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Na Trávníkách byl otevřen nejmodernější skatepark na Zlínsku

Skvělá podívaná. Na své si přišli i diváci, kteří mohli sledovat úžasné výkony závodníků.

Skateboardisté, bikeři, milovníci in-line, BMX a koloběžek se konečně dočkali.
V Otrokovicích jim začal sloužit nový skatepark, který se
nachází na sídlišti Trávníky.
Jeho slavnostní otevření se
odehrálo v neděli 8. srpna.
Součástí programu byly také
závody skateboardistů, jezdců
na BMX kolech a koloběžkách.

Inzerce

Na tuto chvíli už se těšila celá
řada sportovců nejenom z Otrokovic, ale i z blízkého okolí
– vyzkoušet překážky, které skatepark nabízí, navíc si zasoutěžit
o hodnotné ceny. Už od ranních
hodin se proto do města sjížděli
nejenom milovníci skateboardingu, ale také koloběžek a BMX
kol. Ti všichni předvedli to nejlepší,
co uměli. Skvělou atmosféru do-

plnila i výborná muzika. Sportovce
přišlo přivítat také vedení města
v čele se starostkou Hanou Večerkovou. „Jsem ráda, že se nám postupně daří realizovat freetimové
hřiště, jehož potřebnost vyšla
z ankety při tvorbě strategického
dokumentu – plánu rozvoje sportu
v Otrokovicích. A já doufám, že se
bude všem líbit a budou jej hojně
využívat. Již příští rok chceme začít
se stavbou další části zóny, kterou
bude sportoviště pro pumptrack
a parkourové hřiště. Díky tomu
ještě více v našem městě rozšíříme nabídku sportovních aktivit,“
sdělila starostka.
Nový skatepark, který je součástí Free-time zóny Otrokovice-Trávníky, se nachází za dopravním hřištěm a bude sloužit ke
sportu a relaxaci široké veřejnosti.
Otrokovickou radnici vyšla jeho

Foto: Martin Vacula

výstavba přibližně na 6,7 milionu
korun.
Skatepark má podobu betonového monolitu s dominantní
bazénovou částí. Beton je totiž
dlouhodobě nejvhodnější technologickou variantou pro výstavbu venkovních skateparků s minimálními dodatečnými náklady
na opravy. „Během měsíce září
a října dojde k oplocení celého
areálu, který bude mít stanovenou
provozní dobu,“ nastínil dále vedoucí odboru rozvoje města Erik
Štábl. Také se do budoucna počítá
s tím, že v blízkosti areálu bude
umístěn další bod městského kamerového a dohlížecího systému.
Po skateparku bude následovat výstavba druhé části zóny,
ve které vznikne pumptracková
dráha. Pumptrack je dráha, která
svým tvarem umožňuje jízdu tzv.

Z města:
obchvat bude zdarma
do konce roku 2022
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pumpováním, čili jízdu bez odrážení nebo šlapání do pedálů. Celková délka jízdní dráhy je 283 m.
Předpokládaný začátek výstavby
se plánuje na příští rok s tím, že
otevření by mohlo proběhnout již
před začátkem letní sezony. Náklady jsou předběžně odhadnuty
na tři miliony korun. Poslední částí zóny bude výstavba hřiště pro
parkour.
Skatepark bude otevřen
v době od 1. května do 30. září
od 8 do 21 hodin, od 1. října do
30. dubna pak od 8 do 18 hodin.
Hřiště je určeno především pro
mládež starší 12 let, mladší děti
mohou zařízení využívat pouze
v doprovodu rodičů nebo osoby
pověřené, starší 18 let. Samozřejmostí je používání ochranných
prostředků, především helmy. 

Šárka Šarmanová

Rozhovor:

tajemnice MÚ
Radana Zenáhlíková
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Město připravuje další investiční akce
Revitalizace prostoru s dětským hřištěm na sídlišti Štěrkoviště, rekonstrukce vodovodu v budově SENIORU C, nová
střecha a fasáda objektu Otrokovické BESEDY a Billy či
vybudování inženýrských sítí
v lokalitě Bařinky. Tyto připravované investiční akce
shválila rada města.

Inzerce

Ve střední části parku na sídlišti
Štěrkoviště, poblíž budovy střední
průmyslové školy, je veřejně přístupné dětské hřiště, které již dosloužilo, a proto město přistoupí
k jeho celkové revitalizaci. „Prostor
se bude obnovovat s obdobným
uspořádáním jako dosud. Do uceleného prostoru s dopadovou
plochou budou zasazeny nové,
moderní herní prvky, dojde
k obnově zpevněných ploch přístupových tras chodníků, odpočívadel
a městského mobiliáře,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Erik
Štábl s tím, že do stávající zeleně
vzrostlých stromů se nebude zasahovat.
Další schválenou akcí je rekonstrukce vnitřního vodovodu
v budově SENIORU C, která řeší výměnu nevyhovujících potrubních

Otrokovické noviny

rozvodů. Měnit se budou páteřní
rozvody studené vody, teplé vody
a cirkulace.
Novou střechu a fasádu nyní vyžaduje objekt Otrokovické BESEDY
a Billy. Oprava střešního pláště budovy bude spočívat v kompletní výměně střechy a povlakové krytiny,
klempířských prvků a bleskosvodu. „Záměrem je celková vizuální
a funkční revitalizace obvodového pláště objektu a s tím spojená
oprava fasády a soklu. Stávající
fasádní omítky a obklady budou
očištěny, budou provedeny jejich
dílčí opravy a nové nátěry,“ doplnil
dále Štábl.
Rozšířit v Otrokovicích podmínky pro výstavbu nových rodinných domů je účelem budování
inženýrských sítí v lokalitě Bařinky.
Toto území se nachází ve východní
části města Otrokovice, mezi ulicemi Smetanova a Hložkova. V současné době se zde nachází objekty
stávajících garáží a drobné zahradní
objekty.
„Je důležité nejen budovat, ale
hlavně opravovat a udržovat stávající majetek města,“ uvedla Hana Večerková, starostka města.

Romana Pastuszková,


tisková mluvčí města

Tržiště na Trávníkách prochází rekonstrukcí

Nová podoba. Nové tržiště nabídne i místo pro odpočinek. 
Tržiště v části Trávníky u budovy
České pošty již má svá nejlepší léta
za sebou. Z tohoto důvodu se koncem minulého měsíce začalo s jeho
kompletní rekonstrukcí. Ta by měla
být hotova v říjnu letošního roku.
Stávající tržiště využívali lidé
zejména jako průchozí trasu
a k prodeji tržištního zboží sloužilo jen sezonně. „V plánech je
zachován provozní řád tržnice, ale
navrhujeme nové prostorové řešení s menším počtem prodejních
stolů a obnovení zpevněných
ploch i městského mobiliáře,“ vyjmenovala starostka města Hana
Večerková.
Díky novým úpravám a obnovené zeleni zde vznikne místo
pro krátkodobý odpočinek.

Vizualizace: MÚ

K atraktivitě místa přispěje zvýšený
květinový záhon a k bezpečnosti
sloupy veřejného osvětlení a příprava pro zavedení kamerového
systému.
Součástí stavby bude kompletní příprava pro neotřelou vodní
fontánu, která bude tvořit centrální prvek a oživí tak celý prostor.
„Fontána se bude realizovat až ve
druhé fázi v příštím roce, neboť její
vybudování vyžaduje náročnější
přípravu a práci výtvarníka,“ vysvětlila starostka.
Po dobu rekonstrukce bude
prostor tržiště uzavřen a lidé
musejí využít stávající chodníky,
které vedou podél silnice. Vstup do
přilehlých obchodů a pošty nebude stavbou dotčen. 
(pas)

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
již příští měsíc nás čeká týden nabitý akcemi spojenými s udržitelnou
dopravou. Kulatý dvacátý ročník Evropského týdne mobility, do něhož
se každý rok zapojují i Otrokovice, se
nese pod heslem „Cestovat zdravě
= cestovat udržitelně“. Předznamenává tak téma, které chce obrátit
pozornost k cestování „Bezpečně
a zdravě udržitelnou dopravou“. Toto
téma zdůrazňuje výhody aktivní
mobility pro naše zdraví a pohodu.
Zejména chůze, běh, kola i koloběžky
se stávají stále častějšími prostředky
pro cestu do práce, pohyb po městě
i regionu. Na tento trend reagují také
Otrokovice postupným rozvojem
stávající sítě cyklostezek. Pohyb na
kolečkách je možný i v novém skateparku na Trávníkách.
Uplynulý rok nás naučil mnohé.
Ale víc než co jiného, jak je důležité
starat se o své zdraví a udržovat se
v dobré fyzické i duševní kondici.
Často stačí málo. Dokonce i krátká
procházka nebo výlet na kole mohou
pomoci k větší pohodě, snížení stresu a ke zlepšení kvality spánku. Začít
se dá třeba hned s akcemi Evropského týdne mobility. Děti i dospělí
si najdou zábavu při sportovních
a zábavně-vzdělávacích akcích. Projížďky na kole, koloběžkách i pěšky se
tak stanou zábavou pro celou rodinu.
Evropský týden mobility nás každoročně vyzývá, abychom se zamysleli
nad udržitelnou dopravou a způsoby cestování, které pomáhají nejen
životnímu prostředí, ale mohou nám
pomoci zlepšit kondici a objevit krásy
okolí. Užijte si týden plný aktivit, který
přináší poznání i zábavu.
Hana Večerková,


starostka města

BESEDA S OBČANY
BAHŇÁK
setkání představitelů města
s veřejností

čtvrtek 9. září v 17 hod.
Budova SENIORU C,
tř. Spojenců
K debatě s Vámi a k odpovědím na
Vaše dotazy bude připravena starostka města Hana Večerková a další
představitelé města

Obchvat bude zdarma minimálně do konce roku 2022

Otrokovická radnice dlouhodobě vynakládá snahy o zachování
nezpoplatnění dálničního obchvatu D55 v úseku mezi exity
30 a 32. Ministerstvo dopravy
ČR potvrdilo, že minimálně do
konce roku 2022 k zavedení poplatku v tomto úseku nedojde.
O postupu na následující období
v současné době ministerstvo
jedná.
Z výšky. Nová část obchvatu byla otevřena na konci června.  Foto: ŘSD Zlín
Za užívání severovýchodního
obchvatu Otrokovic nemusí řidiči hradit dálniční poplatek od
roku 2018, kdy byl úsek mezi exity
30 a 32 ministerstvem dopravy
zařazen do seznamu výjimek z časového zpoplatnění. Od té doby
se Otrokovicím dopravně výrazně ulevilo. Průjezd městem se stal
plynulejší, na kvítkovické křižovatce se přestaly vytvářet tak časté
kolony jako v minulosti, dopravní
situace se celkově zklidnila. Zároveň došlo ke snížení nehodovosti
a v neposlední řadě i k úbytku exhalací ve městě.
Vedení města se obává, že po
dokončení dálničního úseku D55
Otrokovice – Napajedla bude otrokovický obchvat opět zpoplatněn.
Proto zástupci města vyvolali
jednání s ministerstvem a zaslali žádost o zachování výjimky. „Obzvlášť

v covidové době, kdy nebylo možné
osobní setkávání, bylo složité vyjednávat. Se zástupci ministerstva
dopravy jsme se spojili on-line, kde
jsme ústně vznesli požadavek a následně jsme s řádným odůvodněním
zaslali naši žádost i korespondenčně,“
uvedla starostka města Hana Večerková. Dodala, že společně se žádostí
byly zaslány i podklady s výsledky
dopravního průzkumu průjezdnosti
množství vozidel, které nechala
radnice na základě podnětu ministerstva zpracovat.
Ministerstvo dopravy zaslalo
písemnou odpověď, kde slibuje,
že do konce roku 2022 ke zpoplatnění nepřistoupí. Mimo jiné ale
také uvádí, že dálnice D55 se bude
v následujícím období zcelovat
v dálniční tah napojený na dálniční
síť, kde důvody pro výjimku z časové-

Sídliště Trávníky čeká kompletní revitalizace
Sídliště Trávníky se již brzy dočká
velkých změn. Město připravuje
projekt řešící celkovou regeneraci
sídliště s možností čerpání dotací
z programu Regenerace sídlišť Státního fondu podpory investic. Cílem
projektu je postupné a koncepční
řešení existujících problémů panelového sídliště. Do plánování se
může zapojit také veřejnost.
Projekt „Regenerace panelového sídliště Trávníky“ zahrnuje“:
CHODNÍKY
Rekonstrukce stávajících a doplnění
nových pěších komunikací se směrovými úpravami a doplnění nových
chodníků v trasách vyšlapaných pěšin
se zajištěním bezpečného pohybu pro
osoby s omezenou schopností pohybu.
KOMUNIKACE
Rekonstrukce stávajících komunikací, včetně směrových úprav a doplnění nových komunikací.
PARKOVACÍ STÁNÍ
Navýšení o cca 350 parkovacích míst
na volných dostupných plochách
v návaznosti na komunikace. Stávající parkovací stání budou rozšířena,
doplněna a upravena.
MOBILIÁŘ
Doplnění laviček, odpadkových košů,
kontejnerových zástěn.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
Vzniknou centrální hřiště s moderními
herními prvky a sportoviště s umělými
povrchy, menší lokální hřiště budou
upravena. Na nových plochách s povrchem z lité pryže jsou navrženy multifunkční prvky s dlouhou životností
a minimální údržbou. V bezprostřední
blízkosti hřišť a na vytipovaných oddělených plochách jsou navrženy odpočinkové a relaxační zóny pro všechny věkové kategorie. Hřiště určená
k likvidaci budou zrušena.
ZELEŇ
Celková revitalizace zeleně, kácení
a náhradní výsadby, výsadba listnatých stromů je doplněna nízkými výsadbami a trvalkovými záhony.
V souvislosti s připravovaným
projektem se může veřejnost zapojit do anketního průzkumu a vyjádřit
své názory a požadavky k projektu.
Dotazník rovněž obdrží obyvatelé
sídliště Trávníky do schránek. Dotazník lze vyplnit i elektronicky, a to na
webu města Otrokovice nebo zde:

ho zpoplatnění musí být řádně obhájeny, pokud vůbec budou jakékoliv
výjimky zachovány. Dále přiznávají,
že v současné době je situace s úseky,
které nepodléhají letos časovému
zpoplatnění, pojata relativně nesystémově, což je dlouhodobě neudržitelné. Pro rok 2023 ministerstvo
připravuje jednotná pravidla
a podmínky, jejichž splnění by zakládalo důvodné vyjmutí konkrétního úseku ze systému časového
zpoplatnění. „Dle vyjádření ministerstva bude v tomto ohledu nezbytná aktivní kooperace měst
a obcí, které na udělení potenciálních
výjimek budou mít zájem. Vedení
našeho města udělá vše, co bude
v našich silách, abychom této výjimky
opět dosáhli,“ slíbila starostka města.

Romana Pastuszková,


tisková mluvčí města

Pohni městem: veřejné
hlasování je spuštěno

Projekt Pohni městem, díky němuž
mohou obyvatelé Otrokovic přispět
k rozvoji města, se blíží do svého
finále. Pracovní skupina vybrala
dvanáct návrhů, které jsou nyní
zařazeny do veřejného hlasování.
Město vyčlenilo z participačního
rozpočtu celkem dva miliony korun.
Tyto finance budou rozděleny mezi
čtyři městské části – Kvítkovice a Letiště, Trávníky a Přednádraží, Střed
a Újezdy a Bahňák. Pro každou
městskou část je vyčleněno celkem
půl milionu korun. Obyvatelé
Otrokovic měli možnost zasílat na
městský úřad návrhy, co by se mělo
v jednotlivých částech města vybudovat či zlepšit.
Celkem se sešlo devatenáct
návrhů. Ty posuzovala pracovní
skupina, zda splňují stanovené
náležitosti. Nakonec bylo vybráno
dvanáct projektů, které jsou zařazeny do veřejného hlasování. Hlasovat
lze jak na webu města, tak i pomocí
hlasovacího lístku, který je součástí
tohoto vydání Otrokovických novin.
Jednotlivé projekty včetně
hlasovacího lístku naleznete na
stranách 14 a 15 a podrobnější popisy na www.otrokovice.cz. (šar)
Otrokovické noviny

Otrokovické letní slavnosti navštívilo během třech dnů bezmála šest tisíc lidí

Plno. Otrokovickým letním slavnostem letos přálo počasí a bohatý program přilákal tisíce návštěvníků,
a to i navzdory opatřením týkajícím se prokázání bezinfekčnosti. V sobotu podvečer areál před Společenským domem doslova praskal ve švech.

Albert Černý. Sobotní večerní program odstartovala známá
indie popová kapela Lake Malawi v čele s Albertem Černým (na
snímku). Po vystoupení se nechybělo ani pár podpisů a focení
se s fanoušky.

Hodiny. Na hudební scéně působí necelých pět let

Známý písničkář. Kdo by neznal známého

Něco na zub. Čas na festivalu v parku před Společenským

a velmi rychle se stali součástí české popové scény.
Kapela Hodiny s frontmanem Tomášem Sehnalem
(na snímku) se poprvé představila i v Otrokovicích.

skladatele, herce i zpěváka Jaroslava Uhlíře a jeho
nesmrtelné hity. Nejenom ty si mohli návštěvníci
vychutnat na závěr slavností.

domem vyplňoval již druhý ročník Gastrofestivalu, kde opět
nechyběla ochutnávka nejrůznějších specialit.

Něco pro malé. Myslelo se i na nejmladší publikum, které například v neděli pobavil Jirka Hadaš.
Otrokovické noviny

S písničkou. Tradiční dechová hudba na Otrokovických

V parku. Netradiční výstavu pod širým nebem

letních slavnostech nemůže chybět. O spoustu lidových písní
se letos postarala Bludověnka.

uspořádal otrokovický Fotoklub Beseda. Jejich práce mohli lidé vidět v parku u Společenského domu.

Čtyřicet let. Kapela Turbo slaví letos významné jubileum – čtyřicet let na hudební
scéně. Toto výročí také náležitě oslavila i s fanoušky v Otrokovicích.

Přátelské setkání. Otrokovické letní slavnosti navštívili také zástupci partnerských
měst z maďarského Vácu a slovenské Dubnice nad Váhom a Partizánskeho.

Nestárnoucí. Obrovský úspěch mělo vystoupení Petry Černocké – Recitál Trio,
která do Kvítkovic přilákala stovky fanoušků.

Jasno. Páteční program u Společenského domu zahájila zlínská kapela Jasno. Tato
partička mladých lidí ukázala, že i v regionu se dá dělat výborná muzika.

Pro dobrou věc. Během víkendu

Tradice. Letečtí modeláři se již tradičně

se mohli lidé zapsat i do registru dárců kostní dřeně.

sešli v Bělově, aby se předvedli se svými
vlastnoručně vyrobenými modely letadel.

Vláčkem nebo lodí. Během celého víkendu měli lidé možnost vyrazit na okružní projížďky lodí Pannonia po Moravě či se mezi jednotlivými stanovišti projet vláčkem Moravský drak.
Otrokovické noviny

Snímky: šárka šarmanová, martina fojtíková, fotoklub beseda

Skvělá show. Maďarsko-česká rocková kapela Kiss Forever Band fanoušky potěšila
nejenom muzikou, ale především úžasnou pódiovou show.

Tajemnice úřadu: Ukázalo se, že jsme byli na pandemii připraveni lépe než stát
Loňský a částečně i ten letošní
rok byl pro mnohé opravdovou
zkouškou. Přizpůsobit se zcela
nové situace musel i Městský
úřad Otrokovice, jehož vedoucí je tajemnice Radana Zenáhlíková. „Přes to všechno se
podařilo výkon běžné agendy
zachovat víceméně ve stejné
kvalitě a objemu, jak je obvyklé
za běžných dob, a za to jsem na
své kolegy patřičně hrdá,“ říká
v rozhovoru pro Otrokovické
noviny.

Jak moc se v době covidové chod
úřadu změnil?
Především chci říct, že jsme se spolu
s mými kolegy snažili co nejvíce zajistit chod úřadu tak, aby občané nepocítili žádné výrazné změny oproti
normálnímu stavu. Jediným omezením, které se ale nakonec ukázalo
spíše výhodou, byl požadavek, aby
si občané před svým příchodem na
úřad sjednali čas své návštěvy, ať už
e-mailem, telefonicky nebo přes
objednávkový systém. Šetřili jsme
tím občanům čas a zamezili většímu
shlukování na chodbách. Myslím si,
že zrovna objednávání by mohlo být
dobrou praxí pro nás pro všechny,
protože má své výhody. Občan ví,
že nebude čekat, že úředník se mu
bude věnovat v daném čase a věc
rychle vyřídí.
A zvykli si lidé na tento způsob
objednávání rychle?
Myslím si, že ano. A i když objednávání předem už v tuto chvíli
není podmínkou, snažíme se všemi
dostupnými informačními kanály
tento způsob objednání se na úřad
lidem doporučit. A podle mých informací se ukázalo, že lidé to opravdu
využívají.
Co bylo podle vás nejtěžší během
obou vln epidemie?
Nejtěžší bylo jaro minulého roku,
kdy nás zastihla první vlna epidemie. Bylo potřeba se v nastalé situaci velmi rychle zorientovat. Začal
pracovat krizový štáb a v rámci našich možností jsme se snažili situaci řešit. Přestože jsme samozřejmě
neměli žádné zásoby ochranných
prostředků (připomínám, že je neměla ani Správa státních hmotných
rezerv), podařilo se nám díky starostce města Haně Večerkové, která se ukázala jako dobrý vedoucí
štábu, velmi rychle nakoupit deset
tisíc respirátorů za tehdy bezprecedentní cenu 50 Kč za kus. Mohli
jsme tedy ochrannými prostředky
vybavit naši městskou policii a především zaměstnance Senioru, kteří je
v tu chvíli akutně potřebovali. Současně jsme se spojili s dobrovolníky
Otrokovické noviny

Na úřadě. Radana Zenáhlíková je ve funkci tajemnice již osmým rokem.

Foto: Šárka Šarmanová
a poskytli materiál pro šití roušek,
které jsme bezplatně rozdávali
v rouškové pasáži. Nebudu vyjmenovávat, co vše jsme museli
nad rámec naší běžné činnosti řešit,
ale bylo toho hodně a stálo nás to
hodně sil.
A jak zaměstnanci úřadu podle
vás obstáli?
Myslím, že obstáli dobře, zvládli
svoji běžnou agendu, a to navzdory
probíhající epidemii a nad to plnili
úkoly, které souvisely s epidemií. Za
zmínku stojí skutečnost, že v rámci
výkonu státní správy bylo na úřadě v minulém roce vydáno 5 489
rozhodnutí (i přes pandemii
téměř shodný počet jako
v roce 2019), proti nimž
bylo podáno 19 odvolání.
Odvolací orgán pouze ve
3 případech napadené
rozhodnutí změnil nebo
zrušil. Toto číslo ukazuje na
vysokou úroveň kvalitně vykonávané státní správy, což mimo
jiné potvrdily i kontroly nadřízených
orgánů, kdy žádná z těchto kontrol
neshledala zásadní pochybení nebo
porušení zákona. Ukázalo se, že jsme
byli na pandemii připraveni určitě
lépe než stát. V našem případě tedy
určitě práce z domu neznamenala
žádnou dovolenou, tak jak jsme toho
byli svědky u některých státních úřadů a ministerstev. Navzdory epidemii
říkám proto, že se ukázalo, že řada
věcí se najednou stala problémem.
Projektové kanceláře přestaly po
určitou dobu projektovat, stavební
firmy neměly zaměstnance, byl
tedy problém se zajištěním investic
města. V rozpočtu se začaly objevovat výrazné výpadky v příjmech,
a to ze sdílených daní, proto jsme
okamžitě přikročili k šetření provozních výdajů, což, jak vyplývá ze závěrečného účtu města, se podařilo.
Do toho přišla nevídaná nemocnost

jak na úřadě, tak v příspěvkových
organizacích. Přes to všechno se podařilo výkon běžné agendy zachovat
víceméně ve stejné kvalitě a objemu,
jak je obvyklé za běžných dob, a za
to jsem na své kolegy patřičně hrdá.
Mohla byste být konkrétnější,
v čem spočívalo to šetření?
Omezovat investice nám nepřišlo
jako dobré řešení. Takže jsme omezili především provozní výdaje. Například na platech jsme ušetřili přes
sedm milionů korun a ušetřilo se na
provozních výdajích některých příspěvkových organizací, které byly
během pandemie uzavřeny.
Myslíte si, že je něco, co se
lidé díky této době naučili?
Myslím si, že spousta lidí
se naučila jinak si organizovat práci, protože
řada z nich musela dělat
svou práci z domova, tzv.
home office. Díky současnému i předchozímu vedení města
je úřad vybaven kvalitní výpočetní
technikou, která umožňovala připojovat se k počítačovým systémům
bezpečně i z domu a byly tak vytvořeny podmínky pro home office.
A musím říct, že dokonce uvažujeme o tom, že bychom v některých
případech začali tento způsob práce využívat častěji než v minulosti.
A podle mě jsme se také naučili komunikovat i jiným způsobem než
osobním setkáváním. Hodně jsme
využívali videohovorů a videokonferencí i dalších způsobů komunikace
na dálku. Zkrátka, nebylo to jednoduché pro nikoho.
A zeptám se ještě trochu jinak.
Bylo něco, co vás naopak překvapilo?
Ano, a bylo to velice milé překvapení.
Během druhé vlny byl totiž problém
zajistit chod naší mateřské školy
v jejích sedmi odloučených pracovištích. Velká část personálu totiž

onemocněla nebo byla v karanténě,
takže ve školkách chyběl provozní
personál. A velmi mile mě překvapily
kolegyně, které nezaváhaly a šly do
školky pomáhat s vařením a úklidem s tím, že svou práci doháněly
ve volném čase.
Máte již vyčísleny náklady na boj
s epidemií?
Máme. Jenom na nákup ochranných
prostředků a dezinfekce jsme loni
vynaložili zhruba jeden milion sto
dvacet tisíc korun a k letošnímu červenci je to něco přes tři sta tisíc korun. A co se týká testování, tak díky
SENIORU jsme měli prostřednictvím
jejich zdravotníků testování zajištěno
a náklady hradila pojišťovna.
Napadlo mě, že spousta lidí
možná ještě netuší, co vlastně má
na starost tajemník úřadu. Mohla
byste to tedy nějak specifikovat?
Tajemník úřadu je ten, kdo rozhoduje o pracovních poměrech
zaměstnanců, stanovuje jim plat
a rozhoduje i o odměnách v rámci stanoveného rozpočtu. V čele
úřadu je starosta, ale tajemník je
vlastně vedoucí úřadu. A je to tak,
že já jsem podřízena starostce a mně
jsou podřízeni všichni zaměstnanci
úřadu. Já musím zodpovídat za to,
že jsou plněny úkoly v samostatné
i přenesené působnosti výkonu státní správy.
Takže toho málo zrovna nemáte.
No, to máte pravdu. To opravdu nemám. (smích)
Někteří občané kritizují údajné
bobtnání byrokracie. Podle čeho
se stanovuje počet úředníků nebo
zaměstnanců úřadů?
Náš úřad má v tuto chvíli 167
zaměstnanců, kteří vykonávají obrovskou škálu činností, od
klasické přepážkové činnosti
přes sociálně právní oblast až po
živnostenský úřad. Část úřadu se
stará o samosprávné věci, které
zahrnují majetek města, investice a celkový život v obci, včetně
zajišťování základních potřeb
občanů, jako je bydlení, kultura
a sport. A nesmíme opomenout zaměstnance, kteří se starají o chod
úřadu jako takový. Počet úředníků
stanovuje na návrh tajemníka rada
a je víceméně stejný.
V posledních letech se bohužel
také stupňuje agresivita některých lidí vůči zaměstnancům úřadů. Jaké jsou zkušenosti na otrokovickém úřadu?
V první řadě bych chtěla říct, že
příčina stupňování agresivity ve
společnosti souvisí s aktuální covidovou situací, která spoustu lidí
přivedla i do nepříjemné finanční
situace. My se občas s agresivními
občany setkáváme, ale naštěstí nikdy

du, potom stížnosti vyhovíme a věc
napravíme.
Městský úřad Otrokovice získal ocenění Přívětivý úřad roku
2020. Musejí zaměstnanci úřadu
pravidelně absolvovat nějaké
speciální školení, např. asertivní
chování, či jsou prostě a jednoduše otrokovičtí úředníci opravdu
přívětiví?
Troufám si říct, že naši zaměstnanci
jsou skutečně přívětiví, což dokládá
i celá řada pozitivních e-mailů, které dostávám. A zrovna v době pandemie jich opravdu nebylo málo.
Takže si myslím, že v té době jsme
byli přívětiví už jenom tím, že jsme
úřadovali v běžných hodinách.
Jaký je princip této soutěže? To
například přijde skrytý člen komise a zjišťuje, jak úřad funguje?
Jde o soutěž, kterou vyhlašuje
Ministerstvo vnitra ČR. Princip je

takový, že vyplňujeme registrační
dotazník, v němž například uvádíme, kolik máme úředních hodin,
jakým způsobem zajišťujeme informování veřejnosti, co dalšího oproti jiným úřadům nabízíme navíc
a tak podobně. A to si myslím, že
je něco, čím se skutečně můžeme
chlubit.
Jaké tedy další služby nabízí otrokovický úřad nad rámec svých
povinností?
Já osobně si nejvíce cením služby
Pojízdný úřad, která znamená, že
pokud lidé nemohou z nějakých
důvodů přijít osobně k nám, tak zaměstnanci úřadu přijedou za ním.
Dále jsme na podnět paní starostky
zavedli aplikaci Hlášení závad, díky
níž mohou občané upozorňovat na
nedostatky ve městě. A díky práci
nejenom úředníků, ale především
zaměstnanců technických služeb

se nám daří jednotlivé podněty
řešit.
Ocenění Přívětivý úřad ale není
jediné ocenění, které se podařilo
městu získat.
To máte pravdu. V roce 2020 obdrželo od Ministerstva práce
a sociálních věcí poděkování za šíření konceptu sociálního bydlení
a za výbornou spolupráci v rámci
projektu Podpora sociálního bydlení. Město Otrokovice bylo rovněž
hodnoceno Vzdělávacím centrem
pro veřejnou správu za svoji finanční kondici v letech 2015 až 2019
a umístilo se v kategorii nejlepší,
tedy A. Znamená to, že naše politické vedení umí dobře hospodařit
s finančními prostředky. A ukazuje
se, že díky tomu jsme připraveni
jak na to, co přichází, tak i na to, co
zřejmě přijde.

Šárka Šarmanová

Nová turistická vizitka připomíná první písemnou zmínku o Otrokovicích

Letos uplyne 880 let od první písemné zmínky o Otrokovicích. U příležitosti tohoto výročí města vydala Otrokovická BESEDA turistickou vizitku,
která znázorňuje některé prvky
spojené s první písemnou zmínkou.
Vizitku je možné zakoupit za 15 korun v obou pobočkách Turistických

informačních center Otrokovice
v budově BESEDY i v přístavišti.
Toto výročí se váže k roku 1141,
kdy byla vydána listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Jednalo
se o soupis pozemkových majetků
olomouckého biskupství na Moravě
a vedle řady jiných obcí jsou zde zmí-

Nepořádek na Štěrkovišti: technické
služby posílí úklid

PET lahve, kelímky a další
odpadky. To je v poslední
době častý obrázek, který
se po víkendu naskytne
návštěvníkům Rekreační
oblasti Štěrkoviště. Technické služby se proto rozhodly zintenzivnit úklid
areálu.
„Bohužel, tento nešvar se
objevuje zejména v době,
kdy se v areálu Štěrkoviště
konají kulturní akce,“ konstatoval jednatel Technických služeb Otrokovice
Vladimír Plšek. Pracovníci
technických služeb doposud areál uklízeli během
pondělí. „Chápeme, že
pohled na haldy odpadků není příjemný pro ne-

dělní návštěvníky areálu,
proto jsme se rozhodli,
že v období od června
do září budeme Štěrkoviště uklízet už v neděli
ráno,“ vysvětlil Plšek. Pro
společnost to ale znamená zvýšení nákladů
o desítky tisíc korun. „Mrzí
mě, že se neustále ve
městě setkáváme s vandalismem a lhostejností některých lidí. Odstraňování
následků tohoto nezodpovědného chování stojí
město nemalé peníze,
které by jinak mohlo
investovat mnohem
smysluplněji,“ posteskla
si starostka města Hana
Večerková. 
(šar)
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"I ty můžeš udělat svět krásnějším"

Skluzavka umístěná na Městském
koupališti Otrokovice slouží dětem
spoustu let. Její podobu navrhl architekt Vladimír Karfík. Po ukončení letní sezony, kdy se začne s rekonstrukcí
koupaliště, bude historicky cenná
skluzavka přemístěna na čestné
místo v areálu. Skluzavka totiž nesplňuje aktuální bezpečnostní normy, takže bude nahrazena novou.
„Lidé se začali obávat, že bude znehodnocena a definitivně odstraněna. Ubezpečuji, že se ji co nejšetrněji
pokusíme přemístit na nové místo,
které bude oploceno a již nebude
sloužit k užívání. Chceme ji na koupališti uchovat jako památku na Vladimíra Karfíka, který se v Otrokovicích
podílel na mnoha stavbách,“ uvedla
starostka Hana Večerková.  (red)
Inzerce

Novinka. Vizitku je možné zakoupit za 15 korun v TIC.  Foto: Martina Fojtíková

Karfíkova skluzavka
bude mít čestné místo

něny i Otrokovice. Město se tak řadí
mezi nejstarší písemně doložené
obce na Moravě. „Věříme, že tento drobný turistický a sběratelský
předmět potěší všechny návštěvníky
města a sběratele turistických vizitek,“ řekl jednatel Otrokovické BESEDY Filip Pastuszek.
Turistická vizitka je nalepovací
známka s vyobrazením a popisem
zajímavostí nejen z oblasti turistiky, ale i kultury, historie, sportu či
gastronomie. V poslední době stále
populárnější samolepky doplňují turistům jejich cestovatelské deníky.
Jejich výhodou je malá velikost,
nízká cena, dostupnost a stále se
rozšiřující nabídka. Otrokovice nabízí kromě této novinky ještě jednu
turistickou vizitku, která zobrazuje
letecký pohled na město. 
(pas)

Inzerce

nedošlo k ublížení na zdraví, spíše
k hmotným škodám. Ale snažíme
se tomu předcházet i tím, že naši
úředníci mají k dispozici nouzové
tlačítko a kdo měl zájem, mohl také
projít kurzem sebeobrany.
Jak často řešíte stížnosti na zaměstnance úřadu?
Stížností jsme za minulý rok měli
osmnáct. Podotýkám, že přistupujeme ke všem stížnostem profesionálně a řešíme je ve lhůtách
stanovených zákonem. Někdy je
to ovšem vysilující, obzvlášť když
víte, že děláte práci, která nemá
smysl. Protože velmi často jsou stěžovatelé přesvědčeni o své pravdě
a vysvětlit jim, že úřad v určitých
věcech tak postupuje, protože mu
to ukládá zákon, je skoro nemožné.
Samozřejmě nikdo není neomylný,
čas od času se objeví stížnost, kdy
shledáme, že stěžovatel má prav-

přijmou do pracovního
poměru pracovníky –
nástup dle dohody – na následující pracovní pozice:
malíř - natěrač
Požadavkem je vyučení a praxe
v oboru.
řidič motorových
vozidel sk. C
Požadavkem je profesní průkaz.
Zájemci o pracovní místo se mohou
hlásit u Ing. Pavelcové telefonicky:
577 922 329, 603 159 744, e-mailem –
mzdy@tsotrokovice.cz nebo osobně
v sídle společnosti v době 6 –14 hod.
Osobní schůzku je nutné si vždy předem sjednat telefonicky.
Otrokovické noviny

Hobby cyklojízda: organizátoři
plánují dvě trasy

Pro zábavu. Do poslední cyklojízdy se
přihlásilo na 200 účastníků. Foto: archiv

Oblíbená hobby cyklojízda mezi
partnerskými městy slovenskou
Dubnicí nad Váhom a Otrokovicemi se po roční odmlce vrací.
Termín akce byl stanoven na
25. září. Loni se jízda nemohla
z důvodu epidemie konat, letos
připravuje Otrokovická BESEDA, která je jejím organizátorem, náhradní trasu, která se
pojede v případě, že protiepidemická opatření neumožní
cestovat na Slovensko.
Pokud to situace umožní, mohou
se účastníci stejně jako v předcho-

Otrokovické noviny

zích ročnících těšit na trasu dlouhou
zhruba 90 km, která je provede
slovenskou i moravskou krajinou.
Start bude na slovenském území, v partnerském městě Dubnica
nad Váhom, cíl u Společenského
domu v Otrokovicích. „Doprava
na start bude pro registrované účastníky zdarma. Je však omezena kapacitou, která bude devadesátimístná,“
upozornil jednatel Otrokovické BESEDY Filip Pastuszek.
Organizátoři akce mysleli i na
situaci, kdy nařízená vládní opatření neumožní odcestovat na
slovenskou stranu. „V případě
nemožnosti uspořádat akci mezi
partnerskými městy máme naplánovanou náhradní trasu v okolí
Otrokovic, která by měla mít cca 45
kilometrů. Ve hře je i varianta, že by
se jela dvě kola, a tím by trasa měla
přibližně stejnou délku jako trasa
z Dubnice,“ upřesnil dále jednatel BESEDY s tím, že konečné rozhodnutí
padne před spuštěním registrace,
která bude od 20. srpna. „Sledujte
proto webové stránky města Otrokovice i Otrokovické BESEDY, kde
včas zveřejníme aktuální informace,“
dodal Pastuszek.

Šárka Šarmanová

Občanské průkazy jsou nyní i s otisky prstů

Od srpna se začaly vydávat zcela
nové typy občanských průkazů.
Jejich součástí jsou otisky prstů.
Důvodem je evropské nařízení,
které požaduje zavedení biometrických údajů v tomto identifikačním dokladu. Tento nový typ
dokladu bude obsahovat vysoce
zabezpečený bezkontaktní čip, na
kterém budou uloženy biometrické údaje. Ztíží se tím možnost
občanský průkaz padělat nebo
zneužít. Otisky prstů nebudou
povinné u dětí mladších 12 let.
Se zavedením nového zákona

dochází také k dalším změnám,
například se do průkazu nebudou zapisovat akademické tituly,
bude docházet k automatickému
skončení platnosti dokladu 45 dnů
po změně údajů z důvodu změny
trvalého pobytu, změny jména
a příjmení, změny stavu apod.
Stejně tak se nebude vydávat potvrzení při ztrátě nebo odcizení
průkazu, platí to i při změně údajů,
např. po uzavření sňatku.
Dosud platné OP budou platit do
skončení jejich platnosti, nejdéle
do 3. srpna 2031. 
(šar)

Dopravní kvíz

Jako poslední projede křižovatkou:
a) červené vozidlo
b) modré vozidlo
c) zelené vozidlo
(Správnou odpověď najdete na str. 20)

PROGRAM | srpen
PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00
Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

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

SOBOTA

21. 8.

přístaviště

ženská pomsta

vstup

21 hod.

Česko 2020, 88 min., komedie, nevhodné pro děti a mládež do 12 let
Filmová komedie o podvedených ženách, které spojila pomsta nevěrným
manželům. Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková,
Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková, Pavel
Zedníček, Helena Vondráčková a další.

SOBOTA

SRPNOVÁ NOC

28. 8.

20–02 hod.

volný

areál rybářů Štěrkoviště

Tradiční venkovní taneční zábava na Štěrkovišti. Známé rockové i po- vstupné
pové hity v podání skupin AVENTIS a INFINITY. Dobré pivo a kvalitní
120 Kč
občerstvení zajištěny.
NÁMĚSTÍ 2021

6. ročník letního cyklu koncertů regionálních kapel

KOUŘOVÁ CLONA + KOCHTA BAND
NEDĚLE

29. 8.
16.30 hod.

VERNISÁŽ
PONDĚLÍ

30. 8.

od 18 hod.

PONDĚLÍ

Závěrečný dvojkoncert v rámci cyklu Náměstí 2021 ve znamení rocku
je současně spojením dvou generací hudebníků. KOUŘOVÁ CLONA,
známý pojem – studentská kapela z „Lesňáku" bavila své příznivce již
před třemi desítkami let. Před dvěma roky nová parta studentů založila
kapelu s původním názvem /se svolením otce-zakladatele :-) / a v nové
sestavě naskočila na rockovou vlnu, ovlivněnou skupinami šedesátých
a sedmdesátých let...
KOCHTA BAND je dávno již zlínskou legendou. V čele s kapelníkem,
kytaristou, skladatelem, zpěvákem a hlavně performerem v jedné osobě
Petrem „Kochtou" Kochaníčkem působí na hudební scéně již od roku
1993. Repertoár, v naprosté většině autorský, je směsicí rocku, blues
i popu s náznaky jazzu či alternativy. Vtipné texty doplňuje pódiová show.
Kochta band má za sebou pestrou muzikantskou historii, koncertování
o víkendech po klubech a festivalech celé Moravy (včetně těch jazzových),
ale i vystoupení v Praze či koncerty na turné po francouzském Romans.

ROBERT VANO
Fotoklub Beseda ve spolupráci s Městskou galerií vás tímto zve na
výstavu, jejíž titul je zároveň jménem hlavního protagonisty. Výstava
„Robert Vano“ – výběr z Vanovy tvorby – bude přístupná veřejnosti
od 30. 8. do 26. 9. 2021, jako vždy zdarma, v provozní době galerie.
V pondělí 30. 8. v 18 hod. doporučujeme přijít na vernisáž. Robert Vano
je totiž neuvěřitelný vypravěč a lze očekávat, že úvodní slovo bude plné
humoru a historek ze života tohoto světoznámého umělce. O hudební
doprovod se postará Magdaléna Malaníková a MUSICA ANGELICA.

BESEDA S ROBERTEM VANEM

náměstí
3. května

vstup

volný

Městská
galerie

vstup

volný

velký sál

Dne 30. 8. 2021 proběhne beseda s fotografem Robertem Vanem ve vstupné
velkém sále Otrokovické BESEDY. Součástí besedy je komentovaná
projekce fotografií. Začátek besedy v 19.30 hod. Předprodej vstupenek 150 Kč
od 19.30 hod. bude zahájen na začátku srpna na webu www.otrokovickabeseda.cz
nebo v TIC. Před besedou proběhne vernisáž fotografií v Městské
galerii Otrokovice v 18 hod. Vstup na vernisáž je volný.

30. 8.

PŘIPRAVUJEME akce: 11. 9. zájezd – dunajská streda, 18. 9. zájezd – lednicko-valticko, 25. 9. Otrokovický Michalfest,
25. 9. cyklojízda, 26. 9. Michalská pouť. kino: Gump – pes, který naučil lidi žít, Večírek, Zátopek, Není čas zemřít, Karel
Otrokovické noviny

ZÁJEZDY S OTROKOVICKOU BESEDOU 2021
20. 11. ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ

11. 9.
3. 11.

18. 9.

4. 12.

ZÁJEZD

LEDNICKO-VALTICKO

Odjezdy: 7.00 hod.: Otrokovice Společenský dům
7.10 hod.: MHD zastávka u Besedy

18. 12.

22. 9.
23. 10.
2. 10.

ZÁJEZD

VÁNOČNÍ TRHY

Předprodej (TIC) Otrokovické BESEDY
Po–pá: 8.00–17.00, tel.: 571 118 103,
predprodej@otrokovickabeseda.cz
www.otrokovickabeseda.cz

PUSTEVNY

Odjezdy: 6.50 hod.: Otrokovice Společenský dům
7.00 hod.: MHD zastávka u Besedy

UPOZORNĚNÍ! ZÁJEZDY SE BUDOU KONAT DLE AKTUÁLNí EPIDEMICKÉ SITUACE V ČR. Účastníci musí respektovat platná pravidla k vycestování do jiných zemí - více na www.mzv.cz

Nabídka zájmových kroužků DDM Sluníčko na školní rok 2021–2022
Středisko Trávníky, tř. Osvobození 168,
Otrokovice, mobil: 739 075 711, 734 235 962
Nabídka pro děti ze ZŠ		
Atletická přípravka
1 hod./1x týdně
Alchymisti
1,5 hod./1x týdně
Deskovky
3 hod./1x za měsíc
Disco dance
75 min./1x týdně
Flétna
1 hod./1x týdně
Florbal I.
1 hod./1x týdně
Florbal II.
1,5 hod./1x týdně
Florbal dívky
1,5 hod./1x týdně
Freestyle
1 hod./1x týdně
Inline a lední brusle 1 hod./1x týdně
Jumping
1 hod./1x týdně
Keramika
1 hod./1x týdně
Králičí hop
1 hod./1x týdně
Kreativní svět
1,5 hod./1x týdně
Kuchtíci junioři
1,5 hod./1x týdně
Kuchtíci
1,5 hod./1x týdně
Kytara
1 hod./1x týdně
Mažoretky
1 hod./1x týdně
Modelář
2 hod./1x za 14 dní
Mix dance
105 min./1x týdně
NERF kroužek
1,5 hod./1x týdně
Rybáři
1 hod./1x za 14 dní
Sportovní hry
1,5 hod./1x týdně
Šachy
1 hod./1x týdně
Zumba
1 hod./1x týdně
Zumba junior
1 hod./1xtýdně

1 300 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
1 400 Kč
1 500 Kč
1 250 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 100 Kč
1 400 Kč
1 300 Kč
1 200 Kč
1 100 Kč
1 300 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 500 Kč
1 100 Kč
1 700 Kč
1 500 Kč
1 250 Kč
1 000 Kč
1 450 Kč
1 350 Kč
1 100 Kč
1 100Kč

Nabídka pro dospělé		Středisko Tlumačov, Masarykova 63,
Jumping pro dospělé 1 hod./1x týdně 2 300 Kč
Tlumačov, mobil: 739 075 689, 734 235 960
Centrum volného času Bahňák,
tř. Spojenců 569, Otrokovice
mobil: 734 235 964, 739 075 71

Nabídka pro děti ze ZŠ
Atletika hrou I.
1 hod./1x týdně
Atletika hrou II.
1 hod./1x týdně
Barevný ateliér
2 hod./1x týdně
Divadélko
1 hod./1x týdně
Hands up
1 hod./1x týdně
Kapela
1 hod./1x týdně
Kondičák s Tomem
1 hod./1x týdně
Kondiční gymnastika I.
1 hod./1x týdně
Kondiční gymnastika II.
1,5 hod./1x týdně
Kytara začátečníci
1 hod./1x týdně
Kytara pokročilí
1 hod./1x týdně
LEGOhrátky
1,5 hod./1x týdně
Malý zahradník
1 hod./1x týdně
Paletka
1,5 hod./1x týdně
Street dance
1 hod./1x týdně
Zábava pro kluky
2 hod./1x týdně

1 300 Kč
1 300 Kč
1 600 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
1 500 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 300 Kč
1 100 Kč
1 400 Kč
1 100 Kč
1 600 Kč

Nabídka pro děti ze ZŠ		
Aerobiková přípravka1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Atletika
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Angličtina hrou
1 hod./1x týdně 1 200 Kč
Angličtina pro školáky 1 hod./1x týdně 1 200 Kč
Cukrárna
2 hod./1x za 14 dní 1 000 Kč
Glóbus
1 hod./1x týdně 1 000 Kč
DIY kreativní tvoření 1,5 hod./1x týdně 1 300 Kč
Fantasy klub
2 hod./1x za 14 dní 1 100 Kč
Florbal
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Judo
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Keramika
1,5 hod./1x týdně 1 300 Kč
Mixík
1 hod./1x týdně 1 000 Kč
Mladý záchranář
1 hod./1x týdně 1 000 Kč
Orientální tance
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Posilka
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Rybářský klub
1,5 hod./1x za 14 dní 800 Kč
Soutěžní aerobik AT Tlumačov
délka podle skupiny 1 100 Kč
Sporťák
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Veselá věda
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Modelář
1,5 hod./1x týdně 1 300 Kč

Nabídka pro předškolní děti		
Aerobiková přípravka 1 hod./1x týdně 1 100 Kč
1 hod./1x týdně 1 200 Kč
1 300 Kč Angličtina hrou
Sedmikráska
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
1 200 Kč
Soutěžní
aerobik
AT
Tlumačov
1 100 Kč
délka podle skupiny 1 100 Kč
1 100 Kč
1 hod./1x týdně 1 200 Kč
Nabídka pro předškolní děti		
1 100 Kč Tvořínek
Žabičky
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Angličtina v pohybu 1 hod./1x týdně 1 100 Kč
1 100 Kč
Disco dance
75 min./1x týdně 1 400 Kč
1 100 Kč Nabídka rodinných aktivit		
Flétna
1 hod./1x týdně 1 500 Kč
1 hod./1x týdně
1 100 Kč Cvrčci
Hopsálek
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
700 Kč /osoba
Sporťáček
1 hod./1x týdně 1 100 Kč Nabídka rodinných aktivit		
Čiperkové
1,5 hod./1x týdně
Šikulka
1 hod./1x týdně 1 200 Kč Klokánci
850 Kč/osoba
1 hod./1x týdně
Tvořínek
1 hod./1x týdně 1 200 Kč 
1 hod./1x týdně
700 Kč/osoba Fit maminky
Žížalky
1 hod./1x týdně 1 100 Kč Špuntíci
1 500 Kč/rodič+dítě
2 hod./1x týdně
Nabídka
pro
dospělé		

900 Kč/osoba
Nabídka rodinných aktivit		
Aerobik „Megaveloši“ 1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Nabídka pro dospělé
Berušky
2 hod./1x týdně
900 Kč/osoba
Bodyform
1 hod./1x týdně 1 500 Kč
Zpátky do formy
1 hod./1xtýdně 2 300 Kč
Opičky
1 hod./1x týdně
700 Kč/osoba
Kurzy
Angličtina pro dospělé A1, A2
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ JE POUZE ONLINE FORMOU OD 23. SRPNA 2021 OD 8 HODIN.
Keramika pro dospělé
Další podrobné informace ke kroužkům i platbám naleznete na www.ddmslunicko.cz
Orientální tance
Otrokovické noviny

Nabídka pro předškolní děti
Atletika hrou I.
1 hod./1x týdně
Malůvky
1 hod./1x týdně
Minigymnastika
1 hod./1x týdně
Malí neposedové
1 hod./1x týdně
Velcí neposedové
1 hod./ 1x týdně
Předškoláček
1 hod./1x týdně
Vrtilky I.
1 hod./1x týdně
Vrtilky II.
1 hod./1x týdně

NÁZEV KURZU	

LEKTOR

DEN

ČAS	CENA za školní rok

AJ senioři mírně pokročilí A

Pavlína Vaňková

středa

08.30–10.00

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

AJ senioři mírně pokročilí B

Pavlína Vaňková

středa

10.00–11.30

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

AJ senioři konverzace

Pavlína Vaňková

středa

11.30–13.00

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

AJ senioři začátečníci

Pavlína Vaňková

úterý

08.30–10.00

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

ŠJ začátečníci

Ivana Maťátková

čtvrtek

18.00–19.30

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

Znakový jazyk začátečníci

P. Mačáková Mišáková

středa

18.30–20.00

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

RJ začátečníci

Daniela Švábová

úterý

19.00–20.30

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

PC pro každého 2x měsíčně

Marie Miková

pondělí

09.00–10.30

2 400 Kč

(20 lekcí x 90´)

120 Kč/1 lekce

Základy fotografování - děti od 12 let

Miluše Ohnoutková

pondělí

16.00–17.00

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Základy fotografování - dospělí

Miluše Ohnoutková

pondělí

17.00–18.00

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

BABY masáže 1 měsíc (máma + dítě)

Markéta Špačková

úterý

16.00–17.00

480 Kč

(4 lekce x 60´)

120 Kč/1 lekce

Zdravá záda

Irena Desenská

pondělí

17.00–18.00

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Zdravá záda

Irena Desenská

úterý

09.00–10.00

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Jóga

Irena Desenská

pondělí

18.00–19.30

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

Jóga

L. Dvorská / Z. Pavlovová

úterý

16.30–18.00

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

Jóga

L. Dvorská / Z. Pavlovová

úterý

18.00–19.30

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

Jóga

Irena Desenská

středa

17.00–18.30

3 690 Kč

(41 lekcí x 90´)

90 Kč/1 lekce

Tajči

Radomíra Crlíková

pondělí

09.00–10.00

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Tajči

Radomíra Crlíková

pondělí

17.00–18.00

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Pružné tělo

Věra Hotařová

čtvrtek

09.00–10.00

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Sebeobrana pro děti od 6 let

Jiřina Němčíková

pátek

16.00–17.00

2 340 Kč

(39 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Sebeobrana pro ženy

Jiřina Němčíková

pondělí

18.30–19.30

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Řecké tance začátečníci 2x měsíčně

Ladislava Dudová

neděle

16.00–17.00

1 200 Kč

(20 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Řecké tance pokročilí I. 2x měsíčně

Ladislava Dudová

neděle

17.00–18.00

1 200 Kč

(20 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Řecké tance pokročilí II. 2x měsíčně

Ladislava Dudová

neděle

18.00–19.00

1 200 Kč

(20 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Orient dospělí mírně pokročilí I.

Lenka Navrátilová

pondělí

19.30–20.30

2 870 Kč

(41 lekcí x 60´)

70 Kč/1 lekce

Orient dospělí mírně pokročilí II.

Lenka Navrátilová

středa

19.00–20.00

2 870 Kč

(41 lekcí x 60´)

70 Kč/1 lekce

Orient dospělí pokročilí I.

Lenka Navrátilová

čtvrtek

19.00–20.00

2 870 Kč

(41 lekcí x 60´)

70 Kč/1 lekce

Orient dospělí pokročilí II.

Lenka Navrátilová

čtvrtek

18.00–19.00

2 870 Kč

(41 lekcí x 60´)

70 Kč/1 lekce

Kresba, malba pro dospělé

Jana Kalužíková

čtvrtek

19.00–20.00

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Výtvarná dílna pro děti 6-10 let

Miluše Ohnoutková

čtvrtek

16.30–17.30

2 460 Kč

(41 lekcí x 60´)

60 Kč/1 lekce

Paličkovaná krajka 2x měsíčně

Z. Koutková / Z. Šandová

středa

16.30–18.30

2 400 Kč

(20 lekcí x 120´)

120 Kč/1 lekce

Patchwork 2x měsíčně

Daniela Švábová

úterý

17.00–19.00

2 400 Kč

(20 lekcí x 120´)

120 Kč/1 lekce

Keramika pro dospělé

Emil Sláma

pondělí

17.00–19.00

6 560 Kč

(41 lekcí x 120´)

160 Kč/1 lekce

Keramika pro dospělé

Erika Müllerová

úterý

17.00–19.00

6 560 Kč

(41 lekcí x 120´)

160 Kč/1 lekce

Keramika pro dospělé

Erika Müllerová

středa

17.00–19.00

6 560 Kč

(41 lekcí x 120´)

160 Kč/1 lekce
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Termín k podání přihlášek spolu s úhradou za celý školní rok do 31. 8. 2021. Možnost platby v hotovosti, kartou a on-line.
Podrobnější informace na webových stránkách Otrokovické BESEDY www.otrokovickabeseda.cz a na telefonním čísle 571 118 103.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo vás miloval, vzpomíná dál. Dne 16. června uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil pan Jiří
SOBOTKA a 22. července to bylo 5 let od
úmrtí paní Boženy SOBOTKOVÉ. S láskou
vzpomínají dcery Iva a Kateřina s rodinami.

Dne 11. července uplynulo 20 let od úmrtí pana Jaroslava POKORNÉHO a dne
23. července uplynul rok, co tiše odešel i Jarda
POKORNÝ ml. S láskou vzpomíná manželka
a maminka Věra s rodinou.

Dne 25. června by se dožila 48 let paní Renata DOLEŽELOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel Zbyněk, syn Zbyněk a celá rodina.

V našich srdcích a vzpomínkách žije stále. Dne 12. července uplynulo 25 let, kdy nás navždy opustil pan Miroslav
HLOBIL. Ta tichou vzpomínku děkuje bratr Zdeněk s rodinou. Ke vzpomínce se připojují také fotbaloví kamarádi
z TJ Jiskra Otrokovice.

Tvé srdce toužilo žít a Ty jsi musela odejít od svých drahých,
jež jsi měla ráda, jež umělas vždy svou láskou hřát. Dne
29. června uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka Helena LACINOVÁ. S láskou stále
vzpomínají děti Simona, Martin, Lenka a Věrka.
Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi. Dne
1. července by se dožila 70 let naše milovaná maminka,
paní Irena Kučerová. Stále s láskou a úctou vzpomínají
dcera Lenka a syn Miroslav s rodinou.
Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou. Dne 3. července vzpomínáme 5. výročí úmrtí naší
dcery, sestry Ivy PŘIKRYLOVÉ a 25. srpna 5. výročí úmrtí
naší vnučky a dcery Julinky MAŠLÁŇOVÉ. Nikdy nezapomeneme. Rodina Přikrylova a Mašláňova
Dne 5. července uplynulo 5 let, kdy nás opustil
pradědeček, dědeček, tatínek, pan František
STANĚK a 15. září tomu budou čtyři roky, kdy
nás opustila prababička, babička, maminka,
paní Anna STAŇKOVÁ. S láskou vzpomínají synové Miloslav a František s rodinami. Děkujeme všem, kteří jste je
měli rádi a vzpomínáte s námi.
Růžička je krásná, taky někdy zvadne, ale moje láska k tobě
nikdy neuvadne. Dne 5. července uplynul smutný rok, kdy
nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Libor
HRUŠKA. S láskou vzpomínají manželka Eva, dcera Petra
a syn Honza s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.
Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 9. července uplynulo 25 let,
kdy nás navždy opustil pan František OHAREK. S láskou
vzpomíná manželka a synové František a Martin s rodinami.
Dne 9. července uplynul rok, kdy nás opustil pan Bohumil
PTÁČEK. S láskou vzpomíná manželka Eva a synové s rodinami.
Dne 10. července jsme si připomněli 4. výročí úmrtí pana
Miroslava SUKUPA. Vzpomíná manželka Ludmila, rodina
Čanigova a Matůšů.

Dne 10. července uplynul 8. rok, co odešel od všech, které
měl rád, náš drahý, pan Bohumír ŠIŠKA. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Otrokovické noviny

Dne 13. července si připomeneme 1. smutný rok, kdy nás
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav
ZIMÁK. S láskou a úctou vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Dne 17. července uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustil
manžel, pan Miroslav ŠPRŇA. S láskou vzpomíná
manželka Alena, vnučka Sarah a bratr František s rodinou.
Dne 20. července uplynulo 20 smutných let, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Zdeněk KADLČÁK. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Dne 23. července jsme si připomněli 9. výročí, kdy nás
opustil můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Miroslav BÁBÍČEK. S láskou a úctou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.
Dne 23. července uplynulo 7 dlouhých let, kdy nás navždy
opustila paní Maruška MACHÁLKOVÁ. Stále vzpomínají
manžel Oldřich, dcera Brigita a vnuk Daniel.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě. Dne 24. července uplynulo 7 let od úmrtí
naší maminky a babičky, paní Ludmily Spurné. S láskou
vzpomínají syn Milan s manželkou Sylvou, vnuci Daniel
a Milan, dcera Dana.
Odešla, ale v našich srdcích zůstává dál. Dne 25. července
uplynulo 6 let od úmrtí naší milované manželky, maminky
a babičky, paní Věry JADRNÍČKOVÉ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 25. července by se dožil 93 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Jaroslav KUBIČÍK. Vzpomíná syn Jaroslav a dcera Marie s rodinou, vnuci a pravnoučata.
Deset let uplynulo, kdy nás 28. července opustil pan
Antonín NOVÁK a my s láskou vzpomínáme. Za tichou
vzpomínku všem děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 28. července uplynul 1. smutný rok od úmrtí naší milované maminky a manželky Drahomíry SEDLÁČKOVÉ.
S láskou vzpomínají děti s rodinami a manžel.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 3. srpna uplynulo 5 let, kdy se na věčnost odebral
pan Mgr. Petr NEBUCHLA. S láskou a úctou vzpomíná
manželka Marie, syn Petr s rodinou a dcera Ivana s rodinou.
Dne 5. srpna uplynul 3. smutný rok, co nás opustila milovaná manželka, maminka, sestra, babička, teta a švagrová, paní Věra DUDEŠKOVÁ. S láskou vzpomíná celá
rodina.
Dne 5. srpna by oslavila 80 let moje maminka, babička,
paní Irena SKOPALOVÁ. S láskou a úctou vzpomíná syn
Milan s rodinou.

Dne 7. srpna jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí mé milované
maminky, paní Libuše NOHELOVÉ. S láskou stále vzpomíná dcera Martina.
Dne 9. srpna tomu bylo už 10 let, co nás opustil milovaný
bratr, tatínek, přítel a kamarád Pavel Řezníček. Za všechny vzpomínají bratři Gustav a Jan s rodinou a synové Marek
a Jakub.
Už není komu říci drahý…tatínku…dědo…srdce bolí, mysl
smířit se nechce. Dne 14. srpna uplynou 2 smutné roky od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk RAŠKA. S láskou na Tebe vzpomíná celá rodina.
Dne 15. srpna uplyne 6 let od úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jaroslava Doležela.
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 16. srpna vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana Josefa VOJTKA. Vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 16. srpna uplyne 21 dlouhých let, co nás opustil tatínek, dědeček, pradědeček, pan Karel VEČEŘA. S láskou
stále vzpomíná dcera s rodinou.
Dne 16. srpna uplyne první smutný rok, kdy nás opustila
Věra Heidebrechtová, rozená Valentová. S láskou
vzpomínají rodiče a sestry s rodinami. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 17. srpna uplynou 4 roky, co nás opustil můj manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček, pan Jaromír NOVÁK. S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 17. července uplynulo 20 let od úmrtí paní Evy
BENÍŠKOVÉ. S láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme
všem, co si vzpomenou s námi.
Dne 19. srpna uplyne 1. smutný rok, kdy nás navždy opustil
pan Josef MIKŠANÍK. S láskou vzpomínají manželka Jana,
dcera Pavlína a syn Michal s rodinami.

Dne 23. srpna by oslavila 75. narozeniny paní Hana
WILLERTOVÁ. S láskou a úctou vzpomínají dcera Ilona
a syn Jaroslav s rodinami.
Nezemřel, spí. Má-li sen, zdá se mu o těch, které miloval a kteří milovali jeho. Dne 25. srpna si připomeneme 11. výročí
úmrtí našeho milovaného syna, bratra, tatínka a vnuka,
pana Davida MERHAUTA. S láskou vzpomeňte s námi.
Dne 28. srpna vzpomeneme 18. výročí úmrtí našeho milého
manžela a tatínka, dědečka a pradědečka, pana Františka
KLEMENTA. S láskou a úctou vzpomínají manželka Marta,
dcera a syn s rodinami.
Opustils všechny, kteří Tě rádi měli, aniž Tvé rty sbohem zašeptaly. Dne 30. srpna uplyne první smutný rok, kdy nás
navždy opustil pan Václav ZAPLETAL. S láskou vzpomíná
družka Ivana a celá rodina.
Dne 1. září uplyne již 10 let od úmrtí pana Jana HNILICI.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 3. září si připomínáme 4. výročí úmrtí pana Milana
Večeři. Vzpomínají manželka Danuše a spolu s rodinami
synové Milan a Zdeněk a dcera Lenka.

Společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200 (a více, dle
délky textu) Kč vč. DPH/osoba. 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

Inzerce
Přijmu čilou důchodkyni do
školního bufetu ZŠ T. G. M. Otrokovice.
Tel.: 777 812 181

Dne 26. července se Libuše LÁNÍKOVÁ dostala k zajímavému místu v knize života, už k 70. listu. Ať štěstí na každém
Tvém kroku číhá, ať anděl Tvůj Tě stále hlídá, ať co nejvíce
ve Tvé tváři štěstí, smích a radost září. Ze srdce přeje syn
Dušan, snacha Martina a vnučky Míša a Ája.

SERVIS A MONTÁŽ
PLYNOVÝCH KOTLŮ

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku

NA MÍSTĚ

Vyplatíme za váš autovrak

až 3000 Kč

Autovrakoviště Třebětice

Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Beretta, Destila, Immergas, Thermona,
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

Roman Kamenec ODVOZ ZDARMA

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866

autovrakoviste-trebetice.cz

Tel:

777 550 621

e-mail: autovrak@centrum.cz
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Inzerce

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí. Dne 31. července uplynuly 3 roky, co nás navždy opustila milovaná manželka,
maminka, babička a sestra, paní Františka BEJČKOVÁ.
S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina.

Pohni městem: Rozhodněte, který z návrhů má město zrealizovat
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Velký ostrov trampolín
Cena: 420 000 Kč
Návrh na umístění celoroční zemní
trampolíny ve sportovním areálu
Trávníky, která bude mít celoroční
využití. Vzhledem k tomu, že nosnost
trampolíny je 120 kg, je možné ji využít nejen jako dětskou atrakci, ale
i jako vybavení pro cvičení – jumping.

Opičí dráha nejen pro
dospělé
Cena: 350 000 Kč
Opičí dráha je jedním z druhů
workoutových hřišť a díky svému
rozpoložení, moderním a funkčním
prvkům si získává stále větší oblibu
u veřejnosti. V okolí městské sportovní haly by našla uplatnění
nejenom u dětí, ale i u závodníků.

Výstavba veřejného
osvětlení Bařinky
Cena: 470 000 Kč
Návrh na vybudování 11 nových
LED lamp v lokalitě Bařinky (ulice
Smetanova – podél garáží a ulice
Hložkova – nad garážemi), jež budou
osvětlovat pozemní komunikaci, která slouží jako jediný přístup ke garážím a přilehlým pozemkům.

Workoutové hřiště
Cena: 280 000 Kč
Návrh na workoutové hřiště v Kvítkovicích-Padělkách, které by doplnilo stávající víceúčelové hřiště pro míčové hry a dětské hřiště. Prostor mezi
těmito objekty je aktuálně nevyužitý.
Hřiště navrhovaného typu by kromě
široké veřejnosti sloužilo i k tréninku
pro místní dobrovolné hasiče.

Chytrá lavička – Padělky
Cena: 150 000 Kč
Pro zvýšení komfortu využití území
kolem hřiště v lokalitě Kvítkovice-Padělky vznikl návrh na instalaci
tzv. chytré solární lavičky. Díky solárním panelům jsou energeticky
zcela soběstačné, mají schopnost
uchovávat nabitou elektrickou energii, která slouží pro nabíjení mobilů.

Chytrá lavička – Přístaviště
Cena: 150 000 Kč
Pro zvýšení komfortu vznikl návrh na instalaci tzv. chytré solární
lavičky v lokalitě Přístaviště. Díky
solárním panelům jsou energeticky
zcela soběstačné, mají schopnost
uchovávat nabitou elektrickou energii, která slouží pro nabíjení mobilů.



Bosá stezka

Cena: 150 000 Kč
Návrh na vytvoření bosé stezky
v prostoru na Štěrkovišti, mezi
hospůdkou U Zvona a minigolfem.
Jedná se o ohraničený povrch, který
je upravený přírodním materiálem
(písek, oblázky, kamínky, větvičky,
šišky, apod.) tak, aby poskytl bosým
chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů.

Chytrá lavička - Štěrkoviště



Cena: 150 000 Kč
Další solární lavička by mohla
vzniknout v zázemí Rekreačního areálu Štěrkoviště. Smart lavičky nejsou
výjimkou. Díky solárním panelům
jsou energeticky zcela soběstačné
a schopné uchovávat nabitou elektrickou energii. Nabízí možnost nabíjení mobilních telefonů.



Malované hřiště

Cena: 450 000 Kč
Asfaltové hřiště před ZŠ T. G. M. Otrokovice je prázdné a nevybízí děti k hrám
a pohybu. Pro zvýšení atraktivity a využití hřiště vznikl návrh na jeho vybavení
hracími prvky, které budou nakresleny
na zemi. Asfaltový povrch hřiště by byl
potažen pryžovou hmotou s barevnými obrázky zábavných her pro děti.
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Veřejná pítka

Cena: 250 000 Kč
Návrh na instalování veřejných pítek
na hřištích za hotelem Společenský
dům, u Městské polikliniky a na
Trávníkách – u prodejny Albert. Pítka nabízejí možnost umýt si ruce či
obličej, doplnit vodu do láhve nebo
dát napít psovi.

Revitalizace zahrady
pro mateřskou školku
Pastelka a veřejnost

Cena: 485 000 Kč
Návrh na vybudování dětského hřiště
u MŠ Pastelka (Trávníky), která nemá
vlastní zahradu a děti musejí chodit
přes cestu a sdílet hřiště s pracovištěm
v ulici Hlavní. Instalována by byla sestava prolézaček se skluzavkou a dvě
kyvadlové houpačky, pískoviště.

12

Revitalizace prostoru
kolem pomníku u kostela

Cena: 250 000 Kč
Poslední návrh je na revitalizaci
prostoru kolem pomníku u kostela
v Kvítkovicích. Současný stav tohoto
prostoru je velice neutěšený a neláká
k jeho návštěvě či zastavení. Jedná
se o střed obce (náves) s pomníky,
tedy veřejný prostor, který by měl
i reprezentovat danou lokalitu.

Hlasovací lístek

Hlasuji pro návrh číslo:

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		








7.
8.
9.
10.
11.
12.








Postup při hlasování:
Křížkem označte jeden z vybraných
návrhů. Hlasovací lístek vystřihněte
a odevzdejte jej osobně na podatelnu MÚ Otrokovice, nám. 3. května, nebo odešlete poštou v obálce
s názvem: „Pohni městem“ na adresu: MÚ Otrokovice, nám. 3. května
1340, 765 02 Otrokovice, a to nejpozději do 30. září 2021.
Pozn. Vyplněním tohoto dotazníku prohlašuji, že jsem starší 15 let a že hlasuji
pouze jednou.
Otrokovické noviny

Doučovací kemp
aneb Letní škola hrou na ZŠ Trávníky

V kolektivu. Děti měly možnost poznat školu i z jiného úhlu. Foto: ZŠ Trávníky

Spolu s prázdninami se spustily
také doučovací kempy. Jeden
z nich se uskutečnil také na
půdě ZŠ Trávníky s názvem
Letní škola hrou. Kemp se mohl
uskutečnit díky podpoře Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

Jak již název napovídá, nešlo
o týden výuky, na který jsou děti ve
škole zvyklé. Šlo především o týden
plný zábavy. Cílem bylo si týden
ve škole užít, bavit se s kamarády
a nebát se neúspěchu.
Každý den byl rozdělený do dvou
bloků. Dopoledne se děti věnovaly
zábavnému procvičování učiva

a znalostí ze všech možných oblastí, vyrábění nebo společenským
hrám. Odpoledne pak na ně čekaly netradiční aktivity a pohybové
hry. Mohly si užít například Kimovy
hry, vodní hrátky nebo netradiční
olympiádu.
Za celý týden tak okusily školní
prostředí trochu jinak. Ať už
v učebnách a lavicích, na školní zahradě nebo školním hřišti, všude
jsme se společně náramně bavili.
Děti si tak z tohoto týdne odnesly
nejen spoustu výrobků a odměn za
svou snahu, ale především nových
přátelství, vzpomínek a zážitků.

Martin Hložek,

vedoucí kempu

Předškoláci se zapojí do projektu Sporťák
Pohyb dětí byl kvůli koronaviru
paralyzován tak, že nebyla dovolena ani cesta na sportoviště. Nyní
nastala potřeba děti rozhýbat
a podpořit je v jejich zájmu sportovat. To je hlavním cílem projektu
Sporťák, do kterého budou zapojeny od příštího školního roku
předškolní děti Mateřské školy
Otrokovice. Jedná se o rozšíření
pohybových aktivit u dětí, a to
zcela bezplatně.
Pilotní ročník projektu Sporťák se bude týkat devíti tříd otrokovických mateřských škol.
Do projektu jsou připraveny se
zapojit přední otrokovické kluby
TJ Jiskra Otrokovice, oddíl atletiky
a tenisu, Panthers Otrokovice,
Gymnastický aerobik BK a SK
Baťov.
Sporťák navazuje na dlouholetý projekt žáků otrokovických
základních škol Zdravý pohyb do škol, který je realizován
prostřednictvím školních družin od roku 2012. „V současné
době chceme více než jindy
vyvolat u dětí zájem o sport,
aby získaly návyky základní pohybové gramotnosti. Pod vedením profesionálních trenérů
se děti budou učit jednotlivé
pohybové dovednosti z oblasti
gymnastiky, atletiky, míčových

a raketových sportů apod., což jim
umožní lepší orientaci při výběru
vhodného sportu do budoucna,“ vyjmenovává hlavní přínosy
projektu starostka města Hana
Večerková. Dalším benefitem je
navázání osobních kontaktů sportovních klubů přímo s dítětem,
rozpoznat včas jeho talent a ten
pak postupně rozvíjet.
Sportovní aktivity se budou konat v Městské sportovní hale Otrokovice, kde bude hlavní sportovní
plocha rozdělena na tři samostatná cvičiště, tudíž budou ve
stejnou chvíli sportovat tři třídy.
Pohybové aktivity v rámci Sporťáku jsou plánovány pro každou
třídu jednu hodinu týdně, a to od
poloviny října 2021 do poloviny
května příštího roku. „Podporou
projektu Sporťák chceme odvést
děti od televize, tabletu a telefonu
a přiblížit jim sportovní aktivity
tak, aby přijaly aktivní sportování
jako součást svého životního
stylu,” uvedl místostarosta Otrokovic Petr Ťopek, který má
v kompetenci oblast sportu.
Stejný projekt byl pod taktovkou Nadačního fondu Sportovní agentura Slovácko v roce
2019 zahájen i v nedalekém Uherském Hradišti, Kunovicích, Starém
Městě a Nedakonicích. 
(pas)

Inzerce

Škola se po návratu žáků zaměřila i na zmírnění dopadu sociální izolace

Poslední dva měsíce školního
roku se na Mánesce nesly v duchu návratu dětí do škol a jejich
znovuzapojení do klasického formátu vzdělávacího systému, tedy
prezenční výuky, na kterou byly
zvyklé před covidem. Naším cílem
bylo v první řadě zmírnit dopady
sociální izolace.
Školu vnímáme jako prostor
pro socializaci, ve kterém dochází
k přirozenému vytváření dětských
sociálních sítí, tedy k navazování
a udržování vztahů, jež hrají v životě člověka podstatnou roli. Snažíme se uspokojit základní lidské
potřeby – potřeby sounáležitosti,
seberealizace a prostoru pro sebevyjádření.
Abychom předcházeli důsledkům již zmíněné izolace
a náročné online výuky, bylo nutné
na vztazích v kolektivu třídy zapracovat, navracet žáky k principům
spolupráce, důvěry a sdílení, poskytnout jim bezpečný prostor pro
vybití energie a frustrace a věnovat
zvýšenou pozornost posilování
koheze, tedy pozitivních vztahů
a soudržnosti ve skupině. V tom
nám do velké míry pomohli lekOtrokovické noviny

Společně. Zábavnou formou se kolektiv opět stmeloval. Foto: ZŠ Mánesova
toři Sdružení D z Olomouce, kteří
s námi dlouhodobě spolupracují.
Na „míru“ nám pro třídy vytvořili
celodenní programy pro zlepšení
sociálního klimatu třídy, pro sociálně osobnostní rozvoj žáků
a v neposlední řadě do programů
zakomponovali problematiku sociální izolace a zneužívání informačních a komunikačních technologií. To samozřejmě obnášelo
velmi úzkou spolupráci lektorů
s třídními učiteli a následnou práci
učitelů s kolektivy tříd.

Programy byly spolufinancovány
Zlínským krajem a v nemalé míře
také zřizovatelem školy – tedy
městem Otrokovice. V příštím roce
máme v plánu v realizaci kvalitních
preventivních programů, které rozvíjejí osobnostní stránku každého
dítěte, pokračovat a jsme moc rádi,
že tyto dva subjekty nás ve velké
míře podporují. Bez jejich pomoci
by nebylo možné programy realizovat.

Martina Kryšková,

zástupkyně ředitelky školy

Senioři strávili týden v krásném prostředí přírodní rezervace Čertoryje

V oddílu Sport pro všechny při
TJ Jiskra Otrokovice jsme pořádali krátkodobé pobyty pro děti
a pro rodiče s dětmi. Stále nás
lákalo připravit týdenní pobyt
i pro naše dospělé cvičence.
A vzhledem k velkému zájmu
jsme tento pobyt uspořádali.

Fanouškové a příznivci černobílé
fotografie i ti, kdo třeba jen hledají
povzbuzení a inspiraci, mají ojedinělou možnost. Na konci srpna
bude v Městské galerii Otrokovice
vystavovat světoznámý fotograf
Robert Vano. Výstavu pořádá
Fotoklub Beseda. „Nás moc těší,
že se nám podařilo tohoto umělce přivést do Otrokovic. Byla to
víceméně náhoda. Prostě jsme si
řekli, že bychom ho mohli zkusit
oslovit a vyšlo to,“ sdělil Petr Bořuta z fotoklubu. Vernisáž, kterou
zahájí sám autor, začne 30. srpna
v 18 hodin. To ale není zdaleka vše,
na co se mohou návštěvníci těšit.
„Robert Vano je také skvělým vypravěčem, takže po skončení vernišáže všechny zveme na besedu
s tímto umělcem, která se odehraje
ve Velkém sále Otrokovické BESEDY,“ pozval dále Bořuta s tím, že
beseda s umělcem začne v 19.30
hodin.
Výstava, která potrvá do 26. září,
představí průřez celým tvůrčím
obdobím autora a je zdarma.(šar)

pomůcky na FitPainFree® – pásky
i bloky. Také jsme zpevňovali hluboký
stabilizační systém pomocí flexibarů, věnovali se „kocouřím cvikům“
podle PaedDr. Chválové, cvičili jsme
s donuty a smovey. Zájemci si mohli
vyzkoušet jízdu na koloběžkách. Počasí nám přálo, tak námi bylo hojně
využíváno i koupání v přehradě
Lučina. Vycházky a túry směrovaly
k nedalekému keltskému hradišti na
Šumárníku, k rozhledně na Travičné,
do města památek Strážnice. Také
jsme mohli obejmout i oskeruši –
strom Slovácka a největší ovocný
strom v Evropě. Vyzkoušeli jsme
si wellness centrum se saunami
a vířivkou. Uspořádali jsme soutěž
v hodu kroužků na trny. Úplně z jiného ranku bylo trénování paměti,
společné zpívání a tancování.

Zapojili jsme se do seniorské
výzvy organizace „Senioři v krajích“: „Přijmi výzvu. Nacvič tanec,
který rozhýbal svět.“ Jedná se
o tanec Jerusalema, který vyjadřuje
úctu a poděkování zdravotníkům
v covidové pandemii. Sice to nebylo
jednoduché, ale během pár dnů jsme
tanec zvládli na jedničku. Připomenu
ještě i spontánní večerní tancování ve
čtvrtek, kdy jsme nic netušili, bavili
se a několik kilometrů od nás zuřilo
tornádo, které přineslo zkázu. Díky
Alence Ježové jsme uspořádali sbírku
a Alenka vše zařídila, nakoupila potřebné a na jižní Moravu odvezla.
Přejdu ještě k veselejším zážitkům. Vytvořili jsme tři divadelní
soubory, které měly za úkol nacvičit krátkou scénku, do které se
zapojí všichni na téma „Slunovrat,



Sokolovna Otrokovice

Otrokovická Naděje otevírá další formu služeb pro veřejnost

Otrokovická Naděje o. p. s. zaměstnává lidi s handicapem.
Organizace funguje na principech sociálního podniku. Pracovníkům umožňujeme setrvat
v dlouhodobém pracovním vztahu,
získat uplatnění, větší sebejistotu,
samostatnost a vydělat si finanční
prostředky. Jelikož jsme během
pandemie byli nuceni opakovaně

uzavírat některé provozy a následně
se zvýšily náklady na ochranné pomůcky a testování, byl pro nás rok
2020 a část roku 2021 organizačně
a hlavně finančně náročné. Daří
se nám postupně získávat zpátky
zákazníky pro Epes Rabes Catering. Všechny další provozy v Otrokovicích fungují již nyní naplno
a bezpečně. Zároveň hledáme další

možnosti pracovního uplatnění
pro naše zaměstnance. Aktuálně
otevíráme nový provoz zaměřený
na úklid společných prostor v bytových domech. Pokud hledáte
někoho spolehlivého, pečlivého
a vstřícného, kdo se postará o perfektní úklid ve vašem bytovém
domě, ozvěte se na tel.: 775 889 683.

Naděje, otrokovická o. p. s.
Inzerce

Robert Vano se poprvé
představí v Otrokovicích

V pohybu. Každý den odstartovali účastníci pobytu ranní rozcvičkou.

Foto: Sokolovna Otrokovice

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
Otrokovické noviny

Inzerce

Pobytu se zúčastnilo 36 osob seniorského věku a podařilo se nám
získat finanční příspěvek ze Zlínského kraje. Pro pobyt jsme zvolili
hotel Radějov u Strážnice, který se
nachází v Bílých Karpatech, v chráněné přírodní rezervaci Čertoryje,
zapsané na seznam UNESCO. Jde
o 325 ha květnatých orchidejových
luk, prostoupených nádhernými solitérními duby, drobnými lesíky, prameništi a mokřady. Roste zde přes
20 druhů orchidejí – tímto počtem
se Čertoryje řadí k nejbohatším lokalitám výskytu vstavačovitých rostlin
ve střední Evropě.
Díky seznamovacím hrám jsme se
hned od prvního dne cítili jako jedna
velká rodina. Společného souznění
jsme si vážili hlavně proto, že nám
covidová doba přinesla velká omezení a trápení.
Každé ráno jsme se scházeli venku
na rozcvičce, nejpříjemnější byla
naboso na travnatém hřišti. Každý
den jsme měli naplánovaný bohatý
program. Střídalo se cvičení vevnitř
i venku, krátké vycházky do okolí
i delší túry. Přivezli jsme si s sebou

máme tu léto!“. Je k neuvěření, jak
dovedou lidé spolupracovat, jak
dovedou kreativně tvořit, jak jsou
k sobě tolerantní. Prožili jsme krásný
večer, plný smíchu a dobré nálady.
Abychom procvičili i jemnou
motoriku, byl nachystán tvůrčí stůl
s pastelkami, lepidly, barevnými
papíry a vším možným, co je třeba k tvoření dárkových krabiček
z ruliček od WC papíru (do krabičky malý dáreček pro toho,
koho si vylosuji), antistresových
omalovánek, kamínků či rekvizit
k divadlu.
Prostě celý týden byl naplněný
činností, přátelstvím, ohleduplností,
tolerancí. Děkuji všem účastníkům,
kolegyním instruktorkám – Magdě
Vaclové a Danuši Červinkové, Alence
Ježové.
Od září opět připravujeme bohatou nabídku cvičení pro všechny kategorie od rodičů a dětí přes
předškolní a školní děti až po nejstarší seniory. Aktuální rozvrh bude
zveřejněn na začátku září na fb
Sokolovna Otrokovice a www.sokolovnaotrokovice.cz a nástěnkách.
V rámci Evropského týdne mobility
připravujeme ve dnech 16., 17., a 21.
září vyjížďky na koloběžkách. Nutná
je rezervace na tel: 724 348 747.
A na začátek října opět oblíbenou
akci Sportovní den pro seniory, tedy
pokud nám to epidemiologická
situace dovolí. Zdenka Kymlová,

Cestování časem. Stejně jako loni se i letos turistické oddíly TOM 1412 a TOM 1419 utábořily kousek od Suché Lozi. Tentokrát je čekal stroj času, díky němuž se účastníci
každé ráno probouzeli do jiné doby a napravovali to, co tam napáchal padouch. Navštívili například pravěké lidi, starověký Řím nebo spolu s Kolumbem objevili Ameriku.

Nejenom fotbal. Druhý prázdninový týden byl na stadionu FC Viktoria Otrokovice věnován
již 4. ročníku fotbalového kempu pro mladé fotbalové naděje. A nechyběla na něm ani děvčata.

Jak ošetřit zranění. Nejenom zábavné, ale také poučné. I o tom jsou
tábory. Například na příměstském kempu, který zorganizovali kvítkovičtí
dobrovolní hasiči, se mohly děti pod vedením zkušených lektorů naučit,
jak správně poskytnout první pomoc zraněnému.

Kotouly za trest. V krásném prostředí Sportovního areálu Baťov se
odehrál již druhý ročník příměstského fotbalového kempu, který pořádal
SK Baťov 1930. Týden nejenom fotbalu, ale také zábavy si užilo 42 mladých
sportovců, kteří si pod vedením zkušených trenérů mohli vyladit svou fyzičku.
Otrokovické noviny

Spokojené děti. I v letošním roce nabídl DDM Sluníčko celou řadu pobytových i příměstských táborů
(snímky pod sebou). A už samotné názvy, například Týden Hollywoodu či Tajemství hradu v Karpatech
slibovaly dny plné dobrodružství. A nechyběl ani oblíbený tábor pro všechny nadšence rybolovu.

Snímky: šárka šarmanová, tom otrokovice, ddm sluníčko, SDH Kvítkovice, FC Viktoria

Hurá na tábor! Léto plné dobrodružství, kamarádů a zážitků

Atleti TJ Jiskra se nezalekli ani extrémního počasí, na MČR podali skvělé výkony

Nejlepšího umístění dosáhla
Veronika Uhříčková, která v obrovském vedru skvěle zvládla závod
na 3 000 metrů překážek juniorek
a jako nejmladší v této kategorii dosáhla na bronzovou medaili
v novém krajském rekordu 11:47 min.
Bronzový trojskokan Lukáš Budík ob-

sadil tentokrát čtvrté místo. Victoria
Kuchmister si v osobním rekordu
v trojskoku na otevřeném hřišti 12,21
metru doskočila pro páté místo.
Dařilo se i štafetám juniorů, když
ve velké konkurenci obsadili výborné
5. místo na 4 x 400 m v novém oddílovém rekordu a ve štafetě na
4 x 100 m obsadili 6. místo. Barbora
Mitevová se představila na 100 m
překážek, kde vylepšila své sezonní
maximum, ale finále viselo výše a ve
skoku dalekém obsadila 10. místo
jen 8 cm od finálové osmičky. Nela
Goišová i Petr Dočkal, kteří soutěžili
na 400 m překážek juniorů, předvedli
svoje maxima a potvrdili oprávněnost svého postupu mezi nejlepší
v ČR. Finále však na šestidráze viselo
vysoko. Když si uvědomíme, že podmínky přípravy byly velmi omezené
a komplikované, tak umístění mezi
českou elitou mají svoji váhu a jsou
povzbuzením do další přípravy.
Následující týden se na MČR
dospělých ve Zlíně představili dva
naši mladí trojskokani. Victoria

Kuchmister skončila 12. a Lukáš Budík obsadil 10. místo mezi naší elitou.
Během června byly také zahájeny
soutěže družstev. V rámci projektu
Atletické akademie Zlínského kraje
byla opět postavena silná družstva
v jednotlivých kategoriích s cílem obhájit loňské pozice. Nejtěžší úkol stál
před dorostenci naší Jiskry, obhajujícími loňský titul. Ti ovšem naprosto
suverénně ovládli první ligové kolo
a v letošní zkrácené soutěži si tak vytvořili výborný základ pro postup do
podzimního finále. Skvěle je ovšem
napodobila i družstva dorostenek, juniorek a juniorů (dorostenky vítězné,
juniorská družstva druhá) a mají tak
velmi dobré předpoklady pro postup
do finále, které proběhne 25.– 26. září
na pražské Slavii.
Velmi dobře se podařilo nastartovat i soutěže mladšího a staršího
žactva a kvalifikace dětí na podzimní
čokoládovou tretru. Zde máme dva
borce, kteří ve svých kategoriích již
postoupili do podzimního finále
v Ostravě. Držet palce budeme Filipu

Stačilo jedno vítězné utkání, aby se
český národní reprezentační tým
para hokejistů zařadil mezi nejlepší
týmy a kvalifikoval se tak na paralympiádu v Pekingu, která se uskuteční příští rok. Radost je o to větší,
že gól, který tým do Pekingu poslal,
vstřelil Otrokovičan David Palát.
Mistrovství světa v para hokeji
se konalo v Ostravě. Reprezentační
tým potvrdil svoji formu a nadále zůstává součástí osmičky nejlepších týmů světa. První trojku
světového pořadí zaujímají USA,
Kanada a Rusko, následuje Ko-

Louky, Zlechov a pořádající Viktoria
Otrokovice, která nakonec obsadila
třetí příčku.
Turnaj splnil přesně to, co jsme
od něj očekávali a kluci tak měli
možnost zahrát si ostrý zápas,
i když v přátelském duchu. Každý tým odehrál celkem 4 zápasy
s tím, že jeden týden měl každý tým
volno. Celý turnaj bylo nádherné
letní počasí a všechny zápasy se tak
mohly odehrát na hlavním hřišti na
Viktorce.
Roman Bilavčík,
 sekretář mládeže Viktoria Otrokovice

23. ročník Bohemia Cupu ovládli Chorvati
Druhý den závodu, tzv. Match
Play, byli závodníci sloučeni pouze
do dvou kategorií bez rozdílu věku.
Stříleli tedy pouze muži a ženy.
V kategorii muži zvítězil Domagoj
Pereglin, na druhém místě skončil
Martin Oborovečki – (oba z Chorvatska) a na 3. místě se umístil Bohumil
Korbař z České republiky. V kategorii
ženy zvítězila Valentina Pereglin, na
druhém místě se umístila Petra Petak
a na 3. místě skončila Karla Bartolovič
(všechny účastnice z Chorvatska).
V soutěži družstev se na prvním
a druhém místě umístili střelci
z Chorvatska a na krásném třetím
místě skončil tým z České republiky
ve složení: Bohumil Korbař, Josef Nedělník a Denis Vyskočil.
Poděkování patří všem pořadatelům, městu Otrokovice a Zlínskému
kraji za poskytnutí finanční dotace.

Ladislav Žatecký,
 oddíl polních kuší TJ Jiskra Otrokovice

TJ Jiskra Otrokovice, z. s.

rea, ČR, Norsko, Itálie a Slovensko.
Z tohoto výčtu je patrné, že Česká republika patří k nejlepším evropským týmům. „Dobrou pozici
si držíme i navzdory tomu, že se
z velké části omladil tým a někteří
hráči jsou na sledgi poměrně krátce. Vzhledem k pandemii neměli
možnost plnohodnotně trénovat
a také si vůbec zahrát se soupeřem
sobě rovným, na kterém mohou
hráči vnímat kombinační a fyzické
úrovně,“ přiblížila jedna z fanynek
českého para hokeje Zdenka Černá.

(vac)

Požární sport: stříbro zůstalo v Otrokovicích

V letošním roce bylo trénování
všech odvětví sportu velmi složité
a nebylo tomu jinak ani u dorostu
požárního sportu. Z okresního kola
postoupili na kraj 2 dorostenci, oba
z druhého místa. Do krajského kola
také postoupil mladší dorost.
Krajské kolo se konalo 19. června
na stadionu TJ Jiskra. Již od samého začátku nebyl závod standardní.
Vzhledem k novému povrchu na
stadionu bylo nutné některé disciplíny upravit, což byla jedna
z věcí, která dorostence nenechala
Inzerce

Otrokovičtí kušisté pořádali již
23. ročník Bohemia Cupu ve střelbě
z polní kuše na Novém stadionu
TJ Jiskra Otrokovice. Jedná se
o tradiční závod, který se letos konal
ve dnech 16.–18. července při příležitosti k 40. výročí založení oddílu
polních kuší v Otrokovicích.
I v této těžké době zavítali účastníci z Chorvatska, Maďarska a v neposlední řadě i celá reprezentace České
republiky. První den tradičního závodu Bohemia Cup zvítězil v kategorii
muži Domagoj Pereglin z Chorvatska, v ženské kategorii získala zlato
Chorvatka Michaela Oborovečki.
Kategorii juniorů ovládla Karla Bartolovič z Chorvatska, v kadetech
obsadil prvenství Denis Vyskočil
z České republiky. Češi bodovali
i v kategoii seniorů. Zlato získali
Josef Nedělník v kategorii mužů,
z žen bodovala Jaroslava Nedělníková.



Palát poslal gólem český tým na paralympiádu

Continental Cup se netradičně hrál v létě
Po fotbalově chudém roce jsme
pořádali dorostenecký turnaj Continental Cup, který vždy pořádáme
v zimě na umělé trávě, ale protože
situace kolem covidu nám nedovolila jej uspořádat v zimě jako vždy,
tak jsme se rozhodli klukům alespoň
částečně vynahradit ztracené zápasy zrušené sezony 2020/2021.
Na turnaji bylo celkem 5 mužstev, z toho 2 nováčci, Březolupy
a Kozlovice, které nakonec celý
turnaj ovládly, když neprohrály jediný zápas. Jako každý rok se přihlásily

Orbesovi a Marku Kunčarovi, aby dosáhli na co nejlepší výsledek.
Závěrem je potřeba zmínit
opravdu velmi dobrou spolupráci
s vedením Zlínského kraje a města
Otrokovice. Díky jejich podpoře se
podařilo získat výjimku pro uspořádání Otrokovického halového mítinku, který se stal základem pro
úspěšnou kandidaturu našeho oddílu na pořádání MČR v běhu mužů,
žen, juniorů a juniorek na 10 000 m
na dráze. To by se mělo uskutečnit
23. dubna 2022 v našem městě na
stadionu TJ Jiskra. Zde také rádi přivítáme zájemce z řad dětí a mládeže
o pravidelný pohyb a sportování.
Stačí přijít pondělí až čtvrtek mezi
15. – 16.30 hodinou a domluvit se
s přítomnými trenéry či trenérkami.
V období po 16. srpnu jsou již tréninky v plném proudu a zájemců se
vždy někdo ujme. V případě zájmu je
možné zavolat i na tel.: 605 025 799.
Všechny zvou atleti TJ Jiskra Otrokovice.
Atletický oddíl,

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice

Vyp latí me vám
Odvoz zdarma 1 000–3 000 Kč

tel.: 603 972 558

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

v klidu, stejně jako extrémní teploty.
Naši dorostenci ze sebe vydali absolutní maximum, za což jsem na ně
pyšný. Starší dorost Adam Klimek
se umístil na 7. místě, střední dorost
Jarek Hlaváček na 7. místě, mladší
dorost Matěj Klimek na 2. místě
a Jakub Kotas na 5. místě.
Aktuálně hledáme pro dorostence možnost trénování i přes zimu,
na což potřebujeme 100m vytápěnou halu, ale zatím se nedaří
prostory zajistit. 
Jan Klimek,




vedoucí mládeže SDH Kvítkovice

PLYNOSERVIS - SRNEC

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

Tel.: 604 988 815
Otrokovické noviny

Inzerce

Po úspěšné halové sezoně, která
proběhla za přísných opatření,
začala letní část sezony se zpožděním 2. června. A byl to doslova
úprk vynucený odložením začátku téměř o 6 týdnů. Závodníci kategorií dorostu a juniorů,
na které se ve výkonnostním
sportu nejvíce zaměřujeme,
měli pouze tři týdny na nominaci na letní MČR pořádané
v Kladně. Přesto se podařilo
velmi početné skupině našich
atletek a atletů na tento domácí vrchol sezony probojovat
a velmi dobře reprezentovat
naše město Otrokovice a náš
kraj.

Veslaři mají 8 titulů mistrů Moravy a 4 tituly mistrů ČR

Mistři. Otrokovičtí veslaři ukazují, že patří k české špičce.  Foto: M. Solařová

Otrokovickým veslařům se
první červnový víkend na
Brněnské přehradě dařilo. Za
účasti všech moravských klubů a také veslařů ze Slovenska
získali čtyřikrát bronz, třikrát
stříbro a osmkrát zlato. Tyto závody jsou nejen mistrovstvím
oblasti Morava, ale jsou pro
mladší kategorie nominací na
mistrovství ČR.

veslaři

Už za pár dnů odstartují v areálu
kynologického klubu za řekou Moravou populární závody ve sjezdu
horských kol BIKECORE Otrokovice. Diváci se opět mohou těšit
na atraktivní podívanou, kdy se
představí více než stovka jezdců
z Čech, Moravy a Slovenska. „Akce
byla již dvakrát oceněna jako nejlepší závod sezony Wood Bike Series, takže se mají návštěvníci na co
těšit. V doprovodném programu
bude kromě soutěže v přezouvání plášťů Bikeškolka pro děti
s možností zapůjčení kola a helmy
i tombola, jejíž výtěžek podpoří
hendikepované,“ upřesnil pořadatel závodů Radim Matyák s tím, že
závod bylo možné uspořádat díky
podpoře města Otrokovice, Lesů ČR
a dalších partnerů. Start závodů je
22. srpna v 11 hodin, tréninky
proběhnou o den dříve. Vice inforamcí na webu bikecore.cz.  (red)
Správná odpověď– test ze str. 7
Jako poslední projede křižovatkou: a) červené vozidlo
Inzerce

Mistry Moravy se stali: čtyřka
párová ml. žáků ve složení Hyn-

čica V., Navrátil D., Směták V.,
Novotný D. korm. Kubín L., skif
žáci ml. Králík Š., čtyřka nepárová
st. žákyně ve složení Mikysková A.,
Polešovská S., Fremlová T., Paseková K., korm.Sukupová K., osma
dorostenky, kde závodila Kateřina
Rulfová s Olomoucí, osma juniorky
Kristýna Bartuňková s Olomoucí
a Ostravou, dvojskif junioři Jiří Ingr
a Matyáš Súkup, čtyřka párová junioři
Súkup J., Ingr J., Súkup M., Neulinger
M., osma junioři Súkup M., Súkup J.,
Neulinger M., Poslt S. ve společenství

s Olomoucí. Mistrovství České republiky se konalo na kanále v Račicích.
I tam jsme byli úspěšní. První místa
a titul mistr ČR získali: Kateřina
Rulfová, dorostenka, hned dvakrát
na čtyřce nepárové a osmě, čímž si
zajistila start na závodech olympijských nadějí CEFTA. Žáci ml. na čtyřce, po těžkém boji v semifinále, nedali soupeřům ve finále šanci a stylem
start cíl vyhráli – Hynčica, Navrátil,
Směták, Novotný, korm. Kubín.
Valentýna Solařová si na čtyřce
párové vyzkoušela s reprezentační
posádkou poslední start před MS.
Stříbrné medaile získali Jiří Ingr na
čtyřce párové juniorů, kde ovšem
startoval za muže, aby si také vyzkoušeli s reprezentační posádkou start
před MSJ, a juniorka K. Bartuňková
na čtyřce a osmě.
Třetí místa vybojovali junioři na
osmě – M. Súkup, J. Súkup, S. Poslt,
M. Neulinger a také dvojskif J. Ingr
a M. Súkup. Matyáš Súkup tímto také
potvrdil svou formu a zajistil si nominaci na reprezentačních závody.
	
Markéta Solařová,

Bikecore Otrokovice
je po roce zase zpět
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