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Městská policie se přestěhovala do prostor bývalé Radniční restaurace

Město jako na dlani. Kamerové záznamy z města jsou nyní přenášeny ke strážníkům na velkoplošnou obrazovku. Díky moderní technologii si mohou detailně přiblížit
například SPZ špatně parkujícího auta či tvář podezřelé osoby. 
Foto: Šárka Šarmanová

Větší, modernější a především
komfortnější. Přesně takové je
nové působiště otrokovické městské policie. Stejně jako předchozí služebna se ta nová nachází
v jedné z budov Městského úřadu Otrokovice. „V roce 1991, kdy
vznikaly městské policie, jsme začínali v objektu nynější hospůdky
na Štěrkáči U Zvona, kde jsme měli
služebnu do roku 1993. Následně
jsme se přestěhovali do budovy,
kde se nyní nachází stavební úřad.
Tam jsme sídlili do roku 1998. Poté
jsme se už přestěhovali do budovy

Upozornění!
Ve dnech 3.–16. 8. budou Otrokovická beseda, TIC i Otrokovické noviny uzavřeny.
Děkujeme za pochopení.

městského úřadu č. 2, kde jsme
zůstali doposud,“ zavzpomínal
velitel městských policistů Tomáš
Gromus, který zastává tuto funkci
od roku 1999.
Během rekonstrukce vznikly
v prostoru čtyři kanceláře pro
strážníky hlídkové služby, dvě
kanceláře pro velitele a jeho
zástupce. Dále byly vybudovány
šatny, sociální zařízení, kuchyňky,
operační středisko stálé služby,
přestupková místnost, kancelář
krizového řízení, kancelář telefonistek, zasedací místnost, skladový
prostor a serverovna. „Oproti původní služebně máme důstojné
prostory pro přijímání občanů,
které samozřejmě splňují požadavky na GDPR (ochrana osobních
dat, pozn. aut.),“ libuje si velitel.
Podle něj je nová služebna jedna
z nejmodernějších v celém Zlínském kraji. „Těší mě, že se přesun
služebny podařil vedení města

prosadit. Chtěl bych jim touto
cestou poděkovat. Nové prostory
a technické zázemí totiž nyní plně
odpovídají současným standardům,“ uzavřel Tomáš Gromus.
V suterénu vznikl také prostor
pro výcvik sebeobrany strážníků,
šatny pro muže i ženy, sociální zařízení, sklad a strojovna vzduchotechniky. V rámci přesunu byly
nově nainstalovány slaboproudé
rozvody, a to elektrická zabezpečovací signalizace, elektrická
kontrola vstupů, kamerový systém, kabelová televize, domovní
telefon, radiokomunikace a strukturovaná kabeláž a městský kamerový a dohlížecí systém. Ten
byl loni a předloni kompletně
zmodernizován.
Aktuálně je v Otrokovicích
rozmístěno 11 kamer, pět na
Baťově, zbývající dohlížejí na
pořádek ve městě v okolí centra a na Trávníkách. „V budoucnu

bychom rádi ještě přidali jeden kamerový bod do prostor
nového parku u Papučárny
a také do okolí Otrokovické BESEDY,“ naznačil dále Tomáš Gromus.
Bývalá služebna městské policie
však dlouho nezůstane opuštěna.
Město má s těmito prostory další
plány. „Už nyní víme, že v prostorách po městské policii budou kanceláře Městského úřadu Otrokovice. V současné době zatím není
rozhodnuto, kteří zaměstnanci
zde budou mít nová pracoviště,“
doplnila dále mluvčí otrokovické
radnice Romana Pastuszková.
Městská policie Otrokovice
je plánována pro 22 strážníků.
V současné době hledá nové kolegy na doplnění týmu. „Během
července proběhla výběrová
řízení na dva strážníky a já pevně
věřím, že v nejbližší době se nám
počty podaří doplnit,“ informoval
velitel. 
Šárka Šarmanová

Inzerce

Bývalá Radniční restaurace
našla konečně nové, smysluplné využití. Na začátku července se do ní po rekonstrukci
přestěhovala služebna Městské policie Otrokovice. Ta je
nyní komfortnější nejenom
pro samotné strážníky, ale
také pro příchozí občany.

Rozhovor:

Město spustilo novou
mapu investic
str. 4–5

Premiéra. Během čtyř dnů si mohli návštěvníci festivalu poslechnout celkem deset
kapel, včetně nového seskupení Září (na snímku).

Pod širým nebem. Letošní novinkou festivalu bylo letní kino, které uvedlo čtyři

Zahájení. Návštěvníky festivalu hned v jeho úvodu přivítal místostarosta města
Petr Ťopek.

Poslední úpravy. V sousedním Bělově se již tradičně předvedli modeláři se svými

hudební snímky, např. Rocketman o Eltonu Johnovi.

vlastnoručně vyrobenými a plně funkčními modely letadel.

Prima zábava. Pestrý program byl připravený i v městské části Kvítkovice. Sobotní

Jede, jede mašinka. Tato hitovka od kapely Maxim Turbulenc rozhodně nemohla

dopoledne patřilo dětem a Klaunům z Balónkova.

Něco k snědku. Součástí programu byl také Gastro festival, kde si mohli návštěvníci
pochutnat na celé řadě specialit, od halušek až po paellu.
Otrokovické noviny

chybět.

S dechovkou. Nedělní dopoledne patřilo dechové hudbě v podání kapely Moravská veselka.

Snímky: ŠÁRKA ŠARMANOVÁ, MARTINA FOJTÍKOVÁ

Otrokovické hudební léto nabídlo kino, muziku i skvělé jídlo

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
po opatřeních spojených s celosvětovou pandemií jsme se plni euforie
bez roušek vrhli vstříc slunečním
paprskům a vodním radovánkám.
Vyhledávaným místem pro relax nejen otrokovických občanů
je každoročně Rekreační oblast
Štěrkoviště. Považuji za důležité
i letos připomenout zákon o provozu na pozemních komunikacích
a obecně závaznou vyhlášku o jízdě
na jízdních kolech v ROŠ. Pokud se
vydáte k vodě osobním automobilem, využívejte jedině vyhrazená
parkovací stání. Řidiči, kteří své
automobily parkují podél komunikace nebo dokonce u kruhového
objezdu, se dopouštějí přestupku
proti veřejnému pořádku – zábor
veřejného prostranství, čímž se vystavují riziku pokuty až do výše padesát tisíc korun. Stejně tak ti, kteří
své vozidlo zaparkují na komunikaci
tak, že nezůstanou volné jízdní pruhy
pro každý směr jízdy minimálně
3 m (tj. 6 m celkem) se také dopouští
přestupku, za který hrozí řidiči pokuta až dva tisíce korun. Co nám říká
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích: „Při
stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro oba směry jízdy.“ Za slunného počasí vyrážejí strážníci řešit tyto
stále se opakující přestupky, které
návštěvníkům pobyt v přírodě rozhodně nezpříjemní.
Doporučujeme tedy maximálně
využívat vozidel MHD (DSZO). Kromě
toho, že se chováte ekologicky, za
ušetřenou pokutu si můžete dát
jedno dvě orosené. Skvělou variantou je také jízda na kole či koloběžce.
V prostorách ROŠ však respektujte
provozní řád a kolo veďte vedle sebe.
V letním období, tedy od 1. 7. do 31. 8.,
je mimo jiné Provozním řádem ROŠ
zakázáno přivádět do této lokality
psy. Každý návštěvník by se měl při
vstupu do ROŠ seznámit s provozním
řádem a dodržovat jeho ustanovení.
MP přeje všem krásné léto bez
kolizí.
Tomáš Gromus,
 velitel Městské policie Otrokovice

Město se snaží řešit problematickou křižovatku u Nadjezdu
Zlepšit dopravní situaci na
problematické křižovatce
ulic Nadjezd, Komenského
a přivaděče D55 se snaží otrokovická radnice. Město si nechalo vypracovat od odborné
společnosti posouzení, jakým
způsobem ji přebudovat tak,
aby si v jednu chvíli nemuseli dávat řidiči přednost hned
z několika směrů najednou.
Jaké řešení z tohoto posudku
nakonec vyplynulo?

Křižovatkou denně projede více
než dvacet tisíc aut. Každé, které
potřebuje odbočit vlevo, musí
dát přednost řidičům odbočujícím vpravo. Zejména v dopravní
špičce se v místě tvoří kolony
a kvůli kamionům se stává křižovatka nepřehledná. Podle zpracovatele studie však z hlediska
nehodovosti nejde o zvlášť nebezpečné místo. Za posledních osm
let se v místě této křižovatky stalo
celkem 25 nehod. Z toho v sedmnácti případech bylo na vině nedání přednosti při odbočení vlevo.
Aby se stala křižovatka přehlednější, a tedy i bezpečnější,
byly možné dvě varianty. Tou
první je vybudování okružních
křižovatek s průměrem 32 m

a 36 m, přičemž v obou případech
by se rekonstrukce dotkla parcel
v soukromém vlastnictví. Tím by se
rekonstrukce stala složitější, nicméně zřejmě proveditelnou. Jak však
studie ukázala, tato možnost by
dopravní situaci ještě více zkomplikovala. „Laicky jsme se domnívali,
že okružní křižovatka by problém
bezpečnosti vyřešila. Ale na základě předložených výpočtů by se
situace pravděpodobně zhoršila
v jiné oblasti, a to z důvodu tvoření kolon,“ uvedla starostka Hana
Večerková, která byla přítomna
jednání.
Ze všech aut, které dotčenou
křižovatkou denně projedou, tvoří celých 20 % náklaďáky. „Každé
nákladní vozidlo, které vjede do
okružní křižovatky tak malého
průměru, křižovatku na nějakou
chvíli zablokuje,“ vysvětlil Martin
Vašák ze společnosti, která studii
zpracovala.
Na základě zpracovaných dat
a podkladů je z hlediska kapacity optimální ponechat křižovatku
stavebně tak, jak je, ale je potřeba upravit signalizaci na dělenou.
„Což prakticky znamená vybudovat nové semafory tak, aby do
křižovatky vjížděla na zelenou

Od tragické smrti Tomáše Bati uplynulo již 88 let

Pocta. Bylo 12. července 1932, když letoun Junkers vzlétl v mlze z otrokovického letiště, aby
se vydal do Švýcarska. Na jeho palubě seděl šestapadesátiletý Tomáš Baťa a pilot Jindřich
Brouček. Sedm minut po startu se letoun obrovskou rychlostí zřítil k zemi. V jeho troskách
zemřeli oba muži. Tuto tragédii připomíná pomník, který je umístěn v areálu TOMA pár
metrů od místa havárie. Každý rok přicházejí památku tohoto významného obuvníka
uctít představitelé města. Ne jinak tomu bylo i letos. Kytici položili místostarosta města Petr
Ťopek, ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev (oba na snímku), válečný veterán mjr. Josef
Krause i členové zastupitelstva města. Poklonit se památce Tomáše Bati přišli také obyvatelé
SENIORU, skupina výsadkářských veteránů a veřejnost. (šar), foto: Šárka Šarmanová

vozidla vždy jen z jednoho pruhu
a nestávalo se, že by si vozidla
při nájezdu do křižovatky musela
dávat přednost,“ vysvětlila starostka. Dodala, že součástí návrhu
je i řešení převedení cyklistické
dopravy a další související úpravy.
Křižovatka se nachází na pozemcích města, nicméně majetkovým
správcem komunikace je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. „S ním tuto problematiku řešíme už delší dobu. Podle všeho
by zpracovaná studie mohla být
dostatečným podnětem k tomu,
aby rekonstrukci naší křižovatky
zařadilo do svého rozpočtu,“ řekla
Hana Večerková.
To, co však už město nemůže
ovlivnit, je fakt, kdy bude rekonstrukce zahájena. Jisté je, že dříve,
než bude dokončena dostavba
jihovýchodního obchvatu D55, se
začít nemůže, neboť by byly Otrokovice prakticky neprůjezdné. „Na
úpravě křižovatky budeme dále
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
spolupracovat a uděláme vše pro
to, aby byla křižovatka bezpečnější
a plynulejší,“ sdělila závěrem starostka.
Romana Pastuszková,
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Nejstarší obyvatelka
oslavila 106 let
Již sto šest let oslavila nejstarší
občanka Otrokovic, paní Helena
Schádková. Oslavu k jejím narozeninám připravily pracovnice
Charity Otrokovice. Poblahopřát
oslavenkyni přijela její neteř Milada, zástupci Charity a místostarosta města Petr Ťopek.
Gratulanti z radnice předali
oslavenkyni kytici, blahopřání
a balíček s kosmetikou a pochutinami. „Dožít se tak vysokého
věku je úžasné. Přeji paní Schádkové nejen za sebe, ale také jménem všech našich spoluobčanů
především zdraví a spokojenost,“
popřál místostarosta.
Helena Schádková se narodila v roce 1914 ve Veselí nad
Moravou jako nejstarší ze šesti
sourozenců. Do Otrokovic se
přestěhovala v sedmnácti letech a zažila tak rozvoj města
v souvislosti s působením firmy Baťa. Sama také v Baťových
závodech pracovala. Nejdříve
při škole lepila krabice na boty,
později přešla na práci ve výrobě. V Otrokovicích prožila celý
svůj život. Služeb Charity Otrokovice, kde také bydlí, využívá
posledních osmnáct let.  (red)
Otrokovické noviny

Co se v Otrokovicích opravuje či buduje, ukazuje nová mapa investic
Menší i větší investiční akce,
které se realizují pod taktovkou otrokovické radnice,
mohou lidé nově sledovat
také v mapě investic. Tu lze
najít na webových stránkách
města Otrokovice. Na mapě
jsou aktuálně zveřejněny nedávno dokončené, probíhající a plánované strategické
projekty města.
Mapa investic je umístěna
v mapových službách či na úvodní
stránce webu města v sekci Elektronické služby pod názvem „Strategické projekty města“.

Webová stránka funguje velmi
jednoduše a intuitivně. Na mapě
Otrokovic jsou označeny body,
linie či plochy v místě realizace jednotlivých akcí.
Jsou rozlišeny třemi
barvami. Červená
značka napovídá, že je projekt
dokončen, žluté
označení znamená
právě probíhající akci
a zelená informuje, co se
připravuje.
Po rozkliknutí bodů se návštěvník stránky dozví název

Nová cyklostezka propojila centrum města

projektu, datum realizace, vynaloženou částku, stručný popis akce, případně fotografie či
plánované studie nebo nákresy.
„Chceme touto
cestou lidem přiblížit, co všechno se ve městě
opravuje či buduje. Dost často
investujeme nemalé
finanční prostředky do
škol nebo prostor, které na první
pohled nejsou viditelné, ale slouží dětem či konkrétním skupinám

Cyklisté se konečně mohou bezpečně přepravit přes centrum
města. Nově vybudovaná stezka
pro chodce a cyklisty vedoucí přes
sídliště Střed je hotová, a dokonce
dříve, než stanovily původní plány.
Výstavba byla rozdělena do
dvou etap. Na první část vybudovanou v roce 2019 navazuje
druhá část, dokončená letos
v červnu. Loni byla v první etapě
vybudována stezka podél ulice Jiráskovy a Obchodní a úsek k ulici
Třebízského. Letos navázala na
první etapu cyklostezky její druhá
etapa. Konkrétně jde o úsek pro
pěší a cyklisty v ulici Družstevní
a úseky k ulici Nábřeží a středem
sídliště k ulici Svobodova.
Výstavba cyklostezky si vyžádala pokácení čtyř javorů. Ty byly
nahrazeny náhradní výsadbou.
Pracovníci technických služeb
v místě vysadili devět lip srdčitých,
čtyři sakury a další čtyři alejové
stromy. Celkem tak ve druhé etapě
vysázeli sedmnáct stromů. Ostatní
stromy ve stávajícím stromořadí
Otrokovické noviny

byly ponechány. Město tak vysadilo náhradní výsadbu nad rámec
stanovený v povolení ke kácení.
Kvůli stavbě bylo také přesunuto dětské pískoviště. To
nahradilo prozatím mobilní
a poslouží do té doby, než bude
v ulici Družstevní vybudováno
zcela nové, moderní dětské hřiště.
Kromě samotné výstavby bylo
nutné udělat také několik dalších
úprav. Vybudováno je nové veřejné osvětlení, odpočívadla
a jsou provedeny další navazující
úpravy s napojením na stávající
chodníky a vegetační úpravy.
Doba výstavby byla dle smlouvy
stanovena od 9. března do 6. září
tohoto roku. Cyklostezku se tak
podařilo dokončit s tříměsíčním
předstihem.
Obě etapy výstavby stezky pro
chodce a cyklisty stály přibližně
9,5 milionu korun. Stavba byla
z 85 % financována z dotací Evropské unie, z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, a zbylá částka šla
z rozpočtu města. 
(red)
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Kvítkovický hřbitov prochází rekonstrukcí
Přibližně tři měsíce bude probíhat rekonstrukce centrální
plochy kvítkovického hřbitova
v prostoru mezi hlavní branou
a smuteční síní. Úpravy budou
hrazeny z městského rozpočtu
a otrokovickou radnici vyjdou
přibližně na 2,3 milionu korun.
Vstupní část kvítkovického
hřbitova je v současné době
členěna středovým travnatým
pásem na dva asfaltové chodníky,
které vedou až ke smuteční síni.
Z obou stran je ulička lemována
hroby.
„Toto uspořádání bude zachováno. Stávající asfaltový

I pro chodce. Novou cyklostezku mohou využívat také chodci nebo maminky
s kočárky. Podél stezky jsou lavičky i stojany na kola. Foto: Šárka Šarmanová

obyvatel,“ vysvětlila starostka
města Hana Večerková.
Aplikace umožňuje filtrování dat,
takže poměrně snadno lze dohledat, co se vybudovalo v určitém
období, v určité lokalitě apod. „Do
mapy budou postupně doplňovány další a další investiční akce.
Věřím, že se tak lidem přehledně
přiblíží, co se ve městě buduje,“
uzavřela starostka.
Přehled těch nejaktuálnějších investic vám přinášíme také na této
dvoustraně Otrokovických novin.

Romana Pastuszková,

povrch se odstraní a nahradí
betonovou dlažbou, která je již
použita v nově předlážděných
bočních chodnících hřbitova.
Středový travnatý pás bude
zaměněn za pás se štěrkovým
trvalkovým záhonem, který bude
rytmizován vloženými betonovými lichoběžníkovými segmenty,“
popsala plánované práce Alena
Lacigová z odboru rozvoje města.
Kromě úpravy vstupní plochy
dojde také k výměně stávajícího
osvětlení za nové. V návaznosti
na betonové segmenty budou
umístěny na okraj trvalkového
záhonu lavičky. 
(pas)

Práce na lávce přes Moravu jsou v plném proudu

Uzavřena. Lávka na Baťově byla již v havarijním stavu. Její celková rekonstrukce
je tak nevyhnutelná. 
Foto: Šárka Šarmanová
Další etapa opravy lávky přes
řeku Moravu ve směru na Žlutavu
začala. Lávka je od 13. července
uzavřená.
Jedná se o lávku, která se nachází
v blízkosti areálu Technických
služeb Otrokovice s přímým napojením z ulice K. Čapka. Oprava
byla rozdělena na dvě části
v rozmezí dvou let. První část lávky

přes suchý poldr již byla opravena
v loňském roce. Druhá část rekonstrukce by měla trvat do poloviny
září. V dané lokalitě je instalováno
přechodné dopravní značení
a jsou zde značeny obchozí trasy.
Snahou je, aby doba uzavírky byla
zkrácena na minimum.
Oprava druhé části lávky vyjde
na bezmála 3,5 milionu korun. (šar)

Budova SENIORU B se dočká zateplení

První část. V letošním roce se počítá se zateplením jižní a východní části fasády,
která je ve špatném stavu.
Foto: Šárka Šarmanová

Zateplení fasády budovy je
jedním z nejúčinnějších řešení,
jak uspořit náklady na vytápění. Otrokovická radnice proto
vynaloží přibližně 6,8 milionu
korun na zateplení objektu SENIORU B. Práce začaly na začátku července.

Budova Senioru B, která se
nachází v ulici K. Čapka 1615,
bude zateplena v částech jižní
a východní fasády, které jsou
v nejhorším technickém stavu.

V příštím roce bude do rozpočtu
města Otrokovice navrženo zateplení zbývajících fasád, a to
severní a západní. „Součástí letošní etapy je i zateplení podlahy
podkrovního prostoru, výměna
balkonových dveří, oken včetně
okenních parapetů, na balkonech
bude položena nová dlažba a nové
oplechování balkonového parapetu. Horní balkony ve 4. nadzemním
podlaží dostanou nové přístřešky
z lexanu. Nové budou střešní svody a okapové chodníky. Vzhled

Na Mánesce během prázdnin vymění okna
Využít letní prázdniny k výměně
části oken rozhodlo vedení Základní školy Mánesova společně
s městem Otrokovice. S výměnou se začne ve druhé polovině července a nová okna bude
mít budova školy do konce září.
Z rozpočtu města poputuje na
tuto rekonstrukci necelých 850
tisíc korun.
Z hlediska statických a tepelně-technických vlastností jsou původní okna v nevyhovujícím
stavu. Při poryvech větru se
okna prohýbají a při deštích přes
ně zatéká do školy. „Je totiž nejvyšší čas, už dlouho se ve škole
bojíme každého většího deště.
Stará okna jsou technologicky
zastaralá a opravdu dosloužila,“
poznamenala ředitelka základní
školy Marcela Javoříková.
K výměně oken dojde na
severní a jižní straně budovy.
Nová okna budou esteticky řešena tak, aby neměnila celkový

vzhled budovy. Z tohoto důvodu
bude zachováno stávající členění
a odstín konstrukce oken.
„Jedná se o 1. etapu, kdy
bude provedena výměna oken
v severní, jižní a části východní
strany hlavní budovy objektu
školy. V této etapě se jedná o velkoformátové schodišťové okenní
sestavy, které jsou v havarijním
stavu. Součástí montáže oken budou vnitřní a venkovní parapety,
zapravení vnitřních i vnějších stěn
včetně vymalování a u některých
oken budou instalovány i žaluzie,“ upřesnila Dita Doleželová
z odboru rozvoje města.
Na nová okna se už těší doslova celý pedagogický sbor.
„Moc mě těší, že se s výměnou
oken začne. Věřím, že po letošní
výměně štítových oken budeme
pokračovat západní i východní
stranou a že se tím komfort života
v naší škole výrazně zvýší,“ věří
ředitelka ZŠ Mánesova.  (pas)

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

Tel.: 571 118 103

• Přístup na internet, kopírování, skenování

budovy se nezmění, omítka je
navržena v barvě cihlové a budou
zachovány typické bílé H-rámy,“
vyjmenovala novinky Alena Lacigová z odboru rozvoje města.
Zlepší se i užitné vlastnosti budovy. „Lidé, kteří musí trávit hodně
času na vozíčku, se nově dostanou
i na balkon. Budova B Senioru byla
stavěna jako dům pokojného stáří,
dnes na ni díky zdravotnímu stavu
většiny uživatelů máme vyšší nároky,“ vysvětlil ředitel SENIORU
Otrokovice Zdeněk Mikel.
Otrokovický SENIOR B poskytuje
domov 74 lidem a zároveň nabízí
odlehčovací služby. „Rekonstrukce bude znamenat jistá omezení
i pro všechny uživatele bydlící na
východní straně budovy, k hřišti.
Jeden až dva dny bude každý
uživatel přebývat v náhradním
pokoji,“ uvedl Zdeněk Mikel.
Úspora energie u správně zatepleného domu se pohybuje
kolem 30–60 %. Návratnost ceny
zateplení za energie se odhaduje
v rozmezí tří až pěti let. Pro osoby
žijící v zateplené budově se výrazně zlepšují podmínky pro život.
Zateplení snižuje hlučnost z okolí,
eliminuje nemoci, jako například
revmatismus, alergie, nachlazení
apod.  Romana Pastuszková,


tisková mluvčí města

Hřiště na Padělkách
bude rozšířeno
Již od loňského roku slouží
obyvatelům Kvítkovic nové, víceúčelové hřiště, které se nachází
na Padělkách. Letos bude hřiště
doplněno o sportovní povrch
a rozšířeno o dětské hřiště.
„Doplněn bude sportovní
povrch, dále se v zelené ploše
vybuduje nové dětské hřiště se zpevněnými plochami
a mobiliářem. Na nový, pryžový
povrch bude umístěn kolotoč,
herní prvek s průlezem, herní
prvek hřib, sestava průlezek,
grafické motivy skákací krokodýl, opice, beruška a ježek,“
vyjmenovala Alena Lacigová
z odboru rozvoje města. Hřiště
je vhodné nejenom pro děti, ale
také pro fotbal, házenou, malou
kopanou, volejbal, nohejbal,
tenis či florbal.
Práce na druhé etapě začaly
v polovině června a skončit by
měly v polovině září. Pokud počasí dovolí, hřiště budou moci
děti, mládež i dospělí začít využívat ještě letos na podzim.
Otrokovická radnice vynaložila na první etapu 2,4 milionu korun a na druhou etapu přibližně
2,1 milionu korun. Obě částky
jsou čerpány z rozpočtu města.

(red)

V BESEDĚ nainstalují nový, nákladní výtah

Komfortnější. Obrovskou úlevu přinese výtah nejenom zaměstnancům
BESEDY, ale také samotným účinkujícím. 
Foto: Martina Fojtíková
Větší komfort pro účinkující v Otrokovické BESEDĚ přinese dlouho
očekávaný nákladní výtah. Náklady na jeho vybudování poputují
z městského rozpočtu. Stavební
práce budou probíhat během letních prázdnin.
Výtah je navržen jako nákladní
s přepravou osob. Sloužit bude
k dopravě kulis, aparatury a dalšího
zařízení a rovněž osob s omezenou
schopností pohybu na jeviště. „Doposud bylo nutné před každým
představením i po něm ty nejtěžší

a nejobjemnější rekvizity vynosit po schodišti ručně, protože se
do osobního výtahu nevešly. Pro
zaměstnance BESEDY a pro tým
umělců to bylo nepohodlné
a časově náročné,“ vysvětlil
jednatel Otrokovické BESEDY Filip
Pastuszek, který o pořízení výtahu
usiluje od samého začátku svého
působení. S výstavbou výtahu jsou
současně řešeny zpevněné plochy
u rampy a zpevněná plocha pro nástup osob s omezenou schopností
pohybu. 
(šar)
Otrokovické noviny

Tyjátr: Jde nám o to, aby si lidé odpočinuli, pobavili se a hlavně zasmáli

Pohromadě. Srdce divadelního souboru tvoří aktuálně patnáct herců. Kromě toho si již vychovávají své nástupce prostřednictvím dětských herců.

Divadelní soubor Tyjátr asi
není potřeba příliš představovat. Svými komediemi
i pohádkami dokážou rozesmát nejenom malé, ale i ty
velké diváky. Ještě před osmnácti lety začínali v hudebním
salonku Společenského domu,
dnes vyprodávají velký sál Otrokovické BESEDY. Jádro Tyjátru
tvoří Radek Chmela, který stál
u zrodu souboru, a Lukáš Laciga. Dvojice, s níž by se dalo
povídat opravdu dlouhé hodiny
a pořád by bylo o čem. Nicméně tolik času bohužel nemáme.
Takže pojďme rovnou k věci.
Kdy se tedy datuje vznik Tyjátru a co tě, Radku, vedlo k založení
souboru?
Radek: V té době jsem třináct let
působil v souboru Zdeňka Štěpánka
v Napajedlích. Ale časově už to bylo
hodně náročné, takže jsem se rozhodl
odejít. Ale kamarádi z Otrokovic, kteří
se mnou v souboru byli, mě přesvědčili, abych divadlo neopouštěl úplně

a založil něco zde ve městě. Takže
jsem oslovil tehdejšího ředitele
Otrokovické BESEDY pana Rudolfa
Vavrečku, zda bych nemohl založit
divadelní soubor i zde na BESEDĚ.
A protože jsme se znali dlouhé roky
a věděl, že nejsem v divadle začátečník, vyšel mně vstříc. Takže jsme
si „plácli“ a 2. 2. 2002 vznikl oficiálně
Tyjátr.
Lukáš: A vzpomínám si, že ze začátku
jsme se střídali s divadelním souborem Racek, který zde působil před
námi.
Kolik jste tehdy měli členů a kolik
nyní?
Radek: Začínali jsme v pěti
a postupně se k nám přidávali
další. Většinou to byli kamarádi členů našeho souboru, kteří
to chtěli zkusit. Dnes má Tyjátr
patnáct hrajících lidí plus technici, osvětlovači, zvukaři, krejčová
a další. Takže celkem je nás pětadvacet. Ale všechno jsou to lidé, kteří to
dělají ve svých volných chvílích, baví
je to a jsou hrozně šikovní. A za to

Poslední. Poslední premiérou, kterou stihl soubor odehrát před koronavirovou
epidemií, byla pohádka Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Otrokovické noviny

jsme moc rádi.
Kdo vymyslel jméno spolku?
Radek: Šli jsme na to vylučovací metodou. Sedli jsme si, vymysleli spoustu názvů a přemýšleli, co by k nám
nejlépe pasovalo. A zvítězil Tyjátr,
s kterým přišel bývalý člen souboru
Karel Škrabal. Tyjátr evokuje komediantství, což je vlastně také to, co
hrajeme.
Všimla jsem si, že ve vašem
repertoáru se objevují hlavně komedie či pohádky. Je to proto,
že tento žánr je vám bližší?
Radek: Přesně tak. Jde
nám o to, aby si lidé odpočinuli, aby se přišli pobavit a hlavně se zasmát.
Lukáš: A my sami se také
u toho bavíme. (smích)
Pamatujete si ještě na své
první divadelní představení?
Lukáš: Šlo o klubovou komedii
Gentleman ze srdíčka. Premiéra se
odehrála ve Společenském domě
v hudebním sále.
To muselo být ale hodně náročné
připravit všechno jenom v pěti,
včetně kulis a kostýmů.
Radek: To sice bylo, protože ještě
navíc jsme zpívali i živě za doprovodu klavíru. Takový byl prostě začátek.
Ale potom už jsme přešli na Otrokovickou BESEDU, kde jsme odehráli naše první představení pro děti
O líných strašidlech.
Lukáš: Co se týká kulis, ty jsem dělal
já doma na dvoře. (smích) Pak vždy
přijela dodávka z Technických služeb,
kterou objednala BESEDA, a všechno
jsme to převáželi na sál. Takto jsme
fungovali asi dalších pět let, kdy jsme
si malovali doma kulisy.
A to jsi s tím měl už nějaké předchozí zkušenosti, ne?
Lukáš: Právě že žádné. Ale my jsme
kulisy potřebovali, a když to po-

třebuješ udělat, tak to prostě nějak uděláš. Já nejsem zrovna moc
manuálně zručný, ale prostě jsem to
nějak zvládl. (smích)
Jste amatérský divadelní spolek,
takže kromě toho máte každý z vás
i své zaměstnání. Čím se živíte vy
dva?
Lukáš: Jsem kuchař.
Radek: Proto má také tu skvělou představivost, která se skvěle
uplatnila při výrobě kulis. Protože
jídlo musí nejenom chutnat, ale
také vypadat. (smích)
V té souvislosti mě,
Lukáši, napadá: Napečeš
občas na nějaké představení buchty, abyste nemuseli používat atrapy
nebo je kupovat?
Lukáš: Občas ano. (smích)
Například když jsme hráli druhou
verzi Krásky a zvířete, tak jsem ještě
ráno před premiérou pekl tři pekáče
buchet. Ty tam tehdy mezi diváky
rozdávala naše již hvězda Olinka
Brožová. To bylo vlastně její úplně
první vystoupení u nás v Tyjátru.
Radek: Atrapy nepoužíváme,
vždycky je to reálné jídlo, jen pití je
náhražka. (smích )
No a Radku, ty pracuješ kde?
V sociálních službách. Takže prakticky se celý život pohybuji mezi
lidmi. Ať už v zaměstnání, nebo
v divadle či v soukromí. A i díky tomu
čerpám inspiraci pro divadlo.
U režisérů je zcela běžné, že si
hry upravují sami. Jak jsi na tom,
Radku, ty?
Radek: Stejně jako ostatní. Hry předělávám, upravuji nebo si vezmu
námět a napíšu si některou sám.
Příkladem toho je pohádka Šípková
Růženka a Sněhová královna nebo
komedie Podfuk. Vzal jsem si z nich
námět, napsal scénář pro naše pod-

Radek Chmela

Lukáš Laciga

Vedoucí souboru, režisér a herec
Věk: 52 let
Nejoblíbenější hra: z našich– Dalskabáty, hříšná ves
aneb Zapomenutý čert a v jiném divadle muzikál Rebecca
v provedení NDM Ostrava
Záliby, koníčky: rodina, divadlo, vaření, cestování a hlavně
pobyty u moře v Chorvatsku na
Makarské

Herec, asistent režie, scénograf
Věk: 41 let
Nejoblíbenější hra: Kráska
a zvíře, Paní Piperová zasahuje
Záliby, koníčky: zahrada,
akvaristika, historie, cestování,
především pobyty u moře,
konkrétně mám nejraději
Makarskou riviéru v Chorvatsku

mínky tak, aby to sedělo našim hercům, technice a pro naše prostory.
Jak dlouho ti tedy trvá sepsání
nové hry?
Radek: Jak kdy. Musím mít nápad
a pak také čas si k tomu sednout
a věnovat se tomu. Obvykle to bývá
intenzivní půlroční práce, než mám
hotové jedno představení.
A necháváš si do toho pak mluvit
od ostatních členů souboru?
Radek: Někdy ano. V první řadě
to dám vždy Lukáši, aby si to přečetl a řekl mi, co tam třeba chybí
a podobně. Ale jakmile to mám dodělané, tak už ne. Maximálně se dělají
menší úpravy v rámci zkoušek, jak
v aranžmá, nebo také kvůli technickým věcem.
Vzhledem k tomu, že každý z vás
má své povolání, mnohdy časově
náročné, jak často máte možnost
se všichni sejít u zkoušek?
Radek: Zkoušíme třikrát týdně.
A za to obdivuji všechny ty, kteří
i přes svou náročnou práci dokážou
třikrát týdně přijít na zkoušku, dvě
až tři hodiny mě poslouchat a nechat se režírovat. Ale myslím si, že to
máme všichni asi stejně. Děláme to
pro diváky, protože pro nás je nej-

větší odměnou jejich potlesk a když
odcházejí spokojení a odpočatí.
Pro jaké publikum se vám hraje
lépe, pro dětské nebo naopak pro
dospělé?
Radek: Pro oboje. Dospělý divák reaguje jinak než ten dětský.
Lukáš: Ale musím říct, že dětský divák
je největší kritik. To dítě si opravdu
všímá i těch nejmenších detailů
a neodpustí vám nic. (smích)
Co vám naposledy takový malý
kritik vytknul?
Lukáš: Naposledy při komedii Paní
Piperová zasahuje. Měli jsme na stole
monitory, ale děti nás upozornily
na to, že tam nemáme ani kabely
a hlavně ty hlavní jednotky, bez nichž
přece počítače nefungují. (smích)
Kdy se u vás projevilo nutkání
postavit se před publikum?
Lukáš: Já jsem ještě jako malý kluk
hrozně zbožňoval loutkové divadlo.
Kdykoliv jsem mohl, chodil jsem s rodiči na různá představení. Ale to bylo
tak vše. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že bych si sám stoupl na jeviště
a hrál. Až když jsem se přistěhoval do
Otrokovic, potkal jsem Radka a ostatní členy, dostal jsem pozvání, zkusil
to, no a od té doby jsem na jevišti.

Bláznivá. Hlavním cílem souboru je rozesmát a pobavit diváky. Ztřeštěná komedie
Na správné adrese byla toho jasným příkladem. 
Snímky: archiv Tyjátru

Skvělá zábava. Během představení Paní Piperová zasahuje se bavili nejenom
diváci, ale také samotní herci.

I když zprvu jsem maloval ty kulisy
a sám si zahrál až tak ve třetí hře.
Radek: U mě to začalo stejně jako
u Lukáše loutkovým divadlem. Pak
jsem nastoupil do dramaťáku. První
roli, kterou jsem dostal, byl princ ve
Sněhurce. To byla vlastně má první
a taky poslední role prince. (smích)
Nebyl to prostě můj šálek kávy. Postupem času jsem hrával v různých
amatérských souborech, až jsem
zakotvil v Napajedlích a pak přešel
do Otrokovic.
Neměli jste někdy nutkání zkusit
být profesionálním hercem nebo
na takovou příležitost ještě čekáte?
Radek: Já už jsem v mládí pár takových nabídek dostal. Ale nešlo to
skloubit s prací, kterou jsem dělal.
A upřímně si myslím, že být profesionálním hercem nebo režisérem,
by mě asi nebavilo tolik, jako když
to dělám opravdu z lásky k divadlu
a pro zábavu.
Lukáš: V tomto jsme zajedno.
Jak vůbec sháníte nové posily do
sboru a je těžké je získat?
Radek: Asi máme štěstí, že my se
nepotýkáme s problémem jejich
nedostatku jako jiné soubory. Tím,
že máme dětské herce, dokážeme
si z nich vychovat i budoucí následovníky. A občas se objeví někdo,
kdo by měl zájem se k nám přidat.
My nikoho neodmítáme, pozveme
si ho a pak se uvidí.
Lukáš: Radek je totiž takový, že když
k nám někdo nastoupí nový, tak se
jej vždy snaží rovnou obsadit. I když
jde třeba o premiéru a třeba jen takzvaně mrtvou roli, kde se nemluví.
Prostě jde o to, aby si to ten člověk
vyzkoušel. Protože říká se, že ve chvíli,
kdy jednou vlezeš na jeviště, tak už
z něj neslezeš.
Jakou novinku či novinky letos
na podzim chystáte?
Radek: Novinku letos už žádnou,
jelikož nám plány překazil koronavirus. Stihli jsme akorát uvést premiéru

pohádky Kdo se bojí, nesmí do lesa
a komedii Na správné adrese. A pak
už jsme nemohli hrát. Takže od září
tyto dvě věci chceme hrát znovu.
Myslíte si, že v dnešní době existuje nějaký rozdíl mezi amatérským a profesionálním divadlem?
Radek: Já si myslím, že ten rozdíl je,
ale myslím si, že amatéři se hodně
přiklání k profíkům. Ta úroveň jde
opravdu hodně nahoru.
Lukáš: Máme hodně velkou výhodu
v tom, že působíme na BESEDĚ, kde
máme skvělou techniku, ozvučení,
osvětlení, máme k dispozici nahrávací studio. A to dělá opravdu hodně.
Radek: Díky tomu, že máme kvalitní zázemí, se i my snažíme dělat
opravdu kvalitní a poloprofesionální
divadlo. A podle mě vyprodaná
představení jsou známkou toho, že
za těch osmnáct let, co tady Tyjátr
působí s kůží na trhu, jsme si našli své
diváky, kteří na nás chodí, a doufáme,
že budou chodit i nadále.
Za dva roky oslaví Tyjátr dvacáté výročí existence. Máš, Radku,
už nějaké konkrétní plány, jak ho
s diváky oslavíte?
Radek: Už je mám i v hlavě. Bude to
představení Kráska a netvor. Půjde
o předělávku původní inscenace, na
které chceme pracovat minimálně
rok, aby to bylo opravdu velkolepé
představení, které bude určeno pro
děti i dospělé.
Mám na vás úplně poslední otázku. Myslíte si, že přežijí ochotnické
soubory až do příštího století?
Radek: Určitě ano. Ochotnická divadla se hrají od nepaměti a budou se
hrát pořád. A pokud budou chodit na
představení diváci, a já věřím, že ano,
tak si myslím, že ochotnické divadlo
tady bude pořád. A podle mě se vždy
najdou lidé, kteří divadlo budou chtít
hrát a kteří budou chtít dělat krásný
večer či odpoledne druhým lidem.
Lukáš: Není co dodat.

Šárka Šarmanová
Otrokovické noviny
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MALOVÁNÍ
do

16. 8.

14–18 hod.

sobota

22. 8.
5.30 hod.

sobota

22. 8.
9–13 hod.

VERNISÁŽ
sobota

29. 8.
16 hod.

sobota

29. 8.

Společná výstava členek akademie 3. věku při Domu kultury v Uherském Hradišti. Výtvarný kroužek, vedený akademickým malířem Miroslavem Malinou, je zaměřený na využití volného času seniorů – členů akademie 3. věku. Kroužek se dá
přirovnat k aktivnímu vzdělávání třetí generace v oblasti výtvarného umění, kdy
jednotliví členové, jakožto vyzrálé osobnosti s určitým názorem na svět a umění,
toto poznání přenášejí do své tvorby. Ta zahrnuje výtvarné techniky od akvarelu
přes enkaustiku, kvaš a olej a nezanedbává přitom ani práce s hlínou.

VEĽKÝ MEDER

Městská
velký
sál
galerie
vstup

volný

ZÁJEZD

Oblíbený zájezd do termálních lázní. Nástupní místa 5:30 Otrokovice – Společenský
dům a 5:40 MHD náměstí u BESEDY. Rezervace míst, popř. další info v TIC nebo
na telefonním čísle 571 118 103.

cena

450 Kč

DĚTSKÝ BAZÁREK

velký sál

Oblíbená prodejní a výměnná akce pro rodiče a jejich ratolesti. Rezervace stolů
osobně v TIC nebo na telefonním čísle 571 118 103. Poplatek za stůl 50 Kč na místě
v den konání akce.

volný

VALAŠSKÝ NÁZOR – 30 LET

Městská
velký
sál
galerie

Již v sobotu 29. srpna v 16 hodin zahajuje v Městské galerii výstava spolku Valašský názor. Výstava je vyvrcholením oslav 30 let činnosti tohoto výtvarného spolku
z Hvozdné. „Valaši“ budou vystavovat kresbu, malbu, grafiku, karikatury, fotografie,
keramiku a několik prostorových instalací. Sama sobotní vernisáž pak bude setkáním široké základny členů a sympatizantů spolku. Výstava potrvá do 27. září 2020

SRPNOVÁ NOC S REFLEXY
Tradiční venkovní taneční zábava se skupinami REFLEXY a Infinity.

vstup

vstup

volný

areál rybářů
Štěrkoviště
velký sál

vstupné
19.30–2 hod. Součástí večera bude Freestyle BMX Show. Kvalitní občerstvení zajištěno. Kapacita 150 Kč
areálu z důvodu aktuálního vládního nařízení omezena na 950 osob.

NÁMĚSTÍ 2020 – SPLÍN + GADŽE
neděle

30. 8.

16.30 hod.

Otrokovické noviny

Závěrečný díl letních koncertů na náměstí 3. května před BESEDOU. SPLÍN je crossover a pop-rocková skupina založená v roce 2014, hrající vlastní autentickou muziku
s českými texty a poctivým kytarovým zvukem. Uslyšíme ji v nejsilnějším obsazení,
ve kterém je ke slyšení na studiové nahrávce z roku 2019. Bicí a houslové party Radek
Straka, baskytara a zpěv Petr Hána, kytary a zpěv Karel Konůpka a Petr Bernatík.
GADŽE je autorská romská muzika v bílém aneb „romská muzika bez Romů“.
Kapela byla založena již v roce 2008, v současnosti hraje ve složení: Iva Staňková
– zpěv, klávesy (autorka hudby i textů), Karel Ptáček – kytara, Ivo Malík – kontrabas, Vít Škrabal – bicí, Jana Hánová – příčná flétna, zpěv.

náměstí
velký
sál
3. května
vstup

volný
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VERNISÁŽ
úterý

1. 9.
18 hod.

středa

9. 9.
19 hod.

JOSEF MIKLAS – KRESBY, MALŮVKY, OBRAZY

Výběr z tvorby oblíbeného otrokovického umělce. Malování je celoživotní zálibou Josefa Miklase (*1955). Na výstavě uvidíte oleje, akvarely, tempery i perokresby. A také
jeho oblíbené náměty – portréty hvězd hudebního nebe, dívky a ženy, krajiny. Vernisáž
s hudebním doprovodem v úterý 1. 9. od 18 hodin, výstava potrvá do 30. září 2020.

FLERET & ZUZANA ŠULÁKOVÁ

foyersál
velký
kinosálu
+ bar
vstup

volný
velký sál

Domácí folk-rocková legenda znovu v BESEDĚ! Skupina vznikla v roce 1983 ve Vizovicích. Svou nespoutanou energií na koncertech si získala brzy velkou fanouškovskou
základnu a její věkové spektrum čítá neuvěřitelné rozpětí od 1 do 100 let.

vstupné

320 Kč
290 Kč
260 Kč

Šlágr Parta uvádí

velký sál

18 hod.

Koncert populární čtveřice, tentokrát i s hostujícími muzikanty ze Zlína. Šlágr Parta je
nejúspěšnější kapelou na Šlágr TV. Za poslední roky vyhrála několik hitparád, získala
ceny diváků, tisíce příznivců a úspěšně vyprodává sály na svých koncertech.

320 Kč
300 Kč
280 Kč

sobota

PODHÁJSKA

čtvrtek

10. 9.
12. 9.
5.30 hod.
sobota

12. 9.

9–15 hod.
úterý

22. 9.
19 hod.

Hobby
Otrokovice
pořádá akce:

sobota

ŠLÁGR PARTA A DUO ARAMIS

vstupné

ZÁJEZD

Oblíbený zájezd do termálních lázní. Nástupní místa 5.30 Otrokovice – Společenský dům a 5.40 MHD náměstí u BESEDY. Rezervace míst, popř. další info v TIC
nebo na telefonním čísle 571 118 103.

sobota

26. 9.
9–15 hod.
sobota

26. 9.

velký sál

Otrokovická BESEDA a Klub plastikových modelářů Zlín pořádají Mezinárodní soutěž plastikových a papírových modelů ZLÍNKIT 2020. Představí se domácí
i zahraniční modeláři s plastikovými a papírovými modely.

50 Kč

SCREAMERS – POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

kinosál

27. 9.

vstupné

Známá travesti skupina s novým pořadem plným imitací domácích i zahraničních zpě- vstupné
váků a zpěvaček či známých osobností a vtipných scének. Těšit se můžete na slečny Pau- 300 Kč
lu, Halinu, Valerii, ale naposledy i na sympaťáka Láďu, který se loučí právě touto show.

ASTRO – FESTIVAL ZDRAVÍ

Akce zaměřená na zdravý životní styl. Na programu: léčitelské a astrologické služby, výklad karet, BIO produkty, zdravá výživa. Prodej minerálů a šperků. Přednášky o zdraví, harmonii a duchovním rozvoji.

prostory
BESEDY
vstupné

50 Kč
děti

20 Kč

hand made výrobky, ukázky výtvarných technik. Prodej materiálu a pomůcek.

HOBBY CYKLOJÍZDA Dubnica nad Váhom – Otrokovice
5. ročník oblíbené Cyklojízdy mezi partnerskými městy. Devadesátikilometrová cesta nádhernou
přírodou. K účasti je nutná on-line registrace předem. Více na webu OtrokovickaBeseda.cz

MICHALFEST
Přehlídka regionálních kapel v předvečer tradiční Michalské pouti. Pouťové atrakce

15–22 hod. v provozu, občerstvení zajištěno.
neděle

450 Kč

ZLÍNKIT 2020

26. 9.
–
KREATIV OTROKOVICE
neděle
akce určená milovníkům ručních prací. Na programu: výtvarné dílnič27. 9. Kreativní
ky, tvořivé workshopy, kreativní nápady a inspirace, materiál s výstavní slevou,
9–17 hod.

cena

MICHALSKÁ POUŤ

park
před
Společenským
domem
vstup

Tradiční venkovní akce pro celou rodinu. Dechová hudba, zábavná show pro děti,
vystoupení známých kapel. Kvalitní občerstvení po celý den, pouťové atrakce,
10–18.30 hod. prodejní stánky.

volný
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sobota

8. 8.
21.00

sobota

15. 8.
21.00

čtvrtek

3. 9.
19.00

pátek

PŘES PRSTY

sportovní,
Česko, Slovensko 2019,
min.
romantický, komedie, 101

ŽENY V BĚHU
93 min.
Česko 2019, komedie,

BOURÁK

drama,
Česko 2020, životopisný,
111 min.

Bio hudební:

4. 9. MEo,KY
Slovensko 2020,

19.00

Česk
dokumentární, 80 min.

Bio senior: PŘÍLIŠ
9.
.
11
OSOBNÍ ZNÁMOST
pátek

10.00

, 107 min.
Česko, SR, 2020, komedie

vstup
volný
NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 12 LET

vstup
volný

PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

KINOSÁL

100 Kč

NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 12 LET

KINOSÁL

110 Kč
PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

sobota

LETNÍ KINO

22. 8. 3BOBULE
21.00 Česko 2020, komedie, 101 min.

v přístavišti

PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

Upozornění! Promítání
se koná pouze
za příznivého počasí

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

KINO ZÁŘÍ

vstup
volný

neděle

TROLLOVÉ:

KINOSÁL

13. 9. SVĚTOVÉ TURNÉ
USA 2020, animovaný,
dobrodružný,
15.00 rodi
nný, muzikál

120 Kč
PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

91 min., dabing

čtvrtek

KINOSÁL

17. 9. ŽENSKÁ POMSTA
19.00 Česko 2020, komedie, 100 min.

130 Kč

NEVHODNÉ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
DO 15 LET

PŘIPRAVUJEME KINO
ŘÍJEN
Šarlatán

KINOSÁL

60 Kč

| Bábovky | Pinocchio
Smrt na Nilu | Smečka
| Karel – bio hudební
Chlap na střídačku – bio
senior

NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 12 LET

so 5. 9., 21.30 | park před poliklinikou LETNÍ KINO V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU

Více info na www.otrokovickabeseda.cz

Zahajujeme 7. 9. (jóga pondělí, středa a čtvrtek od 14. 9.)
Odevzdaná přihláška je platná spolu s úhradou kurzovného.
POHYBOVÉ KURZY

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLICKÝ JAZYK – senioři začátečníci
Út, 9.30–11.00 / učebna II. patro

1 200 Kč

BABY MASÁŽE
Po, 16.00–17.00 / učebna II. patro

FRANCOUZSKÝ JAZYK – začátečníci
Út, 17.00–18.30 / učebna II. patro

1 600 Kč

TAJČI pro seniory
Po, 9.00–10.00 / zrcadlový sál

ŠPANĚLSKÝ JAZYK – začátečníci
Út, 18.30–20.00 / učebna II. patro

1 600 Kč

TAJČI
Po, 17.00–18.00 / zrcadlový sál

1 200 Kč

ITALSKÝ JAZYK – začátečníci
Po, 17.30–19.00 / učebna II. patro

1 600 Kč

CVIČENÍ pro seniory
Út, 10.00–11.00 / zrcadlový sál

1 200 Kč

RUSKÝ JAZYK – začátečníci
Po, 19.30–21.00 / učebna II. patro

1 600 Kč

JÓGA
St, 17.00–18.30

1 800 Kč

BULHARSKÝ JAZYK – začátečníci
Čt, 18.00–19.30 / učebna II. patro

1 600 Kč

VZDĚLÁVACÍ KURZY
PC pro seniory, e-mail, skype
(notebook a myš s sebou)
Čt, 9.00–10.30 / učebna II. patro

(2x měsíčně)
600 Kč

RODOKMEN – začátečníci (měsíc)
St, 18.00–19.00 / učebna II. patro

400 Kč

RODOKMEN – pokročilí (měsíc)
St, 17.00–18.00 / učebna II. patro

400 Kč

Otrokovické noviny

Víte o tom, že v Otrokovické BESEDĚ probíhají kurzy
kresby a malby?
Každý čtvrtek od 18.30 do 20.00 se schází pod odborným
vedením skupina amatérských výtvarníků. Tito tvořiví lidé
se setkávají také proto, že při své kreativní tvorbě zapomenou na všední starosti v kolektivu, kde je zábava a příjemná relaxace. Pokud máte zájem spolu s nimi malovat, rádi
vás přivítají. Přihlášky se podávají do konce července v Infocentru BESEDY.

440 Kč
(máma + dítě)

/ horní bar

1 200 Kč

Vyplněné přihlášky a platba v TIC
nejpozději do 31. 8. 2020
Kurzovné na pohybové kurzy je stanoveno na celý
školní rok 2020–2021 a ostatní pololetně
(září 2020–leden 2021).

Kurzy je možné zakoupit také
online na www.otrokovickabeseda.cz

Nabídka zájmových kroužků DDM Sluníčko na školní rok 2020–2021

Nabídka pro dospělé		 Středisko Tlumačov, Masarykova 63,
Tlumačov, mobil: 739 075 689, 734 235 960
Jumping pro dospělé 1 hod./1x týdně 2 300 Kč
Keramika
2 hod./1x za 14 dní 2 900 Kč 		
Nabídka pro děti ze ZŠ		
Nabídka pro děti ze ZŠ		
Aerobiková přípravka 1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Atletická přípravka
1 hod./1x týdně 1 250 Kč
Angličtina hrou
1 hod./1x týdně 1 200 Kč
Centrum volného času Bahňák,
Badatel
1,5 hod./1x týdně 1 200 Kč
DIY kreativní tvoření 1,5 hod./1x týdně 1 300 Kč
tř. Spojenců 569, Otrokovice
Deskovky
3 hod./1x za měsíc 1 300 Kč
Fantasy klub
2 hod./1x za 14 dní 1 100 Kč
mobil: 734 235 964, 739 075 716
Disco dance
75 min./1x týdně 1 400 Kč
Florbal
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Flétna
1 hod./1x týdně 1 500 Kč 		
Judo
1,5 hod./1x týdně 1 100 Kč
Florbal I.
1 hod./1x týdně 1 250 Kč Nabídka pro děti ze ZŠ		
1,5 hod./1x týdně 1 300 Kč
1 hod./1x týdně 1 300 Kč Keramika
Florbal II.
1,5 hod./1x týdně 1 500 Kč Atletika hrou
Florbal dívky
1,5 hod./1x týdně 1 500 Kč Barevný ateliér
2 hod./1x týdně 1 500 Kč Keramicko-výtvarný kroužek II.
1 hod./1x týdně 1200 Kč
Inline a lední brusle 1 hod./1x týdně 1 400 Kč Divadélko
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Mlsný
jazýček
2
hod./1x
za 14 dní 1 000 Kč
Jumping
1 hod./1x týdně 1 300 Kč Hands up
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
1 hod./1x týdně 1 000 Kč
Keramika
1 hod./1x týdně 1 200 Kč Judo
1 hod./1x týdně 1 300 Kč Mixík
1 hod./1x týdně 1 000 Kč
Kondiční trénink
1 hod./1x týdně 1 000 Kč Kondičák s Tomem
1 hod./1x týdně 1 300 Kč Mladý záchranář
Orientální tance
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Králičí hop
1 hod./1x týdně 1 100 Kč Kondiční gymnastika I.
Posilka
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Kreativní svět
1,5 hod./1x týdně 1 300 Kč
1 hod./1x týdně 1 300 Kč
Rybářský klub
1,5 hod./1x za 14 dní
800 Kč
Kuchtíci
1,5 hod./1x týdně 1 200 Kč Kondiční gymnastika II.
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Kytara
1 hod./1x týdně 1 500 Kč
1,5 hod./1x týdně 1 500 Kč Sporťák
6 hod./1x měsíčně 1 100 Kč
LARP kroužek
2 hod./1x za 14 dní 1 000 Kč Kytara – děti
1 hod./1x týdně 1 500 Kč Turisťák
Modelář
1,5 hod./1x týdně 1 300 Kč
Mažoretky
1 hod./1x týdně 1 100 Kč LEGOhrátky
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
		
Modelář
2 hod./1x za 14 dní 1 700 Kč Paletka
1,5 hod./1x týdně 1400 Kč
Nabídka pro předškolní děti		
Mix dance
105 min./1x týdně 1 500 Kč Street dance
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Aerobiková přípravka 1 hod./1x týdně 1 100 Kč
NERF kroužek
1,5 hod./1x týdně 1 250 Kč Zábava pro kluky
2 hod./1x týdně 1 600 Kč
Angličtina hrou
1 hod./1x týdně 1 200 Kč
Robotika
2 hod./1x za 14 dní 1 00 Kč
		
Keramicko-výtvarný kroužek I.
Rybáři
1 hod./1x za 14 dní 1 000 Kč
Nabídka pro předškolní děti		
1 hod./1x týdně 1 200 Kč
Sportovní hry
1,5 hod./1x týdně 1 450 Kč
Malůvky
1 hod./1x týdně 1 200 Kč
Sedmikráska
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Šachy
1 hod./1x týdně 1 350 Kč
Minigymnastika
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Soutěžní aerobik AT Tlumačov
Zumba
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Neposedové
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
délka podle skupiny 1 100 Kč
		
Předškoláček
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Žabičky
1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Nabídka pro předškolní děti		
Vrtilky
1 hod./1x týdně 1 100 Kč 		
Angličtina v pohybu 1 hod./1x týdně 1 100 Kč
		
Nabídka rodinných aktivit		
Disco dance
75 min./1x týdně 1 400 Kč
Baby studio
1,5 hod./1x týdně
Flétna
1 hod./1x týdně 1 500 Kč Nabídka rodinných aktivit		
1 hod./1x týdně

850 Kč/osoba
Hopsálek
1 hod./1x týdně 1 100 Kč Klokánci
700 Kč/osoba Nabídka pro dospělé		
Sporťáček
1 hod./1x týdně 1 000 Kč 
2 hod./1x týdně
Aerobik „Megaveloši“ 1 hod./1x týdně 1 100 Kč
Šikulka
1 hod./1x týdně 1 200 Kč Špuntíci

900 Kč/osoba 		
Tvořínek
1 hod./1x týdně 1 200 Kč
Žížalky
1 hod./1x týdně 1 100 Kč 		
Zápis účastníků do kroužků zahájíme 24. srpna
Nabídka pro dospělé		
2020 v 8 hodin. Přihlašování do kroužků bude
Hands up
1 hod./1x týdně 2 000 Kč
Nabídka rodinných aktivit		
probíhat ONLINE na adrese ddmslunicko.cz
1 hod./1x týdně 2 300 Kč
Berušky
2 hod./1x týdně
900 Kč/osoba Kytara pro dospělé
Kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 14. září
Opičky
1 hod./1x týdně
650 Kč/osoba Výtvarná kavárna 2 hod./1x za 14 dní 2 800 Kč
Středisko Trávníky, tř. Osvobození 168,
Otrokovice, mobil: 739 075 711, 734 235 962

fotosoutež

Znáš Otrokovice?

soutěž probíh
á

3.8.-14.9.

2020

Uhádni alespoň jedno místo
na staré fotograﬁi Otrokovic
a vyhraj hodnotné ceny
Nejlepší soutěžící vyhraje mobilní telefon
Více informací na www.otrokovickabeseda.cz
Otrokovické noviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 8. února by se dožil 100 let náš tatínek,
pan František ZÁLEŠÁK. Dne 5. července
uplynulo 40 let, co zemřel. Dne 8. července
by se dožila naše maminka, paní Anežka
ZÁLEŠÁKOVÁ, 93 let. Dne 20. srpna to bude
13 let, co nás navždy opustila. Vzpomínají dcery Jana a Jarmila s rodinami.
Čas plyne dál, v srdcích zůstáváte nám. Dne
16. června uplynuly 2 roky, kdy nás navždy
opustil tatínek, dědeček, bratr a tchán, pan Jiří
SOBOTKA a 22. července to byly již 4 roky od
úmrtí naší maminky, babičky, sestry a tchyně,
paní Boženy SOBOTKOVÉ. S láskou vzpomínají dcery Iva a Kateřina
s rodinami.
Tvé srdce toužilo žít a Ty jsi musela odejít od svých drahých,
jež jsi měla ráda, jež umělas vždy svou láskou hřát. Dne
29. června uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka Helena LACINOVÁ. S láskou stále vzpomínají děti Simona, Martin, Lenka a Věrka.
Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi. Dne
1. července by se dožila 69 let naše milovaná maminka, paní
Irena Kučerová. Stále s láskou a úctou vzpomínají dcera
Lenka a syn Miroslav s rodinou.
Co to cinká, co to zvoní, kouzlo maměnčiných narozenin jako
vloni. Soukáš zlatou nitku po nitce a každý večer se k nám
spouštíš po své hvězdičce. Dne 1. července, v den nedožitých
93 let Ludmily KLEMENTOVÉ, jsme zpívali Tvé milované
písničky a vzduchem lítaly prskavky na oslavu Tvého bohatého života. My nevzpomínáme, protože Ty, maměnko, jsi s námi každý
den! Milujeme Tě! Dcera Soňa s manželem Drahomírem
Jedna starší paní si přivlastňuje má slova k oslavě narozenin své matky
– nestačí slova, ale hlavně činy a objímat ji každý den, ale na dálku to
bohužel nejde, a taky to myslet upřímně!
Dne 5. července uplynuly 4 roky, kdy nás
opustil pradědeček, dědeček, tatínek, pan
František STANĚK a 15. září tomu budou tři
roky, kdy nás opustila prababička, babička,
maminka, paní Anna STAŇKOVÁ. S láskou
vzpomínají synové Miloslav a František s rodinami. Děkujeme všem,
kteří jste je měli rádi a vzpomínáte s námi.
Odešlas, maminko, neznámo kam, vzpomínky na Tebe zůstanou nám. Vzpomínky krásné, maminko milá, Ty, která jsi
pro nás žila. Dne 6. července to byly již 3 roky, co nám odešla paní Květuše ŠIMKOVÁ. Stále na Tebe vzpomínáme.
Manžel a dcery s rodinami
Dne 9. července by se dožil 70 let pan Vladimír NEŠPOR.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Pavel, dcera Milena, vnoučata Zuzka, Bára, Danča, Patrik a Kája.
Dne 9. července by se dožil 50 let pan Martin KOBYLÍK.
S láskou vzpomíná rodina Kobylíkova, Bednářova a Janků.

Dne 10. července jsme si připomněli 3. výročí úmrtí a zároveň 31. července nedožité 80. narozeniny pana Miroslava
SUKUPA. Vzpomíná manželka Ludmila, rodina Čanigova
a Matůšů.
Dne 10. července uplynul 7. rok, co odešel od všech, které
měl rád, náš drahý, pan Bohumír ŠIŠKA. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Otrokovické noviny

Mohli jsme blahopřát, můžeme však jen vzpomínat. Dne 13. července by se dožil 100 let náš
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Bohumil
DUDA. A dne 25. října by oslavila 96 let paní
Katarína DUDOVÁ. S láskou vzpomíná rodina.
Dne 18. července by se pan František BLAŽEK dožil 72 let.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 20. července uplynulo 19 let, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Zdeněk KADLČÁK. S láskou stále vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami.
Dne 21. července uplynul první smutný rok od úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky, paní Zdeňky KOUŘILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují dcera s rodinami.
Dne 22. července uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Němeček. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, dcera a syn s rodinami.
Dne 23. července uplynulo dlouhých 6 let, kdy nás náhle
opustila paní Maruška MACHÁLKOVÁ. Stále vzpomínají
manžel Oldřich, dcera Brigita a vnuk Daneček.
Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 23. července jsme vzpomněli
8. výročí, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Miroslav BÁBÍČEK. S láskou vzpomíná
manželka a synové s rodinami.
Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy. Dne 24. července uplynulo již 6 let od úmrtí naší maminky a babičky,
paní Ludmily Spurné. S láskou vzpomínají syn Milan
s manželkou Sylvou, vnuci Daniel a Milan, dcera Dana.
Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 25. července uplynulo
5. výročí úmrtí naší milované manželky, maminky a babičky,
paní Věry JADRNÍČKOVÉ. Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.
Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli. Za ruce,
které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že
jste byli. Za každý den, který jste s námi žili. Dne
30. července by se dožila maminka Vladimíra
PODLASOVÁ 75 let a dne 1. srpna tatínek
František PODLAS 80 let. S láskou vzpomíná syn Kamil s manželkou
a vnuci Kamil a Jan s rodinou.
Dnes, 31. července, to je 5 let, co nás opustil náš syn, tatínek,
bratr a strýc, pan Václav RACHŮNEK. S láskou na Tebe
vzpomíná celá rodina.

Dne 1. srpna tomu budou dva roky, co nás opustil náš
drahý manžel, tatínek, bratr a dědeček Gustav Řezníček.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ho měli rádi. Za celou rodinu
manželka Jindřiška a synové Gustav a Jan s rodinou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor

Už není komu říci drahý… tatínku… dědo. Srdce bolí, mysl
smířit se nechce. Dne 14. srpna uplyne smutný rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk RAŠKA. S láskou
vzpomíná celá rodina.
Dne 16. srpna uplyne již dvacet dlouhých let, co nás opustil
můj manžel, tatínek, dědeček, pan Karel VEČEŘA. S láskou
stále vzpomíná manželka a dcera s rodinami.
Nezemřel, spí. Má-li sen, zdá se mu o těch, které miloval a kteří
milovali jeho. Dne 25. srpna si připomeneme 10. výročí úmrtí
našeho milovaného syna, bratra, tatínka a vnuka, pana
Davida MERHAUTA. S láskou vzpomeňte s námi.

BLAHOPŘÁNÍ

V únoru oslavila Marie Kujanová 94 roků, Josef Kujan v květnu
97 roků. Dne 21. července oslavili manželé Kujanovi 75 roků společného
života, plného lásky a porozumění. K tomuto výročí jim přejí vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví, a děkují jim za lásku a péči dcera Jitka, vnukové
Richard, Dušan, Tomáš, partnerky vnuků Lenka, Lucie, Adriana, a pravnukové Jirka, Simonka, Matýsek a Tomášek.



PLYNOSERVIS - SRNEC

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

Tel.: 604 988 815

Inzerce

Inzerce

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

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

Inzerce

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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP
www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Tel.: 774 759 574
Bezplatná linka: 800 12 12 11
Naši další pobočku najdete v Otrokovicích na Baťově
u autobusového nádraží, nad Pizzerií Vassallo, hned vedle
supermarketu BILLA, kde je možné i pohodlně zaparkovat.

Město Otrokovice vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem
prostor sloužících k podnikání
(nebytová jednotka č. 1465/2),
nacházejících se v přízemí budovy č. p. 1465, 1466, nám.
3. května, Otrokovice, které stojí na parcele parc. č. st. 3057/1
v k. ú. Otrokovice, o celkové
výměře 84,93 m2. Prostory naposledy sloužily k účelu nájmu
jako prodejna papírenského,
kancelářského zboží a doplňků pro domácnost. Město Otrokovice vyhlašuje výběrové
řízení za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 15. 9.
2020 na dobu neurčitou
2. nájemné:
a) minimálně 1 000 Kč/m2/rok
(bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby
spojené s užíváním prostor
3. Účastník výběrového řízení
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného
za m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského
oprávnění nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení
o bezdlužnosti ve vztahu k městu
Otrokovice a městem zřízeným
a založeným organizacím
a společnostem
d) kontaktní údaje (zejm. doručovací adresu, telefon, e-mail)
4. Vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve
vztahu ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu,

zdravotní pojišťovně a celnímu
úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
Nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního
nájemného a záloh na služby. Tato
kauce bude použita v případě, že
nájemce nebude platit řádně nájem a služby s nájmem spojené
a při ukončení nájemního vztahu,
po vyrovnání všech závazků, bude
tato kauce, případně její poměrná
část, pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:
12. 8. 2020 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje
výběrová komise schválená
Radou města Otrokovice,
výsledek výběrového řízení
schvaluje na neveřejné schůzi
Rada města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor
je nutné předem dohodnout
na tel.: 577 680 175, případně
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší
informace poskytne Eva Kadlečíková na tel.: 577 680 176.
Nabídky předají zájemci
osobně nebo poštou v zalepené
obálce s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května
1465, 1466“
na adresu:
Městský úřad Otrokovice
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.
Otrokovické noviny

Krátce z města
Lidé mohou diskutovat
o budoucnosti sportu
Zajímá vás, kam směřuje město
v oblasti rozvoje podpory sportu
a mládeže? Pak přijďte na setkání,
které se uskuteční 30. září od
16 hodin v malém sále Otrokovické
BESEDY.
Lidé budou nejprve seznámeni
s výsledky dotazníkového šetření
a poté bude navazovat diskuse
o rozvoji sportu ve městě. „Plán
rozvoje sportu byl realizován
v souladu s § 6 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu. Jeho vize je
stanovena až do roku 2030,“ sdělila
vedoucí odboru školství Barbora
Šopíková. Za významné podpory
zkušeného sportovního manažera
Jakuba Popelky a ve spolupráci
s místními sportovními kluby,
komisí mládeže a sportu, která je
zřízena jako poradní orgán rady
města, bude představen veřejnosti
tento dlouhodobý strategický
dokument. „Lidé mají možnost
zapojit se do připomínkování tak,
abychom si společně vytvořili ty
nejlepší podmínky pro sportování
v našem městě,“ uvedl Petr Ťopek,
2. místostarosta Otrokovic. (red)

Plán udržitelné městské mobility posvětili zastupitelé

Rozšíření zón 30, více parkovacích míst ve městě nebo
rekonstrukce autobusového
stanoviště Baťov. To je jen
stručný výčet toho, co přinese
obyvatelům města plán udržitelné mobility. Jeho návrhovou a akční část již schválili
na svém posledním zasedání
otrokovičtí zastupitelé.
Město Otrokovice za pomoci
dotačního titulu ze Státního fondu životního prostředí nechalo
v roce 2018 odbornou společností
zpracovat Plán udržitelné městské
mobility města Otrokovice.
Jde o strategický dokument,
který předkládá vizi pro městskou
mobilitu ve městě, představuje
účinná opatření, vyjasňuje odpovědnosti a pravomoci při realizaci a definuje odolný a flexibilní plán financování. „Hlavním
cílem přijatého plánu je účinně
řešit problémy související s dopravou ve městě,“ vysvětlila starostka města Hana Večerková.
Výsledkem by mělo být zajištění
dostupnosti dopravy za minimalizování negativních dopadů
na zdraví, společnost a životní
prostředí.
Plán je rozdělen do následují-

cích částí: přípravnou včetně komunikační strategie, analytickou,
návrhovou, akční plán, SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní
prostředí) a monitoring plánu.
„Zejména návrhová část a akční
plán jsou těmi nejdůležitějšími
částmi dokumentu. Jsou zde navrhovány například úpravy sítě veřejné hromadné dopravy, pěších
a cyklistických tras a sítě komunikací individuální automobilové
dopravy,“ podotkla starostka
města. Právě zmiňovanou návrhovou část a akční plán schválili
zastupitelé města Otrokovice.
Plán udržitelné městské mobility je vytvořen na pětadvacet

Z hlediska krátkodobého (do r. 2024) se mohou lidé těšit na:
• rozšíření zón 30
• zajištění parkovacích míst u polikliniky
• rekonstrukci světelného signalizačního zařízení
• dopravně technická opatření ke snížení rychlosti na Baťově
• rozšíření počtu parkovacích míst na Štěrkovišti, Na Uličce, Trávníkách
• zlepšení podmínek na zastávkách
• výstavbu infrastruktury pro cyklisty kolem Štěrkoviště, na Bělov,
podél tř. Tomáše Bati
• rozšíření ulice Čechova, Hálkova (mimo jiné doplnění o chodník)
• zlepšení podmínek pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci
• rekonstrukci autobusového stanoviště (Baťov).


Další informace získáte na: www.mobilita-otrokovice.cz

Silnice Otrokovic již brázdí historicky první elektrobus
Vozový park Dopravní společnosti
Zlín – Otrokovice (DSZO) se rozšířil
o horkou novinku. Společnost pořídila za 11,5 milionu korun historicky první „čistý“ elektrobus, který
nyní jezdí na lince 55. Za prvních
deset dnů najel dva a půl tisíce
kilometrů.
Trojdveřový nízkopodlažní elektrobus Škoda 34 BB s klimatizací
je dlouhý 12,06 metru, má 26 míst
k sezení, plošinu pro vozíčkáře,
dětské kočárky nebo jízdní kola.
Mimo město může elektrobus
dosahovat maximální rychlosti
80 kilometrů v hodině a na jedno
plné nabití baterií by měl ujet 100
kilometrů.
Dobíjecí stanice v Otrokovicích je
zřízena na konečné zastávce u vlakového nádraží. Stojící elektrobus
zde na vymezeném místě zvedne
pantograf a připojí se na nabíjecí
vodiče, které mají podobu běžného trolejového vedení a jsou napájeny stejnosměrným elektrickým
napětím 600 voltů jako standardní
trolejbusová síť. Stejné nabíjecí
místo má elektrobus k dispozici
v areálu vozového depa ve Zlíně na
Podvesné XVII.
Elektrobus má schopnost rekuperace energie, to znamená,
že také při brzdění se jeho bateOtrokovické noviny

Ekologický. Elektrobus na sebe upozorňuje nápisy: Jsem elektrobus, přispívám
k čistotě ovzduší. Jezdím na elektřinu… jezdím bez emisí. Foto: archiv DSZO
rie dobíjejí. Stav baterií vozidla
může sledovat nejen jeho řidič,
ale prostřednictvím dálkového přenosu dat rovněž dispečer
v sídle DSZO.
Elektrobus pořídila DSZO bez jakýchkoli dotací. Jezdí s registrační
značkou EL9 92AF a veřejnost na
sebe upozorňuje reklamními nápisy: „Jsem elektrobus, přispívám
k čistotě ovzduší. Jezdím na elektřinu… jezdím bez emisí.“
Během prvních dnů provozu dosahoval elektrobus spotřeby 1,2 až
1,3 kWh elektrické energie na kilometr jízdy, což znamená výraznou

let dopředu. „Každých pět let
bude dokument aktualizován.
Nyní je vytvořen do roku 2024,“
doplnila vedoucí odboru dopravně-správního Renáta Krystyníková.
Přijetí dokumentu předcházelo
několik setkání s veřejností. Občané Otrokovic byli seznámeni
s výsledky analýz a měli příležitost diskutovat o rozvoji dopravy
ve městě. „Snahou města bylo
vyslechnout obyvatele a do
dokumentu jejich připomínky
zapracovat,“ poznamenala dále
Krystyníková.
Romana Pastuszková,

tisková mluvčí města

úsporu proti klasickým autobusům
s průměrnou spotřebou kolem
40 litrů nafty na 100 kilometrů.
Elektrobus má oproti bateriovému trolejbusu také výrazně delší
dojezd na jedno plné nabití baterií.
„Elektrobus má nízkou hladinu
hlučnosti a v místě svého provozu
neprodukuje žádné emise. My se
chceme s vlastnostmi elektrobusu na tomto prvním vozidle podrobně seznámit. Podle získaných
zkušeností se budeme rozhodovat
o případném pořizování dalších
elektrobusů,“ uvedl ředitel DSZO
Josef Kocháň. 
(red)

V září dojde ke
změnám jízdních řádů
Od 1. září dojde k úpravám
v jízdním řádu MHD všech linek provozovaných Dopravní
společností Zlín-Otrokovice. Nový
jízdní řád bude platit až do 30.
června příštího roku. Část změn
byla do jízdních řádů zapracována
na základě požadavků obyvatel
Otrokovic z konkrétních lokalit.
„Jedná se o úpravy jízdního
řádu způsobené zajištěním návaznosti spojů linky č. 55 na další hromadnou dopravu (přestupní vazby), odstraněním souběhů s linkou
2 a 70, optimalizací spojů na základě přepravních průzkumů, vyrovnáním časů a dodržením bezpečnostních přestávek,“ vysvětlila
vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice Renáta
Krystyníková.
Prioritami města při provozování MHD je zejména zachování
návaznosti spojů do a ze Zlína,
zachování návaznosti na vlaky,
nasazení bezbariérových vozů
a maximální čekací doba na další
spoj v pracovní dny v dopravní
špičce 15 minut a po 19. hodině
20 minut.
Aktuální změny sledujte na
www.dszo.cz. 
(pas)

Oblíbená hobby cyklojízda Dubnica nad Váhom – Otrokovice se pojede v září
A přece se jede! Pátý ročník
oblíbené cyklojízdy mezi
partnerskými městy slovenskou Dubnicí nad Váhom
a moravskými Otrokovicemi startuje v sobotu 26. září.
I letos čeká na všechny účastníky bezmála devadesátikilometrová trasa nádhernou
přírodou.

Do pedálů. V loňském roce se jízdy zúčastnilo dvě stě nadšenců.  Foto: archiv

Otrokovice získaly titul cykloměsto roku

Květnová kampaň Do práce na
kole s sebou přináší celou řadu
doprovodných akcí a navíc jsou
v jejím rámci udělována různá
ocenění. Jednou z oceňovaných
kategorií je „cykloměsto“. Stejně
jako v roce 2018 bylo i v letošním
roce v této kategorii uděleno prvenství Otrokovicím. To získalo
servisní stojan na kola.
Titulem cykloměsto se mohou
pyšnit ta města, která se snaží
komplexně a progresivně rozvíjet
svou infrastrukturu pro chodce
i cyklisty. Vítěz vzešel z výsledků
dotazníků, které vyplňovali účastníci Do práce na kole ve svém soutěžním profilu. Dotazník zohledňoval nejen podmínky pro pohyb
cyklistů, běžců a pěších, ale i jejich
pocity. Do výsledků se promítl
i pohled odborné komise z řad organizátorů Do práce na kole, která
navíc posoudila vývoj počtu účastníků v soutěži, podíl účastníků na
počtu obyvatel města, největší
celkovou pravidelnost ve městě,
uskutečněná cykloopatření, práci
místního koordinátora, zda akci
ve městě organizuje radnice nebo
neziskový sektor a perspektivu budoucího vývoje.
Cykloměsta Do práce na kole
2020 byla vyhlášena 17. června
v Praze. „Ještě ten den jsme byli
o vítězství informováni. Prvenství
Otrokovic pro mě bylo velice pří-

jemným překvapením. Uvědomuji
si, že je to především díky tomu,
že lidé cykloinfrastrukturu hojně
využívají a že budovat ji má smysl.
Děkuji nejen účastníkům Do práce na kole, ale také naší cyklokoordinátorce Renátě Krystyníkové
a všem lidem, kteří využívají dopravu takzvaně na vlastní pohon
celoročně,“ vzkázala starostka Otrokovic Hana Večerková, která se
zapojila do všech deseti ročníků
květnové kampaně.
Hlavní cenou je servisní cyklostojan Scandic od firmy Cyklohub. Obyvatelé i turisté z okolí jej
nepochybně ocení při plánování
výletů a míst setkání či zastavení.
Stojan může nejenom pomoci
z nesnází v případě defektu na
kole, ale může i ušetřit spoustu
peněz. Díky servisnímu stojanu si
cyklisté mohou sami seřídit brzdy, dotáhnout pedály, vyměnit
duše či plášť a dofouknout kola
prostřednictvím integrované
pumpy s manometrem. A netýká
se to pouze jízdních kol, ale samozřejmě také koloběžek, handbiků,
kočárků či invalidních vozíků.
„Nyní zvažujeme vhodné
umístění stojanu. Budeme zohledňovat atraktivitu místa na trase
cyklistů, četnost cyklistů a lokalitu s nízkým rizikem vandalismu,“
uvedla cyklokoordinátorka Renáta
Krystyníková. 
(pas)

cích, ale opět ve slovenské Dubnici
nad Váhom. A nepojede se také
přes oblíbený kopec Petrůvka
a na Luhačovice, místo toho se cyklisté vydají na Uherský Brod. Cíl jízdy
bude v Otrokovicích u Společenské-

Na přechody pro chodce získalo město dotaci

Celkem 954 953 korun se podařilo
získat otrokovické radnici ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Ten tak zpětně proplatil 85 procent
nákladů, které radnice vynaložila
v dubnu na úpravu přechodů pro
chodce na tř. Tomáše Bati. Jejich
přebudování na bezbariérové a nasvětlení vyšlo celkem na 1,2 milionu korun. Velká část se tak radnici
vrátila zpět.
Účelem oprav bylo zvýšení
bezpečnosti chodců i dopravy
v tamní lokalitě. Obyvatelé Otrokovic totiž na jejich nepřehlednost nějakou dobu upozor-

ňovali. „Nyní přechody odpovídají
současným normám a jsou doplněny o prvky pro slabozraké
a imobilní. Úpravou se docílilo větší
přehlednosti v křižovatkách, a tím
pádem jsou bezpečnější,“ uvedla
starostka města Hana Večerková.
Významnou pomocí byla finanční podpora Státního fondu
dopravní infrastruktury, který
velkou část nákladů zpětně proplatil. „Každý projekt, na který se nám
podaří získat jakoukoliv finanční
podporu, šetří peníze z našeho
městského rozpočtu,“ shrnula starostka. 
(pas)

Vozidla taxislužby musejí mít nové označení
Od 1. července začal platit nový
zákon pro taxikáře. Ten s sebou
přináší celou řadu novinek.
Jednou z nich je, že nejpozději
do 1. ledna příštího roku musejí
mít všechna vozidla taxislužby
v pravém dolním roku čelního
skla vylepenu evidenční nálepku,
která dopravce jednoznačně identifikuje a je zárukou, že dopravce
provozuje taxislužbu řádně evidovaným vozidlem.
Nově si lze taxislužbu objednat
elektronicky, ale pouze za určitých
podmínek. Tou nejdůležitější je
fakt, že zákazník musí znát před

NOVÝ SALÓN BELLA HAIR
pánské, dámské, dětské stříhání,
barvení, zesvětlování, péče o vlasy

Štěrkoviště 1294
Tel.: 734 796 793
Provozní doba dle objednávek

objednáním přepravy konečnou
cenu za jízdu a případného zprostředkovatele přepravy. Ještě
před jízdou musí znát zákazník
nejenom údaje o dopravci, ale
také o řidiči a použitém vozidle.
Každý zákazník pak musí od taxikáře obdržet elektronické potvrzení o uskutečněné přepravě.
Změny nastávají také u povinnosti používat střešní svítilnu.
Nově je svítilna nutná pouze u vozidel, která disponují taxametry.
Naopak zcela zakázána je svítilna u
všech vozidel, ve kterých taxametr
namontován není. 
(red)
SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice

Odvoz zdarma

Vyp latí me vám
až 1.50 0 Kč

tel.: 603 972 558

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

Inzerce

několika změn. Tou první je, že
město pověřilo organizací Otrokovickou BESEDU. Dále nebude
součástí letošní hobby jízdy závod
U19. Změn doznala i samotná trasa
jízdy. Její start nebude v Otrokovi-

Inzerce

Sportovní nadšence a především
cyklisty jistě potěší zpráva, že i přes
komplikace, které tento rok přinesl, proběhne populární cyklojízda.
„V původním plánovaném termínu v měsíci červnu nebylo možné
vzhledem k bezpečnostním a hygienickým opatřením v České republice i na Slovensku tuto akci uspořádat. Nakonec se nám podařilo najít
jiný termín, který připadl na konec
září,“ vysvětlil jeden z koordinátorů
akce David Ambroz.
Letošní 5. ročník je ve znamení

ho domu na Baťově, kde se zároveň
bude konat přehlídka regionálních
kapel – MichalFest.
Závodu se mohou zúčastnit cyklisté od 18 let, pro mladší zájemce
od 15 let je možná účast pouze
s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v doprovodu
dospělé osoby. „Každý účastník
obdrží na startu elektronický čip
na měření času, v cíli pak diplom
a malé občerstvení. Na start v Dubnici nad Váhom bude pro otrokovické
účastníky zajištěna v ranních hodinách zdarma přeprava cyklobusem.
Během závodu bude také fungovat
zdravotní sužba a doprovod zajišťující bezpečnost,“ doplnil dále Ambroz.
Bližší informace k akci i registraci
zájemců město i Otrokovická BESEDA včas zveřejní na svých webových
stránkách. Bez on-line registrace předem nebude účast možná.

Šárka Šarmanová

Zviditelněte svůj podnik či výrobky

„Silní lidé dělají silný region!“
To je motto kampaně Regiony sobě na podporu lokální
ekonomiky. Místní akční
skupina Severní Chřiby a Pomoraví (MAS SCHP), jíž jsou
Otrokovice součástí, chce
v rámci kampaně zvýšit povědomí o lokálních producentech
v rámci turismu.

Regiony sobě je kampaň, která má pomoci, aby naše venkovské regiony byly více odolné
a soběstačné. Lokální ekonomika
zjednodušeně představuje místní produkci pro místní spotřebu
(zboží i služby) a jejím předpokladem je fungující místní trh. Za tímto účelem byl vytvořen web, kde je
možné vyhledat daného producenta dle územní působnosti nebo
dle poskytované služby.
Producenti mohou e-mailem odeslat vyplněnou kartu
a nechat se do databáze zdarma
uvést. V současné době probíhá
sběr dat. Údaje do této databáze
budou zadávány ze strany MAS
SCHP. Lokální producenti budou
následně rozřazeni do následujících skupin: obchody a prodejny;
potraviny a přírodní produkty; řemesla; rukodělné výrobky; služby;
stravování a ubytování.

Následně se uskuteční
prostřednictvím médií široká propagace, aby lidé začali databázi
k vyhledávání místních produktů
a služeb využívat.
Celá propagace je bezplatná.
Žádná investice, vyjma času na vyplnění karty, tedy není vyžadována. „Jde o zajímavý projekt, který
by mohl být i vzhledem k současné
situaci prospěšný. Uvedené informace poslouží k propagaci daných
služeb a výrobků nejen v rámci
turismu, ale mnohdy i pro okolní
zájemce,“ uvedla v korespondenci
městu Jana Dorogy z Místní akční
skupiny Severní Chřiby a Pomoraví.
Kartu k vyplnění lze nalézt na
webu regionysobe.cz. Informace
uvedené na této kartě budou kanceláří MAS SCHP zadány do mapy,
která je zobrazena na webové
stránce. Již nyní je možné na webu
vidět stovky zapojených subjektů.
Jenom ve Zlínském kraji se to týká
více než padesátky podnikatelů.
Bližší informace poskytne Jana
Dorogy, tel.: 603 985 034, e-mail:
konzultace@masschp.cz, kam lze
vyplněné karty zasílat a kde vám
budou zodpovězeny případné
další dotazy.
Romana Pastuszková,


tisková mluvčí města

SETKÁNÍ S OBYVATELI
KVÍTKOVIC
10. ZÁŘÍ V 17 HODIN
klubovna hasičské zbrojnice
Představitelé města Otrokovice v čele se starostkou Hanou Večerkovou a členové komise pro místní části Kvítkovice a Letiště se setkají
s občany, kde budou připraveni odpovídat na dotazy a debatovat
o problémech, které Kvítkovické trápí.
„Na tuto besedu jsou zváni všichni obyvatelé Otrokovic, především
z Kvítkovic. V říjnu plánujeme besedu s obyvateli Bahňáku. Na těchto
setkáních chceme diskutovat o problémech, představit aktuální projekty
a vyslechnout si připomínky a podněty,“ zve starostka města Otrokovice
Hana Večerková.

O Paměti obce Otrokovic je enormní zájem
Celkem 180 prodaných knih během jednoho měsíce. Takový
zájem vzbudila nová historická
kniha Paměti obce Otrokovic. Tu
začalo prodávat Turistické informační centrum od konce června.
„Moc nás to potěšilo, protože
jsme vůbec nečekali, že o publikaci bude až takový zájem.
V jednu chvíli se dokonce stalo,
že někteří zájemci museli i dva
dny čekat, než jsme knihu znovu
naskladnili,“ zhodnotil jednatel Otrokovické BESEDY Filip
Pastuszek. Dodal také, že Paměti

obce Otrokovic jsou stále ještě
v prodeji v dostatečném množství.
Publikaci, která mapuje historii Otrokovic prakticky od jejich
vzniku, vydalo město po více
než čtyřiceti letech. Jde vlastně
o původní dílo bývalého otrokovického rodáka, kronikáře Theodora Láníka, které bylo pečlivě
shromážděno a převedeno do
digitální podoby. Kniha je rovněž
doplněna o celou řadu zajímavých
historických fotografií. Cena publikace je 590 korun.
(šar)

Novinka pro cyklisty: v přístavišti je servisní stojan Zamezit srážce se zvěří mají pomoci nové odrazky

Všestranný pomocník. Zcela nová servisní stanice poutá od poloviny července
pozornost cyklistů, kteří projíždějí stezkou kolem přístaviště na Baťově. Modrý servisní
stojan disponuje nejenom pumpičkou, ale také celou sadou nářadí, pomocí něhož
si mohou cyklisté například seřídit brzdy, dotáhnout pedály, vyměnit duše či plášť.
To vše zcela zdarma. K drobným opravám jej mohou využít také koloběžkáři, matky
s kočárky nebo vozíčkáři. Servisní stojan městu věnovala otrokovická společnost KCK.

(šar), foto: Šárka Šarmanová
Otrokovické noviny

Nový optický plot, který má zamezit
střetům aut se zvěří, instalovali
myslivci v okolí Otrokovic. Právě kolize se zvěří bývá čtvrtou nejčastější
příčinou havárie v Česku. Navíc jde
jen o ohlášené nehody.
Srazit se se srnou nebo kancem
nebývá zrovna příjemný zážitek. Náraz auta totiž nejenomže
zvíře vážně zraní a často usmrtí,
ale obrovské škody pak vznikají
na samotném autě a bez zranění
leckdy nevyvázne ani řidič. Proto město Otrokovice vyčlenilo
finanční prostředky na realizaci opatření, která mají zamezit
vniknutí zvěře na silnici. Konkrétně
jde o nákup speciálních odrazek.
Myslivecké sdružení Hrabůvka
Otrokovice, z. s., které působí na
území města Otrokovice, nakonec vytipovalo vhodnou lokalitu pro umístění odrazek. Jde
o silnici II. třídy č. 438 v úseku od
přemostění potoka Hrabůvka po
hranici katastru města Otrokovice, respektive po oblast Terezov,
v celkové délce 1,5 km.
Konkrétně se jedná o umístění
odrazek na směrové sloupky na
okraji silnice, které odráží světlo
z reflektorů projíždějících vozidel
do prostoru výskytu zvěře. Zvěř,

která v noci přichází ke komunikaci, po které projíždí vozidlo, vidí
řadu proti ní svítících světel. Tím
je zvěř opticky odrazována od
vstupu na komunikaci. Tento optický plot působí jen v době, kdy
jsou odražeče osvětleny, tedy jen
v době projíždění vozidla po komunikaci. Instalaci provedli členové
mysliveckého sdružení ve spolupráci se Správou a údržbou silnic
Zlínského kraje.
Myslivecké sdružení Hrabůvka
Otrokovice chce tímto opatřením
pomáhat bezpečnosti silničního
provozu a snížit ohrožení jeho
účastníků střetem se zvěří a také
ochránit zvěř samotnou.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na realizaci
tohoto projektu podíleli, především pak Mgr. Renátě Krystyníkové – vedoucí Odboru dopravně-správního MÚ Otrokovice,
která byla hlavním koordinátorem
všech jednání.
Doufáme, že budeme v započaté spolupráci pokračovat a že
podobným způsobem v následujících letech ošetříme daleko více
míst na katastru našeho města.

Rudolf Mac,



myslivecký hospodář
MS Hrabůvka Otrokovice

Žáci uspěli v soutěži Zdravá pětka

Mňam! Nad těmito ovocnými košíčky se
doslova sliny sbíhají. Foto: ZŠ T. G. M.

Hned dvě krásná ocenění
získali žáci ze Základní školy
T. G. Masaryka. Podařilo se
jim uspět v celostátní soutěži Zdravá pětka. Úkolem bylo
vymyslet a připravit zdravou
svačinku na téma ovoce a zelenina.

Soutěž probíhala od března do
května a přihlásit se mohly vždy
tříčlenné týmy z různých ročníků.
Ty si pak musely vymyslet název
a především to, co budou připravovat. Byla to výzva pro všechny žáky, kteří rádi vaří a ochutnávají
dobroty.
Za otrokovickou školu nakonec soutěžilo 7 týmů. Týmy tvořili
žáci druhé, sedmé a deváté třídy.

Žáci 7. ročníku se přípravě pokrmů věnovali v rámci volitelného
předmětu domácnost, ostatní
v rámci předmětu pracovní
činnosti. Některé svačinky stihly
děti připravit ještě před uzavřením
škol, ostatní byly díky distanční
výuce tvořeny doma. Spolupráce
žáků s vyučujícím probíhala především prostřednictvím Skype.
Svačinky, na kterých žáci pracovali, byly vskutku zajímavé.
Za zmínku stojí například šnečci
z ovoce a zeleniny, vajíčkový salát
s avokádem a ředkvičkou a vícezrnným pečivem, ovesné košíčky
s banánem zdobené ovocem, cuketové celozrnné tousty s mozzarelou a zeleninovým salátem,
bruschetta, tapiokový puding
s mangem, řepová pomazánka.
Velkým překvapením byla
zpráva o dvou umístěních! Druhé
místo v kategorii žáci 1. stupně ZŠ
vybojoval tým Lékorky složený
z žáků druhé třídy. O třetí místo
v kategorii žáci 2. stupně ZŠ se zasloužil tým Pekaříci ze 7. ročníků.
Dosažená umístění jsou díky
nejednoduchým podmínkám
v průběhu soutěže o to cennější!
Hana Úlehlová,

učitelka ZŠ T. G. M.

Školáci se už nebudou stěhovat ze třídy do třídy

Paní učitelka
Usmívá se velmi hezky,
i když je venku deštivo,
naučí nás hodně rychle
i nejtěžší učivo,
čajíček si uvaří
na přestávku velkou
a vůbec jí nevadí,
být naší velmi milou učitelkou.
Touto básničkou se rozloučila čtvrťačka Nela se svou paní učitelkou
a se školním rokem. My ve škole
už ale vyhlížíme ten další. Samozřejmě chceme, abychom začali
v pěkném a čistém prostředí.
A od toho máme ve škole prázdniny, abychom chystali, připravovali
a rekonstruovali, malovali a uklízeli.
A na co se mohou žáci těšit? Například na nové, barevné šatny u tělocvičny, vyměňujeme štítová okna,
topení v tělocvičně a školní jídelně
i osvětlení ve 2. a 3. patře hlavní
budovy.
Do výuky chceme pořídit další
dotykový interaktivní panel a změny na žáky čekají také při organizaci
výuky. Navyšujeme počet hodin tzv.
tandemové neboli párové výuky,
kdy v jedné hodině spolupracují dva
vyučující, kteří společně výuku připraví a realizují.
Další novinkou je to, že od září bu-

dou třídy 2. stupně po většinu dne
pracovat a učit se ve své kmenové
třídě, kam za nimi budou docházet
vyučující. Doposud se stěhovali žáci
do tříd za vyučujícími. Ke stěhování
nám zůstanou pouze informatika,
chemie, fyzika, výtvarná výchova
a částečně jazyky. Od tohoto kroku
si slibujeme větší klid na chodbách
a lepší péči o majetek školy, protože
každá třída se bude starat o to „své“.
Proto nakupujeme nové tabule
i učitelské počítače, do třech učeben nový nábytek, pořídíme do tříd
knihovničky … Doladění učebny už
bude na jednotlivých třídách.
Také doufáme, že nám vyjde
projekt Zlínského kraje, díky němuž ve škole vytvoříme devět vybavených pracovišť pro výuku dílen.
Moc se těšíme na naše nové
prvňáčky, letos jich budeme mít
57 a z toho 19 žáků je nespádových,
tedy těch, jejichž rodiče si naši školu
vybrali záměrně. Toho si velmi vážíme a věřte, že v novém školním
roce opět uděláme všechno pro to,
aby nám všem ve škole bylo dobře.
Ale teď zbývá ještě měsíc na
načerpání sil, takže užijte si pohodovou druhou půlku prázdnin.

Marcela Javoříková,


ředitelka ZŠ Mánesova
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Pořádný kus. DDM Sluníčko během letošních prázdnin uspořádal celkem čtyři
pobytové tábory. Jeden z nich byl určený pro všechny milovníky rybaření. Mladí
rybáři nahazovali udice s návnadami každý den. Neváhali proto nejenom vstávat za
svítání, ale u vody dokázali sedět mnohdy až do večerních hodin. Výsledek týdenního
rybaření stál za to. Celkem se jim podařilo ulovit 8 druhů ryb a padly rekordní úlovky.
K nim patřil i tento sumec, kterého se v rámci tábora podařilo chytit po dlouhých
dvanácti letech. A jako na každém táboře, i na tom rybářském nechybělo koupání,
soutěžení a také dobré jídlo.

Z ptačí perspektivy. Prožít čtrnáct dní v přírodě, zcela odříznuti od elektřiny,
mobilů a dalších moderních vymožeností, včetně splachovacích záchodů. Takový byl
tábor otrokovických turistických oddílů TOM 1412 a TOM 1419, které letos vyrazily do
Bánova. Letošní celotáborová hra se nesla v pirátském duchu. Cílem celotáborové hry
bylo získání pokladu Dvanácti korzárů. Celkem 53 dětí si tábor skvěle užilo a odvezlo
si hromadu nových super zážitků.

Žlutomodří. Pět dnů plných pohybu, zábavy a především fotbalu si užili kluci
na příměstském fotbalovém kempu, který pořádal SK Baťov 1930. Na hochy čekal
nejenom každodenní trénink, ale také možnost si začutat s různými zajímavými
hosty, například s reprezentantatem Jakubem Jugasem.

Zdatní stavitelé. Pánská část skautů z otrokovického 3. oddílu letos poprvé vyraziSkvělé osvěžení. Kromě pobytových táborů nabízel DDM Sluníčko také celou
řadu příměstských táborů. Jeden z nich byl zakončený na dopravním hřišti pořádnou
vodní bitvou. A ta v den, kdy teploty překročily tropickou třicítku, přišla opravdu vhod.
Otrokovické noviny

la na tábor samostatně a rovnou na takový, který si musí z hromady připraveného
dřeva celý sami postavit a připravit. Ono totiž samotné táboření je jedna z nejlepších
celotáborových her. Mají ale i moderní vychytávky, jako je solární ohřev vody ve sprše
nebo třeba solární panel na elektrické napájení lednice a jiných nezbytností. Po tom, co
se z tábora vrátí kluci, odjíždí na svůj tábor holky, které zase čeká jeden Úžasný závod.

TEXT: ŠÁRKA ŠARMANOVÁ, Snímky: šárka šarmanová, tom otrokovice, ddm sluníčko, junák otrokovice

Bezstarostné prázdniny: děti si letní tábory užívají naplno

SK Baťov 1930 ukončoval fotbalovou sezonu

Fotbalisté SK Baťov se poslední
červnovou sobotu rozloučili
s letos poněkud neobvyklou
fotbalovou sezonou. Ta byla
v letošním roce narušena koronavirovou epidemií.

Tradiční akce se ve Sportovním
areálu Baťov zúčastnilo na 130 lidí
z řad hráčů, trenérů i příznivců
fotbalu, pro které byly připraveny
různé soutěže, fotbálek žáků proti
svým rodičům, ale hlavně spousta
občerstvení. I přes skutečnost, že
všechny sportovní soutěže se musely v průběhu jara přerušit, bylo
hodnocení všech mužstev SK Baťov
pozitivní.
V soutěžích se všechny celky
pohybovaly v popředí, což svědčí
o kvalitní práci licencovaných

Fotbal, to je hra. Na tradiční ukončované se hrálo opravdu jenom pro radost.
 Foto: archiv SK Baťov
trenérů SKB a koncepčním nastavení celého klubu.

Další velmi pozitivní věcí je velký
počet hráčů ve všech kategoriích,

Atleti Jiskry zahájili novou část sezony vítězně!

stejně tak velmi příjemná atmosféra při všech akcích, které SK Baťov
pořádá.
Sezona 2019/2020 byla ukončena,
ale vedení SK Baťov včetně trenérů
se již chystá na sezonu, která bude
následovat. Pro kategorie přípravek
a mladších žáků je připraven příměstský fotbalový kemp, který je
zaměřen na rozvoj dovedností,
a počet zájemců předčil možnou
kapacitu kempu.
Kategorie dorostenců a mužů od
7. července zahájily své přípravy na
podzimní soutěž sérií přípravných
utkání, tak, aby i příští společná akce
všech hráčů a příznivců mohla být
opět uskutečněna ve stejně pozitivní atmosféře, jako byla ta letošní.
Ladislav Bršlica,

člen VV SK Baťov 1930

Oddíl polních kuší a lukostřelby
TJ Jiskra Otrokovice srdečně zve na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. srpna 2020 od 9 hodin
Místo: staré házenkářské hřiště na Nadjezdu,
v těsné blízkosti zastávky MHD
Akce je určena nejenom pro dospělé, ale i pro
děti s možností vyzkoušení lukostřelby

Inzerce
Přes laťku. Na mladší a starší žactvo čekal první větší závod na konci června
v rámci krajského přeboru. 
Foto: Šárka Šarmanová
Po květnových krajských závodech
se v druhé polovině června konečně naplno rozjela atletická
sezona.
Nejprve se v soutěžích družstev
představilo starší i mladší žactvo.
Našim mladým atletům se dařilo
a díky dobrým výkonům se můžou
těšit na pokračování svých soutěží
na konci srpna.
To dorost, junioři a dospělí si
museli počkat netradičně až do
července, kdy byly zahájeny ligové
soutěže. Závodilo se každý víkend,
aby se vše zameškané dohnalo.
A našim se dařilo. Muži jsou
v čele 2. ligy, když obě ligová
kola dokázali vyhrát, to druhé
společně s Hodonínem. Ženy drží
třetí místo, které by bylo za normálních okolností postupové. Ale
letos jsou postupy u dospělých
bohužel zmrazeny.
Ne tak u dorostu. Tam se v ligových soutěžích bojuje o postup
do finále Mistrovství ČR družstev,
které proběhne na začátku října

v Jablonci. V obrovské konkurenci 19 družstev se dorostencům
Jiskry podařilo zvítězit v prvním
kole před Olomoucí a Vítkovicemi.
Udělali tak první krok k postupu.
Navíc naše nejlepší dorostenky
jsou oporami družstva Uherského Hradiště, které také zvítězilo
a živí naději na finále a případnou
medaili. Junioři pak drží výborné
druhé místo ve společném družstvu Zlína. Můžeme se tak těšit na
souboje s atletickými velkokluby
typu Slavie, Plzně, Vítkovic a dalších
o republikové mistrovské medaile.
Atleti jsou rádi, že se podařilo
takto kvalitně zahájit soutěžní
sezonu. Všechny závody, které
uspořádali, proběhly na vysoké
úrovni. Během září se rozhodne
o letošní úspěšnosti.
Věříme, že k tomu přispěje
renovovaná dráha a nové sektory
na atletickém stadionu. Všem závodníkům přejeme pevné zdraví
a hodně sil!
Atletický oddíl,

TJ Jiskra Otrokovice, z. s.

RESTAURACE DOLLY
PŘIJME

Restaurace v Otrokovicích hledá s okamžitým nástupem zaměstnance na tyto pozice:
• pracovníka/pracovnici na
úklid restaurace a mytí nádobí.
Možnost i zkráceného úvazku. Plat
dle úvazku až 100 Kč/hod. + oběd.

• kuchaře/ kuchařku na ranní
a odpolední směnu. Požadujeme samostatnost, chuť do práce
a kladný vztah ke gastronomii.
Možno i brigádně, víkendy či
odpolední směny. Práce na plný
úvazek. Plat 150 Kč–160 Kč /hod.
+ oběd
• brigádně pracovní sílu na
úklid restaurace o víkendu,
případně záskoky za dovolenou
či nemoc. Odměna 100 Kč/hod.
+ oběd. Pracovní doba o víkendu
7–11 hod. či dle dlomluvy.

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

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

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866

Bližší informace poskytneme na tel: 603 455 882
nebo v restauraci Dolly,
ul. Hlavní 1256, Otrokovice
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Mladí Panteři přivezli z Open Game opět medaile

Zasloužený bronz. Panteři měli ze všech třiadvaceti zúčastněných týmů nejnižší
věkový průměr. 
Foto: Martina Fojtíková

Florbalistům Hu-Fa Panthers
Otrokovice roste nadějná
generace. Rok poté, co vyhráli
mladí Panteři na prestižním
celorepublikovém turnaji
Open Game v Brně kategorii
přípravek do 9 let, získali le-

tos v téměř stejném složení
bronzové medaile v kategorii
elévů do 11 let.
„Je to srovnatelný úspěch nebo
i možná větší než loňské prvenství. Konkurence byla obrovská,“
vyzdvihl trenér mančaftu To-

máš Ťopek, který vedl tým spolu
s Janem Niklfeldem.
Třetí místo vynikne o to více, že
Panteři měli ze všech 23 účastníků
turnaje jasně nejnižší věkový průměr a pouze dva hráče nejstaršího
ročníku 2009. V dramatickém osmifinále přitom vyřadili K1 Florbal
Židenice Girls, za něž nastupovaly
až o tři roky starší dívky.
„Kluci dali do hry srdce a to mě
potěšilo nejvíce,“ pochválil Ťopek
svoje svěřence, kteří odehráli na
čtyřdenním turnaji celkem devět
zápasů. Jejich pouť skončila až
v nedělním semifinále. „Po sobotním náročném play off, kdy odehráli tři zápasy, jim už nezbylo moc
sil,“ dodal trenér.
O úspěšný výsledek Panterů se
zasloužili brankář Martin Niklfeld
a hráči Tadeáš Fojtík, Robin Hasík, Filip Klinkovský, Jonáš Konior,
Tomáš Kulhánek, Adam Langer,
Martin Pšenčík, Jakub Ťopek, Jan
Ťopek, Jakub Zdráhal, Lukáš Zelík
a Kryštof Zuzaník.Redakce

Jubilejní Barumka
se letos nejede
Jubilejní 50. ročník oblíbené motoristické soutěže Barum Czech
Rally Zlín se letos nepojede. Organizátoři podniku se nakonec
rozhodli soutěž přeložit na příští
rok. Hlavním důvodem ale nebyl nedostatek financí, které se
i díky nedávné veřejné sbírce přece jen podařilo zajistit. Celkový
rozpočet Barumky se každoročně
pohybuje okolo 25 milionů korun. Organizátorům k této částce chybělo zhruba 3,5 milionu
korun, které se díky fanouškům
i sponzorům podařilo získat. I přesto
se šéf Barumky Miloslav Regner
rozhodl soutěž zrušit. Důvodem
je především obava z koronaviru
a opatření s ním spojených. „Bylo
to mé nejtěžší rozhodnutí. Mrzí nás
to o to více, že se hlásily hvězdné
posádky. Nikdo ale nemůže vědět,
jak se vše bude z epidemiologického hlediska vyvíjet,“ vysvětlil ředitel soutěže. 
(šar)
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