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Startuje druhý ročník 

projektu POHNI městem
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Duben 2022     zdarma ~ neprodejné

Po dvouleté pauze BEsEDa 
ožila oblíbeným městským plesem

v rytmu.  Sice v netradičním termínu, ale přece. Na půdě Otrokovické 
BESEDY se 26. března mohl po dvou letech opět uskutečnit oblíbený 
Městský ples se vším, co k němu patří – se zábavou, muzikou, občer-
stvením i bohatou tombolou. Celým večerem provázel moderátor  
a bavič Zdeněk Izer, nechyběly také ukázky klasických i moderních tanců  
v podání skupiny Dance studia starlight či Evance dance Zlín. K tanci  
i poslechu hrála ve Velkém sále  skupina Kolorez, v prostorách Městské 
kavárny si milovníci dechové hudby mohli zazpívat společně s cimbá-
lovou muzikou Denica a kinosálem zněly melodie klávesisty Kamila 
Dyjáka. A bohatá byla také tombola, která nabízela k výhře bezmála 
sedmdesát hodnotných cen. 
 (šar), foto: martina Fojtíková

Park u přístaviště na Baťově 
prochází proměnou. Vznikají 
tam nové chodníky, lavičky  
a doplněn bude také nový 
mobiliář, který nabídne lidem 
větší komfort pro odpočinek. 
Tím ale jeho revitalizace zdale-
ka neskončí. Otrokovičtí radní 
se také shodli na dobudování 
druhé etapy, která naváže 
stavbou budovy se zázemím 
pro informační centrum, ob-
čerstvení i sociální zařízení.   

Otrokovickým přístavištěm bě-
hem letní sezony denně projdou 
či projedou stovky lidí, ať už na 
kolech, pěšky, či jinými prostředky. 
Jde totiž o významný turistický 
uzel, který se nachází na rozhraní 
tří regionů. To hlavní, co přístaviště 
postrádalo, bylo potřebné a hlavně 
důstojné zázemí. „V loňském roce 
jsme se rozhodli investovat při-
bližně 1,6 milionu korun, které by 
pomohly vytvořit příjemné místo 
pro odpočinek pro všechny, kdo 
do těchto míst zavítají. Využili 
jsme stávajícího parku a vzrost-
lých stromů, které v letních dnech 
vytvoří příjemný stín a vybízí tak 
k zastavení. Hlavním cílem bylo 
prostor kultivovat a umožnit jeho 
větší využití, ale zároveň udržet 
jeho přírodní charakter,“ přiblížila 
hlavní myšlenku projektu starostka 
města Otrokovice Hana Večerková.   

Základ první etapy projektu tvoří 
chodníky pro pěší v obloukovém  
a kruhovém tvaru, které jsou navr-
ženy tak, aby nezasahovaly do 
kořenového systému stávajících 
vzrostlých stromů. „Na chodníky 
navazují pobytové zpevněné plo-
chy ve tvaru kruhu nebo kruhových 
výsečí pro mobiliář.  Dominantním 
prvkem jsou velkokapacitní ob-

loukové sedací lavice ze žulové 
podezdívky. Chodníky a kruhová 
plocha jsou navrženy z broušené-
ho betonu, navazující odpočinkové 
plochy z drobné žulové mozaiky, 
která bude lemována dvojřádkem 
ze žulové kostky,“ popsal vedoucí 
odboru rozvoje města Erik Štábl.

Na odpočinkovou zónu naváže 
druhá etapa projektu, která počí-
tá s vybudováním nových prostor 
pro turistické informační centrum,  
občerstvení i potřebné sociální zá-
zemí. „Nové zázemí přístaviště se 
bude skládat z kontejnerů, které 
umožňují velmi snadnou a rychlou 
montáž. Sestava objektů se vhodně 
doplní zpevněnými plochami, které 
budou využity pro osazení mobi-
liáře a pro posezení v letní sezo-
ně,“ popsal dále Erik Štábl s tím, že  
s výstavbou by se mělo začít zhru-
ba na konci května. Stavební práce 
by pak měly trvat zhruba dvacet 
týdnů. „Návštěvníkům přístaviště 
díky novému zázemí budeme 
moci nabídnout kvalitní občer-
stvení včetně specialit místních 
výrobců. Mimo to plánujeme pro 
cyklisty zřízení dobíjecí stanice pro 
elektrokola. A v budoucnu bychom  
v přístavišti rádi pořádali  celou 
řadu kulturních akcí,“ nastínil Filip 
Pastuszek, jednatel Otrokovické BE-
SEDY, pod niž bude nové zázemí 
přístaviště spadat. „Všechny tyto 
prvky v přístavišti byly. Nicméně 
každý samostatně, roztříštěně  
a bez koncepce. Soustředěním vše-
ho pod jednu střechu celý prostor 
prokoukne a dostane novou, uce-
lenou tvář. Věřím, že se stane oblí-
benou zastávkou na této frekven-
tované trati,“ uzavřel otrokovický 
místostarosta Petr Ťopek.   

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

Přístaviště mění svůj vzhled, vznikne 
tam nová odpočinková zóna
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Nabízíme:

www.hartpress.cz

Tiskárna Otrokovice přijme:
• MISTR OFSETOVÉHO  
  TISKU
 - 1 směna
 - polygrafické vzdělání 
   podmínkou, praxe vítána

• PRACOVNÍKY 
 DO KNIHÁRNY
 - 2 směny (vhodné pro ženy)
 - kompletace a balení

dobré platové podmínky
možnost profesního růstu a vzdělávání

zaměstnanecké benefity
individuální přístup k zaměstnancům

Více informací poskytne: Ing. Monika Hotařová
T: +420 608 958 547, E: hotarova@hartpress.cz

Do nových výrobních prostor přijmeme...

• ÚČETNÍ
 - 1 směna
 - znalost platných účetních 
   a daň. předpisů

• ŘIDIČ  
 - 1 směna (ČR + EU)
  - řidičský průkaz skupiny B

• UKLÍZEČKA 
 - 1 směna

tradiční akce vítání jara: bohatý celodenní program potěšil dospělé i děti

Zpěvem. O pěveckou vložku se postarali žáci ZŠ Mánesova a ZŠ Trávníky.

atrakce. Myslelo se i na nejmenší. K dispozici byl řetízkový kolotoč a skákací hrad.

tanec. Dopolední část zahájily děti z DDM Sluníčko zumbou a vystoupily i mažoretky.

nejenom k poslechu. Během dne se na pódiu vystřídalo několik skvělých kapel 
– Gaia se zpěvačkou Bárou Havelkovou (na snímku), Pexeso (na snímku) či Amaranth.

v kole. Odpolední program zahájily děti ze ZŠ T. G. Masaryka, které předvedly tradiční 
vynášení Morany.

malované. Jarní dílny DDM Sluníčko 
nabízely výrobu velikonočního zajíce 
nebo tradiční kraslice.

Jarní sprška. Závěr odpoledne patřil 
slavnostnímu spuštění fontány. 

Radost. Hudební vystoupení bavilo 
nejenom dospělé, ale i nejmenší diváky.  

Z radnice. Pozdravit přítomné přišel 
místostarosta Petr Ťopek a starostka Hana 
Večerková.
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Vážení čtenáři, 
město Otrokovice již od roku 2018 
aktivně pracuje na plnění cílů Stra-
tegie BESIP, která prostřednictvím 
realizace konkrétních opatření 
usiluje o snížení nehodovosti na 
našich komunikacích.

Konečným cílem je dosažení 
tzv. VIZE NULA, která stanovuje, 
že do roku 2025 se sníží počet těžce 
zraněných na polovinu průměru 
let 2014–2016, tj. z 8 na 4 osoby, 
a na následky dopravní nehody 
nezemře žádný člověk. A po roce 
2035 poté již nedojde v silničním 
provozu na území města Otro-
kovice k žádnému usmrcení ani 
těžkému zranění.

Město Otrokovice pravidelně 
spolupracuje s Policií ČR na 
identifikaci a odstraňování ne-
hodových a potenciálně rizikových 
lokalit. Abychom však byli schopni 
ještě lépe poznat dílčí dopravní 
specifika našeho města, rozhodli 
jsme se oslovit Vás formou dotaz-
níku, který naleznete na straně 
7. Pokud máte zájem, můžete jej 
vyplnit zde nabídnutou formou 
a poté odevzdat na podatelně 
městského úřadu, nebo využij-
te elektronickou verzi, která je  
k dispozici na webových stránkách 
www. otrokovice.cz.

Zde naleznete také celé znění 
dokumentu Strategie BESIP města 
Otrokovice na období 2018–2025 
a podrobné vyhodnocení jeho 
plnění za roky 2018, 2019 a 2020.

 Renáta krystyníková, 
 vedoucí odboru 
 dopravně-správního 

startuje druhý ročník projektu „Pohni městem“ 

otRokovické noviny

Úvodní slovo
Obyvatelé Otrokovic mají opět 
možnost spolurozhodovat  
o rozdělení dvou milionů korun 
a navrhovat vlastní projekty  
k realizaci. A to díky  projektu 
participativního rozpočtu s ná-
zvem „POHNI městem“. Návrhy, 
co by se ve městě mohlo vybu-
dovat, mohou již lidé posílat  na 
městský úřad.

Druhý ročník projek-
tu, díky němuž mohou 
obyvatelé, kteří žijí, 
pracují či studují v Ot-
rokovicích, podávat ná-
vrhy, co by se mohlo ve 
městě vylepšit, již také 
schválila rada města.  
V loňském roce vybírali 
lidé ze dvanácti projektů. Díky nim 
tak vzniká  opičí dráha, workou-
tové hřiště, dětské hřiště nebo také 
veřejné osvětlení. „Cílem projektu 
je motivovat obyvatele Otrokovic, 
aby přemýšleli nad tím, jak zvýšit 
kvalitu života ve městě, jak oživit 
veřejný prostor či spoluvytvá-
řet budoucí vzhled města. A tím 
chceme prohloubit vztah obyvatel  

k našemu městu,“ vysvětlila smysl  
starostka Hana Večerková.

Návrhy pro letošní rok mohou 
lidé podávat až do konce květ-
na. Návrh musí být podán na 
předepsaném formuláři, který je 
dostupný v elektronické podobě 
na webu města, nebo v listinné 
formě na Městském úřadě Otro-
kovice u koordinátorky projektu. 
„Návrhy se musí týkat veřejných 

prostranství na pozem-
cích ve vlastnictví města 
a musí mít investiční 
charakter. Konkrétně se 
jedná například o nové 
stavby, nákupy mobili-
ářů, úpravu veřejného 
prostranství, opravy 
apod. Dále musí být ná-

vrh realizovatelný během jednoho 
kalendářního roku, nesmí být rea-
lizován v rámci podnikatelské či 
výdělečné činnosti navrhovatele 
a nesmí se jednat o umělecké dílo,“ 
upřesnila koordinátorka projektu 
Hana Jiránková. Návrhy bude po-
suzovat odborná pracovní skupina 
a vyjadřovat se k nim bude také 
komise pro místní části.

Následně budou lidé anonymně 
hlasovat o jednotlivých návrzích. 
Na základě výsledku hlasování 
veřejnosti schvaluje Rada města 
Otrokovice návrhy k realizaci.

Celková částka 2 miliony korun 
je rozdělena rovným dílem mezi 
jednotlivé místní části. Kvítkovice 
a Letiště, Trávníky a Přednádraží, 
Střed a Újezdy i Baťov se tak 
mohou dočkat nové investice ve 
výši 0,5 milionu korun. „Doufáme, 
že se naši občané do této aktivity 
opět zapojí a přinesou zajímavé 
nápady, jak osvěžit naše město,“ 
uzavřela starostka.

Další informace k projektu nalez-
nete na webových stránkách www.
otrokovice.cz/pohni-mestem, 
nebo zde:

 

 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města

starostka navštívila první letošní miminko

Zlatou cihličku jako symbolický 
vklad do života, zavinovací dečku, 
plyšový senzorický míček a finanční 
dar bude mít na památku Karolínka 
Řezníčková, která se narodila 5. led-
na 2022 a je tak prvním miminkem 
v Otrokovicích v letošním roce.

Starostka města Hana Večerková 
navštívila první letošní miminko, 
aby šťastným rodičům předala 
dárky pro jejich dceru a mamince 
kytici. Přestože malá Karolínka slaví 
již čtvrtý měsíc života, po domluvě 
s rodiči došlo k návštěvě až nyní. 
Karolínka má také dvě starší sest-
ry – Kristýnu a Viktorii. Také na ně 
starostka myslela a jako malou po-
zornost jim přinesla společenskou 

hru pro celou rodinu.  „Karolínka 
je krásné zdravé miminko, které už 
se má čile k světu. Přeji jí, aby byla 
stále zdravá a šťastná, obklopena 
milující rodinou. Přeji celé rodině, 
aby si užívali společně prožité chví-
le radosti s miminkem a ke vzpo-
mínkám se pak mohli opakovaně 
vracet v rodinném kruhu,“ popřála 
starostka města Otrokovice Hana 
Večerková.  

Když se Karolínka narodila, vážila 
3,2 kilogramu a měřila 49 centimet-
rů. „Jméno Karolína vybral tatínek  
s dcerou Viktorkou. Kdyby byla 
chlapeček, jmenovala by se An-
tonín,“ řekla Kateřina Lysoňková. 
 (vac)

s maminkou. Karolínka má už přes čtyři měsíce.  Foto: mÚ otrokovice 

Do 24. dubna mohou nadané děti 
a mládež zažádat otrokovickou 
radnici o grant, který podpoří jejich 
výjimečný talent. V letošním roz-
počtu města je opětovně pro tento 
účel vyčleněno 100 tisíc korun.

Loni bylo na radnici doručeno 
devět žádostí. Šesti z nich radnice 
vyhověla. Finanční podpora byla 
přidělena nadaným hráčům na 
housle a klavír. V oblasti sportu 
šlo o podporu jednotlivců v ob-
lasti jezdectví (drezura a parkur), 
házené, fotbalu a gymnastického 
aerobiku.

Zájemci mohou zasílat své žá-
dosti na adresu Městského úřadu 
Otrokovice. „Granty jsou určeny 
občanům našeho města ve věku 
do 23 let, kteří jsou vynikajícími 
žáky nebo studenty základní ško-
ly, základní umělecké školy, střední 
školy, konzervatoře, vyšší odborné 
školy nebo vysoké školy nebo jsou 
vynikajícími sportovci či umělci  
a prokazují předpoklady k dosa-
žení výjimečných studijních, vě-
deckých, sportovních nebo umě-
leckých výsledků,“ vyjmenovala 
vedoucí odboru školství a kultury 
Barbora Šopíková.

Grant je poskytován v maximální 
výši 20 tisíc korun na jednotlivého 
příjemce. O žádostech bude roz-
hodovat Rada města Otrokovice, 
a to do konce května.  (red)

nadané děti mohou
 získat finanční  podporu

Představitelé města si připomenou 
77. výročí osvobození Otrokovic  
a konec 2. světové války.  Pietní akt 
se uskuteční v úterý 3. května od  
16 hodin na dvou místech. 

Město Otrokovice bylo osvobo-
zeno 3. května 1945 a k této pří-
ležitosti je každoročně ve městě 
pořádána vzpomínková akce. Na 
ní si Otrokovičtí připomínají, že 
jejich svoboda byla vykoupena 
životy ostatních. Věnce a kytice le-
tos položí představitelé Otrokovic, 
zástupci Krajského vojenského 
velitelství Zlín a Klubu vojenských 
výsadkových veteránů plk. Vlad. 
Maděry Zlín v 16 hodin u pomníku 
válečných hrdinů na náměstí  
3. května před kostelem sv. Mi-
chaela. Následně se delegace pře-
sune do Kvítkovic před kapličku  
sv. Anny.  (šar)

vedení města uctí oběti 
2. světové války 
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1.  název nejznámější  a nejdelší operety, která 
Járu cimrmana proslavila, se jmenuje:
a) Ječmínek
b) Proso
c) Krejčí z Vídně
 
2. obraz první – v rodině chudého srbského vy-
stěhovalce se narodil:
a)  Dragutin Nikolič
b) baron Nikolič
c) hrabě Nikolič
 
3. Jak přišel starý nikolič o celé synkovo jmění?
a) Propil ho v místní hospodě
b) Prohrál ho v kartách
c) Zapomněl heslo, na které ho uložil v peněžním 
ústavu.

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„Každé zbytečné slovo je zbytečné.“

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka: 
1. c) Do předza-
hrádky „Hospo-
dy na Mýtince“
2.a) Vycpaná 
figurína, která 
se v posledním 
dějství promě-
ní v inspektora 
Trachtu
3. c)  Že je ne-
lákal vůbec

 

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

Výhercem se tentokrát nestal nikdo. Žádná ze zaslaných odpovědí nebyla 
správná. Děkujeme všem za účast.

Omluva: V minulém vydání jsme uveřejnili špatnou odpověď na 3. otázku z úno-
rového kvízu. Správná odpověď byla 3. a) Kulhánek, ne Babinský.

Už za pár týdnů odstartuje šes-
tý ročník hobby Cyklojízdy 2022 
mezi partnerskými městy Otro-
kovice a Dubnica nad Váhom. 
Její termín byl letos stanoven na  
sobotu 4. června, registrace do závo-
dů bude spuštěna 2. května.

Milovníci cyklistiky se letos mohou 
těšit na trasu v délce 83 kilometrů, 
která je z Otrokovic zavede na Slo-
vensko. Start všech účastníků bude 
v deset hodin dopoledne z náměs-
tí 3. května, odkud vyrazí směrem 
na Pohořelice a dále na Doubravy, 
Luhačovice, Kladnou-Žilín, Štítnou 
nad Vláří, dále na Nemšovou, Boršice  
a do Dubnice nad Váhom, kde bude 
cíl. „Pro všechny registrované budou 
vypraveny dva speciální autobusy  
s vozíky na kola, které je po skončení 

akce odvezou zpět do Otrokovic,“ 
upřesnil dále Zdenek Čík z Otro-
kovické BESEDY, která je organizá-
torem akce. Registrační poplatek 
činí pro české účastníky 125 korun, 
pro slovenské 5 euro. Závodu se 
mohou zúčastnit cyklisté od 18 let, 
zájemci od 15 let můžou startovat 
pouze s písemným souhlasem zá-
konného zástupce nebo v jeho 
doprovodu. Každý účastník obdrží 
elektronický čip na měření času  
a sportovní láhev, v cíli diplom a ob-
čerstvení. Na trase budou také roz-
místěny  dvě občerstvovací stanice. 

Bližší informace k průběhu akce  
i registraci budou zveřejněny na 
webu Otrokovické BESEDY www.ot-
rokovickabeseda.cz a města www.
otrokovice.cz.  (šar)

Šestý ročník hobby cyklojízdy povede na slovensko

start. Cyklojízdy se každým rokem účastní kolem dvou set cyklistů. Foto: archiv

Prvním výšlapem letošního 
jara budou otevřeny v sobotu 
30. dubna zcela nové Stezky 
Branou do Chřibů, jejichž délka 
je 22 kilometrů.

Nové trasy začínají u lávky pro 
pěší u přístaviště Baťova kanálu  
v Otrokovicích. Odtud lze vyrazit po 
červené značce na Bělov nebo po 
oranžové na Žlutavu. Poté se dá na-
pojit na žlutě značenou Stezku Nové 
Dědiny. Na procházku nebo projížď-
ku se můžete vydat i ze zmíněných 
obcí a užít si okruh po jedné značce, 
nebo si výlet naplánovat dle svého. 
Trasy jsou určeny pro pěší turistiku, 
chůzi s holemi, běh i horskou cyk-
listiku. Vedou především po polních  
a lesních cestách a vyhýbají se silnici.

Slavnostní začátek výšlapu bude 
ve 14 hodin v přístavišti. V tamním 
infocentru si jeho účastníci mohou 
vyzvednout poukázky na dobroty  
z udírny, na pivo a nealko. Pro děti bu-
dou připravené drobné dárky, v Bě-
lově skákací hrad a další aktivity. Trasa  
povede z Otrokovic přes motokro-
sový areál na Žlutavě, kde se bude od 
14.30 do 16 hodin podávat drobné 
občerstvení. To bude k dostání  
i v tamním hostinci, na hasičském hřiš-
ti v Nové Dědině a v obecním areálu  
v Bělově, kde je cíl výšlapu. K lepší 

náladě tam bude od 16 hodin hrát 
napajedelská bigbítová kapela The 
Pohoda. Bohatý program připravila  
i obec Žlutava, ti vytrvalejší mohou 
za zábavou až do Nové Dědiny.

„Termín posledního dubnového 
dne jsme nezvolili náhodou. Po cestě 
budou v okolních obcích k vidění i zá-
věrečné přípravy na filipojakubskou 
noc, která začne průvodem a ná-
sledným pálením čarodějnic. Stejně 
jako finále příprav stavění máje,“ 

uvedla starostka Otrokovic Hana 
Večerková. Na vzniku 22 kilomet-
rů Stezek Branou do Chřibů 
pracovali zástupci vedení 
města a obcí, Otrokovické 
BESEDY a společnosti 
Mapujme.cz. „Jejich tra-
sy jsme volili vesměs ne-
probádanou krajinou podhůří 
buchlovských hor směrem na Bunč, 
odkud se větví řada turistických 
stezek pro pěší i cyklisty. Mapa  

a další informace jsou na webu www.
branoudochribu.cz, podrobnější 
rady vám poskytnou pracovnice TIC 
v Otrokovické BESEDĚ. V turistické 
sezoně také v infocentru v přístavišti, 
které se letos otevře už v sobotu  
30. dubna,“ řekl jednatel Otrokovické 
BESEDY Filip Pastuszek.

O den později, v neděli 1. květ-
na, bude připravena další novinka, 
kterou chce radnice přilákat do 
města více turistů – otevře se nový 
městský turistický okruh. Třetí, te-
maticky zaměřená trasa, značená 
charakteristickým červeným „B“, je 
cílena hlavně na příznivce baťovské 
historie a architektury. Průvodce za-
hradním městem vytvořilo vedení 
města Otrokovice ve spolupráci  
s BESEDOU a Vítem Markem, zakla-
datelem platformy Ať žije Baťov!. Na 
zhruba tříkilometrovém okruhu se 

turisté seznámí s nejzajímavějšími 
památkami, které vznikaly  

v časech, kdy se městská část 
Bahňák jmenovala Baťov. 
Brožura s mapou bude od  
1. května k dostání v otro-

kovických infocentrech, více 
podrobností pak na adresách 

tic-otrokovice.cz a atzijebatov.cz.
 Zdenek Čík,

 cestovní ruch a propagace

nové stezky odhalí krásu okolí otrokovic, nový městský okruh historii Baťova

na mapě. Stezky jsou značeny barvou žlutou, oranžovou a červenou.
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...městská knihovna doporučuje

              miloslav Švandrlík: 3× 100 hororů i–iii 
(Šumavský upír, koktavé strašidlo, Čertova bažina)

Soubor kompletních povídek, které na téma hrůzy, mystiky, záhrobí 
a nevysvětlitelných záhad napsal Miloslav Švandrlík. Autorův vy-
nalézavý způsob, jak  vyděsit či alespoň postrašit a přitom vtipně 
pobavit, si čtenáři příběhů o upírech, krvelačných monstrech nebo 
vlkodlacích oblíbili už dávno.

Jenn Bennett: na jedné vlně
Je klukem jejích snů… ona sama to ale zatím neví. Bailey zbožňuje 
filmy skoro stejně jako Alexe, filmového geeka, kterého zná jen přes 
internet. Když se dívka přestěhuje do kalifornského města, kde bydlí 
i on, radši mu to neřekne. Navíc ji v práci rozptyluje sekuriťák Porter 
Roth, který ji štve i přitahuje zároveň. Zůstane Bailey se svým on-line 
klukem, nebo to zkusí s Porterem? Tahle volba bude dost zapeklitá, 
protože Porter má tajemství: to on je Alex... víceméně.

Více doporučených knih najdete na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/knihovnaotrokovice

Po letech soudních tahanic 
se díky dvouleté mediaci po-
dařilo na úrovni vyjednava-
čů připravit návrh dohody 
měst Otrokovice a Fryšták  
a společností Vodovody  
a kanalizace Zlín a Moravská 
vodárenská.

Návrh dohody byl předložen za-
stupitelstvům obou měst. Zastupi-
telstvo Fryštáku návrh schválilo dne 
23. března a otrokovičtí zastupitelé 
jej posvětili o týden později. Všichni 
přítomni zastupitelé hlasovali pro 
to, aby spory byly narovnány. „Ko-
nečně tak můžeme zhodnotit naše 
několikaleté úsilí o řešení situace, 
kdy si menšinoví akcionáři Otro-
kovice a Fryšták vzali na svá bedra 
soudní spory i za všechny ostatní 
akcionáře společnosti Vodovody 
a kanalizace Zlín včetně toho nej-
většího, kterým je město Zlín. Po 
celé roky jsme vynakládali nemalé 
finanční prostředky i lidský po-
tenciál ve věci hájení zájmů všech 
akcionářů. Nyní nastal čas, kdy mů-
žeme s čistým štítem ukončit spory  

a předložit akcionářům k rozhodnutí 
návrh dohody, která zajistí vrácení 
provozního podniku Vodovodů  
a kanalizací Zlín zpět do rukou obcí. 
Bez soudních sporů, které obě města 
vedou a na základě nichž jsme se sta-
li účastníky mediace, která probíhala  
v řízení o neplatnosti smluv vedeném  
u Okresního soudu ve Zlíně, by tato 
transformace nebyla na světě,“ vy-
světlila starostka města Otrokovice 
Hana Večerková.

Souhlas otrokovických zastupitelů 
je jedním z důležitých podkladů pro 
jednání valné hromady společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, která se 
uskuteční 25. dubna.  

Shoda by všem akcionářům při-
nesla mimo jiné:
• vydefinovanou provozní část 
podniku vyčleněnou z Moravské 
vodárenské vznikem společnosti 
Vodárna Zlín, která bude v roce 2030 
stoprocentně vlastněna společností 
Vodovody a kanalizace Zlín.
• zkrácení současného provozního 
modelu za účasti Moravské vodá-
renské o 5 let oproti stávající smlou-
vě.

• záruky, že bude zachována cenová 
solidarita a transformace nebude 
důvodem pro zvýšení vodného  
a stočného
• změnu stanov společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Zlín, kdy se posílí 
práva menšinových akcionářů  
a zvýší se dohled nad transformací.

Pro město Otrokovice dohoda 
dále znamená, že:
• Otrokovice již nebudou muset 
dále financovat soudní spory  
v zájmu společnosti Vodovody  
a kanalizace Zlín. Moravská vo-
dárenská (nikoli tedy Vodovody  
a kanalizace Zlín) zaplatí Otrokovicím 
náklady vynaložené Otrokovicemi 
na tyto soudní spory ve výši 7,5 mi-
lonu korun
• Společnost Vodovody a kanalizace 
Zlín se zavázala na své vodovodní  
a kanalizační síti v Otrokovicích 
identifikovat potřebná opatření  
v kanalizačním generelu a provést 
zde zásahy v hodnotě několika 
desítek milionů korun. Tím bude 
narovnán spor, kdy se Otrokovice 
vnímaly jako opomíjené právě proto, 
že vedly soudní spory.

• Otrokovice budou mít minoritní 
zastoupení v dozorčích orgánech 
společností Vodárna Zlín a Vodovo-
dy a kanalizace Zlín.

Aby mohlo rozhodnutí na půdě 
zastupitelstva padnout, byli otro-
kovičtí zastupitelé několik měsíců 
postupně seznamováni s nově vy-
definovaným provozním modelem. 
Současně obdrželi několik právních 
i ekonomických analýz, na základě 
nichž mohli zvážit své rozhodnutí. 
„Jsem velmi ráda, že jsme našli po-
třebnou shodu a hlasy všech příto-
mných jednomyslně deklarovali náš 
zájem. Dohoda o narovnání zaru-
čuje, že postupujeme s péčí řádného 
hospodáře, protože kromě morální-
ho cíle vrácení vody do rukou obcí a 
měst nám budou zaplaceny náklady, 
které jsme vynaložili do soudních 
sporů hájících zájmy společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín. Shoda 
na valné hromadě musí však být vý-
razná, aby bylo zřejmé, že naprostá 
většina akcionářů dohodu podpo-
ruje,“ uzavřela starostka.

  Lenka vaculová,
 tisková mluvčí

Letité spory o vodu mohou být ukončeny

Pilní. Rukavice, pytel a teplé oblečení. To byla základní výbava každého dobrovolníka, 
který se v sobotu 2. dubna rozhodl zúčastnit celostátní akce Ukliďme Česko, do níž 
se zapojily i Otrokovice. Uklidit město se rozhodlo zhruba pět desítek lidí včetně dětí, 
kterým se během jednoho dne podařilo shromáždit 180 kilogramů odpadků. Za dobře 
odvedenou práci na všechny čekal táborák.  (šar), foto: Šárka Šarmanová

Dobrovolníci vyrazili uklidit otrokovice
Již druhým rokem si mohou obyva-
telé města žijící v rodinných domech 
zažádat o kompostér zdarma. Ty po-
skytují Technické služby Otrokovice. 
A že je o ně velký zájem, dokazují  
i čísla. Loni na podzim se totiž po-
dařilo předat 800 kusů nádob na 
bioodpad.

Ještě více zefektivnit nakládání  
s odpady.  To je cíl, který si daly ot-
rokovické technické služby. Díky 
kompostérům tak mohou lidé 
pohodlně vytřídit už i drobný bi-
ologický odpad, který dříve končil  
v popelnicích. „Pro výběr optimální 
velikosti kompostérů přizpůso-
bené výměře zahrady budou moci 
občané vybírat ze dvou typů, a to  
o objemu 600 l a 1 000 l. Na pořízení 
kompostérů se nám podařilo získat 
dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, díky čemuž je mů-
žeme občanům města poskytnout 
zdarma,“ vysvětlil jednatel Tech-
nických služeb Otrokovice Vladimír 
Plšek.

O kompostér mohou zažádat lidé, 
kteří bydlí v Otrokovicích v rodinném 
domě. „Tato akce je dalším krokem 
v dlouhodobém snažení našeho 
města k omezení množství odpa-
dů ukládaných na skládku a naopak  
k jeho maximálnímu třídění a využí-
vání. Technické služby jsou v tomto 
ohledu velmi aktivní a stále hledají 
nové možnosti, jak minimalizovat 
odpad odvážený na skládku a šetřit 
tak přírodu. Neméně významná je 
také finanční úspora za skládkování,“ 

uvedla starostka města Hana Večer-
ková.

Na nakládání s odpady se totiž 
stále přísněji dívá i legislativa, kte-
rá udává, že skládkový poplatek se 
bude do roku 2029 postupně zvy-
šovat až na trojnásobek. K tomu je 
obec navíc povinna od roku 2025 
vytřídit minimálně 60 % komunální-
ho odpadu a od roku 2030 nebude 
možno na skládky ukládat nevytří-
děný komunální odpad vůbec.

Obyvatelé Otrokovic mají dnes 
možnost biologicky rozložitelný 
odpad ze svých zahrad ukládat do 
kontejnerů v husté síti sběrných 
dvorů, odkud putuje ke zpracování 
na kompostárnu. „Že této možnosti  
využívají, dosvědčuje více než 600 
tun zahradního odpadu a 300 tun 
větví každoročně uložených do 
sběrných dvorů. Stále však značné 
množství tohoto odpadu končí  
v popelnicích, zejména pak tzv. ku-
chyňský odpad, jako jsou zbytky 
ovoce a zeleniny. Kompostéry 
tak budou doplňkem ke sběrným 
dvorům, aby veškerý organický 
odpad ze zahrad a domácností byl 
přeměněn na kompost a neskon-
čil na skládce,“ upřesnil jednatel 
Technických služeb. Při optimálním 
využití všech kompostérů by v nich 
mohlo být ročně zpracováno až 500 
t organického odpadu. Navíc občané 
získají zdroj výborného přírodního 
hnojiva a humusu pro své zahrady 
a naučí se správně kompostovat.  
 (vac)

technické služby poskytují zdarma kompostéry 
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„Je to má druhá rodina. Vím, že 
když se cítím blbě, tak jim můžu 
zavolat klidně i ve tři ráno,“ říká 
frontman valašskomeziříčské 
kapely Mňága a Žďorp Petr Fi-
ala.  Toto uskupení baví  fanouš-
ky již neuvěřitelných pětatřicet 
let. A rozhodně nezklamalo ani 
návštěvníky koncertu, který 
se 7. dubna uskutečnil v Otro-
kovické BESEDĚ.

 Máte v plánu těch pětatřicet let 
nějak oslavit?
Bohužel ne, protože dva roky byl 
marast s covidem, takže ani nemě-
lo cenu něco připravovat, a teď do 
toho všeho vypukla válka na Ukraji-
ně, takže na to ani nejsou myšlenky. 
Naposledy jsme slavili naše pětadva-
cetiny. Do té doby jsme to víceméně 
neřešili, protože jsme si vždy říkali, 
že něco takového dělají spíše staré 
kapely, aby měly PR. No ale teď už 
jsme starší kapela a už to děláme 
taky. (smích) Ne, teď vážně. S oslavami 
to nechceme přehánět, takže spíše 
něco uděláme ke čtyřicátinám. Letos 
chceme hlavně koncertovat, máme  
v plánu asi sto koncertů a také 
chceme připravovat novou desku. 
A kromě toho aktuálně chystáme  
v Praze výstavu série fotografií z exis-
tence naší kapely, která se uskuteční 
na Staroměstském náměstí. 

Na co nejraději z těch 35 let vzpo-
mínáte?
Upřímně řečeno jsem si nikdy nese-
dl třeba k čaji nebo kávě a nezačal 
rekapitulovat. Těch příhod, které 
máme, je opravdu spoustu, například 
i z dob, kdy jsme hráli v Číně nebo  
v Americe a pořád se přidávají další  
a další. Zažili jsme i dost bizarních 
věcí, například když nás jeden člen 
kapely najednou opustil přímo na 
benzince a začal stopovat opačným 
směrem.

Co se mu stalo?
Prostě už toho měl takzvaně dost.

Jak moc se kapela za dobu exis-
tence obměnila? 
No já a kytarista Martin Knor jsme 
tam od začátku, baskytarista Petr Ne-
kuža se k nám přidal v devadesátých 
letech. Tibík (Jiří Tibitanzl) s Jardou 
přišli nějak kolem roku 2004 a jako 
poslední se k nám před šesti lety 
přidal bubeník Marcel Gabriel.  
Těch změn za těch pětatřicet 
let bylo, ale bylo jich para-
doxně málo. 

Za ty roky už se musíte 
všichni znát pomalu více 
než staří manželé. 
Troufám si říct, že se známe dokonce 
mnohem lépe než někteří manželé 
za ty roky. Protože my si mezi sebou 
můžeme říci všechno, což manželé 
často z „bezpečnostních“ důvodů 
nemohou. (smích) Je to prostě tak, 
že každý z nás má dvě rodiny. Jedna 
je Mňága a druhá je ta, kde na nás 
čeká žena a děti. 

A nelezete si někdy i na nervy?
Samozřejmě že ano. To k tomu prostě 
patří. Akorát že čím je člověk starší, 
tím méně se mu chce jít do nějakých 
hádek a sporů, protože pak se zase 
musí udobřovat. (smích)

Je něco, co byste nejraději z his-
torie kapely vymazal?
Určitě by se takových pár vzpomínek 
našlo. Bez toho by člověk ani nezjistil, 
jak moc to bylo zlé. Ale bereme to 
jako součást našeho života. 

Měla i Mňága takové to své 
„divoké“ období?
No jasně že jo. To bylo hlavně na 
začátku. Občas jsem se vzbudil  
a nevěděl, kde jsem a mnohdy ani  
v jakém městě. Ale postupem času 
se člověk uklidnil.  Všichni jsme se ale 
shodli na tom, že i když byly některé 
situace už na hranici, aspoň máme na 
co vzpomínat. A máme takovou teo-

rii, že nejhorší je hříšník bez hříchu, 
který však o tom hříchu pořád jen 
přemýšlí, jaké to asi může být. No, tak 
my někteří to tedy už víme. (smích)

Změnilo se za těch pětatřicet let 
vaše publikum?
Karel Plíhal na to říká: „mají mobily“. 
To se změnilo. Zajímavé však bylo, že 
když jsme udělali první koncerty po 
covidu, tak opravdu na nich nikdo 
nefotil a netočil. Takže to jednu dobu 
vypadalo jako za starých časů, kdy 
člověk opravdu koukal na kapelu  
a užíval si to. Jinak musím říct, že nám 
se publikum pořád obměňuje. Stá-
le za námi chodí mladá děvčata, za 
což jsme samozřejmě rádi. Ale stejně 
tak na nás chodí generace, která na 
nás vyrostla. A nás to hrozně těší, 
protože pokud má kapela jenom 
to publikum, které s ním stárne, tak 
nepřežije.

A jak moc se změnila za pětatři-
cet let Mňága?
No vyrostli jsme, zestárli, zklidnili se,  
a především jsme svobodní a děláme 
si, co chceme. V roce 2010 jsme odešli 
od velké vydavatelské firmy, protože 
už to nemělo žádný efekt a teď si vše 
děláme sami společně s fanoušky. Je 
to obrovská pohoda a skvělý způsob 

života. A všem to doporučuji. 
Prostě se naučte „géčko“, 
„céčko“ a můžete to taky 
mít. (smích)

Jak vzpomínáte na za-
čátky, bylo těžké prorazit?

Musím říct, že to trvalo.  
V momentě, kdy většina kapel  
v roce 1991 natáčela už druhé album, 
my neměli ani to první. Ale byli jsme 
trpěliví. A ve chvíli, kdy se nám to 
konečně podařilo, tak to zase stálo 
za to.

Za dobu své existence máte na 
kontě desítky songů. Pamatujete 
si texty všech? 
Pamatuji. A v tom mám asi výhodu, 
protože většinu textů jsem i napsal, 
takže díky tomu je mám v hlavě za-
fixované. Ale někdy se mi stává, že 

během koncertu mám začít novou 
sloku a já vůbec netuším, co tam je. 
Ale má pusa sama začne.

Podle čeho volíte skladby na kon-
certy?
Vybíráme především ty písničky, 
které se nejvíce chytají na koncer-
tech, jsou oblíbené a doslova se 
hrají samy. Snažíme se kombinovat 
jak hitovky, tak i ty nové. Jednou,  
v době, kdy jsme začínali, jsme zkusili 
udělat koncert pouze z neznámých 
písniček a nedopadlo to dobře. Lidé 
nám málem urvali dveře od šatny, jak 
byli na nás naštvaní. 

Vaším posledním albem byl 
Přístav Unplugged. Toto album je 
zvukovým záznamem live streamu 
z hospůdky Přístav ve Valašském 
Meziříčí. Vznikla by tato deska vů-
bec, kdyby žádný covid nebyl?
Určitě ne. V roce 2019 jsme vyda-
li desku Třecí plochy, pak vypukl 
covid. A jsem rád, že jsme do toho šli, 
protože já se vždycky hrozně bránil 
tomu, abychom hráli akusticky.  Ale 
jak album vyšlo, tak jsme najednou 
zjistili, že je ta nahrávka fakt dobrá. 
Takže díky tomu nyní s kapelou pře-
mýšlíme, že bychom časem udělali 
nějakou šňůru akustických koncertů.

Teď úplně odbočím. Dočetla jsem 
se, že dobrovolně nabízíte své auto 
pro převoz uprchlíků. Jak vás to na-
padlo? 
Já se spíš divím, že to nenapadlo 
všechny. Zjistil jsem, že existuje in-
ternetová adresa, kam se můžete 
přihlásit. Tak jsem to udělal, nechal 
na sebe kontakt  a pak se někdo ozval 
s žádostí o převoz. Jednu maminku  
s dítětem jsem nakládal na nádraží ve 
Vratislavi a měla s sebou jen igelitku. 
A když jsem se jí ptal, kde má další za-
vazadla, abych je mohl naložit, tak mi 
řekla, že to je vše, co má. Prostě, kdo 
to nezažil, neuvěří. Ale já to rozhodně 
nepovažuji za žádný hrdinský čin. Jen 
jsem dělal řidiče. To bylo to nejmenší, 
co jsem mohl udělat. 
 Šárka Šarmanová

Frontman mňágy a Žďorp Petr Fiala: Za ty roky už se známe lépe než manželé

kapela. Název Mňága a Žďorp znamená ve valašském nářečí bláto a krámy.

Energičtí. Mňága to na BESEDĚ pořádně rozjela.  snímky: martina Fojtíková
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1. kolik je vám let?
 do 18 let   19–34 let    35–49 let    50–64 let    65 a více
2. víte, že město otrokovice má zpracovanou strategii bezpečnosti 
silničního provozu?
 ano  ne
3. Jste řidičem motorového vozidla?
 ano  ne
4. která místa (úseky) v obci /max. 5/ považujete jako ŘiDiČ za nebezpečná?
Vypište je a upřesněte, jaká rizika vnímáte (např. nedostatečný rozhled, 
zvýšený pohyb chodců, zvýšený pohyb cyklistů, vysoká rychlost projíždě 
jících vozidel, parkující vozidla, neudržovaná zeleň, neukázněnost ostatních 
účastníků provozu…):

5. která místa (úseky) v obci /max. 5/ považujete jako choDEc za nebezpečná? 
Vypište je a upřesněte, jaká rizika vnímáte (např. špatný rozhled při přecházení, 
nevhodně situovaný / chybějící přechod pro chodce, chybějící veřejné osvětlení, 
chybějící chodník, cyklisté / zaparkovaná vozidla na chodníku, nedostatečná 
údržba – zimní / letní…):

6. která místa (úseky) v obci /max. 5/ považujete jako cykLista za ne-
bezpečná? 
Vypište je a upřesněte, jaká rizika vnímáte (např. přejezdy přes komunikaci, 
chybějící stezky podél frekventovaných komunikací, vysoká rychlost projíždě-
jících vozidel, parkující vozidla, neudržovaná zeleň, pobíhající psi na stezkách, 
neosvětlené stezky…):

 

7. která opatření by podle vás byla přínosná pro zvýšení bezpečnosti  
v obci?
 radary v místech, kde se nedodržuje rychlost
 zóny 30 v lokalitách s rodinnou / bytovou zástavbou
stavební úpravy křižovatek
stavební opatření pro snížení rychlosti – zpomalovací prahy s integrovanými 
místy pro přecházení / přechody pro chodce, zúžení do jednoho jízdního pruhu
montované zpomalovací polštáře
 výkon městské / státní policie 
 jiné
 

stRatEgiE BEsiP DotaZník

 Vyplněný dotazník vystřihněte a odevzdejte na podatelně městského úřadu.

Postarat se o děti a dát tak 
rodičům prostor zařadit se do 
pracovního procesu a vyřídit si 
všechny potřebné záležitosti. To 
je nabídka adaptačního klubu 
„Klubík“. Ten je novinkou Domu 
dětí a mládeže Sluníčko v Otro-
kovicích, jehož zřizovatelem je 
město Otrokovice. 
Adaptační klub „Klubík“ začal fungo-
vat v polovině dubna a je určen ukra-
jinským dětem ve věku od 3 do 6 let.  
„Reagovali jsme na akutní potřebu 
ukrajinských rodin, kdy rodiče mají 
již zajištěnou práci, ale vzhledem  
k nemožnosti umístit dítě do mateř-
ské školy nemohou do zaměstnání 
nastoupit. V rámci pracovní skupiny 

jsme řešili způsoby, kterými by šlo 
situaci vyřešit. S nabídkou přišla ředi-
telka Domu dětí a mládeže Sluníčko 
Eva Pšenčíková. Ta v rámci kapacit 
zařízení nabídla možnost zřízení 
nového kroužku, který by umožnil 
zajistit potřebnou péči o dítě v době, 
kdy rodiče pracují. Jde o další bod 
komplexních činností, které koor-
dinujeme tak, aby příchozí občané 
našli potřebné zázemí včetně všech 
služeb. Nový kroužek pro děti naváže 
na aktivity, jako jsou jazykové kurzy, 
začleňování dětí do základních škol  
i mateřské školy, zajišťování ubytova-
cích kapacit včetně jejich vybavení, 
spolupráce s potravinovou bankou, 
Charitou i farností,“ vyjmenovala sta-
rostka města Hana Večerková. 

Provozní doba „Klubíku“ je od pon-
dělí do pátku od 6.30 do 16 hodin. 
Přijaté děti musí být již bez plenek 
a musí být schopné samostatné 
konzumace jídla. „Klubík“ je zdarma, 
a to včetně obědů a pitného režimu. 
Dopolední a odpolední svačinku si 
nosí děti z domu. Město Otrokovice 
pro tyto účely vyčlenilo ze svého roz-
počtu 600 tisíc korun. „Při jednáních 
jsme hledali nejrychlejší a současně 
nejefektivnější způsob, jak se o děti 
postarat. Vycházela jsem z našich 
zkušeností, kdy v rámci zájmového 
vzdělávání  pracujeme s dětmi od 
15 měsíců. Bylo proto logické využít 
naše možnosti a Klubík provozovat,“ 
vysvětlila ředitelka DDM Sluníčko 
Eva Pšenčíková s tím, že nejtěžší bylo 

personální zajištění. Jedním z poža-
davků na vedoucí byla schopnost 
dorozumět se v ukrajinském jazyce. 
Klubík bude fungovat do konce srp-
na. Poté by měly ukrajinské děti na-
stoupit do Mateřské školy Otrokovi-
ce, která pro ně vypsala samostatný 
termín zápisu 2. června. Město Otro-
kovice v této souvislosti pracuje na 
řešení, jak rozšířit kapacitu mateřské 
školy, aby mohla přijmout co nejvíce 
dětí. „Rádi bychom otevřeli novou 
třídu mateřské školy. V současné 
době máme vytipovány prostory  
a řešíme finanční a technické za-
jištění,“ doplnila starostka města 
Otrokovice Hana Večerková.      
 Lenka vaculová,
 tisková mluvčí

Mateřská škola Otrokovice se už 
připravuje na nové děti. Zápis 
se uskuteční od 9. do 10. května.  
V letošním roce bude školka také 
přijímat děti přicházející z Ukrajiny.  
Jejich zápis však proběhne ve zvlášt-
ním termínu.

Květnové zápisy dětí do mateř-
ských škol budou probíhat od 12 do 
16.30 hodin. „Rodiče přinesou vy-
tištěnou a vyplněnou Žádost o přijetí 
do mateřské školy. Všechny doku-
menty jsou k dispozici na webových 
stránkách mateřské školy. Kdo nemá 
možnost si žádosti vytisknout, bu-
dou se rozdávat na jednotlivých pra-
covištích při dnech otevřených dve-
ří,“ upřesnila ředitelka školky Magda 

Zycháčková.  Letos bude školka pořá-
dat zápis pro děti z Ukrajiny. Termín 
byl stanoven na 2. června od 10 do 
16 hodin na pracovišti Jana Žižky 
1356. „Rodiče musí předložit doklad 
o přidělení víza dítěti a také žádost  
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání s potvrzením lékaře o řádném 
očkování dítěte. Potvrzení o očkování 
se netýká dětí, které se od září musí 
povinně vzdělávat, tedy těch,  které 
do 31. srpna dovrší věku 5 let. Všech-
ny dokumenty máme připraveny 
 i v ukrajinštině,“ dodala ředitelka. Po-
drobné informace k letošnímu zápisu 
a s nimi související dokumenty jsou 
k dispozici na webových stránkách 
www.mso.wz.cz.  (red)

klubík se pomůže postarat o nejmenší děti ukrajinských uprchlíků

Beseda. Spoustu informací ze života Jana Antonína Bati se dozvěděli návštěvníci Měst-
ské galerie Otrokovice během besedy s historičkou Muzea jihovýchodní Moravy Hanou 
Kuslovou. Ta se dlouhodobě zabývá osobou J. A. Bati a jeho rodinou žijící v Brazílii. Osobně 
navštívila v Brazílii jeho vnučku  Soniu, která v rámci odhalení sochy navštívila Otrokovice. Be-
sedu pořádal Klub přátel historie města Otrokovice (KPHMO) spolu s Muzeem jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. Pro znalost historických faktů ze života rodiny byla beseda velmi zajímavá  
a  paní Kuslová odpověděla na spoustu zajímavých dotazů.   
 Pavla hradilová, kPhmo

Zápisy do mateřské školy budou v květnuBeseda odhalila zajímavé informace o životě J. a. Bati
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PŘIPRAVUJEME: 4. 6. CykloJízdA otRokoVICE – dUbnICA n. VáhoM, 12. 6. + 26. 6. náMěstí 2022 – koncerty regionálních kapel

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

PRoGRAM | květen 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

MáJoVá PoUŤ A odEMykání Vody
Park před Hotelem Baťov:
10.00–12.00 DH VALAŠKA
14.00–15.00  Klauni z Balónkova
15.30–16.30  F-DUR Jazzband 
17.15–18.30 TEMPUS

13.30–17.30 vláček Moravský 
drak NOVĚ S PRŮVODCEM 
bude jezdit mezi přístavištěm
a Společenským domem.

velký sál

sobota

30. 4.
od 14 hod.

VÝŠlAP aneb slAVnostní otEVŘEní: 
stEzky bRAnoU do ChŘIbŮ

STArT : 14 hod. u domečku TIC v přístavišti 
CÍL: cca 17 hod. v obecním areálu v Bělově

„Neorganizovaným“ výšlapem pro veřejnost otevřeme tři stezky vedoucí z Otrokovic 
od přístaviště do Bělova, Žlutavy a Nové Dědiny. Program a občerstvení v obcích za-
jištěny.  Podrobné informace na straně 4 nebo na www.otrokovickabeseda.cz

vstup
volný

Městská 
galerie

Po delší odmlce obnovujeme oblíbená taneční odpoledne v BESEDĚ! 
Hraje a baví Staroměstská kapela. Dechová hudba se opírá o sobě vlast-
ní slovácký temperament, v repertoáru najdete skladby moravských  
i českých skladatelů, ale i taneční melodie, tanga a waltzy. 

neděle

22. 5.
14–18 hod.

stARoMěstská kAPElA

Libanon leží na malém území ohraničeném Středozemním mořem, 
Sýrií a Izraelem. Nablýskaná metropole Bejrút, famózní město 
Tripolis, část LMT, starodávný Byblos, Baalbek a poklidné město 
Zahlé jsou jen letmou ochutnávkou toho, co tato destinace nabízí.

středa

18. 5.
18 hod. vstupné

90 Kč

sobota

14. 5.
19 hod.

PInk Floyd FoREVER – Wish you Were here
Ostravská kapela PINK FLOYD FOREVER vznikla v roce 2014 jako 
pocta britské rockové skupině Pink Floyd. Cílem PFF je co nejvěrně-
ji interpretovat hudbu legendárních Pink Floyd ve studiových verzích  
v obsazení čtyř muzikantů a s hostem na saxofon. Tříhodinový program 
s přestávkou uprostřed koncertu včetně videoprojekce dokáže uspokojit i 
ty nejnáročnější fanoušky této kapely.

velký sál

přístaviště

Městská 
kavárna

neděle

1. 5.
9.00

–18.30 hod.

Program v přístavišti:
 9.00–9.20  odemykání vody a slavnostní 
  otevření Baťova kanálu
 9.30  vystoupení mažoretek 
  DDM Sluníčko 
 9.30–12.30  známá kapela TADY A TEĎ
taneční Pásmo v časech:
10.00, 10.30, 11.00 (pouze za příznivého počasí)
Orientální tanečnice Otrokovická BESEDA
Projížďky na lodi Morava po Baťově kanále

vstupné

150 Kč

Další Cestovatelská středa – s Michalem „Štěpy” Štěpánkem

lIbAnon – zEMě hoR, CEdRŮ A UPRChlíkŮ

předprodej 
280 Kč

v den akce
330 Kč

VERNISáŽ
pondělí

2. 5.
18 hod.

hlEdání
Výstava čtyř výtvarníků v Městské galerii Otrokovice. Výběr z tvorby 
představí Jolana Jemelková Shejbalová, Dagmar Jahodová, Roman Müller 
a Robert Buček. Výstava není tematicky zaměřená, jednotliví výtvarníci 
prezentují práce, které postupně vznikaly v období posledních let.

vstup
volný
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Plán akcí na květen 2022 

2. –31. května 
tÁBoRové Léto 

na sLUníČkU 
otrokovická BEsEDa
2. 5. v 17 hodin, dále dle oteví-
racích hodin BEsEDy
Pojďte s námi nahlédnout, jaké 
bylo naše táborové léto. Těšit se 
můžete na fotky a nejrůznější 
rekvizity z příměstských i poby-
tových táborů.
kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz 

2. 5. – 31. 5.
vERnisÁŽ soUtěŽE 

„DomÁcí maZLíČEk“ 
kis tlumačov
dle otevíracích hodin
vstup zdarma

Přijďte se podívat na VERNISÁŽ do 
budovy KIS Tlumačov. Budou zde 
vystaveny výtvarné práce, které 
děti zpracovaly pro výtvarnou 
soutěž na téma: „Domácí mazlí-
ček“. Práce jsou vytvořeny různý-
mi technikami.
kontakt: 
bezdickova@ddmslunicko.cz 

14. května 
16. RoČník soUtěŽE  

„o PohÁR staRosty oBcE 
tLUmaČov“

městská sportovní hala otro-
kovice
zahájení: 9.30 hodin
cena: děti od 2 let 50 kč, dospělí 
100 kč
Přijďte fandit soutěžícím týmům  
a strávit příjemný sobotní den 
plný hudby, tance a emocí. Sou-
těž je rozdělena do několika 
věkových kategorií a také po- 
dle zaměření na týmy technické  
a estetické. Do poroty zasedne 

MS v aerobiku Mgr. David Holzer 
a také Hanka Kynychová. Občer-
stvení zajištěno. 
kontakt: 
hlobilova@ddmslunicko.cz

19. května 

akaDEmiE DDm sLUníČko
otrokovická BEsEDa
čas: 16–18 hodin
vstupné dobrovolné
Slavnostní přehlídka zájmových 
kroužků DDM Sluníčko.
kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

otEvŘEnÁ hERna PRo 
RoDiČE s Dětmi

centrum volného času Baťov
Každé pondělí až čtvrtek v měsíci  
čas: 15–18 hodin
vstupné: 30 kč/dítě 
Volná hra v herně. Za děti v herně 
zodpovídají rodiče.
kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

výstava FotEk Z akcí 
EvRoPského týDnE moBiLity
měÚ otrokovice, odbor do-
pravně-správní, 
Březen, duben 
dle otevíracích hodin úřadu, 
Přijďte zhlédnout a vyzkoušet si 
naši interaktivní výstavu fotek  
z akcí Evropského týdne mobility.
kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz

voLnÁ místa na 
PŘíměstských tÁBoREch

Stále máme několik příměstských 
táborů, kde jsou volná místa. Více 
informací na našich stránkách 
www.ddmslunicko.cz 
4. 7.–8. 7.:  Toulavá kamera 
25. 7.–29. 7.:  Léto se Sluníčkem 
25. 7.–29. 7.: Putování s Bludiš-
ťákem
8. 8.–12. 8.:  Tajuplný karneval
15. 8.–19. 8.: Šmoulí prázdniny

www.ddmslunicko.cz
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sPoLEČEnskÁ kRonika

Dne 22. února uplynulo již 14 let ode dne, kdy 
nás navždy opustila naše maminka, paní věra 
kLEinovÁ. Dne 24. dubna si současně připo-
meneme 8 let, co nás opustil náš tatínek, pan 
vladimír kLEin. Vzpomínají dcera Marcela  

a syn Vladimír s rodinami.

Navždy zůstanete v našich srdcích. V březnu 
uplynul 1. rok, kdy nás navždy opustila naše 
drahá maminka Zdeňka RUPREchtovÁ  
a v dubnu si připomeneme 26. výročí úmrtí 
našeho tatínka Josefa RUPREchta. S láskou 

vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Dne 16. března uplynul 1. rok, co nás beze slova roz-
loučení náhle opustil náš drahý tatínek a manžel, pan  
vladimír oPLEtaL. A 28. května vzpomeneme jeho nedožité  
56. narozeniny. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. S láskou manželka Jitka, 

syn Radek a dcera Veronika s rodinou.

Dne 31. března by oslavil 76. narozeniny náš 
tatínek, pan Jan Bína. Dne 12. dubna jsme si 
připomněli 13 let od jeho úmrtí. Dne 2. dubna 
uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustila naše 
maminka, paní Dagmar BínovÁ. S láskou 

vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Dagmar, Kateřina a syn Marek 
s rodinami.

Dne 4. dubna uplynulo 15 let, kdy nás navždy 
opustila maminka, babička, paní Božena 
maRtinů. Dne 19. července uplyne 19 let, kdy 
nás navždy opustil tatínek, dědeček, pan Josef 
maRtinů. S láskou vzpomíná dcera Hana.

Dne 5. dubna uplynulo již 23 let od chvíle, co nás opustila 
naše milovaná Ludmila DokoUPiLovÁ. Všem, kteří vzpo-
menou s námi, děkuje manžel Oldřich, dcera Renata a syn 
Oldřich s rodinami.

Dne 8. dubna uplynulo 19 let od úmrtí milované dcery 
moniky kRaČinové. S láskou vzpomínají rodiče a sestra 
s rodinou.

Dne 8. dubna uplynul 2. rok, kdy nás opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef tkÁČ. 
S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 10. dubna jsme vzpomněli 9. výročí, kdy nás opusti-
la naše maminka, babička a prababička, paní Františka  
kRČkovÁ. Za tichou vzpomínku děkují dcery Věra a Zdenka 
s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách 
ale zůstáváš dál. Rok uplynul jak tiché řeky proud, jen bolest 
nedá zapomenout. Dne 11. dubna uplynul 1. smutný rok, co 
nás opustil pan Bedřich PaLkovský. S láskou vzpomínají  

a za vzpomínku všem, kteří ho znali, děkují manželka Jarmila a dcera 
Ivana s rodinou.

Dne 18. dubna uplynul 1. smutný rok, kdy nás navždy opustil 
pan Jan vitÁsEk. S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, 
syn Petr s rodinou, dcera Jana s rodinou.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji milovali. Dne 19. dub-
na uplynulo 30 let od úmrtí mé drahé maminky, tchyně, paní 
Františky ŠvitELové. S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcera a snacha s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 20. dubna jsme si připomněli 12 let ode dne, kdy nás 
navždy opustil pan mojmír oČaDLík. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi. Manželka Milada a děti s rodinami

Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám, a dveře vzpomínek 
nechal jsi dokořán. Dne 20. dubna jsme vzpomněli 16. výročí 
úmrtí pana Jana PÁLEníka. Děkujeme, kdo vzpomenete 
s námi. Manžela a děti s rodinami

Dne 20. dubna uplynulo 5 let, kdy nás opustila paní anna 
DRÁBkovÁ. S láskou vzpomíná manžel Josef a dcera Alena 
a Hana s rodinami.

Dnes, 22. dubna, uplyne 14 let od smutné chvíle, kdy nás 
navždy opustila paní marie DohnaLovÁ. S láskou a úctou 
vzpomíná rodina.

Dne 25. dubna uplyne 1 rok, kdy nám navždy odešel náš 
milovaný tatínek, pan karol ŽUŽiČ. Dne 8. února by se dožil 
90 let. S láskou a úctou vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Dne 26. dubna si připomeneme 7 smutných let, kdy nás 
náhle opustila paní svatava DaŇkovÁ. Odešla od nás 
ve věku 67 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni společně 
s námi a věnujte jí tichou vzpomínku. Manžel Zdenek  
s celou rodinou.

Velká v srdci bolest a stálé vzpomínky, kdy nás v 27 letech 
opustil náš syn, bratr, vnuk, synovec Pavel DoLEŽaL. Dne 
29. dubna uplynou 4 smutné roky. S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra Eva s přítelem a celá rodina.

Dne 30. dubna uplyne 4. smutný rok, kdy nás navždy opustil 
pan Jaromír ŠEvČík. S láskou vzpomíná manželka, rodina 
a kamarádi.

Dne 2. května si připomeneme 10. výročí, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan BLata. 
V březnu by oslavil 93 let. S láskou a úctou stále vzpomíná 
dcera Jana s rodinou.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není 
naděje. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička ke hřbi-
tovu zůstala jen. Dne 3. května vzpomeneme 14 let od úmrtí 
pana miroslava JUŘiČky. S láskou vzpomínají manželka, 
děti a vnoučata.
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BLahoPŘÁní

inZERcE

PoDěkovÁní

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

Kancelář na ulici Havlíčkova, 
hned za křižovatkou směr 

k vlakovému nádraží mezi 
pekárnou a realitní kanceláří, 

u zastávky autobusu č.55 
nebo č.70.

Dne 20. dubna oslavila 80. narozeniny paní Ludmila vyoRaLovÁ. Do 
dalších let hodně zdravíčka přejí dcery s rodinami.

Dne 4. května oslaví naše maminka věra BRyŠkovÁ 90 let. Děkujeme Ti 
za obětavost a za to, že jsi milující maminkou a babičkou. Hodně zdraví 
přejí dcery Věra a Zdeňka s rodinami.

Děkuji zakládajícím členům „JÁJA FAN CLUBU“ za perfektní přípravu  
a zajištění dokonalé víkendové oslavy ve Ville Emausy v Luhačovicích. 
Za celý club děkuje Jája.

Z otrokovické fary na náměstí se 
stalo středisko pro uprchlíky. Nejprve 
bylo nutno připravit potřebné záze-
mí. Sháněly se matrace, karimatky, 
přikrývky. Lidé se bez řečí pustili do 
práce. Organizace se ujal otrokovický 
farář Pavel Šupol. 

Bylo nutno vytvořit a koordi-
novat potřebný tým lidí. Chys-
taly se místnosti k ubytování, 
WC, sprchy, možnosti stravování. 
Velmi důležité bylo zřízení WIFI  
a pomoc s mobilními telefony, aby 
se příchozí mohli spojit se svými 
blízkými. Ve farní garáži vznikla po-
travinová banka. Vznikl web uprchli-
ci-otrokovice.cz, kde je možno zjistit, 
jaká pomoc je potřeba a také se ke 
konkrétní pomoci přihlásit.

Provoz střediska se naplno rozběhl 
ve druhém březnovém týdnu. Při-
cházely první maminky s dětmi. Na 
sobě své nejlepší šaty, v ruce tašku 
s tím nejcennějším, co si při útěku  
z domu vzaly. 

První dny byly neuvěřitelně ná-
ročné. Na faře se střídali dobrovolníci 
téměř nepřetržitě. Na příchozích byl 
vidět obrovský šok a strach. Někteří 
přijeli přímo z napadených oblastí 
a zažili to, co si vůbec nedokážeme 
představit. Setkání s těhotnou ženou, 
které ruští vojáci zabili manžela, 
bylo děsivé. Ti lidé se naléhavě po-
třebovali najíst, osprchovat, vyspat 
a ujistit se, že už jim žádné nebez-

pečí nehrozí. Pak bylo třeba, aby se 
přihlásili, vyřídili si doklady, zažádali  
o finanční podporu. Někteří farou 
jen prošli, odpočinuli si a pokra-
čovali dál. Pro jiné se našlo ubytování  
v rodinách. Během týdne byli všichni 
dobrovolníci na pokraji svých sil. Na-
štěstí se provoz střediska postupně 
ustálil. O hlavní organizaci se stara-
jí dvě studentky, obě Kateřiny. Své 
školní rozvrhy si upravily tak, aby vše 
stihly.

Starostí je dost. Maminky si po-
třebují vyprat, uvařit. Bylo nutné jim 
obstarat léky, lékaře, holiče. Za tři týd-
ny prošlo střediskem asi sto uprchlí-
ků. Většinou maminky s dětmi, tatínci 
byli dva. Pro sedmdesát z nich bylo 
zajištěno trvalejší ubytování.

Nyní zůstává patnáct osob, jedna 
rodina je přímo z Mariupolu. Fara má 
s maminkami z Ukrajiny tu nejlepší 
zkušenost. Jsou vděčné, ochotné, 
rády pomáhají. Mají snahu se domlu-
vit, rozběhl se kurz češtiny. Všechny 
se ptají na možnost zaměstnání, ne-
chtějí být na obtíž. Jsou připraveny 
přijmout jakoukoliv práci. 

Jako šestiletý jsem zažil rok 1968. 
Po roce 1989 jsem si myslel, že už se 
války nemusíme bát. Mýlil jsem se, 
bohužel. Ukrajinští obránci teď bojují 
i za nás. Správně bychom jim měli 
přijít na pomoc. Děkuji všem, kdo 
pomáháte.  Petr staněk,
 farnost Otrokovice

Ukrajinské maminky našly azyl na otrokovické faře

přijmou do pracovního 
poměru pracovníky – 

nástup dle dohody – na ná-
sledující pracovní pozice:

DěLník PRo ÚDRŽBU 
vEŘEJné ZELEně

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!

Podmínkou je řidičské oprávnění 
sk. „B“ nebo sk. „T“. 

aUtomEchanik

Požadavkem je vyučení v oboru.

ZÁmEČník

Požadavkem je vyučení v oboru  
a svářečský průkaz.

Vestibul Continental Barumu, s. r. o., 
zdobí od konce března výtvarné 
práce žáků otrokovické základní 
umělecké školy. Výstava tam po-
trvá až do konce ledna příštího 
roku.

 Velké panely po celém obvodu 
vstupní haly obsahují práce, na 
nichž děti začaly pracovat ještě 
před koronavirovou pandemií  
a čekaly až na letošní dokončení. 
K tomu se přidává i řada letošních 
prací, které mapují celou pestrou 
činnost výtvarného oboru. Díky 
dvěma učitelkám Světlaně Soko-
lové a Marii Rakové tak vznikly de-
sítky prací, které tak nyní mohou 
obdivovat i zaměstnanci této 
společnosti. Vystavují zde žáci od 

těch nejmladších – pětiletých, až 
po dospělé.

Vernisáž, na které se sešlo více 
než osmdesát žáků, rodičů a přá-
tel školy, zahájila ředitelka školy  
Jindřiška Keferová, přátelskou at-
mosféru dotvořil i zpěv žákyně 
Anny Balajkové.

Barum není jediným objektem, 
kde „výtvarka“ představuje své ak-
tivity. Loni v listopadu byly pracemi 
výtvarného oboru ozdobeny také 
prostory nově zrekonstruované-
ho dětské oddělení Městské po-
likliniky, postupem času došlo  
k instalaci děl i na dalších chodbách 
této budovy. Dnes je tam celkem 
na 120 děl.   Jindřiška keferová, 

 ředitelka ZUŠ Otrokovice

ZUŠ otrokovice vystavuje v continental Barumu

v Barumu. Slavnostní vernisáž se uskutečnila 23. března. Foto: ZUŠ otrokovice 
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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

PoŘÁDÁ
RyBÁŘské ZÁvoDy 

13.–15. května 
revír Štěrkoviště

Zahájení: sobota od 15 hodin
Ukončení: neděle 15. května  
v 10 hodin

startovné: 500 Kč, 
občerstvení zajištěno

Upozornění: Dne 13. května je na 
revíru Štěrkoviště vyhlášen všeo-
becný zákaz lovu ryb!

Lovící do 18 let se mohou zú-
častnit závodů pouze za přítom-
nosti zletilé osoby.

Zodpovědná osoba: Jiří Vančík, 
tel.: 608 146 099

inZERcE

Březen byl pro trávnickou zá-
kladní školu opravdu plodný. 
Vzhledem k mírnícím se pro-
ticovidovým opatřením tam 
mohlo proběhnout hned něko-
lik akcí. A nejen pro  žáky. 

Z otrokovických mateřských škol 
přišli na návštěvu budoucí prvňáčci, 
kteří se mohli podívat a vyzkoušet 
si, jak to ve škole chodí. Společně  
s rodiči mohli navštívit zábavnou 
procházku školou, kde se seznámili 
jak s prostředím školy, tak s učiteli.

 A co naši školáci? Druháci 
pravidelně navštěvovali lekce 
plavání ve zlínských lázních. Pro 
žáky třetích tříd byla v Městské 
knihovně připravena beseda o kni-
hách s tematikou objevení Ameriky 
a o jejích původních obyvatelích. 
Žáci se sešli v obřadní síni, kde si 
paní Jarková připravila poutavé vy-
právění doprovázené promítáním 
obrazových materiálů. Děti zhlédly 
mapu, kudy vedla cesta Kryštofa Ko-
lumba do Ameriky, portréty indiánů 
a jejich talismany. Teď už vědí, co 
je to tomahawk, amulet nebo to-
tem. Znají už také jméno Vinnetou 
nebo Old Shatterhand. Pro zpest-
ření besedy děti řešily zašifrované 
hádanky, které byly napsány indi-
ánskými znaky. Bylo to prima.

Ani sport v březnu nechyběl. 
Vybraní žáci 4. a 5. ročníku repre-

zentovali naši školu na krajském 
kole ve florbalu, ve škole pak pro 
stejné ročníky proběhl turnaj  
v přehazované. Několik zástupců 
z řad našich žáků se účastnilo také 
Otrokovického atletického mítinku.

Významnou akcí byl také Dětský 
vědecký kongres, na kterém vy-
braní žáci předvedli své prezentace 
z různých oblastí. Dozvěděli jsme 
se něco nového o českých zoolo-
gických zahradách, zajímavých 
místech v Evropě či například 
o vesmírných černých dírách.  
Z okrskového kola recitační soutě-
že přivezl čtvrťák Petr Lieskovský  
krásné 3. místo. Nemůžeme ani 
opomenout Matematického kloka-
na, ponožkový den nebo Den učite-
lů, ve kterém si sami žáci mohli roli 
pedagogů vyzkoušet.

Kromě toho byl  měsíc březen 
zasvěcen pomoci Ukrajině a ukra-
jinským obyvatelům. Proběhla 
sbírka materiálních potřeb pro 
Ukrajinu, účast dárců byla hojná  
a všem zapojeným patří velký dík.  
V posledních dnech se pak věnuje-
me ukrajinským žákům, kteří u nás 
hledají svůj azyl, a opravdu to ne-
mají vůbec jednoduché.
 Vidíte, bylo toho hodně. A to nás 
ještě spousta skvělých akcí čeká.
  martin hložek,
 pedagog ZŠ Trávníky

Dva studenti SPŠ Otrokovice budou 
vystupovat na mezinárodní konfe-
renci Enersol EU. Ta se uskuteční na 
konci dubna v Otrokovické BESEDĚ. 

Pavel Ilčík a Aleš Šenkár. Tato dvo-
jice studentů uspěla se svou prací Bi-
odegradabilní polymery v celostátní 
ekologické konferenci Enersol 2022, 
která se konala v Třebíči. Ze zlínské-
ho regionu tam usilovalo o postup 
celkem sedm prací, které vzešly  
z únorové krajské konference.  Ener-
sol je národní program podporovaný 
Ministerstvem životního prostředí, 
jehož cílem je zahrnout témata 
obnovitelných zdrojů energií, úspor 
energií a snižování emisí v dopravě 
do školních vzdělávacích programů. 
Mezinárodní konference Enersol EU 
poskytuje přehled o úrovni znalostí  
a přesvědčení mladých lidí v otázkách 
ochrany životního prostředí a klimatu  
z partnerských zemí projektu z Čes-
ka, Slovenska, Rakouska, Německa  
a Slovinska. Autoři projektů představí 
své práce v anglickém jazyce. 

 Radka Dohnalová, 
 redaktorka portálu Zkola

Drahomír Plšek,

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

sERvis a montÁŽ
PLynových kotLů

tel.: 777 052 866

Žáci ZŠ T. G. Masaryka mají za sebou 
již šestý ročník Dětského vědeckého 
kongresu, který se konal 22. břez-
na. Své práce tam letos představilo 
celkem 11 týmů.  

Projekt je zaměřený především 
na nadané, šikovné a zvídavé děti. 
Zájemci si připravují krátké projek-
ty na témata, která je zajímají  
a kterým se věnují třeba i ve volném 
čase. Hotový projekt pak prezentují 
právě na tomto kongresu, a to nejen 
před ostatními přednášejícími, ale 
také před diváky z řad žáků a učitelů 
školy. 

Příprava na kongres zabrala něko-
lik měsíců. Žáci si nejprve museli 
vybrat téma, nastudovat o něm po-

třebné informace, za pomoci učitelů 
– koordinátorů vytvořit prezentace 
a nakonec najít odvahu stoupnout 
si před diváky a vše jim přednést  
a ukázat.

Letos se představilo celkem  
11 prezentací. Měli jsme možnost 
zhlédnout práce na velmi zajímavá 
témata, např. RC auta, Jak vznikají/
zanikají peníze, Tornáda, Myšohryz, 
Elektřina a chemie, Znamení zvě-
rokruhu, Neživá příroda, Severská 
mytologie, Manga, Mytická stvoření 
starověkého Řecka, Historický šerm 
a další.

Tvůrci byli žáci třetích až devátých 
ročníků. Každý si připravil komen-
tovanou prezentaci dle vlastního 
zájmu – témata rovněž nebyla ome-
zena. Poté vždy následovala diskuze,  
v níž prezentující odpovídali na 
dotazy diváků. Součástí některých 
projektů byly i velmi zajímavé reálné 
ukázky.  

Účastníci zároveň postupují do ot-
rokovického kola, do kterého jsou 
zapojeny i ostatní základní školy   
z Otrokovic. Tento projekt vychází  
z MAP II., který realizuje Odbor 
školství a kultury MÚ Otrokovice  
a do soutěže věnoval trička s logem 
kongresu a věcné ceny od Albi.

Děti mohly uplatnit své znalosti  
a dovednosti, pochlubit se okolí tím, 
co umí a v čem jsou dobré a v nepo-
slední řadě se zdokonalit v prezenta-
ci a komunikaci, což jsou kompeten-
ce, které jim jistě pomohou v dalším 
životě. hana Úlehlová,
 pedagog ZŠ T. G. M.

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
Kvasice Vyplatíme vám

 1 000–3 000 Kč
tel.: 603 972 558

Na místě vystavím ihned platný doklad 
ekologické likvidace

email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

 
PLynosERvis - sRnEc

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

Tel.: 604 988 815

Březen na ZŠ trávníky: besedy, sport, 
vědecký kongres i sbírka pro Ukrajinu

PoZvÁnka konferenci Enersol EU 
pořádá sPŠ otrokovice

mladí vědci představili jedenáct projektů

Pokus. Součástí kongresu byly i názorné 
ukázky.  Foto: ZŠ t. g. m.
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město poděkovalo pedagogům za jejich práci a ocenilo ty nejlepší za loňský rok

Práce s nejmenšími. Barbora Florišová  byla 
oceněna za práci učitelky v logopedické třídě 
Mateřské školy Otrokovice. Při práci s dětmi je 
kreativní a využívá nejnovějších metod.

smysl pro fair play. Svatava Zycháčková již 19 let stojí v čele všech pracovišť 
otrokovické mateřské školy. Za její odborné pedagogické i manažerské znalosti, 
její lidskost a smysl pro fair play dostala Ocenění Rady města Otrokovice. 

obětavý.  Patnáct let vede Roman Zá-
lešák Rybářský klub při DDM Sluníčko. 
Ocenění získal za  dlouholetou práci  pro 
děti a mládež, kterou dělá ve svém volném 
čase, a to s velkým nasazením, nadšením 
a obětavostí.

Čtveřice. (zleva) Marcela Kašpárková (ZŠ Trávníky), Jana Šindelková – v zastoupení (ZŠ 
Komenského), Hana Úlehlová (ZŠ T. G. M.) a  Pavlína Vavrušová (ZŠ Mánesova). To jsou čtyři 
učitelky, které získaly cenu Pedagog roku 2021. Cenu převzaly od starostky Hany Večerkové.

Zkušení. Oceněnými pedagogy středních škol se stali (zleva) Miroslav Hubáček 
(SPŠ Otrokovice) a Pavel Semerák (Gymnázium Otrokovice), a to za dlouholetou  
a obětavou práci. Ceny oběma pánům předal místostarosta Petr Ťopek.
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společně. Zástupci města Otrokovice ocenili celkem devět učitelů, učitelek i pracovníků volnočasových aktivit za jejich příkladnou práci. 

mladí umělci. Během večera potěšili přítomné pedagogy také žáci ZUŠ Otrokovice, jak se svým hudebním, tak i tanečním 
vystoupením.

andělská. Slavnostní atmosféru do-
tvářelo vystoupení dua Musica Angelica.
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Šest regionálních týmů se mezi 
sebou utkalo v neděli 20. břez-
na v Městské sportovní hale, 
kde se konal turnaj v minifot-
bale pro předpřípravky. Mimo 
domácí, kteří díky své bohaté 
základně do bojů vyslali hned 
dvě mužstva, se v turnaji před-
stavili benjamínci týmů FC 
Malenovice, FK Mladcová, SK 
Louky a Ajaxu Bezměrov.

Turnaj se hrál systémem každý 
s každým, takže si každé mužstvo 
před parádní diváckou kulisou za-
hrálo 5 zápasů. Tentokrát o výsledku 
fotbalových utkání nerozhodoval 
počet branek. Jako vítězové byly 
vyhlášeny všechny týmy a oceněny 
byly dle abecedního pořadí.

Během celého dne jsme tak vi-
děli krásné souboje plné odhodlání  
a radosti ze hry, za což můžeme 
poděkovat jak všem pořadatelům 
z řad domácího SK Baťov 1930, tak 

i městu Otrokovice, které turnaj 
zaštítilo. Další akcí pro mladé fotba-
listy je již XXV. ročník mezinárodní-
ho fotbalového turnaje mladších  
a starších přípravek „O pohár osvo-
bození města Otrokovice“, který se 
uskuteční 30. dubna v baťovském 
Sportovním areálu. Této akce, která 
se koná pod patronátem starostky 
Otrokovic Hany Večerkové a před-
sedy SKB pana Vlastimíra Hrubčíka, 
se zúčastní celkem 20 celků.

A již od 11. do 15. července se 
také uskuteční 3. ročník oblíbeného 
Příměstského fotbalového kempu 
SKB, na kterém si pod vedením li-
cencovaných trenérů více než čtyři 
desítky dětí užijí týden plný sportu 
a zábavy.

Jsme rádi, že fotbalový klub SK 
Baťov má i těm nejmenším zájem-
cům o „kulatý nesmysl“ stále co na-
bídnout, za což jsou nám odměnou. 

 Ladislav Bršlica,
 SK Baťov 1930

sk Baťov myslí i na nejmenší fotbalisty

vyhráli všichni. V tomto klání se na počet gólů nehrálo.  Foto: sk Baťov

mladé naděje.  Již 22. ročníku halového mítinku se v letošním roce zúčastnily 
bezmála čtyři stovky mladých sportovců nejenom ze Zlínského kraje. Mezi soutěží-
cími byly také týmy z  Brna, Olomouce i Neratovic či Nehvizd. Celý soutěžní den byl 
rozdělen na závody starších a mladších žáků a také přípravek. První dvě kategorie 
čekal sprint na 40 yardů, skok vysoký a daleký, atleti přípravek absolvovali skok 
daleký, sprint na 40 yardů a místo skoku vysokého je čekal hod raketou. 
 (šar), foto: tomáš Brázdil

Bezmála 40 tisíc korun vynes-
lo benefiční utkání florbalových 
Panterů na podporu ukrajinských 
uprchlíků. Na konci března se v něm 
střetly současný superligový tým  
s výběrem legend klubu doplněným 
o bývalé hráče mužstva Pešata s Gá-
lem. „Bylo to spontánní rozhodnutí. 
Chtěli jsme pomoct alespoň takhle 
maminkám s dětmi, které utekly 
před ruskou okupací Ukrajiny,“ uve-
dl Tomáš Ťopek, člen vedení klubu 
a organizátor charitativního zápasu.

Zápas, který po třech třetinách  
skončil podle očekávání neroz-
hodně 10:10, musely rozhodnout 

dovednostní disciplíny, ve kterých 
byly o gól šťastnější legendy v čele 
s florbalovými klany Nagyů, Ťopků, 
Krkošků nebo Večeřů. Podstatnější 
ale byla částka, kterou prostřednic-
tvím vstupného, nákupu ve fan- 
shopu a dalších dobrovolných 
příspěvků mezi sebou vybrali 
jak hráči, tak i 300 diváků. Sumu 
ve výši 38 780 korun klub předal 
sedmi ukrajinským rodinám, kte-
ré musely nedobrovolně opustit 
své domovy a dočasný azyl našly  
v Domě dětí a mládeže Sluníčko na 
Štěrkovišti. 

  navláčil Panthers otrokovice

Benefiční utkání Panterů vyneslo 40 tisíc

Pomohli. Zápas skončil nerozhodně 10:10.  Foto:  navláčil Panthers

halového mítinku se zúčastnilo na 400 atletů

Uběhnout v sobotu 8. dubna na 
Novém stadionu na Baťově 2022 
koleček, tedy více než 800 kilo-
metrů, za 24 hodin si dali za cíl 
místní běžci, kteří zorganizova-
li akci „2022 kol v Otrokovicích  
a virtuální běžecký festival“. Účast-
níci navíc startovným podpořili 
obnovu turistické chaty TESÁK  
v katastru obce Rajnochovice, která 
před nedávnem vyhořela.

„Naše výzva byla jasná. Proběh-
něte se na našem stadionu nebo 
kdekoliv jinde na světě, pošlete 
nám váš výkon a my jej započítá-
me do celkového výsledku. Cílem 
bylo naběhat během 24 hodin co 
nejvíce kilometrů pro dobrou věc,“ 
přiblížil jeden z organizátorů Mi-
chal Petřík. 

Na stadionu se postupně sešlo 
98 účastníků, kteří během dne 
naběhali celkem 2 581 koleček, 
dalších 419 připsali organizátoři 
virtuálně z běhů mimo stadion. 
Celkem se tak naběhalo 3 000 
koleček a 1 200 kilometrů. Stano-

vený cíl byl tak dokonce překonán.  
Počítaly se výkony zaběhlé v so-
botu od půlnoci do půlnoci s tím, 
že slavnostní start byl na Novém 
stadionu. Na dráze se sešli vytrva-
lostní i rekreační běžci. Nejdelší 
úsek uběhlý jednotlivcem odpo-
vídal maratonu a půl, tedy 63,3 km  
a 158 kolům. O tento výkon se 
zasloužil jeden z otců myšlenky 
běžeckého mítinku Pavel Raška. 
Festivalu se zúčastnila také řada 
chodců, dětí, rodičů s kočárky  
i několik psů, kteří klusali spolu  
s páníčky. 

„Loni jsme přibližně v tomto ob-
dobí vyhlásili výzvu 2021 koleček. 
Myšlenka se rozšířila a byla ve-
řejností vnímána velmi pozitivně. 
Proto jsme se rozhodli ji zopakovat 
i letos a s akcí počítáme i pro příští 
rok. To už poběžíme  celkem  
2 023 kol,“ zakončil Michal Petřík.  

 Organizátoři se navíc rozhodli, 
že výtěžek z běžeckého festivalu 
poputuje každý rok  na dobrou věc 
tam, kde je to potřeba.  (red) 

Běžci v otrokovicích odběhli přes 3 000 kol
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o sportovní slávě: nejlepší sportovci roku 2021 si převzali ocenění 

chodec. Jiří Janoušek získal ocenění  
v kategorii nejúspěšnější sportovec veterán 
za své úspěchy na chodeckých závodech. 

nej sportovec dětí a mládeže 5.–2. místo. Tuto kategorii 
obsadily (zleva) Markéta Vaculová (gymnastický aerobik), Veronika 
Uhříčková, Barbora Buršíková (obě atletika), Kateřina Rulfová (atletika). 
Sportovkyním předávaly ceny starostka Hana Večerková a gymnastka 
Jana Komrsková.

stříbrní.  Druhým nejúspěšnějším týmem se stali atleti – družstvo dorostenců. Cenu předávali (zprava) radní Jan Skoch, Jiří 
Veselý a olympionik a také významný otrokovický rodák Oldřich Svojanovský.

Junioři. Nejúspěšnějším týmem loňského roku se stalo družstvo 
juniorů veslařského oddílu TJ Jiskra Otrokovice. 

nejlepší trenér. Kategorii nejlepších trenérů obsadily samé ženy. (zleva) Zuzana 
Atarsia, Barbora Karlíková, Bohdana Kopřivová, Markéta Solařová a Ivana Tomalová. 
Ceny jim předávali krajský radní Jiří Jaroš a olympionik Oldřich Svojanovský.

nej sportovec 4.–2. místo.  Za loňské úspěchy byli oceněni (zleva) Victoria 
Kuchmister (atletika), Lukáš Budík (atletika), Stanislav Nebojsa (tenis). Ocenění pře-
dávala rychlobruslařka Zuzana Kuršová a místostarosta Ondřej Wilczynski.

veslař. Nejúspěšnějším sportovcem dětí 
a mládeže se stal veslař Jiří Ingr. Oceně-
ní převzal z rukou místostarosty Petra 
Ťopka a rychlobruslařky Zuzany Kuršové.

Šťastná. Již podruhé za sebou se sportovcem roku 2021 
stala veslařka Valentýna Solařová. Vítězce předal kytici 
střelec Jiří Gach.

mrštná. Veronika Klofáčová patří mezi 
úspěšné členky gymnastického klubu  
BK Otrokovice. 

skokani. I když běžně venku zdolávají nejrůznější skály, zábradlí či beto-
nové zdi, i v komorním prostředí mladí parkouristé předvedli skvělou show.

olympijská. Asi každý sportovec touží po olympijské 
medaili. Tu nejcennější – zlatou ukázal divákům mode-
rátor Petr Svěcený. Hrdý majitel tohoto cenného kovu je 
sportovní střelec Jiří  Lipták, který se nemohl večera osobně 
zúčastnit.
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MIG 21
RYBIČKY 48

HORKÝŽE SLÍŽE

HARLEJ • GLEB • WOHNOUT

POKÁČ • INÉ KAFE • POLEMIC

FAST FOOD ORCHESTRA

ELEKTRÏCK MANN

17.–18.6.

Vstupenky získáš na lazoplazofest.cz

ZA SUPR CENU

DO 30. DUBNA

Děti z mateřských i základních škol 
byly oceněny za výtvarné práce, kte-
ré zaslaly do soutěže „Bezpečně na 
silnicích!“. Tuto soutěž pořádá město 
již třináct let. Podtitulem letošního 
ročníku byly „Reflexní prvky pro bez-
pečnost chodců“.

Na městský úřad bylo doručeno 
celkem 76 prací. Výkresy byly roz-
děleny do čtyř kategorií. V každé  
z nich vybrala porota 3 nejlepší. 
„Cílem soutěže je připomenout si 
nebezpečí na silnicích a v ulicích, kte-
rá hrozí každému, kdo nedodržuje 
pravidla silničního provozu. A my je 
chceme nejmladší generaci vštěpo-
vat,“ vysvětlila Renáta Krystyníková, 
vedoucí odboru dopravně-správní-
ho, který soutěž pořádá.

Každým rokem bývá vybráno 
jedno téma, letos bylo zaměřeno 
na reflexní prvky. Děti mohly své 
práce nakreslit či namalovat li-
bovolnou technikou na papír až do 
velikosti A3. Porota pak hodnotila 
nejenom výtvarné ztvárnění, ale 
především dodržení tématu. Vyhlá-
šení proběhlo na půdě otrokovické 
radnice. Ceny předala starostka 
města Hana Večerková společně  

s krajskou manažerkou BESIPu 
Petrou Vaňkovou.

 Výstava všech prací bude umístě-
na do 29. dubna 2022 ve vestibulu 
první budovy městského úřadu, kde 
si mohou návštěvníci úřadu výtvarná 
díla dětí prohlédnout. Poté se pře-
sune na nástěnky v přízemí druhé 
budovy.  (vac)

Co nejlépe výtvarně pojmout 
život a dílo J. A. Komenské-
ho. Úkol, který čekal na žáky  
a studenty otrokovických škol, 
kteří se zúčastnili literárně- 
-výtvarné soutěže Nejlepší 
stránka do dětské encyklope-
die. Autory těch nejlepších pra-
cí čekalo ocenění.

Jan Amos Komenský byl mu-
žem, který v 17. století sepsal 
první moderní učebnice a položil 
základ modernímu školskému sys-
tému. Dodnes se jeho metodami 
řídí české školství. Odbor školství  
a kultury v rámci oslav výročí  
J. A. Komenského připravil a zor-

ganizoval literárně-výtvarnou sou-
těž pod názvem „Nejlepší stránka 
do dětské encyklopedie“. Žáci se  
nechali inspirovat životem a dílem 
učitele národů a ztvárnili např. vy-
učovací předměty, školní pomůcky, 
historické souvislosti aj. Soutěž 
byla jednokolová, práce musela 
obsahovat část výtvarnou (kresba, 
malba) a část literární (text). 

Celkem se sešlo 24 prací, z nichž 
pětičlenná porota vybrala 8 vítěz-
ných prací (každá škola a každá ka-
tegorie 1 vítězná práce) a 2 abso-
lutní vítěze (každá kategorie jeden 
absolutní vítěz ze všech škol).

  Lenka vaculová,
 tisková mluvčí města 

stránka do encyklopedie má své vítěze

ocenění. Slavnostní vyhlášení proběhlo 29. března na Den učitelů. Ceny předávali 
starostka Hana Večerková a místostarosta Petr Ťopek.  Foto: Šárka Šarmanová

Děti si odnesly ocenění za namalované obrázky 

ten je můj. Každý výherce hrdě představil 
svůj obrázek.       Foto: Š. Šarmanová
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HLEDÁŠ PRÁCI?
ZAMĚSTNAVATEL,

O KTERÉHO SE MŮŽEŠ OPŘÍT.
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