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Informační centrum rozšiřuje služby

Spousta novinek. Zcela novým stánkem Turistického informační-
ho centra se může pochlubit Otrokovická BESEDA. Ta jej otevřela 
poslední květnový víkend v přístavišti na Baťově. Turisté, cyklisté  
i další návštěvníci přístaviště v něm mohou dostat nejenom zbrusu 
novou mapu města a jeho okolí, ale také celou řadu suvenýrů, včetně 
magnetek, kabelkových hlavolamů, pohlednic a další.  K nahlédnutí je 
také nová kniha o historii města Otrokovice Paměti obce Otrokovic, 
která bude volně prodejná od 22. června v Turistickém informačním 
centru Otrokovické BESEDY. V nejbližší době zde také najdou cyklisté 
speciální servisní stojan na kola. Domeček bude pravidelně otevřený od  
30. května do 30. června a od září do října pouze  o víkendech, během 
letních prázdnin bude otevřený každý den vždy od deseti do sedmnácti 
hodin.  (šar), foto: Šárka Šarmanová

Po téměř čtyřiceti letech se Ot-
rokovice dočkaly nové knihy, 
která mapuje historii města. 
Publikace s názvem  Paměti 
obce Otrokovic je zcela ojedi-
nělá v tom, že zahrnuje události 
ještě před bouřlivým rozvojem 
města, které přišly po roce 
1930 s podnikatelem Tomášem 
Baťou. Kniha bude dostupná  
i pro veřejnost.

Věděli jste, že Otrokovice patří 
k jedněm z nejstarších obcí na 
Moravě? První písemná zmínka   
o obci se totiž objevuje již v první 
polovině 12. století. Otrokovice 
se od té doby postupně vyvíjely,  
například v roce 1714 čítaly celkem 
305 obyvatel a o padesát let později 
již dvakrát tolik.  To vše a mnohem 
více se mohou lidé dočíst v nově 
vydané publikaci, jejímž autorem je 
otrokovický rodák a kronikář The-
odor Láník.

S myšlenkou vydat novou histo-
rickou knihu si město pohrávalo již 
několik let.  Nakonec byla vybrána 
práce Theodora Láníka Paměti obce 
Otrokovic. „Doposud existovalo 
určité povědomí o existenci Lání-
kových Pamětí, v praxi se však do-
chovalo pouze několik exemplárních 
strojopisů, příp. jejich xerokopie,   
a tak se s nimi mohl seznámit 
jen málokdo. To samo o sobě se 
nám jevilo být dobrým důvodem  
k jejich vydání,“ vysvětlila vedoucí 

odboru školství a kultury (OŠK) Bar-
bora Šopíková. 

Otrokovicím totiž doposud 
podobná kniha chyběla. Přestože od 
devadesátých let minulého století 
téměř každé město či obec vydaly 
obdobnou publikaci, v Otrokovi-
cích nic takového vydáno nebylo. 
Jedinou soubornou prací o historii 
města tak až dosud byla kniha „Ot-
rokovice“ vydaná v roce 1981.  Na 
nové publikaci více než rok pra-
covala  celá řada odborníků, včetně 
kronikáře města Petra Klokočky  
a vedoucí odboru OŠK. „Myslím, že 
díky této knize se nám podařilo vrátit 
Otrokovjanům něco málo z dnes již 
ztracené minulosti jejich obce, místa, 
které je jejich domovem,“ zhodnotil 
Petr Klokočka.

  Paměti obce Otrokovic ne-
chalo město prozatím vytisknout 
v počtu 500 kusů. Kniha má 583 
stran, včetně dobových foto-
grafií. Nejstarší z nich je z roku 
1900. Kniha bude od 22. června  
k prodeji pro veřejnost. „Jde  
o výjimečné dílo, které nás zavede 
do života historických Otrokovic. 
Myslím, že se bude líbit všem, kteří 
mají naše město v srdci, ať již z Otro-
kovic pocházejí, nebo zde žijí,“ míní 
starostka města Hana Večerková.

Publikaci si mohou lidé zakoupit 
v Turistickém informačním centru 
Otrokovické BESEDY za cenu 590 ko-
run. K nahlédnutí je také v domečku 
v přístavišti. Šárka Šarmanová

Z měSta:
Exit na Zlín bude přes 

léto uzavřen

RoZhovoR: 
Česká návrhářka  

Zuzana Kubíčková
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Červen 2020     zdarma ~ neprodejné

město vydalo novou knihu o historii 
Paměti obce otrokovic

Vážení čtenáři,
Otrokovické noviny prošly v letošním roce dost zásadní proměnou.  Noviny 
jsou nyní barevné a také mají více stran. Další novinkou, pro kterou jsme 
se rozhodli, bude speciální letní vydání, které  se začne doručovat od  
31. července. Obsahovat bude mimo jiné kulturní program až do poloviny 
září, připravované podzimní kurzy a spoustu dalších zajímavých informací 
z Otrokovic. Na další výtisk se pak můžete těšit ve druhé polovině září. 
Přejeme Vám krásné léto.  Redakce otrokovických novin
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Do práce na kole: v otrokovicích se zapojilo nejvíce lidí z celé republiky
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Neuvěřitelných 3 799 185 km 
se podařilo urazit lidem z celé 
České republiky, kteří se le-
tos přihlásili do již desátého 
ročníku soutěže Do práce 
na kole. Za Zlín, Otrokovice  
a Uherské Hradiště se letos za-
pojilo téměř tisíc soutěžících. 
Otrokovice získaly prvenství  
s nejvyšším procentem obyva-
tel zapojených do kampaně.  
Kampaň zná již i své vítěze. 
Jejich vyhlášení se uskutečnilo 
11. června, tentokrát ve Zlíně.

 Ráno si místo klíčků od auta 
vezmete klíče od zámku na kolo  
a vydáte se do práce třeba podél 
řeky. Místo hodinového cestování  
a stání v koloně jste tak v za-
městnání za půl hodiny. 

Pro stovky lidí, kteří se letos 
opět zapojili do soutěže Do práce 
na kole, je to však běžná věc. „Já 
jsem se letos přihlásila už pošesté. 
Sama jezdím pravidelně každý den 
do práce na trase Zlín–Otrokovice,“ 
sdělila cyklistka Alena Bazíková. 

Navzdory jarní pandemii 
koronaviru, kdy spousta za-
městnanců, podnikatelů a vůbec 
příslušníků všech profesí čelila 
řadě problémů, se do celorepub-

likové květnové výzvy Do prá-
ce na kole 2020, na koloběžce, 
pěšky, poklusem i jinak zapojilo 
letos bezmála 16 000 účastníků  
z 50 pořadatelských měst.  Vítaným 
zpestřením pro všechny soutěžící 
byla po cestě do práce nebo z prá-
ce například Snídaně na triko nebo 
Káva na triko. 

Vyhlášení kampaně za tato tři 
města proběhlo ve Zlíně na ná-
městí Míru. I přes nepřízeň počasí 
panovala mezi lidmi skvělá nálada. 

Celkem se v krajském městě 
rozdávaly ceny v celkem čtyřech 
kategoriích: cyklozaměstnava-
tel,  kreativita, v ýkonnost  
a pravidelnost. Zde bylo uděleno 
celkem jednadvacet hodnotných 
cen, hlavní výhrou byly dvě ko-
loběžky. Ty si nakonec odvezla mla-
dá maminka  Veronika Solařová ze 
Spytihněvi. „S přítelem se zúčast-
ňujeme kampaně každým rokem, 
ale největším tahounem je právě 
on, protože toho nejvíce najezdil. 
Já jsem spíš hodně chodila,“ sdělila 
výherkyně. Koloběžky prý využije 
celá rodina. „Pořídíme pro dceru 
speciální sedačku a budeme jezdit 
všichni tři. Už se na to moc těším,“ 
pousmála se Veronika Solařová.
 Šárka Šarmanová

Energie na cestu. Na přihlášené soutěžící čekalo během kampaně několik pří-
jemných zpestření, například ranní snídaně v altánku u cyklostezky.

Zajímavá podívaná.  Naprosto netradiční chuťový zážitek připravili pro účastníky 
kampaně baristé z otrokovické pražírny. Kávu vařili v džezvě v horkém písku.

ceny rozdány. Vyhlášení kampaně Do práce na kole letos proběhlo na náměstí Míru ve Zlíně.  A jako vždy se zúčastněné týmy postaraly o skvělou atmosféru.

vítězka. Tyto krásné koloběžky vyhrála Veronika Solařová se svým přítelem. Vozit 
se na nich bude také jejich dcera.



Vážení spoluobčané, 
města a obce čelila  dva měsíce 
situaci, se kterou se nikdo z vedení 
měst ani ostatních složek zajišťují-
cích chod veřejného života nesetkal 
a doposud neexistovaly ani plány  
a metodiky, jak vzniklé situace řešit.

 Krizové štáby měst a obcí mu-
sely improvizovat a rozhodovat  
o důležitých momentech pod 
velkým časovým tlakem s minimem 
podpůrných informací.  Po dvou 
měsících nastal čas na bilancování.  
Sešel se krizový štáb i bezpečnost-
ní rada města, aby vyhodnoti-
ly činnost jednotlivých složek  
a proběhla také podrobná debata 
o opatřeních, která by bylo vhodné 
realizovat pro případ opakované 
vlny nákazy. Co z tohoto setkání 
vyplynulo? 

Mezi lidmi všeobecně panova-
la poměrně velká nejistota, ně-
kteří podléhali i strachu. Proto 
se také členové KŠ jednoznačně 
shodli na tom, jak je důležité dě-
lat všechno možné pro zklidnění 
vypjaté atmosféry, a pokud je 
to jen trochu možné, ulevovat 
lidem od dlouhodobého pů-
sobení stresu a vypětí. Jedno-
značně se ukázalo, jak je důležité  
i v boji s neviditelným nepříte-
lem zachovat si chladnou hlavu  
a snažit se udržet v chodu co nejvíce 
běžných činností, na které je člověk 
zvyklý. 

Nesmírně pozitivně zapůsobila 
obrovská vlna aktivity velké části 
obyvatel, kteří městům nebo pří-
mo svým spoluobčanům nabídli 
nezištně roušky nebo jiné ochranné 
prostředky, pomáhali při zajiš-
ťování nezbytných nákupů a do-
dávkách potřebných léků osamě-
lým starším lidem nebo pomáhali 
v zařízeních sociální péče. 

Jako v každé vypjaté situaci se 
ukázaly charaktery lidí, jejich sil- 
nější i slabší stránky. Našli se lidé, 
kteří uplynulé dva měsíce pojali 
jako dovolenou u televize, nebo byli 
podlomení strachem v dobrovolné 
izolaci, a dokonce si na sociálních 
sítích neodpustili kritiku, jak to či 
ono nefunguje. Tito lidé by dnes 
měli poděkovat všem, kteří dělali, 
co bylo v jejich silách, aby mohl  
v této nelehké době život probíhat 
co nejnormálněji.

 Stojí za to položit si otázku, jaké 
by to bylo, kdyby tito obětaví lidé ne-
šli do práce. Možná raději nedomýš-
let a raději se zamyslet, čím by každý  
z nás mohl být svému okolí užitečný 
a prospěšný… Petr Zakopal,

 vedoucí oddělení 
 krizového řízení

Zeleň ve městě: výsadba i údržba se přizpůsobují klimatu
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Společně jsme to zvládli

v záplavě vlčích máků. Jedna z květnatých louček zdobí také příjezdovou cestu do 
centra města v ulici Komenského.  Foto: Šárka Šarmanová

Na jedné straně se město potý-
ká se stížnostmi občanů, že je 
tráva přerostlá, na druhé straně 
čelí kritice jiné části občanů, že 
časté sečení trávy je neekolo-
gické. Všem názorům ale nejde 
vyhovět. Pracovníci technických 
služeb se snaží udržovat zeleň 
vyváženě.

Technické služby Otrokovi-
ce mají na starost celkem 80 ha 
travnatých ploch. Tyto plochy jsou 
z pohledu intenzity údržby rozdě-
leny do tří kategorií.

První kategorie představuje 
centrální plochy, což jsou například 
parky, náměstí, okolí základních 
a mateřských škol. Tyto plochy se  
sečou nejintenzivněji, přibližně 
5–8x ročně v závislosti na průbě-
hu počasí. Do 2. kategorie spadá 
tzv. sídlištní zeleň, která je sečena 
s ohledem na počasí asi 3–5x ročně. 
Poslední kategorií jsou lesoparky, 
zeleň kolem komunikací mimo 
centrum města a okrajové části 
města, a ty se sečou 2–3x ročně.

„Při seči musíme reagovat na 
prohlubující se sucho. Nejin-
tenzivněji sečeme na jaře, kdy tráva 
roste nejvíce, dále pak na podzim  
v měsících září a říjnu. Přes léto, kdy 
přetrvává suché počasí, seč výraz-
ně omezujeme,“ vysvětlil jednatel 
Technických služeb Otrokovice 
Vladimír Plšek.

V současné době ve společnosti 
rezonují názory na omezování se-
čení z důvodu zpomalení výparu 
vody z půdy. „Sečení v obydlených 
lokalitách však nelze omezit úplně, 
protože v trávnících se vyskytují 
vedle žádoucích travin také nej-
různější druhy vytrvalých bylin 
a plevelných trav, které právě  
v suchém letním období dominují. 
Tyto rostliny mohou způsobovat 
alergie, hostit parazity a nepůsobí 

zrovna pěkným dojmem. A to je 
důvod, že i v letních měsících je 
nutno v omezené míře travnaté 
plochy udržovat,“ upozornil dále 
jednatel.

V okrajových částech města jsou 
lokality, které jsou ponechány jako 
klasické louky, což umožňuje vy-
růst a vykvést typickým lučním 
bylinám. Tato místa jsou sečena 
maximálně dvakrát za rok. „Tím 
podporujeme výskyt hmyzu, na-
příklad brouků a motýlů. V tom-
to režimu je udržována například 
lokalita Dubnická, některé příkopy 
a okraje polních cest mimo město, 
lesopark na Štěrkovišti apod.,“ 
vyjmenoval Vladimír Plšek s tím, 
že právě zde se objevuje nejvíce 
rozporů mezi občany. Jedna část 
obyvatel si stěžuje na to, že se tráva 
v těchto lokalitách neseče a vysky-
tují se tam klíšťata a komáři, a zcela 
opačný názor pak mají ekologicky 
zaměření občané.

Na podporu ubývajícího hmyzu 
se v některých lokalitách lesoparků 
zakládají tzv. broukoviště. Kmen 

pokáceného stromu se ponechá 
ležet na místě, aby se v něm mohly 
vyvíjet larvy brouků a jiného hmy-
zu. Kromě toho jsou v Otrokovicích 
menší plochy, které jsou udržová-
ny jako tzv. květnaté loučky. To 
jsou místa, kde na jaře vykvétají 
cibuloviny (zejména narcisy) a po 
jejich odkvětu tam přes léto vyrůstá 
květnatá louka obsahující nejen 
trávu, ale i kvetoucí byliny. Jedná 
se například o loučky v parku před 
sokolovnou, v ulici Komenského  
a v parku před Společenským do-
mem.

Trendem současné doby, který 
zkrášlí vzhled města a zároveň vy-
tváří příznivé podmínky pro hmyz, 
jsou tzv. letničkové záhony z pří-
mého výsevu. To znamená, že do 
připravené půdy je přímo vysévána 
pestrá směs letniček, které od jara 
do podzimu zdobí město. „Tyto 
záhony jsme založili např. u hasič-
ské zbrojnice, pod sokolovnou  
a v parku na Bahňáku,“ uzavřel 
Plšek. Romana Pastuszková,

 tisková mluvčí města

obchvat čeká další uzavírka, hotový by však mohl být o pár měsíců dříve
Otrokovice čeká další těžká do-
pravní zkouška. Bezmála dva 
měsíce bude totiž uzavřen sjezd 
z obchvatu směrem na Zlín, 
konkrétně od 7. července do 
druhé poloviny srpna. Veškerá 
doprava tak bude svedena do 
města. Informaci radnice obdr-
žela od investora stavby, kterým 
je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 Jedná se o Exit 32 ve smě-
ru od Přerova na Zlín. „Tato 
uzavírka souvisí se stavbou další 
části jihovýchodního obchvatu, 
který budou dělníci postupně 
propojovat s již hotovou seve-
rovýchodní částí,“ vysvětlila ve-
doucí dopravně-správního odbo-
ru Renáta Krystyníková.  

 Pro řidiče mířící do Zlína po 
dálnici D55 z Přerova to tak bude 
znamenat jedno. Projet již tak 
přetíženými Otrokovicemi. „Moc 
se za tyto komplikace omlouvá-
me. Jsme si vědomi toho, že se 
ve městě budou tvořit kolony.  
S velkou pravděpodobností se 
to bude týkat nejenom centra 
města, ale také ulice Objízdná,“ 
vzkázala všem šoférům Krystyní-
ková.

 Kdo se bude chtít vyhnout 
centru Otrokovic i případným 
kolonám, měl by zvolit jinou tra-
su. Například z dálnice D55 sjet 
na Holešov a v opačném smě-
ru, tedy od Uherského Hradiště, 
využít do Zlína trasu přes Bo-

huslavice u Zlína. Jak dále Rená-
ta Krystyníková naznačila, podle 
posledních informací by mohla 
být část jihovýchodního obchva-
tu D55 uvedena do omezeného 
provozu již příští rok v květnu, 
kompletně dokončený by měl být 
příští podzim.

 Stavba jihovýchodního ob-
chvatu Otrokovic, tedy další část 
dálnice D55, byla zahájena na 
začátku října 2018. Obchvat je 
dlouhý 3,1 kilometru. 

Od roku 2021 by měl zcela 
odvést tranzitní dopravu mimo 
město. Náklady na celou stavbu 
činí 710 milionů bez DPH. Zho-
tovitelem stavby je společnost 
Eurovia. (šar)
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krátce z města

Sledujte zprávy z města také na tvS

Zpravodajství z Otrokovic můžete pravidelně sledovat na televizní 
stanici TVS. Zprávy jsou vysílány v rámci dvou bloků, které běží 
od pondělí do pátku vždy v celou hodinu. Premiéra je v 17 hodin.  
O víkendu se vysílá souhrnné týdenní zpravodajství v rámci Magazínu 
Zlín/Otrokovice, kde se objeví všechny reportáže z Otrokovic vysílané 
v daném týdnu. Premiéra je v sobotu ve 14.45 a repríza pak každou 
další sudou hodinu, tedy v 16.45, 18.45 atd. Reportáže lze sledovat 
také na webu města Otrokovice v záložce Televizní zpravodajství  
z Otrokovic umístěné v pravém sloupci a postupně jsou zveřejňovány 
také na Facebooku města Otrokovice. 

Měsíčně o osmdesát korun  
více zaplatí rodiče dětí, které 
budou v příštím školním roce 
navštěvovat jedno z pracovišť 
Mateřské školy Otrokovice 
(MŠO). Za zvýšením školného 
stojí postupný růst nákladů. 
Rodičům se však tato částka 
za předškolní vzdělávání  
v rámci slevy na dani vrátí.

Aktuálně rodiče platí na jedno 
dítě umístěné v Mateřské škole 
Otrokovice měsíčně 720 korun, 
od příštího školního roku se tato 
částka zvýší na rovných 800 korun. 
„Skutečné neinvestiční náklady na 
dítě jsou ve výši 1 645 korun mě-
síčně. Necelou polovinu zaplatí ro-

diče. Ti si ale od MŠO mohou začát-
kem roku 2021 vyžádat potvrzení  
o výši úplaty zaplacené za rok 2020. 
Na základě tohoto potvrzení si pak 
mohou uplatnit vrácení úplaty 
při ročním zúčtování daně nebo 
při podání daňového přiznání,“ 
vysvětlila ředitelka MŠO Magda 
Zycháčková. Za zvýšením nákla-
dů provozu školky stojí zejména 
rostoucí ceny energií. Docházka dí-
těte v posledním ročníku (povinné 
předškolní vzdělávání) je samozřej-
mě dle zákona bezplatná.

Mateřská škola Otrokovice má 
celkem 7 odloučených pracovišť 
a Oddělení pro děti ve věku od  
1 do 3 let. „Platba v tomto oddělení 
je specifická. Její výše je stanove-

na  podle skutečných nákladů, 
které v plné výši hradí zřizovatel. 
V současné době rodič zaplatí 
měsíční poplatek 2 500 korun, 
od příštího školního roku dojde  
k navýšení u rodin s výší ročního 
příjmu do 2,7 životního minima na 
3 000 korun a od příjmu 2,7 životní-
ho minima na 4 000 korun,“ uved-
la ředitelka. Na základě potvrzení 
od MŠO si i v Oddělení pro děti ve 
věku 1–3 let mohou rodiče uplatnit 
vrácení platby, ale pouze do výše 
minimální mzdy.

Od 1. září tohoto roku na-
stoupí do otrokovické mateřské 
školy celkem 151 dětí. Zatímco 
v jiných městech rodiče boju-
jí doslova o každé volné místo,  

v Otrokovicích bylo vyhověno 
všem dětem, potažmo jejich ro-
dičům.  „Jsem ráda, že jsme mohli 
vyjít vstříc všem rodičům a umožnit 
jim vrátit se bez problémů do za-
městnání a podpořit tak ekono-
mickou situaci otrokovických rodin. 
Z tohoto důvodu otevíráme další 
třídu na MŠ Hlavní 1159 (Trávníky), 
protože ne ve všech zařízeních bylo 
tolik volných míst. Proto jsou tyto 
děti umístěny na Trávníkách,“ sdě-
lila  dále ředitelka. Doplnila ještě, 
že  děti jsou do jednotlivých za-
řízení zařazeny vždy s přihlédnutím  
k umístění sourozenců v mateř-
ských a základních školách.
 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Školkovné bude od příštího školního roku nepatrně vyšší

Začala oprava silnice 
v ulici k. Čapka

Zářící halogeny, chraplavý zvuk 
benzinových motorů a hlavně 
nablýskané motorky. To vše v ku-
lise nočních ulic Otrokovic, Zlína  
a Slušovic. V sobotu 6. června v Ot-
rokovicích odstartovala noční jízda 
motorkářů s názvem Midnightride. 

Restart, Midnightride a Shut-
down. Tyto tři motorkářské akce se 
konají každým rokem v Otrokovi-
cích. Tu první letošní, která otevírá 
motorkářskou sezonu, byli pořa-
datelé kvůli koronaviru nuceni zru-
šit. O noční vyjížďku však příznivci 
naleštěných motorek již nepřišli.  
A že se na ni jezdci těšili, dokazuje  

i počet přihlášených. Noční pro-
jížďku po Zlínsku si nenechalo ujít 
na sto padesát milovníků motorek. 
K vidění byly různé mašiny, od těch 
nejmodernějších až po veterány.  
Jezdci se již od deváté hodiny za-
čali postupně sjíždět na parkoviště 
před Continental Barum. „Každý 
přihlášený účastník dostal pamětní 
nálepku, reflexní kšandy a letošní 
novinkou byl i alkoholtester,“ vy-
jmenovala vedoucí otrokovického 
odboru dopravně-správního Rená-
ta Krystyníková.  Úderem dvaadva-
cáté vyrazila  kolona za doprovodu 
policie z Otrokovic směrem na Zlín  

a skončila ve Slušovicích. Jejich 
noční spanilou jízdu si nenecha-
la ujít celá řada lidí, kteří je i přes 
pokročilou noční dobu přišli pod-
pořit a mávali jim na cestu.

Pokud vše vyjde podle plánu, 
mohou se motorkáři i jejich fa-
noušci těšit již 10. října na „Shut-
down“, který ukončí letošní sezonu. 
V případě nepřízně počasí budou 
stanoveny náhradní termíny.

Tyto preventivní akce pořádá 
město ve spolupráci se spolkem 
CzechBikers, Policií ČR a Besipem. 
Jejich principem je upozornit na 
bezpečnost na silnicích. (šar)

noční spanilá jízda Zlínskem přilákala více než stovku motorkářů

na srazu. Vyjížďka startovala v deset hodin večer. Foto: Renáta krystyníková 

ve světle reflektorů. Motorkáři jeli 
z Otrokovic přes Zlín a končili ve Slušovi-
cích.  Foto: Šárka Šarmanová

In
z

e
r

c
e

Více než jeden a půl milionu 
korun investuje v letoším roce 
město Otrokovice do opravy 
vozovky v ulici K. Čapka. Ko-
munikace je v havarijním stavu,  
a její oprava je tak nevyhnutelná. 
Stavební práce budou rozděleny 
celkem na dvě etapy. S první již 
dělníci začali.

Dotčená vozovka se nachází 
v zastavěném území města,  
v blízkosti průmyslového areálu 
u Technických služeb Otrokovice 
až po řadové garáže. „Stávající 
vozovka vykazuje značné poru-
chy a nerovnosti povrchu, který 
je v havarijním stavu. Komunika-
ce slouží jako přístupová cesta  
k okolním stavbám a jako propo-
jovací cesta s dalšími komunika-
cemi v dané lokalitě,“ vysvětlil Erik 
Štábl z rozvoje majetku města. 

Dělníci již začali v polovině 
června s rekonstrukcí první části 
úseku. „Ta je navržena od napojení 
na ulici Moravní po začátek úseku, 
kde je komunikace lemována po 
levé straně plechovým oplo-
cením,“ popsal dále Erik Štábl. 
Stavební práce by měly být ho-
tovy během tří měsíců. Město 
do opravy investuje přibližně 
1,7 milionu korun. S rekonstrukcí 
druhého úseku, který vede ko-
lem areálu Technických služeb 
Otrokovice (TSO), počítá město  
v příštím roce.

 Etapizace výstavby je řešena  
z důvodu nezbytnosti zajištění 
dopravní obslužnosti areálu TSO 
tak, aby byl příjezd zabezpe-
čen po celou dobu stavby vždy 
alespoň z jednoho směru.  (pas) 
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Již druhým rokem se Renata Zezul-
ková, která vystupuje se svou znač-
kou MarmelLady, řadí mezi nejlepší 
výrobce marmelád na světě. Dů-
kazem toho je i její zatím poslední 
úspěch v prestižní světové soutěži 
Original Marmalade Awards, kte-
rá se konala v anglické Cumbrii. 
Se svými dvěma výrobky natolik 
ohromila porotu, že jí udělila hned 
dvě ceny.

 Soutěž měla v letošním roce 
rekordní počet účastníků a tyto 
ceny dokazují, že její marmelády 
jsou skutečně prvotřídní. Do 15. 
ročníku soutěže se přihlásilo více 
než 3 tisíce účastníků ze 40 zemí 
světa. MarmelLady si nakonec od-
vezla bronzovou medaili za Citron 
s Becherovkou. 

Pomerančová marmeláda  
s rakytníkem zaujala porotu svým 
vzhledem, barvou, konzistencí, vůní 
a chutí natolik, že jí udělila rovnou 
zlatou medaili. Renata Zezulková 

tak navázala na loňský úspěch, 
kdy získala svoji první bronzovou 
medaili za pomerančovou marme-
ládu s kávou.„Mám velkou radost, 
že moje marmelády získaly ocenění  
v tak silné konkurenci z celého 
světa. Porota je složena z odborní-
ků v potravinářském průmyslu  
a o medailích mnohdy rozhodují de-
taily. Ocenění dokazuje, že zákazníci  
v našich skleničkách kupují oprav-
du kvalitní marmelády,“ uvedla 
Renata Zezulková. 

World‘s Original Marmalade 
Awards nejsou jedinou soutěží, 
kde výrobky paní Zezulkové bo-
dují. Na světové soutěži Great Taste  
v Londýně získala loni její marmeláda  
z červených grapefruitů s medem  
ocenění v podobě dvou hvězd. Me-
ruňkovo-angreštový džem s bílým 
rumem získal jednu hvězdu. Na 
domácí půdě získal její Meruňkový 
džem s karamelem ocenění Perla 
Zlínska.  (red)

v otrokovicích se vaří jedny z nej marmelád světa

Městské koupaliště zahájilo 
v pátek 12. června rekreační 
sezonu. Jeho otevření umožni-
ly letní teploty, které během 
víkendu dorazily do Otro-
kovic. Návštěvníci však musejí 
dodržovat opatření nařízená 
Ministerstvem zdravotnictví.

„Loni jsme začínali 4. června. 
Letos si letní teploty daly na čas  
a všichni se již nemůžeme dočkat, 
až sezona začne,“ uvedl Tomáš Mo-
rys, jednatel městské společnosti 
TEHOS, která koupaliště provozuje. 

Letošní začátek sezony je 
také poznamenán mimořádný-
mi opatřeními vydanými Minis-
terstvem zdravotnictví, která mají 
zamezit šíření Covidu-19. „Ná-
vštěvníci budou instruováni, aby 
mimo jiné u vstupu na koupaliště  

a  v  šatnách použili dezinfekci na ruce.  
V dávkovačích u umyvadel bude 
umístěno dezinfekční mýdlo. Dále 
je třeba, aby návštěvníci mezi sebou 
dodržovali odstup nejméně 2 metry, 
v takovém případě pak nebudou 

muset ve venkovním prostoru no-
sit roušku, stejně jako ve vodě,“ vy-
jmenoval dále Tomáš Morys. Roušku 
nemusejí mít také plavčíci a správci.  
Předepsané vzdálenosti budou vy-
značeny na zemi před pokladnou 

a před skluzavkou. Koordinovat 
zákazníky u výdejního okénka  
s občerstvením pak bude muset 
jeho nájemce. „Návštěvníkům kou-
paliště budeme za účelem občer-
stvení umožňovat přístup i do sou-
sedního Lanáčku,“ doplnil jednatel 
TEHOS.

Nejvíce zasáhne koupaliště opat-
ření, které limituje počet osob v are-
álu na 500. „Bohužel se může stát, že 
jakmile se tento počet naplní, tak 
další návštěvníky nebudeme moci 
vpustit, za což se předem omlouvá-
me. Od 22. června by měl být limit 
zvýšen na tisíc lidí, což by mělo být 
pro běžný provoz koupaliště dosta-
čující,“ sdělil Morys. Ceny vstupné-
ho na koupaliště a Rekreační oblast 
Štěrkoviště zůstávají stejné jako loni. 
 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Sezona koupání je tady. městské koupaliště zahájilo svůj provoz

 městské koupaliště otrokovice
celodenní vstupné 
dospělí    60 Kč
děti 6–15 let  20 Kč
vstupné – ZTP  10 Kč
děti do 5 let    zdarma
odpolední vstupné 
od 16.00 hod. 
dospělí   30 Kč
děti 6–15 let  10 Kč
předplatné 5 vstupů 
dospělí                  240 Kč
děti 6–15 let              80 Kč 

zvýhodněné vstupné
školy    10 Kč
vstupné 1 hod.    20 Kč
rodinné vstupné 
2 dospělí + 2 děti 140 Kč
2 dospělí + 1 dítě 120 Kč
1 dospělý + 2 děti   80 Kč
1 dospělý + 1 dítě   60 Kč

Rekreační areál Štěrkoviště
dospělí    30 Kč
děti 6–15 let   20 Kč
děti do 5 let   zdarma

aktuální cEník PRo Rok 2020

Už více než měsíc funguje  
v prostorách Městské polikliniky 
Otrokovice odběrová místnost, 
kde se mohou lidé nechat testovat 
na přítomnost viru Covid-19. Tuto 
službu zde nabízí společnost Vaše 
laboratoř a je určena pro samoplát-
ce. Testy si tedy lidé platí sami.

V současné době na virus 
Covid-19 testují nemocnice pou-
ze v případě, že mají lidé příznaky 
této nemoci a jsou odesláni na od-
běry praktickým lékařem či hygi-
enickou stanicí.  „Chtěli jsme proto 
vyjít vstříc lidem ze Zlínského kraje, 
kteří potřebují test například z dů-
vodu potvrzení do zaměstnání,  
kvůli cestě do zahraničí, kde testy 
vyžadují,  či prostě jen proto, že 
chtějí mít jistotu,“ vysvětlil jednatel 
společnosti Vaše laboratoře Jaro-
slav Loucký. Ve Zlínském kraji jde 
tak o jedno ze dvou odběrových 
míst, další je ve Valašském Meziříčí. 

Zájem o testování je po-
dle Louckého poměrně velký.  
„Denně navštíví laboratoř do 
třiceti lidí, kteří potřebují doklad 
o bezinfekčnosti,“ poznamenal 
dále jednatel s tím, že odběrové 
místo bude na poliklinice fungo-
vat do doby, dokud budou mít lidé  
o testování zájem. 

Odběrové místo je v budově 
A, od ostatních prostor je od-
děleno. Pro vstup je vymezen 
prostřední vchod z parkoviště. 
Odběry probíhají ve všední dny 
kromě čtvrtka  od 14 do 16 hodin. 
Zájemci o testování se musejí ob-
jednat předem. Výsledky obdrží 
do dvou pracovních dnů. Celková 
cena za testování, včetně vystavení 
certifikátu, je 1 956 Kč.  (šar)

otrokovická poliklinika 
testuje na covid-19 Generální oprava lávky přes řeku 

Moravu ve směru na Žlutavu bude  
v letošním roce kompletně dokon-
čena. Oprava byla rozdělena na dvě 
části v rozmezí dvou let. Část lávky 
přes suchý poldr již byla opravena  
v roce 2019. Práce na její druhé části 
přes řeku Moravu začnou letos ke 
konci června s předpokládaným 
dokončením v polovině září. 

„Nyní ještě není znám přesný 
termín, během něhož dojde  
k úplnému uzavření této části 
lávky. Ten bude s dodavatelem 
stavby ještě upřesněn, přičemž 
informace o uzavírce bude zve-
řejněna na místě stavby s časovým 
předstihem,“ uvedl Erik Štábl z od-
boru rozvoje města.

V uplynulých letech byly na láv-
ce provedeny dílčí drobné opravy, 
které však nemohly zabránit po-
škozování nosné konstrukce. Před 
generálním zásahem vykazovala 
známky značného poškození.

Stavební práce spočívají pře-
devším v kompletní opravě části 
lávky pro pěší přes řeku Moravu  
v části nad řekou Moravou. Jedná se 
o lávku, která se nachází v blízkosti 
areálu Technických služeb Otro-
kovice s přímým napojením z ulice  
K. Čapka, následně lávka překo-
nává inundační území, řeku Mo-
ravu a ústí na druhé straně smě-
rem na Žlutavu. Oprava druhé části 
lávky vyjde na bezmála 3,5 milionu 
korun. (pas)

Po lávce přes moravu se lidé projdou ještě letos
Zajímavost

Díky třídění odpadů  
získalo město 2 miliony
Za rok 2019 zvládli obyvate-
lé Otrokovic vytřídit přes tisíc 
tun odpadu. Pomáhají tak še-
třit životní prostředí a přispěli 
tímto způsobem za minulý rok 
téměř 2,25 milionu korun do roz-
počtu města. Finanční odměnu 
získává město za tříděný odpad 
od společnosti EKO-KOM.

 „Finanční prostředky se pou-
žijí například na zlepšení systé-
mu sběru odpadů ve  sběrných 
dvorech,“ uvedl vedoucí eko-
nomického odboru Jaroslav 
Dokoupil. V Otrokovicích jsou 
sběrná místa přizpůsobena na 
třídění papíru, plastu, skla a ná-
pojových kartonů. Ve sběrných 
dvorech je možné odevzdat  
i kovy a použité kuchyňské oleje.

 V roce 2019 bylo díky recyk-
laci a využití papíru, plastů, 
skla, kovů, nápojových kartonů 
a dalších komodit v rámci třídě-
ného sběru a využití odpadů  
v systému EKO-KOM uspořeno 
21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba 
tolik, kolik v průměru spotřebuje 
za rok více než 332 domácností. 
V případě tolik diskutované-
ho globálního oteplování při-
spěl systém tříděného sběru 
a využití odpadů EKO-KOM ke 
snížení emisí o 922 540 tun CO² 

ekvivalentu.
„Děkujeme, že myslíte na 

životní prostředí a třídíte od-
pad,“ uvedla Anna Pšejová, ve-
doucí odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Otrokovice.  
 (pas)
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Kdo se alespoň trochu vyzná  
v módě, tomu není jméno 
Zuzana Kubíčková určitě cizí. 
Tato sympatická rodačka  
z Otrokovic patří již několik 
let mezi českou návrhářskou 
špičku. V roce 2012 získala cenu 
Módní návrhář roku, kterou 
uděluje Akademie designu ČR.

 Momentálně žijete více v Praze. 
Jak často se vám podaří zavítat do 
vašeho rodného města?     
Do Otrokovic jezdíme minimálně 
jednou měsíčně.  Bydleli jsme a do-
sud mí rodiče žijí na Baťově, kam se 
ráda vracím.

Na kterou základní školu jste 

chodila a jaká jste byla žačka?
Chodila jsem na Mánesku, řekla 
bych, že jako žák na základní škole 
jsem nebyla žádné terno. Moje láska 
ke studiu se prohloubila až na vysoké 
škole. 

Projevoval se nějak talent už ve 
výtvarné výchově? 
Výtvarná výchova byla můj nejob-
líbenější předmět, ve volném čase 
jsem trávila hodně času tím, že jsem 
si kreslila.

Kdy se vůbec objevilo vaše na-
dání pro módu?
Nadání chápu jako pasivní věc, 
něco, co nám je dáno, aniž bychom 
se sami o to zasloužili. Tak si říkám, 
že ten kreativní duch ve mně asi byl  

vždycky. Souhra okolností, studium, 
soustředěná a vytrvalá práce kul-
tivují nadání a dávají mu konkrétní 
rozměr v praktickém životě. Hlavní 
je touha učit se, poznávat nové věci 
a bavit se tím.

Pamatujete si, co prvního jste 
vytvořila?
To už si nepamatuju, ale určitě to 
byly nějaké šaty na panenku, s po-
mocí babičky.

Kdo vás vůbec naučil šít? 
Sama, nebo jste se dívala 
mamince či babičce pod 
ruce?
Když jsem byla malá,  
k šití jsem se moc ne-
hrnula, bavilo mě spíš 
kreslit a vymýšlet si. Moje 
babička byla švadlena, pradě-
deček dámský krejčí, druhá praba-
bička šila kostýmy pro divadlo, ale 
pro mě to bylo moc složité a hlavně 
zdlouhavé, na to nebyl čas. Zákla-
dy šití jsem se tedy naučila až na 
Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Uherském Hradišti. 

Jaké byly vaše začátky?
Po ukončení studií na Umprum  
v Praze jsem se na čas přestěhova-
la do Itálie, abych se zase vrátila  
a v roce 2012 jsem si založila malou 
dílnu na Praze 1. Do té doby jsem 
pracovala doma a to bylo trochu 
únavné, protože jsem pracovala 
prakticky pořád. Přesunutím se do 
dílny jsem si vytvořila pravidelný 
řád, učila se organizovat si čas  
a práci. Zpočátku, asi tak rok, jsem 
všechno šila sama s občasnou po-
mocí stážistů, kamarádek a zná-
mých. Postupně jsem si získávala 
důvěru zákaznic, začala spolupra-
covat s krejčovými a dnes máme 
pěkný ateliér na Vinohradech, můj 
tým tvoří 7 lidí včetně mě.

Rodiče vás podporovali, nebo 
se vás snažili nasměrovat jinam?
Vždy mě podporovali, nikdy mě od 
ničeho neodrazovali.

Jak se vám podařilo prosadit 
se? Přece jen, jsme malá země  
a konkurence je velká všude, 
zvlášť v módě.
Je to jako v každém jiném řemesle, 
shrnula bych to do pár bodů – tvořit, 
prezentovat, nebát se dělat občas 
odvážné kroky, vážit si svých spolu-
pracovníků a hlavně zákazníků.
Napadlo by vás někdy, že se 
dostanete až takto daleko?
Navrhovat a tvořit, podpořit ženy 
v tom, aby se cítily dobře, byl vždy 
můj sen. Dělala jsem všechno se 
záměrem, aby se tato záliba stala 
kořením mého života. Samozřejmě 
jsem nevěděla, co bude mojí pra-
covní náplní, ale toužila jsem dělat 
něco, co mě baví, a to je podstatné.

Je mezi českými návrháři cítit  
„konkurenční boj“ ?
S většinou pražských návrhářů se 
znám osobně, protože se potkává-
me na přehlídkách, foceních nebo 
u jiných příležitostí. Naše vztahy 
jsou normální, každý děláme něco 
jiného, máme rozdílnou klientelu. 
Co se týče osobní roviny, o nějaké 
nevraživosti nemůže být řeč, zdravá 
a profesionální konkurence tam je, 

beru to jako důkaz, že svoji práci 
bereme vážně.

Jakým způsobem 
sháníte inspiraci?
Jako každý člověk, který 
žije tvůrčím způsobem, 

se považuju za takovou 
„houbu“, která nasakuje 

vše, co vidí, co prožívá. Není to 
úplně vědomý proces, je to něco 
přirozeného, co nedokážu vysvětlit. 
Ale když pracuju na základě něja-
kého zadání, mám svoji metodiku, 
kdy dané téma nastuduju a začnu 
ho rozvádět po svém.

Stává se vám někdy, že jste kli-
entce ušila model, který se jí ne-
líbil? 
Taková situace se mi zatím ne-
stala, protože s klientkami jejich 
modely probíráme předem  
a během zkoušek ladíme vše do de-
tailů tak, aby se cítily dobře. Vše se 
tvoří s ohledem na příležitost, pro 
kterou jsou šaty určeny, na osobnost 
nositelky a samozřejmě na její po-
stavu.

V čem sama nejraději chodíte 
oblékána?
Potrpím si na kvalitní materiály  
a dobrý střih. Dávám přednost 
šatům a sukním před kalhotami. 
Samozřejmě záleží především na 
tom, jestli jsem doma, v práci, nebo 
večer v baru.

Zuzana kuBíČková
Věk: 36
Rodné město: Otrokovice
Nyní žije v:  pražských Dejvicích
Rodinný stav: vdaná
Vystudovala: Vysokou školu 
Uměleckoprůmyslovou v Praze 
(UMPRUM)
Zahraniční stáže: Paříž, ÉSAA Du-
perré, Reykjavík, Academy of Arts
Získaná ocenění: Czech Grand 
Design 2012 Módní designér roku
Oblíbená barva: zelená
Nejoblíbenější jídlo: Melanzane 
Parmigiana (zapečený lilek)
Záliby, koníčky: cestování, cizí 
jazyky, koncerty a vysedávání  
v kavárnách
Naopak nemám ráda: kolektivní 
sporty
Životní motto: Hlavně že se niko-
mu nic nestalo

navrhovat a tvořit, podpořit ženy v tom, aby se cítily dobře, byl vždy můj sen

v ateliéru. Zuzana Kubíčková o sobě tvrdí, že je optimistický člověk, který často 
jedná intuitivně. 

Spolupráce. Její modely obléká celá řada známých osobností, včetně herečky Táni 
Pauhofové. Ta se stala tváří jejích dvou kolekcí podzim/zima 2015/16 a jaro/léto 2016.
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A co byste si naopak na sebe 
nikdy nevzala?
Nic takového si nedovedu teď vy-
bavit, asi bych oblíkla všechno, ale 
nevyšla bych mezi lidi :)

Máte za sebou řadu úspěchů. 
Který považujete za ten největší?
Že můžu dělat práci, která mě baví, 
že mám kolem sebe velmi schopné 
a spolehlivé lidi, s nimiž můžu pra-
covat a že vždy můžu najít bezpečné 
útočiště ve své rodině. Ten poslední 
bod ale nepovažuju za svůj úspěch, 
to je spíš štěstí.

Navrhujete pro řadu význam-
ných osobností. Jak taková spolu-
práce probíhá?
Většinou se známe osobně a spolu-
práce vyplyne přirozeně, tak to je 
nejlepší, protože cítím, že důvěra je 
oboustranná. Nebo mě osloví sty-
lista, který danou osobnost obléká, 
pak je to taky dobré, víc hlav víc ví  
a je to zábava.

S kým se vám spolupracovalo 
nejlépe a na koho ráda vzpomí-
náte?
Moc hezky se mi spolupracuje  
s Janou Kirschner, Janou Strykovou, 
Janou Plodkovou, Jitkou Čvanča-
rovou, Jitkou Schneiderovou, Ka-
tarínou Kubošiovou alias Katarzií, 
Olgou Menzelovou, Táňou Gregor 
Brzobohatou, Táňou Pauhofovou, 
Terezou Maxovou, všechny jsou moc 
krásné a je radost je oblékat.

Vaše modely mohli lidé vidět 
například na porotkyni Super-
Star Monice Bagárové. Jak moc 
náročné bylo tvořit šaty pro tuto 
nádhernou zpěvačku, která soutěž 
moderovala v době těhotenství?
Stylista Filip Vaněk, který obléká 
všechny hvězdy v SuperStar, mě 

oslovil na podzim loňského roku  
a vše jsme předem probrali. Vzhle-
dem k tomu, že Monice rostlo bříško, 
museli jsme model vždy rozpra-
covat, zkoušet dva dny před natá-
čením, aby bylo vše tak, jak má být.

Oblékáte i svou vlastní rodinu?
Málo. Jak se říká: „Kovářova koby-
la chodí bosa.“ Mému muži šijeme 
košile, pyžama a župany – věci, které 
jsou docela jednoduché.

Jak dlouho trvá, než se návrhy 
modelů dostanou ve finální podo-
bě na předváděcí molo?
Na každé kolekci pracujeme při-
bližně čtyři měsíce. Když tvoříme 
individuální zakázku pro klientku, 
trvá to dva týdny až dva měsíce, zá-
leží na naší vytíženosti a složitosti 
modelu.

Testujete své modely nejprve 
sama na sobě?
Ano, je pro mě zásadní, abych 
mohla za naše modely ručit vlastní 
zkušeností. Dlouho jsem směřovala 
k tomu, že oblečení už skoro neku-
puju, nosím vlastní nápady, po-
sledních pár let se mi to daří.

Pokud máte čas, čemu se ráda 
věnujete?
Mám ráda hudbu a chodím na kon-
certy v malých klubech. Můj muž je 
hudebník, tak si často chodím po-
slechnout, jak hrají… Divadlo mě 
taky baví, ale nedaří se mi chodit 
tak často, jak bych si představovala. 
Abych se udržela ve fyzické formě, 
jednou až dvakrát týdně chodím 
cvičit. Jednou týdně mám lekci 
francouzštiny, abych se nějak udr-
žovala intelektuálně. Zároveň ne-
mám vůbec problém s tím, že ve 
volném čase nedělám vůbec nic  
a celý den strávím u Netflixu.

Jak vypadá váš běžný den?
Probudím se kolem sedmé hodiny 
ráno, když mám dobrý den, tak si 
krátce zacvičím, dám si snídani a na 
devátou hodinu jdu do ateliéru, tam 
většinou pracuju do sedmi hodin 
večer. Pak jdu domů, kde si dáme 
večeři, telku, u které usnu, a tak to 
jde zhruba stejně celý týden, někdy 
i víkend.

Měla jste někdy období, kdy jste 
chtěla se svojí prací „seknout“ a jít 
dělat něco jiného? 
To mě zatím nikdy nenapadlo. 

Tak jako je pro mě součástí kaž-

dé kabelky tužka, bývají v té vaší 
například nůžky nebo například 
skicák, kam byste si rychle načrtla 
nějaký nápad?
To ani ne, spíš s sebou nosím vzorky 
látek, krajek a všeho možného. 
Všechno ostatní si nosím v hlavě.

Kdo je pro vás největším vzo-
rem?
Z pracovního pohledu je mi vzorem 
každý člověk, který vyniká ve svém 
oboru. Mám kolem sebe spoustu 
šikovných a inspirativních lidí, od 
kterých se mám co učit, a to mě moc 
těší.  Šárka ŠaRmanová

v ateliéru. Zuzana se v hojné míře věnuje zakázkové tvorbě, její zákaznice nejčastěji 
přicházejí pro svatební či společenské šaty.

Přehlídka. Zuzčiny modely lichotí ženským křivkám. Každý její návrh je propra-
covaný do nejmenších detailů.  Snímky: archiv Z. kubíčkové

Jako marilyn monroe. Pro Taťánu Gregor Brzobohatou vytvořila Zuzka tyto 
krásné plesové šaty, které si modelka vzala na 9. ročník Plesu jako Brno.
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PŘEDPRODEJ: PO-PÁ 8.00-17.00, SO 8.00-12.00
Tel.: 571 118 103, 724 411 148, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

PROGRAM | červen/červenec

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

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN: 22. 8. LETNÍ BAZÁREK, 29. 8. SRPNOVÁ NOC – REFLEXY, 30. 8. NÁMĚSTÍ 2020 – SPLÍN + GADŽE + HOSTÉ

TÁBOROVÉ LÉTO NA SLUNÍČKU

ZDENĚK MARÁŠEK – SVĚT BAREV

vstup

volný

Letní pobytové a příměstské tábory DDM Sluníčko Otrokovice v roce 2019 připo-
mene barevná výstava v prostorách baru velkého sálu. Pojďte nahlédnout, jaké bylo 
táborové léto na čtyřech pobytových a dvanácti příměstských táborech se Sluníčkem.

Výstava „Svět barev“ bude zahájena v pondělí 15. června v 18 hodin za účasti autora. 
ZDENĚK MARÁŠEK je uherskohradišťský rodák. Od roku 1964 žije v Otrokovicích. 
Jeho obrazy vyjadřují výtvarný temperament, momentální nápady a nálady.

ŽENSKÁ KRÁSA

TERARISTICKÝ VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA  

HOBBY BURZA

Výstava obrazů amatérské otrokovické malířky Miluše Slezákové. K malování se vrátila 
až v důchodovém věku. Svými obrazy zachycuje nejčastěji romantické a poetické portréty 
žen a dívek, vyjadřující i symboliku ročních období. 

Na programu: výstava a prodej bezobratlých živých i preparovaných živočichů (pavouci, 
štíři, brouci, motýli, strašilky), obojživelníků (mloci, žáby), plazů (hadi, želvy, ještěři), ry-
biček, drobných savců, rostlin, krmení pro terarijní zvířata, chovatelských potřeb, odbor-
né literatury atd. Akci pořádá Hobby Otrokovice.

Setkání sběratelů všech oborů. Nebudou chybět mince, papírová platidla, pohlednice, 
poštovní známky, starožitnosti, hračky, minerály, odznaky, zápalkové etikety, fotogra� e, 
LP desky, pivní tácky, kuriozity a mnoho dalšího. Abecedně shrnuto – na své si přijdou 
milovníci aforismů i žvýkačkových obalů. Akci pořádá Hobby Otrokovice.

9. 6.
–

30. 6.

15. 6.
–

12. 7.

1. 7.
–

31. 7.

sobota

11. 7.
9–13 hod.

neděle

12. 7.
8–13 hod.

vstupné
30 Kč
děti do 6 let 

ZDARMA

vstup

volný

vstup

volný

vstup

volný

vstup

volný

MALOVÁNÍ

OTROKOVICKÉ HUDEBNÍ LÉTO  

Společná výstava členek Akademie 3. věku při Domu kultury v Uherském Hradišti. Vý-
tvarný kroužek, vedený akademickým malířem Miroslavem Malinou, je zaměřený na vy-
užití volného času seniorů – členů Akademie 3. věku. Vernisáž s hudebním doprovodem 
v pondělí 13. 7. od 18 hodin. Výstava potrvá do 16. 8. 2020. 

Čtyřdenní venkovní akce pod širým nebem pro celou rodinu. Program v parku před Spo-
lečenským domem, v Kvítkovicích u kostela sv. Anny a na modelářském letišti Bělov. Čeká 
nás promítání známých a oceněných hudebních � lmů pod širým nebem, k tomu vystou-
pení regionálních kapel a hostů, program pro děti, folk-blues-country paráda, dechová 
hudba. Bonusem a zároveň i novinkou bude dvoudenní gastro-festival v parku. Otroko-
vické hudební léto organizujeme letos výjimečně jako náhradu za zrušený tradiční 
festival OLS 2020, který kvůli vládním nařízením v současné době pořádat nemůžeme.

pondělí

13. 7.
18 hod.

23. 7.
–

26. 7.

vstupné
40 Kč
děti do 6 let 

ZDARMA

velký sál

velký sál

velký sál

velký sál

velký sál

prostory 
BESEDY

prostory 
BESEDY

foyer 
kinosálu

bar
I. patro

Městská 
galerie

Městská 
galerie

open
air

Regionální kapely zahrají vždy v neděli od 16.30 do 20 hod.

5. ROČNÍK LETNÍHO CYKLU KONCERTŮ NA NÁMĚSTÍ PŘED BESEDOU

MIX DANCE / ZUŠ OTROKOVICE / BRATŘI GÁBOROVI / DUNDEE & FRIENDS
Další pohodový hudební podvečer na náměstí před Besedou. Na úvod 
se představí děvčata z tanečního kroužku Mix Dance při DDM Sluníč-
ko, dále nadějní zpěváci a zpěvačky ze ZUŠ Otrokovice pod vedením 
Jany Lukášové, bratrské duo Dominik a Richard Gáborovi a poté vy-

nikající pop-bluesová kapela DUNDEE & FRIENDS v sestavě: Miloš 
„Dundee“ Navrátil – kytara, zpěv, Vojtěch Palisa – saxofon, Petr Ho� -
mann – el. kytara, Michal Sládek – basová kytara, Libor Jandík – bicí, 
perkuse.

NEDĚLE

28. 6.
16.30 hod.
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Vstupenky již nyní k zakoupení v předprodeji (TIC) Otrokovické BESEDY

PŘIPRAVUJEME
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SPolEČEnSká kRonIka

Dne 11. května uplynuly 2 roky, co nás navždy opustil 
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan ludvík 
ŠmIGuRa. S láskou vzpomíná rodina.

Jak jsi v klidu žil, tak jsi v tichu odešel. Dne 12. května by se 
dožil mgr. Zdeněk vavRuŠa 87 let. Zemřel před rokem, 
po 57 letech manželství. S láskou vzpomínají manželka, 
syn s rodinou a sestra s rodinou.

Vydala ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek 
jsi nechala dokořán. Dne 3. června by se dožila 68 let paní 
helena JavoŘíková. S láskou vzpomíná rodina.

Kdo žil v srdcích, nezemřel, jen odešel do stínu. Dne 4. červ-
na jsme si připomněli nedožité 74. narozeniny a 4. výročí 
úmrtí paní naděždy PERÚtkové. Za tichou vzpomínku 
děkují dcery Marcela a Markéta s rodinami.

Dne 5. června uplynul 2. smutný rok od úmrtí naší milované 
manželky, maminky a babičky, paní Jany Dohnalové.  
S láskou vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Dne 12. června uplynulo 20 let, co doběhl svůj pozemský 
běh muDr. Josef PoDmolík. Děkuje manželka Eliška  
a děti s rodinami.

Dne 12. června uplynulo smutných 25 let, kdy nás opustil 
pan miroslav REktoŘík. S láskou vzpomíná manželka 
Anděla, syn Tomáš a celá rodina. Děkujeme všem, co vzpo-
menou s námi.

Dne 14. června uplynul první smutný rok od úmrtí našeho 
dědy, otce a syna Štěpána kRamla. Za tichou vzpomínku 
děkujeme všem.

Dne 16. června by se tatínek arnošt SchmIDt dožil 90 let. 
S láskou vzpomínají děti.

Kytičku květů Ti můžeme jen na hrob dát a se slzami v očích 
vzpomínat. Dne 18. června jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí 
pana tomáše ŽElEZníka. S láskou vzpomíná manželka  
a děti s vnoučaty.

Dne 18. června uplynulo 9 let, kdy odešel od všech, které 
měl rád a kteří měli rádi jeho, pan Zdeněk hRBáČEk. Stále 
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dnes, 19. června, je tomu 10 let, kdy nás navždy opustil 
pan václav vRZala. S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Jarmila a děti Václav, Monika 
a Andrea s rodinami.

Dnes, 19. června, jsou tomu 2 smutné roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan Zdeněk tomaŠtík. S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka Zdeňka, syn Martin a dcera Ivana s rodinami.

Dne 22. června si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí 
pana Radka DuDy. Vzpomínají kolegové z Otrokovické 
BESEDY.

V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 22. června uply-
ne 15 let, co nás opustila naše dcera markéta vavRuŠová. 
Dne 23. června by se dožila 43 let. S láskou a úctou vzpo-
mínají rodiče a bratr s rodinou.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, nám jen vzpomínky zane-
chal. Dne 26. června by oslavil 50. narozeniny Ing. Přemysl 
novotný. Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpo-
mínku.

Dne 27. června uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, manžel, dědeček, bratr a kamarád, pan 
Pavel klImt. Za tichou vzpomínku děkují manželka, děti 
a sestra s rodinou.

Dne 27. června si připomeneme 3. smutný rok, kdy nás 
navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní 
Zdenka JuRáková. S láskou na Tebe vzpomíná dcera  
s celou rodinou.

Odešli, ale v našich srdcích zůstávají. V březnu 
by se naše maminka Blažena ZvoníČková 
dožila 93 let a dne 29. června tatínek Stanislav 
ZvoníČEk 100 let. Vzpomínají dcery s rodi-
nami.

Čas plyne a nevrací, co vzal, však v našich srdcích a vzpomín-
kách žiješ dál. Dne 30. června by se dožila 90 let paní Růžena 
BlahoŠová. S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 2. července by se dožil náš milovaný manžel a tatínek, 
pan karel DokouPIl, 90 let. Vzpomeňte s námi.

Dne 3. července uplyne 5 smutných let, co nám navždy 
odešel pan Josef koStka. Stále vzpomíná maminka, sest-
ra a synovec. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Hvězdy vám nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíte, už 
není naděje. Prázdný je domov, smutno v něm, cestička ke 
hřbitovu zůstala jen. Dne 3. července vzpomínáme 4. vý-
ročí úmrtí naší dcery a sestry Ivy PŘIkRylové a 25. srpna 
4. výročí úmrtí naší dcery a vnučky Julinky maŠláŇové. 
Nikdy nezapomeneme. Rodina Přikrylova a Mašláňova

Dne 16. července uběhne 30 let od úmrtí manžela Josefa 
PanáČka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, 
syn Jiří a dcera Lenka s rodinami

Čas plyne, vzpomínky v srdci zůstanou. Dne 24. července 
uplyne rok, kdy po těžké nemoci ukončil svůj život můj 
manžel, tatínek, dědeček, pan Josef PRIEloŽný. S bolestí 
v srdci vzpomíná manželka a rodina Prieložná.



městská policie otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovní pozice strážník. 
Pracovní poměr: na dobu určitou, nástup 1. 10. 2020 (dohoda  
o nástupu možná), po zapracování na dobu neurčitou

nabízíme:
5. platovou třídu při nástupu, po splnění stanovených odborných před-
pokladů 8. platovou třídu, trvalé vzdělávání, příspěvek na stravování, 
příspěvek na prevenci a posílení zdraví, příspěvek na rehabilitace  
a masérské služby, program na podporu zdravého životního stylu

výběrové řízení obsahuje:
• testy tělesné zdatnosti
• speciální psychologické vyšetření (testy)
• pohovor s výběrovou komisí

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo bydliště
• číslo občanského průkazu
• souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení
• kontaktní spojení (telefon, e-mail)
• datum a podpis

k písemné přihlášce nutno doložit:
• životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, od-
borných znalostech a dovednostech 
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• čestné prohlášení podle §4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 15. 7. 2020  
v obálce označené heslem „VŘ strážník MP“ na adresu:
Městská policie Otrokovice
Ing. Tomáš Gromus – velitel MP
nám. 3. května 1341, 765 23 Otrokovice

otRokovIcké novIny

BlahoPŘání

Kancelář Otrokovice-Baťov, tř. T. Bati 1556, Otrokovice 765 02

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
NONSTOP

www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Naši další pobočku najdete v Otrokovicích na Baťově 
u autobusového nádraží, nad Pizzerií Vassallo, hned vedle 
supermarketu BILLA, kde je možné i pohodlně zaparkovat.

Tel.: 774 759 574
Bezplatná linka: 800 12 12 11

výběrové řízení na strážníka mP otrokovice

uPoZoRnění!
Během letních prázdnin vyjde pouze jedno číslo otrokovických 
novin, a to 31. července.  Další vydání bude až v měsíci září. vzpo-
mínky pro měsíc srpen tak budou zařazeny do červencového, pří-
padně zářijového výtisku novin. Děkujeme.
Společenská kronika:  základní cena za  zveřejnění je 200  (a  více, dle 
délky textu) Kč vč. DPH/osoba. 
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
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Dne 23. května oslavil své 90. narozeniny pan Jaroslav  
ZImák. Do dalších let přeje vše nejlepší a hodně zdraví 
manželka Jarmila a dcera a syn s rodinami. Pusu posílají 
pravnuci Honzík, Kubík a Vašík.

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice Vyplatíme vám
 až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Potvrzení ekologické likvidace
email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

Drahomír Plšek,

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

SERvIS a montáŽ
Plynových kotlŮ

tel.: 777 052 866

tel.: 571 118 103

• Předprodej a rezervace vstupenek na 
kulturní akce Otrokovické BESEDY i jiných 
pořadatelů  

• Přístup na internet, kopírování, skenování

• občan České republiky 
• věk nad 18 let
• ukončená SŠ s maturitou
• bezúhonnost dle zákona 
  č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• spolehlivost dle zákona 
  č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
• zdravotní způsobilost dle záko-

na č. 553/1991 Sb., o obecní pol.
• dobrá znalost práce na PC
• komunikativní předpoklady  
 zvládání stresových situací, inici-
ativní a samostatný přístup k prá-
ci, vysoké pracovní nasazení
• řidičský průkaz skupiny B

PoŽaDavky

Téměř půl roku uběhlo od letošní 
Tříkrálové sbírky. Mnohé z vás jis-
tě zajímá, co nového se od té doby 
událo. Za zmínku stojí, že z celkové 
částky, která se ve sbírce vybere, 
zůstává 60 % přímo na Charitě.   
Z tohoto balíčku pak jde část 
peněz na projekty v jednotlivých 
službách a část je určena na pří-
mou podporu žadatelům z okolí 
Otrokovic, kteří potřebují pomoc. 
Takových žádostí jsme od po-
slední sbírky řešili hned několik. 

S prosbou o pomoc se na nás 
například obrátila paní, jejíž 
příběh nás velmi oslovil. Tato 
žena se stará o těžce postiženou 
dívku. Od svého úmyslu vzít si 
tuto dívku do péče byla paní 
od samého začátku zrazována  
s odůvodněním, že je jen malá 
pravděpodobnost, že se stav 
děvčete může změnit k lepšímu. 
Žena přesto neváhala a dívenku 
si vzala. 

Dnes je této dívce devět let, 
navštěvuje speciální základní ško-
lu. I přes svůj handicap (snížený 
mentální intelekt, Downův syn-

drom, operace srdce, těžká ne-
doslýchavost) může navštěvovat 
školu a být s vrstevníky. 

Pro silnou nedoslýchavost dívka 
již od svých dvou let používá spe-
ciální naslouchadla, která ale byla 
v současnosti již nevyhovující,  
a potřebovala tak naslouchadla 
nová. Jejich cena se pohybuje 
přes 50 000 korun, přičemž 
zdravotní pojišťovna hradí jen 
malou část. Maminka se na nás 
obrátila s žádostí o příspěvek. 
Rádi jsme této žádosti vyhověli  
a přispěli na doplatek.

Podle ohlasů z rodiny víme, 
že po pořízení naslouchadel se 
dívčin stav zlepšil. Podstatně lépe 
teď reaguje na podněty z okolí, 
což jí do budoucna může velmi 
pomoci jak doma, tak i ve škole.

Chtěl bych tímto vyjádřit podě-
kování všem našim dárcům i těm, 
kteří se každoročně na této sbírce 
jakkoli podílí. Díky vám můžeme 
přinášet pomoc tam, kde je to tře-
ba.  Jan Žalčík, 
 pastorační asistent 
 Charity Otrokovice

tříkrálová sbírka pomohla dívce k naslouchadlům 
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ÚDRŽBáŘSké PRácE vŠEho 
DRuhu v otRokovIcích 

a okolí 
Opravy: voda, elektro, malířské,  

natěračské, zednické, podlahářské 
práce. Práce na zahradě atd.

hoDInový manŽEl

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

Všichni jsme se moc těšili, až skon-
čí nařízená opatření a pro většinu  
z nás se znovu otevřou dveře naší 
trávnické školy. A dočkali jsme se. 
Jsme tady a jsme rádi. 

Sice se stále nemůžeme obe-
jmout, pohladit nebo potřást si 
rukou, ale to nevadí. Hlavně že 
jsme opět spolu. Zábavu a legraci 
si tak užíváme i přesto, že musí-
me dodržovat zvýšená hygienická 
opatření. 

První dny se nesly v duchu módní 
přehlídky roušek a i teď je pořád 
na co se dívat. Maminky ušily dě-
tem neuvěřitelné módní doplňky. 
Barvy, střihy, nápady, prostě krása.  
I naše paní vychovatelky byly z 
těch, které také od začátku šily 
nejen pro potřebné, ale navíc rouš-
kami zásobily všechny pracovníky 
naší školy. Tak se dospělí dají roze-
znat hned na první pohled. Paní 
učitelky mají se sovičkami, páni 
učitelé s námořníky, paní vychova-
telky nosí na obličeji partu roze-
smátých broučků a paní asistentky 
jsou zahaleny do kytiček. 

A co máme nového? Krásně 
upravené školní hřiště. Pod prů-
lezkami jsou měkké dopadové plo-
chy místo kamínků a na beton jsme 
dětem namalovaly zajímavé hrací 
prvky ke skákání a soutěžení. Děti 
si je už vyzkoušely a jejich nadšení 
a radost jsou pro nás největší od-

měnou. Chodby školy zdobí pře-
čalouněné nástěnky a my už se 
těšíme, až je nazdobíme našimi 
výtvory. Zatím si však hlavně hraje-
me a povídáme, protože máme co 
dohánět. 
 Za vychovatelky a děti ŠD
 Irena malíková

Letošní školní rok se určitě za-
píše do paměti náš všech. Nejen 
nás, učitelů, ale také našich 
žáků, jejich sourozenců, rodi-
čů, prarodičů.

 Nebudeme vzpomínat jen na 
to, jak jsme se v září po prázdni-
nách opět setkali, co jsme během 
prvního pololetí školního roku 
zvládli, ale především budeme 
vzpomínat na to, jak jsme téměř ze 
dne na den zůstali doma. Jak jsme 
se my, učitelé, museli rozloučit se 
svými žáky, kolegy, třídami, kabine-
ty. Jak se naši žáci museli rozloučit 
se svými učiteli, spolužáky. O to 
obdivuhodnější je, že se nám po-
dařilo z rozjetého vlaku nevystou-
pit, ale naopak úspěšně směřovat  
k vytyčenému cíli tak, abychom si 
na konci školního roku mohli říct: 
„Zvládli jsme to!“

V průběhu několika týdnů jsme 

objevili kouzlo moderních techno-
logií. I když je běžně využíváme ve 
svém každodenním životě, zapojit 
je do výuky bylo něco trochu jiného. 

A tak jsme mohli, na prvním  
i druhém stupni, sledovat sportovní 
dovednosti našich žáků, jejich zá-
pal při plnění úkolů do pracovních 
činností, jejich um při mluveném 
projevu v českém i anglickém jazy-
ce, hře na hudební nástroj či zpě-
vu. Slyšet po delší době pokroky 
prvňáčků při čtení bylo až dojemné 
a zážitky rodičů z domácího vzdě-
lávání nás často pobavily. Jako tře-
ba ten, když žačka první třídy mezi 
významy slova koruna kromě ko-
runy královské a platidla přiřadila  
i koronavirus.

Aplikace Microsoft Teams, Škola 
v pyžamu, Skype se pro nás staly 
vítanými pomocníky při vzájem-

né komunikaci, při seznámení  
s novým učivem a při opakování 
učiva již probraného. A v neposlední 
řadě také možností zjistit, jak se děti 
mají, jak situaci zvládají a zda ne-
potřebují s něčím pomoci. Ani na 
školním Facebooku život neustal, 
právě naopak!

Díky pandemii, která nás vytrhla z 
běžného života, si lze uvědomit, jaké 
štěstí máme, že můžeme chodit do 
školy, setkávat se s dětmi tváří v tvář, 
předávat jim své znalosti, zkušenosti. 
Chybějící kontakt s žáky jsme se sna-
žili vykompenzovat různými způso-
by – např. třídnickými online hodi-
nami, telefonáty, vytvořením knihy 
vzkazů nebo dopisem s drobným 
dárečkem, který děti objevily  
v poštovních schránkách. 

Nyní se náš školní život vra-
cí pomalu k normálu. Třídy se  
v omezeném počtu opět naplni-
ly žáky 1. stupně, kteří poprvé od 
března zasedli do školních lavic. 

Naopak ti nejstarší, deváťáci, dostali 
díky přípravě na přijímací zkoušky 
možnost se vrátit do prostředí, ve 
kterém strávili velkou část svého 
života. Věříme, že se probíhající-
mi konzultacemi z českého jazyka  
a matematiky budeme podílet na 
jejich úspěchu, a pomůžeme jim 
tak dostat se na tu střední školu, 
 o kterou mají zájem.

Velké poděkování patří nejen 
žákům naší ZŠ, ale také jejich rodi-
čům, kteří mnohdy, po návratu ze 
zaměstnání, nastoupili další pra-
covní směnu. Eva lužová,

 pedagog ZŠ T. G. M.
 básně složili žáci 5. ročníků

Podařilo se nám z rozjetého vlaku nevystoupit a úspěšně směřujeme k cíli

karanténa
Zrušili nám výuku,
rušili nám kroužky,
místo toho s našima
šiju doma roušky.
Zavřeli nás doma,
My neztrácíme víru,
Rozhodli jsme se bojovat
Proti tomu viru.
Nevidím se s kámoškou,
To jsou pro mě zkoušky,
A z tátových košil
trhám doma proužky
na ty roušky.

hravá karanténa
Chce to vychytat tu moušku, 
aby každý nosil roušku,
modré, bílé, červené, šité nebo 
pletené.    
Máme-li se trošku rádi, 
jsme i s rouškou kamarádi.
Radši zůstat doma chvilku,
učit se tam násobilku.
neboť než se nadějeme,  
co nevidět se sejdeme.
Umývat si ruce vždycky,
nepřispívat k přenosu,
i když nás to obtěžuje,
nedotýkat se nosu.
Ani zbytku obličeje,
ať se tu virus neohřeje.
Budeme se moc snažit
šíření viru zastavit,
nemocné pak zotavit,
ať už tu není covid.

Sice se ještě nemůžeme obejmout, ale to nevadí. hlavně že jsme opět spolu

Pro zábavu. Na děti čekaly nové herní prvky na upraveném hřišti. Foto: ZŠ trávníky

 
PlynoSERvIS - SRnEc

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

Tel.: 604 988 815

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

InZERcE
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Školní 806, www.zusotrokovice.eu 

ZÁPIS  
NOVÝCH ŽÁKŮ 
pro školní rok 2020/2021                                                               
žáci budou přijímáni na základě  

elektronických přihlášek 

www.zusotrokovice.eu 
Otrokovice, Kvasice, Tlumačov 

v případě dotazů volejte 777 304 208 

 obor hudební, literárně-dramatický,                                             
výtvarný a taneční 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    

"I ty můžeš udělat svět krásnějším" 

Po dlouhé době velmi tichých  
a prázdných školních chodeb to  
i v naší škole znovu ožilo. Do 
výuky se dobrovolně vrátily tři 
čtvrtiny žáků. A pravděpodobně 
by jich bylo mnohem víc, ale 
pro některé žáky i rodiče byla 
náročná představa, že by dítě 
nenastoupilo do „své“ třídy kvů-
li stanovenému maximálnímu 
počtu 15 žáků na skupinu. 

Nebylo vůbec jednoduché vy-
myslet pobyt žáků ve škole tak, 
aby všechna stanovená pravidla 
fungovala, ale podařilo se nám sla-
dit ministerský manuál s prosbami  
a přáními žáků i rodičů. Všichni 
chtěli mít svou paní učitelku, někdo 
chce oběd, jiný ne, někteří chtěli 
absolvovat i odpolední blok, další-
mu vyhovuje pouze dopolední 
pobyt. Další skupinou, která mohla 
dobrovolně do školy, byli žáci  
9. tříd, kteří se se svými vyučujícími 
připravovali na přijímací zkoušky. 
Ve čtyřech skupinách pracovalo  
71 % žáků 9. ročníku. 

No a na závěr školního roku se na 
své vyučující mohli spolehnout při 
dobrovolných konzultacích žáci ce-
lého 2. stupně. 

Uplynulý školní půlrok byl prostě 
náročný, pro žáky, jejich rodiče i za-
městnance školy. Ale už ho máme 
skoro za sebou, zbývá poslední krok, 
předat vysvědčení. Snad nám bude 
přát počasí, protože bychom se  
v úterý 30. 6. společně rádi rozloučili 
na školním hřišti, kam srdečně zveme 
i rodiče.

Krásné prázdniny všem a hodně 
sil a zdraví do nového školního roku.
 alena Reiskupová,
 zástupkyně ředitelky školy

máneska přivítala 75 % žáků 1. stupně
a jak se cítí děti?

• Moc jsem se těšila do školy, pro-      
tože doma jsem se strašně nudila.  
Abych to řekla jednoduše, ve škole 
je super.

• Už si moc nepospím, ale nevadí 
mi to.

• Zklamalo mě, že nepřišli moji 
kamarádi. Jsem rád, že jsme zase 
ve škole.

• Do školy jsem se moc těšila, pro-
tože tu jsou kamarádi. Vyhovuje mi 
to, že sedíme každý zvlášť a nemám 
domácí úkoly. Je tu všechno, jak  
má být.

• Já jsem se do školy těšila na 
kamarády, ale moje nejlepší ka-
marádka do školy nešla. Je to 
nejhodnější člověk na světě. Na 
učení jsem se  netěšila, ale čekala 
jsem, že to bude horší. Hlavní je, 
že nemusíme sedět v rouškách  
a nemáme úkoly.

• Když jsem přišla do školy, v hlavě 
jsem si řekla: „Konečně ve škole.“ 
Jiní by asi řekli, že se do školy netě-
šili, ale já jsem pravý opak. Těšila 
jsem se na to, až zase po dlouhé 
době uvidím své kamarády, moji 
paní učitelku.  I možná kecání 
mého spolužáka mi trochu chybě-
lo. I když jsem některé kamarády 
neviděla, tak jsem ráda, že aspoň 
něco...

• Do školy jsem se těšila hodně  
   a jsem ráda, že jsem tady.

• Do školy jsem se těšila, doma byla    
   nuda. Těšila jsem se na kamarády, 
  učení a spoustu srandy. Jsem ráda,    
  že v lavicích nemusíme mít roušky.
 Ale je to celé postavené na hlavu.

Město Otrokovice rozšiřuje své 
aktivity v oblasti podpory lidí, 
kteří doma pečují o své blízké. Na 
Sociálním odboru Městského úřa-
du Otrokovice se rozběhl projekt 
Podpora pečujících osob na Otro-
kovicku (POPOS). Projekt POPOS si 
klade za cíl nastavit síť spolupracu-
jících organizací a odborníků, kteří 
mohou nabídnout pomoc obyva-
telům našeho regionu. O co přesně 
jde a jakou formu pomoci mohou 
lidé čekat? Na tyto i další otázky 
odpovídá metodik projektu Josef 
Zdražil.

Komu přesně má projekt po-
máhat?
Zaměřujeme se na lidi, kteří v při-
rozeném prostředí, tedy doma, 
pečují o své blízké, o seniory nebo 
o osoby se zdravotním postižením. 
Víme, že to nemají snadné a že 
se často dostávají do situací, ve 
kterých by potřebovali pomoc, 
ale třeba nevědí, na koho se mají 
obrátit. Postarat se o své blízké je 
pro ně důležité, ale nejsou si jistí, 
jestli je někdo, kdo by jim mohl 
situaci usnadnit. Většina lidí to ně-
jak zvládne, najdou si svůj systém 
péče, ale stojí je to hodně energie 
a může se to negativně podepsat 
na dlouhodobé fyzické i psychické 
kondici. Je zřejmé, že ten, kdo   
o někoho pečuje, by sám měl mít 
dostatek sil. Bohužel se setkáváme 
s tím, že pečující osoby se zaměří 
jen na péči a například zanedbávají 
svůj zdravotní stav.

Jak budete pečujícím osobám 
pomáhat?
Především si vyslechneme, jak na 
tom jsou. I to může přinést jistou 
úlevu. Zhodnotíme jejich situaci  
a zkusíme najít u každého to, co 

potřebuje a co mu můžeme zajistit.  
U každého to může být něco ji-
ného. Když to odstupňuji, tak mů-
žeme nabídnout psychosociální 
podporu v rámci individuálních 
konzultací nebo v rámci svépo-
mocných skupin, zprostředkovat 
možnost sdílení péče, aby si pe-
čující osoba mohla odpočinout 
a zároveň měla jistotu, že o pe-
čovaného bude postaráno, nabízí 
se edukace v péčových činnostech, 
například jak provádí hygienické 
úkony profesionálové. S každým 
budeme mluvit o tom, co je pro 
něj důležité a budeme si vytvářet 
obrázek o tom, jak nastavit celý 
systém tak, abychom do budouc-
na uměli uspokojit ty nejčastější 
potřeby. 

Kolik lidí takto podpoříte?
V rámci projektu jsme slíbili, že 
poskytneme podporu v rozsahu 
nad 40 hodin alespoň 15 lidem  
z cílové skupiny. Dalších 15 podpo-
říme v nižším rozsahu. Ale obecně 
lze říci, že o radu a pomoc se na 
sociální odbor města Otrokovice 
může obrátit každý, kdo pečuje  
a má pocit, že by mu mohl někdo  
s něčím pomoci. Sociální pracovní-
ci města Otrokovice, ale i města 
Napajedla se mu budou věnovat.

Kam se tedy pečující osoby 
mohou obrátit?
Nejlépe je kontaktovat kolegyni, 
sociální pracovnici paní Radku 
Beníškovou, která je k dispozici  
v pracovní dny na tel: 601 156 351 
nebo e-mailem beniskova@muot-
rokovice.cz.  Josef Zdražil

Pozn.: Projekt „Podpora pečujících 
osob na Otrokovicku“ registrační čís-
lo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015150 
je  spolufinancován Evropskou unií.

Startuje projekt Podpora pečujících osob
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Existují situace, které ob-
čas nejde ovlivnit a stejně 
jako mnozí jiní, i my jsme 
byli nuceni uzavřít na ně-
jakou dobu DDM Sluníčko  
z důvodu pandemie. Ale ani 
tento nepříznivý stav nás 
nezastavil a my jsme se plně 
věnovali přípravě táborů, 
uklízeli a vylepšovali všech-
na naše střediska, chystali 
pro vás kroužky na nový 
školní rok a další novinky. 

Jednou z nich bude re-
konstrukce vnitřních prostor 
hlavní budovy na Trávní-
kách. Další připravovanou 
novinkou je dřívější rozjezd 
kroužků, a to již od 14. září. 
Nabídku všech kroužků 
naleznete v příštím vydání 
Otrokovických novin, na na-
šem webu a na Facebooku 

DDM Sluníčko od 1. srpna.
Tou největší novinkou bu-
dou nové webové stránky 
DDM Sluníčko. Jejich součás-
tí bude on-line přihlašování 
do kroužků, na akce, tábory 
a jiné. 

Do kroužků se můžete 
přihlašovat od 24. srpna.  

V platnosti i nadále zů-
stává „papírová“ přihláška, 
kterou si můžete stáhnout  
z našeho webu nebo osobně 
vyzvednout na pobočkách 
DDM. Věříme, že si z naší 
pestré nabídky vyberete.

Krásné prázdniny všem.  
 kolektiv DDm Sluníčko

Sluníčko připravuje od září celou řadu novinek

malí závodníci. Již od dubna mohou děti opět  využívat naplno 
dopravní hřiště.  Foto: DDm Sluníčko
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klub vojenské historie litava: když historie baví

Někdo skládá modely letadel 
nebo aut, jiný sbírá známky 
nebo brouky. Partička patnácti   
lidí z Otrokovic a okolí  se našla 
ve vojenské historii a založili 
Klub vojenské historie (KVH)
Litava. S trochou nadsázky by 
se dalo říci, že jí doslova žijí. Ne-
váhají totiž oblékat historické 
uniformy, vařit v polních ku-
chyních, spát  ve stanech nebo 
snášet nepohodlí  v zákopech. 

„V podstatě jsem měl vždy rád his-
torii, hodně jsem o ní četl. Po něja-
kém čase jsem se setkal s kamarády, 
co dělali vojenskou historii, a zaujalo 
mě to natolik, že mě to už nepustilo,“ 
vzpomínal na své začátky předseda 
spolku Litava Vladimír David. 

V současné době má klub  
15 členů, a dokonce jsou mezi 
nimi i čtyři ženy. Jádro klubu, které 
tvoří lidé z Otrokovic, je doplněno  

o další členy z Napajedel, ze zlínské 
části Malenovice, ale také z Kromě-
říže nebo Plumlova. Do každé akce 
i cvičení jdou na sto procent. „Snaží-
me se  předvádět to, co je reálné,  
a tak, jak se to ve skutečnosti mohlo 
stát.  Používáme dobové vybavení 
a výstroj. Prostě se snažíme  prožít 
různé okamžiky podobně jako naši 
předci,“ vysvětloval dále Vladimír 
David. 

To vše se samozřejmě neobejde 
bez důkladného studia historických 
pramenů. „Informace hledáme na 
internetu, a to mnohdy v několika 
jazycích, v dostupné literatuře, 
někdy najdete vodítka u pamětní-
ků a někdy musíte do archivů, a to 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Jeden 
z našich členů byl pro nějaké infor-
mace v moskevských archivech.  Se 
získáváním informací pomohou  
i přátelé z jiných klubů,“ vyjmenoval 
předseda KVH Litava.

Ještě náročnější je však sehnat 
potřebné historické vybavení. „Ně-
které věci se dají sehnat, ale obvykle 
nebývají v dobrém stavu,  takže  
z velké části jde o novodobé repliky. 
Dnes existuje celá řada výrobců 
historických uniforem a je jen na 
daném jedinci, co si kde objedná, za 
kolik peněz a v jaké kvalitě. Podobné 
je to i s jiným vybavením. Historické 
zbraně se kupují u licencovaných 
obchodníků, a pokud chcete origi-
nální a funkční ostrou zbraň, musíte 
být i držitelem zbrojního průkazu.  
V ukázkách se ale většinou používají 
jen zbraně konstruované  pro střel-
bu cvičným střelivem. Jejich držení 
je možné od 18 let bez zbrojního 
průkazu,“ vysvětlil dále předseda 
klubu. 

V žádném případě však nejde  
o levný koníček. Například kvalitní 
boty pro období druhé světové války 
mohou stát i 9 000 korun, replika 

historické zbraně průměrně kolem 
20 000. „To už vůbec nemluvím  
o opravách a rekonstrukci dobové 
techniky. Tady už jde v mnoha přípa-
dech o miliony korun, které si hradí 
majitelé techniky prakticky sami,“ 
poznamenal ještě David. 

Na činnost klubu  přispívá i město 
Otrokovice.  „Dotace nám umožnily 
uspořádat několik akcí zaměřených 
na aktivní seznámení dětí a mlá-
deže s vojenskou historií, například 
dětský den v centru Lanáček nebo 
den s kluby vojenské historie na 
zámku Plumlov. Loni jsme se také 
mohli zúčastnit 39 akcí spojených 
s vojenskou historií. Šlo nejen  
o historicko-vojenské ukázky, pietní 
akty, přednášky, ale i o brigády při 
obnově či údržbě pietních míst  či 
historických artefaktů. Za což patří 
městu velké poděkování,“ vzkázal 
ještě Vladimír David.

 Šárka Šarmanová 

Spolu. Před třemi lety partička KVH Litava prezentovala německou polní kuchyni a byla 
součásti tábora RKKA (Dělnicko-rolnická Rudá armáda).

Pieta. Členové klubu se také zúčastňují celé řady vzpomínkových akcí, například ve  
Starovičkách na Břeclavsku, kde je jeden z mála pomníků s tankem. Ten byl v loňském 
roce zrekonstruován i s pomocí KVH Litava.

Slušivá uniforma. O vojenskou historii se nezajímají pouze muži, ale také řada žen, 
kterým uniformy opravdu sluší. Tato regulovčice s motorkou M-72 se loni zúčastnila 
dětské dnu na zámku Plumlov. 

Plně funkční. Ve Vlkoši klub představil plně funkční  německou polní kuchyni vojenské 
jednotky německé armády, která byla dislokována v oblasti Stará Rus v roce 1943. Kuchař 
v ní uvařil  250 porcí telecího řízku se šťouchaným bramborem.

Bobrůvkou. Náročný 20 km dlouhý úsek s dobovou výstrojí absolvovali členové 
klubu před dvěma lety, kdy se vydali na průzkum údolím řeky Bobrůvky. 

nic je nezastaví.  Zima ani bláto tyto kluky neodradí od účasti na bojových 
ukázkách. Jedna z posledních proběhla letos v Ořechově u Brna. 
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Po loňské úspěšné sezoně  
a výborných výkonech v letošní 
halové se atleti Jiskry Otrokovi-
ce velmi těšili na letní závody. 
Ovšem opatření, která bylo 
nutno přijmout v souvislosti  
s celosvětovou pandemií, plá-
ny zcela nabourala. Těsně před 
startem byla zrušena obnovená 
premiéra Otrokovického mara-
tonu, pořádaného jako mistrov-
ství Moravy a Slezska.

Odpadla všechna plánovaná 
soustředění. V březnových dnech 
byl trénink všech kategorií, včetně 

mládežnických reprezentantů, velmi 
problematický. Jakmile byl  povolen 
volný pohyb v přírodě, byl to pro nás 
signál k zahájení individuální přípravy. 
V momentě, kdy se otevřela ven-
kovní sportoviště, byla většina atletů  
v dobré kondici a mohla začít specia-
lizovaná příprava juniorů, dorostenců 
a staršího žactva. 

Již 11. a 12. května se konal oddí-
lový přebor v tradičním vrhačském 
víceboji a o týden později se do-
čkali i sprinteři, běžci a skokani a do 
přípravy se již zapojily všechny ka-
tegorie včetně atletických přípravek  
a atletické školky.

Díky velmi kvalitní práci Zlínského 
krajského atletického svazu se kon-
cem května na čtyřech místech kraje 
podařilo uspořádat krajské přebo-
ry pro všechny kategorie. Všechny 
tyto dílčí kroky směřovaly k jedinému 
datu – 1. červnu. Na Mezinárodní den 
dětí vyhlásil Český atletický svaz jedi-
nečnou celorepublikovou akci pod 
názvem Spolu na startu. Záštitu nad 
touto akcí převzala spousta osobnos-
tí, bývalých i současných atletických 
šampionů. Prezident Světové atletiky 
pan Sebastian Coe ji dal za vzor všem 
atletickým federacím. 

Jedinečnost této akce spočívala  
v tom, že se v jeden den na 173 
místech v ČR konaly atletické závo-
dy pro všechny kategorie.  Na startu 
jsme viděli více než 17 000 závodní-
ků, od těch nejmenších až po dospě-
lé. Celá akce byla propojena na soci-
álních sítích, hlavní mítink v Kladně 
přímo přenášela TV a závody byly 
celosvětově sledovanou akcí.

A závodilo se i u nás. V do-
poledním programu se představili 
juniorští a dorostenečtí medailisté 
z mistrovství ČR, kteří předvedli 
velice kvalitní výkony a zařadili se 
do špičky letošních tabulek. Od-
poledne jsme pak viděli téměř  
80 dětí od 4 let až po kategorii 
staršího žactva. Zde jsme sledovali 
především radost z pohybu na spor-

tovišti.  Bojovalo se o každou sekun-
du a centimetr, ale to nebylo až tak 
důležité. Zvítězili všichni. A jelikož 
závody proběhly na Den dětí, tak 
čekala všechny sladká odměna.

Největší odměnou pro pořada-
tele však byla hojná účast mládeže, 
což dává naději, že po vynuceném 
domácím vězení na sport a pohyb 
nezanevřela. A to je dobře, protože 
atletická sezona se rozjede doslova 
raketovým tempem. 

Pokud podmínky dovolí, tak na 
domácí scéně nebude nijak výraz-
ně ochuzena o žádné mistrovské 
ani další tradiční závody. Bude 
to klást velké nároky na všech-
ny účastníky včetně rozhodčích  
a pořadatelů, protože spousta akcí 
bude spojována nebo pořádána 
v termínech blízko sebe. Náš at-
letický oddíl to pocítí především  
7. listopadu při tradičním Memo-
riálu MUDr. Podmolíka v půlma-
ratonu. Ten se letos navíc běží 
jako mistrovství Moravy a Slezska  
a stejné mistrovství v tentýž den se 
při tomto závodě bude konat i v běhu 
na maratonské trati.

Nezbývá než doufat, že vše bude 
již probíhat v daleko lepších a nor-
málnějších podmínkách, než jsme si 
všichni zažili toto jaro 2020.

 aleš Prudký,
 předseda TJ Jiskra Otrokovice

atleti tJ Jiskra otrokovice se zapojili do akce Spolu na startu

v kondici. Výkony atletů byly i po dvouměsíční pauze špičkové . Foto: tJ Jiskra

Stejně jako celá společnost byly 
i všechny sportovní kluby během 
„koronavirové krize“ prakticky pa-
ralyzovány. Nejinak tomu bylo u fot-
balového klubu SK Baťov 1930. Klub, 
v jehož barvách nastupují hráči hned 
v 8 kategoriích, postupně reagoval  
a respektoval veškerá nařízení, za 
což mu bylo odměnou to, že se mu 
nemoc Covid-19 zatím vyhnula.

Nejvíce vynucené pauzy a nedo-
hrání soutěžního ročníku litovali hrá-
či baťovského dorostu, kteří stejně 
jako vloni bojovali o příčku nejvyšší. 
Na vedoucí Mladcovou sice kluci 

ztráceli 3 body, ale do jarní části si 
věřili a doufali, že toto manko stáh-
nou a podaří se jim obhájit loňský 
triumf v krajském přeboru.

Také muži hájili po zimní části 
sezony průběžnou druhou příčku 
za vedoucími Kvasicemi. Po velmi 
náročné a kvalitní zimní přípravě vy-
hlíželi start jarní části správně nažha-
veni s cílem ještě lepšího umístění.

Bohužel pandemie  veškeré plány 
a přípravy zhatila a od půlky března 
všechny sportovce (a nejen je) donu-
tila trávit drtivou většinu svého času 
doma. Společné tréninkové jednotky 

byly přerušeny v podstatě na celé 
dlouhé dva měsíce, od vydání záka-
zu všech sportovních aktivit. Hráči 
SKB v tomto období dostávali od 
svých trenérů tréninkové plány pro 
individuální přípravu, kterou v rám-
ci svých možností poctivě plnili. Do 
společných tréninků jsme se vrátili 
až 15. května, kdy bylo možné opět 
vyběhnout na fotbalový trávník, byť 
za určitých hygienických podmínek 
a bez možnosti využití sociálního zá-
zemí. Snad tedy již můžeme s úlevou 
prohlásit, že to nejhorší máme za 
sebou a čas, který kvůli nedohrání 

veškerých soutěží zůstal, jednotlivé 
týmy SK Baťov využívají k sehrání 
přátelských utkání sloužících už jako 
příprava na další sezonu. Oba naše 
žákovské týmy si pozvaly k první-
mu přáteláku soupeře z Kunovic, do-
rostenci přivítali tým Kozlovic, muži 
se pak představili na půdě svého 
rivala v Kvasicích. Do konce června 
se žáci vydají na turnaj do Bojkovic, 
přátelák s FC Fastav Zlín si zahrají do-
rostenci a tím se v podstatě tento 
nešťastný ročník uzavře.  V červenci 
jsme připravili příměstský fotbalový 
tábor pro hráče z Otrokovic a okolí, 
na který se již přihlásilo 45 účastníků. 

Následně začne příprava hráčů na 
další soutěžní ročník tak, abychom 
opět mohli reprezentovat klub  
i Otrokovice. Ve všech kategoriích 
máme dostatek hráčů, a proto bude 
SK Baťov i v následujícím ročníku 
startovat ve všech kategoriích  
v nejvyšších soutěžích Zlínského 
kraje.

Přejeme jak všem hráčům SK 
Baťov, tak i všem ostatním spor-
tovcům hodně zdraví a spoustu 
úspěšných sportovních akcí – doufej-
me, že již bez jakéhokoliv ohrožení  
a omezení. ladislav Bršlica,
 člen VV SK Baťov 1930

Restart Sk Baťov:  předčasně ukončenou sezonu fotbalisté kompenzují přáteláky

konečně spolu. Fotbalisté SK Baťov mohli po dvouměsíční odmlce opět začít naplno trénovat.  Foto: tomáš Brázdil



otRokovIcké novIny – PERIODICKý TISK úZEMNíHO SAMOSPRáVNéHO CELKU. MěSíČNíK MěSTA OTROKOVICE.  vydavatel:   Otrokovická BESEDA, s.  r.  o.,  
IČO: 255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v  nákladu 9 100  ks,  uzávěrka je 5. den v měsíci. Distribuce 
do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  
tel.: 571 118 104,  mob.: 734 405 707,  e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada:  Bc. Hana Večerková, DiS., Jiří Holub, Šárka Šarmanová, Filip 
Pastuszek, Bc. Michal Petřík, Romana Pastuszková, Ing. Helena  Daníčková, Mgr. Andrea Hábová, Ing. Jaromír Hanák. Šéfredaktorka: Šárka Šarmanová Graf. 
úprava: Šárka Šarmanová  tisk: Hart press, spol. s  r. o. Distribuce: Otrokovická BESEDA s. r. o.  Nevyžádané příspěvky se nevracejí. vydavatel má právo 
příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Datum vydání: 19. června 2020.

otRokovIcké novIny

Otrokovice, tř. Osvobození 1033
(mezi obchody Lidl a Kaufl and)

Tel.: 605 000 821

RPSN od 2,79% p.a.

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD ÚVĚRU HYPOSPLÁTKA s pojištěním schopnosti splácet UNIQA ve výši 1 000 000 Kč na 366 
měsíců . Fáze překlenovacího úvěru: úroková sazba 1,64 % p.a. (pevná), 193 měsíčních splátek PU 1 370 Kč a 193 
měsíčních vkladů 1 700 Kč. Založení a vedení CHYTRÉHO účtu u Raiff eisenbank, a.s. je zdarma. Fáze úvěru ze stavebního 
spoření: úroková sazba 2,99 % p.a. (pevná) a 173 měsíčních splátek SU 5 500 Kč. Úhrady: za uzavření smlouvy o stavebním 
spoření 10 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 82 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového 
účtu 90 Kč/čtvrtletí, za výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu 0 Kč, pojištění schopnosti splácet 4 430 Kč ročně, 
správní poplatek za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč. Celkem zaplatíte 1 565 214,40 
Kč, RPSN 2,79 % p.a. Úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Výše nákladů spojených 
s oceněním nemovitosti a pojištěním nemovitosti se odvíjí od individuálně sjednaného produktu mimo RSTS. Z těchto důvodů 
není RSTS známa jejich výše a nejsou ve výpočtu zohledněny. Tento materiál není veřejným příslibem, ani závaznou obchodní 
nabídkou, změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena. Aktuální informace najdete vždy na www.rsts.cz.

*při sjednání úvěru HYPOsplátka a zároveň 

CHYTRÉHO účtu od Raiff eisenbank

ÚVĚR NA BYDLENÍ 
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výZva na PRonáJEm
měStSké SPoRtovní haly a Školních tělocvIČEn

Město Otrokovice vyzývá zájemce o pronájem Městské sportovní
haly ve školním roce 2020/2021, aby své žádosti o její využití zasílali  
v termínu do 31. července 2020 správci haly, tj. společnosti TEHOS s. r. o. 

Žádosti o pronájem školních tělocvičen ve školním roce 2020/2021 
prosím zasílejte v termínu 

do 31. července 2020 přímo ředitelkám škol.

Celkem šestatřicet medailí zís-
kali v sobotu 6. června veslaři 
TJ Jiskra Otrokovice na Mistrov-
ství Moravy ve sprintu na 500 
m. Šlo o první letošní závody 
sezony, které se odehrály na 
Štěrkovišti.  

Přihlášeno bylo bezmála 300 spor-
tovců z Česka i Slovenska různých 
věkových kategorií, což je zatím 

rekordní počet účastníků.  „Mezi zá-
vodníky jsme měli i desetileté děti, 
čímž jsme jediní v republice, kteří 
umožňují veslovat začátečníkům. 
Kromě nich se na startu objevili také 
veteráni, tedy  sportovci nad 35 let,“ 
přiblížil dále ředitel závodů Jakub 
Atarsia. 

Závody se původně měly konat 
v říjnu, ale  organizátoři se prak-
ticky na poslední chvíli rozhodli 

uspořádat je v červnu. „Vzhledem  
k  aktuální pandemické situaci se 
totiž všechna ostatní mistrovství pře-
sunula právě na podzim, takže jsme 
se rozhodli tyto závody uspořádat 
již v červnu. Měli jsme sice šibeniční 
termín, protože jsme na přípravu 
měli asi tři týdny, ale vše se nám 
podařilo,“ pousmál se dále ředitel 
závodů. A rozhodnutí organizátorů 
se nakonec ukázalo jako správné.  

Nejenom, že jim počasí vyšlo sku-
tečně na jedničku, ale dařilo se  
i veslařskému oddílu  TJ Jiskra.  Ten 
nakonec posbíral celkem 12 zlatých, 
11 stříbrných a 13 bronzových me-
dailí, čímž se stal nejúspěšnějším 
oddílem závodů.  „Rád bych po-
děkoval za vstřícnost Domu dětí  
a mládeže Sluníčko a TEHOSU, že 
nám umožnily uspořádat závody 
v Rekreační oblasti Štěrkoviště ve 
velmi krátkém termínu a vyšly nám 
vstříc v dalších organizačních záleži-
tostech,“ vyjádřil díky závěrem Jakub 
Atarsia.

O týden později se na řece Mo-
ravě v úseku Otrokovice – Na-
pajedla, Pahrbek konal další závod. 
Šlo o testování dorosteneckých  
a juniorských reprezentantů České 
republiky na trati 6 km. Tato akce 
byla pro veslaře prvním velkým 
závodem v letošní sezoně, zároveň 
šlo i o test na mistrovství České 
republiky, které se bude konat  
v příštím roce na stejné trati.

Oba závody se konaly za do-
držování stanovených hygienických 
nařízení v souvislosti s  výskytem 
Covid-19. Šárka Šarmanová

náročný závod. Veslování patří k jedněm z nejnáročnějších sportů vůbec. Foto: Šárka Šarmanová

Zahájení veslařské sezony: otrokovický oddíl získal tři desítky medailí


