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Sochu Jana Antonína Bati odhalila jeho vnučka Dolores

Moment překvapení. Když vnučka Dolores Ljiljana Bata Arambasic (vpravo) poprvé uviděla sochu svého dědečka, neskrývala velké dojetí.

„Jsem dojatá. Socha přesně
vystihuje mého dědečka. Moc
děkuji městu Otrokovice, že vyvinulo tuto iniciativu,“ sdělila se
slzami v očích Dolores Ljiljana
Bata Arambasic, vnučka Jana
Antonína Bati, když poprvé
spatřila sochu svého dědečka,
která od 7. března zdobí park
před Společenským domem.
Sochy obou nevlastních bratrů
Jana Antonína i Tomáše Bati tak
nyní stojí přímo naproti sobě.

INZERCE

Datum 7. března nevybralo město
náhodou. V tento den se totiž před
124 lety narodil Jan Antonín Baťa,
který se po smrti svého bratra
Tomáše velkou měrou podílel na
rozvoji Otrokovic. Vedení města
proto zorganizovalo při příležitosti
jeho narozenin odhalení sochy
i celodenní program, který si nene-

chaly ujít stovky lidí. Dopolední akci
v prostorách Otrokovické BESEDY
zahájilo promítání tematického filmu Šumné stopy – Jan Antonín Baťa
s následným seminářem středoškolských studentů ze Zlína i Otrokovic.
Na připravené prezentace studentů
bezprostředně reagovala přítomná
historička Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Hana Kuslová, čímž prezentovaná fakta zasadila do širšího
rámce a zatraktivnila je pro přítomné publikum. Poté se již pozornost
přesunula k panelové diskuzi moderované redaktorkou a novinářkou
Petrou Krmelovou. Té se zúčastnila
i vnučka Jana Antonína Bati Dolores
Ljiljana Bata Arambasic, kterou do
Česka doprovodila na cestě z Brazílie
její dcera Guiomar Bata Alves Costa.
„Velice si vážím kroku, kterým město
oceňuje práci a osobnost mého
dědečka. Byl to člověk, který rád
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a hodně pracoval. Pracoval pro své
lidi, pro národ. Je pro mě ctí být
u okamžiku, kdy Otrokovice vzdávají hold člověku, který se zasloužil
o rozvoj města,“ vyjádřila vděk Dolores Ljiljana Bata Arambasic.
Odpolední část programu se
odehrávala v parku před Společenským domem, kam vzácné
hosty přepravil konvoj historických
vozidel. Tam již bylo vše připraveno
k odhalení sochy, kterého se chopila
brazilská větev rodiny společně se
starostkou města Otrokovice Hanou
Večerkovou. „Společně jsme odhalili sochu Jana Antonína Bati, který
doslova z ničeho vybudoval město
tam, kde si to nikdo jiný nedokázal
ani představit. Jeho působení na
Baťově je jasně patrné, přesto ve
městě vzpomínka na tohoto velikána chyběla ,“ poznamenala starostka
města Hana Večerková.

Jan Antonín Baťa tak po mnoha
letech opět pohlédl na svůj Bahňák
– Baťov, který kdysi vybudoval. Na
obou dámách bylo vidět velké dojetí
a znovu poděkovaly všem, kdo se na
realizaci sochy podíleli.
Sochu pro Otrokovice vytvořil zlínský sochař Radim Hanke. Ten čerpal
z dobových fotografií. „Snažil jsem se
najít přirozený postoj, který by co nejlépe charakterizoval jeho osobnost.
Následovaly kresebné studie a pak
čtvrtinový model sochy. Ten jsem
zvětšil do poloviční velikosti budoucí sochy vymodelováním z hlíny
a odlitím do sádry. V sádře pak pokračovala práce do poměrně definitivní
verze,“ přiblížil Hanke. Autorem pomníku je architekt Ivan Bergmann.
Lenka vaculová,
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Otrokovice oslavily narozeniny Jana Antonína Bati odhalením sochy

Nový pomník. Slavnostního odhalení sochy v parku se zúčastnily stovky lidí.
Snímky: text: šárka šarmanová, martina fojtíková

Pomník stojí naproti soše Tomáše Bati.

S Baťovými. Popovídat si s vnučkou Jana Antonína Bati i s její dcerou přišel autor
sochy Radim Hanke (druhý zprava) a také herec Rostislav Marek (vlevo), který během
dne sehrál několik scének jako Jan Antonín Baťa.

Partneři. Součástí dne byl také podpis smlouvy s novým partnerským městem. Tím
se stalo slovenské Partizánske (do roku 1949 obec Baťovany), které založil J. A. Baťa.

Dojatá. Dolores Ljiljana Bata Aramba-

Do minulosti. Dobu bratrů Baťových

sic neskrývala své obrovské dojetí.

dokreslovaly historické kostýmy.

Muzikanti. Celou slavnostní atmosféru doplňovala slovenská hudební kapela

Baťovky. V Městské galerii Otrokovice jsou k vidění nejenom boty šité v Baťových

Funny Fellows.

závodech, ale také celá řada fotografií, které dokumentují život J. A. Bati.

Skvosty. Tyto nádherné historické vozy si lidé mohli prohlédnout v parku před

V sále. Dopolední program se odehrával na půdě Otrokovické BESEDY, kde se konal

Společenským domem.

seminář pro školy i beseda se zajímavými hosty, podnikateli.

Otrokovické noviny

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
příběh Jana Antonína Bati je důležitý pro české dějiny. Byl jedním
z nejúspěšnějších podnikatelů
20. století. Jeho úspěch nastal během velké hospodářské krize, v době, kdy mnoho
podniků zkrachovalo. Svůj
úspěch připisoval správnému
vedení, tvrdé práci a disciplíně.
V jedné ze svých knih vysvětlil, že
cílem kapitalisty je vydělat peníze.
Pro Baťu byl ale cíl trochu jiný –
rozvíjet jednotlivce a rodinu.
Jan Baťa často dosahoval cílů,
které se zdály být nemožné. Byl
samouk, ale chápal důležitost
a potřebu vzdělání. Ve skutečnosti
jeho obchodní systém poskytoval:
vzdělání, školení, levné bydlení,
vysoké mzdy, podíl na zisku
a mnoho dalších benefitů, které
jiné podniky neposkytovaly. Učil
zodpovědnosti a dokonce i zaměstnanci na nejnižších úrovních
byli těmi, kdo byli zodpovědni za
svá rozhodnutí.
Jan Baťa věřil, že chybějící
ingrediencí pro úspěch Čechů je
výchova v oblasti vedení. A to platí
dodnes! Jeho stopu můžeme stále
vidět po celém světě. Dílo, které
vybudoval, je stále pevné, a to i po
téměř devadesáti letech. Stejně tak
jeho literární tvorba poslouží jako
inspirace budoucí generaci Čechů.
Podle mě se jedná o úžasný příběh.
John nash,
vnuk Jana Antonína Bati

radnice letos vyčlenila na investice 100 milionů
Rekonstrukce autobusového
nádraží, dobudování dětského dopravního hřiště či pokračování v revitalizaci Rekreační
oblasti Štěrkoviště. To jsou ve
zkratce jedny z mála investic,
které v letošním roce čekají
město Otrokovice. Vedení
města na to již v rozpočtu vyčlenilo částku, která dosahuje
bezmála 100 milionů korun.
Rozpočet byl schválen otrokovickými zastupiteli.
Od počátku letošního roku
hospodařila otrokovická radnice
v režimu rozpočtového provizoria. Na posledním zasedání Zastupitelstva města Otrokovice byl
schválen rozpočet s očekávanými
příjmy ve výši 485 066 000 korun
a výdaji ve výši 497 715 450 korun.
Rozpočet je sestaven jako mírně
schodkový.
Záměrem vedení města při sestavování rozpočtu na rok 2022
bylo zabezpečit chod města vycházející z parametrů rozpočtů
předchozích let s minimálním
snížením kapitálových výdajů.
„Plánovaný schodek pro rozpočet
na rok 2022 je 12,65 milionu korun, což činí necelá 3 % celkových
příjmů. Na jeho úhradu bude použit zlepšený hospodářský výsledek předchozích let a případně
revolvingový úvěr. Oproti loňskému roku je letos schodek rozpočtu
výrazně nižší. Do roku 2021 jsme
vstupovali s předpokládaným
schodkem ve výši 50,1 milionu ko-

run. Promyšleným hospodařením
jsme ukončili rok s rozdílem 27,2
milionu korun. Letos je tento rozdíl
nižší,“ uvedl Jaroslav Dokoupil, vedoucí ekonomického odboru, který se podílel na tvorbě rozpočtu.
Příjmy jsou tvořeny především
výnosy z daní, nedaňovými příjmy,
kapitálovými příjmy a dotacemi od
různých poskytovatelů. Nejvyšší
je částka daňových příjmů a činí
346,031 milionu korun, což je 71 %
z příjmů celkem. Dotace jsou očekávány ve výši 74,33 milionu korun.
Běžné výdaje jsou ve výši 399,25
milionu korun, což je 80, 22 % z celkových výdajů. Tyto finance slouží
k zajištění chodu města, jeho příspěvkových organizací a také pro
podporu sdružení a spolků zajišťujících ve městě činnosti v sociální
oblasti, oblasti zdravotnictví, školství, sportu, kultury a zájmových
činností. Například do dopravy je
z rozpočtu směřováno 80 milionů
korun, významná částka ve výši
téměř 60 milionů korun je určena
pro sport a zájmovou činnost. Více
než 50 milionů korun směřuje do
vzdělávání a školských služeb.
Kapitálové výdaje představující
investice města jsou na rok 2022
ve výši 98,465 milionu korun a činí
19,78 % všech výdajů. Na seznamu investic je více než sedmdesát
položek. Mezi ty nejvýznamnější
patří revitalizace Městského koupaliště ve výši 9 milionů korun, rekonstrukce dětského dopravního
hřiště Trávníky za 7 milionů korun,
autobusového nádraží Baťov za

15 milionů korun. Rozpočet počítá také s další fází revitalizace
Rekreační oblasti Štěrkoviště za
5 milionů korun. Stejně jako
v předchozích letech plánuje
radnice vynakládat finanční
prostředky rovnoměrně nejen do
budování nového, ale i do údržby
stávajícího majetku. Částka vynaložená na obnovu by mohla být
ve výši přibližně 39 milionů korun.
„Při sestavování rozpočtu se
chováme jako řádní hospodáři.
Naším cílem je udržet na uzdě
provozní náklady a snažit se
město posouvat vpřed díky realizovaným investicím. Na výdajové
stránce došlo k nárůstu částečně
i vlivem zvyšování cen energií, kdy
především u velkých budov musíme počítat se zvýšením nákladů
v řádech statisíců korun. Jako velmi
prozíravé se tak ukazuje dlouhodobě probíhající zlepšování tepelně
technických vlastností budov. Celkově pokládám obnovu stávajícího majetku, který utváří současný
vzhled města, za velmi důležitou
a celkově na opravy včetně údržby
zeleně vydáme téměř 60 milionů
korun. Při sestavování rozpočtu
i jeho následném projednání jsme
našli se zastupiteli shodu, a tak můžeme pokračovat v plánovaných
akcích a vytvářet ve městě podmínky pro rozvoj poskytovaných
služeb, infrastruktury i občanské
vybavenosti,“ uzavřela starostka
města Otrokovice Hana Večerková.
Lenka vaculová,
tisková mluvčí

Ukrajinským uprchlíkům nabízí pomoc město i místní farnost, zřízena je speciální linka a webové stránky
Potraviny, drogerie, oblečení
i nabídku na ubytování. Do humanitární pomoci ukrajinským
uprchlíkům se zapojilo nejenom
město Otrokovice, ale i místní
farnost ve spolupráci s Charitou
Otrokovice. Lidé tak mohou nabízet
konkrétní pomoc prostřednictvím
speciálně zřízeného webu i telefonních linek.
V nepřetržitém provozu, který
poskytuje základní pomoc ukrajinským uprchlíkům, již funguje
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), které
je umístěno v areálu Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
na Havlíčkově ulici (1. pavilonu,
v budově U14). Příchozí uprchlíci z Ukrajiny si tam mohou vyřídit
první registraci, vízum, zdravotní
pojištění i zajištění ubytování. Zájemcům slouží také telefonní linka
577 043 770, která denně funguje
od 7 do 19 hodin. „Telefonní linku
obsluhují zaměstnanci Krajského

úřadu Zlínského kraje, kteří poradí například s tím, co si vzít s sebou za doklady, kde si stáhnout
žádost o udělení dlouhodobého
víza, kde hledat ubytování či psychosociální pomoc,“ vysvětlila
zlínská krajská mluvčí Soňa Ličková.
KACPU funguje v nepřetržitém
provozu i o víkendu. Vzhledem
k velkému počtu příchozích je
nutné počítat s delší čekací dobou.
Během zimy jsou lidem k dispozici vyhřívané stany včetně občerstvení.
Pomocnou ruku nabízí také
město Otrokovice. To zřídilo koordinační linku, prostřednictvím které poskytuje nejenom informace
uprchlíkům, ale také shromažďuje
informace o konkrétních nabídkách
pomoci ze strany občanů. Obracet se lidé mohou telefonicky na:
577 680 111, 577 680 210.
Město současně poptává i ubytovací kapacity pro ukrajinské
občany. „Asi málokdo z nás si umí

představit, v jak tíživé situaci se
tito lidé ocitli. Prakticky ze dne na
den museli opustit vše, na čem jim
záleželo. Své domovy, příbuzné,
rodiny, přátele. A jsem nesmírně
ráda, že spousta lidí v našem městě
je ochotna pomoci jakoukoliv
formou. Proto byla zřízena koordinační linka, kde získají všechny
potřebné informace nejenom
lidé, kteří chtějí pomoci, ale
i samotní ukrajinští uprchlíci, kteří
přicházejí do Otrokovic. Město aktuálně vyčlenilo pro maminky s dětmi prostory na táborové základně
DDM Sluníčko a v současné době
připravujeme další kapacity v bývalé ubytovně Artex na Trávníkách.
Samozřejmě hledáme i další prostory,“ sdělila starostka Otrokovic Hana
Večerková. Vedení města se rovněž
ve spolupráci se základními školami
připravuje i na nástup ukrajinských
dětí do škol.
Další centrum pomoci pro
uprchlíky zřídila i otrokovická

farnost. „Po příjezdu se jich ujmeme v suterénu kostela sv. Vojtěcha,
kde jim pomůžeme vyřídit doklady
a pokusíme se najít ubytování. Suterén kostela poslouží jako jídelna,
později k noclehu. Další možnosti
ubytování poskytujeme také v přístavbě fary. Snažíme se jim také
s pomocí dobrovolníků zajistit
i ubytování v rodinách, nábytek,
oblečení, potraviny a další nezbytné věci,“ přiblížil dále otrokovický farář Pavel Šupol. Farnost
pro tyto účely také zřídila webovou
stránku, kde mohou lidé nabídnout
konkrétní pomoc, ať už ve formě
ubytování či materiálních věcí, ale
i práci. Vše přehledně najdete na
webu: https://uprchlici-otrokovice.
cz.

(šar)
OtrOkOvické nOviny

Atraktivní projekt Nových Hurdisek už má finální podobu
Staré Hurdisovy domy budou již
brzy minulostí. Zastupitelstvo
města Otrokovice projednalo
finální podobu studie „Nové
Hurdisky“, která řeší danou
lokalitu. Studie počítá s výstavbou tří bytových domů s celkem
42 byty. Na investici v odhadované výši 150 milionů korun
bude město žádat o dotaci.
Bourání stávajících dosloužilých
objektů je plánováno na jarní měsíce tohoto roku. „V současné době
máme projekt pro stavební povolení na demoliční práce. Ty začnou,
jakmile objekt opustí poslední nájemce. V mezidobí už poběží všech-

ny přípravné práce pro zahájení
stavby nových objektů. Ty s ohledem
na městský rozpočet plánujeme
realizovat ve třech fázích,“ upřesnila
starostka města Otrokovice Hana
Večerková.
Nové Hurdisky se stanou vítanou
dominantou při příjezdu do místní
části Baťov směrem z centra města.
Dle zpracované studie zde vzniknou
tři dvoupodlažní obytné domy,
každý z nich bude obsahovat 14 bytových jednotek o dispozicích 1+kk,
2+kk a 3+kk.
Navržené uspořádání bytových
jednotek vyhovuje svou velikostí potřebám města pro nájemní
bydlení. Ke každé bytové jednot-

Lidé mohou nominovat kandidáty na Cenu města
a Osobnost města Otrokovice

Město Otrokovice každoročně oceňuje osobnosti, které přispěly svým
dílem ke zviditelnění města či vykonaly mimořádný čin. Nominace na
Cenu města Otrokovice a Osobnost
města může podávat i široká veřejnost.
O tom, kdo ocenění získá, bude na
základě návrhů rozhodovat zastupitelstvo města. Termín odevzdání
návrhu je 22. dubna. „Návrhy na udělení titulů mohou podávat jednotlivci, skupiny osob i právnické osoby,“
přiblížila vedoucí oddělení kanceláře
starosty Lenka Kvapilová.
Cena města Otrokovice je udělována za mimořádný čin v různých

oblastech lidské činnosti. Návrh musí
obsahovat podrobné zdůvodnění,
za jaký čin či přínos a v jaké oblasti
je cena navrhována. Jejím nositelem
je například Tadeáš Herentin, Radek
Malina. Oba toto ocenění získali za
záchranu lidského života. Osobnost
města Otrokovice se uděluje žijícím
osobnostem za významný přínos
pro rozvoj města a jeho propagaci.
V loňském roce tento titul získal herec Gustav Řezníček a za rok 2020
výtvarník Emil Sláma.
Tituly předají zástupci vedení
města na slavnostním večeru ke
Dni vzniku samostatného československého státu. 
(šar)

ce bude náležet buď terasa, nebo
balkon. Obyvatelé budou mít
k dispozici i sklepní kóji. Studie navrhuje ve vnitrobloku klidovou zónu
s dětským hřištěm. Samozřejmostí
je dostatečně velké parkoviště, nová
obslužná komunikace, zpevněné
plochy pro pěší, místo pro odpadové
nádoby apod.
„Nacházíme se na začátku záměru vybudovat nové, přívětivé
a bezpečné zázemí pro ty, co ho
potřebují namísto stálých obav
o zdraví obyvatel ve stávajících
nevyhovujících domech. Čeká nás
ještě mnoho práce, ale jsme připraveni. Po odsouhlasení studie bude
probíhat zpracování dokumentace

pro společné územní rozhodnutí
a stavební povolení i zpracování
dokumentace pro provádění stavby.
Následovat bude proces administrace žádosti o dotaci a výběr zhotovitele pro provádění stavby,“ nastínila
postup starostka Hana Večerková.
K výstavbě nového bydlení
vedl radnici fakt, že oprava stávajících domů byla téměř nereálná
a i finančně by byla nákladnější než
demolice a nová výstavba. Na miskách vah tak vyhrála investice poskytující všechny výhody nové stavby,
od lepších technických vlastností až
po výrazně vyšší komfort bydlení.

Lenka Vaculová,


tisková mluvčí města

Mezi handicapované i nemocné děti půjde 145 tisíc
Celkem 145 tisíc korun si mezi sebe
rozdělí Naděje, pobočka Otrokovice,
Naděje, otrokovická o. p. s., Šance
Olomouc, Nadace Národ dětem, Nadační fond dětské onkologie Krtek
i oddělení neonatologie nemocnice
T. Bati ve Zlíně. Jedná se o výtěžek
veřejné sbírky, kterou každoročně
organizuje město Otrokovice u příležitosti akce „Otrokovice pomáhají
potřebným“.
Oblíbená akce spojená s rozsvěcováním vánočního stromu
měla pod hlavičkou města a ve
spolupráci s otrokovickou Nadějí proběhnout loni již počtvrté. Pandemická opatření ale v té
době neumožnila akci uskutečnit.
I přesto se město prostřednictvím
dopisu pokusilo opětovně oslovit
společnosti ve městě s žádostí o zapojení do sbírky. Nakonec reagovalo
9 firem, které přispěly. O tom, komu
peníze poputují, rozhodli zastupitelé.
Otrokovická NADĚJE obdrží
50 tisíc korun. Polovinu obdrží NADĚJE, pobočka Otrokovice, která
poskytuje sociální služby pro lidi

s mentálním a kombinovaným postižením a druhou polovinu obdrží
Naděje, otrokovická o. p. s., která vytváří pracovní příležitosti pro lidi se
zdravotním postižením. Olomoucká
ŠANCE, která je příjemcem prostředků ze sbírky „Pomáháme potřebným“
a „Otrokovice pomáhají potřebným“
již od samého počátku díky iniciativě
paní Zdeny Wasserbauerové obdrží 25 tisíc korun. Jejím posláním je
humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich
návrat do běžného života.
Stejná částka jde na veřejnou
sbírku humanitární a charitativní
akce pro předčasně narozené děti,
pro neonatologii nemocnice T. Bati
ve Zlíně. Dar ve výši 25 tisíc korun je
určen pro Nadační fond dětské onkologie Krtek při Klinice dětské onkologie FN Brno. K léčbě nádorových
onemocnění jsou zde přijímány děti
z celé Moravy.
Otrokovická radnice pošle 20 tisíc
korun také Nadaci Národ dětem sídlící při pražské nemocnici Motol, která
financuje i výzkum léčby dětského
onkologického onemocnění.  (red)

Dopravní kvíz
Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy
proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu
pro cyklisty do průběžného
pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:
1. Musí tento úkon umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě
i zastavením vozidla
2. Nemusí tento úkon umožnit, pokud jej neohrozí
3. Nemusí tento úkon umožnit, jedná se o jízdu z pruhu do pruhu,
cyklista nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí v pruhu, do kterého
se zařazuje.

Otrokovické noviny

Správnou odpověď najdete na str. 16

Masopustní veselí v Otrokovicích: kvítkovice i Střed po pauze ožily průvodem

S veselou. Na kvítkovické fašankáře čekala obchůzka celou čtvrtí.

tradiční masky. V čele každého průvo-

živý. Netradiční atrakcí v Kvítkovicích

du nesmí chybět medvěd s medvědářem.

byl opravdový kůň.

Průvod. Druhý masopustní průvod vyrazil od hasičské zbrojnice v centru města.

Pohoštění. Koláčky, chlebíčky,
jednohubky, ale i slivovice – lidé masopustní koledníky náležitě pohostili.

vitaminy. Fantazii se meze nekladou.
Mezi tradičními kostýmy se objevil například i banán a hrozen.

...Městská knihovna doporučuje
kamila Hladká: Sestry

Jan tománek: Lustr pro papeže
Syrově drsná výpověď nevinně odsouzeného mladého trampa, který
se provinil jen tím, že byl ve špatný čas na špatném místě. Jeho cesta
brutálními pracovními tábory v té báječné normalizační době, kdy
všichni mlčeli a užívali si populární hudby a veselých filmů. Skutečný
příběh z dávno zapomenutého minkovického pekla, vězni přezdívaného
Minkau – podle nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau,
se kterým si ten český v ničem nezadal...

nekouše? Otrokovická kobyla sice nebyla pravá, ale zato hodně rozverná.
INZERCE

Jsou tady již po staletí, v dějinách mnohokrát prokázaly velkou kuráž,
stojí na nejnižším žebříčku církevní hierarchie, ale často vykonávají nejtěžší práci. Pečují o nemocné, pracují v nápravných zařízeních, sociálních
službách a ve školách, pomáhají lidem na misiích, můžeme je označit
za zakladatelky hospicové péče. Starají se o druhé bez ohledu na jejich
víru, bohatství nebo jakoukoliv jinou příslušnost. To, co někdo chápe
jako svázanost, může jinému přinášet svobodu. Je jejich víra pevná,
nebo o ni musí stále bojovat? Mají z něčeho strach? Lze porozumět
bez naslouchání? Co si myslí o společnosti včera, dnes a zítra? A jedí
o půlnoci čokoládu? Báli byste se zeptat? Autorizované rozhovory se
čtyřmi generacemi řeholních sester sledují každodenní život těchto žen
v dobách komunistického Československa i v současnosti.

přijme pracovníka na pozici ŠiČkA
Místo výkonu práce: Otrokovice
náplň práce: šití jednotlivých výrobků,
sledování kvality látek
Požadujeme: manuální zručnost, pečlivost,
práce v oboru výhodou
nabízíme:
náborový příspěvek ve výši jednoho platu,
zaměstnanecké benefity
kontaktní e-mail: alena.masakova@tkf.cz
OtrOkOvické nOviny

Jindřiška keferová: věk pro přijetí do zUŠ nehraje žádnou roli, důležitá je chuť

na hodině. Jindřiška Keferová dvakrát týdně vyučuje hru na klavír.
Foto: Šárka Šarmanová

Již čtvrtým rokem stojí Jindřiška Keferová v čele otrokovické
ZUŠ. Tato škola se každým
rokem věnuje více než pětistovce malých umělců a upevňuje
v nich lásku jak k výtvarnému,
tak i tanečnímu, hudebnímu či
dramatickému umění.

Stejně jako jiné školy, má
i otrokovická „zuška“ za sebou
dva náročné roky, kdy se musela
vyrovnat s pandemickou situací.
Jak moc jí ZUŠ utrpěla?
Já věřím, že neutrpěla. Řekla bych,
že jsme na tom byli podobně jako
na klasických školách. Prostě jsme
se přizpůsobili a najeli na distanční
výuku prakticky okamžitě.
A šla distanční výuka uskutečnit
u všech oborů, ať už tanečních, či
výtvarných?
Samozřejmě že asi každý obor se
potýkal s nějakým konkrétním
problémem, ale nebylo to nic neřešitelného. Asi nejlépe se vyučovaly
hudební obory, kde je jeden žák
a jeden kantor. Složitější situace nastala u skupinových oborů, jako je
např. taneční obor. Ale i s tím se naše
učitelky dokázaly skvěle vypořádat. Nahrávaly dětem různá videa
a posílaly jim je, probíhalo společné
cvičení přes internet a podobně. Učitelky z výtvarných oborů rozdávaly
dětem pomůcky domů a naopak
děti nám sem zase posílaly své výtvory. Hudebníci si nahrávali své koncerty. Dodnes z toho máme udělané
prezentace na webu. Prostě jsme se
s tím všichni nějak vyrovnali.
Byla tato doba pro vás v něčem
pozitivní?
Musím říct, že jsem z našich kantorů
cítila obrovskou chuť s tou situací
něco dělat. Nikdo nerezignoval,
OtrOkOvické nOviny

každý hledal cestu, jak se dostat
k dětem. Například díky této době
vzniklo loni na jaře video Zušáček,
na kterém se podílela opravdu celá
škola – všechny obory. Je to příběh
o skřítkovi, který prochází celou školu, kde nejsou žádné děti. Všechno je
smutné, černobílé. Skřítek je z toho
nešťastný, ale jak se postupně
škola zaplňuje dětmi, které
kreslí, hrají, tančí, stává
se i on veselým a vše je
zase krásné a barevné. Je
to zároveň i náš propagační materiál pro školy
a školky.
Jaký je v současné době
zájem dětí navštěvovat některý
z oborů ZUŠ?
Stále velký. I když je pravda, že kvůli
pandemii nastal loni na jaře menší
odliv žáků z tanečních a výtvarných
oborů, což bylo pochopitelné, protože nikdo nevěděl, co bude. Ale během září se nám spousta žáků zase
vrátila a nyní jsme zase zcela plni.
O jaké obory je největší zájem?
Lze v tom vysledovat nějaký trend?
Řekla bych, že hlavně v hudebním
oboru jsou vidět určité vlny. Jednu
dobu to byly elektronické klávesy,
letos kytary, ale i klavíry, nově jsme
ale zavedli např. hru na lesní roh
a trubku. U ostatních oborů je ten
zájem prakticky stejný.
Je v dnešní době těžké sehnat
pedagogy?
Jak na který obor. Například od
svých kolegů vím, že je problém
sehnat kantory na hru na kytaru,
o kterou je velký zájem, ale také
třeba i klavíristy. Je to dáno i tím, že
spousta lidí, kteří vystudují konzervatoř, se často uchytí v některé kapele
nebo orchestru, či jdou studovat dál
a nemají zájem o kantorství. Naštěstí

naši školu zatím tento problém až tak
nepostihl.
Máte v učitelském sboru i své
bývalé žáky?
Máme a není jich málo. Například
paní učitelky Světlana Sokolová,
Jana Lukášová, Veronika Davidová,
Arnoštka Machurová, Anna Zítová
či Eva Hrisidu. To jsou všechno naše
bývalé žačky, které vychodily naší
„zušku“ a zase se k nám vrátily.
V souvislosti s pandemií mě napadla ještě jedna věc. Žáci, kteří
chodí do ZUŠ, musejí platit školné.
Jak to bylo v období, kdy se výuka
odehrávala distančně?
Nejste první, kdo se mě na toto
téma ptá. Tento dotaz jsem dostala
i od některých rodičů, kteří se pozastavovali nad tím, proč musejí děti
platit školné, když přitom do ZUŠ
nechodili. Vysvětlení je jednoduché.
Naším zřizovatelem je Zlínský kraj, ale
veškerý provoz školy je hrazen právě
ze školného, z toho hradíme i nájmy.
A na konci loňského školního roku se
město Otrokovice k tomu postavilo
velice hezky a finančně nám pomohlo. Vůbec bych chtěla vyzdvihnout
a poděkovat městu, že nás v mnoha
směrech podporuje. Na konci února
jsme např. pořádali okresní kolo soutěží MŠMT ve zpěvu a opět od
města jsme dostali upomínkové předměty, které jsme
mohli rozdat soutěžícím.
Rovněž Otrokovická BESEDA nám velice vychází
vstříc, za což jsme samozřejmě rádi.
Jaká je podle vás role ZUŠ v současné době? Jak se podílí na formování mladých lidí?
Já si myslím, že je velmi důležitá,
i když víme, že je jen velmi malé procento těch, kteří se umění jednou budou věnovat profesionálně. Mohou
ale slušně hrát v různých amatérských kapelách. Především však jde
o rozvoj estetického cítění, ale i určitý
druh učení, myšlení, které napomáhá

S hlínou. Výtvarníci pracují s různými
druhy materiálu. Foto: archiv zUŠ

soustředění i v normální škole, navíc
dítě díky tomu poznává, co umění
obnáší, že se mu musí věnovat čas
a energie. Zároveň naše škola vychovává i posluchače a návštěvníky
výstav a koncertů a to je to podhoubí,
ze kterého zase čerpá profesionální
odvětví jako filharmonie a divadla.
Říkala jste, že mezi dětmi je asi
jen zlomek těch, kteří se budou oboru věnovat profesionálně. Přesto
mezi vámi takoví byli a jsou. Můžete
někoho takového jmenovat?
Například herec MDZ Gustav Řezníček či další herec, jeho odchovanec,
Viktor Javořík, ale je to i celá řada
výtvarníků a architektů nebo hráčů
ve filharmonických a divadelních orchestrech rozesetých po celé České
republice.
Využíváte někoho z nich například k externí spolupráci?
Každým rokem zveme dětem
nějakého zajímavého lektora či
osobnost, kteří jim pomohou posunout se dál. Například nedávno
jsme měli pozvanou klavíristku
Vendulu Urbanovou, která sama
u nás vyučovala a dnes učí klavír
v Paříži. Myslím si, že pro děti je
to velice přínosné a inspirující.
A my jsme rádi, že naše škola může
nabídnout dětem, ale i dospělým
ještě něco navíc. Občas pořádáme
i koncerty profesionálních umělců
pro veřejnost.
Vaše škola také vystupuje i navenek, kde se snaží prezentovat
práci vašich žáků. Jaké akce vás
v nejbližší době čekají?
Například již několik měsíců vystavují
naši výtvarníci své práce na Městské
poliklinice, čeká nás také koncert
s výstavou v Otrokovické BESEDĚ či
v Barumu. A už nyní mohu prozradit,
že jednáme o výstavě v Senátu ČR.
No a také se připravujeme na zápisy.
Když jsem jako dítě sama navštěvovala ZUŠ, tak si pamatuji, že jsme
dělali přijímací testy a vím, že kritéria pro přijetí byla poměrně přísná. Jakým způsobem probíhají
takové přijímačky dnes?
Děti se nejprve přihlásí elektronicky,
pak si je pozveme, přezkoušíme a přijmeme. U nás razíme heslo: že vždy
se dá s každým něco dělat, a v kterémkoli věku. Přihlášky, které najdou
na našem webu, mohou posílat již
nyní. Každému se ozveme.
Znamená to tedy, že už neplatí to,
že do ZUŠ se mohou hlásit jenom
děti, které nastupují do první třídy?
Přesně tak. I když k nám přijde desetileté dítě, které má chuť, tak děláme maximum pro to, abychom ho
dál rozvíjeli. Takže věk opravdu není
podmínkou. Důležitá je chuť, protože
zadarmo bez jakéhokoliv cvičení to
nejde.
Šárka Šarmanová

pátek

1. 4.
10.00

li
NOVÝ ROK 2: Dobro doš
SR, ČR, 2021, 93 min.,

KINO

KINOSÁL

Bio senior: ŠŤASTNÝ

komedie, roman.

70 Kč

PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

neděle

DUBEN 2022

24. 4.
15.00

JEŽEK SONIC 2

KINOSÁL

USA, Japonsko 2022, 110
min.,
animovaný, komedie, rodi
nný,
dobrodružný, dabing

130 Kč
PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

PŘIPRAVUJEME KINO KVĚTEN:
čtvrtek

14. 4.
19.00

VYŠEHRAD: FYLM

sportovní,
Česko 2022, komedie,
103 min.

KINOSÁL

140 Kč
PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

Láska hory přenáší
Tři tygři: Jackpot
Top Gun: Maverick
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
Srdce na dlani – bio senior
Zlouni – animovaný
Pražský výběr - Symphony Bizarre – hudební!

čtvrtek

28. 4. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 KINOSÁL
140 Kč
19.00 Česko 2022, komedie, 109 min.
NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 12 LET

v Otrokovicích startuje kurz podnikání, pro účastníky je zdarma

ServiS A MOntáž
PLynOvýcH kOtLŮ
Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Beretta, Destila, Immergas, Thermona,
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

Opravy: voda, elektro, malířské, natěračské, zednické, podlahářské práce.
Práce na zahradě atd.

KROMĚŘÍŽ
adresa: ��stavišt� �rom��í�, � ��staviš� 4069/8
www.hobbyvystaviste.cz
telefon: 604 670 861
e�mail: hobbyvystaviste��scali.cz

Správné odpovědi můžete zasílat buď e-mailem na: redakce @otrokovickenoviny.cz, nebo zavolat do Turistického informačního centra na
tel.: 571 118 103, nejpozději do 5. dubna. Nezapomeňte na sebe zanechat
kontakt, kde vás můžeme informovat o případné výhře.

HODinOvý MAnžeL
ÚDržBáŘSké Práce vŠeHO
DrUHU v OtrOkOvicÍcH
A OkOLÍ

�apírová pla�dla, mince, poštovní známky,
pohlednice, tel. karty, staro�itnos�, hračky,
odznaky, minerály, zápalkov� e�kety, fotograﬁe,
modely, pivní tácky, kuriozity a mnoho dalšího...

Výhercem originálního plecháčku a dalších
drobných dárků
se stává: M.
Hyblerová.
Gratulujeme!

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866

1) Přestože si tajnou chodbu nasměroval do
nejhlubšího lesa, prokopal se po 15 letech:
a) Na golfové hřiště Karlštejn
b) Na stanici METRA – Můstek
c) Do předzahrádky „Hospody na Mýtince“
2. kdo je Ludvík, starý a dá se říci jediný dobrý
přítel hostinského v „Hospodě na Mýtince“?
a) Vycpaná figurína, která se v posledním dějství
promění v inspektora Trachtu
b) Notář, který před třiceti lety vyřizoval pozůstalost
hostinského
c) Náhodný kolemjdoucí, který se zastavil na pivo
a už v hospodě zůstal
3. Jakým způsobem získával hostinský hosty do
„Hospody na Mýtince“?
a) Že je lákal u vchodu do hospody na jídelní lístek
b) Sestřelováním vzducholodí
c) Že je nelákal vůbec

tisková mluvčí města

inzerce

„Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá.“
Správné odpovědi z minulého
okénka:
1) b. elektrárna
2)c. Čech jak
poleno
3) a. Babinský

tin Bernátek, zakladatel Ovečkárny.
Díky jeho zkušenostem se mohou
účastníci vyhnout největším začátečnickým chybám a budou mít
prostor svůj projekt dobře nasměrovat.
Kurz je určený pro občany města
i okolních obcí, pro zaměstnané,
studenty i maminky na mateřské.
První workshop odstartuje ve středu
30. března 2022 v 17.30 do 19.30
v obřadní síni městského úřadu.
Účast je zdarma. Zájemci se můžou
přihlásit na webu podniknito.cz na
podstránce s názvem Podnikni to!
v Otrokovicích nebo jednoduše
napsat na e-mail platenikova@
podniknito.cz. Lenka vaculová,

Setkání sběratelů všech oborů:

Cimrmanovo vědomostní
okénko

kají reálné obrysy. S minimem rizika
a finančních investic. Na konci kurzu budou mít smysluplný projekt
a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet,“
přiblížila Lenka Pláteníková, kurzová
manažerka projektu „Podnikni to!“.
Její slova potvrdila i jedna z absolventek kurzu. „Získala jsem spoustu inspirace, cenných rad a zase
mi svitla naděje na podnikatelský
úspěch. Potvrdilo se mi, že když
člověk chce a nepřestává hledat
nové cesty, úspěch se dostaví. Na
základě podnětů od zkušených
lektorů jsem se mohla podívat na
své dosavadní podnikatelské kroky
zase z jiného úhlu, který přinesl nové
podněty,“ vysvětlila Iveta.
Kurzem provede podnikatel Mar-

27. 3. 2022

Na realizaci projektu město poskytne 516 tisíc korun, polovinu
pokryje dotace Zlínského kraje.
„Podporu podnikatelského prostře-

dí vnímáme jako velmi důležitou.
Pandemická situace v tomto ohledu
způsobila úpadek mnoha firem, které musely hledat nové cesty. Je jistě
i mnoho těch, kteří mají dobrý nápad, ale nemají zkušenosti
s podnikáním nebo se bojí jej přivést v život. Proto jsme se zapojili
do projektu ‚Podnikni to!‘, který dá
účastníkům návod, jak na to,“ vysvětlila starostka města Hana Večerková.
Pět setkání během pěti týdnů
účastníky naučí, jak systematicky hledat a najít funkční nápad,
otestovat jej, ověřit jeho potenciál
a nastartovat finančně udržitelný
projekt. „Účastníci získají obecné
know-how, které už jim nikdo nevezme, a nápady v jejich hlavě zís-

neděle

Bezpečně a bez rizika chce naučit podnikat všechny zájemce
kurz „Podnikni to!“. Město Otrokovice jej spouští pro své občany zcela bezplatně. Je určen
těm, kteří mají v hlavě podnikatelský nápad, ale nevědí jak
ho zrealizovat, podnikatelům,
kteří hledají novou inspiraci
a jistotu při zavádění nových
produktů, nebo zájemcům, které podnikání láká, ale konkrétní
nápad ještě hledají.

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

PROGRAM | duben 2022
PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00, SO 8.00–12.00
Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

více info na www.otrokovickabeseda.cz
sobota

REVIVAL NIGHT – NOC LEGEND 6

20 hod.

Rockový večírek s kapelami DORO & WARLOCK Revival, RED HOT CHILI PEPPERS
Revival (Prostějov) a DAMAGE, inc. – Metallica Revival Band Prostějov. Oblíbená rocková show s kostýmy a výbornou muzikou. Kvalitní občerstvení zajištěno.

2. 4.
VERNISÁŽ
pondělí

ANTONÍN KOSTKA – MÁ VLÁRA
ANTONÍN KOSTKA se přes čtyřicet let programově věnuje fotografickému zachycení krajiny nejsevernější části Bílých Karpat, zejména okolí Vlárského průsmyku.
Vedle více než stovky autorských výstav sestavil v roce 2018 reprezentativní výběr ze
své tvorby do obrazové monografie Má Vlára. Výstava potrvá do 30. 4. 2022

4. 4.
18 hod.

velký sál
předprodej

300 Kč
v den akce

350 Kč
Městká
galerie
vstup

volný

OBLÍBENÁ CESTOVATELSKÁ STŘEDA - UPOZORNĚNÍ! ZAČÍNÁME JIŽ V 17.30 HOD.

středa

6. 4.

17.30 hod.

čtvrtek

NP USA – AMERICKÝ SEN

Městská
kavárna

aneb Cesta za mé vlastní hranice. Unikátní pohled na třítýdenní cestu kluka s handicapem po západním pobřeží USA. Téměř 8 000 km v minivanu, 140 km pěšky, 7 států USA,
7 národních parků, 4 velká města. Jakub Greschl, který se narodil s dětskou mozkovou
obrnou, ukáže krásy destinace, cestu k motivaci i za své vlastní hranice. Co se dá vše
zvládnout, když je vůle...

90 Kč

MŇÁGA A ŽĎORP

velký sál

Koncert legendární valašskomeziříčské kapely s frontmanem Petrem Fialou poprvé
v BESEDĚ! Pětatřicet let na hudební scéně, to jsou stovky koncertů, kluby, festivaly, více
než 30 vydaných alb a kompilací a desítky hitů. Nenechte si ujít tento výjimečný koncert
a songy, které důvěrně znáte: Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo, Spaste svoje duše, Myslel
jsem si, že je to láska, Ne, teď ne, Výhledově a spoustu dalších.

7. 4.

19 hod.

VERNISÁŽ

KARLA KOSEVA – ODRAZY VE VODĚ

Výstava obrazů zlínské malířky, pedagožky a nakladatelky. Karla Koseva se malování věnuje odmalička – k této zálibě ji přivedly hodiny strávené v kulturním domě, kde pracovala její matka a kde probíhaly pravidelné kurzy výtvarné výchovy. Ze záliby se postupem
času vyvinula vášeň, která Karlu dovedla až ke studiu malby na UMPRUM v Brně.
Výstava potrvá do 29. 4. 2022

pátek

8. 4.
18 hod.

VÍTÁNÍ JARA !SPECIÁL!

neděle

10. 4.
9–18 hod.

Tradiční venkovní akce na náměstí 3. května, tentokrát s rozšířeným celodenním programem. Od rána lze zakoupit ve stáncích nejrůznější sortiment, v 10 hodin začne hlavní
program: 10.00 – vystoupení dětí DDM Sluníčko, 10.05 – zdravice zástupců města, 10.10
– kapela PEXESO, 13.30 – vystoupení žáků otrokovických ZŠ a ZUŠ, 14.00 Kapela GAIA,
15.30 společné vystoupení pěveckého sboru GO a skupiny VOCALL z Hostišové, 16.00
kapela AMARANTH, 17.30 slavnostní spuštění fontány. Doprovodný program: atrakce
pro děti, jarní dílny DDM Sluníčko. Kvalitní občerstvení zajištěno.

vstupné

předprodej

340 Kč
v den akce

390 Kč
foyer bar
I. patro
+ kinosál
vstup

volný
náměstí
3. května
vstup

volný

ZÁJEZDY S OTROKOVICKOU BESEDOU
ZÁJEZD

sobota 9. 4.
cena zájezdu: 550 Kč

ZÁJEZD

sobota 20. 4.
cena zájezdu: 550 Kč

DUNAJSKÁ STREDA

VEĽKÝ MEDER

OBLÍBENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH
LÁZNÍ
Nástupní místa: 5:30 Otrokovice Společenský dům
a 5:40 MHD náměstí u BESEDY. Rezervace míst,
popř. další info v TIC nebo na tel. č. 571 118 103.
Vstupné do termálních lázní není v ceně zájezdu.

OBLÍBENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
Nástupní místa: 5:30 Otrokovice Společenský dům
a 5:40 MHD náměstí u BESEDY. Rezervace míst,
popř. další info v TIC nebo na tel. č. 571 118 103.
Vstupné do termálních lázní není v ceně zájezdu.

ZÁJEZD

sobota 23. 4.
cena zájezdu: 400 Kč

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ,
BOUZOV, LOŠTICE
Poznávací zájezd za krásami Olomouckého
kraje. NOVINKA! Nástupní místa: 7:00 Otrokovice Společenský dům, 7:10 MHD zastávka
u BESEDY. Rezervace míst, popř. další info
v TIC nebo na tel. č. 571 118 103.

1. 5. MÁJOVÁ POUŤ A OTEVÍRÁNÍ BAŤOVA KANÁLU, 11. 5. LIBANON – CESTOVATELSKÁ STŘEDA S MICHALEM ŠTĚPÁNKEM, 15. 5. DH – TANEČNÍ ODPOLEDNE
Otrokovické noviny

ZÁJEZDY S OTROKOVICKOU BESEDOU DUBEN – ČERVEN 2022
sobota

cena

9. 4.

středa

550 Kč

11. 5.

Odjezdy: 5.30 hod.: Otrokovice Společenský dům

středa

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ

20. 4.
sobota

28. 5.
sobota

23. 4.

5.40 hod.: MHD zastávka u BESEDY

VEĽKÝ MEDER

sobota

21. 5.

ZÁJEZD CHVALOVICE, HATĚ U ZNOJMA

MERLINˈS KINDERWELT
– dětský zábavní park

středa

cena

8. 6.

550 Kč

sobota

Odjezdy: 5.30 hod.: Otrokovice Společenský dům

18. 6.

5.40 hod.: MHD zastávka u BESEDY

ZÁJEZD BOUZOV, LOŠTICE

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ

sobota

11. 6.

cena

400 Kč

7.00 hod.: Otrokovice Společenský dům
7.10 hod.: MHD zastávka u BESEDY

sobota

14. 5.

ZÁJEZD S RODILÝM MLUVČÍM

JARNÍ BUDAPEŠŤ

Odjezdy: 7.30 hod.: Otrokovice Společenský dům
7.40 hod.: MHD zastávka u BESEDY

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ

PODHÁJSKA

Odjezdy: 5.30 hod.: Otrokovice Společenský dům
5.40 hod.: MHD zastávka u BESEDY

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

HUKVALDY, ŠTRAMBERK,
KOPŘIVNICE

cena

400 Kč

Odjezdy: 7.30 hod.: Otrokovice Společenský dům
7.40 hod.: MHD zastávka u BESEDY

cena

950 Kč

Odjezdy: 4.15 hod.: Otrokovice Společenský dům
4.20 hod.: MHD zastávka u BESEDY

cena

550 Kč

Vstupné do areálu lázní a památek není v ceně.

Předprodej (TIC) Otrokovické BESEDY
Po–pá: 8.00–17.00, tel.: 571 118 103,
predprodej@otrokovickabeseda.cz
www.otrokovickabeseda.cz

UPOZORNĚNÍ! ZÁJEZDY SE BUDOU KONAT DLE AKTUÁLNí EPIDEMICKÉ SITUACE V ČR. Účastníci musí respektovat platná pravidla k vycestování do jiných zemí – více na www.mzv.cz

Plán akcí na březen
a duben 2022
20. března
Karneval
Otrokovická BESEDA
16–18 hodin
cena: 70 Kč/osoba
Čeká vás rej masek, hry, soutěže
a spousta další zábavy.
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz
21. března
Ponožková výzva
sociální sítě DDM Sluníčko
Zapojte se s námi do Ponožkové
výzvy. Oblečte si každou ponožku
jinou a pošlete nám fotografii na
e-mail pavelkova@ddmslunicko.
cz nebo na Facebook DDM Sluníčko.
26. března
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM
Středisko Tlumačov
Start KIS Tlumačov: 10–13 hodin
Cíl Kurovický lom: 10.30–16.30
hodin.
cena 30 Kč
Přijďte s námi strávit příjemný sobotní den. U startu každý obdrží
plán trasy, po které bude připraveno spoustu úkolů. Za správné
vyluštění tajenky čeká na účastníky
v cíli odměna včetně absolventské turistické vizitky. V cíli se děti
mohou těšit na soutěže a tvoření,
možnost opékání vlastních špekáčků pod dohledem SDH Tlumačov.
Občerstvení zajistí Domácí bistro.

Cesta vhodná pro pěší, kočárky
i kola. Délka trasy cca 3,5 km. Za
deštivého počasí se akce nekoná.
Kontakt:
hlobilova@ddmslunicko.cz
1.–2. dubna
Noc s Andersenem
Centrum volného času
od 17 hod.
cena: 330 Kč
Akce na přihlášku pro děti od 6
do 10 let. Můžete se těšit na hry,
soutěže, tvoření, čtení pohádek a
dobrodružství.
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz

4. dubna
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Prostory malé tělocvičny (Masarykova 63, Tlumačov)
8–12.30 a 13.30–16.30 hodin.
cena: 10 Kč
Přijďte si vyrobit velikonoční

a jarní dekorace různými technikami za drobný poplatek.
Kontakt:
bezdickova@ddmslunicko.cz
14. dubna
PRÁZDNINY NA CENTRU
Centrum volného času
9–16 hodin
cena 30 Kč/dítě
Neseďte o prázdninách doma
a přijďte za námi do Centra volného času na Baťově.
Připravena pro vás bude herna,
tělocvična, airtrack a jarní tvoření.
Kontakt:
kozeluhova@ddmslunicko.cz

14. dubna
Sluníčkové prázdniny
středisko Trávníky
9–16 hodin
cena 30 Kč/dítě
Připravena pro vás bude otevřená
herna, deskové hry, výtvarné tvo-

ření a další aktivity.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz
15. dubna
Po stopách
velikonočního zajíčka
středisko Tlumačov
start a registrace účastníků:
14–18 hodin, altánek v parku
u sokolovny
vstup: zdarma
Vydejte se po stopách velikonočního zajíčka. Projděte si
kouzelnou trasu plnou úkolů
a při jejich plnění vás jeho stopy
dovedou do cíle, kde bude čekat
velikonoční zajíček s vrchovatým
košíčkem dobrot a plno dalších
aktivit… Přines si kraslici na stužce, kterou zavěsíš na velikonoční
strom při plnění úkolů. Dále
můžete nahlédnout do kroužku
vlakového modeláře. Po celou
dobu bude zajištěno občerstvení
v bufetu u KIS a otevřená dětská
herna.
Kontakt:
bezdickova@ddmslunicko.cz
VOLNÁ MÍSTA NA
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
Stále máme několik příměstských
táborů, kde jsou volná místa.
4. 7.–8. 7.: Toulavá kamera
11. 7.–15. 7.: Zpátky do Hollywoodu
25. 7.–29. 7.: Léto se Sluníčkem
25. 7.–29. 7.: Putování s Bludišťákem
1. 8.–5. 8.: Mladý objevitel
8. 8.–12. 8.: Tajuplný karneval
15. 8.–19. 8.: Šmoulí prázdniny

www.ddmslunicko.cz
Otrokovické noviny

SPOLeČenSká krOnikA
Dne 18. února uplynulo 6 let od chvíle, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Petr
HAJzLer. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera s rodinou a ostatní příbuzní.
Dne 22. února uplynulo 7 smutných let, co nás opustil pan
Bohuslav LAMOŠ. S láskou vzpomínají manželka a synové
s rodinami.
Dne 26. února uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček, pan Petr krAváČek. Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.
Dne 2. března uplynul 2. rok, co nás navždy opustil pan Jiří
DUrĎák. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Chybí
nám. Manželka Věra a celá rodina
Dne 3. března uplynulo 6 let od chvíle, kdy nás opustil pan
Antonín rUSzeLák. S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 3. března uplynulo 7 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pan František
MAtULÍk. S láskou vzpomínají manželka Bohumila a dcery
s rodinami.
Dne 4. března uplynulo již 9 let od úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababičky, paní Marie kArLÍkOvé.
S láskou vzpomíná syn Josef a celá rodina.
Dne 6. března uplynulo 7 let od náhlého úmrtí našeho
tatínka, manžela a dědečka, pana emila MAŘÍkA. S láskou vzpomíná manželka Božena, syn Karel a dcery Lenka
a Vendula s rodinami.
Kdo v srdci žije, neumírá. V našich vzpomínkách žiješ dále.
Dne 8. března uplynul rok od odchodu maminky, babičky,
prababičky, paní Marie UtinkOvé. Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Marie s rodinou.
Kdo v srdcích žije, neumírá .... Dne 9. března
uplynulo 5 let ode dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, kamarádka, paní Boženka vÍtkOvá. Dne 29. září
uplyne 6 let, co nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček, pan Ludvík vÍtek. S láskou vzpomíná dcera Monika, syn
Roman, vnoučata a kamarádka Hana.
Dne 13. března uplynulo 5 smutných let od úmrtí pana
toníka MALiŇákA. S láskou vzpomíná rodina. Chybíš nám!

Dne 13. března uplynulo již 20 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan Antonín cHUPÍk. S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera Jana a syn Antonín
s rodinami.
Dne 13. března uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan rudolf POŠtULkA. Za
tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

OtrOkOvické nOviny

Dne 13. března jsme si připomněli deset let, co nás navždy
opustil MUDr. Jaroslav vODiČkA. Děkujeme všem za
tichou vzpomínku. S láskou manželka Libuše a děti Šárka
a Libor s rodinami.
Vzpomeňte s námi na pana rudolfa trávnÍČkA, který
nás dne 14. března před deseti lety navždy opustil. Nejen
v tento smutný den stále s láskou vzpomínají manželka
Marta, dcera Martina s rodinou a sestry Jarmila, Helena
a Jana s rodinami. Děkujeme všem, kteří nezapomínají.
Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš
chybět do konce života. Dne 16. března uplynul 1. smutný
rok, co nás opustila paní Ludmila vAcULÍkOvá. S láskou
vzpomíná manžel a děti s rodinami i ostatní příbuzenstvo.
S láskou a tichou pokorou na Tebe vzpomínáme a chybíš
nám. Dne 17. března uplynulo 11 let, kdy nás navždy opustil
Jaroslav POkUSA. Za tichou vzpomínku děkuje maminka
s vnoučaty.
Dne 17. března uplynul smutný rok, co nás opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní
Marta LAcinOvá. S láskou vzpomínají manžel, dcery
Monika, Lenka a syn Petr s rodinami.
Dnes, 18. března, je tomu 19 let od úmrtí pana Jaroslava
MAcHALy, jenž skonal ve věku nedožitých 64 let. Stále
vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 20. března uplyne 10 let od úmrtí pana vladislava
MAtULÍkA. Stále vzpomínají manželka Anna a dcery Marcela a Ivona s rodinami.

Dne 25. března uplyne 30 let, co nás opustil
pan František vAŠinA. Zároveň si v měsíci
listopadu připomeneme 13 let od úmrtí paní
Aloisie vAŠinOvé. Vzpomíná dcera Marie
a Zdena s rodinami.
Dne 26. března by oslavila paní Ludmila MAHDALOvá
82. narozeniny a 4. dubna vzpomeneme již 5. výročí úmrtí.
Pepa, Marta a přátelé
Dne 26. března uplyne 8 let od úmrtí mého manžela, tatínka
a dědečka, pana ivana DOStáLA. Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.
Dne 26. března by se dožila 100 let paní Marie zÍŠkOvá,
která nás před devíti lety navždy opustila. S láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou.
Dne 31. března uplyne 6 let od úmrtí paní Hedviky krátké.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 3. dubna tomu bude 8 let, co zemřel v 41 letech syn
Pavel FriDricH. Vzpomínají na něj máma, bratr s rodinou
a kamarádi.
Dne 11. dubna vzpomeneme 10 let od úmrtí pana Františka
OČADLÍkA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují
synové Pavel a František s rodinami.

BLAHOPŘánÍ

zA LUDMiLOU
BrázDiLOvOU

Dne 20. března slaví své 85. narozeniny paní terezie OBADALOvá. Do
dalších let přejeme především pevné zdraví. Ať jsou Tvé dny naplněny
pohodou, setkáváním s rodinou, drobnými radostmi, které Ti vykouzlí
úsměv a udělají život šťastným. Ze srdce přeje celá rodina.

Naše milovaná Jaruška trČALOvá oslaví 26. března významné životní
jubileum. Pevné zdraví, moře lásky a každý den důvod k úsměvu přejí
celoživotní obdivovatelé J+H s rodinami.

Dne 31. března se dožívá krásného životního jubilea, 90 let, paní Marta
BArtOŠÍkOvá. Do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody. Přeje
neteř Marcela s rodinou.
Společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200 (a více, dle
délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Maximální délka textu je 8 řádků.
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

velikonoce – nejvýznamnější křesťanské svátky

Dodnes si pamatuji adresu svého bydliště, když jsem byl dítě.
Trávníky 1254. A podobně si vybavuji tu starší paní. S kabelkou
v ruce den co den za zvuku vzdálených zvonů trochu ztěžka, ale vytrvale směřovala ke kostelíku na
návsi. Od té doby uplynulo skoro
padesát let. Dnes chodím do kostela pravidelně i já. Ale dobře rozumím lidem, kteří do kostela nechodí, kterým to neznámé prostředí nic
neříká. Proto si dovolím nabídnout
vám všem první a třeba ne poslední
pohled na dění v našem kostele.
I když se chci věnovat Velikonocím, musím se vrátit do období
Vánoc, kde celý příběh vlastně začíná. Ten Někdo se narodil do našeho světa, aby byl s námi, aby žil
náš život. Narodil se jako malé dítě.
Z dítěte vyrostl muž, Ježíš, který přináší poselství pokoje a lásky. Vládci
světa však není přijat. Na Květnou
neděli přijíždí do hlavního města
Jeruzaléma. Dobře ví, co ho čeká,
ale jde vstříc tomu, co se má stát.
Na Zelený čtvrtek s Ježíšem
slavíme společnou večeři. On ví,
co ho čeká na druhý den. Chce být
stále s námi. Proto nám zanechává
dar chleba a vína, ve kterém se
s ním můžeme setkávat. V noci pak

Ježíš bojuje se samotou a strachem
z toho, co nastává.
Velký pátek je den bolesti, smrti
a zmaru. Ten, který konal jen dobro
a sloužil druhým, je pomalu a krutě
zabit.
Na Bílou sobotu prožíváme jakési mezidobí a očekávání. Pomalu
přichází naděje, že Velkým pátkem
nic neskončilo. V noci přichází to
nejkrásnější: slavnost vzkříšení.
Tma v kostele se pomalu rozzáří
světlem zapalovaných svící. Uprostřed slavnosti se pak rozsvítí světla, ozvou se zvony a zazní chvalozpěv Aleluja. Ten náhlý zlom mám
nejraději. Ježíš nám přichází říci,
že smrt přemohl. Láska je silnější.
Neděle je radostnou oslavou,
zpívá chrámový sbor, vnímáme
radost a pokoj. Mám rád i slavnostní nedělní oběd kolem rodinného
stolu.
V každém z těchto dnů se
v kostele koná nádherné společenství lidí. Všechna slova i obřady mají
svůj hluboký význam.
Pomalu nastává jaro. Až o Velikonocích uslyšíte zvuk kostelních
zvonů, přijďte zakusit velikonoční
společenství. Budete vítáni.
za farnot Otrokovice
Petr Staněk

V úterý 22. února 2022 zemřela
naše kamarádka a dlouholetá pracovnice kulturního domu v Otrokovicích, paní Ludmila Brázdilová.
Narodila se 23. března 1938
v Plzni. Její otec byl cukrář a maminka prodávala v cukrárně. Ludmila vystudovala Vyšší hospodářskou školu v Plzni. V roce 1962 se
provdala za Stanislava Brázdila
a další rok se přestěhovala do Otrokovic. Po mateřské dovolené,
kterou strávila v letech 1964 až
1969 se svými syny Stanislavem
a Pavlem, nastoupila v červnu
1969 jako ekonomka na Závodní
klub ROH v Otrokovicích. V průběhu let klub měnil názvy a ředitele,
ale Lída, jak jí každý tady říkal, byla
40 let „stálicí“ tohoto zařízení.
Její aktivita daleko přesahovala
pracovní náplň, byť i ta sama byla
pestrá a náročná. Kromě každodenní práce připravovala družební večery s patronátními městy
Bošany a Dubnica nad Váhom,
s Kulturním klubem Metra Blansko,
vedla kino v Otrokovicích včetně
plánu promítání, připravovala
prodejní akce, sjednávala smlouvy o pronájmu klubových prostor,
sjednávala umělce a soubory na
vystoupení a zajišťovala propagaci akcí. Podílela se na kulturním
životě 23 kroužků, které tehdy

v klubu působily, organizovala
vzdělávací a kulturní kurzy. Nad
rámec svých povinností navštěvovala takřka všechny akce, které
klub pořádal bez ohledu na den
a čas. Byla hlavní organizátorkou
pětatřiceti populárních klubových
večírků, které byly vždy rok dopředu vyprodány. Bylo-li potřeba
cokoliv zajistit, neváhala a odjela
kamkoliv v republice, a dokonce
zorganizovala cestu do Benátek,
aby výbor mohl nasát tu správnou
atmosféru na další připravovaný
večírek klubu. Pořádala i různé turistické výlety s členy výboru klubu
po celé republice.
Zcela nepřehlédnutelný byl její
podíl na organizaci dětského filmového festivalu Zlín u nás v Otrokovicích. Osobně navštěvovala
přípravné výbory, lobbovala za
zapůjčení kvalitních filmových
novinek a do Otrokovic přivedla
takové hvězdy, jako byli: četníci
ze Saint Tropez Michel Galabru
a Jean Lefebvre, Annie Girardotová, Oleg Tabakov, Jiří Menzel,
Zdeněk Svěrák, Kryštof Hádek,
Zdeněk Troška a mnoho dalších.
Pro Ludmilu Brázdilovou nebylo
nic problémem. Milovala svou práci a věnovala jí celý svůj i soukromý
život.
Za svou obrovskou práci pro kulturu obdržela titul Osobnost města
Otrokovice.
Její osobním krédem byl citát:
„Letící kámen mechem neobroste“.
ČeSt JeJÍ PAMátce!

inzerce
Hledám místnost k pronájmu pro
otevření psího salonu.
tel.: 773 210 202

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

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice

Vyp latí me vám

Odvoz ZDARMA 1 000–3 000 Kč

tel.: 603 972 558

email: marek.dynka@seznam.cz
Na místě vystavím ihned platný doklad
ekologické likvidace

Tel.: 604 988 815

Kancelář na ulici Havlíčkova,
hned za křižovatkou směr
k vlakovému nádraží mezi
pekárnou a realitní kanceláří,
u zastávky autobusu č.55
nebo č.70.

OtrOkOvické nOviny

Město dotuje žákům hodiny s rodilými mluvčími

Umět se domluvit doma i ve
světě je základní požadavek
dnešní doby. Díky dotovaným
hodinám s rodilými mluvčími to žáci otrokovických základních škol mají jednodušší.
Město ze svého rozpočtu vynakládá 500 tisíc korun ročně,
které umožňují v rámci anglického jazyka zařadit výuku
s rodilým mluvčím.

Rodilí mluvčí ve školách pracují
v rámci tzv. tandemové výuky, kdy
jsou v hodinách společně s českým lektorem. V rámci projektu
je partnerem jazyková škola, která

dodává jednotlivé rodilé mluvčí.
„Výuka s rodilým mluvčím se nám
velmi osvědčila. Tandem českého
vyučujícího a rodilého mluvčího
přináší vítanou změnu pro žáky,
kteří dobře reagují. Tento způsob
výuky vede ke zvýšení motivace
ke studiu cizího jazyka, odbourání
zábran, strachu či ostychu při komunikaci v cizím jazyce a interkulturní zkušenosti s poznáním reálií
jiných zemí,“ zhodnotila probíhající
projekt ředitelka ZŠ T. G. Masaryka
Marta Zakopalová. Rodilí mluvčí
jsou kladně přijímáni nejen žáky,
ale i jejich rodiči, kteří vidí pokroky
svých dětí. Velkou výhodou je

Z DOPISU ZASTUPITELE
Jak je to s kvalitou života
v Otrokovicích?
Publikováním příspěvku, který jsem
obdržel od spolku Za lepší životní
prostředí v Otrokovicích, chci přispět
k aktuální diskuzi velmi komplexní
problematiky kvality života v Otrokovicích.
Veřejnost zaregistrovala výsledky hodnocení indexu kvality života v Otrokovicích za rok
2021, který již čtvrtým rokem
provádí společnost Deloitte.
V projektu Obce v datech je index kvality života hodnocen
u 206 obcí s rozšířenou působností, včetně Prahy. Výsledky se zpracovávají podle 29 ukazatelů, které
jsou rozděleny do tří kategorií:
1. Zdraví a životní prostředí
2.Materiální zabezpečení
a vzdělání
3. Vztahy a služby
https://www2.deloitte.com/cz/cs/
pages/public-sector/articles/obcev-datech.html
Otrokovice se umístily na
83. místě, což je jistě lepší průměr.
K výsledkům komplexních hodnocení je však třeba přistupovat obezřetně, viz skutečnost, že na horší
pozici než Otrokovice se mj. umístily
obce jako Karlovy Vary, Poděbrady,
Mariánské Lázně a Jeseník. Je zřejmé,
že zásadní vliv na celkové hodnocení
má váha a typ jednotlivých kritérií.
Výsledky indexu kvality života
v Otrokovicích ve Zlínském deníku komentovala nedávno i paní starostka
Hana Večerková. „Těší nás, že jsou
Otrokovice městem s dobrou adresou, kde lidé mají kvalitní podmínky
pro život.“ Bližší pohled do výsledků
(https://www.obcevdatech.cz/otrokovice) průzkumu nastoluje otázku:
„Proč Otrokovice zaznamenaly výrazné zhoršení indexu oproti roku
2020 (pokles o 36 míst, zařazení mezi
Otrokovické noviny

osvojení správné výslovnosti, intonace, ale i hovorových výrazů a frází.
Neméně důležitá je také schopnost
porozumět mluvenému projevu.
Žáci se navíc seznámí s jinou kulturou, zvyky, tradicemi. Při přirozené
komunikaci žáci zjišťují, že i když
jejich znalost jazyka není perfektní,
jsou schopni se s rodilým mluvčím
domluvit, což zvyšuje jejich ochotu
komunikovat a zbavuje je to strachu
z chyb.
Aktivita města navazuje na
projekt MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II VZDĚLÁVÁNÍ na Otrokovicku, který probíhá od roku 2016 do r. 2022. V rámci
ORP Otrokovice je zapojeno celkem

devět základních škol, které využijí celkem 4 050 hodin tandemové
výuky anglického jazyka během tří
let. Rozpočet celého projektu, který
je rozvržen do čtyř let, je více než
10 milionů korun. Místní akční plán
zajišťuje výuku prostřednictvím
rodilých mluvčích v rámci celého
ORP Otrokovice s finanční dotací
přibližně 3 miliony korun ročně. Otrokovická radnice považuje znalost
cizího jazyka za natolik potřebnou,
že doplácí třem svým školám ještě
další hodiny z rozpočtu města
v částce přibližně 500 tisíc korun
ročně. 
Lenka Vaculová,


tisková mluvčí

REAKCE VEDENÍ MĚSTA
15 obcí s největším zhoršením)? Důvody naznačí pohled na hodnocení
hlavních kategorií. Ke zhoršení došlo
v kategoriích Zdraví a životní prostředí (pokles z 133. na 153. místo), Vztahy
a služby (pokles z 44. na 92. místo).
Nelze přehlédnout extrémy
v jednotlivých indexech, jako jsou:
- Index znečištění ovzduší (192. místo
nás řadí mezi 15 nejhorších lokalit
v Česku)
- Index přírůstku obyvatelstva
(205. místo a hodnota indexu
1,6 představuje vylidňování Otrokovic!; je vyhodnocen počet
přistěhovalých a narozených
obyvatel minus počet vystěhovalých a zemřelých obyvatel v obci.).
- Index stěhování mladých
(179. místo nás řadí do pozice místa,
odkud „utíkají mladí“; je hodnocen
rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel ve věku 20–34 let)
- Index zájmu o obecní a krajské
volby (163. místo naznačuje, že poměrně velká část občanů je pasivní).
- Index dojezdu do nemocnice (150. místo je daleko od
průměru a ukazuje, jak by prospěla
nová nemocnice v Malenovicích)
- Index průměrné délky života
(129. místo, Otrokovice patří mezi
podprůměrné)
Jsou tedy Otrokovice dobrou
adresou, kde lidé mají kvalitní podmínky pro život? Každý máme jiné
priority – život je relativní. Nelze najít
univerzálně platnou odpověď. Každý si musí odpovědět sám. S ohledem na výše uvedené považuji za
přínosné, aby vedení města podalo
občanům konkrétní detailní informace (vysvětlení), které pomohou
občanům vnímat výsledky průzkumu ve vší komplexnosti v kontextu
s vizemi pro zlepšení.

Zdeněk Novák,


zastupitel města Otrokovice

Vážený pane zastupiteli, vyzýváte nás,
abychom reagovali na Váš příspěvek.
Ptáte se, za mě docela nepochopitelně,
z čeho soudím, že Otrokovice jsou
místem s dobrou adresou. Bez sebemenšího zaváhání říkám, že mám Otrokovice ráda a kdyby tomu bylo jinak, asi
bych ani neměla sedět na svém místě.
Žiji zde celý život a stejně jako jiní pozoruji kroky, kterými město postupuje
vpřed. A není to jen práce současného vedení. Jen za posledních 10 let se
vybudovalo mnoho nového a mnoho
objektů prošlo rekonstrukcí. Ročně jde
o investice ve výši přibližně 100 milionů.
Většina financí směřuje do občanské
vybavenosti. Ano, i já vidím rezervy především ve stavu vedlejších chodníků.
Také mě trápí ekologická zátěž, která je
způsobena průmyslovým charakterem
města, což ve Vámi zmiňovaném článku
také uvádím. Nejsme ale nečinní. Všem
orgánům, které jsou v daných věcech
kompetentní, poskytujeme podklady,
aby mohly posoudit všechny informace,
tedy nejen technické zprávy dotčených
společností, ale i hlášení občanů a statistiky. Spolupracujeme se společnostmi, které jsou považovány za největší
pachové producenty a díky inovacím
v jejich technologiích se i pachová zátěž
ve velké míře zmírnila.
Anketa má mnoho parametrů, ale na
většinu z nich máme jako samospráva
pramalý vliv. Těžko ovlivníme čas dojezdu do nemocnice či průměrnou délku
života. Index životního prostředí pak
jistě ovlivňuje i průmysl. Ten je zde od
samého počátku města, vezmeme-li
v potaz fakt, že Otrokovice byly povýšeny na město v r. 1960, tedy až po průmyslové expanzi. Pokud by zde průmysl nebyl, možná bychom dodnes byli jednou
z městských částí Zlína, jako to bylo po
roce 1949. Díky průmyslu ale patříme
k městům s nejnižší nezaměstnaností.
Obyvatel ubývá. Tento fakt je způsoben i stěhováním našich občanů do
blízkých obcí, aby mohli využívat právě

občanskou vybavenost Otrokovic. Bydlí
zde ale také spousta těch, kteří tu nemají trvalé bydliště, což počet obyvatel naopak reálně zvyšuje. V poslední
době převyšovala poptávka bytů nad
nabídkou. Vzhledem k zastavěnosti katastru je jedinou možností intenzifikace
výstavby, která nabídku zvýší. I zde jsme
ale opatrní a pamatujeme na ovlivnění stávající zástavby výstavbou novou.
Klademe podmínky tak, abychom co
nejméně zasahovali do okolí. Přesto zde
v nejbližších letech vznikne několik soukromých investičních projektů. Pokud
se tedy díváme na index kvality života
dle jednotlivých parametrů, nacházíme data k zamyšlení. Je ale třeba brát
v potaz vše a ne pouze to, co se nám
hodí a třeba je i vytržené z kontextu. Také Vy jste zapomněl zmínit, že
v článku pro Zlínský deník hodnotím
především 2. místo v rámci Zlínského
kraje, a že hodláme pracovat na ukazatelích, které ovlivnit můžeme.
Při výkonu funkce starostky se snažím
vše dělat s nejlepším vědomím a péčí
řádného hospodáře. Zastávám názor,
že rozvoj má být všestranný, proto
jdou miliony korun ročně do školství,
dopravy, veřejné zeleně, kultury, sportu,
sociální oblasti a dalších. Výsledky jsou
vidět – revitalizace Senioru, škol, obnova
hřbitova, skatepark, nová budova dopravního hřiště, tržiště, cyklostezky,
koupaliště, Štěrkoviště, plánovaná
revitalizace sídliště Trávníky a dalších
investičních akcí. I přes všechna omezení, která nám poslední roky přinesly,
nepřestáváme směřovat své síly k rozvoji. To vše jsou mé důvody, proč Otrokovice vidím jako město s dobrou adresou.
Skončím myšlenkou Jana Antonína
Bati, která mi utkvěla v hlavě při rozhovorech s jeho vnučkou. Hlavní je hledat způsoby, jak věci posunout vpřed,
ne hledat důvody, proč to nejde. Věřte,
že já ty způsoby hledám.

Hana Večerková,


starostka

Pavla Hradilová: rádi bychom spolupracovali i s mateřskými školami

v kostýmu. Pavla Hradilová se letos stala novou předsedkyní klubu.
Foto: Šárka Šarmanová

Milují historii, především tu, která se týká Otrokovic. A rádi se
o svou zálibu dělí také s veřejností – pořádají výstavy
i přednášky. To vše mají na starost členové Klubu přátel historie
města Otrokovice. V jeho čele je
nyní nová předsedkyně Pavla
Hradilová.
V letošním roce dosáhl Klub přátel
historie města Otrokovice plnoletosti – 18 let od svého vzniku. Jak
vůbec klub vznikl?
Historie se váže k výstavbě severovýchodního obchvatu, jejíž součástí byl
archeologický výzkum lokality Chmelín. V této době vznikla spolupráce
archeologů s otrokovickými občany
a zájemci o historii města. Majitel fir-

my Zlinterm, pan Petr Smejkal, která
sídlila v objektu Horního mlýna, nabídl část těchto prostor zájemcům
o historii. Ty sloužily jako depozitář
k postupně tvořící se sbírce. Do takto
vznikajícího spolku se začali zapojovat
další lidé. Výsledkem jejich spolupráce
byla také prezentace archeologických
nálezů v lokalitě Otrokovice, která se
udála pod taktovkou archeologů
PhDr. Jiřího Kohoutka a PhDr. Jany
Langové. Zájem o historii Otrokovic
se tak začal postupně rozrůstat
a v roce 2006 byl oficiálně založen
Klub přátel historie města Otrokovice, jehož předsedou se stal Dr. Jaroslav Hradil, v dalších letech pak Doc.
Jaroslav Wicherek a posléze historik
František Ovesný.
Na jaké činnosti se klub zaměřuje?

Jsou to především výstavy, které
bývají spojené nejenom s přednáškami zajímavých hostů a odborníků,
ale také například s ochutnávkou jídel, která se vařívala ve středověku
i za doby první republiky, výstavou
historických kostýmů a podobně.
Pokud bych měla jenom namátkou
jmenovat, tak hned první dvě výstavy
s názvem Otrokovice na historických
mapách nebo Archeologické nálezy
na Chmelíně měly velký ohlas. A z těch
novějších určitě nelze opomenout
Život na přelomu epoch, Otrokovice
na úsvitu dějin, Historie čtená rýčem
či Otrokovická tvrz a osudy jejích majitelů, které se odehrály pod taktovkou
Petra Klokočky. Ten funkci vedoucího
klubu převzal po Radkovi Poláškovi.
S velmi kladným ohlasem se setkaly
výstavy Od krinolíny po současnost,
Jak se vařilo v průběhu staletí, Kouzlo starých Vánoc a Kouzelné módní
doplňky.
Jak je to s výstavními prostory?
První výstavy se odehrály přímo na
půdě Otrokovické BESEDY, později
v prostorách ZŠ Trávníky. Situace se
výrazně zlepšila v roce 2014, kdy byla
otevřena Městská galerie Otrokovice.
Tam náš klub nalezl nejenom své sídlo, ale také prostory pro naše výstavy
a depozitář.
Kolik má klub aktuálně členů
a přijímáte mezi sebe i další ?
Nyní je to zhruba dvacet, ale rádi mezi
sebe uvítáme každého, kdo se také

Adaptační kurz pomohl druhákům nejenom v utužení vzájemných vztahů
Zda si budeme někdy moci s definitivní platností říct, že je po covidu,
ukáže až čas. Bezesporu se změnily
zaběhnuté režimy pracovní, aktivity soukromé a volnočasové. I ve
školách, kromě výuky a znalostí,
sledujeme dopad současné situace
na vztahy mezi žáky, na jejich psychické rozpoložení, na klima ve třídě,
ve škole. I to byl jeden z důvodů, proč
Střední průmyslová škola Otrokovice
zareagovala na výzvu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a získala dotaci na
uskutečnění adaptačních kurzů nazvaných „Spolu po Covidu“.
Adaptační kurzy jsme se rozhodli v listopadu zrealizovat pro druhé
ročníky učebních oborů, které
v prvním ročníku kvůli pandemii
o tuto akci přišly a přechod na
distanční výuku již v říjnu 2020
znemožnil žákům navázat vztahy.
V týdnu od 8. do 10. listopadu jsme vyrazili do areálu Ikaria
Březůvky. Naštěstí nám přálo i počasí,
a tak jsme většinu času trávili
v přírodě. Realizované aktivity, při
kterých bylo využíváno zážitkové
pedagogiky, byly zaměřeny na zvlá-

nespadne? Během aktivit se studenti
rozhodně nenudili.
Foto: SPŠ
dání vztahových záležitostí. Žáci se
učili vzájemné komunikaci, kooperaci, respektu, zvládání konfliktních a jiných zátěžových situací,
dodržování nastaveného režimu
dne. Občas se objevily problémy
s dochvilností – nástupy na jednotlivé činnosti, jež někteří žáci nezvládali. Nedochvilnost i nedostatek
empatie ve vztahu ke spolužákům
a absence loajality vůči nadřízenému – vyučujícímu či lektorovi, případně další projevy absence vnímání
spoluodpovědnosti za konečný
výsledek aktivity, zadaného úkolu,

byly žákům okamžitě reflektovány.
Jak šel čas, bylo patrné, že si žáci začínali některé vztahové záležitosti více
uvědomovat. Ve večerních hodinách
následovalo hodnocení celého dne
a našel se prostor i pro osobní konzultace žáků či vyučujících s lektory.
Odborní lektoři se věnovali nejen
našim žákům, pro které připravili
třídenní program, ale věnovali se
i vyučujícím, kteří se aktivit účastnili
se svými žáky. Učitelé se kromě času
stráveného se svou třídou vzdělávali
v oblasti zařazování společenských
a globálních témat do výuky.
Velmi nás potěšilo, že se adaptační kurzy u rodičů, vyučujících
i žáků setkaly s pozitivními ohlasy.
U mnohých by se dalo hovořit přímo o nadšení z aktivně strávených
společných dnů. Bylo milé, že samotní žáci celou akci vnímali jako velmi
přínosnou pro jejich třídu, zejména
pro utužení vztahů mezi spolužáky.
Na tuto aktivitu v průběhu školního roku navazujeme, protože nejen
vědomosti a dovednosti, ale i celková
pohoda ve škole jsou pro nás velmi
důležité.
Martina Gregorová,
školní metodik prevence SPŠ Otrokovice

zajímá o historii Otrokovic. Lidi, kteří
mají chuť se podílet na různých výstavách a přednáškách, kteří by nám
přinesli nové nápady na výstavy,
podnikali s námi různé výpravy za historií a podíleli se s námi na třídění sbírkového fondu a dalších zajímavých
akcích. Rádi přivítáme prostě každého
zájemce a badatele.
Nedávno jste se stala novou předsedkyní klubu. Jaké máte plány?
Ano, po osmi letech, co jsem členkou
klubu, jsem převzala pomyslné žezlo
od pana Petra Klokočky. Ráda bych
pokračovala nejenom v pořádání výstav, které osloví lidi napříč generacemi, ale díky svému oboru, kterým je
restaurátorství, bych chtěla přivést na
výstavy a přednášky nové, zajímavé
odborníky. A to, co bych ráda zavedla,
je spolupráce se školami a školkami.
Chtěla bych i pro ně uspořádat výstavy s povídáním i názornými ukázkami. V současné době je to výstava
Jan Antonín Baťa doma i za mořem,
která by mohla zaujmout středoškoláky, a v létě bychom rádi uspořádali výstavu zaměřenou na dřevěné
hračky, jejíž součástí by byl i hrací
koutek. Do budoucna připravujeme
výstavu, která se bude týkat kuriozit.
Máme jich poměrně slušnou sbírku,
ale pokud mají lidé doma nějaký zajímavý předmět, budeme rádi, pokud
nám jej přinesou nebo zapůjčí. Myslím
si, že se lidé mají opravdu na co těšit.
Šárka Šarmanová

inzerce
klece pro chov křepelek. Doprava
po celé ČR.

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

přijmou do pracovního
poměru pracovníky –
nástup dle dohody – na následující pracovní pozice:
DĚLnÍk PrO ÚDržBU
veŘeJné zeLenĚ
Podmínkou je řidičské oprávnění
sk. „B“ nebo sk. „T“.
AUtOMecHAnik
Požadavkem je vyučení v oboru.
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 předem sjednat telefonicky!
OtrOkOvické nOviny

Na Mánesce likvidují bioodpad žížaly

Ekologicky. Žížaly produkují hnojivo, které je využíváno na nové školní zahradě.

Foto: ZŠ Mánesova

Nedílnou součástí základního
vzdělávání jsou i okruhy týkající se aktuálních problémů světa, ke kterým bezesporu patří
i témata ekologická a environmentální. Jejich zařazování do
výuky je příležitostí pro rozvoj
osobnosti žáků hlavně v oblasti
postojů a hodnot.

S environmentálními tématy se
žáci setkávají ve většině předmětů.
Ti nejzapálenější si mohou zvolit ekologický seminář, který je na Mánesce vyučován druhým rokem v 8. a 9.
ročníku. V rámci tohoto předmětu
se žáci setkávají s tématy, jako jsou
podmínky života, vliv člověka na
krajinu, ochrana ohrožených druhů
organismů, lokální a globální environmentální problémy a trvale udržitelný rozvoj. Výuka je především
praktická a často realizovaná v přírodě.
Environmentální témata rezonují celou školou. V letošním školním
roce se zabýváme tématy odpady

Historie naší trávnické školy se začala psát v září roku 1975. Dalo by
se tedy s nadsázkou říct, že je to již
zralá a zkušená dáma. Prošla řadou
dějinných událostí, generačních
výměn, zkrášlování a zvelebování.
S sebou si vždy nesla a stále nese vytyčený cíl – dát žákům dobrý základ
pro jejich další vzdělávání a připravit
je na budoucí profesní a osobní život.
V minulých letech dostala škola
„nový kabát“, je upravená, hezká. To
zásadní však představuje uvnitř. Jejím
jádrem je tým zkušených pedagogů
i dalších pracovníků, kteří jsou aktivní,
tvořiví a spolupracují na výchově
a vzdělávání svých žáků.
V současnosti poskytuje vzdělávání více než 400 žákům. Náš
vzdělávací program nese název
Pomáháme si růst. Starší pomáhají
mladším, šikovnější slabším, zkušení
nováčkům. Od prvních školních dnů
Otrokovické noviny

a nakládaní s nimi. Žákovské skupiny
ekologického semináře a školního
parlamentu si daly za cíl zjistit odpovědi na otázky: Kolik odpadů škola
vyprodukuje? Jakým způsobem
je s opady aktuálně nakládáno?
A především, zda existují možnosti,
jak množství odpadů obecně snížit?
Důležité informace pro plánování
dalších kroků získávají žáci například
rozhovory se zástupci ze školní kuchyně, paními uklízečkami či panem
školníkem. Dalším významným
krokem na naší cestě bylo rozmístění
celkem sedmi vermikompostérů
na všech patrech školy. Ve vermikompostérech je bioodpad nejen
z žákovských svačin, který jinak
běžně končil ve směsných nádobách,
zpracováván vyšlechtěným druhem
kalifornských žížal. Bonusem je produkce vermikompostu a speciálního
„žížalího čaje“, který je skvělým hnojivem pro využití například na naší
nově zrekonstruované zahradě.

Karolína Stiborová,
 koordinátorka environmentální výchovy

Robotika na SPŠ Otrokovice zajímá učitele i žáky
V rámci projektu Implementace
krajského akčního plánování II se
Střední průmyslová škola Otrokovice zaměřuje na vzdělávání
pedagogických pracovníků. Na
konci února proběhlo školení
v oboru Robotika, který se stává
nedílnou součástí moderních
podniků.
Prostřednictvím projektu IKAP
II byla na naší škole vybavena
specializovaná učebna deseti roboty včetně velmi bohatého příslušenství. Lektoři z přední firmy
tohoto oboru ControlTech zahájili
v moderní učebně odborné školení na edukativní robotické ruky.
Naše škola považuje za velmi důležité připravovat v tomto atraktivním oboru především naše
učitele. Pedagogové převážně
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Škola připravuje den otevřených dveří

Po dvou letech jsme se dočkali
a můžeme konečně školu otevřít
všem. Předškolákům, rodičům,
prarodičům, kamarádům, prostě
komukoliv, koho zajímá, jak to
u nás vypadá a chodí.
Na čtvrtek 24. března připravujeme den
otevřených dveří, kdy
bude možné užít si
s námi školní život.
Dopoledne otevřeme vyučovací hodiny
a v „poobědních“ hodinách bude
připraven program v hlavní budově
i na přístavbě. Těšit se můžou naši
předškoláci, pro které je v době od
14 do 17 připraven tradiční Zápis
nanečisto a také tvoření se školní
družinou či angličtina pro nejmenší
a Robotí ZOO. V tělocvičně můžete nahlédnout, jak se žáci školní

Trávnické okénko aneb Tak to u nás chodí…

Kolektiv. Školu navštěvuje více než 400 žáků. 
vedou prvňáčky za ruce deváťáci,
kteří s nimi po celý rok spolupracují
a uvádějí je do školního života. Starší
děti pak rozvíjí tělo i ducha kvalitní výukou v běžných i odborných
učebnách, pohybem na sportovištích
nebo činnostmi ve školním klubu. Ten
žákům nabízí aktivní a smysluplné
využití volného času. Mohou si tam

technických předmětů se proto
zúčastnili intenzivní přípravy na
obsluhu, programování a vytváření různých aplikací až po modelaci výrobních linek.
Mezi žáky je o robotiku také
velký zájem. Našich odborných
kurzů v rámci projektu IKAP II se
účastní rovněž studenti a studentky Gymnázia Zlín – Lesní
čtvrť a Gymnázia Otrokovice. Do
projektu jsou zahrnuti i žáci a žákyně všech 8. tříd základních škol
z Otrokovic a v příštím roce to
bude také škola z Holešova. Velmi oblíbené jsou i volnočasové
aktivity, ve kterých se děti seznamují s širšími možnostmi tohoto
rychle se rozvíjejícího oboru.

Otakar Pancner,

Foto: ZŠ Trávníky

prohloubit znalosti v českém jazyce
a matematice, zapojit se do školního
parlamentu, naučit se společensky
chovat a tančit polonézu. V robotice
a programování se setkávají s ozoboty a pronikají do tajů programovacího jazyka. Vše, co se nestihne ve
„výtvarce“, si pak mohou vyzkoušet
v kroužku keramiky nebo zájmovém

družiny připravují v rámci projektu Pohyb do škol. V hlavní budově
naši žáci předvedou přírodovědné
experimenty a mikroskopování,
ukázku 3D tisku, chybět nebudou
pokusy Zapálených
pro vědu, hlavolamy či
angličtina – Cambridge
promotion.
Bude u nás opravdu
celý den živo a moc se
na to těšíme. Pro bližší
podrobnosti sledujte
náš web: www.zsotrman.cz a facebook: https://www.facebook.com/
ZSManesovaOtrokovice.
Tak si nezapomeňte pro setkání
s Máneskou poznačit správné datum – čtvrtek 24. března od 8 do
17.30 hodin.

Marcela Javoříková,

ředitelka ZŠ Mánesova
útvaru ART IS. Pohybově se děti rozvíjí v kroužcích aerobiku a gymnastiky
a také ve Zdravém pohybu do škol,
který nám zajišťuje město Otrokovice, stejně jako hodiny s rodilými
mluvčími. Hrdě vyučujeme předměty Finanční gramotnost a Svět práce.
To, že máme šikovné děti, nám
dlouhodobě ukazují výsledky Scio
testů a úspěchy v soutěžích a olympiádách.
Velký důraz klademe na vztahy
mezi žáky, prevenci, slušné chování
a přátelské a bezpečné prostředí ve
škole. Pedagogický sbor tvoří zkušení učitelé, kteří své letité poznatky
rádi předávají mladším kolegům.
A tak to má být.
Na Trávníkách prostě fungujeme
a vypouštíme do života dobře připravené žáky, kteří se k nám hrdě hlásí.
A my jsme hrdí na ně.
Vedení ZŠ Trávníky
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nejlepší. Děvčata dokázala porazit všechny účastnice soutěže. Foto: M. vacula

První ročník Astra aerobik
cupu ovládly v mladší kategorii svěřenkyně otrokovického
klubu gymnastického aerobiku BK Otrokovice. Veronika
Klofáčová, Tereza Dohoráková a Sofie Běhávková braly
první tři místa. Cenu sympatie od poroty získala Markéta
Vaculová. Ve starší kategorii
zabodovala Anna Tkadlecová,
když se umístila na třetí pozici.
Přesto, že aerobik není pro
svěřenkyně otrokovického klubu
hlavní parketa, vytěžily z prvků,
které jsou často součástí jejich
sestav, maximum. „Soutěže jsme
se zúčastnili v rámci přípravy na
závody, které nás v nejbližší době
čekají. Každá zkušenost s vystupováním na veřejnosti a před porotou
se počítá a je důležitou součástí
komplexní přípravy. V našich se-

stavách jsou povinné prvky, které
z aerobiku vychází, ale jsou doplněny o gymnastickou složku.
Bylo zajímavé postavit tým před
tuto výzvu, na kterou se samostatně nepřipravujeme. O to větší
mám radost z jejich úspěchu. Všem
patří velká pochvala a poděkování
rodičům, kteří soutěže absolvují
společně s dětmi,“ uvedla trenérka
BK Otrokovice Barbora Karlíková.
Pozornost poroty na sebe
strhla i nejmladší účastnice závodu. Čtyřletá Eliška Vaculová, která
v otrokovickém klubu trénuje od letošního září a vzhledem k nízkému
věku se nemohla zapsat do žádné
z vyhlášených kategorií. Přesto se
rozhodla, že se soutěže zúčastní.
Za to, jak spolu se staršími dětmi
vše zvládla, si od poroty vysloužila
zvláštní pochvalu a gratulaci. Klub
na místě výborně reprezentovala
i Eliška Srnová. Lenka vaculová,
tisková mluvčí města

Petra zvoníčková boduje v mezinárodních soutěžích
Otrokovická reprezentantka v bikini
fitness Petra Zvoníčková sbírá další
cenné úspěchy, a to i v zahraničí.
Závodí již pátým rokem, čtvrtým je
členkou české reprezentace.
Petřinu přípravu na závody
v minulém roce negativně ovlivnila vládní nařízení kvůli pandemii.
Přesto se jí podařilo dosáhnout
na českých pohárových soutěžích
nejenom na vítězství, ale i na další tři
medailová umístění. „Vrcholem sezony pro mě byla účast na Mistrovství
Evropy v Santa Susanně (Španělsko),
kde jsem ve velké konkurenci dvaceti
dvou závodnic obsadila finálové šesté místo,“ sdělila Petra Zvoníčková.
Na podzim již startovala pouze
na soutěžích s mezinárodní účastí.
I tam zabodovala. „Podařilo se mi
získat stříbrnou medaili na Diamond
Cupu Malta, kde jsem byla jediná závodnice v juniorském věku, a druhé
stříbro na DC Prague, “ doplnila sportovkyně.
Petra se aktuálně připravuje
na jarní sezonu, plánuje účast na
třech až čtyřech mezinárodních závodech. Sezonu odstartuje účastí na
DC Skopje v Makedonii, další, velmi

Medailová. Přáním Petry je dosáhnout
na nejvyšší stupínek.

Foto: archiv P. zvoníčkové

náročnou soutěží, bude Mr.&Ms.
Universe. „Velmi si vážím úspěchů
dosažených v minulém roce. V letošním bych si přála postoupit na
mezinárodních prknech ještě o ten
jeden pomyslný stupínek výše a získat zlatou.”
(šar)

Hala ožije Jarní cenou
města Otrokovice

INZERCE

klub gymnastického aerobiku obsadil
všechny medailové pozice

Sportovní hala na Štěrkovišti bude
hostit házenkářský turnaj Jarní cena
města Otrokovice. Ten se uskuteční
v termínu od 18. do 20. března.
O pohár budou bojovat starší žačky
z celé České republiky, včetně místního týmu TJ Jiskra Otrokovice. Zahájení
turnaje proběhne v pátek 18. března
v 15 hodin. Účast přislíbily týmy
Sokol Písek, HC Háje Praha, TJ Lesana Zubří, DDM Strážnice, HK Slávia
Partizánske, HANDBALL PSG Zlín
a Jiskra Havlíčkův Brod.
(šar)

Pozvánky k zápisu
Základní škola Otrokovice,
Komenského
pořádá

zápis žáků do 1. ročníku základní
školy, základní školy speciální
a do přípravného stupně ZŠS
Středa 6. dubna od 8 do 15 hodin
Čas zápisu je možné rezervovat na
tel.: 734 280 873, 736 519 799,
732 267 668
Škola vzdělává žáky s lehkým, středně
těžkým, těžkým mentálním postižením,
kombinovanými vadami a autismem.
OtrOkOvické nOviny

Sezona skončila pro Pantery dříve, ale superligu uhájili

Sezona pro ně skončila ze
všech 14 účastníků superligy
nejdříve. Přesto pro florbalisty
Navláčil Panthers Otrokovice
dopadla mnohem lépe než
loňská.

INZERCE

„Pozitivum je, že jsme nesestoupili. Všichni nás odepisovali, že
budeme hrát play down, ale hráli
jsme play oﬀ. Splnili jsme cíl,“ shrnul
útočník Vlastimil Červenka.
Zatímco loni byli Panteři beznadějně nejslabším mužstvem soutěže a udrželi se jen díky pandemii
covidu, která superligu uzavřela, letos si polepšili o čtyři místa
a z desátého proklouzli do premiéry
předkola play oﬀ. „Chtěli jsme více,
ale když se na to podíváme reálně,
tak hlavní úloha byla zachránit se,
což se podařilo. Něco urvat v play
oﬀ by byla přidaná hodnota,“ přitakal staronový trenér Karel Ševčík,
který se k superligovému mužstvu
vrátil po třech a půl letech.
„Tlak byl obrovský. Když jsem
přebíral, tak jsem měl pět hráčů.
Neměli jsme pomalu na čem stavět.
Oslovil jsem 54 lidí, zajímavé hráče,

Poděkování. Panteři se se svými fanoušky náležitě rozloučili. Foto: navláčil Panthers
ale měli strach. Odmítli s tím, že do
velkého rizika nejdou. Snažil jsem
se navázat zpětnou vazbu s hráči, se
kterými jsem spolupracoval. Museli
jsme si pomoct kluky ze slovenské
reprezentace. Ke konci srpna jsme
měli kostru týmu, který se v září
a říjnu ještě doplňoval,“ líčí Ševčík
trable se skládáním celku.
Nakonec se mu povedlo dát
dohromady konkurenceschopný
výběr, který získal o 15 bodů více
než v předešlém ročníku. „A to jsme
během sezony spoustu zápasů
prohráli našimi hloupými chybami
v závěrech. Ale kluci vyspěli a rozhodující krok do předkola zvládli,“
připomněl Ševčík, že si Panteři

Děkujeme všem
za podporu v sezóně
2021/2022.
PŘIJĎ SI ZKUSIT FLORBALOVÝ TRÉNINK
A STAŇ SE PANTEREM!
Více na www.panteri.cz/nabory

Město letos podpoří činnost sportovních
a kulturních spolků více než 9 miliony

17.–18.
června
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definitivně zajistili play oﬀ v závěrečném zápase, ve kterém doma
přetlačili Liberec. V předkole však
Otrokovicím došel po psychicky
náročné základní části dech, sérii
s Black Angels prohrály po dvou
porážkách, venku 1:4 a doma 3:6.

„Začalo to prvním zápasem, ve kterém jsme to zkusili na jednu kartu na
dvě lajny. Bohužel nám to vůbec nevyšlo. Nebyli jsme vůbec v tempu,
v play oﬀ módu. Prohráli jsme to naší
nezkušeností. Udělali jsme spoustu
faulů,“ poznamenal Červenka. Také
Ševčík přiznal, že tým ztratil sérii už
v úvodní třetině. Do budoucnosti
ale hledí optimisticky. „Máme na
čem stavět. Zápasy předkola byly
pro hráče cennou zkušeností, protože spousta z nich v play oﬀ ještě
nehrála. Kluci vědí, že od první minuty musí nechat na hřišti všechno.
Když mužstvo vhodně doplníme,
budeme hrát příští sezonu ve vyšších patrech,“ dodal Karel Ševčík.
navláčil Panthers Otrokovice

31.
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Vstupenky a více informací
získáš na lazoplazofest.cz

Částku 9,1 milionu korun rozdělí letos město Otrokovice na podporu
činnosti spolků působících v oblasti
sportu a kultury. Dotace budou
moci čerpat spolky ze čtyř programů, které jsou zaměřeny na podporu
vlastní činnosti spolků, rozvoj mládežnického sportu a na uspořádání
jednorázových akcí. „Prostřednictvím
těchto dotačních programů chceme
přispět ke zvyšování úrovně kulturní
a sportovní činnosti zejména u dětí
a mládeže v našem městě, k zajištění široké nabídky sportovních
a kulturních akcí a aktivit. Celkovou
alokaci těchto programů se nám přes
úsporná opatření podařilo udržet na
stejné úrovni jako v minulých letech,“
uvedl místostarosta odpovědný za
oblast sportu Petr Ťopek.
DOtAČnÍ PrOGrAMy:
1. Činnost v oblasti sportu (7,35
mil. kč)
Podporovány jsou náklady na vlastní a pronajatá sportoviště a cestovní

náklady sportovců, v menší míře také
ostatní provozní výdaje přímo spojené se sportovní činností. Pro výši
přidělené dotace hraje roli početní
zastoupení mládeže ve spolku.
2. Mládežnický soutěžní sport
(1 mil. kč)
Dotace je určena na sportovní
činnost mládeže do 19 let se zaměřením na úhradu nákladů spojených
s jejich systematickou přípravou
a následnou účastí na soutěžích.
3. Sportovní akce (300 tis. kč)
Podporovány jsou provozní výdaje
na uspořádání sportovních akcí mimořádného významu s mezinárodní
účastí konaných na území města.
4. Činnost v oblasti kultury (450
tis. kč)
Z programu jsou podporovány náklady na zabezpečení odpovídajících podmínek umožňujících vlastní
činnost spolků, a pro rozvoj jejich kulturních aktivit, především pořádání
akcí a aktivit ve městě.
(red)

Správná odpověď ze str. 4: 1. Musí tento úkon umožnit snížením
rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla
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