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Živé náměstí – první venkovní akci tohoto roku si užili návštěvníci i kapely

MixBand. Skvělá nálada, výborná muzika. Tak by se dala jednoduše shrnout první letošní venkovní akce Živé náměstí, která odstartovala 13. června na otrokovickém náměstí  
3. května. Na úvod 6. ročníku vystoupila parta z Uherského Brodu, která si říká MixBand, s hostující zpěvačkou Katkou Šimonovou z Otrokovic (na snímku). Tu vystřídala  zlínská 
funky stálice Šufunky Gang, která představila nový repertoár. Další Živé náměstí bude 27. června. Těšit se můžete na kapely Gaia a Září.  (šar), foto: Martina Fojtíková

Už za pár dnů se projedou první 
auta po novém jihovýchodním 
obchvatu Otrokovic. Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, které 
je investorem této stavby, jej 
však zatím zprovozní pouze  
z jedné části, a to 29. června.  
V ten samý den se uzavře hlavní 
tah mezi Otrokovicemi a Na-
pajedly.

Trvalo to neuvěřitelných osm-
náct let, než se Otrokovice ko-
nečně dočkaly zprovoznění celého 
obchvatu města. Jeho první část 
se stavěla v letech 2003–2006,  
s výstavbou druhé části se začalo 
na podzim 2018. Vše totiž vázlo na 
získání posledních pozemků, jejichž 
majitelé se se silničáři soudili. 

Nyní se konečně stavba druhé části 
obchvatu blíží ke svému konci. Úsek 

dlouhý 3,1 kilometru bude otevřen 
na konci června, prozatím však 
pouze v jednom jízdním pásu s pro-
tisměrným provozem. Finální dokon-
čení obou pásů D55 je plánováno 
na podzim tohoto roku. „V těchto 
dnech na stavbě dokončujeme 
pokládku asfaltových vrstev, mon-
tujeme svodidla, protihlukové stěny  
a kompletujeme mosty,“ popsal 
správce stavby Pavel Dvořák. 

Řidiči, kteří nyní pojedou z Uher-
ského Hradiště na Zlín, případně 
dál na sever, už se díky obchva-
tu vyhnou Otrokovicím a stejně 
tak to platí i v opačném směru.  
I když obchvat nebude otevřený 
kompletně,  pro město je to i tak 
dobrá zpráva. „Částečně se tak od-
lehčí kvítkovické křižovatce, která je  
v současné době vytížena na maxi-
mum. Nicméně aut a dopravních 

komplikací  ve městě se ještě 
úplně nezbavíme. Prosím všech-
ny účastníky provozu o trpělivost  
a maximální ohleduplnost,“ sdělila 
starostka města Hana Večerková. 

S otevřením obchvatu se však ři-
dičům ještě zcela neuleví. Ve stejný 
den, kdy se zprovozní část obchva-
tu, bude totiž uzavřena silnice I/55 
v ulici Kvítkovická v napajedelské 
průmyslové zóně, tedy hlavní 
komunikace mezi Otrokovicemi  
a Napajedly. Důvodem je budování 
velké kruhové křižovatky na okra-
ji Napajedel. Uzavřena zůstane 
také silnice III/4973 v ulici Bar-
tošova, která propojuje Kvítkovice  
a Malenovice. Objízdné trasy budou 
značeny. 

„Jsme rádi, že se nám stavbu 
jihovýchodního obchvatu Otro-
kovic daří realizovat dle harmo-

nogramu a nezpomalila ji ani nepří-
znivá epidemiologická situace, ani 
nepřízeň počasí. Na podzim bude 
stavba kompletně hotová. Přesný 
termín finálního zprovoznění obou 
jízdních pásů řidičům včas sdělíme. 
Veškerá tranzitní doprava ve směru 
Přerov – Uherské Hradiště a Zlín – 
Uherské Hradiště bude odkloněna 
po obchvatu a nebude již více za-
těžovat frekventovanou křižovatku  
v Kvítkovicích,“ uvedl ředitel zlín-
ské pobočky Ředitelství silnic  
a dálnic ČR Karel Chudárek.

Silničáři již také plně pracují na 
výstavbě další části dálnice D55,  
a to v úseku z Babic do Starého Města 
a ze Starého Města do Moravského 
Písku. Potom přijde na řadu úsek  
z Napajedel do Babic, který navazuje 
na dálniční obchvat. 

 Pokračování na str. 4

UPOZORNĚNÍ
Vážení čtenáři Otrokovických novin,
stejně jako v loňském roce, i letos vyjde během letních prázdnin pouze 
jedno číslo novin. Můžete se na něj těšit 13. srpna. Z tohoto důvodu je 
uzávěrka došlých příspěvků posunuta na 31. července 2021. 
Přeji Vám všem krásné a pohodové léto. Šárka Šarmanová,
 šéfredaktorka

Červen 2021     zdarma ~ neprodejné

Část obchvatu otevřou na konci června, uzavře se ale hlavní tah z Napajedel 
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kampaň Do práce na kole letos zlomila rekord v počtu přihlášených
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Kampaň Do práce na kole má za 
sebou další ročník. Do toho letošní-
ho, jedenáctého, se navíc přihlásil 
rekordní počet účastníků. Z celé 
republiky to bylo více než dvaadva-
cet tisíc milovníků sportu. 

Květnová kampaň Do práce na 
kole za oblast Otrokovice, Zlín  
a okolí, jejímž hlavním organizá-
torem je Auto*Mat Praha, byla 
ve čtvrtek 10. června zakončena  
v Otrokovicích vyhodnocením vý-
sledků a oceněním nejúspěšnějších 
účastníků. Jedná se o celostátní 
výzvu, která motivuje k cestování 
na kole, koloběžce, pěšky či poklu-
sem. 

A co má být jejím cílem?  Více 
pohybu, radosti ze života, méně 
emisí z dopravy a pomoc rozvo-
ji infrastruktury pro kola i pěší.  
A jak se ukázalo, jedenáctý ročník  
měl úspěch. Přihlásil se rekordní 
počet účastníků. Více než 22 tisíc  
z celé České republiky, v samotných 
Otrokovicích potom 546. Ačkoliv 
se nejedná primárně o soutěž, ale 

spíše o propagační kampaň cyk-
lodopravy, každoročně se ti nej-
lepší oceňují.

Losování a předávání cen se letos 
ujali hejtman Zlínského kraje Ra-
dim Holiš společně s otrokovickou 
starostkou Hanou Večerkovou ve 
spolupráci s cyklokoordinátory 
měst Zlín a Otrokovice Lukášem Fa-
biánem a Renátou Krystyníkovou.

 „Jsem ráda, že jsem u slavnostní-
ho vyhlášení mohla být a podílet se 
společně se zlínským hejtmanem 
na předávání cen. Jsem přesvěd-
čena, a mnozí to i potvrdili, že akce 
Do práce na kole květnem nekončí, 
ale většina lidí do ní zapojených 
jinou dopravu než autem preferuje 
téměř celoročně. A to je smyslem 
celé kampaně. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem, kteří 
se aktivně do kampaně zapojili  
a pevně věřím, že se přihlásí  
i v příštím roce. Velký dík patří 
rovněž organizačnímu týmu z ot-
rokovické i zlínské radnice, a pře-
devším Janě Vybíralové, koordiná-

torce kampaně za Zlín, Otrokovice, 
Uherské Hradiště a okolí,“ uvedla 
starostka města Hana Večerková.

Pro účastníky byly připrave-
ny hodnotné ceny od lokálních 
partnerů a vítězové hlavní  ka-
tegorie „Pravidelnost“ si odvá-
želi koloběžky KOSTKA, které 
věnovala města Zlín a Otrokovi-
ce. Ty získal trojčlenný tým pra-
covníků otrokovického SENIO-
Ru. Výhru si převzala jedna  
z jeho členek – Jiřina Mišáková.  
I když se prý sportu pravidelně 
nevěnuje, nedalo jí to a společně 
s kolegy se přihlásila. Poctivě, bez 
ohledu na počasí jezdila každý den 
na kole. „Za květen se mi podařilo 
najet asi dvě stě kilometrů,“ dodala 
šťastná výherkyně. 

V příštím roce by se mělo usku-
tečnit slavnostní vyhlašování vý-
sledků a předávání odměn vítězům 
kampaně Do práce na kole na zlín-
ském náměstí. 

 Romana Pastuszková, 
 tisková mluvčí města 

Soutěž Plamen: o prvních místech rozhodují setiny vteřiny

S novou koloběžkou. Nové ko-
loběžky putují týmu z otrokovického 
SENIORu.  Foto: Šárka Šarmanová

Konečně se dočkali. Po roz-
volnění opatření se totiž opět 
mohl rozeběhnout požární 
sport. Zároveň odstartova-
la i celorepubliková soutěž 
Plamen. Její okresní kolo se  
12. června konalo na stadionu 
TJ Jiskra. 

 Na mladší a starší žáky čekal 

štafetový závod a po něm  požární 
útok. Ten bývá často označován 
jako „královská disciplína“. Je to  
z toho důvodu, že se musí skloubit 
mnoho faktorů, kterých je zapotře-
bí, aby se útok vydařil co nejlépe  
a v co nejkratším čase. Svá „želízka 
v ohni“ měli kvítkovičtí hasiči.  Na-
příklad družstvo mladších žáků 

zvládlo tuto disciplínu za 21,13 vte-
řiny, což v konečném součtu stačilo 
na krásné 4. místo.

 Odpoledne již patřilo dorostu, 
který soutěžil v běhu na 100 m  
s překážkami. A ani zde nechybě-
li zástupci SDH Kvítkovice. Velký 
úspěch zaznamenali Jaroslav Hlavá-
ček a Adam Klimek, kteří skončili na 

2. místě, a postoupili tak do kraj-
ského kola. 

„Do tréninků zasáhla pandemie, 
takže jsme začali jet naplno prak-
ticky před měsícem. Ale o to více  
se do toho děti opřely a my jsme 
s jejich výkony moc spokojeni,“  
zhodnotil vedoucí mládeže Jan Kli-
mek. Šárka Šarmanová

Příprava. Hadice musí být dokonale složené a vše nachystané tak, aby do sebe 
zapadlo. Během ostrého startu totiž už na chyby není čas. A v této disciplíně záleží 
opravdu na každé setiny vteřiny. 

Překážka. Odpoledne patřilo soutěžím dorostu.  Závodník  musel překonat 2 m vy-
sokou bariéru, za ní vzít 2 klubka hadic po 2,5 kg, přeběhnout vysokou úzkou kladinu, 
za  ní rozhodit a spojit hadice do sebe, pak do rozdělovače nakonec zapojit proudnici .

Požární útok. Každý v týmu má svůj úkol.  Část má na starosti připevnění sacího koše  
a nasát vodu z nádrže, další zapojuje hadice  na stříkačku, rozdělovač a proudnice.

Na terč. Celá disciplína požárního útoku je ukončena ve chvíli, kdy se členům týmu 
podaří proudem vody zasáhnout terče, které se rozsvítí. 



Vážení čtenáři, 
pomalu nám začíná léto a já věřím, 
že si ho všichni užijeme na zaslou-
žených dovolených, ale i na různých 
kulturních či sportovních akcích v 
našem městě.

Ráda bych Vám představila jednu 
z novinek, kterou město společně  
s Otrokovickou BESEDOU při-
pravuje. V létě vzniknou na území 
Otrokovic dva značené městské 
okruhy pro pěší turistiku. Trasy 
budou protínat zajímavá místa  
v našem městě. Hlavní trasa bude 
značena modrou barvou a bude 
měřit 12 km. Modrou trasu bude 
možno prodloužit po zelené znač-
ce o 4,8 km.  Informační tabule  
s jejich mapou a dalšími informace-
mi budou umístěny u Turistického  
informačního centra (TIC) v pří-
stavišti a u vlakového nádraží. 
Informační letáčky budou také  
k vyzvednutí v TIC na BESEDĚ a v pří-
stavišti. Ve druhé etapě připravujeme 
společně s obcemi Žlutava, Bělov  
a Nová Dědina další turistické stezky 
s názvem STEZKY BRANOU DO CHŘI-
BŮ. Start tras bude opět v přístavišti  
u TIC. Realizace této části značených 
tras je v plánu na podzim letošního 
roku.

Vážení spoluobčané, závěrem 
bych Vám chtěla popřát příjemně 
strávené léto s Vašimi blízkými  
a budu se těšit na setkání s Vámi na 
různých letních akcích.

 Hana večerková,
 starostka města

Hřiště na Štěrkovišti se dokončuje, na řadě jsou mola i pláž

OtROkOvické NOviNy

Úvodní slovo
Druhým krokem postupné 
revitalizace Rekreační oblasti 
Štěrkoviště v Otrokovicích 
bude vybudování nových mol 
a rekonstrukce pláží. Novinky 
navážou na nové dětské hřiš-
tě, které se slavnostně otevře  
30. června, a to za účasti vedení 
města.

Revitalizace Štěrkoviště je  
v plném proudu. Aktuálně vrcho-
lí výstavba multifunkčního hřiště  
a již během května začala stavební 
firma s budováním nových mol  
a rekonstrukcí pláží.  „Jedná se o re-
konstrukci stávajících betonových 
mol, která budou vyrovnána  
a opatřena dřevěným opláštěním 
se zakotvenými nerezovými vstupy 
do vody a podnožemi s lavicí. Prá-
ce  budou zahrnovat rekonstrukci 
dvou stávajících pláží a instalaci 
dvou samostatných plovoucích 
mol na hladině,“ vyjmenovala  Dita 
Doleželová z odboru rozvoje města 
s tím, že výstavba mol a pláží bude 
stát 4,2 milionu korun, které jdou  
z rozpočtu města.

Plovoucí mola jsou úžasným  
a praktickým doplňkem pro vodní 
plochu. Používána budou celo-
ročně, nevadí jim tuhé mrazy 
ani zamrzání vodní hladiny. Tyto 
plovoucí plošiny budou sloužit  
k posezení, odpočinku nebo vstupu 
do vody. 

Obrovskou výhodou je to, že 
se na rozdíl od pevných kotvišť  
a přístavů obejdou bez jakýchko-
li stavebních zásahů. Ráz krajiny 

zůstane zachován, aniž by došlo  
k narušení ekosystémů a přírodní 
rovnováhy.

Vše by mělo být hotovo před 
začátkem prázdnin. Dětské hřiště 
slavnostně otevřou zástupci vedení 
města 30. června v 16 hodin od-
poledne. 

Celková revitalizace Rekreační 
oblasti Štěrkoviště je naplánová-
na na pět let. „Štěrkoviště je hojně 
navštěvovaným místem, a proto 

je naším cílem toto místo zrekon-
struovat tak, aby rekreantům nabíd-
lo komfortnější zázemí. Již toto léto 
děti ocení hřiště s moderními a bez-
pečnými herními prvky, nová mola 
a pláže zajistí příjemný prostor k od-
počinku se snadným vstupem do 
vody. V následujících letech bude-
me s renovací objektu pokračovat,“ 
uvedla starostka Hana Večerková.
 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Na Štěrkovišti. Nová mola (nahoře), pláže i dětské hřiště (dole) budou moci ná-
vštěvníci  využívat již během tohoto léta. Ke slavnostnímu otevření hřiště, mol i pláží 
dojde 30. června.  vizualizace: MÚ Otrokovice

Letos poprvé mohli lidé během 
dubna a května zasílat na radni-
ci návrhy, které mohou přispět  
k rozvoji města. Umožnil jim to 
nový projekt  Pohni městem.  
K tomuto účelu byly v rámci par-
ticipativního rozpočtu vyčleně-
ny dva miliony korun. Celkem se 
sešlo devatenáct návrhů. O tom, 
které návrhy budou realizovány, 
rozhodnou lidé svým hlasováním.

Mezi přijatými návrhy, které se 
na radnici sešly, bylo například  vy-
budování hřišť, veřejného osvět-
lení, instalace laviček apod. 

Aby byly jednotlivé projekty 
zařazeny do veřejného hlasování, 
musí splňovat stanovené náleži-
tosti. „Přijatými návrhy se nyní 
bude zabývat pracovní skupina, 
která bude vyhodnocovat, zda tyto 
podmínky splňují, a pokud budou 
posouzeny jako realizovatelné, 
budou zařazeny do veřejného 
hlasování. Hlasovat se bude po-
mocí hlasovacího lístku, který bude 
součástí Otrokovických novin,  

a prostřednictvím webových 
stránek města,“ přiblížila následný 
postup Hana Jiránková, koordiná-
torka Pohni městem. 

Otrokovice mají  čtyři komise 
pro místní části (Kvítkovice a Le-
tiště, Trávníky a Přednádraží, Střed 
a Újezdy, Bahňák). V každé místní 
části by se měly zrealizovat návrhy 
o celkové hodnotě půl milionu ko-
run. 

„Projektem Pohni městem jsme 
chtěli dát lidem možnost zapojit 
se do rozhodování o svém okolí. 
Každý z nás žije v nějaké lokalitě, 
někam chodí do práce či do ško-
ly. Tato místa zná nejlépe a umí si 
představit, jak by bylo možné daný 
prostor vylepšit. Projekt je výzvou 
pro akční lidi, kteří nechtějí být 
lhostejní ke svému okolí, zpracují 
své nápady a zašlou je na radnici,“ 
uvedla starostka města Hana Ve-
čerková. Dodala, že pokud bude 
v letošním roce projekt úspěšný,  
v příštím roce se zopakuje.

 (pas)

Do projektu Pohni městem se přihlásilo 19 návrhůvedení Otrokovic se 
opět sejde s veřejností

Na podzim letošního roku bude 
opět obnoveno pravidelné se-
tkávání představitelů radnice v čele 
se starostkou Hanou Večerkovou  
s obyvateli města.  To se uskuteční 
postupně ve všech čtyřech měst-
ských částech, vždy od 17 hodin. 
„Osobní kontakt považuji za nejlepší 
možnost, jak se dozvědět, co naše 
obyvatele trápí. Proto jsem ráda, že 
občané na tato setkání chodí,“ sděli-
la starostka. První část besedy bude 
věnována představení aktuálních  
a plánovaných akcí, druhá část bude 
patřit dotazům a diskuzi.

 

9. září: Baťov – společenská 
místnost SENIORu C, tř. Spojenců
7. října: Střed – kinosál Otro-
kovické BESEDY
11. listopadu: trávníky – Dům  
s pečovatelskou službou, ul. Hlavní
9. prosince: kvítkovice – sál 
 hasičské zbrojnice

Od 1. června se spustilo elektronické 
podání žádosti o řidičský průkaz 
prostřednictvím Portálu občana 
(tzv. ePodání), které připravilo Mi-
nisterstvo dopravy ve spolupráci  
s Ministerstvem vnitra. 

Podmínkou pro podání žádosti 
elektronickou cestou je mít přístup 
do Portálu občana a mít zde připo-
jenou datovou schránku fyzické oso-
by. Touto cestou lze vyřídit řidičský 
průkaz v případě uplynutí platnosti 
nebo blížícího se konce platnosti 
dokladu, ne však dříve než 90 dnů 
před koncem platnosti. Při vy-
zvednutí nesmí žadatel zapomenout 
na odevzdání průkazu neplatného. 
K vyzvednutí nového dokladu je ale 
možné někoho zmocnit.

Ministerstvo dopravy v současné 
době pracuje na dalších etapách 
projektu, aby bylo do budoucna 
možné zažádat si elektronickou 
formou ve všech záležitostech ři-
dičských průkazů.  (red)

Řidičský průkaz už lze 
vyřídit i elektronicky

tERMÍNy SEtkÁNÍ 
vEDENÍ MĚStA S OBČANy
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Dopravní kvíz

Jako první vjede do křižovatky:
a) červené vozidlo 
b) zelené vozidlo 
c) modré vozidlo (Správnou odpověď najdete na str. 16)

Městské koupaliště Otrokovice 
je díky příznivému počasí od 
5. června veřejnosti otevřeno. 
Navštěvníci se nyní musejí  
prokázat negativním PCR či an-
tigenním testem na covid-19, 
které nemusí být provedeny 
zdravotnickým pracovníkem.

Letošní začátek sezony je již 
druhým rokem poznamenán mi-
mořádnými opatřeními vydanými 
Ministerstvem zdravotnictví, které 
mají zamezit šíření nemoci covid-19. 
U vstupu do areálu koupaliště je 
umístěna informační tabule s poky-
ny pro návštěvníky, které vycházejí 
z aktuálních mimořádných opatření 
a pokynů Ministerstva zdravotnictví 
ČR. 

Nadále také platí povinnost udr-
žovat ve společných prostorech 
Městského koupaliště mimo koupa-
cí plochy rozestupy alespoň 2 metry 
od jiných osob, nejde-li o osoby ze 
společné domácnosti, a povinnost 
nosit ochranný prostředek nosu  
a úst ve vnitřních prostorách staveb 
a na  všech  ostatních  veřejně  pří-

stupných  místech,  kde  dochází  
na  stejném  místě a ve stejný čas  
k přítomnosti alespoň 2 osob vzdá-
lených od sebe méně než 2 met-
ry, nejedná-li se výlučně o členy 
domácnosti.

Městské koupaliště pak po konci 
této sezony čeká rekonstrukce. Ná-
vštěvníci se dočkají nového brouz-
daliště, brodítka, skluzavek a dalších 
novinek. Rekonstrukce koupaliště 
bude trvat přibližně tři čtvrtě roku. 
„V souvislosti se zamýšlenou rekon-
strukcí části areálu nebudou prove-
deny pouze nadzemní objekty, ale 
je třeba řešit i nový vodovod, kana-
lizaci, silnoproudé rozvody. Veške-
rá bazénová technologie pak bude 
umístěna v zemním objektu,“ vy-
jmenoval vedoucí odboru rozvoje 
města Erik Štábl.  

V areálu koupaliště dojde i k vi-
ditelným změnám. Rodiče s malý-
mi dětmi ocení nové brouzdaliště  
a brodítka, starší děti nové skluzavky 
a dospělí mohou využívat upra-
vené plochy sloužící k odpočinku. 
„Nové brouzdaliště je navrženo jako 
průnik čtverce a obdélníku. Kon-

strukční návrh je řešen z železobe-
tonu. Finální povrch bude proveden  
z těžké bazénové fólie,“ popsal dále 
Erik Štábl.

V květnu příštího roku by mělo 
být koupaliště zrekonstruováno. 
V prvních týdnech bude spuštěn 
zkušební provoz a od začátku hlavní 
letní sezony 2022 bude koupaliště 
v novém kabátě sloužit všem ná-
vštěvníkům.

„Oprava Městského koupaliště Ot-
rokovice byla vyčíslena na necelých 
20 milionů korun a bude hrazena  
z městského rozpočtu. Jelikož stav-
ba přechází do příštího roku, část 
výdajů je vyčleněna v letošním roz-
počtu a investiční výdaje pro rok 
2022 budou nárokovány v návrhu 
rozpočtu pro následující rok,“ vy-
světlila starostka Hana Večerková 
způsob financování oprav.

Celková plocha areálu, včetně 
travnatých pláží, je přibližně 7 hek-
tarů. Velký bazén i brouzdaliště jsou 
vyhřívány a v době provozu areálu 
dosahuje teplota vody až 27 °C. 

 Romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Městské koupaliště je otevřeno, po letošní sezoně jej čeká přestavba

Lidé mají poslední možnost uhra-
dit poplatek za odpady a poplatek 
ze psů bez sankce. Vedení města 
prodloužilo termín splatnosti po-
platku do 31. srpna tohoto roku.

Běžná lhůta pro zaplacení  míst-
ního poplatku za komunální od-
pad je do 31. května (u místního 
poplatku ze psů je to do 30. dub-
na). Vedení města však vyšlo vstříc 
svým obyvatelům a rozhodlo, že 
termín splatnosti ještě prodlouží 
do 31. srpna 2021. 

„Po tomto termínu navýšíme 
včas neuhrazený poplatek o pa-
desát procent, což znamená, že 
pokud občan neuhradí poplatek za 

odpady ve výši 480 korun, vyměří-
me mu poplatek platebním výmě-
rem a navýšíme včas neuhrazenou 
částku o 240 korun. Celkem by tedy 
nově zaplatil  720 korun,“ uvedla 
Ilona Svozilová z ekonomické-
ho odboru. Dále upozornila, že 
pokud poplatník neuhradil místní 
poplatek v některém z minulých 
let, bude přijatá platba použita na 
úhradu dlužné částky.

Pokud mají lidé stále nějaké 
nejasnosti o tom, jakou formou 
poplatek zaplatit, mohou volat na 
číslo: 577 680 221 nebo napsat na 
e-mail: komunal@muotrokovice.cz.

 (šar)

Podmínky pro vstup 
do areálu koupaliště

Vstup je možný pouze osobám, 
které nevykazují klinické příznaky 
onemocnění covid-19 (např. ho-
rečka, suchý kašel) a na pokladně 
předloží jedno z následujících po-
tvrzení, vyjma dětí do 6 let:
• negativní výsledek PCR testu starý 
nejdéle 7 dní
• negativní výsledek POC testu 
starý nejdéle 72 hodin (provedený 
buď zdravotnickým zařízením, 
zaměstnavatelem či ve školském 
zařízení)
• negativní výsledek antigenního 
samotestu provedeného na místě 
(test si musíte přinést)
• dvoudávkové očkování – nejmé-
ně 22 dní od podání první očkovací 
dávky, do 90 dnů pak musí násle-
dovat podání druhé očkovací dávky 
(dokončení očkování)
• jednodávkové očkování – nej-
méně 14 dnů od podání očkovací 
dávky, nebo laboratorně potvrzené 
onemocnění COVID-19 ne více než 
před 180 dny

Splatnost poplatků město prodloužilo do srpna

Dokončení ze str. 1
V souvislosti se zprovozněním 

jihovýchodní části obchvatu měl 
během května projít generální 
opravou dálniční přivaděč na-
cházející se od křižovatky ulic 
Nadjezd a Komenského ve smě-
ru k D55. Na této investiční akci 
se mělo podílet město Otrokovi-
ce společně s Ředitelstvím silnic  
a dálnic. K realizaci stavby ale na-
konec nedošlo. „Město vyhlásilo 
výběrové řízení tak, jak mělo, ale 
jeden z přihlášených účastníků po-
dal proti němu námitky, takže mo-
mentálně čekáme na rozhodnutí. 
A protože bychom již opravu této 
cesty nestihli do doby otevření ob-
chvatu, byli jsme nuceni generální 

opravu silnice odložit a přistou-
pit pouze k lokálním vysprávkám 
tak, aby silnice unesla následnou 
velkou zátěž, která ji čeká,“ vysvětlil 
vedoucí odboru rozvoje města Erik 
Štábl. Ke generální opravě cesty 
se tak pravděpodobně přistoupí 
až následující rok. „I když dálniční 
přivaděč není v dobré kondici, 
musíme generální opravu odložit 
až do vyřízení námitek a ukončení 
výběrového řízení. Mrzí mě, že se 
tak stalo, ale jsou věci, které prostě 
nejsme schopni ovlivnit. Věřím, že 
nám lokální opravy pomůžou  pře-
čkat zimní měsíce a na jaro opravu 
uskutečníme,“ konstatovala závě-
rem starostka města.

 Šárka Šarmanová

Část obchvatu otevřou na konci června...

Nový obchvat. Po této cestě se už za pár dnů rozjedou auta. Foto: MÚ
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Městskou polikliniku Otro-
kovice čeká další rekonstruk-
ce. Tentokrát je na řadě dět-
ské oddělení, které se nachází 
ve druhém podlaží budovy 
C. Stavební práce potrvají 
zhruba tři měsíce a vyžádají 
si více než 3 miliony korun. 
Výsledkem bude nejenom 
reprezentativní, ale pře-
devším útulná čekárna pro 
děti i jejich rodiče.  

Dětský pavilon Městské polikli-
niky se stejně jako většina ostat-
ních prostor budov polikliniky 
nachází převážně v původním 
stavu z 80. let minulého století. 
Během následujících čtyřiceti let 
prodělalo oddělení pouze drobné 
úpravy těch prvků, které byly již 
v havarijním stavu. Celková re-
konstrukce tak byla již nevy-
hnutelná. „Připravovaný projekt 
řeší společné prostory čekáren  
a sociální zázemí jak pro lékaře  
a jejich personál, tak pro ve-
řejnost. Naším cílem je přetvořit 
zejména společné prostory čeká-
ren do moderní podoby přátel-
ské k dětem, tak, aby se zde děti  
i jejich rodiče cítili dobře,“ vysvětlil 
jednatel Městské polikliniky Otro-
kovice Pavel Javora.

Autorkou návrhu je designérka 
Kristýna Jandíková. „Na čekárnu 
dětského oddělení Městské po-
likliniky Otrokovice jsem se snažila 
podívat z jiného úhlu a vytvořit 
kouzelné místo, které děti zbaví 
případného strachu z lékařského 
prostředí,“ uvedla ke svému dílu 
designérka.

Hned u vchodu do pavilonu 
návštěvníky přivítá intuitivní 
navigační systém, který je na-
směruje k příslušné ordinaci. 
V návrhu jsou použity odolné 
materiály v moderním, ale nad-
časovém designu. Návštěvníci si 
mohou odpočinout na lavičkách 
poskytujících zároveň komfort  
i soukromí, nezapomnělo se také 
na maminky miminek, které bu-
dou mít k dispozici přebalovací 
pulty a také kojicí koutek. 

„Co se týká sociálního zázemí, 
kvalitativní skok ve srovnání se 
stávajícím stavem bude oprav-
du významný, kromě toho bude 
navýšen počet WC kabinek, kte-
rý nyní neodpovídá normám,“ 
podotkl dále jednatel polikliniky.

Na dětském oddělení v sou-
časné době působí čtyři lékaři 
pro děti a dorost, včetně Hany 
Červenkové, která už se na novou 

čekárnu těší. „Pro některé děti 
bývá návštěva u lékaře stresu-
jící záležitost, ale pokud budou  
u nás v prostředí, kde se jim bude 
líbit a bude pro ně příjemné, pak 
i ten následný strach bude samo-
zřejmě menší a dost možná, že se  
k nám někteří začnou i těšit. Takže 
se na to moc těšíme,“ pousmála 
se lékařka.

S rekonstrukcí začne firma 
během letních prázdnin, kdy 
se předpokládá i menší nápor 
pacientů. Vzhledem k tomu, že 
některé navržené prvky budou 
vysoutěženou truhlářskou firmou 
vyráběny na míru na zakázku, po-
trvají práce zhruba 10–12 týdnů. 
„Rekonstrukce bohužel nepůjde 
zrealizovat tak, aby se chodu or-
dinací ani pacientů vůbec nedo-
tkla, práce ale budou plánovány 
tak, aby dopad na běžný provoz 
ordinací byl minimální,“ slibuje 
jednatel polikliniky Pavel Javora. 

Celkové náklady projektu jsou 
vyčísleny na necelé 3 miliony ko-
run bez DPH, oslovením řady po-
tenciálních dárců se podařilo na-
shromáždit významné prostředky 
od soukromých firem, které  
v Otrokovicích a jejich blízkém 
okolí působí, darem se rozhodlo 
přispět i město, které polikliniku 
plně vlastní. 

„Jsem nesmírně rád, že se nám 
tato velká investiční akce poda-
ří konečně zrealizovat, protože 
dětské oddělení si to skutečně 
zaslouží. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat všem dárcům, kteří 
přispěli na rekonstrukci a díky 
nimž budou mít malí pacienti zá-
zemí, které bude pro ně adekvátní  
a v němž se budou cítit dobře,“ 
poznamenal místostarosta města 
Ondřej Wilczynski, který má  
v kompetenci městské organiza-
ce. 

Městská poliklinika nedávno 
dokončila rekonstrukci soci-
álních zařízení v hlavní budově, 
aktuálně se kolem objektu dokon-
čuje výstavba nových parkovacích 
stání. „Pokud se podaří zajistit 
potřebné prostředky, v příštím 
roce bychom rádi pokračovali se 
zvelebováním frekventovaných 
společných prostor polikliniky. 
Zejména by se mělo jednat  
o nové podlahy, které povznesou 
stav těchto prostor,“ dodal závě-
rem jednatel Městské polikliniky 
Otrokovice Pavel Javora.
 Šárka Šarmanová

Na poliklinice se připravuje rekonstrukce dětského oddělení

intuitivní navigační systém

Přispěly místní firmy

Před a po.  Současná podoba dětského oddělení (nahoře) dozná výrazných změn. Nová 
čekárna bude  veselá a útulná, návštěvníci budou mít k dispozici i lavičky v soukromí, 
přebalovací pulty i kojicí koutek. Součástí přestavby bude také nové zázemí pro lékaře  
a sociální zařízení.  Foto: Šárka Šarmanová, vizualizace: MPO

Další investiční plány
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Divadla, koncerty, plesy, 
kina, ale také Vítání jara, Má-
jová pouť, Otrokovické letní 
slavnosti, Srpnová noc nebo 
Rozsvěcování vánočního stro-
mu. To je jen stručný výčet 
akcí, které ve městě každým 
rokem pořádá Otrokovická 
BESEDA. Loňský rok byl zcela 
průlomový, zvláště pro kul-
turu. Ta prakticky ze dne na 
den dostala STOPku. A tento 
stav trval bezmála rok, až do 
letošního května. Co to pro 
BESEDU znamenalo, jak se  
s touto situací vyrovnala i jak 
to bude s plánovanými koncer-
ty? Nejenom na tyto otázky od-
povídal jednatel Otrokovické 
BESEDY Filip Pastuszek.

 Kultura prakticky celý rok ne-
žila. Napadlo by vás, že to potrvá 
až tak dlouho?
To rozhodně ne. Já se snažím být 
spíše optimista, a i když jsem loni 
v létě tušil, že nějaká další vlna 
pravděpodobně přijde, ani ve snu 
by mě nenapadlo, že zářijový kon-
cert kapely Fleret bude na dlouhou 
dobu poslední. 

Co vám šlo hlavou, když muse-
ly být kvůli vládním opatřením 
souvisejícím s nákazou covid-19 
kulturní instituce uzavřeny?
No, rozhodně toho málo nebylo. 
Jednak jsem jako jednatel Otro-
kovické BESEDY musel minima-
lizovat náklady, ale zároveň jsem 
chtěl udržet zaměstnance. A to 
se naštěstí povedlo. Díky různým 
vládním programům, jako na-
příklad Antivirus, Covid nájemné se 
nám podařilo získávat peníze, takže 
jsme minimalizovali vlastní náklady 
a tím vlastně ušetřili peníze měs-

tu, kterému budeme část financí 
vracet zpět do rozpočtu. Další 
věc, na kterou jsem často myslel, 
byla, že jakmile to bude možné, 
uspořádáme nějakou akci, aby si 
lidé konečně odpočinuli a vyčistili 
si hlavu, protože ta doba byla pro 
všechny skutečně náročná. 

Jak se v současné době plánují 
různá představení?
Musím říct, že je to stále 
hodně divoké. Na jednu 
stranu jsme rádi, že se 
vše konečně rozvolňu-
je, ale na druhou stranu 
se nám hrozně těžko 
plánují různé větší akce, 
například Otrokovické let-
ní slavnosti. Neustále totiž při-
cházejí nové informace a nařízení  
z ministerstev a pro nás je velmi 
důležité v tomto ohledu Minis-
terstvo zdravotnictví, kde, jak víte, 
se ministři docela čile mění, takže 
to, co platí dnes, nemusí platit zítra. 
Ale snažíme se každou akci přizpů-
sobit aktuálním podmínkám tak, 
aby byli všichni spokojeni. Takže 
plánujeme a chystáme. V nejbližší 
době budeme otevírat kino a při-
pravujeme cestovatelské přednáš-
ky, které měly loni úspěch. Samo-
zřejmě se bude vše odehrávat dle 
platných hygienických opatření  
a vyhlášek. 

Aktuálně se každou neděli na 
náměstí 3. května odehrává jedna 
z prvních venkovních akcí – Živé 
náměstí. Jak se vám podařilo tak 
rychle dát dohromady kompletní 
program? Přece jen to bylo krátce 
po oznámení rozvolnění.
To je pravda. Ale musím říct, 
že už během března, kdy se  
o žádném rozvolnění ještě ani ne-
mluvilo, jsme začali přemýšlet nad 
streamováním různých koncertů. 

Sice osobně nejsem příznivcem 
těchto on-line přenosů, ale jelikož 
se v tu dobu nic jiného nedalo dě-
lat, začal jsem s naším dramatur-
gem (Daliborem Dědkem, pozn. 
red.) sledovat různé regionální 
kapely, které bychom případně 
mohli streamovat. Takže jsme se 
všemi byli v kontaktu a i díky tomu 
jsme mohli udělat online koncert 

v rámci Vítání jara, který měl 
poměrně slušnou sle-

dovanost (5 000 diváků), 
a také je následně oslovit 
i v rámci Živého náměstí.

Některé koncerty, na-
příklad Dana Bárty, už 

byly i několikrát přelože-
ny, není pro vás problém hledat 

znovu náhradní termín?
Je to jak u koho. Samozřejmě že 
všichni se nám snaží vyjít vstříc, 
ale ne vždy to jde. To je například 
problém i divadelního představení 
Deštivé dny s Davidem Švehlíkem 
a Richardem Krajčem.  Je to proto, 
že pan Krajčo, který je nejenom vy-
nikající herec, ale také frontman 
kapely Kryštof, je natolik vytížený, 
že už teď víme, že se náhradní 
představení neodehraje dříve než 
v prvním čtvrtletí příštího roku. 
Ale přesný termín ještě neznáme. 
Proto bych chtěl poprosit všechny, 
aby byli trpěliví a vydrželi. 

Nemáte strach, že kvůli tomu 
nebude zájem ze strany diváků?
Musím říct, že jsem se toho trochu 
obával, ale naštěstí zbytečně. Tady 
bych chtěl moc poděkovat všem 
lidem za trpělivost, zvláště těm, 
kteří si zakoupili lístky na koncert 
Dana Bárty, který byl už třikrát pře-
ložen. Mám informace od kolegyň 
z Turistického informačního cent-
ra, že jsou lidé trpěliví, vstupenky 
nevracejí a opravdu čekají na nový 

termín, který už máme stanovený 
na 23. listopadu. Stejně tak známe 
i nový termín koncertu Lucie Bílé, 
který se uskuteční 5. října a lístky 
jsou stále ještě v prodeji. 

Některé akce se přece jen musí 
plánovat i rok předem, zvláště 
pokud jde o nějakou vytíženou 
kapelu či herce. Dělá vám to 
i v současné době problém, nebo 
jsou umělci naopak „vděční“ za 
každé představení?
Samozřejmě že jednoduché to 
úplně není, ale jak se říká: Štěs-
tí přeje připraveným.  Například 
program na letošní Otrokovické 
letní slavnosti už máme nachystaný 
od loňského roku, kdy proběhl jen 
menší festival Otrokovické hudební 
léto. Řadu nasmlouvaných kapel 
nebylo možné kvůli tehdy platným 
opatřením pozvat, takže jsme se  
s nimi domluvili už na letošní rok. 
Ale pokud bychom měli shánět 
někoho na poslední chvíli, tak 
si myslím, že bychom měli velké 
problémy. Nejsme totiž sami, kdo 
to řešil tímto způsobem.  

Svým způsobem už jste mi od-
pověděl na mou další otázku, 
zda tedy budou Otrokovické let-
ní slavnosti. Ale odehrají se tak, 
jak jsou lidé zvyklí, nebo v jiném 
režimu? 
Je to tak, jak jsem to již naznačil. 
Ano, Otrokovické letní slavnosti 
budou a všichni doufáme, že  
i v tradičním módu, v jakém byly 
před dvěma lety.  Ale jak už všichni 
asi tuší, bez režimových opatření se 
to neobjede.

Co to tedy pro návštěvníky 
bude znamenat? 
Tak například to zatím vypadá tak, 
že tento velký festival budeme 
muset oplotit. Je to především  
z toho důvodu, že budeme muset 
dodržet vládní opatření, což zna-
mená vpustit do areálu pouze 
ty lidi, kteří budou mít průkaz  
o očkování nebo potvrzení o bez-
infekčnosti či prodělané nemoci. 
Bohužel, i pro nás to jsou problémy 
navíc a především to znamená vý-
razné zvýšení nákladů, ale nechtěli 
jsme, aby byli Otrokovičáci o tuto 
akci ochuzeni. Jiné místo a jiné 
možnosti skutečně nemáme. Na 
druhou stranu je možné, že v době, 
kdy si budou lidé číst tento roz-
hovor, už bude situace zase zcela 
jiná a žádný plot nebude potřeba. 

Neuvažujete o tom, že by se za-
vedlo placené vstupné?
V tuto chvíli zatím ne, ale i to kvůli 
zvýšeným nákladům bylo ve hře.

Na koho se mohou návštěvníci 
Otrokovických letních slavností 
těšit? 

Filip Pastuszek: Myslím si, že se kultura úplně do těch starých kolejí nevrátí

Jednatel. Filip Pastuszek vede Otrokovickou BESEDU již třetím rokem.  Foto: Martina Fojtíková
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Samozřejmě že nebudu prozrazo-
vat úplně všechno. Ale například 
mohu říct, že nám potvrdila účast 
skupina Lake Malawi, která skon-
čila v roce 2019 v soutěži Eurovize 
na sedmém místě, dále se mohou 
lidé těšit na rockové vystoupení 
Jaroslava Uhlíře s kapelou. A ještě 
bych rád zmínil i skupinu Hodiny, 
kterou si kapela Kryštof vybrala 
jako své předskokany.  A to ještě  
není zdaleka vše.  

Otrokovická BESEDA nepořádá 
jenom kulturní akce, ale také vý-
stavy či různé kurzy. Co nového 
připravujete na podzim?
Co se týká výstav, tak díky spolkům 
Rozumění, Fotoklubu Otrokovická 
BESEDA a Klubu historie Otrokovi-
ce máme stále co návštěvníkům 
galerie nabídnout. A za to bych 
jim chtěl moc poděkovat. Stejně 
tak se nám daří rozjíždět nové vý-

stavy i v prostorách BESEDY, takže 
věřím, že již na podzim uvítáme 
tradiční výstavu Salón, včetně křtu 
nového kalendáře. A už také při-
pravujeme i podzimní kurzy. Ty le-
tošní prakticky vůbec neproběhly, 
takže jsme lidem vraceli kurzovné. 
Nicméně s lektory jsme v kontak-
tu, takže na podzim se mohou 
lidé těšit nejenom na oblíbenou 
jógu, ale také chystáme i nějaké 
novinky. V tuto chvíli bych ale ještě 
nechtěl předjímat, protože stále 
probíhají jednání. Všechny infor-
mace budou včas zveřejněny jak 
na stránkách Otrokovické BESEDY, 
tak i v Otrokovických novinách 
a informace budou i u kolegyň  
v Turistickém informačním centru.  

Kromě této činnosti spadá pod 
BESEDU ještě cestovní ruch a pro-
pagace. Tedy opět odvětví, které 
bylo také silně zasaženo pandemií. 

Co v tomto směru BESEDA dělá, aby 
se město ještě více zviditelnilo a ožil 
tento region?
Cestovní ruch po dohodě  
s městem máme ve své gesci od  
1. 1. 2020. Samozřejmě i tuto ob-
last v loňském roce výrazně zasáhla 
pandemie. Nicméně přesto jsme  
i zde udělali alespoň prvotní 
drobné kroky. Soustředili jsme 
se především na sezonní turis-
tické centrum, které se nachází  
v přístavišti. Zde je největší poten-
ciál oslovit návštěvníky, kteří okolo 
projíždějí po cyklotrase kolem řeky 
Moravy. Umístili jsme tam servisní 
cyklostojan, personál TIC zdarma 
nabízí další nářadí k seřízení kol  
a také tam nabízíme řadu nových 
atraktivních suvenýrů včetně ná-
pojů od místních producentů. Dále 
jsme prezentovali město v září na 
novém veletrhu cestovního ruchu 

v Luhačovicích. V letošním roce 
také připravujeme řadu novinek. 
Chceme postupně renovovat 
informační tabule týkající se his-
torie města a také chceme umístit 
další nové informační panely na 
území města. Další novinka bude 
v oblasti budování místních tu-
ristických stezek, které, věřím, že 
potěší jak občany Otrokovic, tak 
jejich návštěvníky. 

Mám na vás poslední otázku. 
Myslíte si, že se kultura obecně 
vrátí do původních kolejí, nebo už 
nebude nic jako dřív?
To je těžká otázka. Já osobně si 
myslím, že úplně do těch starých 
kolejí se asi nevrátí. Podle mě 
spousta věcí, které jsme dříve 
brávali tak nějak automaticky, se 
změní. Jenom doufám, že ne nato-
lik, aby to opět negativně ovlivnilo 
kulturu. Šárka Šarmanová

Návštěvníci kvítkovického hřbi-
tova nyní mají ztížené podmínky 
pro parkování i vstup do areálu. 
V současné době v daném místě 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce a je 
nutné respektovat aktuální dopravní  
i ostatní značení. Toto omezení po-
trvá přibližně do konce června.

„Rádi bychom veřejnost požádali  
o dodržování parkování na vy-
značené odstavné ploše  pro 
automobily na jihozápadě hřbi-
tovního areálu. Není možné od-
stavit automobil při okraji silnice 
u hřbitova na ulici Bří Mrštíků, kde 
tato vozidla brání plynulosti do-
pravy a zároveň omezují nájezd  
a výjezd vozidel stavby,“ uvedl Jakub 
Tesař z odboru rozvoje města, který 
má stavbu na starosti. 

V rámci rekonstrukce prosto-
ru parkoviště je plánována i nová 
zastávka městské hromadné do-
pravy s přístřeškem. Přechodně 
zbudovaný nástupní a výstupní 

ostrůvek se posunul přibližně  
o 100 metrů blíže ke Kvítkovicím  
a z něj navazuje provizorní panelový 
chodník a pěšina ke středovému 
vstupu do hřbitovního areálu. 

Hlavní brána hřbitova je proto 
po dobu rekonstrukce uzavřena.  
K přístupu lze využít již zmíněný 
provizorní chodník navazující na 
autobusovou zastávku a zároveň 
na stávající chodník od Kvítkovic. 
Další vstup do areálu je možný  
z dočasného parkoviště s příčným 
stáním na jihozápadě areálu. „Upo-
zorňujeme i na možnost vytočení 
automobilu u bočního vjezdu  
k pietní síni, není tak nutné opouštět 
dočasné parkoviště couváním do 
hlavní silnice,“ sdělil dále Jakub Tesař.

Veškeré náhradní trasy jsou 
řádně označeny. „Apelujeme na ná-
vštěvníky, aby dodržovali všechny 
obchozí a náhradní trasy a tím maxi-
málně snížili hrozbu újmy na zdraví  
a majetku,“ upozornil  Tesař.  (pas)

Za loňský rok zvládli obyvatelé Otro-
kovic vytřídit přes 940 tun odpadu. 
Pomáhají tak šetřit životní prostředí 
a přispěli tímto způsobem za minu-
lý rok téměř 2,5 milionu korun do 
rozpočtu města. Finanční odměnu 
získává město za tříděný odpad od 
společnosti EKO-KOM.

„Finanční prostředky se použijí 
například na zlepšení systému sbě-
ru odpadů ve  sběrných dvorech,“ 
uvedl Jaroslav Dokoupil, vedoucí 
ekonomického odboru. V Otrokovi-
cích jsou sběrná místa přizpůso-
bena na třídění papíru, plastu, skla  
a nápojových kartonů. Ve sběrných 
dvorech je možné odevzdat i kovy  
a použité kuchyňské oleje. 

Loni bylo díky recyklaci a vy-
užití papíru, plastů, skla, kovů, 
nápojových kartonů a dalších ko-
modit v rámci tříděného sběru  
a využití odpadů v systému EKO-
-KOM uspořeno na 22,4 milionu 
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik  
v průměru spotřebuje za rok více než 
344 domácností. V případě tolik dis-
kutovaného globálního oteplování 
přispěl systém tříděného sběru a vy-
užití odpadů EKO-KOM ke snížení 
emisí o 942 276 tun CO² ekvivalentu.

„Děkujeme, že myslíte na životní 
prostředí a třídíte odpad,“ uvedla 
Anna Pšejová, vedoucí odboru život-
ního prostředí Městského úřadu Ot-
rokovice.  (red)

Hlavní brána hřbitova je dočasně uzavřena

třiďte odpad! Má to smysl
Výletní loď Morava i další větší 
lodě nemohou zajíždět do otro-
kovického přístaviště. Důvodem 
je havarijní stav lávky pro pěší  
v Napajedlích. Informaci potvrdil 
také Státní plavební úřad. Toto 
omezení prozatím platí dva mě-
síce.  

Odbor správy majetku Měst-
ského úřadu Napajedla rozhodl 
21. května zcela uzavřít provoz   
na lávce pro pěší Napajedla – 
Chmelnice z důvodu zjištění na-
rušení ocelových lan pro svislé 
zatížení lávky. 

Toto poškození je po - 
dle napajedelského úřadu tak 
rozsáhlé, že bylo nutné z bez-

pečnostních důvodů přistou-
pit k jejímu uzavření. „Plav-
bou plavidel s posádkami pod 
touto lávkou by mohlo dojít  
k vážnému ohrožení bezpečnosti 
plavebního provozu a hrozí ne-
bezpečí z prodlení,“ informuje 
dále Státní plavební správa.

Výletní loď Morava, která po-
prvé vyplula 6. června, proto ne-
může, stejně jako jiné větší lodě, 
zajíždět až do Otrokovic. „Pro 
nás to znamená, že loď pojede 
ve směru Spytihněv–Napajedla 
Pahrbek a Napajedla centrum. 
Tam se před mostem otočí a jede 
zpět,“ vysvětlila kapitánka lodi 
Adéla Hampalová.   (šar) 

kvůli uzavření lávky neplují lodě do Otrokovic

vĚDĚLi JStE, ŽE...?

I když je to možná dnes těžko uvěři-
telné, Baťov byl na konci třicátých let 
vyhledávaným místem pro rekreaci. 
Kvalitní ubytování na vybaveném 
Společenském domě, moderní město 
plné zeleně blízko přírody lákalo nejen 
obyvatele Zlína. Na Baťov jezdili ná-
vštěvníci z celé republiky. Kousek od 
dnešní Moravní lávky bývalo říční kou-
paliště. Jednalo se dokonce o největší 
koupaliště na Moravě a nacházela se 
u něj písečná pláž. Ze Zlína k němu jez-

dila i speciální linka, a to za 2 koruny. 
Později se zprovoznilo i koupaliště na 
Baťově, které projektoval architekt Vla-
dimír Karfík. Jeho slavnostního otevření 
se 17. července 1938 ujal šéf závodů 
 J. A. Baťa. Ten si také údajně sám vy-
zkoušel skluzavku. Koupaliště bylo na 
svou dobu velice moderní, protože se 
zde voda čistila jak mechanicky, tak  
i chemicky. Dvojče ikonické skluzavky 
stálo i ve Zlíně, dnes už je ta otrokovická 
unikátem.  Zdroj: Ať žije Baťov

Vstupné na koupaliště bylo pro dospělého 1,50 K, děti platily 50 haléřů.
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PŘIPRAVUJEME: 28. 8. SRPNOVÁ NOC ŠTĚRKOVIŠTĚ – AVENTIS + INFINITY, 29. 8. NÁMĚSTÍ 2021 – KOUŘOVÁ CLONA + KOCHTA BAND

OTROKOVICE NA ÚSVITU DĚJIN
Klub přátel historie města Otrokovice srdečně zve všechny zájemce 
k návštěvě výstavy o nejstarší otrokovické historii, kterou připravil 
u příležitosti 880. výročí první písemné zmínky o naší obci. Výstava 
mapuje jeden veřejnosti méně známý archeologický objev v blízkém 
sousedství města, s nímž se budete moci seznámit a prohlédnout si 
i další zajímavé exponáty ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně. Nad výstavou převzala záštitu starostka města Hana Večerková. 

MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ 
VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA  

HOBBY BURZA

V pořadí již 53. setkání milovníků hmyzu, pavouků a plazů se koná 
v prostorách Otrokovické BESEDY. K vidění budou mimo jiné i nejkrás-
nější druhy motýlů a brouků naší planety. Akce je doplněna o bohatý pro-
gram pro celou rodinu. Děti v doprovodu rodičů mají vstup volný.

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

22. 6.
–

15. 8.

sobota

10. 7.
9–13 hod.

neděle

11. 7.
8–13 hod.

vstupné
30 Kč
děti do 6 let 

ZDARMA

vstup

volný

vstup

volný

OTROKOVICKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
Třídenní venkovní akce pod širým nebem pro celou rodinu. Program 
v parku před Hotelem Baťov – Společenský dům, v Kvítkovicích u kostela 
sv. Anny a na modelářském letišti Bělov. Vystoupení známých i regionál-
ních kapel a hostů, dětský program, folk-blues-country paráda, dechová 
hudba. Pestrý program doplní dvoudenní Gastrofestival v parku, v pořa-
dí druhý ročník. OLS 2021 pořádá Otrokovická BESEDA ve spolupráci 
s městem Otrokovice za podpory Zlínského kraje. Podrobný program na 
FB a webu Otrokovické BESEDY, v TIC a na bannerech ve městě...

23. 7.
–

25. 7.

vstupné
60 Kč
děti do 6 let 

ZDARMA

velký sálprostory 
BESEDY

prostory 
BESEDY

Městská 
galerie

open
air

Hobby Otrokovice pořádá akci:

Hobby Otrokovice pořádá akci:

PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00, SO 8.00–12.00
Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

PROGRAM | červen/červenec

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

6. ROČNÍK LETNÍHO CYKLU KONCERTŮ NA NÁMĚSTÍ PŘED BESEDOU

GAIA / ZÁŘÍ
Další koncert cyklu Náměstí 2021 připomene dnes již legendár-
ní otrokovicko-zlínskou kapelu GAIA. Ta se od počátku orien-
tuje na vlastní tvorbu, několikrát nahrávala ve studiích a vydala 
celkem tři CD – Zbylo jen málo, Ohlédnutí a nejnověji album 
Druhá Múza. Současné obsazení od roku 2020: Bára Havelková 
– zpěv, Vladan Vavruša – sólová kytara, Milan Koplík – basová 
kytara, Libor Školný – bicí a zpěv, Filip Doležal – klávesy a Pavel 
Martinka – kytary. 
Druhá část pohodového koncertního odpoledne bude patřit 
kapele Září. Zlínská alternativně pop-rocková parta se dala do-

hromady r. 2018 na půdorysu rozpadlých zlínských skupin Suk 
Volok a Kula Pikle. ZÁŘÍ hraje kytarovou muziku s českými 
texty, inspirovanou oblíbenci � e Cure, Radiohead, Tata bojs 
a dalšími... V únoru 2020 vydalo album 4EP, v květnu 2020 přišel 
na svět videoklip Strange Love, který vytvořili zlínští animátoři 
Martin Živocký a Anna Bačůvková. ZÁŘÍ hraje ve složení: Lukáš 
Seďa (Suk Volok, Prázdné Obaly) – zpěv, kytara, Pavel Jordán 
(Kula Pikle, Nšo-či, Divoký srdce) – kytara, Rudy Dwornik (Ti-
p-Top Q, Motus, Čuňaski) – baskytara, vokály, Michael Šimůnek 
(Kula pikle, Hudba Praha, Divoký srdce, Nšo-či) – bicí, vokály.

NEDĚLE

27. 6.
16.30 hod.

NÁMĚSTÍ 2021
Regionální kapely zahrají vždy v neděli od 16.30 do 20 hod., vstup volný
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MATKY čtvrtek

 24. 6.
19.00

Česko 2021, komedie, romantický, 

95 min.

KINOSÁL 

130 Kč
NEVHODNÉ PRO  

DĚTI DO 12 LET

KINO ČERVEN / SRPEN

ŽENSKÁ POMSTA
sobota
21. 8.
21.00 Česko 2020, komedie, 88 min.

vstup 
volný

NEVHODNÉ PRO 
DĚTI DO 12 LET

MEKY sobota

 7. 8.
21.00

Česko, Slovensko 2020, 

dokumentární, 80 min.

vstup 
volný
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ
LETNÍ KINO
v přístavišti

PŘIPRAVUJEME KINO ZÁŘÍ:Ubal a zmiz, Gump - pes, který naučil lidi žít, Večírek, Zátopek, Není čas zemřít, Karel

UPOZORNĚNÍ! Promítání se koná pouze za příznivého počasí. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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SPOLEČENSkÁ kRONikA

Dne 10. května uplynulo 6 smutných let od úmrtí naší mi-
lované maminky, paní Miloslavy kARLÍkOvé. S láskou 
vzpomínají synové Lukáš a Stanislav.

Dne 23. května uplynulo 9 smutných let od úmrtí pana 
Františka kRÁtkéHO. Stále vzpomínají dcera a syn s ro-
dinami.

Dne 1. června uplynul již rok, kdy nás navždy opustila 
ve věku nedožitých 90 let naše  maminka, paní Milena  
křupalová. Vzpomínají syn Pavel a dcera Jindra s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 2. června uplynulo 6 let, co nás opustila naše maminka, 
paní věra MAJDOvÁ. S láskou stále vzpomínají dcery Mile-
na a Marta s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou. 

Dne 3. června uplynuly 2 smutné roky, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Alois MikEŠ.  
S láskou v srdci vzpomínají manželka Danuše a synové Pavel 
a David s rodinami.

Dne 3. června uplynulo 5 let od úmrtí pana Bohuslava 
MARtiNcE. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn  
s rodinami.

Kdo žil v srdcích, nezemřel, jen odešel do stínu. Dne  
4. června jsme si připomněli 75. narozeniny a 5. výročí úmrtí 
paní Naděždy PERÚtkOvé. Za tichou vzpomínku děkují 
dcery Marcela a Markéta s rodinami. 

Dne 5. června uplynuly 3 smutné roky od úmrtí naší 
milované manželky, maminky a babičky, paní Jany  
DOHNALOvé. S láskou vzpomíná manžel a synové s ro-
dinami.

Dne 5. června uplynuly 3 roky od úmrtí naší maminky  
Jiřinky tRUNkÁtOvé. S láskou vzpomínají dcery Jiřina  
a Věra s rodinami. Děkujeme všem, co si vzpomenou s námi.

Dne 8. června by oslavil své narozeniny pan František 
SMĚtÁk. Děkujeme všem, co ho znali, za tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomíná manželka Anna, dcera Jana a syn Michal 
s rodinami. 

Dne 13. června tomu bylo už 15 let, co ve svých 94 letech 
naposledy vydechla naše milovaná babička LOLiNkA  
ŘEZNÍČkOvÁ. Za všechny, co ji měli rádi, s láskou vzpomí-
nají vnuci Gustav a Jan s rodinou.

Dne 16. června uplynulo 10 let, kdy odešel od všech, které 
měl rád a kteří měli rádi jeho, pan Zdeněk HRBÁČEk. Stále 
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál. 
Dne 17. června uplynulo 7 smutných let, kdy nás opustila 
maminka, babička Helena JAvOŘÍkOvÁ. S láskou vzpo-
míná manžel, vnučka, dcera.

Kytičku květů Ti můžeme jen na hrob dát a se slzami v očích 
vzpomínat. Dne 18. června vzpomínáme 6. výročí úmrtí 
pana tomáše ŽELEZNÍkA. S láskou vzpomíná manželka  
a děti s vnoučaty.

Kdo v srdci žije – neumírá. Dne 19. června uplyne 1. smutný 
rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, pan Ludvík GLOSER. Vzpomínají manželka, děti 
a vnoučata. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 19. června by oslavil 70. narozeniny pan Stanislav 
kRÁLÍk.  1. srpna uplyne rok, kdy nás náhle a nečekaně 
opustil.  S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, dcera 
Kateřina a syn Stanislav s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpo-
meňte, prosím, s námi.
 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v na-
šich srdcích žijí dál. Dne 19. června uplynou 3 roky, co 
nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan 
Zdeněk tOMAŠtÍk. S láskou vzpomíná manželka a děti  
s rodinami.

Dne 21. června uplyne 1. smutný rok, kdy nás opustil náš 
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan václav 
BEDNAŘÍk. S láskou vzpomíná manželka a dcery  Alena, 
Dagmar a Vendula s rodinami.

Dne 22. června uplyne 16 let, co nás opustila naše dcera 
Markéta vAvRUŠOvÁ. Dne 23. června by se dožila 44 let. 
Stále vzpomínají rodiče a bratr s rodinami.

Dne 22. června si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí 
pana Radka DUDy. Vzpomínají kolegové z Otrokovické 
BESEDY.

Dne 27. června uplyne rok, kdy nás navždy opustila paní 
Bohumila ZLÁMALOvÁ, milovaná manželka, maminka, 
babička, prababička. S láskou vzpomíná manžel, synové 
Jiří a Luděk s rodinami.

Dne 27. června si připomeneme 4. výročí úmrtí naší ma-
minky, babičky a prababičky, paní Zdenky JURÁkOvé.  
S láskou stále vzpomíná dcera s celou rodinou.

Před rokem, dne 30. června, odešel navždy pan Josef  
SOcHA. Kráčel zlehka a přece zanechal v našich životech 
hlubokou stopu. Odešel kamsi a zůstal navždy v nás. Ti, které 
milujeme, nikdy neodcházejí úplně. A náš smutek je cena, kte-
rou platíme za to, že byli nerozlučnou součástí našeho života. 

Vzpomeňte s námi. Manželka a dcery s rodinami

Dne 1. července uplynou tři smutné roky, kdy nás navždy 
opustil skvělý člověk, pan František MikEŠ. S láskou vzpo-
mínají manželka Ludmila, syn Miroslav a dcera Jitka s rodi-
nami. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
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iNZERcE

UPOZORNĚNÍ!
Další číslo Otrokovických novin vychází 13. srpna. Uzávěrka podkladů do rubriky Společenská kronika je 31. července 2021.

Základní cena za zveřejnění je 200  (a více, dle délky textu) Kč vč. DPH/osoba. 
Podklady a platby přijímá:  TIC: Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103. 
Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat e-mailem na: redakce@otrokovickenoviny.cz
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Pozvánka na slavnostní obřad 
vsypu ostatků spoluobčanů, 

který se koná

v pátek 24. září 2021
začátek v 15 hodin

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

Případní zájemci o vsyp se mohou přihlásit v kanceláři PIETY 
nejpozději do 10. září 2021.

na hřbitově v Otrokovicích-Kvítkovicích

přijmou do pracovního 
poměru pracovníky – 

nástup dle dohody – na ná-
sledující pracovní pozice:

ZAHRADNicE
Požadavkem je vyučení a praxe  
v oboru. 

MALÍŘ - NAtĚRAČ
Požadavkem je vyučení a praxe  
v oboru. 

SPRÁvcE SBĚRNéHO DvORA 
– ul. Nábřeží
Zkrácený pracovní úvazek – 
vhodné zejména pro důchodce.

Zájemci o pracovní místo se mohou 
hlásit u Ing. Pavelcové telefonicky: 
577 922 329, 603 159 744, e-mailem – 
mzdy@tsotrokovice.cz  nebo osobně 
v sídle společnosti v době 6 –14 hod. 
Osobní schůzku je nutné si vždy pře-
dem sjednat telefonicky.

Dne 7. května oslavil náš výjimečný manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček Josef kUJAN 98 let. Je jedinečný ve svém optimismu, síle  
a radosti ze života. Je oporou, kamarádem, kterého si vážíme a na něhož 
je spolehnutí.  Za lásku a péči děkují, pevné zdraví a stálou svěžest přejí 
manželka Marie, dcera Jitka, vnuci Richard, Dušan, Tomáš, manželka  
a družka vnuků Lenka a Adriana, pravnuci Jiří, Simonka, Matýsek, To-
mášek a Stellinka.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 11. června jsme Petru MENŠÍkOvOU a Andreu JANDÁkOvOU- 
-PROcHÁZkOvOU přivítali v plné síle přátelského kolektivu mezi 
dlouho očekávané čtyřicátníky. Děkujeme jim za příjemně strávené 
chvíle (nejenom u stolu). Kolektiv zaměstnanců OB

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

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
tel.: 571 118 103

• Předprodej a rezervace vstu-
penek na kulturní akce Otrokovické  
BESEDY i jiných pořadatelů  

 Hledám rodinný dům, může být 
i k rekonstrukci.  Zahrada pokud 
bude, je výhodou. Děkuji za na-
bídky. tel.: 737 436 102

Prosím nabídněte ke koupi byt. 
Hledám nejlépe 2+1 nebo 3+1.
Děkuji. tel.: 737 671 881

Sběratelé turistických známek 
se mohou zaradovat. Zbrusu 
nová dřevěná známka s motivem 
Společenského domu z Otro-
kovic může obohatit jejich sbírku. 
Jedná se o exkluzivní sběratel-
ský kousek s evidenčním číslem 
1818. K dostání je od 2. června  
v Turistickém informačním cent-
ru v budově Otrokovické BESEDY,  
i  v přístavišti, za cenu 40 korun.

Turistická známka může sloužit 

rovněž jako suvenýr z cest. Nově 
je její součástí QR kód, tzv. audi-
obedekr. Tento hlasový průvod-
ce po České republice odvypráví  
z mobilního telefonu příběh dané-
ho turistického známkového místa. 
Dřevěné kolečko je doplněno samo-
lepicí turistickou známečkou. Lidé ji 
mohou využít k nalepení do deníku, 
na pohlednici či do katalogu osobní 
sbírky, také na rám jízdního kola či 
na hole pro nordic walking.

O tom, zda bude číslovaná 
známka vydána, hlasuje veřejnost. 
„O číslované sběratelské turistické 
známky jsme ze strany návštěvníků 
v loňském roce zaznamenali velký 
zájem. Proto jsme ji pro letošní rok 
poprvé v historii města nechali vy-
robit. Motivem je Společenský dům, 
což je nejvýznamnější architekto-
nická památka Otrokovic. Výroba 
musela projít schvalovacím proce-
sem a ne každému žadateli se po-
daří známku získat. Proto jsme rádi, 
že se nám ji podařilo vydat. V bu-
doucnu plánujeme další novinky,“ 
uvedl jednatel Otrokovické BESEDY 
Filip Pastuszek.

Společenský dům je perlou 
baťovské architektury a v Otrokovi-
cích je jedinou kulturní památkou. 
Tato funkcionalistická stavba po-
chází z dílny architekta Vladimíra 
Karfíka. Jedná se o čtyřpodlažní 
budovu tvaru třílisté vrtule a je 
nejcennějším objektem ve městě.

Číslované turistické známky 
označují historicky, geograficky či 
kulturně významné body v krajině 
České republiky.  (pas)

Otrokovice mají novou turistickou známku

S číslem. Novou turistickou známku  s číslem 1818  lze koupit v Turistickém  infor-
mačním centru.  Foto: Martina Fojtíková
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Když se spojí síly, výsledek 
nemůžeme ohodnotit jinou 
známkou než výbornou. Ne 
jinak tomu bylo při spolupráci 
ZŠ Mánesova a SPŠ Otrokovice. 
Společně připravujeme projek-
tové dny pro žáky školní dru-
žiny v rámci projektu zjedno-
dušeného financování MáŠA 
II, který je spolufinancován 
Evropskou unií.

Naše družinové projektové dny 
jsou zaměřeny na zásady správné-
ho stolování. Děti se díky nim se-
známily nejenom s etiketou a do-
držováním hygienických návyků, 
ale také si samy připravily lahodné 
pokrmy. Protože na projektových 
dnech musí spolupracovat od-
borník z praxe, nejenom paní 
vychovatelky, požádali jsme  
o pomoc paní Oldřišku Benešovou, 
která pracuje na SPŠ jako učitelka 
odborného výcviku oboru kuchař-
číšník. Průmyslová škola nám pro-
půjčila své cvičné kuchyňky, kde 
se během patnácti měsíců deset 
projektových dnů odehrálo. Téma 
bylo vždy zaměřeno podle roční-

ho období, tudíž se děti seznámily  
i s lidovými tradicemi a zvyklostmi. 
Pokaždé byla žákům promítnuta 
prezentace, kde se dozvěděli rozdíl 
mezi slovy stolování a stolničení, 
ukázali si založení stolu pro běžné 
stolování i založení slavnostní 
tabule. Dále si vyzkoušeli správné 
odkládání příborů, složili si ubrou-
sek a vymysleli vlastní menu. 

Třešničkou na dortu celého 
projektového dne pro každou 
skupinu žáků bylo uvaření nebo 
upečení pochutiny, kterou si na 
závěr na vlastnoručně krásně  
a podle všech pravidel prostřeném 
stole snědli. Reakce dětí byly velmi 
pozitivní. Emička o celém dni řek-
la, že to bylo „suprácké“. Gábinka 
vše ohodnotila slovy „to byl můj 
nejlepší den“ a Jirka při odchodu 
utrousil poznámku „škoda, že to 
není každý týden“. 
 Helena Benešová,
 vychovatelka školní družiny

Projektové dny na Mánesce: děti  
pronikly do etikety i základů stolování

reg.č. projektu: 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015182 

Před covidem. Družinové projektové dny se na Mánesce odehrávaly během 
uplynulých patnácti měsíců.   Foto: archiv ZŠ Mánesova

I v této nelehké době mimo-
řádných opatření se ZŠ T. G. Ma-
saryka Otrokovice stejně jako  
v předchozích letech zapojila do 
celostátní soutěže „Zdravá 5“, kte-
rou pořádá Nadační fond Albert.

Do soutěže, která probíhala 
od února do května, bylo možné 
přihlásit týmy z různých ročníků. 
Úkolem bylo vymyslet a připravit 
zdravou svačinku, která bude 
nutričně vyvážená, dodá energii 
a bude obsahovat zeleninu nebo 
ovoce. Současně zapojit fantazii  
a kreativitu, vše vyfotit a společně 
s receptem odeslat na uvedené 
kontakty. Byla to výzva pro 
všechny žáky, kteří rádi vaří  
a ochutnávají zdravé dobroty. 

Za naši školu celkem soutě-

žilo 5 týmů žáků druhé, třetí  
a osmé třídy. Velkým překvapením  
a pochopitelně i radostí bylo 
vybojované 3. místo v kategorii 
1. stupeň ZŠ. Krásné umístění si 
vyvařila žákyně 2. B, která porotu 
zaujala svým unikátním receptem 
na zdravé zeleninové karbanátky.

Týmy, které se na první tři místa 
neprobojovaly, nemusí smutnit.  
I na ně čeká malá odměna za sna-
hu a účast v soutěži.

Letošní dosažená umístění jsou 
vzhledem k nejednoduchým pod-
mínkám v průběhu soutěže o to 
cennější!

Všem zúčastněným týmům moc 
děkujeme a výhercům gratuluje-
me!  Hana Úlehlová,
 ZŠ T. G. Masaryka

Robotika začíná být realitou na 
českých školách. Není tomu jinak 
ani na ZŠ Trávníky. Stává se čím dál 
častěji, že v hodinách informatiky 
nesedíme u počítačů, ale progra-
mujeme na chodbách malé robo-
tické hračky Ozoboty. Proč ne ve 
třídě? V době distanční výuky nám 
zaplnily chodby makety radnice, 
paneláků a jiných důležitých ob-
jektů našeho města. 

Vše nevzniká náhodou. V roce 
2019 jsme se zapojili do projektu 
města Otrokovice. V rámci skupiny 
„kreativci“ byl vytvořen plán pro 
rozvoj kreativity našich dětí pomo-
cí aktivit s robotickou hračkou Ozo-
bot. V současné době začínáme 
sbírat, i přes „covidovou“ nepřízeň, 
plody naší práce. Díky projektu 
města máme nyní k dispozici 6 ro-
botických hraček – Ozobotů.

Ozobot sám o sobě není zce-
la úplně novou věcí. Objevil se 
poprvé v Americe v roce 2014  
a v témže roce se o něm psalo  
i u nás. Základními principy jsou 
pohyb, světelné a zvukové efek-
ty. Je ideální „hračkou“, která 
umí v dětech probudit zájem  
o programování. Využívá se na 

základních, středních i vysokých 
školách. Důležitým aspektem je 
důraz na spolupráci, hledání ře-
šení, demonstrace jevů či hledání 
problémů. Nejdůležitější je však 
příběh, který k nim vytváříme. Děti 
příběh stále obohacují a rozšiřu-
jí podle toho, jak jsou pokročilé  
v programování. Ozobotovi kres-
líme čáry s barevnými kódy nebo 
pomocí iPadů a aplikace Ozobot 
nahráváme programy. Časem k nim 
přistupujeme spíše jako k domácím 
mazlíčkům. Záznam jedné z aktivit 
je dostupný na www.zsotrtrav.cz

Co nás ještě čeká v rámci projek-
tu? Především se těšíme na „ozobo-
tí módní přehlídku“, kdy si Ozoboti 
obléknou oblečky vytvořené dětmi 
na distanční výuce a budeme je 
učit chodit jako modelky. Na příští 
školní rok máme již připravený scé-
nář divadelní hry, kterou se Ozo-
boti, samozřejmě s naší pomocí, 
naučí. Kostýmy opět vytvoříme  
v hodinách výtvarné výchovy  
a určitě použijeme i 3D tisk. Pozve-
me vás poté na online premiéru, 
tak nám držte palce již teď, ať se 
vše povede.  Šárka Schlichtsová,

 ZŠ Trávníky

Robotika na trávníkách s papírem i s iPady

Při práci. Ozobot umí v dětech probudit zájem o programování.  Foto: ZŠ trávníky

Druhačka oslnila porotu zdravou svačinkou
Digitální technologie zabírají v na-
šem životě velmi důležité místo, 
proto je digitální gramotnost velmi 
důležitá. Ne vše, co si na netu přečte-
me, však musí být pravda. Aby děti 
zvládly nástrahy internetu co nejlépe 
a také kvůli zpestření distanční výuky 
jsem využila nabídku zlínské krajské 
knihovny  na besedu na téma BACHA 
NA FAKE NEWS. Žáci 6. ročníku se tak 
blíže seznámili s pojmy fake news, 
hoax, dezinformace, trolové, elfi  
a řadou dalších. Již dříve žáci tyto po-
jmy vyhledávali na internetu, takže 
se velmi dobře zapojovali do diskuze 
s paní lektorkou, za což je velmi po-
chválila. Na závěr si děti mohly samy 
vyzkoušet „tipovat“, co je a co není 
fake news a šlo jim to docela dobře. 
 Blanka Michnová
 ZŠ T. G. Masaryka

Bacha na fake news 

Drahomír Plšek,

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

SERviS A MONtÁŽ
PLyNOvýcH kOtLŮ

tel.: 777 052 866
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OtROkOvické NOviNy

Jak se zlínské divadlo znovu 
vrací po dlouhém uzavření do 
běžného života? 
Vracíme se plní energie a sil. Pra-
covali jsme dost tvrdě na tom, 
abychom nyní mohli předvést 
tu nejlepší kvalitu. Na červen na-

bízíme bohatý program, venku 
i uvnitř, najdete ho na našem 
webu. 

Diváci možná teď nevědí, co 
můžou od divadla očekávat. Ně-
kteří měli loni předplatné, nevi-
děli však všechna představení  
a nyní jsou na vážkách, co dál. 
Co byste jim doporučil?
Aby to bylo fér, vracíme podíly 
za neodehraná představení a na-
bízíme ke koupi nové, se dvěma 
muzikály. Cílem je mít v září čistý 
stůl. 

Repertoár zlínského divadla 
byl vždy velmi pestrý. Jaká se-
zona čeká diváky od září?
Chystáme původní hru o slivovici. 
Dva muzikály. Současnou kome-
dii. A slavný příběh o lásce – Pýchu  
a předsudek. 
 více na www.divadlozlin.cz.

Ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek: 
vracíme se plní energie a sil In
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Střední průmyslová škola Otrokovice 
hostila v pátek 11. června konferenci 
projektu Enersol 2021, jejíž součástí 
bylo krajské kolo soutěže. Toho se 
zúčastnili studenti ze čtyř středních 
škol Zlínského kraje. Připravili si 
dvanáct  prezentací, rozdělených do 
tří kategorií, jejichž prostřednictvím 
představili výsledky svých projektů. 

Odborná porota ocenila v ka-
tegorii E + Praxe Matěje Bělohlávka, 
Štěpána Čecha a Jana Kočendu ze 
Střední průmyslové školy Otrokovi-
ce a Františka Bolcka a Štěpána So-
lanského ze Střední odborné školy 
Josefa Sousedíka Vsetín. V katego-
rii E + Inovace byli oceněni Matěj 
Horsák a Tereza Tesařová rovněž ze 
Střední průmyslové školy Otrokovi-
ce a Michal Jurčík ze Střední školy – 
Centra odborné přípravy technické 
Kroměříž. V kategorii E + Populariza-
ce byl oceněn Martin Hanáček ze 
Střední školy průmyslové, hotelové  
a zdravotnické Uherské Hradiště. 

Tito žáci postupují dále do celoná-
rodního kola soutěže, které se usku-
teční v září v Praze. Studenty přišla 
pozdravit i starostka Otrokovic Hana 
Večerková. „Město Otrokovice zřizuje 
tři základní školy a já mám velkou 
radost, že  si každoročně   volí  pro 
své budoucí povolání obory, které 
nabízí Střední průmyslová škola Ot-
rokovice.  Je to také díky tomu, že 
naše základní školy jsou vzájemně 
propojeny a spolupracují se střední 
školou v oblasti polytechnického 
vzdělávání. Velkým přínosem je 
praktická výuka v Experimentáriu, 
které nemá ve Zlínském kraji, ale také 
v celé ČR obdoby,“ sdělila starostka.

Enersol je národní program pod-
porovaný ministerstvem životního 
prostředí, jehož cílem je zahrnout 
témata obnovitelných zdrojů ener-
gií, úspor energií a snižování emisí 
v dopravě do školních vzdělávacích 
programů.  Jana cenková,
šéfredaktorka krajských portálů  Zkola.cz

Letošní Den dětí, který připadl na  
úterý 1. června, jsme oslavili na 
dětském dopravním hřišti v Otro-
kovicích tentokrát v jiném pojetí. 
Počasí bylo nádherné a nejen slu-
níčko přilákalo mnoho dětí. 

Organizace akce byla přizpůso-
bena vládním nařízením, v prosto-
rách dopravního hřiště se museli 
návštěvníci střídat, ale věříme, že 
i tak byli všichni spokojeni a akci 
si užili. 

Děti plnily různé pohádkové úko-

ly, například trefovaly loupežníky, 
ulupovaly perníčky z perníkové 
chaloupky, vlkovi brousily jazyk  
a také skákaly na trampolíně. Před 
dopravním hřištěm měli všichni 
možnost zakoupit si občerstvení, 
cukrovou vatu, balonky, jezdit na 
ponících nebo se nechat tetovat 
metodou air brush. 

Program na akci byl pestrý  
a jsme rádi, že jsme opět mohli vi-
dět dětské úsměvy. Jana Bárová,
 DDM Sluníčko Otrokovice

Spokojené. Děti  také plnily různé pohádkové úkoly.    Foto: DDM Sluníčko

Den dětí ve Sluníčku byl přímo pohádkový

Internet je v dnešní době ne-
dílnou součástí života každého 
z nás, je tedy potřebné zaměřit 
prevenci i do kyberprostoru, 
kde probíhá nemalá část lidské 
komunikace a interakce. Roz-
sáhlý projekt naší školy ,,Bez-
pečně na internetu“, na který 
jsme získali finanční podporu 
od Zlínského kraje, je zaměřen 
na primární prevenci spojenou 
s rizikovým chováním v oblasti 
využívání internetu a sociálních 
sítí.

Díky tomuto projektu v měsíci 
květnu proběhl na naší škole pre-
ventivní program ,,Hustej net“, kde 
se žáci 4. a 5. ročníku seznámili 
zábavnou formou s možnými ná-
strahami internetu. Prostřednictvím 
interaktivních her si žáci vyzkoušeli, 
jaká rizika se mohou skrývat např. 
pod neznámými profily na soci-
álních sítích nebo pod přidáváním 
nevhodně zvolených fotografií či 
příspěvků na internet.

Na konkrétních příkladech pak žáci 
hledali prostřednictvím dramatizace 
možná řešení problémových situací, 
se kterými se mohou na internetu 
setkat, případně jak jim předcházet.  
Poté se zamýšleli nad pravidly bez-
pečného využívání internetu.

Žáky tato interaktivní forma pre-
ventivního programu velmi bavila.
Děkujeme Sdružení D, z. ú., které 
nám tento přínosný a smysluplný 
program zprostředkovalo.

Projekt ,,Bezpečně na internetu“ 
se zaměřuje i na žáky 2. stupně. 
Nejen v letošním, ale i v příštím 
školním roce proběhne preventivní 
program pro starší žáky, který je za-
měřený na rizikovou komunikaci na 
internetu. Stěžejními tématy bude 
zejména kyberšikana a kybergroo-
ming. Simona Holubová,
 ZŠ T. G. Masaryka

 
PLyNOSERviS - SRNEc

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

Tel.: 604 988 815Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Žáci si zkusili, jaká rizika se mohou 
skrývat na internetu a sociálních sítích

Studenti představili své ekologické projekty

Nácvik. Prostřednictvím modelových 
příkladů hledali žáci řešení problé-
mových situací.  Foto: ZŠ t. G. M.

Ocenění. Všichni žáci postupují do celonárodního kola. Foto: SPŠ Otrokovice
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Informační telefonní linka k oč-
kování proti covid-19 i nadále slouží 
obyvatelům Zlínského kraje. Na čísle  
577 043 770 odpovídají zaměstnanci 
krajského úřadu na dotazy týkající 
se očkování. K němu se aktuálně 
mohou registrovat všichni zájemci 
ve věkové kategorii 16 až 29 let.

Informační telefonní linku zpro-
voznil kraj 16. ledna. Původně slou-
žila především seniorům, kteří si ne-
věděli rady s registrací k očkování. 
Linka je stále využívaná, proto bude 
sloužit zájemcům i nadále. „Aktuálně 
evidujeme přibližně 50 telefonátů 
denně. Dotazy se týkají nejčastěji 
konkrétních očkovacích míst, proto 
jsme provoz linky poupravili. Nyní je 
na lince hlasový automat. Stisknutím 
tlačítka 1 až 8 si volající bude moci 
vybrat konkrétní očkovací místo, na 
kterém vyřídí svůj požadavek nebo 
dotaz. Volba čísla 9 bude určena 
pro dotazy obecného charakteru 
k očkování,“ uvedl Jiří Lučan, kraj-
ský koordinátor pro očkování proti 
covid-19.  (red)

Demence. Slovo, které slýchá-
me stále častěji. Mnohdy pro 
nás má divnou pachuť urážky, 
nadávky, stigmatizace. Avšak 
je to diagnóza onemocnění 
jako každá jiná. Čím to je, co 
přináší takový počet nových 
případů?

Abychom získali ucelený obraz, 
je potřeba se podívat trochu do 
historie. Slovo demence pochází 
z latinského jazyka „de mentia“, 
doslovně přeloženo do češtiny 
„ubývající na duchu či na rozu-
mu“. Již ve druhém století našeho 
letopočtu se užíval termín „chro-
nická senilní demence“. V té době 
byla demence považována za 
onemocnění vysokého věku. Ve 
středověku byly osoby postižené 
demencí těžce perzekuovány, pro-
následovány, mučeny a upalovány 
na hranici. 

V současné době se používá 
nový výraz pro demenci – neu-
rodegenerativní onemocnění. Po-
myslný žebříček vede Alzheime-
rova nemoc, kterou trpí přibližně 
44 milionů lidí na světě. Předpověď 
odborníků hovoří o tom, že do roku 
2050 se počet nemocných téměř 
ztrojnásobí, a to až na 135 milionů. 
V tom samém období by v Česku 
měl počet dosáhnout čtvrt milionu 
nemocných. 

Do podvědomí lidí se vžilo slovní 
spojení demence = Alzheimer, ale 
tak jednoduché to není. Uvádí se, 

že ke vzniku demence přispívá až 
60 dalších chorob. Demence před-
stavuje syndrom, tedy charakteris-
tický soubor příznaků, který může 
mít různé příčiny. Nemusí to být 
jen Alzheimerova choroba, ale tře-
ba i vrozené vady, cévní mozkové 
příhody, AIDS, syfilis, úrazy, toxiko-
manie, alkoholismus a řada dalších. 
Demence je porucha, u které do-
chází k výraznému snížení úrovně 
paměti i dalších rozpoznávacích 
funkcí. Dochází i k poruchám 
vnímání, řeči a schopnost řešit 
problémy, plánovat a organizovat.

Nechceme zatěžovat lékař-
skými diagnózami, diagnostikou 
onemocnění ani následnou terapií. 
Naším přáním je, abyste pochopi-
li, co se s vaší maminkou nebo ta-
tínkem děje, co prožívá a co vy pro 
něj můžete udělat.

Pro lepší vysvětlení i pochopení 
lze onemocnění rozdělit do tří fází 
– lehká demence, středně těžká 
demence, těžká demence.

 Lehkou demenci je složité roz-
poznat. Senioři s lehkým stupněm 
demence mohou fungovat dlouhá 
léta ve známém domácím prostře-
dí a se zažitými každodenními ste-
reotypy, aniž by si kdokoliv všiml 
nějakého problému. Ba ani prak-
tický lékař není schopen odhalit 
problém, protože při prohlídce kla-
de jasné dotazy a senior je schopen 
mu dát adekvátní odpovědi. Tak se 
nemoc plíživě zhoršuje, až se se-
nior zpravidla ocitne v nemocnici. 

Nejčastěji z důvodu chybného užití 
léků, pádu na podkladě dehydrata-
ce nebo z jiné příčiny. Vlivem trau-
matu, ať už fyzického či psychické-
ho, pak propukne onemocnění 
naplno.   Středně těžká demence 
je charakterizována dezorientací 
místem i časem, prohloubením 
poruchy paměti, ztrátou náhledu, 
potížemi se zvládáním domácích 
prací, s hygienou a výskytem zá-
važnějších poruch chování. Je to 
období, které je nejnáročnější v 
péči o seniora. Je nutné zachovávat 
pravidelnost ve všech úkonech, mi-
nimalizovat změny. Stereotyp do-
dává seniorovi jistý pocit bezpečí. 
Pro rodinu to znamená pracovní 
úvazek 24/7. Zde již je vhodným ře-
šením umístění seniora do domova 
se zvláštním režimem (DZR), kde se 
o něj postará zkušený vyškolený 
ošetřovatelský personál.

Těžká demence znamená úplnou 
dezorientaci osobou, časem, 
místem i situací, těžkou poruchu 
paměti, ztrátu motorických stere-
otypů – nedokáže chodit, sám se 
najíst a napít, nedokáže dodržovat 
hygienické návyky, stává se plně 
inkontinentním. Tělo celkově chát-
rá, a i přes dobrou výživu a nutriční 
podporu dochází ke značnému vá-
hovému úbytku. Patrné mohou být 
změny osobnosti, apatie, deprese, 
úzkost, zmatenost, agitovanost, 
agresivita, psychotické syndromy 
– bludy a halucinace. 
 SENiOR, o. p. s.

Každoročně je část výtěžku Tříkrá-
lové sbírky určena na přímou po-
moc potřebným v Otrokovicích 
a okolí. Nyní Charita Otrokovi-
ce prostřednictvím Tříkrálové 
sbírky přispěje skautovi Ondrovi 
na kompenzační pomůcky. Díky 
nim se Ondra bude moct vrátit 
na nohy a do života.

„Loni v září měl náš kamarád  
a člen skautského oddílu Ondra 
– Hobit vážnou autonehodu. Při 
ní utrpěl zranění, která se zdála 
neslučitelná se životem. V prosin-
ci byl propuštěn do domácího 
ošetřování. Jak se brzy ukázalo, 
domácí prostředí a blízkost nej-
bližších Ondrovi velmi pomáhají  
v uzdravení. Ondra teď v domá-
cím prostředí absolvuje druhé 
kolo intenzivní fyzioterapie, kte-
rá přináší velké pokroky a je zřej-
mé, že má potenciál postavit se 
na vlastní nohy,“ přiblížil Ondrův 
příběh jeho kamarád.

Příběh Ondry je klasickým 
případem toho, že výtěžek ko-

ledování jde opravdu lidem, 
kteří to potřebují. Kromě Ondry 
pomohl výtěžek sbírky také dvě-
ma maminkám, které se starají  
o vážně nemocné děti.  

O přímou pomoc může žá-
dat každý, kdo se ocitne v tíživé 
životní situaci. Ve většině pří-
padů se jedná o příspěvek na 
zakoupení zdravotní pomůcky, 
nákup školních potřeb pro děti 
nebo příspěvek na vybavení 
či opravu v domácnosti, a to  
v případě nastalé krizové situace. 
Nikdy není poskytována finanční 
hotovost. 

Letošní Tříkrálová sbírka vynes-
la na Otrokovicku více než tři sta 
tisíc korun, a to i přes fakt, že kvů-
li pandemii neprobíhala formou 
návštěv koledníků. Lidé mohli 
darovat peníze do kasiček anebo 
online formou.

Děkujeme, že pomáháte 
společně s námi! 

 vladana trvajová,
 fundraiser Charity Otrokovice

cO Si Z tOHO vZÍt

• Všímejte si více projevů 
chování vašich rodičů, abyste se 
mohli včas poradit s odborníky.

• Čím dříve je stanovena diagnó-
za, tím dříve může být zahájena 
léčba, která bude mít příznivý 
vliv na kvalitu života a zpo-
malení průběhu nemoci.

• Nebraňte se spolupráci s psy-
chiatrem. Mějte na paměti, že 
bludy a halucinace, které tito 
nemocní často mívají, jsou velmi 
reálné a oni tak nesmírně trpí.

• Neklaďte na nemocného příliš 
velké nároky. Upřednostňujte 
trpělivost a nácviky formou hry.

• V domově pro seniory pracuje-
me se speciálními metodami, jak 
udržet alespoň stávající funkce 
seniorů, případně je i zlepšit, ale 
proti postupující nemoci jsme 
stejně bezmocní jako vy.

• Pokud své blízké svěříte DZR, 
spolupracujte s ošetřovatelským 
personálem, aby péče byla co 
nejlepší. 

• V konečné fázi života nemocné-
ho v SENIORu ve spolupráci 
se specializovanými pracovišti 
poskytujeme velmi kvalitní pa-
liativní péči. 

• Čas, který strávíte se svými blíz-
kými, je pro ně to nejcennější, co 
jim můžete dát.

Proč mi všichni říkají, že je maminka dementní, když to není pravda...

informační linka 
k očkování dál funguje

Díky tříkrálové sbírce se Ondra postaví na nohy

Úpravy v jízdním řádu linek MHD 
Dopravní společnosti Zlín-Otrokovi-
ce nastanou 1. července. Cestující 
změny výrazně nepocítí a komfort  
přepravy zůstane zachován. 

„Důvodem změny je schválení 
jízdních řádů na další období, op-
timalizace návaznosti spojů vzhle-
dem ke změnám oběhů vozidel  
v celé síti MHD na území města Zlí-
na a Otrokovic, změna jízdní doby 
linky č. 2, změna polohy přímých 
spojů linek č. 2 a 70 (část spojů 
přejíždí z linky č. 55 na 70 a obrá-
ceně),  zajištění návaznosti na vla-
kové přípoje, dodržení bezpečnosti 
práce u řidičů,“ vysvětlila vedoucí 
dopravně-správního odboru Rená-
ta Krystyníková. Prioritami města 
Otrokovice při provozování MHD je 
zejména zachování návaznosti spojů 
do a ze Zlína, zachování návaznosti 
na vlaky, nasazení bezbariérových 
vozů a maximální čekací doba na 
další spoj v pracovní dny v dopravní 
špičce 15 minut a po 19. hodině  
20 minut.  (pas)

Od 1. července
platí nový jízdní řád MHD
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Místo zimy a umělého trávníku 
slunce a zelený přírodní pažit. 
Tradiční benefiční fotbalové 
utkání mezi otrokovickým  
SK Baťov 1930 a Výběrem kraje 
se totiž letos odehrálo místo  
v prosinci v červnu. To, co však 
zůstalo stejné, bylo pobavit 
diváky skvělým fotbalem  
a přispět na dobrou věc. A to 
se organizátorům podařilo. 
Výtěžek letošní akce byl totiž 
opravdu rekordní.

 Bývá zvykem, že se bene-
fiční fotbalové utkání každým 
rokem odehraje na první svátek 
vánoční, tedy 25. prosince. Tuto 
více než čtvrtstoletou tradici na-
rušila loni covidová pandemie.  
Organizátoři se přesto nevzdali  

a rozhodli se uspořádat zápas  
v náhradním termínu. A tento tah 
vyšel. Krásné počasí totiž přilákalo 
i desítky fotbalových fanoušků, 
kteří se nejenom pobavili, ale také 
přispěli na dobrou věc. A to je cíl 
tohoto benefičního utkání, které 
skončilo těsnou prohrou domácího 
týmu 5:6, podpořit vážně nemocné 
děti, které potřebují pomoc. 

Díky návštěvníkům utkání, hrá-
čům i sponzorům se podařilo letos 
vybrat částku, která zdaleka překo-
nala předešlé dva ročníky.  Celkem 
bylo rozděleno 215 tisíc korun mezi 
tři vážně nemocné děti.

Pořadatelé prostřednictvím  
Srdce na pravém místě vybra-
li trojici dětí Dominiček Kovář, 
Kubík Mikšovský a Adélka Petří-
ková. „Ačkoliv je příběh každého  

z nich úplně jiný, jeden jmenovatel 
je u nich společný, a to je potřeba 
naší pomoci. Dominiček a Kubík 
se narodili s dětskou mozkovou 
obrnou a Adélku trápí vzácný 
syndrom, kdy jí chybí v těle část 
chromozomu, což ovlivňuje nega-
tivně její život. S nelehkou situací 
se však všichni perou na jedničku 
a jsou to velcí bojovníci. Dále také 
bude směřovat pomoc do Naděje 
Otrokovice, která pomáhá lidem 
s mentálním a kombinovaným 
postižením,“ přiblížil příběhy dětí 
známý fotbalista a zároveň i jeden 
z organizátorů akce Jakub Jugas.

Každé z dětí dostalo šek na 
šedesát tisíc korun. Naděje Ot-
rokovice, která pomáhá lidem 
s  mentálním a kombinovaným 
postižením, obdržela 35 tisíc korun.

Fanoušci, kteří tento zápas ne-
stihli, truchlit nemusí. Organizáto-
ři slibují, že další benefiční fotbal 

bude v termínu, na který jsou lidé 
zvyklí, tedy 25. prosince 2021.

 Šárka Šarmanová

Benefiční fotbálek se odehrál v netradičním termínu, vybralo se 215 tisíc korun

Hvězdný tým. Diváci mohli zhlédnout opravdu hvězdnou sestavu.

Obdarovaní. Dominiček, Adélka (na snímku) i Kubík dostali každý 60 tisíc korun. 
 Snímky: Šárka Šarmanová

Sk Baťov 1930 – výběr kraje 
5:6 

Sk Baťov: R. Vitásek – P. Bršlica, 
Bína, Novák, P. Krajča, Skyba, 
Gojš, Sotolář, M. Vitásek, Dvo-
řáček, Lanos, Žáček, Holman, 
Kadlec, A. Bršlica, Štefka, Klí-
ma, Jakubovicz, Zapletal, Kašík. 

výběr kraje: Železník – Ho-
lík, Jugas, Hnaníček, Jeleček, 
Motal, Slaměna, Jiráček, Ko-
nečník, Bartolomeu, Dostál, 
Š.Červenka. 

B r a n k y : J a k u b o w i c z , 
Gojš,  Kašík, Bína+1, Vitásek - 
Konečník, Bartolomeu,  Dostál,   
Š. Červenka, Kohoutek.

V současné době je opět umožněno zdarma užívat ke kondičnímu běhu 
tartanový povrch položený na atletickém oválu Nového stadionu.

Atletický ovál Nového stadionu je otevřen veřejnosti

Provozní řád stadionu pro veřejnost:

PROvOZ tARtANOvé DRÁHy:
1. Provoz na atletickém oválu je po-
volen pouze ve vyznačeném smě-
ru, a to v protisměru hodinových 
ručiček. 

2. Předbíhání pomalejších běžců 
je povoleno zprava za podmínky, 
že se běžci nesmí při předbíhání 
vzájemně ohrožovat.

3. Běh ve skupině vedle sebe je 
povolen za předpokladu, že ne-
dojde k omezování a ohrožování 
bezpečnosti ostatních běžců.  

4. Každá osoba pohybující se na 
dráze je osobně odpovědná za 
svévolné poškození a znečištění 

dráhy. Případnou škodu je povinna 
odstranit či uhradit. 

5. Je zakázáno vstupovat na hřiště 
s travnatým povrchem. 

6. Je zakázáno používat doskočiště 
pro dálku i pro skok vysoký a o tyči.

7.  Je zakázáno bránit v jízdě ostat-
ním osobám, případně je srážet  
a strkat do nich.

8. V době konání sportovních sou-
těží nebo fotbalových zápasů je 
dráha uzavřena. 

9. Není dovoleno na dráhu v době 
jejího provozu umísťovat jakékoliv 
předměty.  (red)

V případě nepříznivého počasí nebo organizované akce může být správ-
cem provozní doba přiměřeně zkrácena či zrušena. Informace o změně 
provozní doby správce umístí na obvyklém místě při vstupu do areálu. 
Vstup do areálu mimo provozní dobu je zakázán.

leden–březen, listopad–prosinec              zavřeno
duben–říjen       pondělí  9–11 hod.

úterý  17.30–19.30  hod. 
středa  9–11, 17–19  hod.

pátek  9–11 hod.
sobota  9–11, 15–18 hod.
neděle  15–18 hod.

Na tři stovky veslařů zavítaly po-
slední květnovou sobotu do Otro-
kovic, kde vyzkoušeli svou kondici 
v měřeném tréninku.  

I když počasí nebylo zrovna ukáz-
kové a o dešťové přeháňky neby-
la nouze, závod na otrokovickém 
Štěrkovišti si nenechalo ujít 280 zá-
vodníků z celkem devíti oddílů. Ti 
na 450 metrů dlouhé trati poměřili 
své síly s účastníky nejenom z Mo-
ravy, ale také ze Slovenska. 

Loňskou sezonu i tréninky výraz-
ně narušila coronavirová pande-
mie, proto všichni uvítali možnost 

si mezi sebou zazávodit. „Pro 
všechny to byl letošní první start, 
pro mnohé první celkově. Ti nej-
menší získávali zkušenosti, starší 
se umísťovali na předních místech,“ 
zhodnotila výkony svých svěřenců 
trenérka Zuzana Atarsia. Otrokovič-
tí veslaři nakonec získali 6 prvních, 
12 druhých a 15 třetích míst.

Otrokovické veslaře aktuálně  
čekají první dva  vrcholové závo-
dy sezony – mistrovství ČR žactva  
v Račicích, a také mistrovství do-
rostu, juniorů a seniorů v Račicích.
 (šar) 

veslaři z Moravy i ze Slovenska si ověřili kondici

Na Štěrkáči. Na Štěrkoviště se sjelo 280 závodníků.  Foto: Šárka Šarmanová
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Správná odpověď testu ze str. 4

Jako první vjede do křižovatky:  
a) červené vozidlo 

Otrokovické Štěrkoviště se  
26. června stane dějištěm první-
ho ročníku duatlonového závodu 
Voda země 2021. Akci pořádá Tam-
bik Zlín spolu s Běhy Zlín. Start je 
naplánován na 10. hodinu. 

Nejde o žádné profesionální 
klání, do závodu se tak mohou 
přihlásit děti, rodiny, dvojice  
i jednotlivci, pro každého se 
najde vhodná kategorie. „Chce-
me, aby se lidé hlavně přišli po-
bavit. Nejde tolik o vítězství,  
i proto si každý účastník odnese 
medaili, na vítěze pak čekají ještě 
další věcné ceny od sponzorů,“ 
podotkla organizátorka Petra 
Vrágová.

Účastníky čeká pádlování na 
paddleboardu (dle kategorie 1500 
až 2000 m) a poté běh kolem Štěr-
koviště, který povede částečně po 
asfaltu a částečně po polní pěšině 
(cca 4,5 km). Dvojice si mohou obě 
disciplíny rozdělit. „Věkově ne-

chceme účastníky nijak omezovat, 
připravené máme záchranné vesty  
i pro roční děti,“ konstatovala Vrá-
gová. 

Startovné činí 450 korun pro 
dospělé a 300 korun pro děti.  
V ceně je započítána i výpůjčka 
paddleboardu či záchranné vesty. 
Zájemci se mohou registrovat  na 
webové stránce www.tambik.cz/
akce-na-paddleboardech.

Tambik Zlín provozuje na ot-
rokovickém Štěrkovišti už čtvr-
tým rokem půjčovnu a prodejnu 
paddleboardů. Zájemci si mohou 
tento oblíbený sport vyzkoušet  
i pod dohledem zkušených trené-
rů. Že je o paddleboarding v Otro-
kovicích zájem, svědčí neustále se 
rozšiřující skupina příznivců toho-
to vodního sportu. Nejmladšímu 
aktivnímu přívrženci paddlebo-
ardingu jsou tři roky, zábavě na 
prkně ale holduje i pětasedmdesá-
tiletá seniorka.  (red)

Na Štěrkovišti odstartují první duatlonové závody

Sportovní areál Baťov se první 
červnový týden proměnil ve 
fotbalový kemp, kde si přijely 
zatrénovat vycházející hvězdy 
českého fotbalového týmu do 
osmnácti let. Reprezentační 
tým vedený trenérem Janem 
Suchopárkem strávil v Otro-
kovicích celý týden.

Jak se říká: Dobří holubi se 
vracejí. A to platí i v případě 
reprezentačního výběru ČR, kte-
rý pravidelně využívá nabídku 
trénovat na sportovním areálu  
SK Baťov. „Když jsme tu byli po-
prvé, bylo to v rámci přípravy na 
kvalifikaci. Pro Otrokovice jsme 
se rozhodli znovu, protože je 
zde krásné prostředí, máme tu 
výborné podmínky nejenom na 
tréninky, ale také pro regeneraci  
i na natáčení tréninků. Je to prostě 
lokalita, která nám plně vyhovu-
je,“ vysvětlil trenér mužstva Jan 
Suchopárek.

 Na hřišti se tentokrát představi-
li nejlepší fotbalisté do osmnácti 
let. Mezi vybranými hráči byli také 

zástupci regionálních celků. Za  
1. FC Slovácko se představil  bran-
kář Alexandr Urban a obránce 
David Tomeška,   zlínský celek 

reprezentoval obránce Matěj 
Slouk a také odchovanec Slovácka 
obránce Štěpán Beran, který ak-
tuálně působí na pražské Slavii.

„Jde o první setkání po covi-
dové době. Máme úplně nové 
mužstvo, které ještě zcela nezná-
me, protože kvůli pandemii jsme 
neměli možnost sledovat je ani 
během utkání, takže jde vlastně 
o takový seznamovací kemp,“ vy-
světlil trenér. 

Kromě každodenního tré-
ninku sehráli hráči také dva 
přípravné zápasy. Mimo to  mu-
seli všichni fotbalisté podstu-
povat také pravidelné testování  
a dodržovat další potřebná opat-
ření. „Kluci to naštěstí pochopili,  
ale všichni věříme, že to bude 
trvat co nejkratší dobu a vše se 
vrátí zase do normálu,“ věří trenér 
mladých nadějí. Reprezentační vý-
běr nyní čeká náročný dvouletý 
cyklus, který, jak všichni doufají, 
vyvrcholí postupem na mistrov-
ství Evropy do 19 let. 

Sportovní areál Baťov patří 
mezi oblíbené fotbalové místo. Již  
v minulosti hostil například repre-
zentaci USA U20 či portugalskou 
reprezentaci U21. 

 Šárka Šarmanová 

Mladé naděje. Snem mladého reprezentačního týmu je postoupit na mistrovství 
Evropy do devatenácti let.  Foto: Šárka Šarmanová

Sk Baťov hostil soustředění fotbalové reprezentace U18


