 20 korun pro děti 
ve věku 6 až 15 let, držitele průkazu 

ZTP a nově pro seniory nad 65 let. 
O desetikorunu se zvýší půjčovné 
lehátka, a to z 20 na 30 korun,“ 
vyjmenoval změny Tomáš Morys, 
jednatel TEHOSU, pod jehož správu 
koupaliště spadá.

Ceny do areálu Rekreační oblasti 
Štěrkoviště zůstávají ve stejné výši 
jako minulý rok. Tedy dospělí za-
platí třicet korun, děti od šesti do 
patnácti let dvacet korun.

„V současné době není bohužel 
jasné, kdy a  za jakých podmínek 
budou koupaliště v České repub-
lice z důvodu epidemiologické 
situace zprovozněna, zároveň ale 
musíme v předstihu nastavit nový 
systém s turnikety. Bližší informace 
a instrukce pro návštěvníky kou-
paliště ohledně fungování turni-
ketů budou veřejnosti sděleny až 
bezprostředně před zahájením 
letní rekreační sezony, což bývá na 
přelomu května a června,“ uvedla 
starostka Hana Večerková.  (šar)

Od prvního května odstartovala 
oblíbená celorepubliková soutěž 
Do práce na kole, jejímž cílem je 
přimět lidi k pohybové aktivitě.  
V počtu přihlášených vedou Otro-
kovice. 

Do soutěže se letos společně Zlín 
a Otrokovice zapojují již poosmé. 
Dohromady se za obě města za-
registrovalo přes 1000 soutěžících. 
Zlín a Otrokovice patří mezi 10 nej-
lepších měst v Česku, Otrokovice 
dokonce získaly 1. místo v počtu 
přihlášených na počet obyvatel. 

Do soutěže se zapojili i ze sta-
tutárního města Zlín se 42 za-
registrovanými, Městský úřad Ot-
rokovice má  
devatenáct 
přihlášených.  
Z úřadu Zlín-
ského kraje 
bude soutě-
žit 53 nadšenců. Z firem vede, jako 
každý rok, otrokovický Continental 
Barum s 244 účastníky.  

„Velmi mě těší, že lidé ne-
rezignovali a že se do kampaně 
zapojili v takové míře. Otrokovice 
se dlouhodobě drží na vrcholu v po-
čtu zaregistrovaných účastníků na 
počet obyvatel. Naší dlouhodobou 
snahou je zvyšovat komfort a pře-
devším bezpečnost pro cyklisty tím, 
že postupně budujeme další úse-
ky cyklostezek a také doplňujeme 
městský mobiliář, jako jsou servisní 
stojany nebo stojany na kola,“ uved-
la starostka města Hana Večerková, 
která se do kampaně přihlašuje 
pravidelně od samého začátku.

Květnová celorepubliková mo-

tivační akce Do práce na kole, ko-
loběžce, pěšky, nebo poklusem 
vyzývá dobrovolníky k vyzkoušení 
změnit na jeden měsíc své dopravní 
návyky.  

Pro letošní rok jsou uzpůsobe-
na pravidla, takže v případě práce  
z domova lze místo cesty do/z práce 
zapsat také zdravotní procházku, 
vyjížďku či jinou bezmotorovou ces-
tu. Povolena jsou i elektrokola. Maxi-
mální počet tras, které lze započítat 
za jeden den, jsou dvě. Minimální 
délka trasy v jednom směru musí 
činit alespoň 1,5 km. 

Podrobná pravidla najdete na 
webových stránkách www.do-

pracenako-
le.cz,  pod 
městy Zlín  
a Otrokovice, 
kde může-
te sledovat 

i průběžné výsledky jednotlivých 
soutěžících.

Vyhlášení výsledků se letos usku-
teční 10. června v Otrokovicích na 
náměstí 3. května. Od 16 hodin je 
naplánován program a od 17 se bu-
dou losovat a předávat připravené 
výhry. „Největším lákadlem jsou 
koloběžky Kostka pro každého čle-
na vítězného vylosovaného týmu, 
které věnuje statutární město 
Zlín a Městský úřad Otrokovice. 
Podmínkou je, že členové týmu 
budou mít za měsíc květen 100% 
pravidelnost a dostaví se alespoň 
jeden člen týmu na vyhlašování 
výsledků do Otrokovic,“ vysvětlila 
koordinátorka akce za Zlín a okolí 
Jana Vybíralová.  (pas)

Do práce na kole: nejvíce se jezdí v otrokovicích

vstupné na koupaliště a do RoŠ se letos nezvýší
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Nejenom ten letošní, ale  
i  loňský školní rok byly hodně 
náročné jak pro školy, tak  
pro organizace, které se věnují 
mimoškolní činnosti dětí. K nim 
patří i Dům dětí a mládeže Slu-
níčko, jehož  ředitelkou je Eva 
Pšenčíková. 

Se Sluníčkem jste spjata poměrně 
dlouhé roky. Napadlo by vás někdy, 
že se uzavře? 
V DDM Sluníčko jsem začala pra-
covat už v roce 1997. V té době se 
Otrokovice vypořádávaly s po-
vodněmi. A na to, jak bylo město 
postižené, musím říct, že ten návrat  
k normálu byl pro nás poměrně rych-
lý, protože už v září jsme u zájmových 
kroužků najeli na běžný režim. Teď 
je to ale jiné. Do Sluníčka jsem se 
vrátila v srpnu roku 2019, zhruba po 
čtyřleté pauze, kdy jsem pracovala 
ve školce a vlastně jsem od té doby 
nezažila normální, běžný školní rok. 
Na jaře 2020 přišla pandemie a mu-
seli jsme zavírat. Těsně před letními 
prázdninami v nás ale svitla nadě-
je, že bude zase všechno normální, 
protože přišlo rozvolnění a mohli 
jsme uskutečnit tábory. V tu chvíli 
jsme se všichni těšili na nový školní 
rok a opravdu jsme nečekali, že by 
to mohlo nastat znovu. Navíc na tak 
dlouhou dobu.

I přes to všechno jste se na Slu-
níčku dokázali poměrně rychle 
vzchopit a dětem umožnit, aby 
navštěvovaly své oblíbené kroužky 
alespoň online formou.  Jak ná-
ročná příprava to byla? 
Museli jsme nejprve udělat analýzu 
všech 88 kroužků, vyhodnocovali 
jsme si, co je reálné, aby mohly pro-
bíhat online nebo jinou distanční 
formou. Ze všech kroužků, které 
jsme v tomto školním roce připravi-
li, mohla fungovat nakonec zhruba 
jen třetina. Byly to např. výtvarné 
kroužky, keramika, taneční kroužky, 
aerobik, gymnastika, flétna, kuchtíci 
a další. Náročné to bylo především 
pro mé kolegyně a také externisty. 
Ne vše se dalo z časových důvodů 
dětí řešit online výukou, proto jsme 
museli natáčet a stříhat videa, při-
pravovat návody a chystat balíčky  
s pomůckami, pro které si pak děti do 
Sluníčka chodily. Takže tímto způso-
bem jsme fungovali celý rok.

Co z toho všeho bylo pro váš tým 
nejtěžší?
To, že jsme s dětmi nemohli být  
v kontaktu. A tu ztrátu osobního se-
tkávání vám ani videohovory nena-
hradí. Osobně si myslím, že i dětem 
osobní setkávání hodně chybělo.  
K nám do Sluníčka chodí nejenom 
za zálibou, ale také proto, že tu mají 
kamarády. Baví je práce v kolektivu a 

s vedoucím kroužku, který je pro ně 
tahounem. Jakmile tohle nemají, pak 
často ztrácejí zájem. 

Vnímáte nějakým způsobem, že 
by děti tato doba již nějak ovlivnila?
Pro všechny to bylo velmi náročné 
období a pro rodiny s dětmi ob-
zvlášť. V této době bylo víc než 
jindy důležité udržet děti alespoň  
v nějakém režimu. Nebylo jistě lehké 
vymýšlet dětem aktivity, věnovat se 
jim víc než kdykoliv předtím, a to ať 
už šlo o školní povinnosti, nebo mi-
moškolní aktivity. Všichni se obává-
me, že dojde k odlivu dětí, protože 
přestaly mít režim, ale hlavně  
zájem a zápal pro tu činnost. 
To je něco, s čím nyní 
bojujeme nejenom my, 
ale celá řada organizací 
a spolků, které pracují 
s dětmi. Samozřejmě že 
zde obrovskou roli hraje 
rodina a výchova, ale pro rodi-
če to bylo opravdu hodně náročné  
a musím říct, že smekám klobouk 
před těmi, kteří si přes to všechno 
dokázali udržet pohodovou náladu 
v režimu běžného života.

Měli jste nějakou zpětnou vazbu 
i od dětí?
Díky tomu, že jsme se s nimi mohli 
potkávat při předávání balíčků, tak 
jsme si všimli, že z počátku byly 
děti úplně nadšené, že mají aspoň 
něco. Pak přišlo období, kdy byly 
tak zahlcené výukou, že nestíhaly 
cokoliv jiného a na začátku ledna 

jsme vnímali, že jsou jakoby otu-
pělé, bez emocí, bez nálady. Zlom 
podle mě přišel teď na jaře, kdy jsme 
začali pro ně vytvářet různé stezky 
a další akce. Věřím, že to spoustu  
z nich opět motivovalo a „nakoplo“.  
Doteď nám chodí různé děkovné  
e-maily, vzkazy a dopisy nejenom od 
dětí, ale i od dospělých. Moc mě po-
těšila nedávná návštěva jedné paní 
ve středním věku, která za mnou 
přišla s tím, že si stezky prošla s ka-
marádkami a děkovala mi za to, jak 
se u toho pobavila a dozvěděla se  
i něco nového. Takže jsem ráda, že se 

do našich aktivit zapojila i široká 
veřejnost, protože tak jsme 

to také mysleli. (úsměv)
A naopak co nového 

jste se díky této době 
naučili?

Pro nás byla výzva 
zvládnout jiný způsob prá-

ce a komunikace. Učili jsme se 
natáčet videa, stříhat je, pracovat 
s různými aplikacemi. Byly to pro 
nás mnohdy věci nové, ale díky 
skvělému kolektivu jsme to zvládli 
a především se posunuli někam dál. 
Uvědomili jsme si, že ta práce, kte-
rou děláme, má smysl. Viděli jsme 
to sami na dětech. Protože když je 
život v normálu, tak všichni bereme 
zcela automaticky fakt, že máme 
tady volnost pohybu, kroužky, spor-
ty, divadla, kina a další. Kvůli covidu 
jsme o to všechno najednou přišli  
a jak nám je to teď vzácné.

Měla jste někdy chuť to vzdát?
Já osobně ne, ale vím, že kolegyně, 
které jsou běžně více v kontaktu  
s dětmi, měly takzvaně krizové 
období, kdy už jim opravdu do-
cházely síly, protože jim chyběly 
děti. A takové to nakopnutí přišlo 
s prvními jarními akcemi, kdy se  
s nimi mohly osobně více potkávat. 
Viděla jsem na nich, jak ožily, jak se 
do své práce pustily s obrovským 
nadšením. A já doufám, že tohle už 
nám nikdo nevezme.

Děti jsou součástí vašeho pra-
covního života. Jak se „prckové“ 
promítají do vašeho soukromí?  
Nestalo se vám někdy, že by vám 
doma vyčetli, že s nimi jednáte jak 
s dětmi?
To se mi asi stalo jen jednou v životě, 
kdy mi manžel před lety řekl: „Nejsi v 
práci a já nejsem dítě.“ Ale od té doby 
se mi to snad nestává. (smích) 

Pokud máte volno, čemu se ráda 
věnujete?
Miluji hory. Takže pokud to čas  
i situace umožňují, věnujeme se celá 
rodina turistice, jezdíme na kolech,  
v zimě lyžování a běžky.  

Před námi je léto, prázdniny, tá-
bory. Jak se připravujete na tuto 
část roku?
Musím říct, že připraveni jsme na sto 
procent. Jedinou překážkou nám 
je v tom to, že potřebujeme dola-
ďovat programy, nakoupit pomůcky  
k programu a další potřebné věci. Ale 
prozatím je nakupovat ani nemůže-
me, jelikož nevíme, kolik dětí nám 
na táborech povolí. Takže prakticky 
vyčkáváme. 

 Máte „záložní“ plány, pokud by 
se tábory nemohly uskutečnit?
Upřímně, tuto variantu si vůbec ne-
připouštíme. 

Jaké máte plány na podzim a po-
čítáte i s možností, že by se třeba 
opět mohlo „zavírat“?
Asi největší novinkou, kterou 
plánujeme, bude výstavba nového 
dětského dopravního hřiště, která by 
měla odstartovat právě v září. Takže 
všichni už se moc těšíme na nové 
středisko, které tam vznikne. Rovněž 
připravujeme Den bezpečnosti, což 
bude akce určená pro širokou ve-
řejnost, která se bude konat 16. září 
na Štěrkovišti. Lidé se tam budou 
moci seznámit s prací všech složek 
Integrovaného záchranného systé-
mu. Součástí akce bude také sou-
těžní den pro osmé třídy základních 
škol. Kromě toho chceme na podzim 
představit zcela nové logo Sluníčka.  
Ale především se těšíme, že konečně 
budeme moci zahájit nový školní rok 
se všemi kroužky, i těmi novými, kte-
ré jsme nemohli loni pořádně rozjet, 
jako jsou legohrátky nebo trampolí-
ny.  Šárka Šarmanová

Eva Pšenčíková: nejhorší pro nás byla ztráta osobního kontaktu s dětmi

hudební kroužek. Paní ředitelka Eva Pšenčíková vyučuje v DDM Sluníčko hře na 
zobcovou flétnu. Foto: DDm sluníčko
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sPoLEČEnsKÁ KRoniKa

Dne 21. dubna jsme si připomněli 2. výročí úmrtí naší ma-
minky, babičky, paní otílie samohÝLové. S láskou vzpo-
mínají dcery s rodinami.

Dne 30. dubna uplynulo 15 let, kdy nás opustil můj manžel, 
tatínek a dědeček, pan Ladislav machŮ. S láskou vzpomí-
ná manželka a děti s rodinami.

Dne 2. května jsme si připomněli 9. výročí, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan BLata. 
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Jana s rodinou.

Kdo v srdcích žije – neumírá. Dne 5. května uplynuly 4 smutné 
roky, kdy nás opustil pan František macÁK. S láskou vzpo-
míná manželka Jana, děti Jana a Pavel s rodinami a sestry 
s rodinami. 

Dne 9. května jsme si připomněli 5. výročí úmrtí pana 
Františka nEvaŘiLa. S úctou a láskou vzpomíná manželka 
Jarmila, snacha, vnuci, pravnuci a celá rodina.

V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 12. května 
uplynuly tři roky, kdy nás opustila paní Darina minKsovÁ 
(oRLovÁ). V červnu by oslavila 66. narozeniny.  S láskou 
a úctou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, co vzpo-
menou s námi.

Dne 14. května to byl rok, co nás opustila naše drahá ma-
minka, paní Drahomíra matěJovsKÁ. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Synové Standa a Ríša s rodinami a sestra 
Jana s rodinou.

Dne 20. května jsme si připomněli 1. výročí úmrtí pana 
Zdeňka FuchsE. Děkujeme všem, kdo jste ho měli rádi  
a vzpomínáte na něj. Manželka Marie s celou rodinou

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět...  O to těžší 
je ztratit je a uchovávat jen ve vzpomínkách... Dnes 
21. května, uplynulo 7 let, co navždy odešly naše mi-
lované děti  PEťa  a  BaRunKa.  S láskou vzpomínají 
rodiny Čermákova a Kraváčkova.  Děkujeme všem, 
kteří si vzpomenou s námi.

Kdo v myslích zůstává, neumírá. Dnes, 21. květ-
na, jsme vzpomněli nedožité 100. narozeniny 
mého otce a kamaráda Dobromila hoLuBa. 
Vzpomínáme i deváté výročí úmrtí maminky  
marie hoLuBové a bratra Dobromila  
hoLuBa. Jiří Holub s rodinou

Vzpomínka je trvalejší, nežli květy nejkrásnější. Květy uschnou, 
opadnou, vzpomínky však zůstanou. Dnes, 21. května, jsme 
si připomněli 9. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, 
pana milana chytiLa. Dne 10. června by se dožil 75 let.  
S láskou a úctou vzpomínají dcery Dana, Soňa, Jana a Jar-
mila s rodinami.

Ve vzpomínkách jste stále s námi. Dne 24. květ-
na uplyne 1. smutný rok od úmrtí paní Zdeňky 
tomaŠtÍKové  a  dne 26. března to bylo 7 let, 
co nás opustil pan Josef tomaŠtÍK, který by 
se dne 17. března dožil 80 let. Na oba s láskou 

vzpomínají dcera a syn s rodinami. Děkujeme všem, kteří jim věnují 
tichou vzpomínku.

Dne 27. května uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček vladimír vaŠina.  
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 28. května by oslavila 100 let naše maminka, paní 
věra tomÁnKovÁ. Dne 5. dubna jsme si připomněli 
40 let od jejího úmrtí. Stále vzpomínají synové Antonín 
a Petr s rodinami.

Dne 30. května si připomeneme nedožité 76. narozeniny 
naší manželky, maminky, babičky, prababičky, paní Ludmily 
vacuLÍKové. S láskou vzpomínají manžel Lubomír, syn 
Lubomír, dcery Hana a Markéta s rodinami.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi. Dne  
22. června uplyne 34 let od úmrtí naší milované ma-
minky, babičky a prababičky, paní hildegardy ČEchové.  
S láskou vzpomínají dcery Maria a Marta a syn Karel s rodinami.

BLahoPŘÁnÍ

společenská kronika:  základní cena za zveřejnění je 200 Kč vč. DPH/osoba, 
dále dle délky textu. Maximální délka textu je 8 řádků.. 
Podklady a platby přijímá:  TIC: Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 
571 118 103. 
Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat e-mailem na: redakce@
otrokovickenoviny.cz

Dne 28. března oslavila své životní jubileum, krásných 90 let, paní Růžena 
BoŘutovÁ, naše milovaná maminka, babička a prababička. Do dalších 
let jí přejeme především hodně zdraví a optimismu. Za celoživotní lásku 
a starostlivost děkují synové Jaroslav a Ivan s rodinami.

Dne 6. května oslavil pan miroslav KLvaňa krásných 85 let. Ze srdce 
přejeme hodně zdraví, zdravou mysl a radost ze života. Vážíme si Tvé 
lásky a podpory, kterou nám vždy dáváš i s maminkou. Děkujeme. Vše 
nejlepší přeje celá rodina.

Dne 31. května tomu bude již 65 let, co nám naše milovaná věra 
BoŘutovÁ  rozdává své hluboké lidství a lásku. Je velké štěstí mít 
nablízku takovou dcerku.  Hodně zdraví a potěšení ze svých dětí, vnoučat 
a přátel přeje do dalších let manžel Jarda.
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inZERcE

Drahomír Plšek,

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

sERvis a montÁŽ
PLynovÝch KotLŮ

tel.: 777 052 866

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

 
PLynosERvis - sRnEc

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

Tel.: 604 988 815

věDěLi JstE, ŽE...?

Asi každý nejen ve Zlíně a v blíz-
kém okolí ví, že Tomáš Baťa, který 
tragicky zahynul 12. července 1932  
v Otrokovicích, má svůj památník ve 
Zlíně. Ikonickou stavbu architekta  
F. L. Gahury z roku 1933, která stojí na 
vrchu zlínského náměstí T. G. Masa-
ryka, opravdu není zapotřebí dlouze 
představovat.
     Ale věděli byste však, že i Otrokovice 
mají již 85 let svůj památník Tomáše 
Bati? Že jste o žádném takovém nikdy 
neslyšeli? Pak vás možná překvapí, 
že svého druhu Tomášovým památ-
níkem je i otrokovický Společenský 
dům. 

Když v roce 1933 Jan Antonín Baťa 
vypsal architektonickou soutěž na 
budoucí Společenský dům v Otro-
kovicích, obsahovalo jím samotným 
formulované zadání i jeden konkrétní 
požadavek, pro racionální baťovskou 
funkcionalistickou architekturu 
krajně neobvyklý. Baťa si přál, aby bu-
dova měla půdorys ve tvaru hvězdy. 

Ze soutěže, které se mimochodem 
zúčastnil i F. L. Gahura, vyšel vítězně 
nám všem důvěrně známý návrh 
architekta Vladimíra Karfíka. Důvod 
velmi netypického požadavku J. A. 
Bati neznáme, ale asi nebudeme 
daleko od pravdy, když si požadovaný 
symbolický tvar dáme do souvislosti  
s tehdy nedávnou smrtí Tomáše Bati  
v Otrokovicích. Půdorys zdejšího 
Společenského domu můžeme totiž 
chápat nejen jako trojcípou hvězdu, 
ale stejně tak dobře v něm můžeme 
spatřit trojlistou leteckou vrtuli. 

O tom, že takový výklad je velmi 
pravděpodobný, svědčí i sochařský 
reliéf v hale v patře Společenského 
domu od Jana Habarty z roku 1943, 
na kterém je znázorněna vrtule leta-
dla zkřížená se šavlí – jako odkaz na 
oblíbenou píseň Tomáše Bati: „Umre-
me? Na koni. A keď z koňa spadnem? 
Šavlenka zazvoní!“

 Zpracoval: Petr Klokočka,
 kronikář města Otrokovice

tel.: 571 118 103
• Předprodej a rezervace vstu-
penek na kulturní akce Otro-
kovické BESEDY i jiných pořada-
telů  

• Kopírování, skenování

Ještě  v tomto měsíci se za-
čne zateplovat další část 
fasády budovy SENIORu B. 
Otrokovická radnice na tuto 
stavební investici, která při-
nese výraznou úsporu nákla-
dů na vytápění, vynaloží při-
bližně 7,4 milionu. Hotovo by 
mělo být asi za 6 měsíců.

Budova Senioru B, která se na-
chází v ulici K. Čapka 1615, byla  
loni zateplena v částech jižní  
a východní fasády, které byly  
v nejhorším technickém stavu.  Le-
tos se zateplí zbývající fasády, a to  
v severní a západní části. 

„V rámci rekonstrukce se vymě-
ní všechna okna a dveře za nové 
plastové ve stejné barvě, jako je 
tomu doposud. V místnostech  
s přístupem na lodžie bude prove-
deno rozšíření balkonových dveří 
na průchozí šířku minimálně deva-
desát centimetrů. Výjimku budou 
tvořit hlavní automatické vstupní 
dveře, které zůstanou zachovány, 
a dveře do místnosti pro odpad 
s chlazením,“ uvedl Aleš Doležel  
z odboru rozvoje města, který má 
stavbu na starosti.

Celý objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím sys-
témem tloušťky 140 mm. Po za-
teplení se provede tenkovrstvá 
probarvená omítka v cihlové 
barvě. Pokud půjde vše podle 
plánu, stavební práce by měly být 
hotovy v listopadu tohoto roku. 

„Pokračujeme v obnově majetku 
ve vlastnictví města. Naším cílem 
je nemovitosti průběžně opravovat 
a udržovat tak, aby nedocházelo  
k jejich znehodnocení a prodloužili 
jsme tím  jejich životnost,“ uvedla 
starostka města Hana Večerková.

Otrokovický SENIOR B poskytuje 
74 lidem domov pro seniory a od-
lehčovací služby. „Využijeme loň-
ské zkušenosti s první fází rekon-
strukce a snížíme náročnost prací 
pro klienty. Platí, že každý klient ne-
bude využívat svůj byt maximálně 
v rámci jednoho dne, zhruba od  
osmi do sedmnácti hodin. Moc 
děkujeme městu Otrokovice za 
zajištění rekonstrukce domova. 
Vedle úspory energií naši klienti 
oceňují zejména rozšíření vstupů 
na balkóny, kde se tak dostanou 
i imobilní klienti či pohybující se 
s dopomocí a také přizpůsobení 
provádění rekonstrukce životu  
v domově,“ uvedl ředitel SENIORU 
Otrokovice Zdeněk Mikel.

Úspora energie u správně zatep-
leného domu se pohybuje kolem  
30–60 %. Návratnost ceny za-
teplení se odhaduje v rozme-
zí tří až pěti let. Pro osoby žijící  
v zateplené budově se výraz-
ně zlepšují podmínky pro život. 
Zateplení snižuje hlučnost  
z okolí, eliminuje nemoci, jako na-
příklad revmatismus, alergie, na-
chlazení apod. 

 Romana Pastuszková, 
 tisková mluvčí města

Návštěvníkům i nájemníkům Měst-
ské polikliniky Otrokovice začala  
v první polovině května sloužit 
nová sociální zařízení.  Rekonstruk-
ce toalet a zázemí pro lékaře v pěti 
podlažích hlavní budovy trvala 
necelé čtyři měsíce. Celá investi-
ce byla hrazena z vlastních zdrojů 
polikliniky.

Celkové náklady byly vyčísleny 
na 5,7 milionu bez DPH (6,9 milio-
nu Kč vč. DPH). Oproti původním 
plánům byla rekonstrukce ukon-
čena s týdenním předstihem. 
„Plánované náklady byly dodrženy 
a hotová práce nám byla předána  
s předstihem bez vad a nedoděl-
ků,“ pochvaloval si jednatel Měst-
ské polikliniky Otrokovice Pavel 
Javora.

 Veškeré stavební práce se děly 
za plného provozu polikliniky tak, 
aby co nejméně ovlivnily práci lé-
kařů a samotné pacienty. Opravy 
probíhaly ve třech etapách, aby 
měli nájemníci i veřejnost vždy 
možnost používat jiná sociální za-
řízení. „Provedená rekonstrukce je 

technickým zhodnocením, mimo 
jiné byla přidána vždy jedna WC 
kabinka na personální dámské 
toalety na každém podlaží,“ doplnil 
Pavel Javora.

V současné době se v okolí po-
likliniky budují nová parkovací 
místa. Na poliklinice je také zřízeno 
odběrové místo, kde se mohou lidé 
nechat zdarma otestovat na nemoc 
covid-19 pomocí antigenních i PCR 
testů. Rovněž byla v prostorách 
budovy rozšířena wifi síť, která 
nyní pokrývá většinu společných 
prostor hlavní budovy. „Interne-
tové připojení je samozřejmě pro 
návštěvníky polikliniky zdarma,“ 
uzavřel jednatel polikliniky.

Městskou polikliniku Otrokovi-
ce vlastní a zřizuje město. „Cílem 
vedení je proměnit ji v moderní 
ambulantní zdravotnické zařízení, 
které bude nabízet širokou škálu 
lékařských i doplňkových služeb,“ 
poznamenal závěrem místosta-
rosta města Ondřej Wilczynski, 
který má v kompetenci městské 
organizace.  (šar)

Poliklinika dokončila rekonstrukci sociálních zařízeníBudova sEnioRu B bude do konce 
tohoto roku kompletně zateplena
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"I ty můžeš udělat svět krásnějším" 

v centru i v Kvítkovicích. Položením kytic a minutou ticha u památníku obětí druhé světové války na nám. 3. května si 
zástupci vedení města připomněli 3. května 76. výročí ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Z důvodu 
vládních nařízení, kdy je stále omezen volný pohyb osob, se uskutečnila pouze tichá vzpomínka. Pietní akt se konal za účasti 
starostky města Hany Večerkové a doprovodu strážníků Městské policie Otrokovice v 16 hodin na náměstí v blízkosti starého 
kostela. Následně se delegace přesunula k pomníku v Kvítkovicích. Otrokovice byly osvobozeny od německých okupantů  
3. května 1945 rumunskými a ruskými vojsky.   (šar), foto: Šárka Šarmanová, mÚ otrokovice

vedení města uctilo památku obětí druhé světové války

Celkem 405 tisíc korun rozdělili 
zastupitelé města mezi pět kul-
turních spolků. Otrokovické za-
stupitelstvo schválilo v prosinci 
minulého roku Program pro po-
skytování dotací z rozpočtu města 
Otrokovice v oblasti kultury v roce 
2021. Ve lhůtě stanovené pro po-
dání žádostí se na město obráti-
lo pět kulturních spolků sídlících  
v Otrokovicích. „Požadovaná kri-
téria splnily všechny spolky, které 
si o dotaci zažádaly. Peníze tak na 
svou činnost získali fotografové, 
výtvarníci, historici, vojenští histo-
rici a Ženský pěvecký sbor,“ uvedla 
vedoucí odboru školství a kultury 
Barbora Šopíková, do jejíž kompe-
tence dotace spadají.  (red)

Zastupitelé podpořili 
kulturní spolky

Zastupitelé města schválili rozdě-
lení financí, které získají organizace 
sociálních služeb. Na výzvu zarea-
govalo celkem dvacet organizací. 
Na zastupitelstvu byly schváleny 
dotace šesti organizacím, jejichž 
výše dotace přesahovala částku  
50 tisíc korun. Celkem 3 530 800 
korun bylo rozděleno mezi Charitu 
Otrokovice, Společnost Podané ruce, 
NADĚJI, pobočku Zlín,  Charitu Zlín, 
Naději, pobočku Otrokovice a Unii 
Kompas. „Naším úmyslem je pod-
porovat registrované sociální služby, 
které pomáhají zabezpečovat potře-
by obyvatel města nebo poskytují 
služby v Otrokovicích. Zvláště v této 
době považuji finanční podporu so-
ciální oblasti za důležitou,“ uvedla 
starostka města Hana Večerková.
 (red)

na sociální služby  
putuje 3,5 milionu

Vyznavači jízdy na bicyklu si 
snad konečně přijdou na své. 
Otrokovická BESEDA připravu-
je oblíbenou hobby cyklojízdu 
Dubnica nad Váhom – Otro-
kovice. Ta se původně měla 
konat 12. června, ale vzhle-
dem k epidemiologickým 
opatřením byla přeložena  na 
25. září v rámci Otrokovického 
MichalFestu. 

Na nádhernou, zhruba deva-
desátikilometrovou projížďku 
slovenskou a moravskou přírodou 
se těší každým rokem desítky 
cyklistických nadšenců. Loňský 
pátý ročník překazila pandemie  
Covid-19, nyní všichni doufají, že 
tomu letošnímu už nic stát v cestě 

nebude. I letos se organizování 
zhostila Otrokovická BESEDA, 
město Otrokovice a partnerské 
město Dubnica nad Váhom. „V le-
tošním roce bychom určitě chtěli 
naši společnou akci upořádat a tím 
opět navázat na naše velmi dobré 
partnerské vztahy. Věříme, že na 
podzim už to bude možné,“ pozna-
menala starostka Otrokovic Hana 
Večerková.

Start jízdy by se měl odehrát na 
Slovensku, odkud povede zhruba 
devadesátikilometrová trasa, kte-
rá bude končit u Společenského 
domu na Bahňáku. „Na trati budou 
k dispozici jak občerstvovací stani-
ce, tak i hlídky zdravotníků. Každý  
z účastníků obdrží v cíli „Pamětní 
list“ s dosaženým časem a také ob-

čerstvení a nápoje. V případě, že ne-
bude možné kvůli omezením jízdu 
mezi oběma partnerskými městy 
uspořádat, připravíme náhradní 
trasu v okolí Otrokovic,“ slibuje šéf 
organizačního týmu cyklojízdy Filip 
Pastuszek. 

 Akce, která je primárně pořádá-
na jako přátelská jízda cyklistických 
nadšenců obou partnerských měst, 
bude pro veřejnost organizována 
zcela zdarma, a to včetně dopravy  
z Otrokovic na Slovensko. „Bližší 
informace o akci a registraci účast-
níků budeme průběžně zveřejňovat 
na webových stránkách města, Ot-
rokovické BESEDY a v Otrokovických 
novinách,“ doplnil závěrem David 
Ambroz z organizačního týmu. 
 Šárka Šarmanová

hobby cyklojízda partnerských měst se plánuje na září

Přechod pro chodce, nové osvětlení  
a oprava chodníků v kvítkovické ulici Bar-
tošova jsou nové úpravy, které přispějí 
zejména k bezpečnosti chodců. V březnu 
letošního roku byla zahájena rekonstruk-
ce přechodu pro chodce za křižovatkou 
u hasičské zbrojnice a v současné době 
se pracuje na úpravě přilehlých chodníků.

Přechod pro chodce byl přebudován na 
žádost místních občanů. „Obyvatele trápi-
lo, že přecházení frekventované silnice bez 
osvětleného přechodu není zejména pro 
děti bezpečné. Tento požadavek byl prově-
řen bezpečnostní inspekcí, která shledala 
určitá rizika,“ připomněla  vedoucí odboru 
dopravně-správního Renáta Krystyníková. 
Nový přechod byl doplněn novým osvět-
lením a speciálními prvky, které jej  činí 
mnohem bezpečnějším. 

Nyní přistoupila radnice k navazující 
opravě chodníku. „Nejprve bude provede-
na oprava chodníku ve směru od křižovatky 
s ulicí Náves po ulici Nad Hřištěm. Sou-

časnou úpravu povrchu tvoří chodník 
z dlažby, silniční obrubníky lemující komu-
nikaci, vjezdy s asfaltovým a betonovým 
povrchem a zatravněné plochy. Chodník 
je navržen ve stávajícím směrovém vedení, 
přičemž v souvislosti s opravou budou 
provedeny i nové sjezdy k nemovitostem. 
Příčný sklon bude upraven a sjednocen,“ 
popsal vedoucí odboru rozvoje města Erik 
Štábl. Dodal, že díky stavebním úpravám 
se chodníky stanou bezbariérové.

V současné době je tato vozovka dočasně 
dopravně omezena z důvodu dostavby 
jihovýchodního obchvatu D 55 a cílem 
radnice je stavební úpravy dokončit do 
konce května, než bude provoz na obchva-
tu umožněn. 

Finanční prostředky na celou rekonstruk-
ci jsou vyčleněny v rozpočtu města na le-
tošní rok a stavební práce jsou vyčísleny 
přibližně na jeden milion tři sta tisíc korun. 
Nicméně město se snaží na tuto stavbu 
získat dotace.   (red)

oprava chodníku v Kvítkovicích navazuje na nový přechod 
In
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Plán akcí na červen 2021

10.5.–10. 6.: tlumačov slaví 
880 let
středisko Tlumačov
Procházka za poznáním histo-
rie Tlumačova. Celkem vás čeká  
10 míst, na kterých se dozvíte za-
jímavosti o obci. Pokud odpovíte 
správně na všech 10 otázek uve-
dených pod informacemi, můžete 
být jedním z 20 výherců krásných 
cen. Kartička s mapkou stanovišť 
k vyzvednutí na dveřích DDM 
nebo KIS Tlumačov. Vyplněnou 
kartičku vhoďte do schránky KIS 
nebo DDM.
Kontakt: 
ruzickova@ddmslunicko.cz 
tel.: 734 235 960

14.– 31. 5.: Dopravní kešky
Dětské dopravní hřiště, Lidická 
1286, Otrokovice
Vyznáte se v Otrokovicích? Znáte 
pravidla silničního provozu? Své 
znalosti si můžete ověřit hledáním 
našich dopravních kešek. Hra 

funguje podobně jako již velmi 
známý geocaching a je určena jak 
pro úplné začátečníky, tak i pro 
zkušené hráče.
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz
tel.:  702 240 341

Květen–červen: Čtvrtky na ko-
lečkách
Dětské dopravní hřiště Otrokovice,
15–17 hodin 
Jak dobří jste v jízdě na do-
pravních prostředcích? To a další 
aktivity spojené s dopravní tema-
tikou si můžete vyzkoušet každý 
čtvrtek od 13. 5. do 17. 6. na do-
pravním hřišti. Zapojit se mohou 
malí i velcí cyklisté.
Kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz
tel.: 702 240 341

1. 6.: Den dětí
Dětské dopravní hřiště, Lidická 
1286, Otrokovice
15–18 hodin 
Společně oslavíme Den dětí  

a užijeme si spoustu zábavy. Mů-
žete se těšit na výtvarnou dílničku, 
opékání špekáčků a další aktivity.
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 711

11. 6.: Pohádková okna
středisko Centrum volného času, 
tř. Spojenců 569, Otrokovice
15–18 hodin
Jak získat odměnu z královského 
pokladu? Nebude to jednoduché, 
ale pohádkové postavy vám urči-
tě poradí. Těšit se můžete na zá-
bavné a netradiční úkoly.
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz
tel.: 739 075 716

Květen, červen: Dopravní hřiště 
pro veřejnost
Vstup zdarma
všední dny 15–19 hodin, svátky, 
víkendy, prázdniny 10–19 hodin
Bližší informace na www.ddm-
slunicko.cz 
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz
tel.:  702 240 341

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

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Pravidla hrou. Kde musí řidič zpomalit. To bylo téma, na které děti kreslily obrázky  
v rámci výtvarné soutěže „Bezpečně na silnicích!“. Letošního dvaadvacátého ročníku 
se zúčastnilo celkem 62 dětí, které si tak hravou formou procvičily dopravní pravidla. 
Porotu pak čekal opravdu nelehký úkol. Vybrat tři nejlepší práce. Vítězům předala 
starostka města Hana Večerková společně s koordinátorem BESIPu pro Zlínský kraj 
Zdeňkem Patíkem odměny. Práce všech soutěžících si mohou lidé prohlédnout v budově 
č. 2 městského úřadu.  (šar), snímky: Šárka Šarmanová, mÚ otrokovice

tři nejlepší malíři získali ocenění

Hlavní půjčovna Městské knihovny 
Otrokovice obnovila od 12. května 
půjčování ve volném výběru. Po-
bočka na Baťově se k původnímu 
režimu vrátila již v dubnu. Nyní 
jsou obě pracoviště zpřístupněna  
v běžném provozu.

V knihovně bude možná přítom-
nost maximálně 2 čtenářů současně, 

za dodržení stanovených rozestupů 
a hygienických opatření. Využívání 
čítárny, veřejného internetu i wi-fi 
nebude zatím umožněno. „Během 
koronavirové doby byly upomínky 
na vrácení knih amnestovány. Od 
června budou opět generovány  
a čtenářům zasílány,“ upozornila ve-
doucí knihovny Radka Jarková.  (red)

Městská galerie Otrokovice 
v květnu opět ožila ná-
vštěvníky. Ti  si od 11. května 
mohli vychutnat výstavu fo-

tografa muziky a muzikantů 
Milana Víchy a již 24. května 
se uskuteční další vernisáž, na 
níž budou představeny práce 
studentů oboru grafický design 
Střední uměleckoprůmyslové 
školy Uherské Hradiště. 

Výstava prezentuje výběr prací 
žáků za posledních deset let. Její 
návštěvníci si mohou prohlédnout 
díla nejenom z oblasti grafického 
designu a ilustrace, ale také volnou 
tvorbu, která je zastoupena lito-
grafií, hlubotiskem a linorytem. 
Součástí výstavy jsou i ukázky  
z knižní tvorby, které se žáci na 
daném oboru rovněž věnují.

Slavnostní vernisáž se uskuteční  
v pondělí 24. května v 18 hodin. 
Vystavené práce bude možné 
zhlédnout do 20. června každý den, 
kromě pondělí, od 14 do 18 hodin. 
 (red)

studenti „uprumky“ představí 
svou práci v městské galerii

studentská tvorba. Výstava prací  
potrvá až do 20. června.  Foto: mGo

městská knihovna se vrací k běžnému provozu
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Čas letí. Ubíhají dny, týdny, 
měsíce a všichni počítáme, kdy 
už budeme žít „normálně“, 
bez omezení, tak, jak jsme byli 
zvyklí. I nám na Mánesce děti 
moc chybí a snažíme se s nimi 
být co nejvíc v kontaktu a hle-
dat cesty, jak jim toto náročné 
období zpestřit. 

Na začátku dubna jsme proto 
uspořádali bojovku MANBO. In-
spirací nám byla akce DDM Slu-
níčko. Jelikož se snažíme ze všeho 
vytěžit co nejvíc, nebyla MANBO 
jen bojovka pro žáky, ale také 
proces, díky kterému se učili naši 
pedagogové.  Původní nápad byl 
uspořádat bojovku s QR kódy. Sešla 
se skupina asi dvaceti učitelů, kte-
ří vymýšleli celý koncept bojovky. 
Celý tým vedly paní učitelka Bie-
liková a Hlobilová. Za to jim patří 
velký dík.

Ruku v ruce jsme zároveň 
pracovali na konceptu OFFLINE 
TÝDNE. Shodli jsme se na tom, že 
žáci se cítí vyčerpaní, ztrácí motiva-
ci a chuť pracovat a my s tím musí-

me něco udělat. Napadlo nás, že na 
týden omezíme počítače, tablety 
a iPady a vymyslíme něco úplně 
jiného. Chtěli jsme, aby si žáci od-
počinuli od počítání, čtení, učení 
a zabývali se předměty, které jsou 
méně naukové, tedy výchovami. 

Musíme přiznat, že celý proces 
vytváření OFFLINE TÝDNE byl 
velmi dlouhý a náročný. Nejdříve 
jsme měli workshop, na kterém 
jsme si s pomocí myšlenkové 
mapy stanovovali cíle, určovali, 
čeho chceme dosáhnout, proč se 
vůbec pouštět do OFFLINE TÝDNE, 
v čem bude prospěšný, co se žáci 
naučí atd. Další týden jsme na 
workshopu vymýšleli koncept, jak 
to udělat, aby bylo vše funkční, 
mělo smysl, jaké typy úloh volit, 
kam budou odevzdávat řešení 
apod. Třetí týden následovala 
práce v týmech – jednotlivé týmy 
si definovaly oblasti a vymýšlely 
splnitelné úkoly, které povedou  
k předem danému cíli. Poslední 
týden jsme se snažili domyslet 
vše tak, aby děti přesně věděly, co 

mají dělat, kde najdou pomoc, jak 
a kdy mají odevzdávat výsledky 
své práce apod. Teprve po čtyřech 
týdnech práce a vzájemného učení 
jsme mohli offline týden spustit. 

Žáci měli na každý den jeden 
komplexní úkol (Den jedna – Kří-
žem krážem; Den dva – Vanda-
lismus; Den tři – Pozitivní versus 
negativní; Den čtyři – Buď EKO), 
který se skládal z několika menších, 
dílčích úkolů. Pokud si nevěděli  
s čímkoliv rady, mohli oslovit ga-
ranta daného úkolu z řad učitelů, 
který jim byl k dispozici. Většině 
žáků se OFFLINE TÝDEN líbil, využili 
příležitosti, komunikovali, pracova-
li, bavili se…

 A co přinesl OFFLINE TÝDEN 
nám učitelům? Další zkušenost  
z nového učení, opět jsme muse-
li spolupracovat ve velké skupi-
ně, respektovat názory druhých, 
přemýšlet, vymýšlet, dívat se na 
úkoly očima žáků, být vzájemně 
v kontaktu, spolupracovat ve sku-
pinách, zdolávat překážky, hledat 
řešení, navrhovat je, konstruktivně 

myslet a rozvíjet mnoho dalších 
dovedností.

Učení je celoživotní proces a my 
jej považujeme za jednu z nejdů-
ležitějších kompetencí, se kterou 
by měli žáci naši školu opouštět.

 Procesy, kterými vznikalo MAN-
BO nebo OFFLINE TÝDEN, jsou jistě 
podobné s učením žáků. K tomu, 
abychom pochopili, jak se učí žáci, 
musíme chápat a vnímat, jak se 
učíme my, dospělí. Co nám pomá-
há? Co nás brzdí? Jak reagujeme, 
když nám něco nejde? Jaké pocity 
máme, když se nám něco povede? 
Dokážeme vyslovit svůj názor?   
A tady se pedagogický kruh 
uzavírá. Pokud na sobě pracuje-
me my, učitelé, učíme se o věcech 
přemýšlet, dívat se na ně z jiného 
úhlu pohledu, dokážeme lépe rea-
govat na potřeby našich žáků, což 
má na jejich učení nezpochybni-
telně pozitivní dopad. Prostě – jak 
jsem psala již na začátku tohoto 
odstavce – UČENÍ JE CELOŽIVOTNÍ 
PROCES…. martina Kryšková,

 zástupkyně ředitelky školy

V tomto školním roce jsou žáci první-
ho i druhého stupně ZŠ T. G. Masa-
ryka zapojeni do projektu Pokusné 
ověřování obsahu, metod a or-
ganizace vzdělávací oblasti „Člověk 
a technika“. Cílem ověřování je vy-
hodnotit, zda výstupy a učivo odpo-
vídají možnostem a potřebám žáků, 
pedagogů i škol. Výsledkem by mělo 
být stanovení vzdělávacího obsahu, 
který bude vhodný pro hlubší rozvoj 
technických dovedností žáků. Zís-
kávány jsou také podněty pro úpravu 
školních vzdělávacích programů  
a příklady jeho funkčního zpra-
cování. 

Ověřování probíhá formou me-
todických listů. Každý obsahuje 
seznam pomůcek, potřebného 
materiálu, postup práce, ale také 
očekávané výstupy nebo seznam 
dovedností, ve kterých se žáci při 
práci zdokonalují. Jsou zde zahrnuty 
výrobky z různých materiálů (dřevo, 

kov, papír, plast) nebo také práce  
s elektrotechnickými stavebnicemi. 

Některé metodické listy jsou za-
měřeny na upcyklaci odpadu, jako 
jsou plastové láhve nebo překližkové 
bedýnky na ovoce.  

V první fázi, kdy ještě probíhala 
prezenční výuka, byly metodické lis-
ty ověřovány s žáky v učebně poly-
technické výchovy, případně v jejich 
kmenových třídách. Po přechodu na 
distanční výuku byly některé meto-
dické listy použity jako zadání pro 
domácí práci žáků. V současné době 
ověřují funkčnost metodických listů 
samotní pedagogové a na základě 
jejich postřehů a podnětů je ná-
sledně poskytována zpětná vazba. 

Věříme, že celý projekt pokusné-
ho ověřování přinese do budoucna 
zlepšení kvality v technickém vzdě-
lávání žáků a také zvýšení zájmu  
o technické obory. Lukáš Petřík,
 ZŠ T. G. M.

offline týden i bojovka manbo byly poučné nejenom pro žáky

Ze sirek. Součástí projektu jsou také výrobky z různých materiálů.    Foto: ZŠ t. G. m.

na ZŠ t. G. m.  pilotně ověřují předmět technika
Nové místo, nové prostředí, noví 
žáci a kolektiv …a už je to téměř 
rok. Jaké jsou na jeho konci mé 
dojmy?

 V září, kdy jsem do školy nastou-
pila, jsem už znala polovinu peda-
gogického sboru. Na konci srpna 
pořádají kolegové dobrovolné se-
tkání, kde se probírají nadcházející 
pracovní záležitosti, vzájemně se 
všichni „ladí“ na zahájení školního 
roku, užívají poslední dny odpo-
činku a mají možnost se vidět po-
hromadě. Z pohledu psychologa 
moc důležitý krok pro dobrou at-
mosféru celé školy.

První den ve škole paní učitelky 
netrpělivě očekávaly nové prvňáč-
ky, vše bylo dokonale připraveno. 
Všude byla cítit lehká nervozita, ale 
takovou atmosféru si pamatuji i já z 
dětství – ten pocit, kdy začíná něco 
nového a kdy vnímáme, že se zase 
posouváme o příčku výš. V průbě-
hu prvních týdnů jsem si všímala 
dětí, jejichž mateřský jazyk není 
čeština a musejí se ho za pochodu 
učit. Nemají to jednoduché, přesto 
jsem byla velmi mile překvapena, 
jak dokážou přirozeně zapadnout 
do kolektivu a v některých předmě-
tech jsou pak i vzorem pro ostatní. 

Průběh školního roku bohužel 
nebyl podle našich obvyklých 
představ. Žáci nám z lavic po-
stupně ubývali a komunikace s nimi 
se omezila opět na online výuku. 
Nevěděli jsme, na jak dlouho, ale 

snažili jsme se neztratit přehled  
o tom, jak který žák pracuje, jak se 
mu daří a jak to vše prožívá. Jedeme 
sice v omezeném režimu, ale při-
tom naplno. Nejistota nás ohrožuje,  
a když jde o naše zdraví, víme, že jde 
o všechno. Proto si na tomto místě 
zaslouží učitelé i žáci velké ocenění 
za to, že to nevzdali a nerezignovali. 
Velmi si také ceníme podpory rodi-
čů. Je pro nás povzbuzením a hna-
cím motorem. A pokud jde o mě, 
jsem připravená kdykoliv pomoci.

Momentálně jsme rádi za kaž-
dou třídu, která se do školy vrátí,  
a slyšíme i od dětí samotných, že jim 
škola a spolužáci chyběli. V družin-
kách si nejde nevšimnout, jak paní 
vychovatelky vymýšlí stále něco 
nového a zábavného. Sama se teď 
zaměřuji na to, aby děti ve třídě zase 
navázaly dobré vztahy, aby měly 
prostor vyjádřit své emoce, zařazuji 
techniky všímavosti a relaxaci.

S napětím také očekáváme ná-
vrat starších žáků. Těší se vůbec?  
A co celou tu dlouhou dobu proží-
vali? Záleží jim ještě na škole a na 
výsledcích? Myslím, že nejsem 
sama, kdo může říct, že na žácích 
nám hodně záleží a chtěla bych jim 
i v příštím roce věnovat více času. 
I když tento rok nám neumožnil 
spoustu aktivit pro děti zrealizovat, 
věřím, že příští rok jimi bude nabitý 
a naše škola zase naplno ožije…
 vendula Bednaříková, 
 školní psycholožka ZŠ Trávníky

můj první rok na ZŠ trávníky
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Bezmála dva roky se snaží město 
Otrokovice najít nejvhodnější 
východisko ze situace týkající se 
financování a údržby hřiště s umě-
lým povrchem ve Sportovním are-
álu Trávníky. Nájemník a správce 
hřiště FC Viktoria není v současné 
době schopen zajišťovat adekvát-
ní údržbu hřiště a opakovaně po 
městu žádá finanční prostředky. 
Otrokovice se proto chtějí ujmout 
nákladů spojených s údržbou  
a provozem hřiště.

Mezi Otrokovicemi (zastoupený-
mi městskou společností TEHOS)  
a FC Viktoria Otrokovice je od  roku 
2006 uzavřena nájemní smlouva. 
Na tomto pozemku svého času FC 
Viktoria za pomoci státní dotace 
a dotace  radnice zrekonstruovala 
tehdejší škvárové fotbalové hřiště 
na fotbalové hřiště s umělým po-
vrchem.

Předseda FC Viktoria opakovaně 
žádá po městu finanční prostředky 
nad rámec dotací z programu na 
činnost s odůvodněním, že nezvládá 
opravy a údržbu areálu financovat. 
Otrokovická radnice předsedovi 
FC Viktoria navrhla, že převezme 
odpovědnost za provádění oprav  
a údržby hřiště, dále že opraví hřiště, 
aby bylo jeho užívání pro širokou 
veřejnost bezpečné, a zároveň má  
v úmyslu rozšířit pro veřejnost vy-
užívání fotbalového hřiště a in-line 
oválu i v období od listopadu do 

konce února. Předseda FC Viktoria 
tento návrh odmítá a opakovaně 
žádá, aby byly finanční prostředky 
převedeny na jeho klub.

 „Chceme nájemci ulehčit jeho 
svízelnou finanční situaci a  toto 
sportoviště udržovat z prostředků 
města. Naším cílem je řádná údrž-
ba areálu a umožnění bezpečné-
ho využívání hřiště členy klubu  
a široké veřejnosti,“ podotkla sta-
rostka  Hana Večerková. „Předseda 
FC Viktoria si neplní svoje povinnosti  
a o hřiště se řádně nestará, přestože 
město každoročně vynakládá  
v programu na činnost sportovních 
klubů nemalou částku určenou na 
správu a údržbu majetku, aby byly 
sportovní areály v dobrém stavu. 
Máme zájem hřiště na Trávníkách 
opravit a starat se o jeho údržbu  
a mít tak financování pod kontrolou. 
Rozhodně nechceme hřiště nechat  
v dezolátním stavu,“ doplnil 
místostarosta Petr Ťopek.

Za uplynulé roky se uskutečnila 
mezi městem Otrokovice a FC Vik-
toria celá řada osobních jednání 
a rovněž dochází k vzájemné ko-
respondenci. „Chceme ukončit le-
titý spor o tom, jakým způsobem 
budeme opravu a údržbu hřiště fi-
nancovat. Jde přece především o to, 
aby bylo hřiště funkční a bezpečné 
a sloužilo nejen sportovním oddí-
lům, ale i široké veřejnosti,“ uzavřel 
místostarosta. (pas)

město má zájem zlepšit stav hřiště na trávníkách

Paleta plná barviček, štětce, 
tužky, pastelky, šikovné děti 
se zájmem tvořit. To vše patří 
k  výtvarnému oboru, který 
má v základní umělecké škole  
v Otrokovicích již dlouholetou 
tradici. Nejenom do něj, ale  
i do ostatních oborů aktuálně 
škola přijímá nové žáky.

Pracujeme s nadanými žáky, ve 
kterých se snažíme jejich talent 
dlouhodobě rozvíjet, a také jim na-
pomáháme nacházet cestu v jejich 
pozdějším profesním uplatnění.  
V širším kontextu připravujeme 
děti na jejich budoucí životní 
dráhu a doprovázíme je na cestě 
jejich výtvarného projevu.

 Pod vedením kvalifikovaných  
a zapálených výtvarníků otevírá-
me dětem umělecký svět, motivu-
jeme je, rozvíjíme jejich fantazii  
a kreativní myšlení. Vycházíme  
z tradičních modelů, ale reaguje-
me také na současné trendy vý-
voje ve výtvarné oblasti. Jedno-
duše učíme děti vnímat svět 
kolem nás a učíme je možnostem 
výtvarného vyjádření a jejich se-
berealizaci. 

Jsme oborem, který pracuje  
s dětmi již od předškolního věku. 
Dlouholetá spolupráce s mateř-
skými školami v Otrokovicích nám 
umožňuje podchytit mladé talen-
ty již v tomto raném věku. Dále 
pracujeme s dětmi ze základních 
škol, ale také se studenty středních 
škol, kteří se chtějí dále věnovat 
výtvarné dráze. 

Připravujeme žáky k talentovým 
zkouškám, malujeme, modeluje-
me a seznamujeme žáky s celou 
řadou zajímavých výtvarných 
technik. 

Naši žáci mají také možnost se 
účastnit mnoha soutěží a krajských 
či celostátních přehlídek. Jedna  
z mnoha činností je také práce na 
hrnčířském kruhu. Výsledky na-

šeho snažení můžete vidět nejen  
v mnoha  prostorech městských 
zařízení, jako je Městská knihov-
na Otrokovice, Otrokovická BE-
SEDA, ale také  na místech, jako 
je podchod vlakového nádraží  
v  Otrokovicích, dále venkovní stěna  
u místní cyklostezky podél Dřevni-
ce.

V současné době aktivně 
spolupracujeme se SENIOREM, 
kde probíhají jednou v roce vý-
stavy k vybranému tématu. 
Vzhledem k velké vstřícnosti 
vedení tohoto zařízení a snahy  
o vzájemnou spolupráci nám bylo 
také umožněno realizovat malbu 
přímo na stěnu ve vestibulu na bu-
dově B, kde právě v těchto dnech 
vzniká velkoplošný obraz pro kli-
enty domu seniorů. 

Bližší informace o probíhajících 
aktivitách školy, zápise i všech obo-
rech najdete na webových strán-
kách či facebookových stránkách  
ZUŠ Otrokovice. Děkujeme za pod-
poru a přízeň městu Otrokovice  
a věříme, že se již brzy uvidíme i se 
spoustou nových zájemců. 

 světlana sokolová,
 učitelka ZUŠ Otrokovice

ukázka. Práce žáků výtvarného oboru je možné vidět na řadě míst v Otrokovicích.  
 Foto: ZuŠ otrokovice

Základní umělecká škola se těší na nové děti

Takřka půl milionu korun bude stát 
výměna oken v Centru volného 
času na Bahňáku, které je jedním 
ze středisek Domu dětí a mládeže 
Sluníčko Otrokovice. Stavební 
práce budou zahájeny v červnu  
a potrvají přibližně měsíc. Celkem 
bude na budově vyměněno sedm-
advacet oken.

Město Otrokovice ze svého 
rozpočtu každoročně vyčleňuje 
finanční prostředky určené k údrž-
bě a opravám svého stávajícího 
majetku. Jednou z budov města 
je i středisko na Bahňáku. 

V tomto objektu nyní dojde  
k výměně zastaralých oken za 
za nová, úsporná, s nižší pro-
pustností tepla a menší plochou 
křídel, kterou se vyřeší neustále 

se opakující závady kování oken. 
„Okna v Centru volného času 
se již v posledních letech neda-
la seřídit tak, aby jimi neprofu-
kovalo a nezatékalo. Výměnou 
oken na středisku jistě dojde  
k celkovému zlepšení stavu bu-
dovy. Díky včasnému schválení 
výměny oken ze strany zřizovatele 
jsme se navíc byli schopni připravit 
na případné omezení letního 
provozu, za což děkujeme. Výmě-
na oken nijak neohrozí průběh pří-
městských táborů a přípravu na 
pobytové tábory,“ uvedla ředitelka 
DDM Sluníčko Eva Pšenčíková.   

Nová okna významně ovlivní 
ekonomické náklady na vytápění 
budovy a projeví se protihlukové 
schopnosti.  (red)

 DDm sluníčko na Bahňáku bude mít nová okna
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správná odpověď testu ze str. 4

Řidič modrého vozidla:  
a) nesmí ohrozit řidiče červeného vozidla, protože 
tam, ….

Vysvětlení:

zákon č. 361/2000 Sb.

§ 12
Jízda v jízdních pruzích
(5) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého 
smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidi-
če jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; 
přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. 
Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích  
v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu 
přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, 
vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu  
a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po 
jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, 
kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo 
zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí  
v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího 
 v pravém jízdním pruhu.

Nabízíme:

www.hartpress.cz

Tiskárna 
       Otrokovice
• MISTR OFSETOVÉHO TISKU
 - (1 smìna)
 - polygracké vzdìlání podmínkou,  
     praxe vítána

• SKLADNÍK + EXPEDIENT
 - (2 smìny)
 - znalost práce na PC, 
     orient. ve skl. hospodáøství

nadstandardní 
platové podmínky

možnost profesního růstu 
a vzdělávání

zaměstnanecké benefity

individuální přístup 
k zaměstnancům

Více informací poskytne Ing. Monika Hotaøová
T: +420 608 958 547, E: hotarova@hartpress.cz

.... v roce 2021 do nových výrobních prostor pøijmeme:

Letošní rok se museli veslaři 
obejít bez zimního soustředě-
ní a zimní přípravu absolvovali  
v omezeném režimu po- 
dle toho, jak situace a počasí 
dovolovaly. Nicméně uchazeči  
o reprezentaci, ať už se-
niorskou nebo juniorskou, se 
museli s danými podmínkami 
vypořádat a připravovat se na 
nadcházející sezonu.

Již v březnu začínalo testování 
adeptů na seniorskou reprezenta-
ci. Valentýna Solařová absolvovala 
distanční kontrolní měřený trénink 
na 6 km v Praze, kde se sešel celý 
široký reprezentační tým a téměř 

všichni senioři. Tento trénink byl 
podmínkou pro účast v dalším 
kontrolním závodě v Račicích.  
Valentýna svým výkonem potvrdila 
svou stálou a vyrovnanou formu 
a výborným 9. místem se do Račic 
nominovala.

Zde se již startovalo na klasické 
dvoukilometrové trati, kterou 
závodníci absolvovali ve dvou 
dnech několikrát. Časy se ná-
sledně sčítaly. Valentýna v tomto 
měřeném tréninku zajížděla skvě-
le a v každém závodě končila na  
3. místě. Tímto výsledkem se nomi-
novala do reprezentačního druž-
stva a již se připravuje na účast  
v MS do 23 let, které se letos koná 

v červenci v Račicích na Litoměřicku.
Ani ostatní kategorie ale nezů-

staly pozadu. Především junioři 
museli plnit tréninkové ukazatele  
a podmínky, které jsou stanoveny 
pro vstup do juniorské reprezenta-
ce. Prvním ostrým startem byl 
kontrolní měřený trénink juniorů na 
trati 6 km, který se konal o víkendu  
1.–2. května. Z důvodů epidemiolo-
gických opatření se musel trénink 
rozložit na dvě místa – v sobotu se 
konal v Praze pro adepty z Čech  
a pro juniory z Moravy v neděli  
v Otrokovicích.

Start měřeného tréninku byl  
v Otrokovicích, cíl mezi Napajedly 
a Spytihněví. Distanční závod se 
konal s minutovými odstupy na 
skifech a dvojkách a byl také pod-
mínkou pro účast na kontrolním 
testování v Račicích. 

Výborného výsledku dosáhli  
i otrokovičtí veslaři. Jiří Ingr, člen 
loňské bronzové posádky z ME ju-
niorů, skončil na krásném 2. místě  
a Matyáš Súkup na místě čtvrtém  
s malým odstupem 8 vteřin. Oba 
dva se tímto výsledkem a výsledky 
ze zimní přípravy na trenažerech 
nominovali do Račic, kde se  nako-
nec úspěšně poprali o místa v repre-
zentačních posádkách.

Další program veslařské sezo-
ny se bude odvíjet podle aktuální 
situace.  Zuzana atarsia,
 veslaři Otrokovice

Celkem osmnácti sportovním 
klubům či spolkům schváli-
li zastupitelé Otrokovic do-
tace z programu na činnost  
v oblasti sportu. Mezi žadatele 
tak celkem rozdělili částku ve výši  
7 349 300 korun. Dalšího bezmá-
la půl milionu korun schválili šesti 
žadatelům z programu na mlá-
dežnický soutěžní sport.

„V našem městě je široká zá-
kladna sportovních odvětví, 
sportovních klubů, které vedou 
nové generace ke sportu. Proto 
si sportovní oblast zaslouží po-
zornost. Podpora sportu je jednou 
z našich priorit, a proto jsou kaž-
doročně pro sportovní kluby  
z rozpočtu města vyčleňovány vý-
znamné finanční prostředky,“ vy-
světlil místostarosta Otrokovic Petr 
Ťopek, který má sport ve městě ve 
své kompetenci.

Dotace jsou poskytovány žadate-
lům, kteří mají sídlo v Otrokovicích. 
„Finance lze použít na  provozní 
náklady, cestovní náklady, dále 
například na startovné a vklady do 
soutěží, nákup sportovního materi-
álu, zdravotní prohlídky sportovců 
apod.,“ vyjmenovala vedoucí odbo-
ru školství a kultury Barbora Šopí-
ková. O dotaci z tohoto programu si 
zažádalo celkem 19 spolků, osmnáct 
splnilo požadovaná kritéria.  (red)

otrokovičtí veslaři získali místa v reprezentaci na ms

skvělý start. Jiří Ingr na měřeném tréninku dojel na výborném druhém místě. 
 Foto: markéta solařová

město podpořilo sport 
více než 7 miliony korun


