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Kvítkovice se dočkají protipovodňových opatření

Z města:
Blíží se čas zaplatit  
poplatky za odpad a ze psa

RoZhovoR: 
Radko se v 17 letech stal 
mistrem ČR 
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Obyvatelům Kvítkovic svitla 
naděje. V okolí rozestavěné-
ho obchvatu totiž konečně 
přijdou na řadu protierozní 
opatření, která mají pomoci 
ochránit jejich domovy před 
záplavami. S výstavbou se za-
čne v letošním roce a hotovo 
by mělo být do dvou let. 

Každý větší přívalový déšť sledu-
jí Kvítkovičtí s obavou, zda nebu-
dou opět vyplavena jejich obydlí 
a poničen majetek. Ještě nyní mají 
obyvatelé v živé paměti události 
z loňského června, kdy splavená 
voda z okolí stavby poničila de-
sítky domů, cesty i zahrádky. To-
muto by konečně mohl být konec.  
A to díky protierozním opatřením. 
„Jde o úpravy, jejichž smyslem je 
zamezit škodám vznikajícím vlivem 

přívalových srážek a splavováním 
ornice na stavbách a zemědělské 
půdě, zadržet vodu a umožnit její 
pozvolné vsakování, omezit vodní 
erozi půdy, neškodně odvést pře-
bytečnou vodu stékající z polí do 
kanalizace a do vodoteče,“ vysvět-
lila mluvčí Státního pozemkového 
úřadu (SPÚ) Petra Kazdová.  

Obyvatele Kvítkovic trá-
pí následky přívalových dešťů 
dlouhodobě. „Situace se ještě 
zhoršila ve chvíli, kdy se začal 
stavět jihovýchodní úsek obchva-
tu,“ poznamenal předseda komi-
se místní části Kvítkovice Radek 
Štěrba.

Pomoci Kvítkovicím se snažilo  
vedení radnice, které apelovalo 
na stát, aby začal co nejrychleji  
s potřebnými opatřeními. „Loni  
v červenci jsme zaslali na minis-

terstva dopravy a zemědělství do-
pis, pod který se podepsalo přes 
sto obyvatel Kvítkovic. Zároveň 
jsme oslovili i naše poslance, aby 
se za nás přimluvili. Požadovali 
jsme urychlení budování terénních 
úprav tak, aby voda nezpůsobovala 
v Kvítkovicích další škody na maje-
tku,“ vyjmenovala starostka města 
Hana Večerková. 

Stavba loni na podzim získala ko-
nečně patřičné povolení. „Zahájení 
stavebních prací předpokládáme 
v druhé polovině letošního roku 
a jejich dokončení v roce 2023,“ 
upřesnila dále mluvčí SPÚ Petra 
Kazdová.

Podle starostky města se však 
mělo s úpravami začít souběžně  
s budováním obchvatu. „Předešlo 
by se tak škodám na majetku našich 
obyvatel a současně také na prová-

děné stavbě obchvatu,“  podotkla 
Večerková. Takový postup je 
však podle SPÚ i Ředitelství silnic  
a dálnic zcela běžný,  kdy se pozem-
kové úpravy dělají až po dostavbě 
investice, ne souběžně s ní.  

Celá tato rozsáhlá investice je 
podle SPÚ odhadnuta přibližně na 
100 milionů korun. Největší část 
bude hrazena státem z rozpočtu 
Státního pozemkového úřadu, Ře-
ditelství silnic a část uhradí město 
Otrokovice. „Reálná cena díla bude 
známa až po výběru zhotovitele,“ 
doplnila Petra Kazdová z SPÚ.

Projekt počítá s dalšími úpravami 
okolí, včetně rekonstrukce silnice 
III/4973 a polních cest přerušených 
stavbou dálničního obchvatu, tak, 
aby byl umožněn přístup na po-
zemky a do krajiny. 

 Šárka Šarmanová

městská galerie otrokovice ožila výstavou za oknem

otevřeno. Netradiční výstavu pořádá Fotoklub Beseda Otrokovice v Městské galerii.  Za jejími okny si mohou kolemjdoucí prohlédnout autorskou sbírku fotografií klubu. Celá 
expozice dostala výstižný název: Galerie za oknem. Foto: Fotoklub Beseda otrokovice, více o akci najdete na str. 4
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s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Zlín | 97.5 FM | R-ZLIN 

www.pochoutkovyrok.cz

Žáci základních škol v Otro-
kovicích budou mít ještě letos 
u svých škol nové přírodní za-
hrady. Díky nim dojde ke zkva-
litnění výuky environmentální 
výchovy, přírodovědných věd 
či pěstitelství.

Tři měsíce bude trvat vybudování 
přírodních zahrad v základních 
školách Trávníky, Mánesova a T. G. 
Masaryka. Záměrem projektu je vy-
tvořit zahrady v přírodním stylu, 
aby zde mohlo probíhat školní  
i mimoškolní  vzdělávání. S prace-
mi na revitalizace by se mělo začít  
v březnu a potrvají do května. 

Na Základní škole Trávníky se 
uskuteční revitalizace současných 
pěstitelských záhonů, plánovány 
jsou vyvýšené záhony s bylinkami 
a zeleninou, loučka s kvetoucími 
travinami, ovocný sad, zázemí pro 
relaxaci a kompostéry. „V našem 
případě se bude jednat o doplně-
ní stávající zahrady, která je našimi 
žáky i pedagogy hojně využívána. 
Co se týče výsadby, chceme se za-
měřit na krajové odrůdy ovocných 
stromů, které již dnes běžně na 
zahradách nenajdeme, a doplnit 
je i drobným ovocem. Žáci měli 
dlouhodobě zájem o vybudování 

hmyzích hotelů a pítek pro ptáky 
a toto přání jim projekt také splní,“ 
uvedla ředitelka ZŠ Trávníky Eva 
Horňáková.

Na Základní škole Mánesova 
jsou plánovány vyvýšené záhony 
převážně s levandulí, venkovní 
učebna, vrbové prolézačky, pta-
čí budky, půdní akvárium, hmyzí 
hotel, ovocné keře, kompostér, 
kvetoucí louka, zeleninová za-
hrada apod. „Věříme, že se díky 
projektu zahrada stane sku-
tečnou venkovní učebnou. Pobyt 
na čerstvém vzduchu a změna 
prostředí jsou pro žáky rozhodně 
obrovským přínosem a působí 
pozitivně na jejich smysly, náladu  
a schopnost učení. Zároveň přináší 
nové možnosti a otázky pro učitele 
– jak smysluplně a užitečně propojit 
pobyt ve školní zahradě s výukou. 
Zahrada by měla být zdrojem pro 
pozorování, učení, experimen-
tování, tvoření, prostředkem pro 
badatelskou výuku, které se vě-
nujeme. Zároveň jsme ji plánovali 
tak, aby se stala místem setkávání 
i mimo vyučování. Na to se moc 
těšíme,“ sdělila ředitelka ZŠ Máne-
sova Marcela Javoříková.

Na Základní škole T. G. Masa-
ryka by části zahrady měly před-

stavovat charakteristické ekosys-
témy (luční, lesní, vodní biotop), 
které budou vytvářet jeden 
souznějící celek. Součástí bude 
malá užitková zahrada ve for-
mě vyvýšených záhonů, čmelín, 
hmyzí hotel, ptačí krmítka, stromy 
a keře vhodné pro zabydlení 
ptactva, hmyzu, drobných obrat-
lovců, informační výukové tabule 
a aktivizační prvky, zóna mokřad. 
„Po úpravách  bude zahrada po-
skytovat žákům praktickou i teo-
retickou výuku v oblasti environ-
mentálního vzdělávání.  Žáci budou 
mít příležitost získané teoretické 
znalosti ověřit v přírodě a nabýt 
dovednosti v terénu. Hravou for-
mou tak získají motivaci, znalosti  
a dovednosti. Dojdou k pochopení, 
že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit 
a zlepšovat, ale také poškozovat  
a ničit,“ řekla ředitelka ZŠ T. G. Ma-
saryka Marta Zakopalová.

Tento projekt je spolufinancován 
Státním fondem životního prostře-
dí ČR na základě rozhodnutí minis-
tra životního prostředí. Všechny tři 
zahrady budou stát dohromady 
celkem 1,5 milionu korun.

 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

otrokovické základní školy budou mít nové zahrady

Přestože jsou knihovny na zákla-
dě vládních opatření již několik 
týdnů uzavřeny, pracovnice Měst-
ské knihovny Otrokovice nezahá-
lely a připravily  pro čtenáře řadu 
novinek. Jednou z nich jsou nové 
webové stránky. 

Web je pro uživatele pře-
hlednější a čtenář tam získá infor-
mace o dění v knihovně, může si 
prostřednictvím on-line katalogu 
prohlédnout databázi literatury  
a po registraci má možnost si sám 
své knihy prolongovat, případně 
tituly zarezervovat. Na webu 
je také nově umístěn Dotazník 
spokojenosti, jehož jednoduché 
vyplnění bude sloužit jako zdroj 
pro další zkvalitňování služeb.

Pracovnice knihovny také or-
ganizují knihovní fond, rovnají, 
přebalují,  katalogizují knihy a při-
pravují nové programy pro děti. 
„Jsem ráda, že i přes složitou situa-
ci se v knihovně pořád něco děje. 
Díky zřizovateli se daří vytvářet 
optimální podmínky pro posky-
tování knihovních služeb široké 
veřejnosti,“ komentovala aktuální 
situaci vedoucí odboru školství  
a kultury Barbora Šopíková, pod 
který spadá i řízení knihovny.   (red)

Knihovna představila 
nové webové stránky
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Vážení čtenáři, 
žijeme společně ve městě, které je 
vnímáno jako inovativní město 
s bohatým sportovním a spole-
čenským životem. V průběhu minu-
lých let zde pořádaly sportovní, ale 
také kulturní spolky velké množství 
akcí pro mladé lidi, seniory nebo 
pro celé rodiny. Téměř každý si  
v našem městě přijde na své. 

Jednou z nejdůležitějších součás-
tí volného času každého z nás je 
sport, ať už odpočinkový, aktivní, 
vrcholový, nebo pasivní. V Otro-
kovicích se mu prostě nevyhnete. 

Jako jedno z mála měst v Čes-
ké republice se Otrokovice mohou 
pochlubit tím, že ze svého rozpočtu 
každoročně významně podporují 
sportování svých obyvatel a spor-
tovní kluby, spolky na všech vý-
konnostních úrovních. Dlouhodo-
bě také podporujeme konání 
prestižních sportovních akcí, ko-
munikujeme se sportovními kluby  
a upravujeme dotační tituly podle 
jejich potřeb.

Sportu se zkrátka v Otrokovicích 
daří, protože k němu přistupujeme 
zodpovědně a s dlouhodobými 
vyhlídkami. V tom chceme pokra-
čovat, a proto jsme na zasedání 
zastupitelstva schválili „Strategický 

plán rozvoje sportu pro město Ot-
rokovice do roku 2030“. Do tvorby 
této strategie jsme zapojili velké 
množství sportovních aktérů.  
Z jejich aktivity bylo patrné, že 
sport má velký význam pro život  
v našem městě a že máme společný 
zájem posunout jeho úroveň jak 
v budování moderních sportovišť, 
tak i v oblasti výchovy mladých 
sportovních talentů. Tento stra-
tegický plán rozvoje sportu bude 
rozpracován prostřednictvím dvou-
letých akčních plánů, které budou 
naplňovat formulované představy, 
priority a opatření. 

Hlavními prioritami  1. akčního 
plánu ( 2021–2022 ) jsou zejména: 
dokončení  I. etapy výstavby celo-
betonového skateparku, realizace 
freetime zóny – hřiště pro parkour, 
skill park a asfaltový pumptrack na 
Trávníkách, vybudování nového 
dětského brouzdaliště, skluzavek  
a vodních prvků  na Městském kou-
pališti, výstavba nového zázemí 
dětského dopravního hřiště, studie  
a projekt sportovního areálu 
Trávníky a jeho koncepční rozvoj, 
studie k řešení nevyhovujícího tech-
nického stavu Přístaviště, pokra-
čování projektu „Zdravý pohyb do 
škol“.

Věřím, že realizací plánovaných 
opatření zlepšíme v Otrokovicích 
podmínky pro rekreační i talen-
tované sportovce a že se v na-
šem městě všichni budeme cítit 
dlouhodobě spokojeni i po spor-
tovní stránce. Petr Ťopek,             
 2. místostarosta 
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Úvodní slovo

Již za necelé dva měsíce bude 
mít Městská poliklinika Otro-
kovice nová sociální zařízení 
pro návštěvníky i personál  
v hlavní budově. Investice si vy-
žádá téměř 6 milionů korun.

Rekonstrukční práce probíhají  
v 1.–5. patře hlavní budovy A.  Projekt 
počítá nejenom s novými toaletami 
pro návštěvníky, ale také  s vybu-
dováním nového sociálního zázemí 
pro lékaře a další zaměstnance po-
likliniky. „Celá investice je plně hraze-
na z vlastních zdrojů polikliniky,“ 
upřesnil místostarosta města Ondřej 
Wilczynski, který má v kompetenci 
městské organizace.

Veškeré stavební práce se dějí 
za plného provozu polikliniky. 

„Snažíme se, aby měly co nejmenší 
vliv nejenom na práci lékařů, ale 
také na samotné pacienty,“ sdělil 
jednatel polikliniky Pavel Javora 
s tím, že rekonstrukce by měla skončit 
během dubna.  

Ještě letos se také návštěvníci 
tohoto zdravotnického zařízení 
dočkají většího počtu parkovacích 
míst, která vzniknou v okolí bu-
dovy.  Celkem by se mělo jednat  
o šedesát nových stání finan-
covaných z městského rozpočtu. 
Dále se připravují modernizace 
společných prostor a zázemí dět-
ského pavilonu. „Provedli jsme také 
rozšíření wifi sítě, která nyní pokrývá 
většinu společných prostor hlavní 
budovy. Internetové připojení je 
samozřejmě pro návštěvníky polikli-
niky zdarma,“ doplnil Pavel Javora.

Městskou polikliniku Otrokovi-
ce vlastní město. Cílem vedení je 
proměnit ji v moderní ambulantní 
zdravotnické zařízení, které bude 
nabízet širokou škálu lékařských  
i doplňkových služeb. Již nyní 
mohou klienti nově využívat slu-
žeb Centra pro snižování nadváhy 
či rehabilitačního lékaře a nastou-
pit má nový ortoped.  Na poliklini-
ce je také zřízeno odběrové místo, 
kde se mohou lidé nechat zdarma 
otestovat na nemoc Covid-19 pomo-
cí antigenních i PCR testů.  „Jakmile 
to bude možné, jsou naši praktičtí lé-
kaři připraveni také začít s očkováním 
proti této nemoci,“ uzavřel jednatel 
polikliniky. Šárka Šarmanová

na městské poliklinice se budují 
nová sociální zařízení

Při práci. Dělníci aktuálně pracují ve  
3. a 4. patře. Foto: Šárka Šarmanová

Sčítání lidu, domů a bytů se usku-
teční i za současné epidemické 
situace, a to online. Sčítání začne 
v sobotu 27. března a skončí v úterý 
11. května 2021. Jednoduše a bez-
pečně přes internet se lidé sečtou 
mezi 27. březnem a 9. dubnem.

„Online sčítání je vzhledem 
k současné epidemické situaci 
jednoznačně nejbezpečnějším  
a také nejrychlejším způsobem, jak 
se sečíst. Vylučuje totiž kontakt se 
sčítacími komisaři, kteří budou 
roznášet listinné sčítací formuláře 
těm, kteří se z nějakého důvodu 
nesečetli online,“ vysvětlil před-
seda Českého statistického úřadu 
Marek Rojíček. 

Statistici budou průběžně mo-
nitorovat aktuální epidemickou 
situaci a reagovat na její možné do-
pady do příprav a průběhu sčítání.

Sčítání lidu, domů a bytů se 
koná jednou za deset let, napo-
sledy v roce 2011. Tato perioda je 

považována za přijatelné období 
k tomu, aby se shromážděná data 
dala využívat při rozhodování o bu-
doucnosti a lepším životě obyva-
tel i v tom nejmenším územním 
celku. První československé sčítání 
proběhlo přesně před sto lety,  
v roce 1921. Sčítání v samostatné 
České republice se v roce 2021 
uskuteční potřetí.  

„Sčítání slouží nám všem. 
Je těžko představitelné, že by 
společnost mohla fungovat, aniž 
by o sobě měla ucelené informace. 
Proto se sčítání v různých podo-
bách provádí už od starověku, a to 
po celém světě ve všech zemích,“ 
dodal  Rojíček.

Výsledky pak pomáhají v mnoha 
sférách – například při plánování 
dopravy, kapacit ve zdravotnických 
zařízeních, domovech pro se-
niory nebo školkách i při tvorbě 
územních plánů či výjezdech hasi-
čů.  (pas)

sčítání lidu, domů a bytů proběhne online formou
Pobočka České pošty na Bahňáku 
ruší sobotní otevírací dobu, 
naopak posílí obslužnost přepá-
žek ve všední dny. O této změně 
pošta informovala také vedení 
otrokovické radnice.  

„Po důkladné analýze ná-
vštěvnosti v jednotlivých dnech 
jsme došli k závěru, že sobot-
ní provoz na poště Otrokovi-
ce 1, která se nachází v Tylově 
ulici, není využíván tak, aby 
bylo rentabilní jej dále udržet. 
Podobně je na tom i pobočka 
Otrokovice 2 na třídě Osvobo-
zení. Z těchto důvodů jsme se 
rozhodli kapacity pošt ze soboty 
přesunout do pracovního týdne 
a posílit díky tomu obslužnost  
v nejvytíženější časy,“ vysvětlil Jiří 
Rotschedl, ředitel pobočkové sítě 
Jižní Moravy České pošty.

Sobotní otevírací doba zůstane 
zachována pouze na poště v Kvít-
kovicích. Na tuto pobočku mohou 

lidé přijít v době od 8 do 10 hodin. 
„Celkově dojde od 1.  března ke 
změně kapacity obsluhy poboček 
v Otrokovicích řádově o desítky 
procent,“ doplnil dále Rotschedl. 

 Česká pošta už od loňského 
roku začala s postupnou úpravou 
otevíracích hodin na všech po-
bočkách po celé České republice, 
Otrokovic nevyjímaje. „Nyní tyto 
aktivity pokračují, aby nastavení 
dostupné kapacity přepážek ko-
respondovalo s poptávkou kli-
entů. Zavádíme flexibilní model 
přesunu kapacit pro obsluhu 
zákazníků s cílem urychlit jejich 
odbavení,“ sdělil dále ředitel po-
bočkové sítě Jižní Moravy.

Kromě výše uvedených změn 
má dále Česká pošta v úmyslu  
během letošního roku otevřít 
druhou halu a přesunout do ní 
výdej balíkových a listovních zá-
silek, a to za současného trvalého 
navýšení počtu přepážek.  (red)

Pošta na Bahňáku změní  od března otevírací dobu
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a) řidič červeného vozidla, protože přijíždí zprava
b) řidič modrého vozidla, protože přijíždí zleva
c) řidič modrého vozidla, protože jede po kruhovém            
objezdu
 (Správnou odpověď najdete na str. 12)

Které auto má přednost v jízdě?

Před třemi lety přijalo vedení Otrokovic Stra-
tegii bezpečnosti silničního provozu. Staly se 
tak prvním městem ve Zlínském kraji a zároveň 
jedním z prvních měst v republice vůbec, která 
měla tuto strategii zpracovanou i schválenou.

 Dokument pojednává o způsobech, jak snížit 
dopravní nehodovost, a to tak, aby od roku 2025 
na území města nezemřel na následky dopravní 
nehody žádný člověk a počet těžce zraněných 
klesl na polovinu. A aby po roce 2035 nezemřel  
a ani se těžce nezranil již žádný člověk a počet 
lehce zraněných nepřekročil 10 lidí. Aby město 
splnilo dané cíle, dělá celou řadu dílčích kroků. 
„Za poslední dva roky jsme například provedli 
bezpečnostní inspekci křižovatek a přechodů 

pro chodce ve městě i rizikových a nehodových 
lokalit, zřídili jsme zóny 30 v lokalitách Kvítkovic, 
sídliště Trávníky a Staré Kolonie, zrekonstruovali 
a nasvítili přechody pro chodce, zejména na tř. 
Tomáše Bati na Baťově a nelze opomenout ani 
stavbu nových úseků cyklostezek a stezek pro 
chodce či instalaci zařízení odrazujícího zvěř od 
vstupu do silnice,“ vyjmenovala vedoucí do-
pravního odboru Renáta Krystyníková. Strategie 
BESIP si také klade za cíl i průběžné vzdělávání 
občanů v oblasti pravidel silničního provozu. 
Celé znění strategie včetně vyhodnocní nalez-
nete na webu města www.otrokovice.cz.

Znalosti některých zásad bezpečnosti na 
komunikacích si můžete ověřit také pomocí 
testů, které vám budeme pravidelně přinášet 
v Otrokovických novinách. (šar)

otrokovice – město bez vážných následků dopravních nehod

Pojďte zkusit na jeden měsíc 
změnit své dopravní návyky! A je 
jedno, zda chodíte pěšky, nebo 
dojíždíte do práce nebo do školy 
na kole či koloběžce. Do práce na 
kole je celostátní výzva, do které 
se může zapojit každý. Registrace 
do letošního, jedenáctého ročníku 
odstartovala výjimečně v únoru. 
Zlín, Otrokovice a okolí se společně 
zapojí již poosmé. Minulý rok 
společně soutěžilo za tuto oblast 
960 nadšenců. Cílem není podávat 
co nejvyšší sportovní výkony, ale 
udržet se aktivní v květnu i v prů-
běhu celého roku. Už teď se mů-
žete registrovat. Čím dřív to udě-
láte, tím míň zaplatíte. Zúčastnit 
se může každý, i ten, kdo pracuje  
z domu. Na týmy čeká  řada velmi 
příjemných cen, včetně koloběžky. 
Soutěžící se mohou těšit také na 
oblíbené snídaně zdarma a další 
akce. Vyhlášení výsledků bude le-
tos v Otrokovicích.  (red)

Ulice i parky osvětlují úsporná LED svítidla 
Nejenom moderní, ale pře-
devším úsporné. To je dů-
vod, proč město Otrokovice 
přistoupilo před třemi lety  
k nasvícení ulic i cest pomocí 
LED osvětlení. 

Osvětlení v Otrokovicích zajišťují 
více než dva tisíce kusů svítidel. 
Aby tato svítidla fungovala s mi-
nimem poruch a osvětlení měst-
ských ulic splňovalo současné 
normy, je třeba systém průběžně 
modernizovat. A to znamená vy-
měňovat postupně zastaralá svíti-
dla za nová, která jsou především 
úsporná. O to se starají pracovníci 
Technických služeb Otrokovice.  
„Náklady na elektrickou ener-
gii pro osvětlení města dosahují 
částky 2,9 milionu korun ročně,  
a je proto třeba instalovat moderní 
úsporná svítidla, která pomohou 
rostoucí ceny energií eliminovat,“ 
vysvětlil jednatel Technických slu-
žeb Otrokovice Vladimír Plšek. 

Ve městě prozatím převládají 

svítidla s vysokotlakými sodíkový-
mi výbojkami. „Je to sice úsporný 
světelný zdroj, avšak v současnosti 
již byl překonán moderními sví-

tidly s LED zdroji, jejichž spotře-
ba je ve srovnání se sodíkovými 
výbojkami poloviční při stejném 
světelném toku.  Z toho důvodu 
jsou v posledních třech letech  
v Otrokovicích instalována téměř 
výhradně pouze moderní LED sví-
tidla,“ vysvětlil Vladimír Plšek.

Aktuálně probíhá instalace těch-
to svítidel v ulici Nivy, v předcho-
zích letech proběhly výměny např. 
v ulicích SNP, Hlavní, Havlíčkova, 
Dr. Beneše a  v parku u polikliniky. 

Při životnosti svítidla, které je  
přibližně 25 let, je třeba ve městě 
vyměnit přibližně 80 svítidel kaž-
dý rok, avšak ne vždy limity měst-
ského rozpočtu toto umožní. LED 
svítidla jsou totiž poměrně drahá. 
Zatímco jedna sodíková výbojka 
stojí v průměru čtyři tisíce, LED 
svítidlo jednou tolik, tedy v prů-
měru 8 tisíc korun. Výměna všech 
svítidel naráz by tak stála více než 
deset milionů korun.  

 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

výměna. Pracovníci technických služeb 
postupně obměňují sodíkové výbojky za 
LED osvětlení. Foto: mÚ otrokovice

Když nemohou lidé za uměním, musí 
si najít umění cestu za lidmi. Přesně to 
si řekla parta lidí z Fotoklubu Beseda 
Otrokovice, kteří se rozhodli uspořá-
dat výstavu svých fotografií zcela 
neobvyklým způsobem. Jejich prá-
ce tak mohou lidé obdivovat skrze 
okna Městské galerie Otrokovice,  
a to nejenom přes den, ale díky na-
svícení i během večerní procházky. 

Fotoklub Beseda Otrokovice 
pravidelně pořádá celou řadu výstav, 
včetně oblíbeného Fotosalonu.  „Bo-
hužel už bezmála rok je kultura prak-
ticky zavřena. Proto jsme přemýšleli, 
jak ji dostat mezi lidi a napadlo nás 
udělat autorskou výstavu fotografií 
za okny galerie,“ vysvětlil předseda 
spolku Petr Bořuta.     

Lidé se mohou podívat na soubor 
fotografií, které vytvořili členové 

fotoklubu  zhruba za poslední rok. 
„Zároveň jsou to snímky, kterými se 
prezentujeme v mapových okruzích. 
Je to jedinečná možnost vidět po-
hromadě všechny fotografie,“ do-
plnil Bořuta s tím, že zájemci mohou 
navštívit pomocí internetového 
odkazu také virtuální prohlídku, kte-
rou připravil Pavel Ligr. 

Výstava snímků, které budou 
pravidelně obměňovány, bude 
dostupná do doby znovuotevření 
galerie. Bližší informace naleznete 
na webu i Facebooku města. Vstup 
na virtuální výstavu naleznete zde:  

 
 (šar)

městská galerie ožila výstavou za oknem
Pro seniory, kteří si nevědí rady s registrací k očkování proti 
nemoci Covid-19, případně potřebují získat další informace, 

je zřízeno několik informačních linek pomoci:     

Linky pomáhající seniorům s registrací na očkování

571 110 896, 774 989 439 
Služba pomoci zlínské Občanské 
poradny STROP. Pomáhá s regis-
trací k očkování v pracovní dny od 
8.30 do 15 hodin.

 577 043 770 
Linka zřízená Zlínským krajem 
je určena seniorům 80 a více let. 
Senioři  zde dostanou informace 
k dalšímu postupu, pokud se jim 
nepodaří zaregistrovat do cent-
rálního rezervačního systému. 
Linka funguje v pracovní dny 
od 8 do 16 hodin a o víkendu od  
10 do 14 hodin.

 724 221 953, 577 006 759 
Linky krajské hygienické stanice 
Zlín  pro občany Zlínského kraje

1221
Informační linka slouží pro dota-
zy spojené s koronavirem. Provoz 
linky je pondělí–pátek od 8 do 19 
hodin, víkendy od 9 do 16.30 hodin.

800 200 007 (bezplatná)
Zde pomohou zájemcům s regis-
trací k očkování proti Covid-19. Se-
niory registruje tým dobrovolníků 
Skautské pomoci Lince seniorů 
denně od 8 do 20 hodin

odstartovala registrace 
Do práce na kole
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Jak uhradit poplatek za komunální odpad v roce 2021

Blíží se čas zaplatit poplatky. město preferuje bezhotovostní platbu
Třetí rok nejsou obyvatelům 
města rozesílány poštovní 
poukázky k úhradě  místního 
poplatku za komunální odpad  
a poplatku ze psů. Lidé by si 
proto měli pohlídat nejenom 
termín splatnosti, ale také výši 
poplatků.

Splatnost poplatků za odpad je do 
31. května, ze psa je nutné uhradit do 
30. dubna, v případě druhého polo-
letí do 31. října. „Sazby poplatků za 

provoz systému komunálního odpa-
du a ze psa jsou stanoveny na kalen-
dářní rok 2021 ve stejné výši jako  
v uplynulých letech. Pokud není  
v termínu splatnosti splněna poplat-
ková povinnost, správce poplatku 
může včas neuhrazený poplatek 
navýšit až na trojnásobek,“ upo-
zornila vedoucí oddělení správy 
místních poplatků Ilona Svozilová. 

Od placení poplatku za komu-
nální odpad jsou osvobozeny děti  

do šesti let. Poplatek ze psů musejí 
od loňského roku zaplatit také cizinci 
mající trvalý pobyt na území města.  
„Žádáme občany, aby vzhledem  
k současné situaci při úhradě po-
platku preferovali bezhotovostní 
platební styk, pokud mají tuto 
možnost platby. Děkujeme,“ uved-
la tajemnice úřadu Radana Zenáh-
líková. 

Každý občan má možnost zažá-
dat, aby byl na uhrazení poplatků 

každoročně upozorněn e-mailem. 
Pokud si občané stále neuchovali 
číslo účtu a variabilní symbol, pří-
padně mají další nejasnosti, mohou 
se obrátit telefonicky, e-mailem či 
osobně na Městský úřad Otrokovi-
ce, odbor ekonomický,  tel.: 577 
680 221, e-mail komunal@muot-
rokovice.cz nebo svozilova@muo-
trokovice.cz. Potřebné informace 
jsou také uvedeny na webu města   
www.otrokovice.cz.   (red)
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sPoLEČEnsKÁ KRoniKa

Dne 1. srpna 2020 uplynulo 15 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan František němEČEK. S láskou vzpomí-
ná syn Jaromír s rodinou. 

Stále jsi v našich srdcích, i když čas plyne a život běží dál. 
Dne 23. prosince uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustila paní marie ŠiŠKovÁ. Vzpomíná rodina.  

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 28. prosince 
uplynulo 10 let, co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababička, 
paní margita ŘEmEnovsKÁ a zároveň 
téhož dne jsme vzpomněli 43. výročí úmrtí 

tatínka, dědečka a pradědečka, pana oldřicha ŘEmEnovsKého. Kdo 
jste je znali, vzpomeňte s námi. Děkuje celá rodina.

Dne 26. ledna uplynuly dva smutné roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný Jiří PaLiČKa. S láskou vzpo-
míná rodina.

Dne 27. ledna a 9. února jsme si připomněli vý-
ročí 10 let, kdy nás navždy opustila maminka 
Ludmila a tatínek František KUnovJÁnKovi. 
S láskou vzpomíná syn Zdeněk a dcera Ludmila.

Dne 28. ledna by oslavil 91. narozeniny pan 
Zdeněk hLoBiL a 28. února si připomeneme 
20 let od jeho úmrtí. Dne 10. února uplynuly  
4 roky od úmrtí paní Jany hLoBiLové.  
S úctou a láskou vzpomíná syn Zdeněk 

         s rodinou.

Dne 29. ledna uplynul rok, kdy nás opustil manžel, tatínek, 
dědeček, pan Jan ŠKoLoUt. S láskou na něj vzpomíná 
celá rodina.

Dne 1. února by se dožila 102 let paní hildegarda  
ČEchovÁ. S láskou vzpomínají rodiny Kordova, Bradova, 
Čechova.

Dne 3. února uplynul jeden smutný rok, co nás navždy 
opustila naše maminka, babička a prababička, paní marta 
KUBínovÁ, a16. února uplyne 121. výročí narození paní  
Julie KUBínové. Vzpomínají Marta a Zdena s rodinami. 

Dne 3. února uplynulo  13 let od úmrtí pana Karla voBEJDy.  
S láskou vzpomínají manželka Magda a děti s rodinami.

Dne 13. února jsme si připomněli 6. výročí úmrtí naší ma-
minky, paní Ludmily LiLÁKové. S láskou a úctou vzpomí-
ná dcera Ilona s rodinou.

Dne 14. února uplynulo 6 let, kdy nás navždy 
opustil tatínek, pan František ocELíK  
a dne 30. března vzpomeneme 3. smutný rok 
od úmrtí maminky, paní anny ocELíKové.  
S láskou vzpomíná rodina.

Dnes, 19. února, jsou tomu 2 roky, co nás opustila manželka 
a maminka marcela KUnovJÁnKovÁ. S láskou vzpomí-
ná manžel Zdeněk, dcera Martina a Jana s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 21. února uplynou  
4 smutné roky, co nás opustil náš tatínek, dědeček, manžel, 
pan Jaroslav KaDLEČíK. S velkou láskou a úctou vzpomí-
ná celá rodina.

Dne 23. února uplyne  druhý nejsmutnější rok, co se navždy 
zavřely krásné oči a navždy dotlouklo laskavé srdce mojí 
jediné dcery Lucinky mahĎÁKové ve věku pouhých  
30 let. Lucinka je stále v našich srdcích a vzpomínkách pro 
svoji dobrotu, něhu, lásku, vstřícnost, ochotu a obětavost, 

úsměv a veselou povahu. Vzpomíná maminka, celá rodina a přátelé.

Hvězdy ti  nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už 
není naděje. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička ke 
hřbitovu zůstala jen. Dne 24. února vzpomeneme  3.  výročí 
úmrtí našeho milovaného syna, bratra a vnuka, pana Jana 
mahDaLíČKa. S láskou vzpomíná celá rodina.

V našich srdcích a vzpomínkách žije stále. Dne 25. úno-
ra uplyne 25 let, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk  
ZÁmEČníK. Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn, 
dcera s rodinou a sestra s rodinou.

Děkujeme za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, který 
jsi s námi žil.  Dne 2. března uplyne 1. výročí, kdy nás opustil 
pan Jiří DURĎÁK. S láskou vzpomíná manželka Věra a celá 
blízká rodina. Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Nic na Zemi nemůže nahradit ztrátu toho, kdo vás miloval. 
Drahý manžel, tatínek, báječný děda a obětavý přítel, pan 
Jaroslav tRČaLa, od nás navždy odešel před dvěma lety, 
6. března, ve věku 72 let. Vzpomeňte s námi. Manželka  
a dcery s rodinami

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 30. listopadu 
s mým milovaným manželem, též tatínkem a dědečkem 
Františkem GRöGEREm na jeho poslední cestě. Manželka 
a synové s rodinami

PoDěKovÁní

UPoZoRnění! 
Do doby obnovení provozu turistického a informačního cent-
ra je možné podklady do společenské kroniky zasílat pouze   
e-mailem: redakce@otrokovickenoviny.cz, tel.: 734 405 707.
Platba je možná pouze převodem na účet.  

společenská kronika:  základní cena za zveřejnění je 200 Kč vč. DPH/
osoba (400 Kč do 6 řádků nebo dvě jména, 6 a více řádků 600 Kč). Maxi-
mální délka textu v rubrice Společenská kronika je osm řádků. 
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PLynosERvis - sRnEc

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

Tel.: 604 988 815

Dne 2. března oslaví krásné životní jubileum naše dlouholetá kama-
rádka a sousedka, paní Božena maLiŠovÁ. Ze srdce Ti, Boženko, pře-
jeme hlavně hodně zdraví a neustále dobrou náladu. Anka, Katka a Míša

BLahoPŘÁní

Dne 4. února oslavila své životní jubileum 80 let paní Jana RovEnsKÁ, 
naše drahá maminka, babička a prababička. Do dalších let jí přejeme 
všechno nejlepší, hodně zdraví  a pohody. Za lásku a starostlivost děkují 
manžel Josef, synové Miroslav  a Pavel, dcery Věra a Marcela s rodinami.

tEchnicKé sLUžBy 
otRoKovicE, s. r. o., 

K. Čapka 1256
přijmou do pracovního po-
měru pracovníky – nástup 
dle dohody – na následující 
pracovní pozice:

• ŘiDiČE siLniČních 
motoRovÝch voZiDEL 

sK. c –  stRoJníK
Požadavkem je profesní průkaz 
a průkaz strojníka pro kolové 
nakladače.

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.

inZERcE

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

V roce 2020 zaevidoval odbor život-
ního prostředí v rámci monitoringu 
celkem 323 formulářů hlášení zá-
pachu. V předchozím roce, tj. v  roce 
2019, byl celkový počet hlášení 473; 
meziročně se tedy celkový počet při-
jatých hlášení snížil o 150. Výrazně 
ubylo především kafilerního zápachu, 
kdy byl počet zaslaných hlášení nižší  
o 140. Mírný nárůst jsme zaznamenali 
u zápachu gumárenského charakte-
ru (o 20 záznamů) a u potravinářské-
ho zápachu (o 8 záznamů). Četnost 
výskytu ostatních druhů zápachu se 
téměř nemění.

Z monitoringu jednoznačně vy-
plývá, že v porovnání s rokem před-
cházejícím se situace ohledně zápachu 
ve městě jednoznačně zlepšila. 

Co se týče gumárenského zápachu, 
který řada lidí vnímá negativně, komu-
nikuje město Otrokovice pravidelně se 
všemi původci tohoto zápachu na úze-
mí města. Společnými silami se snaží 
hledat možnosti k jeho eliminaci, a to 
i nad rámec zákonných povinností. 

Příkladem toho, jak je možné 
pachovou zátěž efektivně regulovat, 
jsou aktuální projekty společnosti 
Continental Barum. „Mezi hlavní 
projekty k omezení pachových emisí 

patří projekt zaměřený na instalaci 
řízeného odsávání vzdušiny z lisov-
ny osobních plášťů přes vzducho-
technické jednotky s několikastup-
ňovou filtrací, které umožní snížení 
pachových látek cca o 40 %. Vzhledem 
k množství odsávané vzdušiny cca 1,35 
mil. m3/hod. bude mít uvedený projekt 
velmi pozitivní vliv na zlepšení kvality 
ovzduší v Otrokovicích. Vlastní realiza-
ce projektu byla zahájena v lednu 2021 
a vyžádá si investice ve výši desítek mi-
lionů EUR. 

Druhým velmi významným projek-
tem je eliminace pachových látek  
z míchání kaučukových směsí techno-
logií na bázi studené plazmy. Jedná 
se o moderní technologii na likvidaci 
pachových látek, která se začíná po-
užívat i v dalších závodech koncernu 
Continental. Ve výsledku bude tímto 
způsobem čištěno cca 800 000 m3/h. 
Ukončení projektu předpokládáme  
v 1. polovině roku 2022. Uvedený 
projekt si vyžádá investice ve výši cca 
několika milionů EUR.

Mimo uvedené projekty jsme do-
posud provedli zkoušky řady dalších 
technologií na likvidaci pachů, in-
stalaci dvou pilotních zařízení na li-
kvidaci pachů o výkonu 110 000 m3/h 

a zahájili spolupráci se společností na 
výrobu filtračních materiálů na bázi 
nanomateriálů vhodných pro záchyt 
pachových látek,“ uvedla mluvčí ot-
rokovického Continentalu Regina 
Feiferlíková.

Kromě toho, že město monitoruje 
výskyt zápachu prostřednictvím elek-
tronických hlášení, vyvíjí i řadu dalších 
aktivit ke zlepšení celkové kvality 
ovzduší ve městě. Mezi tyto aktivity 
patří např. pravidelná komunikace  
s nadřízenými orgány ochrany ovzdu-
ší, ať už s krajským úřadem, nebo Čes-
kou inspekcí životního prostředí, které 
mají na starosti vyjmenované zdroje 
znečišťování ovzduší. Dále se město 
Otrokovice v rámci správních řízení 
rovněž aktivně zapojuje z pozice účast-
níka řízení a vždy posuzuje vliv záměrů 
na kvalitu ovzduší ve městě, zejména  
s ohledem na možné pachové zatížení.

S čistým a zdravým ovzduším 
také souvisí aktivity města na úseku 
městské zeleně. Město Otrokovice se  
v loňském roce úspěšně zapojilo 
do celostátní iniciativy „Sázíme bu-
doucnost“, přičemž je plánováno 
pokračování výsadeb i v roce 2021.
 ing. anna Pšejová, 
 vedoucí odboru životního prostředí

I přesto, že rok 2020 nám nastolil 
dlouho nevídanou výzvu v podobě 
covidu, se ukázalo, že řadě občanů 
Otrokovic nebylo i za těchto podmí-
nek lhostejné životní prostředí.  Ne-
rezignovali na daný stav, nelenili a mj. 
reportovali již třetí rok elektronickou 
cestou výskyt obtěžujících zápachů 
ve městě.  Tímto příspěvkem chce-
me jim a i celé veřejnosti dát v kon-
denzované podobě zpětnou vazbu. 

V r. 2020 bylo občany označeno 
za zapáchající celkem 162 dnů. 
Průměrně za celý rok byla relativní 
četnost výskytu zapáchajících dnů 
pro jednotlivé typy zápachů násle-
dující:  spáleninový (7 %), kafilerní  
(9  %) , gumárenský (67 %), čistírenské 
kaly (12 %), potravinářský (4 %), hnůj–
mrva (10 %), jiné (17 % ).  Potvrdila se 
tendence z r. 2019, tj. zřetelné snížení 

výskytu kafilerního zápachu (z 37 % 
na 9 %). Je to jistě velmi potěšující 
změna, ale je třeba se ptát, proč na 
to museli občané čekat desítky let.

 Ve sledovaném období byl cel-
kový výskyt obtěžujících zápachů 
průměrně v každém měsíci ve více 
než 13 dnech, což je velmi blízké 
stavu v předcházejícím roce. A to 
není nic potěšujícího. Absolutně 
dominantním byl výskyt gumá-
renského zápachu (108 dnů v roce), 
přičemž průměrná intenzita zápachu 
byla občany hodnocena stupněm 
 4 tj. silně obtěžující zápach.

Ve srovnání s r. 2019 došlo v tom-
to případě ke zvýšení počtu dní  
s gumárenským zápachem o 7 %.  
Jak dlouho bude třeba ještě čekat 
na zlepšení?  Budeme se pravidelně 
ptát gumárenských firem, odpo-

vědných úředníků města, kraje a ve-
dení města. Nechceme jen kritizovat, 
jsme připraveni se zapojit (a také se 
zapojujeme) v rámci našich možností 
do všech aktivit , které mohou zlepšit 
situaci.                                                                                                                                       

 Již tradičně apelujeme na vás, ob-
čané, abyste i nadále aktivně využí-
vali elektronického hlášení na webu 
www.otrokovice.cz  Nevzdávejme to. 
Nastávající rok je dle čínského kalen-
dáře rokem buvola. Bude to rok píle 
a pracovitosti. Všechny, kteří nebu-
dou líní a budou se opravdu snažit, 
odmění. Přejme si, aby to platilo  
i pro Otrokovice, a to nejen v oblasti 
životního prostředí. 

Nechť vzájemný občanský respekt 
naplní naše srdce a přetrvá celý rok.     
 ing. Jaroslav Bořuta, csc. 
 předseda spolku 
 Za lepší životní prostředí v Otrokovicích     

Z redakční pošty: tak jak si vedeme aneb co jsme museli čichat v roce 2020?

Reakce odboru životního prostředí
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Loňský rok byl náročný jak 
pro klienty SENIORu Otro-
kovice a jejich rodiny, tak pro 
jeho zaměstnance. Proběhl 
ve znamení šíření nemoci 
COVID-19, ale i obrovské so-
lidarity obyvatel Otrokovic  
a širokého okolí.

Začátek loňského roku se nesl 
v duchu oslav 25. výročí založení 
SENIORu, stihli jsme zorganizovat 
pravou moravskou zabijačku. Po-
chutnali si všichni. Na přelomu února 
a března, před návraty rodin klientů 
z lyžování v době školních prázdnin, 
už jsme cítili koronavirové nebezpe-
čí. Vyhlásili jsme „běžný“ jarní zákaz 
návštěv jako ochranu před jakýmiko-
li virovými nemocemi. Následovala 
preventivní opatření, postupně za-

váděná v reakci na opatření vlády, 
hygienické stanice a dalších orgánů 
státní zprávy. Zpětně se ukazuje, že 
všechna byla účinná.

Zpočátku jsme měli chirurgické 
roušky i rukavice, ale nejpodstatnější 
byly ochranné prostředky, které jsme 
nejen neměli, ale ani neměli žádné 
zkušenosti s jejich používáním. Moc 
děkujeme všem občanům i firmám, 
kteří nám věnovali textilní roušky, 
látky na jejich výrobu, štíty, teplo-
měry, dezinfekční anticovidové 
prostředky, respirátory a jakékoli 
další zboží či materiály, které byly 
důležité pro prevenci šíření koronavi-
ru a v jarních měsících byly nedostat-
kovým zbožím na trhu. Samozřejmě 
děkujeme i za finanční dary.

Březnové týdny byly ještě re-
lativně klidné. Od dubna jsme  

v pracovních postupech předě-
lávali téměř vše. Někdy i ze dne na 
den, podle šíření nemoci v kraji  
a republice. Zaměstnanci nastou-
pili do pravidelných dvanácti-
hodinových směn, tři dny práce, 
tři dny odpočinku, rozdělili jsme 
se do dvou pracovních skupin, 
dále do jednotlivých pater a od-
dělení, vždy 50 % zaměstnanců 
se v práci tři měsíce nepotkalo. Po 
celou dobu pracovali výhradně  
v rouškách darovaných nebo doma 
ušitých. Až poté od krizových štá-
bů docházely ochranné prostředky  
a další materiál. Všem patří ohromné 
poděkování.

Porady v zahradách a s roze-
stupy byly jediným místem, kde 
jsme si mohli předávat informace. 
Pro management jsme urychleně 
dokoupili výpočetní techniku  
a zprovoznili systém pro organizaci 
videokonferenčních hovorů. Řada 
pracovníků ranních směn nastoupila 
do směn dvanáctihodinových, drtivá 
většina žen. Některé sloužily tři mě-
síce v kuse výhradně noční směny. 
Doma často malé děti a manželé či 
partneři. Spousta z nich se i doma 
stará o rodiče či prarodiče. V práci  
s rouškami, štíty, i ve dvojích rukavi-
cích. Vydrželi všechno oni i jejich 
rodiny.

Pro zajištění kontaktu klientů  
s rodinami jsme zprostředkovávali 

telefonní hovory. Radost, nadšení 
a výrazné uklidnění přinesly obě-
ma stranám od dubna nabízené 
videohovory. I v dobách největších 
uzávěr pobytových služeb jsme vy-
užili nabídky amatérských i profe-
sionálních souborů a pod okny kli-
entům nabízeli kulturu. Děkujeme 
otrokovickým školám, mateřským, 
základním, umělecké i gymnáziu 
za nezištné doručení kultury a po-
bavení do životů našich klientů. Po 
třech měsících fyzicky i psychicky 
náročného plného nasazení se letní 
měsíce nesly v duchu úlevy a uvolně-
ní, dokázali jsme ale trvale udržet 
osobní preventivní opatření.

První případ nemoci COVID-19 se 
v SENIORu objevil v posledním čtvrt-
letí loňského roku.  Zodpovědným 
přístupem zaměstnanců a rodin 
klientů naštěstí nedošlo ke komu-
nitnímu šíření nákazy.

Všichni věříme,  že návrat běžných 
denních aktivit a sociálního kontaktu 
nám umožní očkování. První dávkou 
vakcíny se v lednu nechalo naoč-
kovat 132 klientů, tj. 85 % z kapacity 
domovů, v rámci druhého kola při-
byli další čtyři. Všichni věříme, že po 
nabytí plné účinnosti očkování se 
život v domovech z hlediska spole-
čenského kontaktu a aktivit klientů 
začne vracet k běžným radostem.
 Zdeněk mikel, 
 ředitel SENIORu Otrokovice, p. o.

sEnioR v době covidové: náročný pro klienty i všechny zaměstnance

„Děti dětem“ – tak zní motto 
akce, která na DDM Sluníčko 
probíhala od 7. do 29. ledna. 
V rámci akce jsme se zapojili 
do sbírky dětských pyžamek, 
kterou vyhlásilo statutární 
město Brno na podporu Dětské 
nemocnice. Touto nemocnicí 
projde každoročně patnáct ti-
síc dětí.

Díky našim pracovníkům  
a především díky široké veřejnosti 
města Otrokovice se nám podařilo 
nasbírat nejen pyžamka, ale také 

dětské oblečení, povlečení do postý-
lek, ručníky, plyšáky a hračky. 

Sbírka probíhala na všech středis-
cích a na každém se sešlo nespočet 
krásných věcí, za což všem patří 
velké DÍKY! V pátek 5. února jsme 
všechno osobně odvezli přímo do 
Dětské nemocnice v Brně. Předání 
bylo velmi příjemné a ujistili jsme se, 
že všechny věci najdou své využití.

Nejen brněnským zdravotníkům  
a personálu přejeme spoustu 
sil, energie, pozitivního myšlení, 
úsměvů a malým pacientům brzké 
uzdravení.  tým DDm sluníčko

Pyžamka z otrokovic potěší děti v brněnské nemocnici

Do Brna. Sbírka probíhala na všech střediscích DDM Sluníčko. Foto: DDm sluníčko

očkování. Velká část klientů si  již prošla očkováním na COVID-19.  Foto: sEnioR

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
Kvasice Vyplatíme vám

 až 1.500 Kč
tel.: 603 972 558

Na místě vystavím ihned platný doklad 
ekologické likvidace

email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

Drahomír Plšek,

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

sERvis a montÁž
PLynovÝch KotLŮ

tel.: 777 052 866

věDěLi JstE, žE...?

Je to již 62 let, co v Otrokovicích došlo 
k jedné z největších havárií v závodě 
Organik na Baťově. Bylo 28. ledna 
1959, 7 hodin 45 minut. Děti ráno mí-
řily do školy, dospělí do práce. V tom se 
ve městě ozvaly tři silné výbuchy. Po-
slední exploze byla tak silná, že tlaková 
vlna vysklila veškeré sklo na Baťově, 
včetně výloh Obchodního domu  
i okna Společenského domu. V n. p. 
Rudý říjen u Štěrkoviště vybuchl ve 
výrobně syntetického kaučuku vinyla-
cetylen, který je základní surovinou 
pro výrobu syntetického kaučuku. Vý-
robna umístěná ve dvou budovách se 
zřítila, kusy zařízení byly rozmetány 
daleko od místa výbuchu.  

Nehoda naštěstí nikoho neusmrtila,  
ale rozbité sklo poranilo nespočet lidí  
a tlaková vlna, která při explozi vznik-
la, poničila mnoho budov v průmys-

lovém areálu a blízkém okolí. Kromě 
poničených oken měli lidé na domech 
popraskané omítky  a poničený náby-
tek. Dosah  výbuchu je zaznamenán 
dle kronik až k Bělovu, menší škody 
napáchal také na Žlutavě. 

Vše ztěžoval silný mráz, pro-
to vzápětí vyjela z n. p. Svit auta  
s lepenkou na provizorní zabez-
pečení vytlučených oken. Ze všech 
dostupných skladů i skláren se začalo 
svážet tabulové sklo, aby se mohlo 
začít se zasklíváním. 

Hrdinou, který včas zasáhl a po 
zjištění enormního nárůstu teploty  
v systému vlezl do technického kanálu 
a zatáhl hlavní uzávěr spojující nádrže 
Dissous-plynu,  byl pan Pavel Hnilica. 
Nebýt jeho činu, škody na majetku i na 
životech by byly nedozírné.  

 Zdroj: badatestvi.cz
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Zcela netradiční projekt, který má 
propojit všechny základní umě-
lecké školy ve Zlínském kraji, se zro-
dil na otrokovické základní umě-
lecké škole. Jeho cílem je vytvořit 
společnou taneční choreografii.

Pohyb je život a pohyb je tanec. 
Je všude kolem nás, je to náš ná-
dech i výdech.  Byť vývoj pande-
mie, jak jistě všichni vnímáme, 
není pro základní umělecké školy 
prozatím nijak příznivý. Taneční 
obor (spolu s výtvarným obo-
rem) je v současné době jedním 
z nejnáročnějších oborů, co se 
distanční výuky týče.  I my jsme 
museli odsunout na příští školní 
rok připravovaný taneční projekt   
– představení „Malý princ“.

O to víc však vnímáme potřebu 
tvořit a motivovat všechny naše 
malé i velké tanečníky.  Jestliže 
nás má i „tato doba“ něco nau-
čit, tak je to neustálé hledání cest  

a možností. A o to víc jsme pyšní, 
že právě v naší škole se zrodila 
myšlenka společného tanečního 
flashmobu Zlínského kraje 2021  
s názvem „Pojďme se tím protančit“.                                                                                                                                      
     Jde o to propojit všechny taneční 
sektory základních uměleckých 
škol a společně tak vytvořit taneční 
choreografii – flashmob. Každá 
škola natočí svou část choreografie 
a pošle pozdrav jiné škole napříč 
krajem.  Ta se naučí již vytvořený 
blok a přidá svou pasáž.

 Věříme, že tuto choreografii si 
pak společně zatančíme venku na 
náměstí, třeba na festivalu Open 
ZUŠ nebo při jiné příležitosti. 

Sledujte proto naše faceboo-
kové a webové stránky školy  
a pojďte se tím společně protančit  
s námi! Zůstaňte v pohybu, zůstaňte  
v tanci a vytvářejme společně svět 
krásnějším! hana Geržová,

 ředitelka ZUŠ Otrokovice

Již dlouhé týdny se ráno místo 
cesty do školy vydávám na internet, 
kde sleduji počty nakažených 
covidem-19, který nám všem už 
druhým rokem tak významně mění 
zažitou rutinu. Pandemie nás stu-
denty připravila nejen o řádnou vý-
uku, ale také například o maturitní 
večírek, který měl být oficiálním 
rozloučením jak se spolužáky, tak  
s kantory. Co nám však ani tato doba 
nemůže vzít, jsou vzpomínky…

Když nám tvrdili, že gymnázium 
je jen čtyřletou přestupní stanicí  
s řádem, na který si nestihneme ani 
zvyknout a už budeme odcházet, 
smáli jsme se. Je to ale pravda. Ani 
pandemie nezastavila náš společný 
postup do maturitního ročníku. 
Máme tu únor a s hrůzou (a místy 
snad i s odvahou) hledíme vpřed 
v očekávání maturity a příjímacích 
zkoušek, pohled zpátky nám však 
přináší jedině úsměv. Jako by to 
byl týden, co jsme my, patnáctiletí 
ambiciózní absolventi základních 
škol, přijeli na Tesák v Hostýnských 
vrších, kde nám místní příroda po 
tři dny dělala kulisu pro vzájemné 
seznamování. 

Vstup do gymnazijní mašinérie 
byl rychlý a mnohdy drtící, v mém 
prospěchu se objevily známky, které 
jsem ze základky neznal, ale smířil 
jsem se s nimi a postupem času jsem 

na některé výběrové trojky i čtverky 
byl pyšný. Náš středoškolský život 
přesně takový, jaký jsme si jej sami 
udělali, žádná zvěrstva z vyprávění 
starších přátel o nekonečném učení 
po celé čtyři roky se nekonala. Jak 
říkal náš učitel fyziky: „Je to váš boj  
a záleží na vás, jak jej povedete,“, 
takže dokud nepřišel covid, krom 
studijního života bylo možno bu-
dovat i ten sociální. Středoškolská 
léta byla skutečně ta zatím nejlepší. 
Každý rok šlo přežít bez větší újmy 
a v červnu nám byly odměnou za 
úspěšné dokončení ročníku exkurze 
s kantory do zahrad, muzeí, galerií… 

A ti, kdož mohli, dostali každý 
rok možnost utéct na pár dní nejen  
z gymnázia, ale i z republiky. Lyžařské 
kurzy v Rakousku, poznávací exkurze 
do Řecka či výjezdy za jazykovou 
praxí do Velké Británie se již dávno 
před naším příchodem staly tradicí, 
a kupříkladu já nikdy nezapomenu 
na týden v Belgii, kdy jsem krom ob-
divování krás místních měst, dívek  
a gastronomie zavítal spolu s ostat-
ními do sídla Evropské unie.

Fakt, že se se svou střední školou 
loučíme skrze počítače, nemění 
pranic na tom, že ty čtyři roky bu-
dou mít důstojné místo v paměti 
každého z nás, stejně jako vědomosti 
zde nabyté.       michal Kobylík, 

  Gymnázium Otrokovice

Ve škole máme široký záběr 
aktivit v rámci běžné výu-
ky i času mimo rozvrh, od 
sportu přes cizí jazyky až po 
přírodovědné vzdělávání. 
Kroužky pro žáky ve škole 
zastřešuje školní klub nebo 
školní družina. Kolektivnímu 
sportování se bohužel vě-
novat nemůžeme, ale jsou ak-

tivity, ve kterých po vyučování 
můžeme pokračovat i online.

Angličtina je pro nás prioritní 
nejen v běžné výuce, což dokazuje 
posílená hodinová dotace na její 
výuku v 5. a 9. ročníku, ale i spolu-
práce s rodilými mluvčími během 
distanční výuky.  Nadané zájemce 
vítáme v kroužku Cambridge club, 
který připravuje žáky k meziná-
rodním Cambridgeským zkouškám 

z anglického jazyka. Konkrétně se 
žáci připravují na zkoušky Starters 
a Movers. Zkoušky slouží jako mo-
tivace pro žáky a rodičům ukazují 
pokrok, kterého jejich dítě v jazy-
ce dosáhlo. To, že jsme přešli do 
online prostředí, nás příliš neo-
mezuje. Žáci se s paní učitelkou 
setkávají pravidelně v reálném 
čase, plní aktivity a trénují jazy-
kové dovednosti, jako kdyby byli 
ve škole. 

Prostředí Microsoft Teams, ve 
kterém setkání probíhají, umožňu-
je sdílet materiály, společně komu-
nikovat a konverzovat, hrát hry. 
Máme možnost zkoušet si testy ke 
zkoušce Starters a Movers (zamě-
řujeme se na poslechová cvičení, 
nácvik čtení a psaní). Ve výuce také 
používáme časopis Play, který jsme 
si v září předplatili. Prostě i nadále 
trénujeme všechny dovednosti, 
které v jazyce potřebujeme. 

Díky vysoce kvalitní práci žáků 
v oblasti přírodovědného vzdě-
lávání jsme se stali, jako jediná 
škola na Moravě, Fakultní školou 
Přírodovědecké fakulty Karlovy 
Univerzity. Od ledna začal online 
fungovat dvouhodinový krou-
žek Zapálení pro vědu. Společně 

děláme experimenty, které lze 
realizovat v prostředí domova se 
snadno dostupnými pomůckami. 
Realizujeme pokusy, které dávají 
nový pohled a prohlubují učivo 
zejména fyziky, popř. chemie. 

Nebojíme se práce rukama, bá-
dáme a objevujeme, snažíme se o 
školu hrou. Máme na sebe čas, je 
zde prostor pro přátelskou komu-
nikaci. Kroužek bývá nahráván a je 
tak přístupný i těm členům, kteří se 
v daném čase nemohli zúčastnit.

Škola je živé společenství, je  
v ní důležitá spolupráce nejen mezi 
žáky, ale napříč celou školou. Tu 
podporuje i školní parlament, jenž 
nepolevil v práci ani v této době, 
pracoval online v době distanční 
výuky už na jaře a pokračuje i letos. 
Jeho členové připravují online ak-
tivity pro žáky, videi popřáli Máne-
sce k 85. narozeninám, plánují další 
online akce, ale také si na setkáních 
povídají a hrají hry. Nejvíc se těší, 
až se budou moci setkávat naživo 
a své plány realizovat s ostatními 
členy našeho školního společen-
ství. 

Věřím, že na to se těšíme všichni. 
A moc.  marcela Javoříková, 
 ředitelka školy

máneska podporuje mimoškolní aktivity i v online době

Flashmob 2021: Pojďme se tím protančit

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: mar1tin@centrum.cz
www. vrakoviste-trebetice.cz

ÚDRžBÁŘsKé PRÁcE vŠEho 
DRUhU v otRoKovicích 

a oKoLí 
Opravy: voda, elektro, malířské,  

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

hoDinovÝ manžEL

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

covidová doba nám vzala hodně, ale vzpomínky ne

nechybí ani kroužky. Žáci se mohou online účastnit i kroužku Zapáleni pro 
vědu, v němž tvoří, bádají, vymýšlejí a experimentují.   Foto: ZŠ mánesova 
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ACADEMIC 
SCHOOL

ACADEMIC SCHOOL
STUDUJ V CENTRU ZLÍNA

NA STŘEDNÍ

BEZ
STÁTNÍCH

PŘIJÍMAČEK

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
• PODNIKÁNÍ - nástavbové studium

• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

MATURITNÍ OBORY: 

MŮŽEŠ ZÍSKAT:

•  Několik druhů stipendií
•  Příspěvky na zahraniční stáže
•  Atraktivní praxi
•  Zajímavé zaměstnání
•  Přípravu na VŠ studium

www.academicschool.cz/stredni-skola/

Mladí hasiči mají tréninky na 
dálku. Ano, i toto je realita. Bo-
hužel v ní jedeme již téměř rok, 
na začátku si to nikdo neuměl 
představit a museli jsme hodně 
zkoušet a improvizovat. Mla-
dým hasičům z Kvítkovic jsme 
byli nuceni uzpůsobit tréninky 
tak, abychom o ně nepřišli a zá-
roveň abychom splnili celoroční 
činnost. 

Je to nesmírně náročné pro obě 
strany. Nezahálíme a jsme s dětmi 
na on-line schůzkách 2x týdně. Mimo 

jiné jsme pro ně na jednu z on-line 
schůzek zajistili hosta, a to světového 
mistra v požárním sportu, který nám 
řekl něco o tom, jak to na vrcholové 
úrovni vypadá a děti si s ním poté 
mohly volně povídat a ptát se na 
to, co je zajímá. Snažíme se dělat 
schůzky tak, aby děti sbíraly body  
a my je pak mohli ocenit díky dárkům 
od místních firem a města.  

A aby se děti měly šanci dostat 
ven, udělali jsme pro ně stezku  
s úkoly po Otrokovicích. Tu si mohla 
projít i veřejnost a hrát o ceny. Stez-
ka byla sestavená z toho, co mladí 
hasiči  musejí znát. Pro veřejnost 
to bylo docela těžké, ale i tak to 
mělo ohlas a my pak vylosovali  
výherce. Již pracujeme na další „hře“– 
tentokrát pomocí aplikace.

 Před Vánoci jsme s dětmi vymys-
leli a udělali „Vtipníček“- brožurku 
plnou vtipů a s něčím na zub jsme, 
za pomoci vedení SENIORu, poslali 
místním obyvatelům, aby se i v této 
době měli čemu zasmát.

Na konci minulého roku jsme díky 
dotacím města Otrokovice pořídili 
nové vybavení. Nemůžeme se do-
čkat, až ho děti otestují a až vyrazíme 
dobýt stupínky vítězů. Jan Klimek,
 vedoucí Mladých hasičů

mladí hasiči trénují dálkově

s výhrou. Do stezky se mohla zapojit 
také veřejnost.  Foto: mladí hasiči

sportovní hala sPŠ je hotova

Sportovní hala v areálu Střední prů-
myslové školy Otrokovice je po re-
konstrukci. Její slavnostní otevření 
se uskutečnilo 9. února. Celkové ná-
klady byly vyčísleny na 67,5 milionu 
korun, z tohot 31,7 milionu poskytlo 
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy. 

Rekonstrukce začala 1. dubna 
2020 a trvala 9 měsíců. Součás-
tí přestavby byla výměna střešní 
krytiny, zateplení celého objektu 
a výměna prosklené stěny haly.  
Modernizací prošel také celý interi-
ér, včetně šaten a sociálního zázemí. 

Součástí akce byla rovněž výměna 
stávající dřevěné sportovní podlahy. 
Úpravami prošlo také parkoviště, 
které nyní nabízí plochu v celkovém 
počtu 77 míst. 

„Rekonstrukcí objektu došlo k vý-
znamnému zkvalitnění prostor haly. 
Ta může nadále sloužit nejen našim 
studentům, ale všem sportovcům. 
Jakmile to umožní epidemiologická 
situace, budou zde opět pořádána 
sportovní utkání i vícedenní turnaje,“ 
uvedl ředitel SPŠ Otrokovice Libor 
Basel.   Jana cenková, 
 šéfredaktorka krajských portálů Zkola.cz

v novém. Rekonstrukce haly stála více než 67 milionů korun.  Foto: Jiří Balát
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Asi není muže, který by  
v dětství neobdivoval rych-
lá závodní auta a netoužil 
mít doma model na dálkové 
ovládání. Radko Černohous  
z Otrokovic mezi nimi doslova 
vyrůstal. „Již odmala jsem byl 
fascinován světem rychlých kol.  
A protože táta modelařil a sám 
závodil, tak netrvalo dlouho, 
než jsem dostal své první auto 
na dálkové ovládání,“ vzpomí-
ná na začátky své „jezdecké“ 
kariéry sedmnáctiletý mladík, 
který během několika málo 
let prorazil mezi českou zá-
vodní elitu. Nyní je držitelem 
titulu mistr České republiky  
v dálkově řízených autech.

Jak vlastně začala tvá závodní 
kariéra?
Se svým prvním autem, které mělo 
společného pramálo s tím závodním, 
jsem dlouhé roky jezdil jen na par-
kovištích kolem kuželů. Následně 
jsem se s tátou začal účastnit závodů 
na Zlínsku pod názvem RC Cik-Cak  
a postupně jsem k tomu přidal závo-
dy na okruzích, konaných zde v Ot-
rokovicích na hřišti u sokolovny. A až  
v roce 2015 jsme vyrazili na okruhové 
závody na profesionální úrovni.  
A hned bylo jasné, jakým směrem se 
budeme ubírat. Táta pověsil vlastní 
závodění na hřebík, aby mi na zá-
vodech dělal mechanika.

Kolik máš doma modelů? Mode-
ly se dají koupit již hotové, nebo 
si je musíš sestavit či případně 
poupravit již ty koupené?
Momentálně dva. Jde o stavebnice, 
které si za použití základního nářa-
dí (šroubováky, kleště, …) závodníci 
poskládají. Prostoru pro vylepšení 
svépomocí je pomálu, jelikož vývoj 
má na starosti tým špičkových tech-

niků s obrovským množstvím zku-
šeností a možnostmi pro testování. 

Je těžké shánět náhradní díly, 
nebo občas musíš improvizovat?
Na závodech, jichž se účastním, je 
vždy prodejce dílů. Navíc auto, se 
kterým jezdím, je v české komu-
nitě závodníků velmi rozšířeno.  
A v případě nutnosti vím, že je mezi 
soupeři spousta těch, na které se 
můžu obrátit. 

Musíš často vzít do 
ruky nářadí a model si 
opravit či seřídit?
Před každým závodem se 
jedná alespoň o 2 hodiny 
seřizování a ladění mode-
lu. Po každé jízdě je nutnost 
udělat alespoň nejzákladnější servis 
– zkontrolovat, zda je vše správně 
dotaženo. Když bych to měl shrnout, 
tak každé minutě strávené na dráze 
předcházejí desítky minut s nářadím 
v ruce.

Jak moc je to nákladný koníček?
S ambicemi útočit na nejvyšší příč-
ky přichází nutnost investovat do 
nejmodernější techniky. Špičkový 
model stojí 30 000 Kč a více, cenu 
však vysvětlují použité materiály  
a kvalita zpracování.

Můžeš si na závody vybrat jaký-
koliv model, nebo je to nějak ome-
zené, například rychlostí, velikostí 
modelů či váhou?
Soutěží se vždy v několika katego-
riích. Například formule, Le Mans 
prototypy či cestovní vozy, v této 
kategorii soutěžím já. No a každá 
má vlastní předpisy, ať už jsou to 
rozměry, váha či typ motoru.

Jakou rychlost dokáže takové 
auto vyvinout?
Jde o rychlost o něco málo větší než 
100 km/h. Ještě úchvatnější je fakt, 
že ji lze dosáhnout na rovině kratší 
než 100 m.

To už je pořádná rychlost na tak 
malý modýlek. Co máš vlastně za 
auto?
Jedná se o model desetkrát 
zmenšený oproti skutečnému au-
tomobilu. Šasi je zhotoveno z kar-
bonu. Na něj jsou přimontovány 
díly především z hliníku a plastu, 
ty nejnamáhanější jsou vyrobeny 
z oceli. Srdcem modelu je elektro-
motor. K napájení slouží akumulátor 
na bázi lithia. 

Všimla jsem si, že model, s nímž 
jsi vyhrál, má křiklavě zelenou 
barvu. Má to svůj důvod, nebo je 
to tvá oblíbená barva?
Křiklavě zelená barva činí mé auto  
v kontrastu s tmavým asfaltem velmi 
dobře viditelné. To byl pro mne dů-
ležitý aspekt, jelikož dříve jsem měl 
menší problémy se zrakem. Ty ustaly, 
barvu jsem však nevyměnil, jelikož 
se stala pro mne charakteristickou. 

Jak často musíš „trénovat“, 
dá-li se to tak vůbec nazvat,  
a potřebuješ mít k tomu speciálně 
upravenou dráhu, nebo lze tré-
novat třeba někde na parkovišti? 
Jelikož tato závodní auta jsou stavě-
na pro jízdu na dokonale hladkém 
asfaltu, případně během zimy na 
koberci, jezdit jinde než na speciální 

dráze představuje riziko poško-
zení modelu. No a protože 

takových míst, kde lze tré-
novat, není mnoho, často 
využívám RC simulátoru 
na počítači. Možnosti pro-

pojit vysílačku s PC a jezdit 
na autentických dráhách vy-

užívají i profesionálové. Je to pro 
mě unikátní příležitost porovnat se 
s těmi nejlepšími.

Jak vůbec taková soutěž probí-
há?
Dráhu si lze představit jako 
zmenšený okruh Formule 1. Široký 
zhruba dva metry a dlouhý přibližně 
200 metrů. Jezdci ovládají automobi-
ly z vyvýšené tribuny vedle tratě. Na 
dráze je vždy maximálně 10 mode-
lů. Závod začíná volným tréninkem. 

Poté přijde na řadu kvalifikace – bě-
hem 5 minut je cílem ujet co nejvíce 
kol. Na základě tohoto výsledku se 
jezdci seřadí na startovní rošt pro 
finále. Zde opět použiji pro srovnání 
Formuli 1 – vyhrává ten, kdo protne 
cílovou čáru jako první.  

Jsi mistrem republiky v kategorii 
Stock ( všichni závodníci  musejí po-
užívat shodný motor) mezi dospě-
lými i dvojnásobným držitelem 
titulu juniorského šampiona. Máš 
možnost jít ještě výš a účastnit se 
některého evropského či světové-
ho šampionátu? 

Za humny je i svatostánek mode-
lářství. A to konkrétně v Trenčíně, 
na Slovensku. Tam se shromažďují 
závodníci z celého světa na soutě-
žích, jako je mistrovství světa či Ev-
ropy. Právě na šampionát starého 
kontinentu se letos chystám vyrazit 
i já. Nad jeho uskutečněním však visí 
otazník.

A jaká je největší meta, kterou 
bys chtěl dosáhnout?
Nedávám si mety v podobě konkrét-
ních výsledků, abych v případě jejího 
nedosažení nebyl zklamaný. Ne jinak 
je tomu i u RC aut. 

Zajímalo by mě, může se z tohoto 
koníčku stát časem profese, jako 
tomu bývá u jiných druhů soutěží? 
Na světě je jen pár desítek lidí, které 
závodění s RC auty živí. S vědomím 
toho řadím školu jako mou nejvyšší 
prioritu. Většina předních jezdců je 
však výrobci podporována mate-
riálně. Toho bych chtěl dosáhnout  
i já a mám radost, že se to pomalu 
začíná dařit.

Zeptám se ještě naopak. Můžeš  
svůj koníček nějak uplatnit ve své 
budoucí profesi? Co vlastně stu-
duješ a jaké máš profesní plány?
Studuji gymnázium a poté bych se 
chtěl vydat cestou informačních 
technologií. Díky autům na dál-
kové ovládání jsem nabyl (aspoň 
částečně) zručnosti, kterou téměř 
denně uplatňuji.
 Šárka Šarmanová

sedmnáctiletý Radko se pyšní mistrovským titulem dálkově řízených aut

na stupni vítězů. Radko (uprostřed)  se během pár let zařadil mezi závodní elitu. 

malé, ale rychlé. Tento závodní model dokáže jet rychlostí i více než 100 km/h.
 snímky: archiv Radko Černohous 
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Atletická sezona v hale je le-
tos v troskách. Tréninkové 
možnosti pod střechou jsou 
minimální a mohou je využívat 
pouze členové reprezentačních 
výběrů. Tisíce závodníků  
v dospělých, juniorských  
a dorosteneckých kategoriích 
tak musí trénovat venku.

Doby, kdy naši skokani, vrhači  
a sprinteři využívali Městskou spor-
tovní halu, jsou zatím minulostí. 
Narůstá tak ztráta, která se bude 
velmi těžce a dlouho likvidovat.  
A starší žactvo, mladší hoši i dívky, 
přípravky? Děti, které jsou ve věku, 
kdy se buduje vztah k pravidelnému 
sportování a potřebují pravidelnou 
tréninkovou činnost pod dohledem 
zkušených odborníků? Viděli jsme to 
obrovské nadšení, zaujetí a zájem 
o pohyb během pár dní rozvolnění 
opatření v prosinci. A pak znova pou-
ze a jenom zmar a zoufalství.

Starší žactvo je ve věku, kdy již na 
sobě může pracovat individuálně. 
Trenérky Sportovního střediska se 
snaží řídit a organizovat individuální 
tréninkovou činnost. Povzbuzují 
kluky a holky k aktivitě, motivují je. 
Ale nebudeme si nic namlouvat. 
Společné tréninky, setkávání se na 
sportovišti a odborný dohled to 
nenahradí.

A u malých dětí zůstává vše na 

rodičích. Ti se snaží děti brát ven, 
do přírody, alespoň na procházky. 
Ideální příprava pro děti jsou také 
zimní sporty. Kdo hledá cesty, najde.  
Otázkou zůstává, jak dlouho se po té 
cestě dá jít! A všem lidem pracujícím 

s mládeží je naprosto jasné, že sou-
časná doba se na dětech podepíše 
velmi negativně. A bude jen na spor-
tovních klubech a oddílech, jak bu-
dou připraveny na dobu, kdy bude 
možné s dětmi společně trénovat. 
Nezbývá než doufat, že to bude brzy. 

Atleti Jiskry se snaží, aby připra-
veni byli. Nějaké akce chystají již na 
únor a dále v březnu. Tedy pokud…, 
však víme co! Aktuální zprávy se lze 
dovídat ze sociálních sítí a internetu.

 Dorostenecké a juniorské ka-
tegorie do poslední chvíle doufaly, 
že alespoň ti nejlepší budou moci  
v hale startovat. A podařilo se. Z Ná-
rodní sportovní agentury přišla infor-
mace, že Ministerstvo zdravotnictví 
udělilo výjimku pro pořádání tra-
dičního Otrokovického halového 
atletického mítiniku. Na reportáž  
z mistrovství, které se uskutečnilo 
16. února,  se můžete  těšit v dalším 
vydání Otrokovických novin.  

 Trojskokanky Victoria Kuchmister 
a Barbora Mitevová se 3. února před-
stavily v ostravské hale na meziná-
rodním mítinku Czech Indoor Gala. 
Přes minimální přípravu, nutnost 
splnění přísných podmínek a další 
překážky splnil jejich start očekávání. 
Victoria obsadila 5. místo výkonem 
11,73.  Bára, která se vrací po kompli-
kovaném zranění odrazové nohy, 
využila závod k úspěšnému testu.

Tradiční velmi dobrá spolupráce  

s vedením otrokovického gymnázia 
pokračuje a při pravidelných schůz-
kách byla ještě rozšířena. Děkujeme, 
že v rámci svých možností vychází 
vstříc a podporuje sportovní činnost 
svých studentů a žáků. Přístup této 
školy by mohl být vzorem i pro další 
střední školy. Ne všude je takový pří-
stup samozřejmostí.

Rádi zmiňujeme i spolupráci 
s vedením města Otrokovice a  Zlín-
ského kraje. S velkým zájmem zde 
zaregistrovali titul mistrů ČR v ka-
tegorii družstev dorostenců na rok 
2020. Děkujeme jim za podporu. Bez 
ní by jen těžko probíhala příprava 
našich špičkových mládežnických 
atletů na halovou a letní sezonu. 

 Po mnoha jednáních s novým 
vedením ZK vznikla od letošního 
roku Atletická akademie Zlínského 
kraje. Cílem je podporovat a vytvářet 
podmínky nejlepším krajským atle-
tům ve věku 16–26 let  srovnatelné  
s velkými centry. Umožní kvalitní pří-
pravu v našich domácích podmín-
kách. To může být za současného 
stavu a při všech různých omezeních 
velkou výhodou. O naše naděje 
bude opravdu kvalitně trenérsky, 
metodicky, materiálně a odborně 
v rámci Zlínského kraje postaráno. 
Nezbývá než podmínky řádně využít 
a navázat na veleúspěšnou loňskou 
sezonu!

 atleti tJ Jiskra otrokovice

Příprava atletů tJ Jiskra otrokovice? návrat do dávné minulosti!

Otrokovický florbalový klub Hu-Fa 
PANTHERS OTROKOVICE má od 
půlky ledna nového trenéra. Stal 
se jím Karel Ťopek, který doposud  
v týmu zastával funkci manažera  
a kromě toho také trénoval juniorský 
mančaft. Jeho cíl je jasný. Pořádně 

zabrat a udržet se v Superlize.
Současná situace není pro su-

perligové Pantery zrovna příznivá. 
V tabulce se aktuálně krčí na po-
slední příčce. A to pro ně znamená 
jedno. Boj o záchranu v Superlize. 
Proto se vedení florbalového klu-

bu PANTHERS OTROKOVICE roz-
hodlo s ohledem na dosavadní 
nepříznivé výsledky klubu udělat  
v realizačním týmu změnu. Hlavní-
ho trenéra Michala Kvapila, který 
vedl tým od roku 2018, nahradil 
Karel Ťopek. „Chceme se připravit 
na záchranářské boje a udržet pro 
Otrokovice a Zlínský kraj nejvyšší 
soutěž,“ uvedl nový trenér muž-
stva.  Změny nastaly i ve složení 
mužstva. To nově posílili tři hráči 
z Lotyšska. Rozšířil se i realizační 
tým. Asistentský tandem společně  
s Kvapilem tvoří Pavel Polakovič, 
bývalý florbalový brankář a také 
zkušený trenér. 

Panteři aktuálně trénují čtyřikrát 
týdně.  Součástí je také pravidelné 
testování na  koronavirus.  „Aktuálně 
se připravujeme na závěr základní 
části. Ale to, co nám nyní nejvíce 
chybí,  jsou naši fanoušci,“ posteskl 
si Ťopek. (šar)

správná odpověď testu ze str. 4

Boj o udržení. Panteři jsou aktuálně poslední v tabulce.  Foto: archiv klubu

nový trenér hu-fa Panthers Ťopek: náš cíl je jasný. Udržet se v superlize

Zlatá sezona. Loňská sezona byla pro 
atletický oddíl TJ Jiskra velice úspěšná.  
Poprvé v historii se týmu podařilo vyhrát 
mistrovství republikydružstev dorostenců. 
 Foto: tJ Jiskra otrokovice

Přednost v jízdě má:  a) řidič červeného 
vozidla, protože přijíždí zprava. 

§ 22 zákona č. 361/2000 Sb. o sil-
ničním provozu

(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po ve-
dlejší pozemní komunikaci označené 
dopravní značkou „Dej přednost v jíz-
dě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 
musí dát přednost v jízdě vozidlům 
nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím 
po hlavní pozemní komunikaci nebo 
organizované skupině chodců nebo 
průvodcům hnaných zvířat se zvířaty 
přicházejícím po hlavní pozemní ko-
munikaci. 

(2) Nevyplývá-li přednost v jízdě  
z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič 
přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům 
na zvířatech přijíždějícím zprava nebo 
organizované skupině chodců nebo 
průvodcům hnaných zvířat se zvířaty 
přicházejícím zprava. 


