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Stavba autobusového nádraží
odstartovala

V září hotovo. Poklepem na základní kámen stavby „Autobusové nádraží

Inzerce

Baťov – revitalizace území a zvýšení bezpečnosti“ byly zahájeny práce na
obnově jednoho z otrokovických dopravních terminálů. Rozpočet projektu
je 15 milionů korun. Městu se na tuto akci podařilo získat dotace, která
pokryje náklady. Práce by měly být hotovy letos v září. Projekt zahrnuje
rekonstrukci komunikací a zastávek, navýšení kapacity parkovacích míst,
rekonstrukci chodníků s doplněním nástupišť a materiálové sjednocení.
Nově bude vybudován objekt veřejného sociálního zařízení a zázemí pro
řidiče MHD. Otrokovice tak po letech získají veřejné WC na Baťově, které
tam tolik chybělo. Novinkou bude také zastávka MHD, kam budou zajíždět
autobusy DSZO. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016877

(vac), foto: Šárka Šarmanová

V Rekreační oblasti Štěrkoviště
vznikají nová, moderní sportoviště
Sportoviště v novém kabátu
i nový mobiliář. To vše přinese druhá etapa revitalizace
Rekreační oblasti Štěrkoviště.
Ta navazuje na již hotovou rekonstrukci odpočinkových mol
a dětského hřiště z loňského
roku. Stavební práce byly zahájeny na konci dubna. A již na
začátku letních prázdnin budou
moci nové sportoviště využívat
i návštěvníci areálu.

Všechna sportoviště jsou v areálu soustředěna na jednom místě
a v létě jsou hojně využívána rekreačními sportovci. Nejoblíbenější
jsou beachvolejbalová hřiště, která
mohou s vlastním vybavením lidé
využívat zdarma. Nejen na jejich nepřetržitém provozu již bylo značně
patrné opotřebení a také zázemí
neodpovídalo současným požadavkům. Proto se vedení otrokovické
radnice rozhodlo pro jejich revitalizaci. Pro tyto účely vyčlenili z rozpočtu
4,7 milionu korun.
„Naším cílem je pojmout celou
oblast koncepčně. V rámci jednotlivých etap se postupně věnujeme
nejvíce vytíženým částem. V první
řadě tak prošly proměnou mola
a dětské hřiště. Z obou se okamžitě
stala oblíbená atrakce a lidé se zde
schází nejen v hlavní letní sezonu
ale celoročně. Nyní přišla řada na
sportoviště, která jsou využívána od
jara do podzimu. Důraz jsme kladli
zejména na beachvolejbalové hřiště,
kde přibydou solární sprchy a nově
také plochy pro odkládání osobních
věcí a vybavení sportovců. Revitalizací dostane tato část oblíbeného
areálu jednotný charakter,“ přiblížila starostka města Otrokovice Hana
Večerková.
Nové volejbalové hřiště je navr-

Z města:
Městské koupaliště
se otevře v červnu
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ženo o velikosti 26 x 22 metrů, okolo něj bude nové oplocení v délce
65,5 m a dopadová plocha v šířce
2,0 m s povrchem z umělé trávy.
„Stávající plochy a zařízení budou
odstraněny, umístění a tvar volejbalového hřiště zůstanou zachovány.
Písek z původního hřiště nepřijde
nazmar. Bude s ním vysypána část
pláže, v místech, kde si rády hrají
děti,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje města Erik Štábl.
Podél volejbalového hřiště přibude lavice z gabionu v délce
22 metrů, po jeho pravé straně dvojice solárních sprch, ohraničených
gabionovou zídkou o výšce 2 metry. Podlaha sprch bude z dřevěného roštu, který je položen na vrstvě
kačírku. Spodní vrstva ze štěrkodrti
zajistí zasakování vody ze sprch.
Mezi volejbalovým a streetbalovým hřištěm je počítáno
s odstupem 3,6 metru. Hřiště pro
streetbal je navrženo na půdorysné
ploše 15 x 11 metrů se zaoblenými
rohy. Hrací plochy hřiště budou
barevně vymezeny. Pro stolní tenis
je navržena dvojice totožných hřišť
umístěných vedle sebe na ploše
11 x 5 m. Povrch všech ploch je
mimo volejbalové hřiště tvořen povrchem z umělé trávy v různých barevných variacích. Jeho skladba zaručuje maximální odvod povrchové
dešťové vody z plochy sportoviště.
V prostoru budou umístěna i pítka.
V další etapě revitalizace jsou naplánována nová parkovací stání, která by měla vzniknout v místech, kde
se nachází táborová základna DDM
Sluníčko, dále nové chodníky a také
bufet včetně sociálního zázemí. Na
tyto stavební akce se radnice pokusí
získat dotace ze Zlínského kraje.

Lenka Vaculová,


tisková mluvčí města

Rozhovor:
předseda otrokovických
rybářů Vladimír Oharek
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Modrobílé. Doprovodný program
v přístavišti zahájily svým vystoupením
mažoretky z DDM Sluníčko.

V přístavišti. Během celého dopoledního programu bavila
přítomné návštěvníky přístaviště otrokovická kapela Tady a Teď.

Klíčem. Symbolickým odemykáním vody začala 1. května
v přístavišti plavební sezona na Baťově kanálu. Velký kovový
klíč, kterým se otevírá voda, přinesl starostce města Haně
Večerkové vodník Moravínek (nahoře) se svou družinou.

Krojované. Dopolední program
patřil dechové hudbě, tentokrát
v podání kapely Valaška.

Půvabné. Nejednoho návštěvníka přístaviště očarovalo vystou-

Rozesmátí. Dětskému publiku uča-

V černém. Zlínská multižánrová kapela F-DUR Jazzband to na pódiu

pení orientálních tanečnic z Otrokovické BESEDY.

Zahájení. Na odemykání vody navázala Májová pouť, která
se odehrála v parku před Společenským domem. Program zahájili představitelé města (zprava) – starostka Hana Večerková
s místostarosty Ondřejem Wilczynskim a Petrem Ťopkem.

rovali svým show Klauni z Balónkova.

dokázala pořádně rozjet.

Zábava. Kolotoče, autíčka, strašidelný hrad, horská dráha

Inzerce

a další atrakce – to prostě na pouti nesmí chybět.

Jako ve středověku. Májovou pouť ukončila hudební skupina Tempus, která zahrála líbivý středověký rock.

STUDIO ZDRAVÉHO SPÁNKU
NA BAŤOVĚ

Tylova 950 (u Prioru)

Otrokovice

zdravotní m

atrace

tel: 776 885 977

rozkládací
postele
Otrokovické noviny

dřevěné
postele

Snímky: šárka šarmanová, martina fojtíková

Májová pouť a odemykání vody – akce, která do města přilákala stovky lidí

Práce na Městském koupališti finišují,
pro veřejnost se otevře v červnu

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
tyto řádky píšu začátkem května
a moc bych si přála, aby ve dnech,
kdy se Vám do rukou dostanou Otrokovické noviny, byl konec válečnému konfliktu, který maří lidské životy
nedaleko našich hranic, a to 77 let
od ukončení doposud nejničivější
globální války. Měsíc květen lásky
čas. Užijte si ho ve zdraví a pohodě.
Zdraví přeji nejen to fyzické, ale především psychické, protože poslední
měsíce byly bezesporu tvrdou zkouškou odolnosti a testování hranic, co
všechno jsou ředitelé škol a jejich
týmy ve školách schopni zvládnout.
Nemoc covid nám ještě neskončila
a řešíme na školách další téma v souvislosti s příchodem žáků – Ukrajinců.
Město Otrokovice má v plánu rozšířit
mateřskou školu o jednu třídu navíc
v pastelkové školce na Trávníkách.
V měsíci květnu proběhl zápis dětí do
předškolního vzdělávání a k zápisu
nám přišlo 148 dětí, stejně tak v dubnu
proběhl zápis žáků k povinné školní
docházce na všech otrokovických ZŠ,
kam nám přišlo 170 dětí. Na všechny
se těšíme. Již 2. června proběhnou
zápisy jak do mateřské školy, tak
do základních škol pro děti a žáky
z Ukrajiny. V červnu se v obřadní síni
městského úřadu rozloučíme se 165
žáky devátých tříd, kteří opustí základní školy, aby se dále vzdělávali
pro své budoucí povolání. Vybraní
zvídaví, talentovaní a nadaní žáci

otrokovických ZŠ budou na konci
května reprezentovat naše město
a městský projekt „Dětského vědeckého kongresu“ na mezinárodní
konferenci Univerzity Tomáše Bati
pod názvem Vědecká konference
pro žáky. Jsem hrdá na to, že společně
s Vámi rodiči, pedagogy, řediteli škol
stále zvyšujeme kvalitu vzdělávání
a pohlazením na duši jsou nám potom prokazatelné úspěchy, výsledky
našich žáků a dětí.
I v příštím roce bychom rádi pokračovali v započaté práci s pedagogy
škol ORP Otrokovice ve strategickém
řízení vzdělávání. Připravujeme
dva projekty, jeden mezinárodní
– prostřednictvím programu EU
ERASMUS +. Dále bychom rádi pokračovali v modernizaci našich škol,
a to u přírodovědných, jazykových,
multimediálních učeben s kabinety,
s předpokládanými celkovými náklady 18 mil. Kč. Připravujeme projektovou dokumentaci, rozpočty a chceme tak v předstihu reagovat na výzvu
z OP IROP, která má být zveřejněna
v průběhu letních prázdnin.
Plánů ke zkvalitnění řízení škol je
mnoho a věřím, že díky velmi erudovanému vedení otrokovických
škol, mateřské školy a DDM Sluníčko
se nám je podaří stále naplňovat.
Moc bych Vám všem přála co nejvíce
chvilek pohody a zastavení se.

Barbora Šopíková,
 vedoucí odboru školství a kultury

Nejstarší občanka města
oslavila sto let

Na zaplacení poplatku za
odpad zbývá pár dnů

Krásných sto let oslavila Eva Patrnčáková z Otrokovic, která je tak
současně nejstarší občankou
města. K tomuto významnému
životnímu jubileu jí přišla domů
popřát mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a osobní pohody
starostka města Otrokovice Hana
Večerková.
Paní Eva Patrnčáková se narodila 12. května 1922 v Antalovicích
na Podkarpatské Rusi jako nejstarší z pěti sourozenců. Vyučila
se švadlenou. Po svatbě s manželem několikrát změnili místo svého bydliště, až v 70. letech našli
svůj domov v Otrokovicích. Dnes
je paní Patrnčáková čtyřnásobnou
babičkou a dvakrát prababičkou.
„Paní Patrnčákové jsem popřála především zdraví, hodně sil
a spokojenost do dalších let. Aby
se mohla stále radovat z blízkosti
své rodiny a všichni její členové jí
dělali radost,“ uvedla otrokovická
starostka Hana Večerková.
(red)

Lidé mají poslední možnost
uhradit poplatek za odpady
bez sankce. Tato lhůta končí
31. května tohoto roku. Lidem, kteří nezaplatí včas, se poté může poplatek zvýšit až několikanásobně.
Sazby poplatku za komunální odpad jsou stanoveny na kalendářní
rok 2022 ve stejné výši jako v uplynulých letech. „Pokud není poplatek uhrazen v termínu splatnosti,
navýšíme neuhrazený poplatek
o 50 %, tzn. pokud neuhradíte
poplatek ve výši 480 Kč, vyměříme poplatek platebním výměrem
a navýšíme včas neuhrazenou
částku o 240 Kč, celkem tedy zaplatíte 720 Kč,“ upozornila Ilona
Svozilová, vedoucí oddělení správy
místních poplatků.
Bližší informace získáte a případné změny vyřešíte, v PO a ST
8–17 hod., budova č. 1 MěÚ, dveře
č. 221, případně elektronicky komunal@muotrokovice.cz; nebo
také telefonicky 577 680 221.

(šar)

Zrekonstruované Městské koupaliště už za pár dnů přivítá své
první návštěvníky. Asi největší
překvapení čeká především na
nejmenší děti, které se mohou
těšit na nové brouzdaliště
a spoustu vodních prvků.
Na své si přijde také mládež
a dospělí. Aktuálně probíhá
v areálu zkouška všech technologií.

Stavební práce probíhají od
podzimu loňského roku. Ty kromě
nového dětského brouzdaliště
zahrnují také vodní skluzavky
v prostorách velkého bazénu,
novou úpravnu bazénové vody
a strojovnu pro vodní atrakce. Rekonstrukce koupaliště si z rozpočtu
vyžádá přibližně 20 milionů korun.
Brouzdaliště tvoří dva propojené
bazény – výše položený obdélník
a níže položený čtverec. „První
z bazénů je o rozměrech 12 x 10,6
metru s hloubkou 35–40 centimetrů. Druhý, navazující bazén měří
15,4 x 6,6 metru a je hluboký v rozmezí 5–20 centimetrů. Brodítka jsou
o rozměrech 2,4 x 2 metry. Brouzdaliště je osazeno řadou zábavních
prvků, jak na ruční pohon, tak samostatně stříkajících. Vlastní silou si
tak děti napumpují vodní kyblíčky,
vyzkouší vodní dělo a terč i stříkajícího delfína. Pod stříkající vodou
se proběhnou kolem hada a ježka,“
popsal Jiří Andrlík z odboru rozvoje
města Městského úřadu Otrokovice.
Rekonstrukce byla nutná zejména kvůli bazénovým technologiím
a rozvodům, které již byly zastaralé
a na hraně životnosti. Pod novou
stavbou tak jsou vybudovány
šachty, které pojmou veškeré po-

třebné technologie. „Rekonstrukcí
jsme se chtěli vyhnout havarijnímu stavu, který by mohl způsobit
náhlé uzavření koupaliště třeba
i uprostřed sezony. Ten hrozil v případě zachování stávajících rozvodů.
Vzhledem k rozsáhlým bouracím
pracím, které byly s tímto spojeny,
jsme se rozhodli zmodernizovat
dětské brouzdaliště a doplnit jej
o zábavní prvky, které zde chyběly.
Řada přišla i na výměnu skluzavky
do velkého bazénu. Nová dvojskluzavka má větší kapacitu a bude
bezpečnější. Karfíkova skluzavka zůstane v areálu koupaliště, ale už jen
jako vzpomínka na baťovskou éru.
Je to jedna z posledních skluzavek,
kterými byla koupaliště budovaná
v té době jedinečná. Zachováme tak
kousek historie i pro další generace,“
uvedla starostka města Hana Večerková.
Koupaliště je momentálně ve zkušebním provozu. „Probíhají dokončovací práce, zejména terénní úpravy,
a také ladíme úpravnu bazénové
vody a dávkování chemie,“ doplnil
Jiří Andrlík. V případě příznivého počasí se veřejnosti otevře již v červnu.
„A první červencový den plánujeme symbolické slavnostní otevření
s doprovodným programem pro
celou rodinu. Věřím, že nám bude
přát počasí a koupaliště v novém kabátě si užijeme po celou dobu letních
prázdnin,“ uzavřela starostka.
Letos však dochází k výraznému
zvýšení nákladů na provoz koupaliště. To se promítne i do cen vstupného. Základní celodenní vstupné se
tak zvedá ze 60 korun na 80, děti do
15 let zaplatí 30 korun. 

Lenka Vaculová,


tisková mluvčí města

POHNI městem: návrhy lze posílat do konce května
dráha, workoutové hřiště, dětské
hřiště a veřejné osvětlení. Realizace
těchto návrhů již probíhá.
Město pro tento rok vyčlenilo
z rozpočtu částku 2 miliony korun,
která bude rozdělena rovným dílem mezi jednotlivé místní části.
Návrhy, co by se ve městě mohlo
vybudovat či vylepšit, mohou lidé
posílat do 31. května na městský
úřad prostřednictvím formuláře,
který naleznou na webu www.otrokovice.cz, nebo zde: 
(red)
Už jenom posledních pár dnů mají
obyvatelé města možnost zapojit
se do druhého ročníku projektu
participativního rozpočtu s názvem „POHNI městem“.
Vloni vybírali lidé ze dvanácti
projektů. Nakonec zvítězila opičí
Otrokovické noviny

V Otrokovicích se v červnu uskuteční
Lážo Plážo Fest a Moraviaman
Lážo Plážo Fest a Moraviaman. To jsou aktuálně dvě
velké akce, na které během
následujícího měsíce zavítají
do Otrokovic stovky lidí. To
s sebou přinese určitá omezení,
nejenom v dopravě.

Třetí ročník festivalu Lážo Plážo
Fest, který se koná na otrokovickém
Štěrkovišti, proběhne premiérově
ve dvou dnech, a to 17. a 18. června. „I když se festival koná v pátek,
stavět areál začneme již o den dříve,
tedy ve čtvrtek. Štěrkoviště se pro
veřejnost uzavře až v pátek ráno
a otevře v neděli ráno. Samotný
program festivalu začne v pátek
od 16 hodin,“ přiblížil organizátor
akce Jan Svoboda s tím, že ihned
po skončení sobotního programu
začnou organizátoři akce s úklidem, tak, aby byl rekreační areál
v neděli veřejnosti přístupný.
Pro festivalové návštěvníky budou posíleny i spoje MHD. „Mimo
pravidelnou linku 70 a 55 bude
možné využít některý ze tří mimořádných spojů MHD na trase
Štěrkoviště – Zlín, náměstí Práce
a Jižní Svahy, které budou přistaveny po skončení akce, a to od
23.15 hodin. Jízdenka na mimořádné spoje bude stát 20 korun,“
doplnil Svoboda s tím, že vozy
budou odjíždět vždy po naplnění kapacity. Pro návštěvníky
z okolních obcí a měst bude připraveno provizorní parkoviště na louce
vedle areálu, stejně jako to bylo mi-

Inzerce

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

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866
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
Otrokovické noviny

nulý ročník. Letošní novinkou bude
také kemp. „Najdete jej hned vedle
parkoviště u festivalového areálu. Kemp bude oplocený, hlídaný
a kromě místa pro stan v něm budou
k dispozici i toalety a možnost
základní hygieny. Sprchy budou
k dispozici ve festivalovém areálu. Samotný kemp bude otevřený
od pátku od 14 hodin do neděle
do 12 hodin,“ sdělil dále organizátor festivalu. Veškeré informace
k festivalu jsou k dispozici na webu
www.lazoplazofest.cz.
Následující týden, od pátku
24. do soboty 25. června, bude
Štěrkoviště sloužit Mistrovství České republiky v dlouhém triatlonu
Moraviaman. Hlavní závod se koná
v sobotu a v tento den je potřeba
také počítat s některými dopravními omezeními.
Zcela uzavřena bude silnice mezi Otrokovicemi a Hulínem, dále cesta na Tlumačov,
Kvasice, Kotojedy a Kroměříž
a cyklostezka z Otrokovic na
Kvasice. „Po oba dny se bude
část závodů odehrávat také v Rekreačním areálu Štěrkoviště, proto
i tam se mohou návštěvníci setkat s určitými omezeními. A ještě
o den dříve, ve čtvrtek, se v areálu
uskuteční také závod pro nejmenší
Slavata Triatlon Tour,“ přiblížil jeden
z organizátorů závodů Jiří Daněk.
Bližší informace jsou na www.moraviaman.cz. 

Šárka Šarmanová

Kvůli modernizaci trati
bude setkání s občany
Za necelé dva roky by měla začít
modernizace trati Otrokovice–
Vizovice. V souvislosti s touto stavbou pořádá Správa železnic informativní schůzku s občany Otrokovic.
Ta se uskuteční 13. června v 17 hodin
v kinosále Otrokovické BESEDY.
Informativní schůzky se zúčastní
investor stavby, kterým je Správa
železnic, a také zástupci vedení
města. Lidé na ní získají informace
o připravovaném projektu i jeho
změnách, které jsou naplánovány.
V další části bude také prostor pro
dotazy občanů. Modernizace železnice má začít v roce 2024 a hotovo
by mělo být za pět let. Náklady se
pohybují kolem 12 miliard korun.
Investor stavby získal pravomocné
územní rozhodnutí pro první úsek
stavby, kterým je modernizace trati
z Otrokovic do Zlína. Ta zahrnuje
25 kilometrů dlouhý úsek, jehož
součástí je také zdvoukolejnění trati.

(šar)

Zástupci radnice položili věnec a kytice k památníku
obětí 2. světové války

Pieta. Položením věnce, kytic a minutou ticha u památníku obětí druhé světové války
na nám. 3. května si zástupci vedení města připomněli 3. května 77. výročí osvobození
Otrokovic a ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Pietní akt se konal
za účasti starostky Hany Večerkové, místostarosty Ondřeje Wilczynského, radních, zástupců
Krajského vojenského velitelství Zlín a Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vlad.
Maděry Zlín. 
(red), foto: Šárka Šarmanová

Web infocentra prošel zásadní proměnou
Webová prezentace Turistického
informačního centra Otrokovice
prošla po sedmi letech zásadním
vylepšením. Stránky, určené nejen
návštěvníkům města, jsou nyní
obsahově přehlednější a uživatelsky přívětivější. Jejich jednodušší
struktura pomůže turistům lépe se
orientovat a mít všechny potřebné
informace jako na dlani.
„Obsah nových stránek infocentra
má responzivní design. To znamená,
že jsou optimalizované pro různé
druhy zařízení, že se dobře zobrazují
nejen na monitorech počítačů, ale
také se dobře čtou na displejích
mobilních telefonů a tabletů. A to je
pro potenciální návštěvníky našeho

města velmi důležité, protože podle odborníků na webdesign je dnes
více než polovina přístupů na web
z chytrých telefonů. Navíc stránky,
které nejsou responzivní, třetina
návštěvníků ihned opustí,“ vysvětlil
Filip Pastuszek, jednatel Otrokovické
BESEDY, která TIC v centru města
a v přístavišti na Baťově provozuje.
Web www.tic-otrokovice.cz
navštívili od jara roku 2015 desítky
tisíc návštěvníků ročně. Mnozí z
nich si pak i díky němu vybrali za cíl
svých výletů či dovolených právě
Otrokovice.
Novou webovou prezentaci vytvořila zavedená marketingová
agentura DGStudio ze Zlína. (red)

Dopravní kvíz

Cyklista přejíždějící pozemní komunikaci na „přejezdu pro
cyklisty přimknutému k přechodu pro chodce“:
a) má přednost v jízdě před ostatními vozidly
b) se před vjezdem na přejezd musí přesvědčit, zdali může vozovku
přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich
řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy
c) se dopouští přestupku, měl sesednout z jízdního kola a kolo vést

(Správnou odpověď najdete na str. 16)

Rybář Vladimír Oharek: Panuje pověra, že kdo zabije bílého sumce, do roka umře

Na Štěrkáči. Vladimír Oharek (na snímku vlevo) chodí rád chytat na Štěrkoviště. Jeho břehy ale vypadaly v minulosti úplně jinak než dnes, což dokládá černobílá fotografie
z přelomu 50. let minulého století.
Snímky: archiv V. Oharka a kronika

Rybaření je záliba, která má
v naší zemi hlubokou tradici.
A to rozhodně platí i o otrokovickém spolku Moravského
rybářského svazu, který má ve
městě bezmála stoletou tradici.
Jeho předsedou je již dvacet let
Vladimír Oharek.

Váš svaz má více než 705 členů,
což není zrovna málo. Čím si vysvětlujete, že zrovna v Otrokovicích
je takový zájem o rybaření?
To se musíte zeptat lidí. (smích) Ale já
si myslím, že je to tím, že těch vodních
ploch k rybaření máme poměrně
hodně. Kromě Štěrkoviště obhospodařujeme okolí řeky Moravy, Mojenu,
Pod letištěm, Pod jezem, Svezené
a Moravu od jezu po železniční most.
Takže pokud chce tady člověk rybařit, má poměrně hodně možností se
tzv. vyřádit.
Kdy jste poprvé tzv. přičichl
k rybaření?
Já sám jsem začal chytat od svých
deseti let, takže to už je poměrně
dlouhá doba. (smích) A předsedou
spolku jsem dvacet roků, což už je
taky dlouho. (smích)
A evidentně vás to furt drží. Jak
moc se rybáři za dvacet let změnili?
V době, kdy nás bývalo třeba i sto lidí,
nebyl problém sehnat někoho, kdo
by pomáhal s tou prací kolem, teď už
to nikdo dělat nechce. Navíc Sjezd
MRS zrušil brigádnickou povinnost
a tím vlastně postavil spolkovou
činnost na hlavu. Lidé si zaplatí povolenky, členské příspěvky a tím to bohužel končí. A co mě opravdu hodně
mrzí, je, že dnes rybáři nerespektují
to, že chytají na pozemcích, které nepatří rybářům, a nechávají po sobě
nepořádek.
Mezi svými členy máte také
52 dětí ve věku do 15 let. Jak se věnujete budoucí generaci rybářů?
Co se týká dětí, tak spolupracujeme s DDM Sluníčko. Děti, které se
k nám přihlásí, chodí do rybářského
kroužku DDM Sluníčko, ale lektoři
jsou naši. Tam se učí nejenom druhy
ryb, ale i jak je chytat a další potřebné

zákony, tak, aby mohly za půl roku
dělat zkoušky. A pokud je udělají,
získají rybářský lístek, vystavíme jim
doklady a mohou chytat. Kromě
kroužku pořádáme společně se
Sluníčkem také letní rybářský tábor,
o který bývá vždy velký zájem. Otrokovickým dětem dáváme povolenky
k rybolovu na tento tábor zdarma.
Jsem za to moc rád, protože dnes,
pokud chce člověk cokoliv uspořádat pro děti, je hodně svázaný zákony a legislativou. Když se například
podívám do naší kroniky, tak těch
akcí, které jsme pořádali pro mladé,
bývalo mnohem více. Třeba nezapomenutelné tábory Pod Svezeným,
na které hodně rybářů vzpomíná
dodnes.
Když už jste zmínil tu kroniku,
tak podle ní byl první amatérský
rybářský spolek v Otrokovicích
založen někdy ve 30. letech
20. století, což je pomalu už
100 let. Kdo kroniku založil?
Abych pravdu řekl, tak
i pro nás je to tak trochu záhada. Nevíme totiž, kdo ji založil. První zápis pochází z roku
1949 a poté je tam krásně zdokumentovaný vznik Štěrkoviště, jeho rozvoj
i historie našeho rybářského spolku.
Bohužel, kronika není dokončená,
protože spoustu věcí vzaly povodně
v roce 1997 a toto je jediná věc, která
nám zůstala jenom díky tomu, že ji
měl někdo doma. Ale díky ní jsme se
mohli dozvědět spoustu zajímavých
informací o tom, jak tehdy rybářský
spolek fungoval a podobně. Zakládající členové novodobého spolku
z roku 1937 byli pánové Čermák, Kománek, Macháček, Pavlík, Komínek,
Vrba. Po válce se v kronice objevují
fotky dalších členů, kteří budovali
a starali se o náš areál, jsou to pánové Strakoš, Dvořáček, Procházka,
Franěk, Ráček, Otépka, bratří Bartošíkové Laďa a Miroslav a mnoho
dalších občanů a zarytých rybářů
z našeho města Otrokovice.
Jaké druhy ryb lze ve vašem revíru chytit?

Je jich spousta, od kaprů přes amury,
sumce, úhoře až třeba po candáty,
štiky a bílou rybu, tzv. bělici. No
a často tam také můžete narazit na
želvu nádhernou, kterou tam v minulosti vypustil některý nezodpovědný chovatel a jí se tam zalíbilo.
Zastavím se u těch sumců, kteří
se vyskytují na Štěrkovišti. Říká
se, že tam jsou opravdu kapitální
kusy. Co je na tom pravdy?
To je pravda. Když si vezmete, že
se začalo v 1946 začalo bagrovat
a už rok nato se tam podle naší
kroniky začaly vysazovat ryby,
a konkrétně sumec se běžně dožívá i 80 let, tak to skutečně není nic
neobvyklého, pokud se někomu
podaří vytáhnout i více než metrový kus. Pokud si pamatuji, největší sumec měřil přes dva metry.
Raritou byl bílý sumec, který měřil
1,7 metru. Je to však poměrně plachá ryba a především noční
dravec, takže se jich lidé vůbec nemusejí obávat.
Je něčím Štěrkoviště
specifické?
Je. Víte, proč je tam tak čistá
voda?
To netuším.
Kromě spousty druhů ryb jsou tam
totiž i malé slávky, které mohou za
čistotu vody. Pro nás rybáře je to
však už horší, protože ty slávky se
naučili žrát kapři, takže teď na ně
musíme jít, jak se říká, s „filipem“.
(smích) Jinak se tam dají chytnout
poměrně slušné kousky. Například
v loňském roce se podařilo chytit
štiku 1,15 metru dlouhou, kterou
vylovil pan Kožuch, člen našeho
spolku. Tohoto dravce chytil na
hrách, což je rarita. A kdo má štěstí,
tak i bílého sumce, ke kterému se
váže pověra, že kdo tohoto sumce
zabije, do roka zemře. Takže ho většina rybářů raději pustí zpět do vody.
A kromě nich jsou tam také úhoři,
což je hodně zajímavá ryba.
A čím?
Úhoři se totiž narodí v moři, jdou
žít do sladkých vod, ale třít se chodí
do moře. Nikdo z nás to ještě sice

neviděl, ale oni jsou schopni se ze
Štěrkoviště dostat až do slaných vod.
Jakým způsobem?
Úhoř totiž, pokud potřebuje
migrovat, tak je schopen vylézt ze
Štěrkoviště ven a jako had se přeplazit třeba do Moravy.
Mezi sebou sice máte stovky
rybářů, kteří chytají s platným povolením, ale jak je to s pytláky? Je
jich v Otrokovicích hodně?
Bohužel ano. Pytláky sice kontroluje
rybářská stráž a ta může akorát přivolat policisty, pokud jim do té doby
neutečou. Ale problém je v tom, že
policie tyto přestupky, pokud to není
trestný čin, předají přestupkové komisi, takže pytláci opět úřadují.
Zajímalo by mě, jestli postihly
váš revír i nějaké katastrofy, jako
tomu bylo například na řece Bečvě?
Z naší kroniky vím, že první velká
katastrofa postihla řeku Moravu
v roce 1927, kdy tam uhynuly tisíce ryb. Nakonec se zjistilo, že za to
mohly nedaleké cukrovary, které
používaly látky na čištění kotlů
a cukrové řepy, které, když se dostaly
do vody, do sebe vstřebávaly kyslík.
Bohužel, tato situace se opakovala
ještě několik let, než se upravily zákony. Od té doby je víceméně klid.
Ale asi nejhorší však byly povodně
v 70. letech, které zničily náš majetek
a udělaly v rybí osádce revírů hodně
velký průvan.
Mám na vás poslední otázku.
Jaké jsou plány otrokovických rybářů do budoucna?
Rádi bychom zvelebili rybářský
areál na Štěrkovišti, ale naše finanční
možnosti jsou omezené. Jsme spolek
a všechny aktivity děláme ve svém
volném čase za minimální odměny.
Takže sehnat sponzory nebo vyřizovat dotace je pro nás hodně náročné a složité, stejně tak sehnat mladou krev do vedení spolku. Nicméně
bych chtěl poděkovat všem členům
výboru a všem, kteří tomuto spolku
pomáhají, aby mohl fungovat. Jsou
to velmi dobří lidé, kterých je dnes
už velmi málo.

Šárka Šarmanová
Otrokovické noviny

Dobrovolní hasiči pokřtili nový člun

Sektem. Člun byl slavnostně pokřtěn 1. května v přístavišti. Foto: Š. Šarmanová

Nový nafukovací záchranářský člun má ve výzbroji Sbor
dobrovolných hasičů Otrokovice. Plavidlo bude sloužit především k záchranným akcím na
řece Moravě a části vodní cesty
Baťův kanál, ale také v případě
povodní nebo například k zajištění prací při odstranění naplavenin ohrožujících majetek
města.

Na pořízení plavidla získalo město
50% dotaci ze Zlínského kraje. „Rozhodnutí města o pořízení plavidla
předcházela intenzivní komunikace
s profesionálními hasiči z Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje.
Jim také patří poděkování za neocenitelnou podporu při sestavení
technické specifikace pořizovaného
vybavení i za proškolení vybraných

Vedení města uctí památku obětí heydrichiády

V letošním roce uplyne již 80 let od
masových poprav, které se udály na
území Československa v rámci tzv.
heydrichiády. Toto tragické období si
připomene také vedení města, které
uctí památku obětí při pietních aktech 17. června.
První vzpomínková akce začne
v 10 hodin u pomníku Josefa Valčíka v areálu TOMY, poté se účastníci přemístí k pamětní desce k ZŠ
Mánesova, kde uctí památku Marie
Hrdličkové, a nakonec položí kytici
u pamětní desky v kolumbáriu na

členů JSDH Otrokovice v kurzu
vodního záchranářství,“ zdůraznil
vedoucí oddělení krizového řízení
městského úřadu Petr Zakopal.
Vybavenost dobrovolných hasičů je zásadní pro možnosti zásahu
u mimořádných událostí. „Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Otrokovice má významnou roli v systému krizového řízení. Hasiči jsou
pravidelně voláni k výjezdům nejen
v Otrokovicích. Blízkost vodních
ploch, ať už na Štěrkovišti, nebo na
řece Moravě, si žádá vybavení pro
zásah na vodě. To dosud hasičům
chybělo. Jsem velmi ráda, že nám
s investicí vypomohl Zlínský kraj
a jednotka doplnila další potřebné
vybavení pro svou práci,“ uvedla
starostka města Otrokovice Hana
Večerková.
Lenka Vaculová,


hřbitově za pana Františka Hložka.
Pietní akt proběhne také za účasti
zástupců vojenského velitelství Zlín
a Klubu vojenských výsadkových
veteránů plk. Vlad. Maděry Zlín. Pozvána je také paní Tkadlecová, neteř
pana Valčíka, a paní Čablová a Koukolíková, vnučky pana Hložka.
Atentát na Heydricha provedla
skupina Anthropoid 27. května 1942.
Hned po atentátu bylo vyhlášené
stanné právo a začaly masové popravy. Vrcholem heydrichiády bylo
vyhlazení Lidic a Ležáků.
(šar)

...Městská knihovna doporučuje
Kamila Hladká: Hornické vdovy

Kniha přináší autentické autorizované příběhy hornických vdov od
nejstarších až po nejmladší na pozadí historických proměn Československa a České republiky, kdy bylo hornictví vnímáno jednou jako
výkladní skříň socialismu, jindy jako jev zatracovaný a zesměšňovaný.
Kniha se tak snaží poodkrýt fenomén hornictví v jiném světle a relativizovat mnohaletá klišé, jež se k němu vážou.

Karel Štorkán: Kronika katů Mydlářů (Meč magistra medicíny, Kati ve službách císařů, Katova vinice)

Příběh se odehrává v rudolfínské Praze a z jeho hrůzostrašných,
tajemných a krví obestřených historií vystupují zcela neznámé životní
příběhy magistra medicíny a kata Jana Mydláře.
Více doporučených knih najdete na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/knihovnaotrokovice

tisková mluvčí města

Z DOPISU ZASTUPITELE
Sázíme budoucnost aneb jak si
dosud vedeme v Otrokovicích?
Publikováním příspěvku, který
jsem obdržel od předsedy spolku
Za lepší životní prostředí v Otrokovicích Ing. Jaroslava Bořuty, CSc.,
chci přispět k diskuzi o problematice
životního prostředí v Otrokovicích.
Projekt Sázíme budoucnost založený Nadací partnerství vstoupil
v letošním roce do své druhé poloviny a ambici vysadit 10 milionů
stromů během 5 let má stále jako
klíčový parametr. Aktuální situaci
(k 1. 5.) představuje 2 014 119 vysázených stromů a zapojení 60 513
dobrovolníků. Průběžný stav představuje přibližně 20 % z cílového
počtu, což naznačuje, že dosažení
plánu bude velmi problematické.
Aktuální stav lze chápat jako výzvu
k zesílení aktivit. Město Otrokovice se
také k projektu Sázíme budoucnost
přihlásilo. Z databáze registrovaných
výsadeb je možné ve vztahu k Otrokovicím vyčíst, že byly zaregistrovány následující výsadby pod názvy:
1. Divoký sad – vysázeno 1 401
stromů (třešně/ořešáky) – vysadil člen spolku Za lepší životOtrokovické noviny

ní prostředí v Otrokovicích.
2. Aleje komise životního prostředí
– vysázeno 10 stromů (jabloně/slivoně) – organizovali členové spolku Za
lepší životní prostředí v Otrokovicích.
3. Skautský oříšek (ořešák) – vysadil
člen spolku Za lepší životní prostředí
v Otrokovicích.
4. Matýskovi, Honzíkovi, Tobískovi
a Jarečkovi – vysázeny 4 stromy
(jabloň, broskvoň, slivoně), vysadil
člen spolku Za lepší životní prostředí
v Otrokovicích.
5. Dlouhá alej – vysázeno 55 stromů
(javor/lípa), vysadilo 155 sázejících,
organizoval MÚ Otrokovice
6. Alej na Buňově – vysázeno
100 stromů (slivoně), vysadili zaměstnanci Zemského
hřebčince Tlumačov, s. p. o.
7. Dolní Chrast I. etapa – vysázeno 32
stromů (dub/jilm/jabloň), vysadil pracovník, organizoval MÚ Otrokovice
8. Kateřina I – vysázeno 5 stromů
(platan/lípa), vysadil člen spolku Za
lepší životní prostředí v Otrokovicích
s rodinnými příslušníky.
Celkově všech uvedených 8 výsadeb představuje 1 608 nově vysazených stromů. Ve vztahu k počtu

obyvatel Otrokovic (k 1. 1. 16 907
obyvatel) představuje dosavadní
výsadba jen 10 % z cílového množství a je na poloviční úrovni v celostátním měřítku. Členové spolku
Za lepší životní prostředí přispěli
k výsledku z 88 %. Spolek je dosud
jednoznačným lídrem sázení v rámci
Otrokovic. Předpokládáme, že řada
občanů a firem jistě vysadila stromy
(mimo náhradní výsadby), aniž by
provedli registraci. Tyto prosíme
o provedení dodatečné registrace na
https://www.sazimebudoucnost.cz/
cs/registrace-vysadby.
Tak např. víme a chválíme, že
firma Trelleborg Wheel Systems
Czech Republic a. s. dodržela slib,
který dala našemu spolku, a vysadila v r. 2021 150 stromů (bříza/ javor/
lípa/olše/habr) jako oddělovací
pás zeleně od areálu Štěrkoviště.
Rádi bychom vyzvali otrokovickou
veřejnost, aby v nadcházejících dvou
letech zkusila zabojovat.
Spojme své síly a udělejme naše
město ještě zelenější (zbývá zasadit
už „jen cca 15 000“ stromů).

Zdeněk Novák,


zastupitel města Otrokovice

Vážený pane Nováku,
i my děkujeme za aktivitu spolku
a připojujeme se k výzvě, aby lidé
sázející stromy a keře na svých
pozemcích registrovali výsadby
a utvářeli tak reálnější obraz toho,
jak se iniciativě Sázíme budoucnost
daří plnit stanovený cíl. Vzhledem
k tomu, že ani výsadby města nejsou
všechny registrovány, doplňujeme tyto informace. Od roku 2019,
kdy byl spuštěn projekt Sázíme budoucnost, bylo městem spolu s občany, nebo s cizími subjekty na pozemcích města vysázeno 591 stromů
a 1 586 keřů. Pokračovat budeme
i letos. Největší výsadba proběhla
v r. 2014, kdy bylo vysázeno v biokoridoru a biocentrech 16 646 stromů
a 790 keřů. Kromě akce s veřejností nedaleko D 55 bude v polích u Kvítkovic
vysázeno 471 stromů a 736 keřů, další
v blízkosti skládky Kvítkovice. Upřesňujeme také, že výsadba společnosti
Trelleborg proběhla ve spolupráci se
společností TOMA jako součást náhradní výsadby (1 745 ks lesnických
sazenic) za dřeviny vykácené z důvodu stavby supermarketu na Baťově.

Hana Večerková, starostka

Šest kulturních spolků dostane
od radnice celkem 449 tisíc korun

Dotace putuje šesti spolkům
– Fotoklub Beseda Otrokovice
(253 500 Kč), Rozumění (102 000 Kč),
Klub přátel historie města Otrokovice (54 300 Kč), Ženský pěvecký sbor
(17 700 Kč), Klub vojenské historie
Litava (17 000 Kč) a kapela Imortela (4 500 Kč). „Při poskytování
dotace vycházíme z hospodaření
v předchozím roce. Zohledňujeme
také účast a podíl na organizaci
místních, regionálních, celostátních
a mezinárodních akcí. Přihlížíme také
k tradici a době existence. Podporu spolků vnímáme jako velmi
důležitou z pohledu pestrosti kulturní nabídky ve městě. Dotované
spolky kompletně pokryjí program
v Městské galerii a během roku tak
můžeme vidět každý měsíc novou
výstavu. Podílí se i na řadě akcí organizovaných městem, kdy spolu-

utváří programovou nabídku. Navíc
svou činnost prezentují za hranicemi města a zvýrazňují Otrokovice
na mapě kultury v Česku i zahraničí,“ vysvětlila starostka města Hana
Večerková.
Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města v oblasti kultury schvaluje Zastupitelstvo města
Otrokovice. Po vyhlášení výzvy
a následném přijetí žádostí také
schvaluje poskytnutí účelových finančních dotací z rozpočtu města.
„O dotaci mohou každoročně
zažádat spolky se sídlem v Otrokovicích, které splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro
činnost v oblasti kultury. Spolek
nesmí být komerčně zaměřený
k dosahování zisku a jeho členové
musí být pouze fyzické osoby,“
vyjmenovala Barbora Šopíková,
vedoucí odboru školství a kultury.
Peněžní prostředky jsou poskytovány například na provozní náklady vynaložené na hlavní činnost
spolku, na dopravu v rámci vystoupení, soutěží, festivalů, workshopů,
ale také materiálně technické zabezpečení, mzdy a honoráře lektorů
apod. 
Lenka Vaculová,


Nepořádek. Na 2,5 km se podařilo nasbírat 10 pytlů odpadků.  Foto: MS Skalka
Členové Mysliveckého spolku Skalka
i jejich rodinní příslušníci se opět
zapojili do prospěšné činnosti. Po
dohodě s pracovníky Povodí Moravy si na konci dubna naplánovali
brigádu, na které hodlali vyčistit
břehy Dřevnice.
Během sobotního dopoledne
se podařilo vysbírat odpadky na
trase od mostu přes řeku Dřevnici
u polikliniky k soutoku Dřevnice
s Moravou, tj. vzdálenost cca 2,5
kilometru. Mezi odpadky tradičně
převládaly plastové a skleněné lahve, igelity, papíry, plechové a kovové
předměty, útržky látek a dokonce
sedadlo z osobního automobilu.

„Na jednu stranu máme radost, že
objemově větších odpadků výrazně
ubylo. Na straně druhé přetrvává při
pohledu na téměř 10 nasbíraných
pytlů s odpadky stále určitý smutek nad tím, že si někteří občané
nedokážou vážit hezkého prostředí kolem sebe. Problémová místa
s největším znečištěním jsou zejména kolem mostů a lávek přes Dřevnici, což částečně souvisí i s úkryty lidí
bez domova pod těmito mosty,“
konstatoval předseda spolku Karel
Sedláček a zároveň dodává: „Už teď
jsme se dohodli, že akci za rok opět
zopakujeme.“ 
Jan Bujáček,


člen MS Skalka Otrokovice

tisková mluvčí města
Inzerce

Činnost spolků se významně
podílí na kulturním životě
ve městě. Na zajištění chodu
spolků každoročně přispívá
město Otrokovice v podobě
neinvestiční dotace na činnost.
V letošním roce zastupitelé
schválili dotaci ve výši 449 tisíc korun.

Při čištění břehů našli myslivci i sedadlo z auta
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PROGRAM | červen 2022
PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00, SO 8.00–12.00
Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Více na www.otrokovickabeseda.cz

sobota

4. 6.
start v 10 hod.

VERNISÁŽ
pondělí

6. 6.

v 18 hod.
středa

8. 6.

5.30 hod.

neděle

12. 6.

od 16.30 hod.

sobota

11. 6.
7.30 hod.

neděle

26. 6.

od 16.30 hod.

VERNISÁŽ
úterý

28. 6.
18 hod.

CYKLOJÍZDA 2022

Šestý ročník oblíbené hobby cyklojízdy mezi partnerskými městy Otrokovice
a Dubnica nad Váhom. Start je v sobotu 4. 6. 2022 v 10.00 hodin na náměstí 3. května
v Otrokovicích u fontány před BESEDOU, cíl v odpoledních hodinách na fotbalovém
stadionu FK Dubnica nad Váhom. Letošní trasa měří 83 km. Registrace elektronicky
na webu OB nebo na stránkách města Otrokovice nejpozději do 30. 5. 2022.

MAGICKÁ MANDALA
Výstava obrazů Markéty Kunstové. Mandala znamená kruh, symbolizuje jednotu a harmonii. Zlínská autorka nachází inspiraci v přírodním
prostředí a pozorování krásy světa kolem nás. Vernisáž v pondělí 6. června doprovodí hudebním vystoupením žáci z Ateliéru Zebra Zlín.

sobota

18. 6.
5.30 hod.

PODHÁJSKA
Zájezd do vyhledávaných termálních lázní. Nástupní
místa 5.30 Otrokovice Společenský dům a 5.40 Otrokovice zastávka MHD náměstí (u BESEDY).

NÁMĚSTÍ 2022

Dvojkoncertem skupin Hluchý Dovrat a MERS otevřeme 7. ročník
letních koncertů na náměstí 3. května před BESEDOU. Obě kapely
s láskou a nadšením prezentují vlastní tvorbu a nerady se škatulkují do nějakého hudebního stylu. Jejich hudba je různorodá od popu
či rocku až po alternativní směry...

foyer
kinosálu

vstup

volný
zájezd

cena
550 Kč
náměstí
3. května

vstup

volný

HUKVALDY, ŠTRAMBERK, KOPŘIVNICE
Jednodenní poznávací zájezd. NOVINKA! Rodiště Leoše Janáčka, zřícenina hradu, jeskyně Šipka, Hlásná Trúba, muzeum Tatra. Cena zahrnuje dopravu moderním autobusem a služby průvodce. Odjezdy: 7.30
Otrokovice Společenský dům, 7.40 MHD zastávka u BESEDY.

cena
400 Kč

NÁMĚSTÍ 2022

náměstí
3. května

Další pohodový hudební podvečer na náměstí před BESEDOU.
V první části nás pobaví skupina Feryho Fóry s vlastním, rozhodně pestrým a netradičním repertoárem, druhou část si vezme na starost ostřílená
valašská kapela The OGARS. Uslyšíte nejen známé české i světové hity,
ale i speciální set cover-verzí songů kapely Creedence Clearwater Revival.

ČESKÁ DŘEVĚNÁ HRAČKA
Klub přátel historie města Otrokovice představí výstavu, která se týká historie a současnosti výroby dřevěných hraček u nás.
Zručnost českých výrobců hraček dokládají na výstavě jak výrobky
zhotovené doma, tak i hračky tovární výroby. Výstava bude probíhat ve dnech 28. 6.–14. 8. 2022, bude zahájena vernisáží v úterý
28. června 2022 v 8.00 hodin. Hudební doprovod – žáci ZUŠ.

PŘIPRAVUJEME NA červenec: 15.–17. 7. Otrokovické letní slavnosti 2022
Otrokovické noviny

náměstí
3. května

zájezd

vstup

volný
Městská
galerie

vstup

volný

kino červen
čtvrtek
16. 6. / 19.00
vstupné
150 Kč
pátek
17. 6. / 10.00
vstupné
70 Kč
neděle
19. 6. / 15.00
vstupné
120 Kč

JURSKÝ SVĚT:
NADVLÁDA

3D

USA 2022, 146 min., akční, dobrodružný, sci-fi,
dabing, nevhodný pro děti a mládež do 12 let

V LÉTĚ TI
ŘEKNU, JAK SE MÁM

Bio senior:

Slovensko, Česko 2022, komedie, 110 min.,
přístupno bez omezení

Animák pro děti:

NÁMĚSÍČNÍCI
Německo, Rakousko 2021, animovaný, rodinný,
85 min., dabing, přístupno bez omezení

Žáci ZUŠ uspěli v několika soutěžích

Každý školní rok vyhlašuje MŠMT postupové soutěže
v jednotlivých oborech základních uměleckých škol po
celé republice.

V letošním roce se naše škola zúčastnila soutěží v hudebním
oboru pro zobcové flétny, dechové
nástroje žesťové a sólový zpěv
a v tanečním oboru. To, že naši žáci
jsou opravdu velmi šikovní, dokazují nejen v průběhu celého školního
roku na mnoha akcích, ale právě
i v soutěžích. Dva zpěváci postoupili
do krajského kola, které se konalo
v Karolince. Nejúspěšnější se stala Liliana Mňačková, která získala 1. místo,
a Jan Hodonský se umístil na 3. místě.
Ve hře na lesní roh reprezentoval
v Hulíně Ondřej Alois Šebestík,
který obdržel v krajském kole

1. místo. Žákyně tanečního oboru
postoupily s choreografií „Co dál?“
rovněž do krajského kola.
V soutěžení nezůstaly pozadu
ani výtvarný a literárně-dramatický
obor. Výtvarka se zaregistrovala
do projektu s názvem „Evropa, ve
které chci žít. Evropa 2050“. Dále
posílá své barevné práce jako
spolutvůrce ručně malovaných
cyklomap „Zlínsko dětem“ a další.
Literárně-dramatický obor se letos
s úspěchem účastnil okresního kola
Wolkrův Prostějov.
Všem našim žákům a pedagogům
srdečně gratulujeme. Zájemci, kteří
by chtěli naši školu navštěvovat, se
mohou zapsat v květnu. Informace
najdete na www. zusotrokovice.eu.

Jindřiška Keferová,
	

ředitelka ZUŠ

Stezky Branou do Chřibů přivítaly první turisty

Červen

Plán akcí na měsíc červen
1. června

Den dětí
park u Městské polikliniky
Otrokovice
čas: 15–18 hodin
vstup: zdarma
kartička se soutěžními úkoly:
30 Kč/dítě
Oslavme společně Den dětí.
V parku budou připraveny zábavné aktivity, jízda na ponících,
malování na obličej. Těšit se můžete také na vystoupení kroužků
DDM Sluníčko. Občerstvení zajištěno.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz
18. června
Odpoledne pro celou
rodinu
park u Sokolovny Tlumačov
čas: od 15 hodin
vstup: zdarma
Zábavný program pro děti
a dospělé. Klauni na volné noze,
hudební vystoupení World Music Band FČELIČKY ze Strážnice,
vystoupení kroužků při DDM
Sluníčko – AT Tlumačov, hry
a soutěže v parku, jízda na koni
a v povozu, skákací hrad, karikaturista, malování na obličej,
ukázka hasičské techniky a další.
Občerstvení zajištěno.
Kontakt:
hlobilova@ddmslunicko.cz

Dopravní hřiště pro
veřejnost
Čas: všední dny 15–19 hodin,
svátky, víkendy, prázdniny
10–19 hodin
vstup: zdarma
Bližší informace na webu www.
ddmslunicko.cz
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz
Výstava fotek
z Evropského týdne
mobility
MěÚ Otrokovice, odbor
dopravně-správní
dle otevíracích hodin úřadu.
Přijďte zhlédnout a vyzkoušet si
naši interaktivní výstavu fotek
z Evropského týdne mobility.
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz
VOLNÁ MÍSTA
NA PŘÍMĚSTSKÝCH
TÁBORECH
Stále máme několik příměstských táborů, kde jsou volná
místa. Vyberete si ten svůj?
4. 7.–8. 7. Toulavá kamera
25. 7.–29. 7. Léto se Sluníčkem
25. 7.–29. 7. Putování s Bludišťákem
8. 8.–12. 8. Tajuplný karneval
15. 8.–19. 8. Šmoulí prázdniny
Více informací a přihlašování
na našich stránkách www.ddmslunicko.cz

www.ddmslunicko.cz

Přestřižení pásky. Turisté i milovníci procházek si v sobotu 30. dubna mohli užít
pořádný výšlap. U moravní lávky v přístavišti na Baťově byly slavnostně otevřeny nové
Stezky Branou do Chřibů v celkové délce 22 kilometrů. Tohoto slavnostního aktu se
ujalo vedení města Otrokovice i starostové okolních obcí. Lidé si mohou vybrat hned
z několika tras, které je zavedou do okolních obcí Bělov, Žlutava či Nová Dědina. Vyrazit na cestu lze z přístaviště i z jednotlivých obcí. Trasu si mohou lidé udělat po jedné
značce, či trasy nakombinovat. Stezky jsou značeny žlutou, oranžovou či červenou
barvou, doplňují je informační tabule s mapou stezek, turistické rozcestníky, lavičky
a panoramatické tabule na vyhlídkových místech. (šar), foto: Šárka Šarmanová

Cimrmanovo vědomostní
okénko
„Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám.“
Správné odpovědi z minulého
okénka:
1. b) Proso
2. c) hrabě Nikolič
3. c) zapomněl
heslo
Výhercem se
stává pan František Šural.
Gratulujeme!!!

1) Po smrti otce mladičký hrabě Nikolič prodává
rodný dům a za utržené peníze si kupuje:
a) továrnu na cukrovinky
b) lom
c) místní peněžní ústav
2) Obraz druhý – zde hraběte Nikoliče zastihujeme
a) v Paříži
b) na carském dvoře
c) v Glasgow
3) Za koho je hrabě Nikolič přestrojen?
a) za anarchistu Bakunina
b) za anarchistu Kuragina
c) není přestrojen za nikoho

Správné odpovědi můžete zasílat buď e-mailem na: redakce @otrokovickenoviny.cz,
nebo zavolat do Turistického informačního centra na tel.: 571 118 103, nejpozději
do 5. června. Nezapomeňte na sebe zanechat kontakt, kde vás můžeme informovat
o případné výhře.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 21. dubna jsme si připomněli 2. výročí úmrtí naší maminky, babičky, paní Otílie SAMOHÝLOVÉ. S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 27. dubna uplynulo 8 let, co nás navždy opustil drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk
Beran. Zároveň si 13. července připomeneme jeho nedožitých 80 let. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.
Květen byl měsícem narození našich rodičů
Vandy a Miroslava Ostrčilíkových. Vzpomínky zůstávají. Dcera a syn s rodinami

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 5. května uplynulo 5 let,
kdy nás opustil pan František MACÁK. S láskou a úctou
vzpomíná manželka Jana, děti Jana a Pavel s rodinami
a sestry Žofie a Zdenka s rodinami.
Dne 6. května uplynulo již 10 let, co odešel od všech, které
měl rád, náš drahý, pan Vladimír Čelechovský. Kamarádi, přátelé, známí, vzpomeňte s námi.

Dne 9. května uplynulo smutných 6 let, kdy nás navždy
opustil pan Pavel ZATLOUKAL. Za tichou vzpomínku děkují
manželka Blanka a synové s rodinami.

Dne 10. května uplynulo 7 smutných let od úmrtí naší milované maminky, paní Miloslavy KARLÍKOVÉ. S láskou
vzpomínají synové Lukáš a Stanislav.
Dne 12. května jsme tiše vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí
naší drahé, paní Vlaďky SLOVÁČKOVÉ. Kdo jste ji znali
a měli ji rádi, vzpomeňte s námi. Děkují manžel Antonín,
dcery Petra a Jana s rodinami a sestra Libuše.
V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 12. května uplynuly čtyři roky, kdy nás opustila paní Darina
MINKSOVÁ (ORLOVÁ). V červnu by oslavila 67. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem,
co vzpomenou s námi.
Dne 13. května uplynul 3. smutný rok, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka, paní Anděla BAŤKOVÁ.
Nikdy nezapomeneme! Děti s rodinami
Dne 14. května uplynuly 2 roky, co nás opustila naše drahá
maminka, paní Drahomíra Matějovská. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Synové Standa a Ríša s rodinami a sestra
Jana s rodinou
Dne 14. května tomu bylo 6 let, co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan Rostislav VYHŇÁK
a 14. května by oslavil 80 let. S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.
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Dnes, 20. května, uplyne 9 let, co nás opustil pan Vlastislav
JANÍK. S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dnes, 20. května, si připomínáme 2. výročí úmrtí pana
Zdeňka Fuchse. Děkujeme všem, kdo jste ho měli rádi
a vzpomínáte na něj. Manželka Marie s celou rodinou
Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala cestička
jen. Dne 21. května vzpomeneme 1. výročí úmrtí Emila
JANÍKA. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti
s rodinami.
Nikdy neztratíš někoho, koho máš v srdci. Možná ztratíš
jeho hlas, jeho přítomnost.... Ale to, co ses od něho naučil, to, co Ti po sobě zanechal, to neztratíš nikdy... Dne
21. května uplyne 8 let ode dne, kdy navždy odešly
naše milované děti Peťa a Barunka. S láskou
vzpomínají rodiny Čermákova a Kraváčkova. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 21. května si
připomeneme 10. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Milana CHYTILA. S láskou a úctou vzpomínají dcery
Dana, Soňa, Jana a Jarmila s rodinami.
Dne 21. května by se dožila 95 let paní Františka
OČADLÍKOVÁ. S láskou vzpomínají synové Pavel a František
s rodinami.
Dne 23. května vzpomeneme 26. výročí úmrtí pana Adolfa
VYORALA. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery
s rodinami.
Dne 23. května uplyne 10 let od úmrtí pana Františka
KRÁTKÉHO. Za tichou vzpomínku děkují dcera a syn
s rodinami.
Dne 24. května by se dožil 80 let pan Václav BAŤA. S láskou
vzpomínají manželka Marta, dcera Martina s rodinou, syn
Waldemar s rodinou a sestra Irena Vlachynská.
Dne 24. května tomu bude 15 let, kdy nás opustil náš tatínek a dědeček František ČABLA. S láskou vzpomínají syn
Jaroslav s rodinou.

Dne 26. května by se dožil tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Antonín RUSZELÁK, 100 let. Vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Dne 27. května uplynou dva smutné roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Vladimír
Vašina. S láskou vzpomíná celá rodina.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná
dál. Dne 28. května si připomeneme 15. výročí úmrtí paní
Vlastimily NOVÁKOVÉ. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku. Dcery Vlasta a Lidka s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 29. května tomu bude 10 let, kdy nás opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček, pan Ladislav NOVÁK. S láskou
a úctou vzpomíná manželka, dcera a vnukové s rodinami.

Dne 29. května by se dožil 75 let pan Stanislav STRAKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka a synové s rodinami.
Dne 5. června uplynou 4 smutné roky od úmrtí naší
milované manželky, maminky a babičky, paní Jany
DOHNALOVÉ. S láskou vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Noc kostelů – setkání s tím, co nás přesahuje…

Sv. Vojtěch. V rámci Noci kostelů lze
navštívit i místa, kam se běžně člověk nedostane. Foto: farnost Otrokovice

Máte rádi svůj život pod kontrolou? Plánujete pečlivě svůj
program? Toužíte znát souvislosti,
vždy mít přehled o tom, co se děje,
co bude dál následovat? Nebo
naopak máte rádi tajemství, necháváte se překvapovat? Vnímáte, že mnoha věcem a událostem
nerozumíte, přesahují nás a je to
tak dobře?
Jsem přesvědčen, že oba tyto
životní postoje jsou v pořádku
a k našemu životu patří. Abychom
se nad těmito otázkami mohli zamýšlet, je letos opět organizována
krásná akce – Noc kostelů, která
se uskuteční 10. června. A co nás
v tento kouzelný večer čeká?
Především budou otevřeny
všechny tři otrokovické kostely,
dva starší, kostel. sv. Michaela
a sv. Anny v Kvítkovicích, stejně
tak i nový kostel sv. Vojtěcha. Do
všech tří staveb budou moci lidé
vstoupit, rozhlédnout se i zastavit.
Nebude chybět i speciální příležitost myslet na ty, které máme rádi.
Kostely budou v pátek 10. června otevřeny takto:

• kostel sv. Vojtěcha: 18.30–22.30
• kostel sv. Michaela: 19.30–21.30
• kostel sv. Anny v Kvítkovicích:
18.00–21.30
Když jsem byl malý, byl pro mne
kostel místem velmi tajemným.
Bylo tam zvláštní příšeří a často
to tam tak zvláštně vonělo kadidlem. Už jen slovo kadidlo se mi
moc líbilo. Dnes navštěvuji kostel
pravidelně, ale tajemství tam vnímám vždy.
Pro mne bude nejsilnějším
bodem programu hned v 18.30
komentovaná dětská mše svatá
v kostele sv. Vojtěcha. Vnímal jsem
a dodnes vnímám určité napětí
v textech mše. Na jednu stranu
jsou texty bohoslužby nádherné,
mají hluboký význam a mluví
v názorných obrazech právě
o tom, co nás lidi přesahuje. Současně jsem si vědom toho, že pro
nepravidelné návštěvníky kostela
mohou být texty příliš starobylé
a nesrozumitelné. Proto se farář
Pavel Šupol pokusí během mše
průběžně odhalovat a vysvětlovat
smysl a význam slov, která zazní.
Doprovodným programem večera v kostelech sv. Vojtěcha a sv.
Anny bude možnost zapálit svíčku
za toho, koho máme rádi. Věřím,
že celý les zapálených svící bude
signalizovat, že v Otrokovicích je
lásky stále dost a že jí přibývá.
Součástí programu v novém
kostele budou ještě dva body
programu:
• Ruční přepisování textů bible –
jsem hodně zvědavý, jak velkou
část textů za ten večer zvládneme
přenést na papír
• Od 21.30 do 22.30 – adorace –
adorace znamená ztišení, díky
a zpěv před Bohem.
Nenechte si ujít tento večer.
Přijďte se ztišit, poděkovat i načerpat u zdroje, který je nevyčerpatelný.
Petr Staněk,


farnost Otrokovice

Dne 7. června se dožívá krásných 80 let naše maminka, paní Jaroslava
KOZUBÍKOVÁ. Hodně zdraví a pohody přeje dcera Alena a syn Vladimír
a celá rodina.
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
Hodinový manžel
Kancelář na ulici Havlíčkova,
hned za křižovatkou směr
k vlakovému nádraží mezi
pekárnou a realitní kanceláří,
u zastávky autobusu č.55
nebo č.70.

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

přijmou do pracovního
poměru pracovníky –
nástup dle dohody – na následující pracovní pozice:
DĚLNÍK Pro údržbu
veřejné zeleně
Podmínkou je řidičské oprávnění
sk. „B“ nebo sk. „T“.
AUTOMECHANIK
Požadavkem je vyučení v oboru.
ZÁMEČNÍK
Požadavkem je vyučení v oboru
a svářečský průkaz.
Řidič motorových
vozidel sk. C
Požadavkem je profesní průkaz.
malíř – natěrač
Požadavkem je vyučení a praxe
v oboru.
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

Duben zasvětili žáci ZŠ Trávníky přírodě a ekologii
Jistě všichni vědí, že 22. dubna si
celý svět připomíná Den Země.
K těmto oslavám se naše škola
připojuje každoročně. Většinou
probíhají exkurze a vycházky,
a to hlavně v našem okolí. Ne
jinak tomu bylo letos. V průběhu celého dubna jsme pro naše
žáky připravovali projektový
den. A kde ho nejraději strávit?
Určitě v přírodě. A tak se také
stalo. Přálo nám i počasí.
Žáci prvního stupně vyrazili do
blízkého okolí. Jejich cílem bylo
pozorování přírody, různé hry,
vyplňování připravených pracovních listů, pozorování zvířat
a rostlin. Děti se nadýchaly čerstvého vzduchu, ale také si odpočinuly od klasického učení. Ani si
neuvědomovaly, že získávají nové
dovednosti a vědomosti zábavnou
formou v přírodě.
Chlapci a děvčata třetího ročníku

Voní. Děti si mohly na chvíly odpočinout
od klasického učení. Foto: ZŠ Trávníky
se vypravili na Baťov. Tady navštívili
technické služby, kde si povídali
o třídění odpadu. Čtvrťáci se vydali do odchovny koní na Skalách.

Výlety, turistika i kvíz – školáci si Den Země užili

Kvíz. Nejmladší děti čekalo ve škole
patnáct stanovišť.  Foto: ZŠ T. G. M.
Na letošní oslavy Dne Země si Základní škola T. G. Masaryka připravila
spoustu aktivit.
Osmé třídy se podívaly do zoo, páťáci zase obdivovali železná zvířata
v Kovozoo ve Starém Městě. Právě
na tomto příkladu je hezky vidět, jak
může staré železo dál sloužit a bavit.

Čtvrťáci poznali vodní tvory pěkně
zblízka, neboť vyrazili na Živou vodu
v Archeoskanzenu Modrá. Některé
třídy si zasportovaly, když se vydaly
poznávat přírodu pěkně po svých.
Šesťáci vyšli na vrchol Chřibů – Brdo
a sedmáci poznali krásu Žlutavy.
Velké věci se děly i ve škole.
Deváťáci přichystali pro děti z MŠ
J. Žižky a žáky 1. a 2. třídy patnáct
stanovišť s ekologickou tematikou.
Děti si vyzkoušely hod šiškou, vyráběly chrastítko z luštěnin nebo zjišťovaly, jak jsou na tom jejich čichové
a hmatové buňky při poznávání koření
a přírodnin.
Všichni jsme si tento den moc užili
a hlavně si uvědomili, že na přírodě
je pořád co poznávat a přitom se
i pobavit. 
Barbora Huňková,

ZŠ T. G. M.

Žáci pátého ročníku se byli podívat do Kvítkovic na skládku. Měli
možnost na vlastní oči vidět, kde
končí odpadky, které vyhodíme do
popelnic.
Každý ročník druhého stupně
vyrazil rovněž do přírody. Ale
o kousek dál. Šesťáci strávili den
v místním arboretu v Otrokovicích.
Zde jim byly představeny vzácné
rostliny. Výklad byl pro děti zajímavý a poučný. Pan majitel byl velmi příjemný a odpovídal trpělivě
na všechny jejich všetečné otázky.
Sedmáci zavítali do Kroměříže
a strávili dopoledne v místní
Podzámecké zahradě. Zde měli
za úkol zjistit co nejvíce informací
o historii této zahrady a o její
vzácné flóře. Na předem připravené otázky v pracovních listech
museli nalézt odpovědi na informačních tabulích, ale také u zaměstnanců zahrady.
Pro osmáky byla připravena

exkurze zaměřená na třídění odpadu, ale na rozdíl od třeťáčků je
očekávali v Technických službách
ve Zlíně-Loukách.
A deváťáci? Ti letos zůstali ve
škole, kde zpracovávali a vyhodnocovali anketu, kterou si připravili
pro všechny žáky školy. Zjišťovali,
jak ohleduplně se naše děti chovají
k přírodě a jak hospodaří s vodou
a potravinami.
V rámci oslav přírody se děti
ze školního parlamentu zapojily
o týden později, 29. dubna, do akce
Ukliďme Česko. Vysbíraly odpadky
nejen v okolí školy, ale po celé trase
od školy až k prodejně Albert. Do
školy se vrátily s dobrým pocitem.
Naši žáci totiž vědí, že tu naši Zemi
budeme mít takovou, jakou si ji
budeme udržovat a jak se o ni budeme starat.
Oldřiška Vobrová

a Miroslava Málková,


učitelky ZŠ Trávníky

Gymnázium Otrokovice navštívili studenti z ciziny
Poslední týden v dubnu do Otrokovic zavítali v rámci projektu
Erasmus+ studenti z Německa,
Portugalska, Rumunska, Řecka
a Turecka. Tématem pobytu v České republice byla „Móda a hudba”.
Zástupci všech zemí si připravili na tato témata prezentace,
a navzájem tak mohli poznat kulturu zemí svých partnerů. Součástí
programu byla i návštěva okolních
památek a zajímavostí; hosté se
svými hostiteli měli možnost podívat se do Rožnova pod Radhoštěm,
kde navštívili Dřevěné městečko
a Stezku Valašku, proplout Baťův
kanál a projít si zlínskou zoo.
Vycestovali i do Slováckého
muzea v Uherském Hradišti, poznali tradiční otrokovickou prvomájovou pouť a prohlédli si Zlín

z 21. budovy. Vrcholem programu
bylo kulturní dopoledne v Otrokovické BESEDĚ, jehož součástí
byla módní přehlídka kostýmů
žáků sexty a 2. A, společný tanec
všech účastníků projektu, talentová show a vystoupení pěveckého sboru a hudebního souboru
otrokovického gymnázia.
Studenti se mezi sebou dorozumívali převážně anglicky, ubytováni byli v rodinách žáků Gymnázia Otrokovice zapojených do
projektu. Cílem setkání bylo poznat nové lidi a seznámit se s jejich
kulturou, což se určitě povedlo.
Všichni, kteří se projektu zúčastnili,
byli nadšeni a při loučení ukápla
nejedna slza.

Barbora Janečková,


kvarta Gymnázia Otrokovice

Mezinárodní konferenci Enersol v Otrokovicích navštívili studenti z Německa, Rakouska a Slovinska
Otrokovická BESEDA hostila 21. a 22.
dubna konferenci Enersol, jejímž cílem je podpořit vzdělávání v oblasti
obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, omezování emisí
a hospodaření s vodou a odpady
formou prosazování šetrných technologií a úspor k ochraně životního
prostředí. Projekt usiluje o mezinárodní spolupráci a vytvoření podmínek pro sdílení znalostí a zkušeností
mezi žáky partnerských zemí.
Mezinárodní konferenci organizovala společnost Enersol Czech,
z. s., společně se SPŠ Otrokovice, která se od počátku projektu účastní.
Letos se do projektu kromě České
a Slovenské republiky zapojily i spřáOtrokovické noviny

telené střední školy z Německa, Rakouska a Slovinska.
Významným přínosem projektu
je úzká spolupráce žáků s firemní
sférou a vysokými školami, kdy dochází k přímému propojování teoretických znalostí s praxí. Projekt
s téměř dvacetiletou tradicí má
i podporu Zlínského kraje, města
Otrokovice, ale i významných zlínských firem, se kterými právě žáci
v kategorii Enersol a praxe spolupracují. „Právě propojení žáků s praxí
je důležité, protože ze školáků budou
jednou oni pracovníci, vedoucí nebo
manažeři firem, kteří mohu tyto nápady uvést do praxe,“ míní ředitel SPŠ
Otrokovice Libor Basel. Konference

se účastnil i ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Petr Gazdík, který
hned v úvodu zmínil důležitost motivace studentů k environmentálnímu vzdělávání, díky kterému může
vzniknout vlastní aktivita a zájem
o danou problematiku. To potvrdil
i Libor Láznička, jednatel společnosti
Continental Barum.
Prezentací bylo přes dvacet. Hned
v úvodu konference hosty zaujala
práce Biodegradabilní polymery
Pavla Ilčíka a Aleše Šenkára ze SPŠ
Otrokovice. Přítomné žáky zaujalo
Autonomní terárium s tarantulí
Slavomíry Koščové ze Stredné odborné školy Stará Turá (SK) nebo Automatické pěstování hub Josua But-

tinger, Denise Sostejn a Marie-Louise
Pirner z HTL-Mödling (A).
Účastníci konference měli možnost
navštívit společnost Continental Barum, prohlédnout si Muzeum Harley
Davidson nebo navštívit Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Ve večerních hodinách se konala prohlídka
Experimentária SPŠ Otrokovice, ve
kterém proběhla Science show Michaela Londesborougha, předního
britského vědce působícího na Akademii věd v Praze.
Konference skončila slavnostním
předáním cen všem zúčastněným
za přítomnosti zlínského hejtmana
Radim Holiše.  Radka Dohnalová,


redaktorka portálů Zkola.cz

Snímky: šárka šarmanová, Jana bárová

Otrokovice oslavily Den Země: DDM Sluníčko připravil pestrý program

Ze života hmyzu. V parku u polikliniky bylo živo. Na děti čekala celá

Pilné jako včelky. Včelař Jiří Kalenda

Milá planeto...Uprostřed parku vyrostl

řada zajímavých stanovišť, která DDM Sluníčko připravil společně s dalšími
organizacemi. Například Lesní klub Jadérko seznámil děti s našimi nejznámějšími opylovači.

nemohl na této oblíbené akci chybět. Děti se
díky němu naučily rozeznat včelí královnu
a trubce.

kartonový stromek. Na papírové listy, které
děti vyrobily a navěsily na větve, napsaly
také různá přání planetě.

Co kam patří. Třídění a recyklace odpadu. Téma, které zaujalo

Voňavé království. Zcela poprvé si na Dnu

Mířit na zobák. Hodit plastový kroužek

nejenom děti, ale i jejich dospělý doprovod. Zájemci se nejprve seznámili
s tím, jak správně třídit odpad, ale i s tím, co se s ním děje dál ve chvíli,
kdy doputuje na třídicí linku technických služeb.

Země mohli lidé zakoupit také čerstvé bylinky,
které vyrostly v zahradnictvi Technických služeb Otrokovice.

tak, aby se dokázal navěsit na zobák čápa, nebylo zrovna jednoduché. Přesvědčily se o tom
nejenom děti, ale leckdy i jejich rodiče.

Jak je to správně. Český červený kříž Kroměříž zajišťoval na Dnu Země

Na kuželky. Stanoviště měli v parku i dobrovolní

Udržet míček. Proskákat pneumatiky

nejenom zdravotnický dozor, ale jeho pracovníci také názorně předváděli
dětem i jejich rodičům, jak správně poskytovat první pomoc.

hasiči z Kvítkovic. Díky nim si malí účastníci mohli
vyzkoušet, jak náročné je vodou trefit cíl.

a přitom udržet míček na lžičce tak, aby
nespadl, nebyl zrovna jednoduchý úkol.
Otrokovické noviny

Florbalovým týmům přípravek i elévům se sezona povedla
a z Bystřice byli nad jejich síly. Za
celou sezonu nastříleli více než 500
gólů. Tito hráči jsou také inspirací pro
mladší děti z týmu Black. Tento tým
se aktuálně připravuje na velké mezinárodní florbalové turnaje v Praze
a v Liberci.

Mladé naděje. Celý tým už se těší na novou sezonu. Foto: archiv Panthers

Panterům se rodí nová, nadějná
generace. I když někteří z hráčů ještě nezačali ani povinnou
školní docházku, už nyní se
mohou týmy z přípravky a elévků chlubit skvělými výkony.
Díky vysokému počtu hráčů se
do hry dostaly dva týmy přípravky,
White a Black. Tým White je složený
ze zkušených hráčů, kteří příští rok
přestoupí do starší kategorie. Tito
hráči mají za sebou velké turnaje

a dívat se na jejich hru byla jen radost. Naopak pro většinu kluků z přípravky Black byla tato sezona první,
tím pádem muselo dojít především
k seznámení se, sehrání mezi hráči,
pochopení hry a pravidel.
Jestli je někde potenciál, tak je to
v týmu White. Kluci vyhrávali jeden
zápas za druhým, a to s poměrně
velkým skóre. Hráli za přípravku
a také za elévky, a i v této kategorii vyhrávali. Pouze elévci ze Zlína

Vzhledem k tomu, že v přípravce
Black jsou i děti od 5 let, musely se
nejprve naučit pracovat s hokejkou,
vést míček a střílet na branku. Postupně také přicházeli noví hráči, což
se také projevilo na turnajích. Máme
zde hráče, kteří se snaží, pravidelně
trénují a i přesto, že herní projev
a zlepšení nejsou takové, jak bychom
si přáli, musíme je moc pochválit.
Ani po sezoně nekončíme a v očekávání vyhlížíme letní velké mezinárodní turnaje, kde bude o medaile
bojovat výběr přípravky. Věříme, že

i dospělé. V neposlední řadě sportovní spolky dávají možnost široké
veřejnosti sledovat jejich počínání
v rámci pořádaných turnajů, soutěží a nejrůznějších sportovně společenských událostí. Není výjimkou,
že mají často charitativní charakter,“
uvedla starostka města Otrokovice
Hana Večerková.
Dotace je určena na zajištění
chodu spolku. „Může jít například
o opravy a udržování majetku, sportovního materiálu a vybavení, úhrady energií, pronájem sportovišť, ale
i náklady na dopravu, ubytování,
startovné či poplatky spojené
s účastí na utkáních, soutěžích,
soustředěních a akcích v oblasti tělovýchovy a sportu konaných mimo
území města Otrokovice a další dle
programu pro poskytování dotací,“
přiblížila vedoucí odboru školství
a kultury Barbora Šopíková.  (red)

PanthersOtrokovice

panthersotrokovice

VÝZVA NA PRONÁJEM
MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY A ŠKOLNÍCH TĚLOCVIČEN

Město Otrokovice vyzývá zájemce o pronájem Městské sportovní haly ve školním roce 2022/2023, aby své žádosti o její
využití zasílali v termínu do 31. července 2022 správci haly,
tj. společnosti TEHOS s. r. o.
Žádosti o pronájem školních tělocvičen ve školním roce
2022/2023 prosím zasílejte v termínu do 31. července 2022
přímo ředitelkám škol.

INZERCE


PLYNOSERVIS - SRNEC

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

Tel.: 604 988 815

Tel.: 571 118 103
Otrokovické noviny

Děkujeme všem
za podporu v sezóně
2021/2022.
www.panteri.cz

Otrokovice rozdělí do sportu 7,3 milionu korun
Reprezentace na mistrovstvích světa, Evropy i republiky, účast v nejvyšších národních i mezinárodních
soutěžích, ale i prostor pro volný
čas dětí a mládeže. To vše zahrnuje
otrokovický sport. Podmínky pro
sportovní organizace vytváří radnice, která jejich činnost každoročně
dotuje několika miliony korun.
V letošním roce bylo mezi sedmnáct
spolků rozděleno 7 349 400 korun.
Sport, ať už v jakékoliv podobě, má pozitivní vliv na člověka
v oblasti zdravotní i společenské.
U dětí a mládeže patří k významným nástrojům prevence. „Podporou sportovních spolků vytváříme
podmínky pro trávení volného času
široké veřejnosti. V kategorii dětí
a mládeže nabízí tyto spolky pestrou škálu aktivit. Od individuálních
i týmových sportů až po turistiku či
skauting. Řada organizací sdružuje

těžké zápasy se staršími elévky kluky
posunou o krok dál a že se nám tato
práce vrátí a dovezeme do Otrokovic
i nějaký ten pohár.
V případě elévků se na začátku sezony zdálo, že tato kategorie bude
fungovat jen za pomoci kluků z přípravky. Někteří totiž hráli zápas po
téměř 2 letech a nováčci zase poprvé.
Kluci se ze začátku sehrávali, ale každým zápasem to bylo lepší a lepší.
Tým postupně začal fungovat a byl
vidět bojový duch i nárůst sebevědomí. Zápas, kde kluci prohrávali už
o 6 branek, nakonec dokázali otočit
a ještě minutu před koncem vedli
o gól. Je škoda, že sezona končí, protože věříme, že těch vítězství by bylo
víc a víc. O to víc se těšíme na sezonu
novou.
Panthers Otrokovice

Přípravky se utkaly o Pohár osvobození města Otrokovice
Po dvouleté „covidové“ odmlce
změřily více než dvě stovky mladých fotbalových nadějí (deset
družstev mladší a deset družstev starší přípravky) z České
republiky a Slovenska poslední
dubnovou sobotu své síly v rámci XXV. ročníku Mezinárodního
fotbalového turnaje mladších
a starších přípravek „O pohár
osvobození města Otrokovice“.

Turnaj se konal ve Sportovním areálu Baťov pod záštitou předsedy SK
Baťov 1930 z. s. Vlastimíra Hrubčíka
a starostky města Otrokovice Hany
Večerkové, která přišla účastníky
turnaje na jeho zahájení pozdravit.
Hrálo se tradičně na čtyřech hřištích
(2x přírodní tráva – mladší přípravka
a 2x hřiště s umělým povrchem
IV. generace – starší přípravka) ve
dvou skupinách po pěti týmech. Po
dopolední přestávce, kdy skončily
zápasy ve skupinách, pokračoval
turnaj zápasy o umístění.
K vidění byly urputné boje fotbalových benjamínků i hráčské
umění těch šikovnějších, byť stále

významný podíl město Otrokovice
a Zlínský kraj, dále patří poděkování
zlínskému KFS a FAČR, díky nimž se
turnaj mohl uskutečnit na výborné
úrovni. 
Ladislav Bršlica,


Pohár. Ceny všem úspěšným účastníkům turnaje předával spolu s šéftrenérem SK Baťov
Petrem Zapletalem místostarosta Otrokovic Petr Ťopek.  Foto: archiv SK Baťov

Mladší přípravka
celkové pořadí:
1. FC Fastav Zlín
2. TJ Valašské Meziříčí
3. SK Hanácká Slavia Kroměříž
Nejlepší hráč: Vojtěch Dvořák (FC
Fastav Zlín)
Nejlepší brankář: Jan Blabla (TJ
Valašské Meziříčí)
Nejlepší střelec: Juraj Pavlíček
(FK Lokomotíva Trnava)

ještě začínajících fotbalistů, kterým
za příjemného počasí tleskaly tribuny plné fandících rodičů.
Celkovým vítězem a ročním majitelem putovního poháru se součtem
umístění mladší a starší přípravky
stali mladí fotbalisté Hanácké Slavie
Kroměříž. Obhájce posledního triumfu 1. FC Slovácko tentokrát obsadil až sedmé místo. Mladým nadějím pořádajícího SK Baťov 1930

Starší přípravka
celkové pořadí:
1. SK Hanácká Slavia Kroměříž
2. FK Dubnica nad Váhom
3. 1. FC Slovácko
Nejlepší hráč: David Tažim (FK
Dubnica nad Váhom)
Nejlepší brankář: Marek Fojt (SK
Hanácká Slavia Kroměříž)
Nejlepší střelec: Filip Holiš (FC
Slovácko)

Atleti Jiskry odstartovali letní venkovní sezonu
Letošní atletická sezona odstartovala konečně bez vládních
omezování. Tréninkové možnosti
na stadionu TJ Jiskra tak mohou
využívat všichni členové našeho
oddílu.
Během dubna se podařilo
uspořádat několikery oddílové přebory pro všechny kategorie. Zájem
sportovat jasně dokazuje účast na
trénincích i výkony na těchto malých závodech. Viděli jsme spoustu výborných osobních rekordů
a hlavně velké zaujetí pro pohyb.
Starší i mladší žactvo již zahájilo krajské soutěže, ve kterých se
bude rozhodovat o nominaci do
společného krajského družstva
pro Letní olympiádu dětí. Ta se
bude konat na sklonku června
v Olomouci.
Také přípravky a další kategorie
se mohou těšit na celé série závodů
během měsíců května a června.
Pro dorostenecké a juniorské atlety začíná důležité období, kdy se
během šesti týdnů mají možnost
nominovat na svá letní mistrovství
ČR. Znamená to dosáhnout takový
výkon, aby stačil na umístění mezi
šestnáctkou nejlepších v rámci ČR.
Není to jednoduchý úkol a je potřeba na to zaměřit celou přípravu
a zkoncentrovat všechny síly.
V průběhu května uspořádali
atleti Jiskry mnoho závodů, a to
i pro školy v rámci Poháru Rozhlasu
nebo OVOV.
Mezi ty nejvýznamnější patří

člen Výkonného výboru SK Baťov

nominační krajské závody staršího žactva na Letní olympiádu dětí
a mládeže v rámci KP Zlínského
kraje, které se konaly 18. května,
a dále také druhé kolo 2. atletické
ligy, které odstartuje v neděli
29. května.
Místa a trenérů máme na stadionu pro všechny dost, a tak oddíl
atletiky TJ Jiskra zve další zájemce
do svých řad. Rodiče, zapojte své
děti mezi jejich úspěšné kamarády
a spolužáky. Patříme v kategoriích
mládeže mezi nejlepší v rámci kraje
i celé ČR. Děti se stanou součástí
družstev a tréninkových skupin.
Atletika podporuje všestranný
rozvoj, svojí rozmanitostí dává
příležitost všem typům postavy
a není náročná na vybavení
a provozování. A hlavně umožní individuální sportování ve vybraných
disciplínách. Dopřejte svým dětem
možnost zvyšování kondice a tím
i upevňování zdraví a dalších návyků pro spokojený život a sportovní
realizaci v rámci disciplíny na závodech, bez čekání na vystřídání.
Přidejte se také společně s nimi
do projektů Atletika pro rodinu
a Atletika pro děti, které běží
v rámci našeho oddílu pod patronací Českého atletického svazu.
Svazu, který v našem oddíle zřídil
a podporuje Sportovní centrum
mládeže a Sportovní středisko
mládeže.
Srdečně zvou
Atleti TJ Jiskra Otrokovice

z. s. se letos příliš nevedlo a uzavírali
pořadí v obou kategoriích, věříme
však, že v turnaji získaly cenné fotbalové zkušenosti, které určitě využijí ve svém dalším fotbalovém životě.
Na uskutečnění letošního ročníku
mezinárodní mládežnické akce
„O pohár osvobození města Otrokovice“ mají kromě obětavosti
organizátorů, pořadatelů a rozhodčích z řad členů SK Baťov 1930 z. s.

Na parkurových závodech se představilo 97 jezdců

Skok. Jezdci se se svými koni představili v šesti soutěžích. Foto: archiv JK Zlín
Sedmadevadesát jezdců se se svými
koni na konci března představilo na
jarních hobby závodech v tlumačovském hřebčíně. Jezdce čekalo
celkem 6 soutěží, v nichž mohli
předvést to nejlepší. Nad závody
převzala záštitu starostka Otrokovic
Hana Večerková.
V parkuru 50 cm na limitovaný čas si
nejlépe vedla Nikol Janošová na koni
Don Juan (Jezdecká stáj Huslenky).
V parkuru 60 cm předvedla nejlepší výkon Eliška Valentová na koni
Vendelín (Pony club Modrá), parkur
65 cm ovládla Lara Škodáková na
koni Chucki (JK Ramir) a první místo
v parkuru do 70 cm na limitovaný čas
obsadila Pavlína Jančincová na koni
Lorenc (JO při SŠZe Přerov). Soutě-

žilo se také v parkuru stupně „ZZ“
s návazným rozeskakováním. V této
soutěži zvítězila Karolína Kočařová
na koni Del Aifr (Pony club Modrá), která zároveň získala prvenství
i v parkuru stupně „ZM“.
Tímto chceme poděkovat všem
zúčastněným závodníkům za krásné
sportovní výkony, všem divákům,
kteří přišli podpořit všechny soutěžící a jejich svěřence. Dále bychom
chtěli poděkovat našim partnerům
– Continental Barum, Tajmac-ZPS
a Svět koně, kteří se podíleli na pořádání závodů, a také městu Otrokovice. Těšíme se, že se opět setkáme
na Podzimních halových hobby závodech.
Miroslava Jurčíková,

JK Zlín
Otrokovické noviny

Otrokovice pořádaly Mistrovství ČR a SR v běhu na 10 km
Atletická sezona venku byla
zahájena na konci března mládežnickým Mistrovstvím republiky
v přespolním běhu, kam se podařilo
probojovat šesti našim závodníkům.
Nejlépe si mezi 96 startujícími staršími žáky vedl Václav Stacke, který obsadil 11. místo. Také Ondřej Hubáček
ve své premiéře nezklamal, a v téže
kategorii skončil 30. Mezi závodníky
z celé ČR se rozhodně neztratili a odstup na medailová umístění byl na trati
3 000 metrů jen několik málo sekund.
Největší pozornost se pak v oddílu
již zaměřila na Mistrovství České a Slovenské republiky žen, mužů, juniorek
a juniorů v běhu na 10 000 metrů na dráze. Tento závod se totiž
v Otrokovicích běžel již v roce 1973
a po téměř padesáti letech se, na
tentokrát na tartanovou dráhu stadionu TJ Jiskra, vrátil. Díky podpoře
a dobré spolupráci se Zlínským krajem
a městem Otrokovice se podařilo
pořadatelství získat a diváci tak mohli
v sobotu 23. dubna vidět čtyři zajímavé závody.
Hned v prvním běhu juniorek
obsadila výborné čtvrté místo

domácí závodnice Veronika Uhříčková, která ve své premiéře na
této trati zaběhla nový krajský rekord. Především ale ukázala, že se
lze i v rámci přípravy na maturitu
nachystat na tak náročný závod.
A nebýt nemoci, která zbrzdila
14 dní před startem závěrečnou
přípravu, mohlo být i lépe. Ještě zajímavější je však její počin, který by
si zasloužil cenu Fair-play. Veronika
totiž těsně před startem sehnala své
soupeřce, které hrozila diskvalifikace
kvůli nepovolené obuvi, nové závodní
boty. Tato soupeřka pak obsadila
v závodě 3. místo, když ještě kilometr
před cílem vedla. Dlužno dodat, že
závodnice ze Sušice v západních Čechách si nevzala nepovolenou obuv
s úmyslem podvádět, ale den před
závodem vydala Světová atletická federace seznam zakázané obuvi pro
starty na dráhu a komisař svazu toto
pravidlo před startem kontroloval.
V kategorii juniorů naše město zastoupení nemělo, ale v nabité ženské
konkurenci se představila studentka
UTB Zlín Barbora Macurová, která žije
a trénuje po většinu času v Otrokovi-

cích. Bára nastoupila na start 14 dní po
MČR v půlmaratonu a předvedla velice slušný výkon 36:48 minuty, což stačilo na osmé místo. V závodě, kde naše
dvě nejlepší běžkyně splnily limity na
Evropský pohár, je to určitě pěkný výsledek! Vítězná Moira Stewartová si
zaběhla nový osobní rekord 32:51!!!
V kategorii mužů jsme viděli nejdramatičtější závod, který až
v cílové rovince pro sebe rozhodl
borec Univerzity Brno Zajíc před oddílovým kolegou Jirkou Homoláčem
v čase jen 34 setin nad 30 minut. Homoláč tak během půl roku obsadil již
podruhé těsně druhé místo, když na
podzim takto prohrál při Memoriálu
MUDr. Podmolíka v půlmaratonu.
Děkujeme všem, kteří se na bezvadném průběhu závodů podíleli.
Rozhodčím a pořadatelům z řad
členů oddílu a TJ, také za podporu
partnerům oddílu, vedení města
Otrokovice i zástupců Zlínského
kraje, kteří svou přítomností podtrhli význam akce. Všichni věříme,
že na další podobnou úspěšnou akci
nebude město muset čekat dalších
49 let.Atleti TJ Jiskra Otrokovice

Městem projdou
desítky mažoretek

Mažoretková soutěž mistrovství
Moravy a Slezska se po roce opět
vrací do Otrokovic. Divácky atraktivní podívaná se uskuteční v sobotu 21. května.
Mistrovství Moravy a Slezska
pořádá Klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových.
„Jedná se o postupovou soutěž
v rámci Národního šampionátu mažoretkových skupin ČR
a vybrané soubory postupují na mistrovství ČR s další
možností postupu na mistrovství Evropy,“ vysvětlila vedoucí
organizačního štábu Dana Mědílková. První část soutěže zahájí
v ulici Ml. Stavbařů pochodovým
defilé. Odpoledne se mažoretky
přesunou do sportovní haly SPŠ
Otrokovice, kde budou soutěžit
v pódiových formacích.
Akce se zúčastní kolem
20 souborů, což je přibližně
350 až 400 mažoretek. Mezi
nimi budou i děvčata z Otrokovic, která zde žijí nebo studují
a patří mezi velmi úspěšné. (red)
Inzerce

Otrokovická triatlonistka zdolala pětitisícovku

HLEDÁŠ PRÁCI?
ZAMĚSTNAVATEL,
O KTERÉHO SE MŮŽEŠ OPŘÍT.

Na vrcholu. Už druhou expedici v Himálaji v Nepálu letos podnikli Mirča a Jirka
Hanáčkovi z otrokovického sportovního spolku TriMount. Poprvé v roce 2018, kdy byl jejich
cíl základní tábor Annapurny ve výšce 4 170 m n. m. Letošní metou byl výstup na horu
Gokyo Ri, 5 357 m n. m., odkud je unikátní panoramatický výhled na čtyři osmitisícovky
– Everest, Lhotse, Makalu, Čo Oju a spoustu dalších sedmi- a šestitisícovek. Trekují tam
na vlastní pěst, bez cestovek, průvodců nebo nosičů. To znamená, že vše potřebné musí
mít u sebe, v batohu na zádech. V horách využívají tzv. tea housů, kde místní obyvatelé
nabízí jednoduché ubytování a jídlo. 
(red), foto: archiv Hanáčkových

Správná odpověď testu ze str. 4
Cyklista přejíždějící pozemní komunikaci na „přejezdu pro cyklisty
přimknutému k přechodu pro chodce“:
b) se před vjezdem na přejezd musí přesvědčit, zdali může vozovku přejet, aniž by
ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích......

p ra ceve fa t re . c z
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