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Do školních lavic usedlo v Otrokovicích 146 natěšených prvňáčků

Revitalizace Rekreační oblasti 
Štěrkoviště či sídliště Trávníky, 
rekonstrukce Městského kou-
paliště, nový skatepark, výstav-
ba dětského hřiště ve vnitrob-
loku Erbenova nebo navýšení 
počtu parkovacích míst u po-
likliniky. To je jen stručný výčet 
investic, které v následujících 
letech plánuje město Otrokovi-
ce.

I když letošní rok znamená pro 
všechna města i obce propad v pří-
jmech a v některých se už nyní ruší 
plánované investice, otrokovická 
radnice od svých plánovaných zá-
měrů neustupuje. V příštím roce 

totiž bude moci vynaložit ze svého 
rozpočtu stejnou částku na investi-
ce jako v předchozích letech, tedy 
zhruba 135 milionů korun. „Ke konci 
letošního roku totiž bude mít město 
Otrokovice jedno z nejmenších za-
dlužení od své existence, celkem 
budou nesplacené investiční úvěry 
v celkové hodnotě 10 615 240 korun. 
Úvěrové zatížení bude činit celkem 
2,19 % ze schváleného rozpočtu,“ 
vysvětlil  vedoucí ekonomického 
odboru Jaroslav Dokoupil. 

Tyto pozitivní hospodářské vý-
sledky dosáhla radnice průběžnými 
úsporami běžných výdajů v před-
chozích letech. „Celkově tato situace 

umožňuje městu zachovat při se-
stavování rozpočtu výši investic ve 
stejné hodnotě jako v předchozích 
letech. Toho může být dosaženo 
i za cenu sjednání potřebných úvě-
rů, protože nízká míra zadlužení 
a nízké úrokové sazby ke konci roku 
toto dovolí,“ doplnil dále Dokoupil.

Například ještě letos by se mělo 
začít s výstavbou zcela nového ska-
teparku na sídlišti Trávníky. Hřiště 
bude situováno ve volném prostoru 
mezi dětským dopravním hřištěm 
a vodním tokem Dřevnice. „Právě 
zde vznikne skatepark a bikepark, 
který bude řešen jako betonový 
monolit. V budoucnu bude tento 

projekt doplněn o nové hřiště pro 
parkour, což je hřiště s překážkami, 
které zdolávají sportovci pouze 
vlastní silou a obratností. Zároveň 
bude modernizována a stavebně 
upravena dráha pro pumptrack,“ vy-
jmenoval Erik Štábl z odboru rozvoje 
města. Nové překážky i dráhy si tak 
budou moci milovníci skateboardu 
i bikeři vyzkoušet již příští rok. Sou-
částí bude také prostranství určené 
pro procházky se psy. Odhadované 
náklady činí 6,5 milionu. „Část fi nancí 
pokryje dotace,“ doplnil Štábl.

Změn dozná také Městské koupa-
liště Otrokovice.

Pokračování najdete na str. 5

Z MĚStA:
Hlášení o zápachu 
výrazně ubylo

Z MĚStA: 
Město vyhlásilo sbírku 
na sochu J. A. Bati
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Září 2020     zdarma ~ neprodejné

kdo se těšil do školy?  Touto otázkou vítala 1. září ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Marta Zakopalová nové prvňáčky. Ve třech otrokovických základních 
školách letos usedlo do školních lavic 146 prvňáků, což je o 9 méně než minulý rok. Konkrétně do ZŠ T. G. Masaryka nastoupilo 43 dětí, které přišel přivítat 
také místostarosta města Petr Ťopek. I když malé školáky na své první cestě do lavic provázelo deštivé počasí,  atmosféra ve školách byla naopak velmi 
přívětivá a přátelská. I na samotných učitelkách bylo vidět, že už se na své žáky moc těší. Pro někoho byla školní pauza skutečně hodně dlouhá. Také město 
chtělo všem prvňáčkům tento den zpříjemnit, a tak je obdarovalo malou pozorností. „Každý dostal batoh, pastelky, barvy, štětce, skicák, refl exní předmět, 
pexeso města Otrokovice a další pomůcky,“ sdělila Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury. 
 Jak přivítaly ostatní ZŠ své prvňáčky, se můžete podívat na str. 2. (šar), foto: Šárka Šarmanová
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Město chystá velké projekty, včetně revitalizace sídliště trávníky a Štěrkoviště
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První školní den: sice s deštníky, ale s úsměvem na tváři
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Jako pěničky.  Plni očekávání, uvnitř možná i malinko toho stra-
chu z neznáma. Takové pocity prožívali i někteří ze sedmapadesáti 
prvňáčků mířících v doprovodu svých rodičů  do ZŠ Mánesova. Žáčci 
i jejich paní učitelky se 1. září viděli poprvé.  Zápisy letos totiž nebyly.  
Malé školáky přišla pozdravit starostka města Hana Večerková. 
„Přeji všem, aby se ve škole cítili dobře, aby byli úspěšní a spokojení. 
A rodičům přeji pevné nervy, trpělivost a optimismus. Věřím, že rodiče 
a učitelé od prvních okamžiků navážou dobrou spolupráci, která 
bude děti provázet po všechna školní léta a společně dětem předají 
vědomosti, správné postoje a životní zkušenosti,“ sdělila starostka. 

Příjemná atmosféra.  Přivítání šestačtyřiceti prvňáčků na ZŠ Trávníky proběhlo letos ve společenské 
místnosti školy.  Rodičům i dětem se přišla představit velká část učitelského sboru a přivítat nové školáky 
přišel místostarosta města Ondřej Wilczynski.

Překvapení pro děti. O prázdninách nezahálela ZŠ Komenského, která připravila na první školní 
den pro své žáky překvapení v podobě nového hřiště. „Byl to náš sen, proto jej nazýváme dětské hřiště 
snů,“ sdělila ředitelka školy Pavlína Frdlíková.
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Vážení čtenáři, 
 pro někoho začíná rok prvním 

lednovým dnem, avšak pro žáky  
a studenty, učitele či provozní škol-
ské pracovníky vždy 1. září.  Žáci 
usednou do svých školních lavic 
po dvouměsíčním odpočinku, aby 
nabyli vědomosti a zkušenosti. Je 
například příjemné sledovat na-
stupující prvňáčky, kteří v prvních 
hodinách doslova hltají každé 
slovo paní učitelky a nejraději by 
do školní aktovky, vždy větší než oni 
sami, vložili vše, o čem je zrovna řeč. 

Také pro rodiče školáků je první 
zářijový den vždy něčím výji-
mečným. Třeba tím, že si vzpo-
menou na svá vlastní školní léta  
a jsou ochotni nostalgicky vyprávět 
příhody o tom, co všechno ve škole 
prožili. 

Tak například já si pamatuji tu 
zvláštní vůni nových věcí, které 
jsme vždy v novém školním roce 
dostali. Mou oblíbenou činnos-
tí bylo obalovat staronové kni-
hy, které nám byly přiděleny ze 
školní knihovny – voněly zvláštně 
novým příběhem.  A první oprav-
dový den ve škole bylo samé 
objevování a postupně jsme si 
odpovídali na otázky, kdo ze 
spolužáků zůstal, s kým budu sedět  
v lavici a jak bude vypadat nový 
pan učitel. 

Letošní školní rok 2020/2021 byl 
zahájen  na všech otrokovických 

ZŠ v úterý 1. září v 8 hodin. Přivítali  
jsme celkem 146 prvňáčků.

Z profesního pohledu je pro mě 
září vždy měsícem bilancování 
uplynulého školního roku a zá-
roveň plánováním nového školního 
roku. Rekapituluji, co se v daném 
školním roce událo a jaký to mělo 
vliv na všechny kolem nás. 

V březnu tohoto roku vznikla 
zcela výjimečná situace, na kterou 
nebyl nikdo z nás, školy, žáci ani 
rodiče, systematicky připraven. Ze 
dne na den se uzavřely školy, škol-
ská zařízení,  a to kvůli pandemii 
COVID-19. Velmi rychle jsme hledali 
způsoby, jak nejlépe zajistit výuku 
tzv. „na dálku“ – distanční. Zda se 
nám to podařilo,  zhodnoťte, pro-
sím, Vy – rodiče našich školáků. 
Mohu jen vyzdvihnout důležitost 
vzájemné komunikace a poděkovat 
všem pracovníkům škol a rodi-
čům, kteří se v mnohdy nelehkých, 
domácích a zároveň pracovních 
podmínkách snažili své děti vzdě-
lávat, jak to jen šlo. 

Rodiče a školu spojují děti a jejich 
výchova a vzdělávání, mají tedy  
v podstatě společný cíl, i když 
ho každá strana může mít 
konkretizován úplně jinak. Věřte, 
vyplatí se budovat dobré vzájemné 
vztahy a komunikaci,  na kterých  
se dá stavět a rozvíjet smysluplná 
spolupráce.

Mezi mé pozitivní zjištění této 
doby patří vysoká míra flexibility 
škol ve využívání moderních ko-
munikačních platforem. Do nové-
ho školního roku jdeme společně  
s novými pozitivními zkušenostmi, 
že vzájemná  on-line komunikace 
je „cool a best of“ .
 Mgr. Barbora Šopíková,
 vedoucí odboru školství a kultury

kvítkovickým teče voda do domů.  
Starostka žádala ministry o nápravu
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Úvodní slovo

Silné deště v poslední době 
trápí obyvatele místní části 
Kvítkovic. Podle vedení radni-
ce je příčinou stavba dálniční-
ho obchvatu a především také 
fakt, že se nezačalo pracovat 
na opatřeních, která odvedou 
srážkové vody mimo obytnou 
část. Proto se v polovině 
června obrátila starostka 
města Hana Večerková na 
Ministerstvo dopravy a Minis-
terstvo zemědělství s žádostí  
o nápravu. Jejich odpověď ale 
nepotěšila.

Každý větší liják je pro desítky 
obyvatel Kvítkovic doslova noční 
můrou. Jejich domy bývají totiž 
opakovaně vyplavené. Pomoci 
mají protierozní opatření. Jenomže 
na nich se doposud nezačalo pra-
covat. Proto se starostka Otrokovic 
obrátila přímo na ministerstva, 
která mají tyto stavby v kompe-
tenci.

 „Bohužel jsme se nedozvěděli 
nic zásadně nového, co bychom 
doposud nevěděli. Ministerstvo 
dopravy nám zrekapitulovalo 
dlouhodobé přípravy na stavbu 
jihovýchodního dálničního ob-
chvatu Otrokovic, jehož součás-
tí má být realizace staveb, které 
budou při přívalových deštích 
odvádět vodu mimo domy kvít-
kovických občanů. Dále nám po-
psali aktuální situaci týkající se 
realizace pozemkových úprav,“ 
vyjádřila své zklamání Hana Ve-
čerková.

Ministerstvo dopravy dále sdě-
lilo, že v současné době pokračuje 
příprava pozemkových úprav  
a na základě odsouhlaseného me-
todického postupu zadá Státní po-

zemkový úřad (SPÚ) společně s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) 
jejich realizaci. Dále je v dopisu 
zmíněno, že ze strany Ředitelství 
silnic a dálnic ČR Ministerstvo do-
pravy nevidí možnost urychlení 
oproti standardně probíhajícím 
krokům, neboť podíl ŘSD je pou-
ze finanční a financování stavby je  
v současné době v jednání na 
úrovni generálního ředitelství 
ŘSD. V dopisu bylo zdůrazněno, 
že samotná příprava i realizace po-
zemkových úprav jsou plně v gesci 
Státního pozemkového úřadu.

Na dopis města reagoval i Státní 
pozemkový úřad, který dostal žá-
dost na vědomí. V jejich odpovědi 
byla starostka města ujištěna, že  
s ohledem na současné klimatické 
poměry jsou si vědomi důležitosti 
realizace krajinotvorných opat-
ření sloužících k zadržení vody. 
Samotná realizace však závisí na 
přidělených finančních prostřed-
cích. Dle jejich sdělení v případě 
Kvítkovic již SPÚ jednal s ŘSD  
a z jejich strany byl přislíben podíl 
na financování potřebných opat-
ření. Státní pozemkový úřad je při-
praven dofinancovat zbývající část.

„Od ministerstva jsem očekávala 
poněkud konkrétnější odpověď. 
Nicméně jsem osobně hovořila  
s ředitelem ŘSD a ten mi přislí-
bil, že se stavbou protierozních 
opatření se začne v příštím roce. 
Budeme ale činit i další kroky, kte-
ré by mohly Kvítkovicím při pří-
valových deštích ulevit. Hodláme 
jednat se společností Vodovody  
a kanalizace kvůli možnému 
zvýšení kapacity kanalizace  
v Kvítkovicích,“ sdělila na závěr sta-
rostka.     romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr 
zakladatele obuvnického impéria 
Tomáše Bati, bude mít u  Spole-
čenského domu sochu. Tu nechalo 
vytvořit vedení města Otrokovice. 
Autorem je známý sochař Radim 
Hanke. Socha bude stát přibližně 1,5 
milionu korun, přispět na ni může  
také veřejnost.

Jan Antonín Baťa realizoval větši-
nu Tomášových nedokončených 
vizí a ty  sám aktivně rozvíjel a často 
i velkoryse překračoval. Odkazem 
Jana Antonína jsou do značné míry 
i Otrokovice. Začátkem třicátých 
let dvacátého století zde zahájil 
přeměnu původně zemědělské 
obce na průmyslové město To-
máš Baťa, ale tím, kdo ji dokončil  
a z velké většiny realizoval, byl  již Jan 

Antonín Baťa. „Je nespravedlivé, že 
památku jeho staršího bratra Tomáše 
v Otrokovicích pravidelně při jeho 
výročí narození i úmrtí uctíváme  
a Jan Antonín zůstává upozaděn. Pro-
to jsme se rozhodli nechat ztvárnit 
v podobné velikosti i Jana Antoní-
na Baťu,“ vysvětlila starostka města 
Hana Večerková. 

Autor skulptury, akademický 
sochař Radim Hanke, je vzhledem 
ke své předchozí činnosti v sou-
časnosti jediným tvůrcem, který je 
schopen v požadovaném čase vy-
tvořit plastiku J. A. Bati, neboť je je-
diným sochařem v České republice 
a pravděpodobně i ve světě, který 
po roce 1989 již vytvořil a realizoval 
plastiky této osobnosti (viz pomník 
Tomáše a Jana Antonína Bati ve Zlí-

ně nebo busta J. A. Bati zhotovená 
pro jeho rodinu). Dílo pro Otrokovice 
by mělo být hotovo do konce roku 
2021. „Dlouho jsme diskutovali, 
jaké pietní místo vytvoříme. Padaly 
návrhy jako busta nebo pamětní 
deska, která by se umístila například 
na budovu Společenského domu. 
Nakonec jsme se rozhodli pro sochu  
v podobné velikosti, jako má v Otro-
kovicích i Tomáš Baťa. Janu Antoní-
nu Baťovi totiž vděčí Otrokovice za 
svou moderní tvář,“ uvedla starostka. 
Z tohoto důvodu vyhlásilo město 
také veřejnou sbírku.  „S žádostí o pří-
spěvek také oslovíme sousední Zlín 
a Nadační fond J. A. Bati,“ uzavřela 
starostka.
Číslo účtu veřejné sbírky:  
27-0222580207/0100. (pas)

Otrokovická radnice vyhlásila veřejnou sbírku na sochu J. A. Bati Upozorňujeme občany,
kteří nezaplatili místní popla-
tek za komunální odpad na 
kalendářní rok 2020 do termínu 
splatnosti poplatku, tj. do 31. 5. 
2020, že mají poslední možnost 
zaplatit poplatek bez sankce, 
 a to nejpozději do 31. října 2020.
Po tomto termínu navýšíme 
neuhrazený poplatek o 50 %, 
tzn. pokud neuhradíte poplatek 
ve výši 480 Kč, zaplatíte 720 Kč. 
Pokud však poplatník neuhra-
dil místní poplatek v některém  
z minulých let, bude přijatá plat-
ba použita na úhradu dluhu.
Bližší informace získáte také na te-
lefonním čísle 577 680 221 nebo 
e-mailu: radnice@muotrokovice.cz.
 ilona Svozilová, 
 odbor ekonomický
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Nové webové stránky, pře-
hlednější orientační plán bu-
dovy, kamerový systém. To 
jsou novinky, které pro své 
návštěvníky připravila Měst-
ská poliklinika Otrokovice.  
A to není zdaleka vše. Již 
příští rok se připravují dva 
zásadní projekty.

Budova Městské polikli -
niky byla postavena v 80. le-
tech minulého století. Proto 
se vedení polikliniky společně  
s městem snaží o její postupnou 
modernizaci. „Momentálně 
máme za sebou již několik in-
vestic. Jednou z nich byla výmě-
na ležatých rozvodů kanalizace, 
které byly takřka v havarijním 
stavu. Pro samotné návštěvníky 
je však zásadní změnou nový  
a přehlednější orientační plán bu-
dovy, který je v objektech A a C, 
kde ordinují lékaři, a především 
nové webové stránky, na nichž 
lidé naleznou nejenom všechny 
lékaře, ale i další poskytované 
služby,“ vyjmenoval jednatel po-
likliniky Pavel Javora, který tuto 
funkci zastává od počátku tohoto 
roku. Doplnil ještě, že před pár 
dny byla také na webu spuště-

na sekce „aktualit“, kde si kaž-
dý  může přečíst, zda jeho lékař 
zrovna nečerpá dovolenou a další 
obdobné informace. „Ušetří to na-
příklad čas mamince, která běží 
přes půl města k lékaři a na místě 
zjistí, že daný lékař neordinuje,“ 
vysvětlil dále jednatel polikliniky. 

Pro vyšší bezpečnost všech 
návštěvníků i nájemců byl in-
stalovaný nový kamerový systém, 
který monitoruje hlavně vchody 
do objektu polikliniky. 

Další a zásadní změny čekají po-
likliniku na konci letošního a na 
začátku příštího roku. Tou první 
je rekonstrukce sociálních zařízení 
pro klienty a nájemníky polikli-
niky, kde v současné době probí-
hají přípravy na vyhlášení výbě-
rového řízení. Druhou, neméně 
zásadní, kterou bude mít v režii 
město Otrokovice, je rozšíření 
parkovacích míst. Ta vzniknou  
v prostorách před budovou po-
likliniky i za ní. 

V plánu jsou i další investice 
a především rozšíření nabídky 
zdravotnických služeb. „Máme 
celou řadu myšlenek, jak se po-
sunout dál. Co jsme nečekali, je 
koronavirová krize, která řadu 
věcí komplikuje. To je ale problém 
všech, přes který se musíme pře-
klenout. Aktuálně jednáme s řa-
dou společností, které by mohly 
využít volné prostory, které po-
liklinika nabízí. Vzhledem k tomu, 
že jsme teprve na začátku jednání, 
nebudu prozatím zveřejňovat 
další podrobnosti. Stejně tak ne-
opouštíme ani myšlenku zřízení 
vlastních ambulancí pod hlavič-
kou Městské polikliniky. Je to však 
běh na dlouhou trať a vyžaduje 
to notnou dávku odvahy a někdy  
i štěstí,“ zhodnotil dosavadní práci 
nového jednatele místostarosta 
města Ondřej Wilczynski.

Poliklinika Otrokovice nabízí 
nejenom zdravotnickou péči, ale 
i celou řadu dalších služeb. Jako 
jedno z mála zdravotnických za-
řízení v kraji nabízí také možnost 
nechat se testovat na COVID-19. 
Tuto službu nabízí Vaše laboratoř 
a je určena pro samoplátce.
 Šárka Šarmanová

Poliklinika má nové webovky i orientační plán, připravují se další novinky

Přehlednější. Díky novému orientačnímu plánu nyní lidé snadněji najdou ty 
správné dveře.  Foto: Šárka Šarmanová

Aplikaci pro hlášení závad lidé hojně využívají
Rychle a jednoduše upozornit na 
určitý problém ve městě umožňu-
je webová aplikace „Hlášení zá-
vad“ už jeden rok. Za tuto dobu 
bylo do aplikace vloženo na 300 
podnětů. 

„Nejčastěji lidé upozorňují 
na přerostlou zeleň, poškozené 
chodníky, chybějící dopravní zna-
čení nebo černé skládky. Lidé také 
upozorňují na nesvítící semafory  
a chybějící mobiliář ve městě,“ vy-
jmenovala Hana Jiránková, která 
spravuje tuto agendu. 

Veškerá oznámení jsou po-
dle druhu závady přeposílá-
na konkrétnímu zaměstnanci, 
který má danou problematiku  
v kompetenci, například tech-
nickým službám nebo odboru 
dopravy. Ten zjednává nápravu  
a zpět do aplikace klientovi od-

povídá, jak byl tento problém vy-
řešen.  Aplikace je určena pouze  
k hlášení závad a nedostatků tech-
nického charakteru. Na problémy 
související s dodržováním veřejné-
ho pořádku a podobné protiprávní 
jednání je nutné upozornit přímo 
městskou policii.

 V zájmu co nejefektivnějšího 
řešení nahlášených problémů je 
vhodné přesně specifikovat poža-
davek. „Rok praxe ukázal, že její 
zavedení má smysl. Na nahlášené 
závady tak můžeme včas reagovat 
a nahlášený problém vyřešit,“ 
uvedla starostka města Hana Ve-
čerková.

Formulář lze nalézt na 
webových stránkách města www.
otrokovice.cz  v záložce „Hlášení 
závad“, která se nachází v levé části 
přímo na první stránce.  (red)
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Volby do zastupitelstev krajů se 
uskuteční 2. a 3. října 2020. Volič, 
který nemůže nebo nehodlá volit 
ve svém volebním okrsku, může 
požádat o voličský průkaz. S ním 
poté může hlasovat v jakémkoliv 
volebním okrsku spadajícím do 
územního obvodu kraje, v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Voličský průkaz 
vydává obecní úřad příslušný podle 
místa trvalého pobytu voliče.

Žádost lze podat jak osobně, tak  
písemně. V případě písemné žádosti 
zasílané poštou musí být žádost 
opatřena úředně ověřeným pod-
pisem voliče a musí být doručena 
nejpozději 25. září 2020, tedy  týden 
před dnem voleb, příslušnému úřa-
du, kde je volič veden v seznamu 
voličů v místě jeho trvalého poby-
tu. Elektronicky lze písemnou žá-
dost zaslat pouze prostřednictvím 

datové schránky voliče. O vydání 
voličského průkazu lze za výše uve-
dených podmínek žádat u Odboru 
evidenčně-správního MěÚ Otrokovi-
ce, kancelář evidence obyvatel (tel. 
577 680 101–2), a to nejpozději do 
25. září do 16 hodin. 

„V případě osobní návštěvy stačí 
vyplnit námi připravený formulář 
žádosti. Je potřeba mít s sebou 
platný občanský průkaz. Formulář 
žádosti o vydání voličského průka-
zu je ke stažení také na webu města 
v sekci Volby, referendum, sčítání.  
V případě potřeby nás neváhejte 
kontaktovat,“ vzkazuje vedoucí od-
boru evidenčně-správního Marcel 
Nemček. 
Adresa pro doručení písemné žá-
dosti je: Městský úřad Otrokovice
odbor evidenčně-správní
nám. 3. května 1340
765 23 OTROKOVICE  (red)  

O voličský průkaz lze žádat již nyní
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tEcHnické SLUŽBy 
OtrOkOvicE, s.r.o., 

k. Čapka 1256
přijmou do pracovního po-
měru pracovníky – nástup 
dle dohody – na následující 
pracovní pozice:
• ZÁMEČnÍk, inStALAtér
Požadavkem je vyučení a praxe 
v oboru a řidičský průkaz skupi-
ny „B“.
• SPrÁvcE SBĚrnéHO 
DvOrA – ULicE ČEcHOvA
zkrácený pracovní úvazek – 
vhodné zejména pro důchodce

Zájemci o pracovní místo se mohou 
hlásit u p. Zapletalové telefonicky:  
577 922 329, mobil: 603 159 744, 
e-mailem mzdy@tsotrokovice.cz  
nebo osobně v sídle společnosti 
v době od 6 do 14 hodin. 
Osobní schůzku je nutné si vždy 
předem sjednat telefonicky.
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Přestože letos výrazně ubylo 
hlášení zápachu přijatých 
prostřednictvím elektronických 
formulářů, město Otrokovice 
se tomuto tématu nadále in-
tenzivně věnuje. Především 
aktivně komunikuje s nejvý-
znamnějšími původci zápachu 
a společně se snaží postupně 
hledat možnosti ke zmírnění 
pachové zátěže obyvatel města. 

V rámci projektu „Identifikace 
zdrojů znečišťování v Otrokovicích“ 
vyšlo najevo, že největší měrou 
se na zápachu podílí provoz MAT, 
kompostárna a čistírna odpadních 
vod. Na základě výsledků studie se 
postupně provádí řada opatření, kte-
rá vedou ke zlepšení ovzduší.

V provozu MAT došlo nad rámec 
uložených opatření k modernizaci 
technologie vaření vstupní suroviny, 
vzduchotechnického zařízení, půdní-
ho biologického fi ltru a současně 
také prostor pro příjem surovin. 

V kompostárně Technických slu-
žeb Otrokovice byla přijata opatření 
s ohledem na přilehlou zástavbu. „Na-

skladňování a vyskladňování boxů 
a překopávka nevyzrálého kompostu 
se dělá pouze při proudění vzduchu 
směrem od obytné zástavby. Vlhký 
rostlinný materiál se již při uložení 
na plochu příjmu odpadu promísí 
se suchým materiálem, tj. listím nebo 
dřevní štěpkou, aby se omezily roz-
kladné procesy. Kuchyňský odpad ze 
školních jídelen je ukládán do uzaví-
ratelného kontejneru, z něhož je vy-
sypán až při naskladňování do boxů 
v době proudění vzduchu směrem 
od obytné zástavby. Při mísení rost-
linného materiálu před jeho nasklad-
ňováním do boxů se přidává dosta-
tek suchého materiálu. Po každém 
vyskladnění boxů jsou provzduš-
ňovací kanálky a potrubí vždy řádně 
vyčištěny. Průsaková voda z jímky na 
zvlhčení kompostu bude používána 
pouze při proudění vzduchu směrem 
od obytné zástavby,“ vyjmenoval  
jednatel Technických služeb Otro-
kovice Vladimír Plšek.

V čistírně odpadních vod jsou z 
hlediska zápachu problematické pře-
devším kaly. Přijatá opatření spočívají 

hlavně v  tom, že je nyní ukládáno 
minimální množství odvodněného 
kalu před odvozem na skládku. Kal je 
ukládán pouze na vyhrazené ploše a 
mimo tuto plochu nedochází v areálu 
k ukládání látek, které by mohly za-
páchat.  Nadále jsou zvažovány další 
možnosti, jak využít odvodněný kal, 
aby se jeho množství celkově snížilo. 
Provozovatelé čistírny odpadních 
vod dále prověřují možnosti, jak 
zabezpečit deponovaný odvodně-
ný kal proti šíření pachu do okolí 
(např. zakrytím plochy, obestavě-
ním, uzavřené kontejnery). Mimo 
nakládání s kaly je kladen důraz na 
důsledné dodržování technologické 
kázně a je zkrácen čas promíchávání 
kalu na minimum. Kalová pole se vy-
užívají minimálně. 

Mimo výše jmenované se do 
problematiky zápachu aktivně zapo-
juje i společnost Continental Barum. 
Loni testovala různé protipachové 
technologie. Jako nejúčinnější se 
ukázalo testování fi ltrů, které za-
chycují nejen prach, ale i organické 
a pachové látky,  a to až 50 %. Mimo 

to připravuje společnost s hannover-
skou centrálou projekt k eliminaci 
pachové zátěže z vulkanizace plášťů 
a přípravy kaučukových směsí. „Vy-
tvořili jsme e-mail: zivotniprostre-
di@continental.com, na který je 
možné zasílat podněty vztahující se 
k problematice životního prostředí,“ 
informoval Jan Pavlíček, ředitel divize 
ESH. Veškeré aktivity společnost 
provádí nad rámec stanovených 
legislativních požadavků s cílem 
zlepšit životní prostředí ve městě.
„Sama na Bahňáku bydlím a vím, jak 
může být zápach obtěžující. Proto 
mě těší, že snaha obyvatel, města 
a jednotlivých společností se vypla-
tila. Zápach je stále méně častý a ne 
tolik intenzivní. Oproti minulému 
roku, kdy nás v létě týrala horka, která 
zápach ještě posilovala, bylo letošní 
léto mnohem příjemnější. Nicméně 
ve svých snahách o zlepšení situace 
v této oblasti nepolevujeme a bude-
me nadále komunikovat s dotčenými 
podniky,“ uvedla starostka Hana Ve-
čerková.  Anna Pšejová,
 vedoucí odboru životního prostředí

nepříjemného zápachu ubylo, radnice dál s fi rmami spolupracuje na zlepšení

BESEDA S OBČAny
BAHŇÁk

setkání představitelů města 
s veřejností

ČtvrtEk 22. ŘÍJnA v 17 HOD.
BUDOvA SEniOrU c

K debatě s Vámi a k odpovědím na 
Vaše dotazy bude připravena starostka 
města Hana Večerková a další před-
stavitelé města 

Dokončení ze str. 1
Již příští sezonu se tak mohou 

návštěvníci těšit na celou řadu 
novinek. Stavební úpravy se bu-
dou týkat především dětského 
brouzdaliště, které bude větší 
a doplní jej vodní atrakce. Ve velkém 
bazénu budou dvě nové skluzavky, 
z toho jedna dvoudráhová. Kromě 
toho se uvažuje o přemístění bufe-
tu a dalších stavebních úpravách 
areálu. Náklady jsou odhadnuty na 
devět milionů korun. 

Nového hřiště se dočkají  
obyvatelé v lokalitě mezi ulice-
mi Erbenova, třída Tomáše Bati 
a Školní. Stavba bude rozdělena 
do dvou etap. V první se počítá 
s výstavbou dětského hřiště, které 
by mělo být dokončeno v letošním 
roce, druhá etapa, víceúčelové hři-
ště, pak v roce příštím.

Ulehčit návštěvníkům Městské 

polikliniky s parkováním má další 
z připravovaných projektů, který 
počítá s navýšením kapacity stáva-
jícího parkoviště. S úpravami by se 
mělo začít na přelomu letošního 
a příštího roku. 

I rok 2021 bude ve znamení celé 
řady projektů. „Dojde k výstav-
bě nového zázemí na dětském 
dopravním hřišti a také se počítá 
s přípravou pozemků pro budoucí 
výstavbu rodinných domů v lokalitě 
Laziště,“ vyjmenoval dále Erik Štábl. 

Dvě nejzásadnější investice však 
město teprve čekají. Jedna z nich 
je kompletní revitalizace Rekreační 
oblasti Štěrkoviště. Ta by během ná-
sledujících několika let měla získat 
zcela novou a moderní podobu. 

V rámci studie se počítá se 
zpevněním břehů, výstavbou 
moderního zázemí pro návštěvníky, 
včetně chodníků a parkoviště, tak, 

aby místo sloužilo ke svému účelu, 
tedy rekreaci. „Aktuálně vybíráme 
z architektonických studií a hle-
dáme také možnosti, jak na tuto 
stavbu získat dotace. Prozatím jsou 
roční náklady odhadovány na asi 
pět milionů korun,“ nastínil dále 
Erik Štábl. 

Krásnějšího a modernějšího 
prostředí s dostatkem hřišť, zeleně 
i parkovacích stání se dočkají také 
obyvatelé sídliště Trávníky.  Město 
již připravuje projekt revitalizace, 
a pokud vše půjde podle plánu, 
mohlo by se s modernizací začít 
do dvou let. „Regenerace spočí-
vá v opravě, výměně a doplnění 
zpevněných ploch, výstavbě ploch 
pro parkování, revitalizaci spor-
tovišť, dětských hřišť a veřejné 
zeleně, doplnění mobiliáře apod. 
Celý záměr bude projednáván 
v úzké spolupráci s dotčenými orgány 
a veřejností. Vzhledem k tomu, že 
projekt svým návrhem spadá do 
programu Regenerace panelových 
sídlišť, může být předmětem do-
tace,“ doplnil na závěr Erik Štábl 
z odboru rozvoje města.

„Jsme si vědomi, že naše město 
bude mít pro příští rok pokles pří-
jmů. Ale v žádném případě nechce-
me jít cestou zastavování investic. 
Naopak. I nadále je v našem zájmu 
pokračovat v rozvoji a zkrášlování 
našeho města tak, aby se nám 
v něm všem dobře žilo,“ shrnula 
plány starostka Otrokovic Hana 
Večerková. Šárka Šarmanová

Město chystá velké projekty, včetně revitalizace sídliště trávníky

na dopravním. Takto bude vypadat nová budova dětského dopravního hřiště.
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V plátku jedné volební strany byly 
zveřejněny tento měsíc informace 
týkající se činnosti městské pří-
spěvkové organizace SENIOR Ot-
rokovice. Považujeme za důležité 
tyto informace uvést na pravou 
míru.

Rada města Otrokovice na konci 
roku 2018 obdržela dvě stížnosti 
zaměstnanců na bývalé vedení 
SENIORu a učinila několik kroků, 
aby situaci v příspěvkové organiza-
ci prověřila. Setkala se a vyslechla 
jak zástupce zaměstnanců, tak 
bývalé vedení. Následně nařídila 
provedení veřejnosprávní kontroly 
a nařídila zajistit analýzu lidských 
zdrojů v organizaci. S výsledky byli 
seznámeni členové rady města. Bo-
hužel, ani na počátku roku 2019 
nedošlo ke zklidnění situace, což 
se odráželo na nespokojenosti za-
městnanců a klientů. Na základě 
těchto skutečností bylo tehdejší 
vedení odvoláno a od 1. 4. 2019 do-
šlo ke změně ve vedení organizace.

Ať hovoří čísla
Nemocnost v SENIORu byla nej-

vyšší v prvním čtvrtletí 2019, kdy 
dosáhla více než 20 %. Po nástupu 
ředitele Mikela se postupně sni-
žovala, i v době COVIDu pak do-
sáhla maximálně 10 %. 

Dbáme na kvalitu potravin i ceny 
surovin, přes postupný nárůst cen 
potravin se nám v roce 2019 po-
dařilo nakoupit potraviny o cca  
90 000 Kč levněji než v předcho-
zím roce 2018. Přitom dodržujeme 
zásady čerstvosti, každodenního 
zásobování, výrazně jsme zvýšili 
počet strávníků z řad zaměstnanců.

Na pořizování majetku do-
šlo v posledním roce k navýšení 
výdajů o více než  milion korun. 
V současné době obnovujeme  
a nakupujeme např. kompenzační 
pomůcky pro klienty, polohovací 
křesla, zvedáky. Doba COVIDu zna-
menala urychlení výměny zasta-
ralého a nekompatibilního IT vyba-
vení, zajištění možnosti fungování 
formou home office apod. 

Havarijní stav řešíme i u budov 
SENIORu. Nebezpečné opadávání 
fasádních pásků z budovy B v blíz-
kosti zastávky MHD, poruchové 
rozvody vody v budově C, dokon-
čujeme stavební úpravy budovy  
B dle projektu a stavebního povolení  
z let 2015, 2016. To vše je nezbytné 
pro zajištění bezpečnosti klientů   
a zaměstnanců, modernizaci bu-
dov na úroveň dnešních požadav-
ků sociální péče a zlepšení prostře-
dí pro život našich klientů i práci 
zaměstnanců.

Nárůst příjmů od státu a zři-
zovatele v jednotlivých letech ko-

responduje ve výdajích SENIORu 
se zvýšením výdajů na platy za-
městnanců a materiálové výdaje. 
V letech 2018 a 2019 bylo vypla-
ceno o 10, resp. 8 mil. Kč více na 
platy zaměstnanců a na nákup 
dlouhodobého majetku. I přes 
zvyšování základní tarifní složky 
platu se v SENIORu každoročně 
daří zvyšovat objem prostředků na 
odměny zaměstnanců. V roce 2019 
bylo vyplaceno téměř 2,6 mil. Kč, 
cca o 400 tis. více než v roce 2018.

V roce 2019 jsme dokázali hos-
podařit tak, že rada města na náš 
návrh schválila převedení 2,1 milio-
nu korun z provozního příspěvku 
SENIORu do Fondu investic. Nákla-
dy na zaměstnance tvoří stále větší 
podíl rozpočtu organizace. 

Z procenta nákladů 71,15 %  
v roce 2016 jsme se dostali v roce 
2019 až na podíl nákladů na platy 
z celkových nákladů organizace 
76,71 %.

Maximální nasazení 
Rok 2020 nemůžeme nazvat 

jinak než dobou COVIDovou. 
Mimořádné nasazení všech za-
městnanců, kteří vydrželi zdrávi  
a v náročných podmínkách sloužili 
přes tři měsíce v dělených smě-
nách, s ochrannými prostředky, 
si znovu a znovu zaslouží velké 
ocenění a poděkování. Kromě 
toho se SENIOR v tomto nelehkém 
období vedle péče o zdraví svých 
klientů a vlastní bezpečí dokázal  
v době největší krize podílet i na 
péči o klienty napajedelské pe-
čovatelské služby.

Podařilo se nám, na rozdíl od 
většiny jiných sociálních zařízení, 
udržet standardní využití lůžek ve 
všech pobytových službách SE-
NIORu. I po celý rok 2020 přijímá-
me nové klienty z jejich domácnos-
tí i z nemocnic. K 31. červenci 2020 
jsme měli vytíženost lůžek 98,7 % 
za všechny pobytové služby.

Otevřeně informujeme
O životě v SENIORu pravidelně 

informujeme na webových strán-
kách organizace, na sociálních sí-
tích Facebook a Instagram. V papí-
rové podobě vydáváme čtvrtletník 
Vlaštovka, jednotlivé ročníky Vlaš-
tovky jsou v elektronické podobě 
na webových stránkách SENIORu. 
SENIOR prochází přestavbou, která 
se nedělá lehce. Je však nezbytná  
a jak se ukazuje, za posledních 
několik let nebyly nově nastaveny 
standardy péče a jednotlivá vedení 
organizace se nevěnovala dosta-
tečně kontrolní fázi řízení. Neustálé 
zasahování do atmosféry v SENIO-
Ru a jeho nejbližším okolí některý-

mi opozičními zastupiteli rovněž 
výrazně poškozuje pracovní pod-
mínky v SENIORu, brání rychlejší-
mu uklidnění a stabilizaci perso-
nálu. Z čísel i vyjádření klientů  
a jejich rodin je patrný posun 
vpřed. Zaměstnancům se daří 
dodržovat kvalitu péče  a neza-

tahovat do dění kolem SENIORu 
klienty.

Jak se SENIOR rozvíjí a zda 
někdo narušuje obětavou práci 
většiny zaměstnanců SENIORu cí-
leně, posuďte sami.

 ing. Zdeněk Mikel, MBA,
 za vedení SENIORu Otrokovice, p. o.

Za SEniOr hovoří výsledky

V organizaci SENIOR Otrokovice 
pracuji téměř patnáct let. Po větši-
nu této doby jsem byla v pozici 
manažera zdravotního úseku, který 
jsem vedla k profesionalitě za kaž-
dých okolností, k poctivosti v práci 
a loajalitě vůči organizaci. Za tuto 
dobu jsem zažila několik ředitelů 
 a každý z nich po sobě zanechal 
nějakou stopu, ať už v dobrém, či 
horším slova smyslu.
 Žádný z nich se ale nemusel potýkat 
s problémy, jaké přinesla pandemie 
koronaviru.  Jen zásluhou manažer-
ských schopností současného ředi-
tele a ukázněností personálu tuto 
situaci organizace zvládla a věřím, 
že ji ustojí i nadále.

Právě v tomto období prokazují 
zaměstnanci velkou soudržnost, 
odhodlání a pracovní nasazení, 
vedení SENIORu nevyjímaje. Všich-
ni pracovníci se dlouhodobě snaží  
o neustálé zvyšování kvality posky-
tovaných služeb, zajištění co nejlepší 
péče a spokojenost klientů.

 Oporou a povzbuzením je nám 
uznání od samotných klientů  

a jejich rodin, od kterých máme 
dlouhodobě kladné ohlasy na naši 
práci.

O to více se mě dotkl článek  
Nového Impulsu, který útočí na 
naši organizaci praním „starého 
prádla“ a stavěním zaměstnanců 
a klientů do role obětí. Odmítám, 
aby naši klienti byli využiti jako 
rukojmí někoho, kdo se snaží vy-
volat paniku v předvolební rošádě  
a kdo chce dehonestovat práci nás 
všech včetně představitelů vedení 
města cíleným zkreslováním faktů  
a snůškou nesmyslů. Naši za-
městnanci mají na pracovišti vy-
tvořeny co nejpříznivější podmínky 
k výkonu své práce a rozhodně 
mezi nimi nepanuje strach, protože  
k tomu není důvod.

Otrokovickému SENIORu ze srd-
ce přeji, aby konečně našel klid ke 
své práci a aby někteří konečně po-
chopili, že házení klacků pod nohy 
zpravidla odnesou ti nejslabší.  

 Jarmila Bartoňková,
   metodik,
  zaměstnankyně Senioru Otrokovice, p. o.

Vážení spolubydlící, klienti a za-
městnanci SENIORU, 
chci Vám touto cestou poděkovat za 
společné a úspěšné zvládnutí, pro nás 
velice nepříjemné, koronavirové situa-
ce. Většina z nás byla na delší dobu 
odříznuta od svých přátel, rodinných 
příslušníků a našich nejbližších. Do-
mnívám se, že přes všechna opatření 
jsme toto složité období společně se 
všemi zaměstnanci úspěšně zvládli.

Velké a upřímné poděkování si za-
slouží zaměstnanci SENIORU počínaje 
kuchařkami, uklízečkami, pečovatel-
kami, zdravotnicemi, sociálními pra-
covnicemi a konče vedením SENIORU. 
V této nelehké situaci jsme byli všichni 
společně, jak se říká, na jedné lodi.

Samozřejmě veliký dík patří ře-
diteli SENIORU panu Ing. Zdeňkovi 
Mikelovi, který svými strategickými  

a zodpovědnými rozhodnutími  
a příkazy celou nemilou situaci pro 
všechny úspěšně uřídil a ukočíroval. 
Měl a má obrovskou zodpovědnost za 
životy nás všech v tomto domě. Jistě 
dobře víte ze sdělovacích prostředků, 
že v některých podobných zařízeních 
se koronavirový problém nepodaři-
lo úspěšně zvládnout a docházelo  
i k úmrtí klientů.

Přejme si, prosím, společně, aby 
pandemie neměla už žádné pokra-
čování a my si mohli v klidu užívat 
pěkného a spokojeného stáří v tomto 
krásném prostředí, obklopeni milými 
a obětavými lidmi. 

 Stanislav Janík
(otiskujeme poděkování uživatele 
Domova pro seniory, SENIOR Otrokovice 
z časopisu Vlaštovka 3/2020 ze začátku 
července 2020)

nÁZOr

PODĚkOvÁnÍ



OtrOkOvické nOviny

Začal nový školní rok. Pro dr-
tivou většinu rodičů i pedagogů 
je plný očekávání a tak trochu  
obav z toho, jak dopadne. Září je 
také měsícem bilancování uply-
nulého školního roku a zároveň 
plánováním nového školního 
roku. Nejenom na toto téma 
odpovídala vedoucí odboru 
školství Barbora Šopíková.
Jak byste ještě zpětně situaci  
s COVID-19 zhodnotila z pohledu 
vedoucí odboru školství?
Bylo to složité období, ale musím 
říct, že naše otrokovické školy  i DDM 
Sluníčko jej zvládly bravurně. Jednak 
mají moderní servery, wi-fi připo-
jení, jednotné online komunikační 
prostředí a především šikovné pra-
covníky, kteří si s tímto vším dokázali 
poradit. A i díky ministerstvu školství, 
které nyní  poskytuje prostředky na 
techniku a vybavení pro dálkovou  
výuku ve výši 20 000 korun na uči-
tele, vidím i další výuku a spolupráci 
optimisticky.

Jakou finanční částku dává ročně 
město Otrokovice do svých škol?
Tady je potřeba říci, že město přispívá 
školám hned ve dvou rovinách. Jed-
na částka, ta největší, jde na  provoz 
škol jako takových. V ní jsou zahrnuty 
mimo jiné náklady na energii, provoz 
a opravy. Ročně to bývá v průměru 
40 milionů korun. Další prostředky 
jdou na podporu pedagogické 
činnosti. Tato částka bývá pohyb-
livá. Letos to bylo například asi půl 
druhého milionu korun.

Co si můžeme představit pod 
podporou pedagogické činnosti?
Jde o částku, kterou dostávají ško-
ly vlastně navíc, aby se dál rozvíjely  
a zvyšovala se jejich kvalita. Musím 
říct, že město je dle mého názoru 
„osvícený zřizovatel škol“ a v tomto 
ohledu velmi štědrý. Základním ško-
lám přispívá město na mzdy školních 
psycholožek a administrativních 
pracovnic pro snížení byrokratické 
zátěže pedagogů, dále na správce 
školních hřišť. Podporuje kariérové 
poradce a poradenství na školách 
formou vzdělávání a propojování 
s místními firmami. Myslím si, že 
jsme také jedni z mála měst, kte-
ré podporují tandemovou výuku  
s rodilým mluvčím.  Letos putovalo 
do této oblasti bezmála půl mi-
lionu korun. Stejnou částku také 
poskytujeme školám na podporu 
plaveckého výcviku. Čtyři sta tisíc 
jde na projekt Zdravý pohyb do škol, 
kde prostřednictvím trenérů chceme 
děti 1. stupně hravou formou učit zá-
kladním pohybovým dovednostem 
a zároveň podchytit jejich talent  
a  nasměrovat  je do jednotlivých 
sportovních oddílů a klubů v našem 

městě. Také vnímáme důležitost 
polytechnického vzdělávání a prak-
tického vyučování. Zakoupili jsme 
školám roboty na podporu kreativní,  
badatelské výuky či nářadí a materiál 
pro zahradničení. Aktivně využíváme  
jedinečného experimentária SPŠ Ot-
rokovice, s níž intenzivně spolupracu-
jí všechny naše základní, mateřské 
školy i DDM Sluníčko.

Školy mohou získávat finanční 
prostředky nejenom z rozpočtů 
města, kraje nebo ministerstva. 
Existuje celá řada dotačních 
programů, které nabízí Evropská 
unie. Jak si v tomto směru stojí ot-
rokovické základní školy?  
Daří se nám a troufám si říct, že  
i v této aktivitě se mají naše školy  
a město čím chlubit. Jen za poslední 
čtyři roky bylo prostřednictvím do-
tací  investováno do škol více než 30 
milionů korun.  Šlo nejenom o vzdě-
lávací projekty, ale nemalé částky se 
podařilo získat i na investiční akce. 

Mohla byste některé z projektů 
jmenovat?
Je jich  celá řada a vyjmenovat je 
všechny by zabralo opravdu něko-
lik stran. Ale namátkou, byl to na-
příklad projekt „Zvyšujeme kvalitu 
ve vzdělávání v regionu Otrokovicko. 
Celkem jsme získali 17 milionů ko-
run, které byly investovány do 
škol na podporu žáků ohrožených 
školním neúspěchem. Nyní již 5 let 
realizujeme aktivity v rámci projektu 
Místní akční plánování ve vzdělávání  
v regionu ORP Otrokovice. Celkově 
jsme získali na 4 roky 10 milionů ko-
run. Prostřednictvím projektu „Pří-
rodovědné vzdělávání bez hranic 
na otrokovických ZŠ“ se nakoupila 
digitální technika a moderní aplika-
ce, které povedou k zatraktivnění  
a modernizaci výuky přírodovědných 
předmětů a zároveň umožní výuku 
vybraných předmětů pouze s table-
tem.  Díky projektu Modernizace 
vybavení otrokovických ZŠ přibylo 
celkem 6 tříd ve třech našich ZŠ.  
V každé škole vznikla jazyková učeb-
na a učebna pro výuku informatiky.

V posledních letech se školy 
potýkají nejenom s výchovnými 
problémy svých žáků, ale nelze 
opomenout také fakt, že u hodně 
dětí bývají diagnostikovány různé 
poruchy učení. Jak je školám město 
v tomto nápomocno?  
V tomto směru pracujeme nejlépe,  
jak umíme. Důležitou roli ve školách 
mají školní poradenská pracoviště  
a odborníci na školách. Mít jistotu, že 
pokud jsem jakkoliv ohrožen, mám 
za kým jít a s kým to řešit, je prioritní. 
Klademe velký důraz na oblast pri-
mární prevence rizikového chování  
u žáků. Financujeme z projektu 
Místního akčního plánování stu-
dia školním metodikům preven-
ce částkou 384 tisíc, nabízíme 
vzdělávání rodičům našich žáků, 
naposledy jsme otevřeli téma bez-
pečnosti dětí na internetu. Díky 
současnému vedení města se 
podařilo v radě města schválit ve-
řejnou zakázku na  projekt Program 
primární prevence s délkou trvání  
5 let. A co se týká poruch učení, tak 
naši učitelé se pod odborným do-
hledem speciálních pedagogů učí 
pracovat s žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. V tomto smě-
ru spolupracujeme se ZŠ speciální  
a praktickou Komenského. Proškolili 
jsme pedagogické pracovníky výu-
kovým programem na čtení „Včelka“, 
který je vytvářen odborníky pro ob-
last čtení a poruch čtení. 
Napadá mě, zda existuje i nějaký 
program, který by pomáhal žákům 
ze sociálně slabých rodin, například 
se zajištěním školních pomůcek?
Samozřejmě že i v Otrokovicích 
máme sociálně slabé rodiny, jejichž 
děti navštěvují školy. Proto se 
snažíme s pomocí různých projek-
tů, např. „Šablon“,  získat finanční 
prostředky na pomůcky a zároveň 
na hodiny výuky, tzv. „doučování“. 
Již třetím rokem jsme zapojeni do 
projektu Zlínského kraje „Obědy do 
škol“. Děti ze sociálně slabých rodin 
mají příspěvky na školní obědy. Ale 
je potřeba zmínit, že myslíme také 

na naše talentované žáky.  Každým 
rokem pořádáme jedinečnou akci 
na podporu a rozvíjení talentu 
žáků otrokovických  ZŠ „Vědecký 
kongres“ nebo oblíbenou soutěž 
pro talentované zpěváky „hledá se 
Otrokovický Goťák“.  

Pojďme nyní ke školním bu-
dovám. Město v posledních le-
tech poměrně hodně investovalo 
do jejich oprav či rekonstrukcí. 
Mohla byste vyjmenovat  ty nejzá-
sadnější?
Začněme třeba tou nejaktuálnější,  
a tou je nová kuchyně na ZŠ T. G. 
Masaryka. Náklady na rekonstrukci 
vyšly na 8 milionů korun a město je 
plně hradí ze svého rozpočtu. Na 
ZŠ Mánesova byly během prázdnin 
zrekonstruované šatny u tělocvič-
ny, rekonstrukce topení v tělocvičně 
a školní jídelně a výměna starého 
osvětlení za ledkové. Z evropských 
prostředků  jsme letos získali 1,7 
milionu na vybudování přírodní 
zahrady v areálu ZŠ T. G. Masaryka, 
doplnění prvků do stávající zahra-
dy v areálu ZŠ Trávníky, na výsadbu 
stromů a úpravu zahrady a doplnění 
prvků do zahrady ZŠ Mánesova.  ZŠ 
Trávníky má zateplenou střechu, ob-
vodový plášť, vyměnila se okna. Za-
jistilo se větrání tříd formou rekupe- 
račních jednotek. Škole byla pořízena 
jazyková laboratoř, žákovská místa 
se sluchátky napojená na učitelská 
pracoviště, zmodernizovala se školní 
kuchyňka pro žáky. Vyřešila se dů-
ležitá otázka bezbariérovosti školy. 
Zateplení se dočkala i hlavní budova 
DDM Sluníčko.  V loňském roce byla 
zrekonstruována bývalá výměníková 
stanice na ZŠ T. G. Masaryka.  Místo ní 
vznikly jazykové – počítačové učeb-
ny a odborné přírodovědné učebny.  
Ve  školkách J. Žižky a J. Jabůrkové 
byly kompletně zrekonstruovány 
kuchyně školních jídelen, školky 
dostaly slunolamy a investovalo se 
do zastínění pískovišť. Nemalá částka 
šla také do oprav běžeckých drah 
na školních hřištích ZŠ Mánesova 
a ZŠ T. G. Masaryka. A mohla bych 
pokračovat výčtem dalších, menších 
investic. Bylo jich opravdu hodně.

A jak to vypadá s plány do bu-
doucna? Jaké investice se v nej-
bližších měsících připravují?
Plány jsou velké a stále je co budovat 
či vylepšovat, např. nás čekají zmi-
ňované rekonstrukce školních hřišť, 
postupně se budou modernizovat 
kuchyně všech škol, příští rok je na 
řadě kuchyně  ZŠ Mánesova a vý-
měna oken. Budeme pokračovat 
dál v rozvíjení spolupráce na všech 
frontách, protože investice do vzdě-
lávání je investicí do budoucnosti.
 Barbora Šopíková,
 Šárka Šarmanová

Plány ve školách jsou velké. Stále je co budovat a vylepšovat

Řádění. Báru Šopíkovou (na snímku vlevo) lze potkat na celé řadě akcí pořádaných 
v rámci škol. Jednou z nich je oblíbená sportovní akce, tzv. „Řádění“.  Foto: archiv 
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SPOLEČEnSkÁ krOnikA

Jen svíčky zapálíme, kytičky položíme a tiše vzpomínáme 
na pana Juraje DEMJÁnA. Je to již 10 let, co nás opustil.  
S láskou vzpomíná manželka Marie, dcera Monika s rodinou, 
Simona s rodinou a syn Jiří s rodinou.

Dne 30. července uplynulo 15 let od úmrtí pana Antonína 
PODHOrnéHO. Stále vzpomíná manželka Jana, synové Mi-
chal, Martin s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

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

V měsíci srpnu jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí mé maminky, 
paní Libuše nOHELOvé. S láskou stále vzpomíná dcera 
Martina.

Dne 3. srpna uplynuly 4 roky, kdy se na věčnost odebral 
pan Mgr. Petr nEBUcHLA. S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Marie, syn Petr s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Dne 5. srpna uplynul druhý smutný rok, co nás opustila mi-
lovaná manželka, maminka, sestra, babička, teta a švagrová, 
paní věra DUDEŠkOvÁ. S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 8. srpna by se dožil můj bratr Beďa ZŮBEk 80 let.  
A 18. června jsme vzpomněli 59 let od jeho tragického 
úmrtí. Za tichou vzpomínku děkuje bratr Jaroslav s rodinou.

Dne 9. srpna jsme vzpomněli 20 let, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan Jiří HrADÍLEk.  
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka 
Františka, děti Radka a Markéta s rodinami.

Dne 17. srpna uplynul 3. rok, co nás opustil můj manžel, ta-
tínek, dědeček, pradědeček, pan Jaromír nOvÁk. S láskou 
stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Utichlo srdce,  zůstal jen žal,  ten,   kdo Tě miloval, vzpomíná  dál.  Dne  
21. srpna uplynulo 10 smutných let, kdy nás navždy opustil 
pan František krAtinA. S láskou vzpomíná manželka. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v našich srdcích 
zůstávají dál. Dne 21. srpna uplynulo 12 let, co nás navždy 
opustil manžel, tatínek a dědeček pan, Alois ÚLEHLA  
z Otrokovic. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si 
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Valerie  

a dcery s rodinami.

Dne 23. srpna uplynulo 15 let, co nás navždy opustil pan 
vladimír rEŠkO ve svých nedožitých 58 letech. Za vzpo-
mínku děkují manželka Marie, děti Vladimír a Soňa s ro-
dinami.

Dne 24. srpna jsme si připomněli nedožité 70. narozeniny 
paní Jany POLÁŠkOvé. Všem, kdo vzpomenou s námi, 
děkují manžel Josef, děti Jana, Radek, David s rodinami.

Dne 28. srpna uplynulo 17 let od úmrtí pana Františka 
kLEMEntA. S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Již je to 17 let, co ses s námi, náš drahý a milovaný tatínku, 
rozloučil a my se museli smířit s tím, že tak vzácný, obdivu-
hodný člověk, který nikdy nikomu neublížil, nade vše miloval 
své blízké a pomáhal, kde jen bylo potřeba, odešel. Odešel 
jsi do krásného královstvíčka nebeského, abys nad námi dr-

žel ochrannou ruku a povzbudil, když je potřeba – my to tak cítíme. Dne  
27. srpna jsme oslavili Tvé nedožité 91. narozeniny a 28. srpna Tvůj od-
chod na věčnost. Prosil jsi nás, abychom vždy oslavovali a netruchlili, že 
jedině tak Ti bude dobře. Pan Bohumil kLEMEnt je tím tatínkem, nad 
které není, kdo ho znali, to také vědí. S obrovskou láskou a úctou se Ti 
klaní dcera Soňa s manželem Drahomírem.

Dne 30. srpna uplynul 10. rok, kdy nás navždy opustila paní 
Jindřiška HOnSOvÁ. Zapalte svíce, kdo jste ji rádi měli, že 
jsme s ní část života být směli. S láskou stále vzpomínají dcery 
Iva a Hanka s rodinami  a manžel Slávek.

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

Utichlo srdce, zůstává jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná 
dál. Dne 7. září uplynulo 6 let, co nás navždy opustila paní 
Miroslava MALÚŠkOvÁ. S láskou a úctou vzpomíná celá 
rodina.

Dne 7. září uplynul 2. rok, co odešel od všech, které měl rád, 
náš drahý pan Josef PLUHAŘ.  Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a celá rodina.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích budeš stále 
žít. Dne 8. září uplynuly 3 roky, co nás opustil pan Zdeněk  
PŘikryL. S láskou vzpomínají manželka Marie a syn Zdeněk, 
vnučka Michaela, vnuk Zdeněk s rodinami, tchyně Marie  
a rodina. Děkujeme za vzpomínku.

Dne 9. září uplynulo 19 dlouhých let, kdy nás opustil náš 
milovaný syn, bratr a kamarád, pan Aleš vOLÁk. Dne  
4. července jsme si připomněli jeho 45. nedožité narozeniny. 
S láskou a úctou vzpomínají mamka, bratr Petr s rodinou, 
sestra Alena, Radim a Karel.

Dne 10. září uplynulo dlouhých 15 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan  
Miroslav JAnkŮ. S láskou a s vděkem vzpomínají manželka  
a děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 13. září jsme si připomněli smutné 11. výročí dne, kdy 
nás navždy opustil pan Jan vESELÝ. S láskou v srdci vzpo-
mínají synové Miroslav, Jan a Milan s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Dne 15. září by se dožila 85 let paní Božena vALkOviČOvÁ  
a 17. září to bude 8 let, kdy nás navždy opustila. S láskou 
stále vzpomínají dcery Lenka a Naděžda a syn Lubomír  
s rodinami.

Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš 
chybět do konce života. Dne 16. září uplynulo 12 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní 
Marie cHytiLOvÁ. Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s rodi-
nou tichou vzpomínku.
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

• Až 1 500 Kč za váš autovrak
• Na místě vystavení protokolu 
   o ekologické likvidaci
• Doprava zdarma

Tel.: 608 749 219 
e-mail: mar1� n@centrum.cz
www. vrakoviste-trebe� ce.cz

ÚDrŽBÁŘSké PrÁcE vŠEHO 
DrUHU v OtrOkOvicÍcH 

A OkOLÍ 
Opravy: voda, elektro, malířské, natě-
račské, zednické, podlahářské práce. 

Práce na zahradě atd.

HODinOvÝ MAnŽEL

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

Děkuji všem, kteří dne 17. července doprovodili mého manžela, pana 
Jaroslava ZiMÁkA, na jeho poslední cestě. Rovněž děkuji za květiny 
a kondolence. Manželka s rodinou

Velké poděkování všem, kdo se přišli dne 6. srpna naposledy rozloučit 
s mým manželem Stanislavem krÁLÍkEM a děkujeme také za květinové 
dary. Věra Králíková

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří doprovodili mého manžela 
Libora HrUŠkU na poslední cestě. Manželka Eva a děti s rodinami

Dne 16. září by oslavil své 55. narozeniny náš milovaný syn, 
bratr, tatínek a přítel Pavel ŘEZnÍČEk, od jehož úmrtí 
uplynulo 9. srpna 9 let. Za celou rodinu vzpomínají maminka 
Jindřiška, bratři Gustav a Jan a synové Marek a Jakub.

Vzpomínka je trvalejší nežli květy nejkrásnější. Květy uschnou, 
opadnou, vzpomínky však zůstanou. Dne 16. září jsme vzpo-
menuli 4. výročí, co nás opustila maminka, babička, paní 
Světlana ŘEPkOvÁ. Vzpomíná maminka Zdenka, dcera 
Lucie s manželem, vnoučata Viktorek, Barborka, syn Matyáš 
a Honzík.

Čas plyne dál, v srdcích zůstáváš nám. Dne 16. září uplynulo 
6 let, co nás navždy opustil náš syn radek vAvrUŠA. Dne 
18. září by se dožil 49 let. Stále s láskou vzpomínají rodiče, 
syn, manželka a bratr s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 19. září vzpomeneme 
10. výročí, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan 
Josef ŽŮrEk. S láskou vzpomíná manželka a dcera s ro-
dinami.

Dne 19. září by se dožila 100 let naše maminka, 
paní Marie DOHnALOvÁ a dne 29. září uplyne 
28 let od úmrtí našeho tatínka, pana Aloise 
DOHnALA. S láskou vzpomínají dcery Lud-
mila, Marie a Anna s rodinami.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život i nás. Dne 
20. září uplyne osmý smutný rok, kdy nás navždy opustila 
paní ivana PLAnÁ. S láskou vzpomíná milující rodina. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 20. září uplyne 10 let od úmrtí pana Antonína 
ciBULky. S láskou vzpomínají manželka Anna, synové Petr 
a Roman s rodinou. Děkujeme všem, kteří jste ho měli rádi 
a vzpomínáte s námi.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě miloval, vzpomíná dál. 
Dne 24. září si připomeneme 1. výročí úmrtí paní Ludmily 
vrAncOvé. Vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 25. září vzpomeneme 7. výročí úmrtí paní 
Františky ZBrAnkOvé. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera s rodinou. 
Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovo-

dili našeho tatínka Emila ZBrAnkA dne 6. srpna na poslední cestě.

Dne 26. září uplyne 6. rok od úmrtí pana radomíra ŠiŠky. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 26. září uplyne 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan Jiří cÍSAŘ. S láskou vzpo-
mínají manželka Jana, syn Petr a dcera Kateřina s rodinou 
a ostatní příbuzenstvo. Děkujeme všem za vzpomínku.

Dne 28. září uplyne 1. smutný rok od úmrtí naší milované 
maminky a babičky, paní Josefy UtinkOvé. S láskou vzpo-
míná manžel František s rodinou.

Dne 29. září uplyne 8 let, co nás navždy opustil pan Jaromír 
trUnkÁt. S láskou vzpomíná celá rodina.

SPOLEČEnSkÁ krOnikA

Dne 30. září uplyne 2. smutné výročí úmrtí naší milované 
maminky Jindry rEitErOvé, na kterou často vzpomínají 
syn Roman, dcera Jindra a její matka Božena. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, zavzpomínejte s námi.

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět 
do konce života.  Dne 3. října uplyne šest let od úmrtí paní 
Jenovéfy SkOPALÍkOvé. S láskou vzpomíná syn Alois s 
rodinou.

Dne 4. října uplyne 8 let, kdy si připomínáme úmrtí našeho 
syna Martina SkOPALA. Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
prosím s námi. Milující rodiče, děti a rodina

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky a bolest v na-
šich srdcích zůstávají dál. Dne 8. října uplyne 7 let od úmrtí 
našeho milovaného syna, manžela a tatínka, pana Petra 
MAHDALÍČkA. S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 5. srpna oslavila krásné životní jubileum 90 let paní 
věra vrLOvÁ. Do dalších let jí přeje vše nejlepší  a hlavně 
hodně zdraví dcera a syn s rodinami. Velkou pusu posílají 
pravnoučata Šimon, Sofi e, Vítek a Matýsek.

Dne 12. října se dožívá 95 let naše milovaná maminka, ba-
bička a prababička, paní Zdenka DOBEŠOvÁ. Za všechny 
starosti, lásku a laskavost jí z celého srdce děkujeme. Do 
dalších let jí přejeme hlavně zdraví, veselou mysl a hodně 
radosti ze všech svých vnoučat a pravnoučat. Za celou 
rodinu přejí dcera Marie a syn Bedřich. Zároveň poděkování patří sestře 
Marušce za její obětavou péči o maminku.

Dne 20. srpna  oslavili 60 let společného života 
manželé Dagmar a Miloslav tOŠOvŠtÍ. K jejich 
diamantové svatbě jim přejí vše nejlepší, hodně 
zdraví, lásky a porozumění dcera a syn s rodinami.

 

Dne 5. srpna oslavila krásné životní jubileum 90. let, paní Věra Vrlová. Do dalších let jí přeje vše 
nejlepší  a hlavně hodně zdraví dcera a syn s rodinami. Velkou pusu posílají pravnoučata Šimon, Sofie, 
Vítek a Matýsek. 

 

BLAHOPŘÁnÍ
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POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ 
OBŘAD VSYPŮ OSTATKŮ 

SPOLUOBČANŮ

PÁTEK 25. ZÁŘÍ 2020 V 15 HODIN

Hřbitov Otrokovice-Kvítkovice

PIETA – pohřební služba Otrokovice
tř. Osvobození 141  tel.: 577 932 430

Senior bez nehod. Takový je název 
projektu, který důchodce poutavou 
formou informuje o zásadách 
bezpečnosti v dopravě. Cílem je 
snížit nehodovost seniorů. Jedna 
z přednášek proběhne 29. září také 
v Otrokovicích.

Z dlouhodobých statistik po-
licie bývají právě senioři nejvíce 
ohroženou skupinou na silnici, 
nejčastějšími oběťmi dopravních 
nehod. „Při dopravních nehodách, 
které se staly v roce 2019, byly usmr-
ceny nejčastěji osoby ve věku nad 

64 let,“ upozornila vedoucí odboru 
dopravně správního Renáta Krys-
tyníková.

Přednáška je tvořena formou vý-
kladu kombinovaného se zábavnými 
scénkami a instruktážními videi. Po-
hled dopravního psychologa, který 
diváky seznámí s tím, co pro účast-
níky dopravního provozu znamená 
přirozené stárnutí, užívání léků či 
netolerance mladší generace. 

Přednáška se uskuteční 29. září 
v 15 hodin v obřadní síni městského 
úřadu. Vstup je zdarma.    (šar)

 Projekt Senior bez nehod opět zavítá do Otrokovic

Vážení občané Otrokovic,
rádi bychom Vás touto formou informovali o problému, který nás, bydlící 
v místní části Kvítkovice, trápí. Jedná se o chystanou stavbu pětipodlažního 
bytového domu, jehož realizaci plánuje soukromý investor SMO ALFA s. r. o. na 
pozemku 3/3 v Kú Kvítkovice u Otrokovic v těsném sousedství uličky Spojovací, 
která je charakteristická zástavbou rodinných domů, obdělávaných zahrádek 
a ovocných sadů. Chystaná stavba by narušila celkovou urbanistickou sklad-
bu v dané lokalitě. Realizace plánovaných 34 bytových jednotek by citelně 
zasáhla do života sousedních majitelů domů a zahrad, ale i všech obyvatel 
v Kvítkovicích.

 V dnešní době si nedovedeme představit rodinu, která si pořídí byt za 
několik milionů, aby nevlastnila alespoň dva automobily, to znamená 
64 parkovacích míst, ale v plánovaném projektu se počítá s 34 místy 
na parkování. Otázka zní, kde budou parkovat zbývající vozidla? Je na-
prosto zřejmé, že takovou kumulací vozidel se zvýší jak hlučnost, prašnost, 
tak i bezpečnost v dané lokalitě, ale i v navazující ulici K. H. Máchy 
a celých Kvítkovicích. Musíme také zdůraznit, že tato ulička je jedinou cestou 
bez chodníku pro školáky navštěvující ZŠ na Trávníkách. V listopadu 2019 jsme 
starostce a zastupitelům doručili petici obyvatel bydlících ve zmíněné oblasti 
s odpovědí, že  se samospráva bude vyjadřovat jako účastník stavebního řízení, 
ale jaké rozhodnutí to bude, nám sděleno nebylo. Dle informací získaných na 
stavebním úřadě bylo pozastaveno územní řízení plánované stavby z důvodů 
nevyhovující dopravní obslužnosti, a proto investor jedná se samosprávou 
o rozšíření této uličky na pozemcích města, aby vyhovovala daným normám.

 Neradi bychom se dožili doby, kdy soukromé zájmy budou nadřazeny 
zájmům obecným.   rostislav Zálešák a kvítkovičtí sousedé

Z redakční pošty 

Burza knih, besedy s osobnostmi, 
pasování žáků na čtenáře, od-
puštěné poplatky za knihy. To je 
výčet několika událostí, které se 
uskuteční v rámci celorepublikové 
akce Týden knihoven, který bude  
od 5. do 9. října.

Burza knih se bude konat 
v pondělí 5. října a ve středu 
7. října od 10 do 17 hodin. „Zá-
jemci, kteří mají doma knihy, jež 
nechtějí a je jim líto je vyhodit,  
mohou je bezplatně poskytnout 
do této burzy. Knihy mohou 
nosit v pracovních dnech až do 
2. října do hlavní půjčovny Měst-
ské knihovny,  umístěné přímo 
v budově Městského úřadu Otro-
kovice,“ vybízí veřejnost vedoucí 
knihovny Radka Jarková. Knihy bu-
dou k dostání za 10 korun za kus.

Pro veřejnost je připravena 
beseda s Evou Urbanovou, která 
v obřadní síni 9.  října od 17 hodin 
poradí, jak se správně stravovat 
a co je pro tělo žádoucí.

Neodmyslitelnou součástí 
Týdne knihoven bývá pasování 
žáků 2. tříd otrokovických zá-
kladních škol na čtenáře. Další 
z výčtu akcí je prominutí regis-
tračních poplatků pro nově se 
registrující čtenáře. V rámci Týdne 
knihoven budou také prominuty 
upomínky, které byly v uplynulé 
době čtenářům zaslány.

„Týden knihoven je mimo-
řádnou příležitostí, jak upozornit 
na úlohu a přínos knihoven pro 
rozvoj kultury, osvěty a podporu 
celoživotního vzdělávání,“ shrnula 
vedoucí knihovny.  (red) 

týden knihoven chce motivovat lidi k četbě

Drahomír Plšek,

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

SErviS A MOntÁŽ
PLynOvÝcH kOtLŮ

tel.: 777 052 866

Vážení občané města Otrokovice, vá-
žený pane Zálešáku, 

město Otrokovice pečuje ze zákona 
o všestranný rozvoj svého území a o 
potřeby svých občanů. Pokud se jedná 
o plánovanou výstavbu na území města 
na soukromém pozemku investora, vždy 
zvažuje a hodnotí budoucí možný dopad 
takové stavby z pohledu bezprostřední-
ho okolí stavby i celého území, zvažuje 
budoucí zatížení stávající infrastruktury, 
dopady na životní prostředí a rovněž na 
obyvatele města. 

Město nemůže investorům zakázat, 
aby si požádali o povolení jakékoli stavby 
na svých pozemcích. To, zda je stavba 
v souladu s veřejným zájmem a platný-
mi předpisy, posuzují správní orgány 
v přenesené působnosti. Co může a činí 
město v samostatné působnosti, je, že se 
vyjadřuje k investičnímu záměru, pokud 
jej s ním investor konzultuje, v předstihu 
před podáním žádosti o vydání povolení, 
a především jako účastník řízení hájí zá-
jmy obce a svých občanů v zahájeném 
územním či stavebním řízení. V územním 
řízení podává námitky, pokud vyhodno-

tí, že stavba bude mít negativní dopady 
na území a občany obce. 

V případě výstavby „Rezidence Kvít-
kovice“ bylo vydáno správním orgánem 
kladné koordinované stanovisko, kte-
ré je jedním z podkladů pro zahájení 
územního řízení o umístění stavby. 
Rada města vnímá stejně jako občané 
Kvítkovic, že aktuální záměr investora 
není svým rozsahem a budoucím do-
padem přiměřený  v daném území. Po 
seznámení se záměrem požadujeme 
po investoru stavby předložit úpravy 
projektu ohledně napojení na dopravní 
infrastrukturu, vč. doplnění chodníku. 
Také požadujeme dořešení dokumenta-
ce ve vztahu k počtu parkovacích míst. 
Město samo si rovněž zadalo zpracování 
podkladů pro odpovědné vyhodnocení 
dopadů investičního záměru z pohledu 
dopravního a kapacitního zatížení úze-
mí a bezpečnosti provozu v dané lokalitě. 

V žádném případě nenadřazujeme 
soukromé zájmy nad obecnými, naopak, 
podnikáme kroky právě ve veřejném 
zájmu a především v zájmu obyvatel 
Kvítkovic.  Hana večerková, starostka

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Astronomie, české dějiny,  gene-
alogie či lidské zdraví. To vše mohou 
studovat senioři a lidé nad padesát 
let v rámci univerzity třetího věku. 
Pro ty, kteří se nemohou předná-
šek účastnit osobně, je určena 
Virtuální univerzita 3. věku, kte-
rá bude od 1. října dostupná také 
v Otrokovicích. 

Systém je založený na předem 
natočených přednáškách vy-
sokoškolských lektorů, které jsou 
prostřednictvím internetu přenáše-
ny do výukového centra. To bude 
zřízeno v Městské galerii Otrokovice. 
Virtuální přednášky se zde budou 
odehrávat jednou za čtrnáct dní. „Po 

každé přednášce vypracují senioři 
kolektivní test, poté vypracují samo-
statně test doma. Mezi jednotlivými 
přednáškami může senior studovat 
prostřednictvím internetu nebo 
z vytištěného textu přednášky,“ 
upřesnila dále Vladimíra Vítková ze 
spolku Vzdělávání bez hranic, který 
zajišťuje výuku.  Po ukončení cyk-
lu šesti semestrů  proběhne v aule 
České zemědělské univerzity v Praze, 
která je garantem studia, nepovinná 
slavnostní promoce.

Bližší informace najdete na 
www.e-senior.cz nebo kontaktujte 
p. Vítkovou na telefonu: 724 258 822.

 (šar)

v Otrokovicích startuje virtuální univerzita 3. věku
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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" 

Ti, kdo se pozorně dívají, si 
určitě při vstupu do budovy 
naší školy všimli opuštěné 
prosklené místnosti, která 
dlouhá léta sloužila jako 
sklad. Dnes už je vyba-
vena v souladu s účelem, 
ke kterému byla kdy-
si připravena. Konečně
i Máneska – jako většina 
škol – má svou recepci.

V nové recepci už sedí 
usměvavá a milá paní re-
cepční Eliška, jež každou 

návštěvu přivítá a podle po-
třeby poradí či zavede tam, 
kam host v rámci školy míří. 
Kromě toho pomůže žákům 
– zapomnětlíkům čipů 
nebo dohlédne na pořádek 
v prostorách vstupu a šaten. 

Zřízením tohoto pra-
covního místa je škola 
nejen návštěvnicky přívě-
tivější, ale i bezpečnější, 
protože paní recepční 
neunikne ani myška. Pra-
covní místo vzniklo od 
1. září tohoto roku ve 
spolupráci s Úřadem prá-
ce Zlín díky projektu Péče 

a příležitost ve Zlínském 
kraji a je spolufi nancováno 
z prostředků Evropského so-
ciálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu 
Zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu.

Přejeme paní recepční 
i všem žákům, zaměstnan-
cům, rodičům a přátelům 
školy pokud možno zdravý 
a klidný školní rok. 
Registrační číslo projektu: 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010
/0000024
 Marcela Javoříková, 
 ředitelka školy

Máneska má novou recepci 

Začal nám nový školní rok. Moc 
si přejeme, aby mohl plynout 
tak, jak jsme zvyklí. Ale člověk 
míní a příroda mění. Navzdory 
všemu, co se děje, se snažíme 
pracovat, jak nejlépe umíme, 
a připravit pro žáky novinky, 
které jim zpříjemní školní 
prostředí a usnadní výuku. 

V letošním roce jsme mohli 
s vylepšováním začít už v jarních 
měsících, kdy byly školy zavřeny. 
Nejprve proběhla výměna stu-
paček v pavilonu E od mateřské 
školy až do přízemí. Potom násle-
dovala obnova podlahové krytiny 
v prostoru u šaten, pokračovala 
výměna osvětlení ve třídách, kde 
byly také namontovány nové žalu-
zie. Prostředí chodeb zase vylepšily 
přečalouněné panely k prezentaci 
prací našich žáků i pedagogů. Na 
hřišti školní družiny byly vyměněny 
dopadové plochy u herních prvků za 
bezpečnější a paní vychovatelky hři-

ště vyzdobily kreslenými skákacími 
panáky, bludištěm a dalšími hrami. 

Naše trávnická škola je hezká 
a moderní, ale tím nejdůležitějším, 
čím se může pyšnit, jsou naši žáci, 
díky kterým sklízíme pomyslné 
plody naší práce. I když byl loň-
ský školní rok kratší, stihli jsme 
v něm získat několik významných 

úspěchů. V literárních soutěžích 
zazářila Kateřina Mrázová, která 
dvěma prvenstvími v krajských ko-
lech soutěží prokázala svůj tvůrčí 
talent, následoval ji  Michal Česal, 
který nás svým 3. místem potěšil 
a mile překvapil, a nelze opomenout 
ani úspěchy Richarda Wintera, je-
hož výsledky v jazykových či pří-

rodovědných olympiádách se téměř 
vždy řadily mezi čelné příčky ve zlín-
ském regionu.

Již před prázdninami nás velmi 
potěšili vycházející žáci. Přestože 
letos netradičně absolvovali jen 
jedno kolo přijímacího řízení na 
střední školy, ihned po zveřejnění 
výsledků byli naši deváťáci z 90 % 
úspěšní a pouze 6 z nich čekalo 
na následné kladné rozhodnutí 
o přijetí. Z výsledků přijímacích testů 
společnosti CERMAT vyplynulo, že 
naši žáci jak 9., tak i 5. ročníku při 
přijímacích testech z českého jazyka 
a matematiky výrazně předčili celo-
republikový průměr, což svědčí 
o kvalitní výuce na naší škole. Díky 
tomu se také letos dostal rekordní 
počet žáků 5. ročníku na víceletá 
gymnázia. 

Přejeme jim, ať se jim v nové ško-
le daří. A totéž přejeme v novém 
školním roce nám všem.
 Eva Horňáková, 
 ředitelka ZŠ Trávníky

na trávníkách máme za sebou úspěšný rok

Je vám více než 15 let? Máte hodinu týdně volnou? 
Chcete ji věnovat potřebným? Dobrovolnické centrum 
ADRA Zlín hledá dobrovolníky, kteří budou navštěvovat 
seniory, děti nebo lidi se zdravotním postižením. Zá-
jemci o dobrovolnictví v Otrokovicích se mohou přijít 
informovat nebo přímo zaregistrovat ve středu 7. října 
od 13 do 17 hodin do SENIORu C. Úkolem dobrovolní-
ků je zpříjemnit volný čas klientů v zařízení. Mohou si 
s nimi povídat, číst knihy, jít společně na procházku, 
hrát hry nebo dětem pomáhat se školní přípravou. 
Dobrovolníci v Otrokovicích se mohou zapojit například 
v SENIORu, NADĚJI, Charitě Otrokovice nebo ve ŠLIKRu.  
Zájemci o dobrovolnictví se mohou přihlásit koor-
dinátorce (tel. 731 157 471, dc.zlin@adra.cz) i kdykoli 
v průběhu roku.
Více informací najdete na www.adrazlin.cz.  (red)

I přes nepříznivou situaci, která panuje v republice, se škola snaží žákům maximálně 
zpříjemnit prostředí a usnadnit výuku.  Foto: ZŠ trávníky

ADrA hledá dobrovolníky
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Léto v DDM Sluníčko Otrokovice se tradičně neslo 
v duchu příměstských a pobytových táborů. V letošním 
roce se uskutečnilo 13 příměstských a 4 pobytové tábory. 

Již druhý rok jsme zapojeni do projektu „Letní příměst-
ské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice“, registrační 
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009688. V rámci tohoto 
projektu jsme pro děti připravili tábory zaměřené na 
multimédia, výtvarnou činnost, techniku, badatelství, 
sport, cyklistiku a také tábor pro předškolní děti. Navíc 
proběhl tábor aerobikový a nově také English camp. 

Téměř 4 stovky dětí na příměstských táborech za-
žily spoustu aktivit, her a výletů. Společně s vedoucími 
cestovaly po různých kontinentech, našly zapomenutý 
ostrov, prožily digitální dobrodružství,  tvořily i sportovaly.

Na pobytové tábory se pak s námi vypravilo celkem 
160 dětí. Účastníci našeho prvního pobytového tábora 
vyrazili na Tesák. Tábor se nesl v duchu zlaté horečky na 
Klondiku a opředen byl pověstmi starých domorodců. 
Dalším táborem byl „Rybářský víceboj“.  V červenci jsme 
pokračovali ještě s táborem „Království Keltů“. Nově jsme 
letos v srpnu nabídli a uskutečnili stanový tábor „V zajetí 
Jumanji“.  Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na další 
společné zážitky.  tým DDM Sluníčko 

Léto ve Sluníčku bylo plné zážitků
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cesta ke zdraví a vnitřnímu klidu 
nový kurz jógy od 15. září

Kurz je vhodný pro začátečníky 
i mírně pokročilé, kteří si chtějí 

zopakovat základy 

  Poliklinika Otrokovice
• úterý  v  9.30 hod.  a 15.30 hodin 

  volná lekce pro vyzkoušení 

přihlášky a bližší informace:
lenka.vychodilova@seznam.cz   
mob.: 607 550 224

JÓGA krOk ZA krOkEM
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21. 10. 18:00   obřadní síň MěÚ Otrokovice 

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 | říjen

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

TICHÝ SPOLEČNÍKčtvrtek

 8. 10.
19.00

Česko 2020, komedie, drama, 

100 min. 

KINOSÁL 

120 Kč
NEVHODNÉ PRO 

DĚTI DO 12 LET

SMRT NA NILU
čtvrtek

22. 10.
19.00

USA 2020, Krimi, drama, mysteriózní, 100 min.

KINOSÁL 
130 Kč
NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

ŠARLATÁNčtvrtek

 1. 10.
19.00

Česko, Irsko, Polsko, Slovensko 2020, 

životopisný, drama, 118 min.

KINOSÁL 

130 Kč
NEVHODNÉ PRO 

DĚTI DO 12 LET

Bio senior: CHLAP 

NA STŘÍDAČKU
pátek

9. 10.
10.00 Česko, komedie, 109 min.

KINOSÁL 

60 Kč
NEVHODNÉ PRO 

DĚTI DO 12 LET

Bio hudební:
KAREL

pátek
23. 10.
19.00 Česko 2020, dokumentární, 

hudební, 100 min.

KINOSÁL 
130 Kč

PŘÍSTUPNÉ 
BEZ OMEZENÍ

PŘIPRAVUJEME KINO LISTOPAD Večírek | Moře kouzel – dětské kinoDuše – dětské kino | Není čas zemřítMatky | 3Bobule – BIO senior

KINO ŘÍJEN

PINOCCHIOneděle

11. 10.
15.00

Velká Británie, Itálie, Francie 2019, 

fantasy, dobrodružný, rodinný, 

125 min., dabing

KINOSÁL 

120 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

BÁBOVKY
čtvrtek

29. 10.
19.00

Česko, Slovensko 2020, romantický, drama, komedie, 97 min.

KINOSÁL 
130 Kč
NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

vstup
volný

vstup
volný

předprodej

250 Kč
v den akce

300 Kč

vstupné

520 Kč 
490 Kč
460 Kč

vstup
volný

vstupné

130 Kč

vstupné

90 Kč

vstupné
60 Kč

děti
vstup 

zdarma vstup

volný

MARTIN HAMALA 
– ZÁBLESKY INTIMITY

DAGMAR VONDRÁČKOVÁ 
– MANDALY

DEŠTIVÉ DNY

VALAŠKA

INDONÉSKÉ NÁVRATY 
– MILAN CAHA

MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ 
VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA 

STETSON AND BOURBON – festival
blues a jižanského rocku

EMIL SLÁMA

SLAVNOSTNÍ VEČER KE DNI
VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČS. STÁTU

Výstava fotografií je průřezem volnou tvorbou 
autora za poslední desetiletí, kdy se předmětem 
jeho uměleckého zájmu stalo lidské tělo. 

Dagmar Vondráčková se k tvorbě mandal do-
stala asi před 15 lety. Mandala je magický kruh, 
který vyzařuje velmi silnou energii. 

Na scéně o dvou židlích se odehrává herecký dvoj-
koncert, na nějž budete po zhlédnutí vzpomínat 
ještě hodně dlouho. Richard Krajčo získal Cenu 
� álie 2012 za mimořádný jevištní výkon, David 
Švehlík se umístil v širší nominaci. 

Nový cyklus tanečních odpolední Naše muzika ote-
vře Valaška, dechová hudba z Valašských Klobouk. 
Kapela má velmi obsáhlý repertoár. Jsou v něm li-
dovky, písničky valašské, slovácké, jihočeské a řada 
světových evergreenů tanečního charakteru.

První podzimní Cestovatelská středa je věnována 
povídání o 13 letech návratů do Indonésie, o tom, 
jak je vidí cestovatel, fotograf, potápěč i průvodce 
Milan Caha. 

V pořadí již 53. setkání milovníků hmyzu, pavouků 
a plazů. K vidění budou mimo jiné nejkrásnější dru-
hy motýlů a brouků naší planety. Akce je doplněna 
o ochutnávku hmyzu – švábi v těstíčku, mravenci 
v čokoládě, pražení mouční červi, kobylky, cvrčci a 
sarančata. Pestrý program pro děti - pískové hmyzí 
dílničky, malování na obličej.

XIV. ročník mezinárodního Visegrádského fes-
tivalu blues a jižanského rocku. Hlavní hvězdou 
je britský GARY MOORE TRIBUTE BAND, 
v jehož čele stojí kytarista JACK MOORE. Dále 
vystoupí nová domácí „superskupina“ LIVIN 
FREE, kapela PBK BLUES BAND se představí 
v  ojedinělém česko-polském projektu TRIBUTE 
TO NALEPA. Talentovaný zlínský kytarista a zpě-
vák FILIP VÍTŮ zahraje na úvod, ale i ve Stetson 
baru. Vše tradičně zarámují klobouky stetson, 
vůně bourbonu a jižanská kuchyně. Festival se 
uskuteční pod záštitou starostky města Otrokovi-
ce Hany Večerkové a je spolu� nancován městem 
Otrokovice a Zlínským krajem. 

Umělecký spolek Rozumění srdečně zve na výsta-
vu Emila Slámy. Významný otrokovický výtvarník 
a pedagog se zabývá gra� kou, keramikou a mal-
bou. Je zastoupen ve sbírkách Moravské galerie, 
muzea Rokycany a ve sbírkách gra� ckého kabine-
tu Památníku národního písemnictví Praha. 

Slavnostní koncert Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů, spojený s oceněním významných osobností 
města Otrokovice. Zazní vybrané skladby Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Městská
galerie

Městská
galerie

velký sál

velký sál

foyer
kinosálu

velký sál

prostory Besedy

velký sál

potrvá 
do

25. 10.

 

2. 10.
–

29. 10.

úterý

20. 10.
19 hod.

neděle

4. 10.
14–18 hod.

středa

7. 10.
18 hod. VERNISÁŽ 

pondělí

26. 10.
18 hod.

sobota

17. 10.
9–13 hod.

sobota

24. 10.
19 hod.

úterý

27. 10.
19 hod.

Hobby Otrokovice pořádá akci:

Městská
kavárna

Nový cyklus tanečních odpolední Naše muzika



klusácká dostihová stáj budila respekt

Do Městské sportovní haly Otro-kovice se po roce opět sjedou ti nejlepší atleti nejenom z celé České republiky, ale také z různých kou-tů světa, aby se utkali na Metal-PS mezinárodním atletickém mítinku. Letos budou závody se organizátoři rozhodli promenší změnu. Loni se závody, vzhledem k rekon-strukci městské haly,  uskutečnily po roční odmlce. A účast byla skutečně velká. Do Otrokovice se sjelo na 160 závodníků z celého světa. K vidě-ní taky byla celá řada skutečně špič-kových výkonů a samozřejmě také i rekordů. Na tu pravou atmosférů se mohou fanoušci atletiky těšit i letos, i  když s malou obměnou. „Snaží-me se podpořit mladé závodníky při přechodu do dospělé kategorie, a proto je mítink primárně určen ka-tegoriím U20 a U23. Samozřejmě to neznamená, že bychom nepřivítali i dospělou část populace. Naopak, bereme je jako mentory pro mla-dez,“ vysvětlil jeden z organizátorů závodů Michal Petřík. Celou akci již tradičně odstartují  tradicni Otrokovické halové přebory 

škol, které si letos .  (red)
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škol, které si letos .  (red)

Zlín 97.5 FM  R-ZLIN

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Zlín

PrOGrAM nEZnÁMé ZEMĚ 

22. 10. 16:00           Městská knihovna Otrokovice

20. 10. 17:00     obřadní síň MěÚ Otrokovice 

Milovníci a příznivci festivalu Neznámá země se 
konečně dočkají.  Tato cestovatelská akce plná 
zajímavého povídání se uskuteční v termínu od 
19. do 30. října. Na besedy se mohou těšit také 
obyvatelé Otrokovic. Vstup na akce je zdarma. 
Kompletní program akcí ve Zlíně a v Otrokovi-
cích naleznete na www.neznamazeme.cz

Od 1. 10. do 3. 11. 2020 (Út, Čt)

Plán akcí na říjen 2020
4. 10. Drakiáda
Dětské dopravní hřiště
14–17 hodin, vstup zdarma
Zaplňme společně nebe barevný-
mi draky na louce vedle dopravní-
ho hřiště. Od 16 hodin možnost 
opékání vlastních špekáčků. 
kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz

10. 10. Putování se Sluníčkem
Středisko Tlumačov
10–16 hodin, poplatek 20 Kč 
Cesta plná úkolů a zajímavostí 
spojených s činností DDM Sluníč-
ko.
kontakt:
ruzickova@ddmslunicko.cz

18. 10. Uspávání broučků
start u Moravní lávky
15–16.30 hodin,
vstup: děti 30 Kč, dospělí 40 Kč
Pojďte s námi putovat do říše 
broučků a pomozte je uložit 
k zimnímu spánku.
kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz

23. 10. Sluníčkový den
Středisko Trávníky
15–18 hodin, vstup zdarma

Otevřeme pro vás a vaše děti 
hernu a zrcadlový sál, výtvarné 
tvoření a drátkování, můžete si 
s námi zahrát tradiční i moderní 
deskové hry.
kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz

29. 10. Den otevřených dveří 
Centrum volného času Baťov, 
9–16 hodin, vstup zdarma
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz

30. 10. Podzimní prázdniny na 
dopraváčku
dopravní hřiště
10–12, 13–17 hodin, vstup zdarma
kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz

Do 30. 10. výtvarná soutěž – Po-
hádková zvířátka
středisko Tlumačov
Výtvarně zpracujte zvířátka, která 
znáte z pohádek (prostřednic-
tvím kresby, malby, koláže atd.). 
Přineste do kanceláře DDM Slu-
níčko nejpozději do 30. 10. 2020. 
kontakt:
ruzickova@ddmslunicko.cz

 
PLynOSErviS - SrnEc

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

Tel.: 604 988 815

AntiStrESOvÝ kUrZ 
PrO ŽEny

Více na www.ckzdravi.cz

Mobil: 721 529 745

Josef HOLcMAn – karel chodí po zemi

Petr vOLDÁn – České stopy ve světě

21. 10. 18:00   obřadní síň MěÚ Otrokovice 

Markéta Peggy MArvAnOvÁ a Adam ZÁviŠkA
- 8 400 km dlouhá svatební cesta

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e



OtrOkOvické nOviny

Dlouhá pauza v pořádání kvalit-
ních závodů se podepsala na for-
mě téměř všech závodníků, kteří na 
konci srpna přijeli na Mistrovství ČR 
veteránů do Pacova. I když předpo-
věď počasí hodně atletů odradila od 
účasti, přesto se prezentovalo 200 
závodníků všech kategorií.

Jako vždy byly výkony přepočte-
ny koeficientem věku a pak seřaze-
ny do kategorie 35–59 let, ta starší 
se počítá nad 60 let. Už tradičně se 
mistrovských závodů účastní dva 
naši atleti – Jiří Urban a Zdeňka 
Plesarová. 

Zdá se, že dlouhá přestávka jim 
vůbec neuškodila, protože z Pa-

cova odjížděli s 5 zlatými medai-
lemi. Urban běžel tratě 100 a 200 
m, což jsou jeho speciální disciplí-
ny. Na 100 m zaběhl čas 13,68 s,  
v přepočtu na „mládí“ to znamená 
čas 11,10 s a první příčku. Zvítězil  
i na 200 m časem 28,53 s, přepočet 
22,85 s. 

Házet z mokrých betonových 
kruhů není vůbec jednoduché, 
ale Zdena se s tímto hendikepem 
poprala. Diskem dosáhla 24,53 m,  
v přepočtu 41,08 m. Tato disciplína 
je však pro ni pouze „doplňková“. 
V hodu kladivem hodila 32,37 m, 
„mladý“ přepočet 51,87 m. Ještě 
víc se pak těšila na svou oblíbenou 

disciplínu – hod břemenem, které je  
2x těžší než kladivo. Dosáhla výkonu 
14,29 m, přepočet 17,96 m.  Celkem 
si Zdena odvezla tři zlaté medai-
le. Za zlepšení v těžkých vrzích je 
vděčná především díky možnosti 
trénovat v Uherském Hradišti s vr-
hačskou skupinou velmi kvalitního 
trenéra Honzy Horáka. 

Oba se už teď těší na utkání kraj-
ských družstev, které se bude ko-
nat v Třebíči. Bude to závod, který 
částečně nahradí zrušené mezistát-
ní šestiutkání v Rakousku. Pak už jen 
zbývají podzimní vrhačské víceboje 
v Žabovřeskách.  Petr Gybas,
 člen TJ Jiskra Otrokovice

Zajímá vás, jakým směrem se bude 
ubírat sport v Otrokovicích v ná-
sledujících deseti letech? Přijďte 
na veřejné projednání dokumentu 
„Strategický plán rozvoje sportu pro 
město Otrokovice do roku 2030“, 
které se uskuteční ve středu 30. září 
v 16 hodin v kinosálu Otrokovické 
BESEDY. Strategický plán rozvoje 
sportu navrhuje, jakými způsoby 
může město podporovat sport  
v Otrokovicích. Dokument vychází 
z původního šetření současného 
stavu sportovní nabídky a provozu 
sportovních zařízení, financování 
sportu. Dokument byl rovněž při-
pomínkován na jednání komise 
mládeže a sportu. Zapracovány byly 
výsledky ankety. „Veřejné projednání  
jsme uspořádali, aby se k němu lidé 
před jeho definitivním schválením 
mohli vyjádřit. Pokud bychom  
v průběhu setkání získali nějaký nový 
zásadní podnět, jsme ještě schopni 
jej do plánu zapracovat,“  vysvětlila 
vedoucí odboru školství a kultury 
Barbora Šopíková.  (red)

Již potřetí se v letošním roce usku-
teční charitativní Běh pro Gambii. 
Ten letošní ročník odstartuje 24. září 
v 16 hodin na atletickém stadionu na 
Baťově. „Zváni jsou nejenom školáci, 
ale také všechny děti i jejich rodiče, 
kteří chtějí přispět na dobrou věc,“ 
uvedla vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková. Jeho 
výtěžek půjde společnosti Kola pro 
Afriku, která dodává kola africkým 
dětem na cestu do školy. Loni se po-
dařilo otrokovickým žákům vybrat 
více než 24 tisíc korun.  (šar)

Startuje 3. ročník Běhu 
pro Gambii

Lidé se mohou seznámit 
s budoucností sportu 

Otrokovičtí veteráni odjížděli z Pacova s pěti zlatými medailemi

tJ Jiskra Otrokovice, 
oddíl Sport pro všechny 

vás zve na 

SPOrtOvnÍ DEn 
PrO SEniOry

Sokolovna Otrokovice
vstup zdarma

Čtvrtek 1. října od 9 do 13 hod.

Představíme vám novou formu 
cvičení FitPainFree, která odstraní 
chybné pohybové návyky, zlepší po-
hyblivost ramen, páteře, kyčlí i kolen, 
odstraní či zmírní bolesti.

Atletická sezona běží sprin-
terským tempem. Ligové 
i individuální mistrovské sou-
těže dospělých jsou již minu-
lostí. Naši muži naprosto jasně 
zvítězili ve 2. lize, ovšem na 
případný postup do 1. ligy si 
budou muset minimálně rok 
počkat. Padlo rozhodnutí, že 
se letos nepostupuje ani ne-
sestupuje.  Ženy obsadily cel-
kové čtvrté místo, které by za 
normálních okolností stačilo 
na postup do baráže. Tomáš 
Janeček se stal mistrem Moravy  
v trojskoku, ale naražená pata 
mu znemožnila obhajovat loň-
ský bronz na MČR.

Starší žactvo, hoši i dívky, postoupi-
li do semifinále MČR družstev, kde se 
budou snažit prosadit do finále MČR 
družstev. To se bude konat v říjnu 
a předcházet mu bude republikový 
šampionát jednotlivců. I tam bude-
me mít svá želízka v ohni. Sprinter Erik 
Pavlíček, koulař Martin Frýza nebo 
překážkářka Nikola Samohýlová 
určitě nebudou bez šance. Svou sou-
časnou dobrou výkonnost potvrdili 
na 15. ročníku EKAG – Evropských her 
mládeže, kde obsadili v zahraniční 
konkurenci téměř tisíce závodníků 
umístění těsně za stupni vítězů. To 
mladší žák Marek Zimák vybojoval 
stříbrnou medaili na 60 m a bronz na 
150 m. Borci z přípravek Filip Orbes  
a Marek Kunčar se probojovali až 
mezi 8 nejlepších závodníků v sou-
těžích Čokoládové tretry. Filip obsadil 
6. místo na 200 m a Marek bronz na 
třístovce.

 Dorostenecké a juniorské katego-
rie bojovaly o republikové tituly o 
víkendu 5. a 6. září ve Vítkovicích.  
V obrovské konkurenci více než 300 
atletických klubů z celé ČR se naši 
závodníci neztratili. Trojskokanka 
Victoria Kuchmister si v osobním 
i oddílovém rekordu, 12,15 metru, 
doskákala pro stříbro.  Jejímu tré-
ninkovému kolegovi Lukáši Budíkovi 
utekl bronz o pouhých 5 cm.

Dařilo se i Martinu Holubovi na 
800 m juniorů (7. místo), Veronice 
Uhříčkové (10. místo na 2 km pře-
kážek) a dorosteneckým štafetám  
(7. místa). Na šampionát se bylo po-
třeba nominovat a jen 16 nejlepších 
z celé ČR mohlo startovat ve své dis-
ciplíně. Takže i starty Petra Dočkala, 
Adama Sychry, Mariana Pražáka, Ka-

teřiny Nekorancové a Filipa Maňáska 
jsou  úspěchem a povzbuzením.

Martin Holub se hned 8. září před-
stavil na mezinárodním mítinku Zlatá 
tretra. Zde obsadil  3. místo na 800 m 
v osobním rekordu 1: 55, 89.

Družstvo dorostenců Jiskry je 
před posledním kolem ligy druž-
stev na 1. místě a spolu s Olomou-
cí má jistý postup do národního 
finále. To se bude konat 3. října  
v Jablonci nad Nisou a představí se 
tam i 4 naše dorostenky Mitevová, 
Uhříčková, Buršíková a Kuchmister.
Junioři Martin Holub a Marian Pražák 
se mohou těšit na finále ve stejný den 
v Opavě. Dosavadní průběh soutěží 
ukazuje, že všechna tato družstva 
mohou v republikové konkurenci 
bojovat o mety nejvyšší.

Se zahájením školního vyučování 
se naplno rozběhly tréninky všech 
dětských i mládežnických kategorií. 
Atletický stadion doslova praská ve 
švech a je radost se dívat, s jakým 
zápalem mladí atleti využívají zre-
konstruovanou dráhu i nové sektory. 

Na konci září budeme mít možnost 
uspořádat Mistrovství Zlínského kraje 
družstev mladšího žactva a všem 
předvést opravenou dráhu a nové 
sektory.

Závěrem je potřeba zmínit oprav-
du velmi dobrou spolupráci s ve-
dením otrokovického gymnázia 
a základních škol našeho města. Dě-
kujeme, že v rámci svých možností 
podporují tréninkovou a závodní 
činnost svých studentů a vycházejí  
jim vstříc. Děkujeme také za podporu 
města, škol, rodičů a partnerů oddílu.
 Atletický oddíl
 TJ Jiskra Otrokovice, z. s.

Atleti tJ Jiskra Otrokovice excelují v republikových závodech

vítězky. Victorie Kuchmister (vlevo) 
získala 2. místo v trojskoku dorostenek.
 Foto: Jaroslav navrátil
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