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Secvičený krok a víření hůlkami: mažoretky pochodovaly městem

Atraktivní podívaná. Již po osmé se do Otrokovic sjely mažoretky z celé republiky, kde se 21. května konalo semifinále národního šampionátu mažoretek a twirlingu.
Soutěže se zúčastnilo zhruba 20 souborů z celé České republiky, tedy zhruba 350 soutěžících ve věku od 4 do 25 let. Nejlákavější diváckou disciplínou bylo pochodové defilé
za doprovodu dechového orchestru, které se odehrálo v ulici Mladých stavbařů. Celou soutěž bedlivě sledovali nejenom diváci, ale také odborná porota, která hodnotila
každý prvek sestavy.
(šar), foto: Martina Fojtíková

Město začalo s výstavbou pumptrackové dráhy, hotová bude o prázdninách

Volnočasový areál v blízkosti
dětského dopravního hřiště začalo
město budovat v roce 2020. Jako
první přišla na řadu výstavba skateparku, který byl slavnostně otevřen
loni v srpnu. Moderní betonové hřiště, jehož dominantou je velký bazén,
se aktuálně řadí mezi špičky v republice. Radnici jeho výstavba vyšla na
6,7 milionu korun. Nyní přichází

na řadu výstavba další části areálu,
kterým je pumptracková dráha. Její
délka bude dosahovat 283 metrů.
„Jedná se o stavbu sportovní asfaltové dráhy neboli povrchové sportovní překážky ve volném prostoru,
která bude určena ke sportovnímu
vyžití nejenom sportovcům, ale i široké veřejnosti,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje města Erik Štábl.

upozornění
Další číslo Otrokovických
novin vychází 12. srpna.
Uzávěrka příspěvků je 31. 7.

Rozhovor:
ředitelka MŠO Magda
Zycháčková
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Pumptrack je unikátní typ dráhy,
který místo šlapání využívá „pumpování“ jako hnací sílu. Taková dráha je
ideální pro nácvik rovnováhy a získání
dalších dovedností na kole, koloběžce nebo bruslích. „Stavební firma již
začala s potřebnou úpravou terénu,
která spočívá v jeho vyrovnání. Aktuálně probíhají práce spojené s návozem kameniva a modelací samotné
dráhy. V následujících týdnech, po
technologické přestávce, dojde
k pokládce finální asfaltové vrstvy
a úpravám okolí, takže předpokládáme, že již na začátku srpna by drá-

ha měla být hotová,“ doplnil Štábl.
Náklady na tuto investici, která byla
vyčíslena na 4,3 milionu korun, hradí
město ze svého rozpočtu.
„Na příští rok připravujeme další
etapu freetime zóny, která zahrnuje
parkourové hřiště a slackline zónu.
Doufám, že si toto nadčasové hřiště
užijí sportovci každého věku a že při
sportu budou všichni dbát především
na bezpečnost a také doufám, že
všichni návštěvníci budou hřiště udržovat v čistotě a pořádku,“ vyslovila
přání starostka města Hana Večerková. 
Šárka Šarmanová

Inzerce

Budování Freetime zóny Otrokovice-Trávníky vstoupilo do své
druhé části. Tou je výstavba pumptrackové dráhy. První jezdci se
na ní budou moci projet už před začátkem nového školního roku.
Investice byla vyčíslena na 4,3 milionu korun.

Snímky: text: šárka šarmanová, zlín film fest

Čas na hudbu, dobročinnost, zábavu i sport: v Otrokovicích to zkrátka žije

Dobroty. Domácí bábovka, muffiny, ovoce, nealko pivo. Takové dobroty dostali účastníci v rámci
Fit svačiny na triko, která byla doprovodnou akcí kampaně Do práce na kole. Tím se ukončila série
aktivit pořádaných městem na podporu kampaně i samotných účastníků. Slavnostní vyhlašování
výsledků proběhlo ve čtvrtek 9. června ve Zlíně na náměstí Míru.

Padá! Poslední květnová sobota patřila na mnoha místech kácení májek.

Vítězka. Za obrázek „Verunčino očičko“ převzala Cenu starostky města Otrokovice teprve čtyřletá Veronika Řezníčková. Mezinárodní výtvarná soutěž dětí a mládeže se zrakovým postižením
s názvem „Radost tvořit“ je stabilní součástí doprovodného programu zlínského filmového festivalu.
Slavnostní předávání cen v Hotelu Zlín moderovala známá filmová dvojice Dana Morávková a Jan
Čenský, cenu malé vítězce předal místostarosta Otrokovic Ondřej Wilczynski.

Ne jinak tomu bylo i v Kvítkovicích. Tato akce však díky místnímu sboru
dobrovolných hasičů měla, stejně jako v předešlých letech, charitativní
rozměr. Výtěžek šel letos na podporu čtrnáctiletého Dereka z Otrokovic,
který trpí mozkovou obrnou a spoustou přidružených nemocí. Peníze se
podařilo získat jak prodejem výrobků, které vyrobily členky SDH, tak také
dražbou špalků z pokácené májky. Celkem se tak podařilo vybrat bezmála
37 tisíc korun. Tyto peníze použije rodina postiženého chlapce na speciální
neurorehabilitaci, kterou zdravotní pojišťovna zcela nehradí.

Oslavy. Co milují všechny děti? Pohádky, hry, soutěže, balonky, sladkosti, poníky, skákací hrad, malování

Náměstí. Dvojkoncertem odstartoval 12. června 7. ročník série letních

na obličej. Nic z toho nechybělo v parku u Městské polikliniky Otrokovice, kde DDM Sluníčko připravil
oslavu Mezinárodního dne dětí. Program, který trval až do šesté hodiny večerní, byl opravdu bohatý.
Kromě jednotlivých stanovišť , kde si děti mohly vyzkoušet různé sportovní a dovednostní techniky, se
všem divákům představily také taneční kroužky Sluníčka, které od diváků sklidily obrovský potlesk.
Dětský den si nenechal ujít ani Maxipes Fík, který si do Otrokovic odskočil ze zlínského filmového festivalu.

koncertů Náměstí 2022. Jako první se na pódiu na náměstí 3. května představily kapely Hluchý dovrat (na snímku) a Mers, které odprezentovaly
vlastní tvorbu všem, kteří si přišli zpříjemnit nedělní podvečer. Na další
koncerty se mohou lidé těšit 26. června, kdy vystoupí kapely Feryho Fóry
a The Ogars.

Otrokovické noviny

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
letošní rok je naplněn řadou
významných výročí. Právě dnes,
17. června, v den, kdy vychází aktuální číslo Otrokovických novin, se
scházíme u pomníku Josefa Valčíka,
pamětních desek Marie Hrdličkové
a Františka Hložka, abychom si připomněli historické události spojené
s provedením útoku na říšského protektora Reinharda Heydricha. Uplynulo již 80 let od doby, kdy položili své
životy za lepší budoucnost nás všech.
Společnou vzpomínkou uctíváme
památku všech padlých a vzdáváme
hold jejich činům.
Fragmenty historie formují naši
budoucnost a naší povinností je poučit se z omylů a inspirovat se myšlenkami správnými.
V úterý 12. července 1932 tragicky zahynul Tomáš Baťa. Devadesáté výročí jeho úmrtí nás vedlo
k myšlence připomenout si výraznou
osobnost spojenou s Otrokovicemi
více než jen pietním aktem.
Dále v novinách najdete
první část seriálu zaměřenou na
baťovskou tematiku. Připravuje-

me také studii revitalizace parku
před Společenským domem
a jeho blízkého okolí. Byli jsme vedeni
myšlenkou, jak o celkovém rozvržení
a vzhledu parku přemýšleli bratři
Baťové? Jak by podle nich vypadal
park po desítkách let od jeho vybudování a osazení zelení? Věříme, že
studie, na které se budou podílet odborníci na baťovskou tematiku, nám
dají jasnou vizi.
V neposlední řadě jsme se zamýšleli nad stále nejednotným názvoslovím Bahňák – Baťov. V úctě
k Baťům i s ohledem na historické
skutečnosti bychom si přáli, aby tato
lokalita nesla název Baťov. Chtěli
bychom znát Váš názor, názor občanů Otrokovic, které pojmenování
je Vám bližší. V novinách na str.
7 najdete anketní lístek s jednoduchou otázkou, prostřednictvím
které se můžete vyjádřit. Anketa
je také připravena na webu města
www.otrokovice.cz. Budeme rádi
za každý Váš názor. Sjednocení názvosloví pro pojmenování místní
části nemá vliv na Vaše osobní doklady. Tento údaj se zde nevyskytuje,
proto není potřeba vyřizovat nové.
Současně bych Vám chtěla popřát
krásné letní dny. Užívejte si sluníčka,
času dovolených a dnů strávených
s Vašimi blízkými. Přeji Vám nádherné léto plné nezapomenutelných
zážitků.
Hana Večerková,
starostka

První projekt loňského POHNI městem je hotový
Foto: Š. Šarmanová

Nové vybavení. Děti z MŠ Pastelka na Trávníkách se dočkaly. Díky projektu
participativního rozpočtu POHNI městem mají k dispozici zcela nové dětské
hřiště. To navrhla jedna z maminek dětí navštěvujících toto zařízení. „Bylo
mi líto, že děti mají k dispozici pouze pískoviště, přístřešek a dva pružinové
koníky. Chyběla skluzavka, klasické či kyvadlové houpačky nebo prolézačka,“ vysvětlila Magda Marášková, proč svůj návrh přihlásila do tohoto
projektu, který byl nakonec vybrán společně s dalšími třemi. Do výběru prvků
vhodných pro zahradu se zapojily učitelky mateřské školy. Investice vyšla
na 402 tisíc korun. Do půlky prázdnin by měl být realizován i další projekt
loňského POHNI městem– workoutové hřiště v Kvítkovicích.
(šar)

Město připravuje slavnostní otevření
dětského hřiště a koupaliště
Foto: L. Vaculová

Foto: Š. Šarmanová

Dětské dopravní hřiště a koupaliště. Oba objekty prošly v letošním
roce rozsáhlou rekonstrukcí. Radnice chce představit realizované
investice občanům a připravuje bohatý doprovodný program.
Nebude chybět hudba, občerstvení ani atrakce pro děti.
Jako první se veřejnosti slavnostně
otevře dětské dopravní hřiště na
Trávníkách. Investice ve výši 20
milionů korun přinese kompletně
nové zázemí pro všechny uživatele
s možností celoročního užívání. Nové
zázemí v areálu dopravního hřiště
zajistí vyšší standard, zlepší využití
a umožní rozšíření aktivit zájmového
vzdělávání.
Slavnostní otevření je plánováno
na pátek 24. června. „Od 15 hodin
bude připraven program pro rodiny s dětmi, nebude chybět plnění
úkolů, které budou rozmístěny po
celém areálu. Pro děti bude připraven také skákací hrad, cukrová vata
a řada dalších překvapení,“ láká na
připravený program Eva Pšenčíková,
ředitelka DDM Sluníčko Otrokovice,
který celý den připravuje ve spolupráci s městem Otrokovice. Jak dále
ředitelka doplnila, dětské hřiště může
veřejnost využívat i přes léto, a to ve
všední dny od 15 do 19 hodin, svát-

ky, víkendy, prázdniny od 10 do 19
hodin.
V pátek 1. července se slavnostně
otevře také Městské koupaliště.
Novinkou letošního roku je brouzdaliště, které je rozložené do dvou
bazénů, spojených šikminou pro
oblíbené sklouznutí, a řada vodních
zábavních prvků. Nová široká dvojskluzavka vede také do velkého bazénu. Velká část investice v celkové výši
19 milionů korun je ale schována pod
zemí v nových technologiích. „Pro
první prázdninový den a slavnostní
otevření jsme kromě doprovodného
programu ponechali volný vstup na
koupaliště. Srdečně zveme širokou
veřejnost, aby si společně s námi užila
krásný den. Bude hrát hudba, nebude
chybět zábava pro děti ani drobné
občerstvení pro veřejnost,“ pozvala
na 1. července starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Lenka Vaculová,

tisková mluvčí
Otrokovické noviny

Zlínský kraj zavádí předplatné v regionální dopravě

Jezdíte autobusy nebo vlaky ve Zlínském kraji? Dojíždíte
pravidelně do zaměstnání nebo do školy? Od 1. července letošního
roku si bude možné pro cesty v autobusech a vlacích na linkách
Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) pořídit předplatnou
jízdenku, a to na 30 nebo 7 dní.
„Cestujícím, kteří pravidelně
dojíždějí do práce, do školy nebo
kamkoliv jinam, nabídneme od
poloviny letošního roku předplatné jízdné, na které budou moci
jezdit jak vlakem, tak autobusem,“
vysvětlil jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlín-

ského kraje (KOVED) Martin Štětkář. „Předplatné jízdenky budou
vázané na krajskou kartu Zetka
nebo kartu Moravskoslezského
kraje ODISka, na níž je budou mít
cestující nahrané. Apelujeme proto na obyvatele kraje, kteří uvažují
o předplatném jízdném, aby si

Hobby cyklojízda: nejlepší čas byl 2 hodiny
Foto: Martina Fojtíková



manažer marketingu

Se zdržením musejí počítat cestující na trati mezi Otrokovicemi
a Napajedly na hlavním koridoru
Přerov – Břeclav. Železniční přejezdy tam budou minimálně dva měsíce fungovat pouze v provizorním
režimu. Důvodem je nehoda ze
7. června, kdy nákladní vlak strhl
trolejové vedení a vyzkratoval zabezpečovací zařízení na trati.
Jedná se o přejezdy směrem na
Halenkovice a Žlutavu a o přejezd
vedoucí na soukromý pozemek.
Aktuálně je na těchto přejezdech
snížena rychlost vlaků na deset
kilometrů za hodinu a projíždějící
vlaky tam musí houkat. „Přejezdy
byly osazeny výstražnými značkami a kvůli lepšímu výhledu na
obě strany byly osekány veškeré
křoviny,“ uvedl náměstek hejtmana
Zlínského kraje pro dopravu Radek
Doležel.
V důsledku snížené rychlosti vlaků a nefunkčnosti dálkového řízení
musejí cestující počítat se zpožděním. Některé spoje ale byly zrušeny.
(red)

Hlavní cenu – koloběžky – vyhrál tým z Kroměříže
Foto: Cyklozlín

Spolu. Celkem 99 Čechů a 84 Slováků se letos přihlásilo do již
6. ročníku hobby Cyklojízdy 2022 mezi partnerskými městy Otrokovice a Dubnica nad Váhom. Trasa v délce 83 kilometrů tentokrát vedla na sousední Slovensko. Slavnostní start proběhl v deset hodin dopoledne na náměstí 3. května
u Otrokovické BESEDY a nejrychlejší jezdec zvládl dostat se do cíle za neuvěřitelné 2 hodiny
a 14 minut. 
(šar)

Dopravní kvíz
Která elektrokoloběžka smí
vjet na cyklostezku nebo
stezku pro chodce a cyklisty?
a) žádná, elektrokoloběžkám je
vjezd na stezky zakázán
b) pouze elektrokoloběžka
s maximální rychlostí do 25 km/h
a výkonem elektropohonu do
250 W, nebo maximálně 1 000
W u dodatečně namontovaného
motoru
c) na stezku smí vjet každá elektrokoloběžka

(Správnou odpověď najdete

na str. 16)
Otrokovické noviny

kartu včas pořídili. Nyní ji dokonce
prodáváme za zvýhodněnou cenu
99 korun,“ doplnil ještě.
Předplatné jízdné bude fungovat na zónovém principu. Zlínský
kraj je rozdělený na 98 zón. Zájemce si koupí předplatnou jízdenku
pro ty zóny, jimiž jeho pravidelná
cesta prochází. V těchto zónách se
pak bude moci po dobu platnosti
předplatného neomezeně pohybovat vlaky i autobusy.
V první fázi bude v nabídce třicetidenní nebo sedmidenní předplatná jízdenka. „Ceny jsou nastaveny tak, aby se třicetidenní jízdné
většině cestujících vyplatilo už po
zhruba 12 dnech, sedmidenní
jízdné pak pátý den,“ zdůraznil dále
Martin Štětkář. V dalším období pak
kraj počítá s rozšířením nabídky
časových kuponů.
Veškeré informace k předplatnému jízdnému na linkách IDZK najdou cestující na webu www.idzk.
cz, v informačních kancelářích dopravců a na vlakových nádražích
v regionu.
Jan Malý,

Některé vlaky se budou
až 2 měsíce opožďovat

Celkem 4 028 kilometrů ujetých na
kole jednotlivcem i 546 kilometrů po
vlastních nohou, k tomu 41 týmů se
stoprocentní pravidelností. To jsou
nejlepší dosažené výsledky letošní
kampaně Do práce na kole (DPNK) za
společně soutěžící Zlín a Otrokovice.
Vyhlášení výsledků a předání cen
vítězům se uskutečnilo ve čtvrtek
9. června na náměstí Míru ve Zlíně.
Ceny se i letos předávaly v několika kategoriích. Cyklozaměstnavatelem roku se stala společnost
EG.D, a. s. Otrokovice, v kategorii
Zelené kilometry na kole zvítězil
z mužů Jaroslav Pospíšil, který
najel 4 028,4 km, z žen si nejlépe
vedla Ila z týmu P.L.Ž. Tajmac-ZPS
a. s. s najetými 3 164,1 km. V kategorii Zelené kilometry po svých
byl oceněn Libor Miloševský, který nachodil či naběhal 546 km,
z žen zvítězila Peťa z týmu Los
Controlingos se 482,9 naběhanými
či nachozenými kilometry. Největší
motivací byly koloběžky Kostka
Tour Max pro vylosovaný tým se
stoprocentní pravidelností. Ty si na-

konec odvezl pětičelnný tým AEV3
z Kroměříže.
Letos se za Zlín, Otrokovice
a okolí přihlásilo v kampani 1 360
pracovníků a zaměstnanců z různých firem a institucí. Společně
soutěžící města Zlín a Otrokovice
se umístila v počtu zaregistrovaných
účastníků a účastnic na 3. místě
za Prahou a Brnem. Celorepublikově přijalo květnovou výzvu
DPNK rekordních 24 699 účastníků
a účastnic.
Otrokovice jsou zapojeny do výzvy již devátým rokem. „Nejen, že
podporujeme kampaň jako takovou,
ale také se podílíme na přípravě řady
akcí ‚na triko‘ pro účastníky. Ani letos
nechyběla snídaně na cyklostezce,
kontrolní cykloservis a káva u OTROKOLA nebo odpolední fit svačina. Zapojeno bylo také dvacet zaměstnanců města. Děkuji všem, co
se zapojili, užili si pohyb na čerstvém
vzduchu a tím pomohli i životnímu
prostředí,“ uvedla starostka města
Otrokovice Hana Večerková.

(vac)

Končící ředitelka MŠ Magda Zycháčková: Lidé by si měli vážit práce druhých
„Jako správný šéf jsem si prošla všemi profesemi, které v MŠO
máme, od uklízečky přes kuchařky, abych poznala jejich práci, chápala její náročnost a specifika a mohla jim vytvořit dobré pracovní podmínky. Protože spokojenost se přenáší na děti
a jejich rodiče,“ říká ředitelka Mateřské školy Otrokovice Magda
Zycháčková, která po dvaceti letech opouští svůj post šéfové
a odchází na zasloužený odpočinek.

Vzpomínáte si na svůj první den,
kdy jste vstoupila do školky?
Bylo to krátce po mé maturitě na
SPGŠ Kroměříž. Nastoupila jsem do
zcela nově otevřené MŠ Jabůrkové
jako nová učitelka. Vše bylo nové
nejen pro mě, ale i pro ostatní. Nový
personál, nová paní ředitelka. Měla
jsem skvělou uváděcí učitelku, která
mě naučila učit děti. Obě jsme sdílely velké nadšení pro práci a díky
ní mi to zůstalo dodnes. A stejně tak
moc ráda vzpomínám na tehdejší
moji paní ředitelku, jejíž zapálení
pro práci mě provází celý profesní
život.
Takže by se dalo říci, že jste srdcařka?
Rozhodně jsem srdcařka se smyslem pro fair play. Mí rodiče mě
vedli k pravdomluvnosti. S oblibou
říkám, že kdo chce lhát, musí si
také pamatovat. A já si nepamatuji.
(smích). Snažím se jednat s lidmi narovinu, i když vím, že ne každému se
to líbí. Pro mě bylo vždy důležité
vžít se do role toho druhého a vážit
si práce druhých lidí. A to je něco, co
jsem budovala i v našich školkách,
stejně jako vzájemný respekt a úctu.
Ale nejdůležitější pro povolání učitele a ředitele je mít srdce. A to vás
na žádné škole nenaučí. Prostě mít
tu práci rád. Jinak bych ji ani já sama
nedělala už 43 let.
A to je opravdu hodně dlouhá
doba. Byl to vždy váš sen pracovat
jako učitelka mateřské školy?
Nikdy. Já jsem vždy chtěla jezdit
s kamionem.
(smích) To snad ne.
Opravdu. Já sama jsem nerada
chodila do školky. Ale to bylo mou
paní učitelkou, která bohužel nebyla ta srdcařka. Až v době, kdy jsem

se rozhodovala o mém budoucím
povolání, jsem si řekla, že to je něco,
co chci změnit a šla jsem do toho.
Kdybych totiž jezdila kamionem, tak
to školství nezměním, ale z pozice
učitelky a posléze ředitelky jsem tu
šanci měla.
Jaké byly vaše začátky ředitelování?
Hodně náročné. Chodila jsem do
práce na pět ráno a bývala tu i do jedenácti do noci. Na zemi jsem měla
haldu papírů a já doslova lozila po
kolenou a dávala vše dohromady
tak, aby ta školka mohla fungovat
jako jedna organizace. I můj přítel
tvrdí, že i doma žijeme se štosem
papírů. (smích)
Podařilo se vám splnit si cíle,
které jste si při příchodu do funkce
ředitelky stanovila?
Jsem přesvědčena, že ano. Díky
podpoře města Otrokovice naše
školky získaly zcela nový kabát,
mají nové vybavení na míru, mají
moderní technologie. Naše děti
mají k dispozici tablety, učí se základům digitální gramotnosti.
Dlouho předtím, než vypukl covid,
jsme byli propojeni online, neboť
sedm našich školek se musí umět
domluvit. Nejen v nově vybudovaných zahradách se věnujeme
badatelskému vyučování, dětem
s narušenou komunikační schopností se věnujeme v logopedické třídě. Naše školka se v roce 2017 stala
fakultní mateřskou školou UTB ve
Zlíně. Spolu s univerzitou se podílíme na vzdělávání budoucích učitelek a ředitelek mateřských škol.
Jsme opravdu moderní mateřskou
školou, která vzdělává děti mnohdy
už od dvou let. Protože dítě se připravuje na vstup do základní školy

nejen poslední rok v MŠ, ale v den,
kdy nastoupí do mateřské školy. Naším cílem je výchova dítěte samostatného, sebejistého s důvěrou
v sebe sama, s kořeny v Otrokovicích.
Máte ještě naopak nějaký cíl,
který jste zatím úplně nedotáhla
do konce?
Hrozně ráda bych chtěla ještě
vylepšit zahrady našich školek.
Projekty jsou už rozjednané, takže
věřím, že budoucí paní ředitelka to
společně s naším zřizovatelem dotáhne do konce. A co bych chtěla já?
Aby naše společnost začala vnímat
mateřskou školu tak, že je stejně důležitá jako základní škola. Spousta
lidí si myslí, že si učitelky ve školce
hrají, ale to tak není. Probíhá zde
kvalitní vzdělávání pod vedením
odborníků, protože ten základ,
který dostanou děti do šesti let, si
pak nesou celý další život. Největší
pokrok v životě člověka je v rozmezí od dvou do šesti let.
Mateřská škola Otrokovice je vlastně
složená ze sedmi školek.
Kolik máte pod sebou zaměstnanců?
Zhruba sto pět lidí.
To už jste pomalu jako ředitelka větší firmy. Jak náročné to je
všechno ušéfovat?
Víte, kdo je nejosamělejší člověk na
škole?
Netuším.
Ředitel. Protože sice může mít kolem sebe skvělý kolektiv, skvělé poradce i tým, ale v tom konečném
rozhodování zůstane vždy sám.
A já se rozhoduji denně několikrát.
Navíc jsem člověk, který nerad ustupuje, ale pokud vím, že je to pro
dobro věci, tak za to opravdu bojuji
až do krve. Člověk zkrátka musí mít
jasný cíl a vizi. Nestačí si říct jenom
co chci, ale především vědět, jak to
udělat, čím to udělám, kým to udělám a kde seženu peníze. A taky je
potřeba to zpětně vyhodnotit, jestli
jsem to udělala, jestli jsem to udělala dobře i to, jestli to nešlo zlepšit.
To je něco, čím se řídím a stejně tak

tyto své zkušenosti dál předávám
studentům na UTB ve Zlíně.
Teď vás čeká zasloužený odpočinek. Moc ale nevěřím tomu,
že byste skutečně odpočívala. Už
máte plán, co budete dělat?
Především se budu věnovat své rodině, protože mám čtyři vnoučata.
Kromě toho s přítelem rádi cestujeme, šiji patchwork, mám chatu,
psa, takže se nudit určitě nebudu.
A těším se, jak si to konečně všechno užiju.
A co ten sen jezdit s kamionem?
Není náhodou už na něj čas?
(smích). Tak ten si asi už nesplním.
Nicméně jsem člověk, který miluje
velká auta a cestování, takže si to
tak částečně kompenzuji tímto.
A já o vás také vím, že jste
hrávala v rockové kapele. Nevrátíte se mezi ně?
Vrátím a už se na to těším. Vidíte,
já mám tolik věcí naplánovaných,
že vlastně ani nevím, jestli zase
na to budu mít čas. (smích)
Co vám bude nejvíce
chybět?
Přátelé, které tady denně
kolem sebe mám. Ale naštěstí vím, že se spoustou
z nich se budu vídat i nadále.
Již za pár týdnů nastoupí na
vaše místo nová paní ředitelka.
Co byste jí popřála?
Aby měla kolem sebe hodně přátel,
kteří ji budou podporovat, a aby
ve své nové funkci nikdy nezapomněla na lidi, které bude mít kolem
sebe. Já se totiž řídím jedním heslem, které jsem si dokonce vytiskla
a mám ho denně na očích: „Jestliže
pracujete tam, kde je láska a radost
a smích a okolí si vás cení, budete
velmi dobří a budete pracovat dvakrát víc. Zjistíte, že máte více nadání
a schopností, než jste si kdy mysleli.“
A to je přesně ono. Pokud člověk
hraje narovinu a je nadšený do práce, tak lidé za ním vždy rádi půjdou.
Takže já přeji nové paní ředitelce,
aby za ní lidé šli a pomohli jí s vedením školky tak, aby ten vysoko
nastavený trend, který tu je, zůstal
nadále stejný. Šárka Šarmanová
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Projekt místního akčního plánování ve školství na Otrokovicku vrcholí
Rovné příležitosti ve vzdělávání, předškolní vzdělávání, prevence projevů rizikového chování, čtenářská a matematická
gramotnost, rozvoj jazykových dovedností, informačních technologií i financování ve školství byla hlavní témata setkání pracovních skupin, které společně po dobu tří let pracovaly na rea- kteří jsou tak více vtaženi do dění ukázkami výstupů a sdílením doblizaci projektu Místní akční plánování (MAP) II na Otrokovicku. na školách,“ shrnula starostka města ré praxe,“ sdělila vedoucí odboru
Celkem 61 učitelů, ředitelů základních i mateřských škol z ORP
Otrokovice a členů realizačního
týmu si za přítomnosti starostky
města Hany Večerkové a dalších
hostů vzájemně představilo, čím
se v uplynulé době ve svých pracovních skupinách zabývali. „Oblast
školství je nesmírně široká a pestrá.
Proto je důležité, aby byla uchopena koncepčně a propojila zařízení,
která jsou si blízká. Projekt místního

akčního plánování toto umožňuje.
Za dobu jeho chodu tak na školách
probíhala řada programů, ať už jde
o rodilé mluvčí při výuce cizích jazyků, preventivní programy zaměřené
na rizikové chování, rozvoj kreativity
a talentu napříč předměty a další.
Významná je i podpora pedagogů
formou nabývání nových a sdílení
osvědčených zkušeností, ale i rozvoj strategického řízení na školách.
Smysluplné je také zapojení rodičů,

Hana Večerková.
V rámci projektu pracovalo 8 tematicky zaměřených skupin. „Skupiny se v průběhu projektu setkaly
šestnáctkrát a některé dokonce sedmnáctkrát. Že se často náplň práce
ve skupinách radikálně změnila proti
původnímu plánu, je s ohledem na
prodělané období dvou covidových
let zcela pochopitelné. Přesto nebo
možná i právě proto členové pracovních skupin rozhodně nezaháleli.
Závěrečné setkání tak bylo nabito

školství a kultury Barbora Šopíková.
Na setkání byli také zástupci prezentující takzvané implementační
aktivity. Na všech základních školách
se díky tomuto nástroji podařilo
zajistit duální výuku jazyků s rodilými mluvčími. Závěr setkání patřil
ukázce toho, jak i na školách v malých obcích lze aktivně přistupovat
k využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. 

Lenka Vaculová,


tisková mluvčí

Inzerce

Nové nájezdy zajistí
pohodlný přechod lávky
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Bezpečné a pohodlné nájezdové
rampy má nově lávka přes řeku
Dřevnici. Poslední přemostění
Dřevnice před soutokem s Moravou v blízkosti čistírny odpadních
vod totiž denně využijí stovky lidí
a pro řadu z nich bylo obtížné
lávku přejít.
Přechod přes lávku značně
komplikovaly původní příkré nájezdní plochy. Dětem museli pomáhat s koly rodiče a do nelehké
situace se dostávali také senioři
s těžkými elektrokoly. Tyto skutečnosti vedly otrokovické radní
k investici za 800 tisíc korun.
„Celé město je protkáno sítí cyklostezek a rozvoj cyklodopravy
vnímáme jako vysoce potřebný.
O to víc nám vadila skutečnost, že
na jedné z hlavních páteřních tras
musí cyklisté překonávat takovou
překážku. Oproti původním úzkým
kovovým ližinám mohou cyklisté
nově využít pohodlný široký nájezd,“ uvedla starostka Otrokovic
Hana Večerková s tím, že několik
let byla v těchto místech zvažována zcela nová lávka. Vzhledem
k majetkovým poměrům v lokalitě by na ni občané ale čekali ještě
řadu let.
Radní se proto rozhodli pro
rychlé a efektivní řešení. „V rámci
rekonstrukce proběhla i výměna
podlahové konstrukce lávky, která
je zhotovena z hraněného řeziva,
které je impregnováno tlakovou
impregnací. Příčné dřevěné podlahové nosníky byly uloženy na
nosnou ocelovou část konstrukce mostu. Podélné ocelové prvky
byly zbaveny koroze a opatřeny
ochranným antikorozním nátěrem,“ doplnil Jiří Andrlík z odboru
rozvoje města. 
(vac)

Jak to bylo s názvy Bahňák a Baťov

Cimrmanovo vědomostní
okénko
„Život je nejlepší školou života.“
1) Koho zde svádí hrabě Nikolič?
Správné odpo- a) dceru obra Polyféma
vědi z minulého b) jednookou dceru generála Jusupiče
c) dceru generála, knížete Kutuzova
okénka:
1. b) lom
2) Koho udeří generál Jusupič do tváře?
2. b) na carském a) Lva Nikolajeviče
dvoře
b) Arkadije Leontjeviče
3. b) za anar- c) Psojiče Razpoloženského
chistu Kuragina
Výhercem se 3) Kdo nemá odvahu se přítele zastat?
stává pan Jiří a) kníže Felix Jusupov
b) básník Vsevolod Majskij (pradědeček Stalinova
Štelovský
velvyslance v Londýně)
Gratulujeme!!!
c) zastanou se ho všichni přítomní, kromě básníka
Vsevoloda Majského, který zahanben odejde ze sálu
Správné odpovědi můžete zasílat buď e-mailem na: redakce @otrokovickenoviny.
cz, nebo zavolat do Turistického informačního centra na tel.: 571 118 103, nejpozději do 31. července. Nezapomeňte na sebe zanechat kontakt, kde vás můžeme
informovat o případné výhře.

Bahňák, nebo Baťov? Jaká je historie
obou názvů?
Původně se většina pozemků na
pravém břehu řeky Dřevnice, mezi
železniční tratí a řekou Moravou,
nazývala Bahňák. Našli bychom
zde však i části s názvy Rybník,
Menšov, Tlumačovský rybník
nebo Horní les. V roce 1929 tyto
pozemky odkoupil Tomáš Baťa
a právě v místě zvaném Rybník započala výstavba továren, protože
samotný Bahňák, který ležel blíže řece
Moravě, byl silně podmáčen.
V červnu roku 1933, necelý rok
po smrti Tomáše Bati, zasedalo otrokovické obecní zastupitelstvo
a jako poděkování Tomáši Baťovi,
který malé zemědělské obci vdechl
život a který dokonce na její půdě
zemřel, rozhodlo jednomyslně pro
přejmenování celých Otrokovic na
Baťov. Tehdejší starosta Josef Krčma
zaslal žádost na ministerstvo vnitra.
Zajímavé je, že v té době stála pouze
tzv. Stará kolonie a část továrních budov. Velká čtvrť západně od továrny
se Společenským domem, školami
a obchody byla zatím jen v představách. Zastupitelé ovšem asi tušili,
že zanedlouho Baťovo město staré
Otrokovice velikostí předběhne, což
se za pár let opravdu stalo. Ministerstvo žádost na podzim roku 1934
zamítlo s odůvodněním, že by změna
názvu nebyla ve veřejném zájmu. Na
Podkarpatské Rusi navíc ležela obec
Baťovo, která byla také na železnici,
a tyto dva názvy by se mohly plést.
Starosta Krčma odmítal přistoupit
i na různé kompromisy jako změnu
názvu na Baťov u Zlína, nebo oddělit
firmou Baťa vybudovanou část a tu
pojmenovat Baťov. Proběhlo dokonce
vyjednávání s obcí Baťovo, která za
přenechání názvu požadovala sto tisíc
tehdejších korun, k dohodě nedošlo.
V následujících letech byla žádost
na ministerstvo zaslána ještě třikrát,
až konečně v červnu 1939 byl název
přijat, to už za protektorátu Čechy
a Morava. Tehdejší vládě předsedal
generál Alois Eliáš a jedním ze členů
vlády byl starosta Zlína, jeden z ředitelů firmy Baťa a čestný občan Otrokovic

Dominik Čipera. Je tedy možné, že
mohl u ministra vnitra částečně intervenovat. Odpadl dokonce i jeden
z hlavních argumentů ministerstva,
protože obec Baťovo už neležela ve
stejném státě. Aby se zachoval název
Otrokovice, vznikla Otrokovická třída
(dnešní Komenského), na které toto
pojmenování najdeme na některých
cedulkách s čísly popisnými dodnes.
Po válce, 18. května 1945, byl
vydán výnos, kterým byly obnoveny všechny názvy obcí ČSR platné
k 1. říjnu 1938. V tehdejším Baťově to
však nebrali v potaz, protože místní
národní výbor o tom nebyl informován. Po změně nápisů na místním
nádraží na Otrokovice vyjádřil MNV
nesouhlas, ale tehdejší ministerstvo
vnitra řízené už komunistou Noskem odkázalo na výnos z roku 1945.
MNV rozhodl, že název Baťov ponese
alespoň část města vybudovaná firmou Baťa, ale ani to netrvalo dlouho.
Postupně se všechny názvy spojené se jménem Baťa cíleně měnily.
K 1. lednu 1949 se změnil název firmy
Baťa n. p. na Svit n. p. a Otrokovice
se staly součástí Gottwaldova, který
vznikl sloučením Zlína s okolními obcemi. Ze Společenského domu byl
sejmut neonový nápis Baťov a přejmenován byl i místní fotbalový klub
SK Baťov na ZSJ Svit Otrokovice (později TJ Jiskra). Dokonce i podkarpatská obec Baťovo, která se po válce
stala součástí SSSR, byla v roce 1946
přejmenována na Vuzlove, přestože
neměla s Baťou nic společného.
Po roce 1949 byl tehdejším režimem preferován dřívější název místa
– Bahňák, který byl přidělen i místům,
která se tak dříve nejmenovala. Po
roce 1989 se Zlín navrátil ke svému
jménu, ale v Otrokovicích jsme se
původního pojmenování čtvrti nedočkali. Dnes naprostá většina občanů
tento název používá, najdeme ho na
sociálních sítích, v reklamách, na billboardech i v mapách. Místo už dávno
není bahnitou oblastí, ale krásným
městem v zahradách, při jehož budování zde zemřel sám Tomáš Baťa.

Vít Marek,
Ať žije Baťov!

V návaznosti na úvodník paní starostky na str. 3 se vás prostřednictvím ankety ptáme – v případě, že by mělo dojít k sjednocení názvosloví pro pojmenování místní částí Bahňák – Baťov, volil/a bych
jako jediný oficiálně užívaný název:

Bahňák

Baťov

Vybranou jednu variantu označte křížkem. Odpovědi můžete odevzdat do
31. srpna 2022 do hlasovacích boxů umístěných ve vestibulu 1. budovy Městského
úřadu Otrokovice. Hlasovat můžete také prostřednictvím ankety na webových
stránkách www.otrokovice.cz.
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PROGRAM | červen/červenec
PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00
Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Více na www.otrokovickabeseda.cz

Imortela z. s. pořádá a zve na 8. ročník

sobota

25. 6.

IMORTELA METALFEST

rybářský areál
Štěrkoviště

18 hod.

Otrokovická melodic-metalová kapela IMORTELA pořádá za finanční podpory
města Otrokovice již 8. ročník open air festivalu IMORTELA METALFEST. Kromě
pořádající IMORTELY se můžete těšit na kapely FIREBALL, ROSA NOCTURNA,
MOTÖRGANG a ABSOLUTE BON JOVI REVIVAL. Výborná muzika, soutěže
o ceny a bohaté občerstvení, to je IMORTELA METALFEST!

VÝSTAVA

MAGICKÁ MANDALA

do

31. 8.

8–17 hod.
VÝSTAVA
úterý

28. 6.
–
neděle

14. 8.

14–18 hod.

pátek

15. 7.
–
neděle

17. 7.

Výstava obrazů Markéty Kunstové. Mandala znamená kruh, symbolizuje
jednotu a harmonii. Magický design pohlcuje mysl a naše myšlenky, posouvá pozorovatele na vyšší úroveň vědomí. Význam mandaly závisí na
její barvě, tvaru a geometrických prvcích. Zlínská autorka nachází inspiraci v přírodním prostředí a pozorování krásy světa kolem nás.

ČESKÁ DŘEVĚNÁ HRAČKA
Další zajímavá výstava, kterou veřejnosti představuje Klub přátel
historie města Otrokovice, se týká historie a současnosti výroby
dřevěných hraček u nás. Zručnost českých výrobců hraček dokládají na výstavě četné exponáty – jak výrobky zhotovené doma, tak
i hračky tovární výroby. Najdete zde hračky historické i současné a
ty potěší nejen děti, ale také jejich rodiče, kteří zde mohou objevit
i předměty, se kterými si sami hrávali v dětství. Výstava probíhá
od 28. 6., navštívit ji můžete až do 14. 8. 2022.

OTROKOVICKÉ LETNÍ
SLAVNOSTI 2022

foyer
kinosálu
+ bar

vstup

volný
Městská
galerie

vstup

volný

vstup

volný

Třídenní akce pod širým nebem pro celou rodinu. Desátý, jubilejní ročník nabízí opět bohatý program – v parku před Hotelem Baťov-Společenský dům,
v Kvítkovicích u kostela sv. Anny, na modelářském letišti Bělov a letos opět
i na Štěrkovišti. Čekají nás tradiční vystoupení známých i regionálních kapel
a hostů (Vašo Patejdl, Berenika Kohoutová, Jiří Zonyga, Heidi Janků, Ivan
Mládek…), dětský program v sobotu i v neděli, dechová hudba, závody dračích lodí i plavby výletní lodí po řece Moravě. Pestrý program v sobotu doplní
Gastrofestival v parku (III. ročník) a také zábavní E.ON zóna pod názvem Jako
v bavlnce Tour. OLS 2022 pořádá Otrokovická BESEDA ve spolupráci s městem
Otrokovice. Podrobný program na FB a webu Otrokovické BESEDY, v samostatných letácích a na bannerech ve městě.

PŘIPRAVUJEME NA srpen: 20. 8. Náměstí 2022 – FEDO,
27.–28. 8. DOHODY TOUR: Divadlo a besedy s Jaroslavem Duškem, 28. 8. Náměstí 2022 – Září + RIPTETO
Otrokovické noviny

Kurzy začínají v týdnu od 5. 9. 2022 a končí 30. 6. 2023.
Odevzdaná přihláška je platná spolu s úhradou kurzovného.
			
NÁZEV KURZU	
LEKTOR	
DEN	
ČAS
				

I. pololetí
/ cena 1 vyuč. hod.

II. POLOLETÍ
/ cena 1 vyuč. hod.

AJ senioři mírně pokročilí A
AJ senioři mírně pokročilí B

Pavlína Vaňková
Pavlína Vaňková

středa
středa

08.30–10.00
10.00–11.30

3 040 Kč / 80 Kč
3 040 Kč / 80 Kč

3 520 Kč / 80 Kč
3 520 Kč / 80 Kč

AJ senioři konverzace

Pavlína Vaňková

středa

11.30–13.00

3 040 Kč / 80 Kč

3 520 Kč / 80 Kč

AJ začátečníci

Pavlína Vaňková

úterý

09.00–10.30

3 360 Kč / 80 Kč

3 360 Kč / 80 Kč

ŠJ začátečníci

Ivana Maťátková

úterý

17.00–18.30

3 360 Kč / 80 Kč

3 360 Kč / 80 Kč

RJ začátečníci

Daniela Švábová

středa

18.30–20.00

3 040 Kč / 80 Kč

3 520 Kč / 80 Kč

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rodokmen
začátečníci 1 měsíc
Petr Škrabala
pondělí
16.00–17.00
400 Kč / 100 Kč
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rodokmen
pokročilí
1měsíc
Petr
Škrabala
pondělí
16.00–17.00
400 Kč / 100 Kč
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chytrý
telefon
1
měsíc
(indiv.
přístup)
Lukáš
Cmajdálka
středa
13.00–14.00
400
Kč / 100 Kč
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nebojme
se PC 1 měsíc (indiv. přístup) Marie Miková
čtvrtek
09.00–11.00
800 Kč / 100 Kč
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nebojme
se
PC
1
měsíc
(indiv.
přístup)
Marie
Miková
čtvrtek
18.00–20.00
800 Kč / 100 Kč
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Baby
masáže
1
měsíc
Markéta
Špačková
pondělí
16.00–17.00
400
Kč / 100 Kč
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sebeobrana dospělí 1 měsíc
Jiřina Němčíková
úterý
18.00–19.00
400 Kč / 100 Kč
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zdravá záda

Irena Desenská

pondělí

17.00–18.00

2 100 Kč / 100 Kč

1 800 Kč / 100 Kč

Ranní jóga

Irena Desenská

úterý

09.00–10.30

3 040 Kč / 80 Kč

3 520 Kč / 80 Kč

Jóga

Irena Desenská

pondělí

18.00–19.30

3 360 Kč / 80 Kč

2 880 Kč / 80 Kč

Jóga

L. Dvorská/I. Desenská

úterý

16.30–18.00

3 360 Kč / 80 Kč

3 360 Kč / 80 Kč

Jóga

L. Dvorská/I. Desenská

úterý

18.00–19.30

3 360 Kč / 80 Kč

3 360 Kč / 80 Kč

Jóga

Zuzana Pavlovová

středa

17.30–19.00

3 040 Kč / 80 Kč

3 520 Kč / 80 Kč

Jóga

Zuzana Pavlovová

čtvrtek

17.00–18.30

3 040 Kč / 80 Kč

3 520 Kč / 80 Kč

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jóga

Zuzana Pavlovová

čtvrtek

18.30–20.00

3 040 Kč / 80 Kč

3 520 Kč / 80 Kč

Tajči

Radomíra Crlíková

pondělí

10.00–11.00

2 100 Kč / 100 Kč

1 800 Kč / 100 Kč

Tajči

Radomíra Crlíková

pondělí

17.00–18.00

2 100 Kč / 100 Kč

1 800 Kč / 100 Kč

Cvičení na židli

Zdenka Kymlová

čtvrtek

10.30–11.30

1 900 Kč / 100 Kč

2 200 Kč / 100 Kč

Umění boje děti od 7 let

Jiřina Němčíková

úterý

18.00–19.00

2 100 Kč / 100 Kč

2 100 Kč / 100 Kč

Taekwondo děti 5–10 let

Lubomír Pliska

pátek

16.00–17.00

1 900 Kč / 100 Kč

2 100 Kč / 100 Kč

Taekwondo děti od 10 let

Lubomír Pliska

pátek

17.00–18.00

1 900 Kč / 100 Kč

2 100 Kč / 100 Kč

Řecké tance začát. 2x měsíčně

Ladislava Dudová

neděle

16.00–17.00

1 000 Kč / 100 Kč

1 000 Kč / 100 Kč

Řecké tance pok. I. 2x měsíčně

Ladislava Dudová

neděle

17.00–18.00

1 000 Kč / 100 Kč

1 000 Kč / 100 Kč

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Řecké tance pok. II. 2x měsíčně
Ladislava Dudová
neděle
18.00–19.00
1 000 Kč / 100 Kč
1 000 Kč / 100 Kč ........
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HIIT cvičení

Miroslava Kyliánová

čtvrtek

17.00–18.00

1 900 Kč / 100 Kč

2 200 Kč / 100 Kč

Mažoretky děti 5–10 let zač.

Lucie Očadlíková

středa

16.00–17.00

1 900 Kč / 100 Kč

2 200 Kč / 100 Kč

Mažoretky děti od 10 let zač.

Lucie Očadlíková

středa

17.00–18.00

1 900 Kč / 100 Kč

2 200 Kč / 100 Kč

Mažoretky děti pokročilí

Lucie Očadlíková

středa

18.00–19.00

1 900 Kč / 100 Kč

2 200 Kč / 100 Kč

Paličkování 1x za 14 dní

Z. Koutková/Z. Šandová

středa

16.30–18.30

2 200 Kč / 100 Kč

2 200 Kč / 100 Kč

Patchwork 2x měsíčně

Daniela Švábová

úterý

18.30–20.30

2 100 Kč / 100 Kč

2 100 Kč / 100 Kč

Výtvarná dílna 2x měsíčně

Kateřina Budíková

pondělí

09.00–11.00

2 100 Kč / 100 Kč

1 800 Kč / 100 Kč

Keramika

Emil Sláma

pondělí

17.30–19.30

4 200 Kč / 100 Kč

3 600 Kč / 100 Kč

Škola kresby (MGO)

Emil Sláma

středa

18.00–20.00

3 800 Kč / 100 Kč

4 400 Kč / 100 Kč

Kreativní dílna 2x měsíčně

Jana Kalužíková

pondělí

17.30–19.30

2 100 Kč /100 Kč

1 800 Kč / 100 Kč

Kreativní dílna 2x měsíčně

Jana Kalužíková

úterý

17.30–19.30

2 100 Kč /100 Kč

2 100 Kč / 100 Kč

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termín k podání přihlášek spolu s úhradou na I. pololetí do 31. 8. 2022 a na II. pololetí do 20. 1. 2023.
Podrobnější informace na webových stránkách Otrokovické BESEDY www.otrokovickabeseda.cz a na telefonním čísle 571 118 103.
Otrokovické noviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 25. května by oslavil 95. narozeniny pan Zdeněk
Gazda. S láskou vzpomínají manželka Jiřina, dcera Zdeňka
s rodinou, syn Jiří s rodinou.

Dne 5. června uplynul první smutný rok, kdy
nás navždy opustila naše maminka, paní
Marie KRÁTKÁ. Zároveň dne 2. května uplynulo sedm let, co nás opustil i náš tatínek, pan
Vincent KRÁTKÝ. Vzpomínají dcera Lenka
a syn Karel s rodinami.
Dne 5. června uplynuly 4 roky, kdy nás opustila naše maminka Jiřinka TRUNKÁTOVÁ. S láskou vzpomínají dcery
Jiřina a Věra s rodinami.
Dne 7. června tomu byly 4 roky, co od nás odešla paní
Zdenka KOPŘIVOVÁ. Za tichou vzpomínku děkují manžel
a děti s rodinou.
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, nezhasnou však
nikdy na ni v srdcích našich vzpomínky. Dne 11. června jsme
si připomněli nedožité 100. narozeniny naší maminky, babičky a prababičky, paní Miluše JANDUROVÉ. S láskou stále
vzpomínají dcery Miluše a Jarmila, syn Miroslav a vnoučata
Ivana, Leoš, Jiří, Lucie a Miroslav s rodinami.
Dne 11. června uplynul 1. smutný rok od úmrtí naší milované
maminky, paní Miroslavy ČECHOVÉ. S láskou vzpomíná
syn Svatopluk a dcera Xuan s rodinami.
Dne 13. června uplynulo již 16 let od úmrtí paní Aloisie
ŘEZNÍČKOVÉ. S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 13. června by se dožil 80 let pan Ing. Antonín
PODHORNÝ. S láskou vzpomínají manželka Jana, synové
Michal a Martin s rodinami a sestra Marie.
Velká v srdci bolest a stálé vzpomínky, kdy nás v 62 letech opustila naše maminka, babička, manželka Helena
JAVOŘÍKOVÁ. Dnes, 17. června, je tomu 8 smutných let.
S láskou vzpomínají dcera, vnučka a manžel.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dnes,
17. června, je tomu rok, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Karel KOTRLA. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka s rodinami
Dnes, 17. června, je tomu první smutný rok, kdy nás navždy
opustil pan Antonín FRANK. S láskou vzpomínají manželka
Jaroslava, dcera Marcela s rodinou a syn Aleš s rodinou.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, a nám jen vzpomínky zanechal. Dne 18. června by oslavil 50. narozeniny syn Jaroslav
SKOPAL. Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Rodiče a rodina
Dne 18. června uplyne 11 let, kdy odešel od všech, které
měl rád a kteří měli rádi jeho, pan Zdeněk HRBÁČEK. Stále
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
Otrokovické noviny

Dne 18. června uplyne 7 smutných let od úmrtí pana
Tomáše ŽELEZNÍKA. Za tichou vzpomínku děkují manželka
a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije – neumírá. Dne 19. června uplyne 2. smutný
rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pan Ludvík GLOSER. Vzpomínají manželka, děti
a vnoučata. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 22. června si připomeneme 4. smutné výročí úmrtí
pana Radka DUDY. Vzpomínají kolegové z Otrokovické
BESEDY.
Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi. Dne
22. června uplyne 35 let od úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky, paní Hildegardy Čechové. S láskou
vzpomínají dcery Maria a Marta a syn Karel s rodinami.
Dne 23. června by se dožila naše dcera Markéta
VAVRUŠOVÁ 45 let. Dne 22. června uplynulo 17 let od
jejího úmrtí. S láskou vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.
Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 27. června si připomeneme 5. smutné výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Zdenky JURÁKOVÉ. S láskou vzpomíná celá
rodina.
Tvé srdce toužilo žít a Ty jsi musela odejít od svých drahých,
jež jsi měla ráda, jež umělas vždy svou láskou hřát. Dne
29. června uplyne 3. rok, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka Helena LACINOVÁ. S láskou stále vzpomínají děti Simona, Martin, Lenka a Věrka.
Dne 5. července uplynou už 2 smutné roky, co odešel od
všech, které měl rád, pan Libor HRUŠKA. Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka Eva, dcera Petra a syn
Honza s rodinami. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 1. června jsme se rozloučili s naším tatínkem, dědečkem, pradědečkem, panem Josefem MALÝM, který od nás odešel ve věku 93 let.
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým, kteří doprovodili
tatínka na poslední cestě, za projevenou soustrast a květinové dary.
Zároveň děkujeme pohřební službě Pieta za zajištění důstojného rozloučení, paní Bochezové za slova útěchy. Naše poděkování patří i personálu
otrokovického Senioru „C“ za laskavý a lidský přístup v závěru tatínkova
života. Svatopluk a Hana, děti s rodinami

UPOZORNĚNÍ!

Další číslo Otrokovických novin vychází 12. srpna. Uzávěrka podkladů do rubriky Společenská kronika je 31. července 2022.
Základní cena za zveřejnění je 200 (a více, dle délky textu) Kč vč. DPH/osoba.
Podklady a platby přijímá: TIC: Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.:
571 118 103.
Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat e-mailem na: redakce@
otrokovickenoviny.cz

BLAHOPŘÁNÍ

POZVÁNKY
ZVEME PŘÍZNIVCE JÓGY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU NA

JÓGOVÁ A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
u příležitosti Mezinárodního dne jógy

úterý 21. června 2022, park u Městské polikliniky
Dne 8. února oslavila Marie Kujanová 96 roků, dne 7. května oslavil
Josef Kujan 99 roků, výjimeční manželé, kteří spolu žijí 77 roků, rodiče,
babička, prababička, dědeček a pradědeček. Jsou jedineční ve svém
optimismu, síle a radosti ze života. Jsou oporou, naší radostí, kterých si
vážíme a na něž je vždy spolehnutí. Za lásku a péči děkují, pevné zdraví
a stálou svěžest přejí dcera Jitka, vnuci Richard, Dušan, Tomáš, manželka
a družky vnuků Lenka, Adriana a Zuzka, pravnuci Jiří, Simonka, Matýsek,
Tomášek a Stellinka.

program

10 hod. zahájení, přivítání účastníků
10–12 hod. jógová a zdravotní cvičení, jóga pro seniory
12–14 hod. přestávka na oběd
14–17 hod. jógové ásány, jóga pro zdravá záda, relaxační a dechové
techniky, hravá jóga pro děti, oční jóga…
17–19 hod. ukázka řeckých tanců
Cvičení i tance jsou volně přístupné pro veřejnost
V případě nepříznivého počasí se přesuneme do prostoru bývalé jídelny na poliklinice.
Kontakt: lenka.vychodilova@seznam.cz, mob. 607 550 224

Senioři si užili skvělý týden na Jelenovské
Foto: SPV Otrokovice

TJ JISKRA OTROKOVICE, ODDÍL POLNÍCH KUŠÍ
POŘÁDÁ

24. ROČNÍK BOHEMIA CUP 2022
29.– 31. července, stadion TJ Jiskra Otrokovice
Start: vždy v 9 hodin			
Konec: v 15 hodin
Soutěž se uskuteční za dotací Zlínského kraje a města Otrokovice
Sponzorské dary poskytly společnosti TEAZ s. r. o. a VPRINT s. r. o.

INZERCE
Vloni po našem prvním úspěšném
pobytu pro seniory jsme si slíbili, že
tuto aktivitu zopakujeme. Letos jsme
na konci května vyrazili na horský
hotel Jelenovská, který se nachází
v Bílých Karpatech nad Valašskými
Klobouky. Pobytu se zúčastnilo
42 osob.
Každé ráno jsme se scházeli venku
na rozcvičce, vyzkoušeli jsme i chůzi
naboso na trávě. Před rozcvičkou byl
již vyvěšen program s nabídkou na
konkrétní den. Střídalo se cvičení
vevnitř a hlavně venku, vycházky do
okolí, krátké i delší túry. V hotelu je
i bazén, tak bylo součástí programu
i cvičení v bazénu. Přivezli jsme si
s sebou pomůcky na FitPainFree® pásky i bloky. Také jsme zpevňovali
hluboký stabilizační systém pomocí flexibarů, cvičili jsme s obručemi,
se smovey, s činkami. Počasí nám
přálo, naplno jsme si užili pobyt
v přírodě. Vycházky a túry směřovaly
k Hložecké kapli, do Brumova na
hrad, do Valašských Klobouk. Příroda nám nabízela všechny krásy
– lesy, louky, daleké výhledy.
Opět jsme do programu zařadili
trénování paměti, které si báječně
nachystaly naše dvě kolegyně
z Kroměříže. Dramaterapie se nám
osvědčila a líbila už vloni, tak jsme
se do této aktivity opět pustili.
Z účastníků byly losem vytvořeny
čtyři divadelní soubory, které měly
za úkol nacvičit krátkou scénku,
do které se zapojí všichni na téma

„Škola základ života“. Prožili jsme
krásný kulturní večer, plný smíchu
a dobré nálady. Téma školy jsme
využili i na vzpomínky na školní
léta, v jiný večer jsme si vyprávěli
veselé, smutné i pikantní historky
ze školních let. Další večer byl věnován Netradiční olympiádě, do
které se zapojili všichni. Soutěžilo
se např. ve stavění komínu z krabiček od nových činek, ve skákání přes
švihadlo, v házení kroužků na trny,
v přesunu pomocí balančních podložek, v pěchování sáčků do sáčku.
Ve volném čase účastníci využívali
bazén, posezení na terase, chodili
na vycházky. Prostě nuda byl pro nás
naprosto neznámý pojem.
Abychom procvičili i jemnou
motoriku a kreativitu, pustili jsme
se s chutí do ubrouskové techniky –
decoupage a bílé plastové lahvičky
a destičky jsme proměnili v krásné
vázičky a obrázky s fotkou maminky.
Vše vytvořené mělo symboliku Dne
matek.
Celý týden byl naplněný činností,
přátelstvím, ohleduplností, tolerancí,
smíchem. Děkuji všem účastníkům,
kolegyni instruktorce Danuši Červinkové, Aleně Sekulové – sekretářce.
Zpětná vazba byla velmi příznivá
a rádi bychom pobyt zopakovali
i příští rok.
Děkujeme sociálnímu odboru
Zlínského kraje za finanční dotaci
na tento pobyt. Zdenka Kymlová,


Sokolovna Otrokovice



PLYNOSERVIS - SRNEC

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

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.

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.
ZÁMEČNÍK
Požadavkem je vyučení v oboru
a svářečský průkaz.
řidič motorových
vozidel sk. C
Požadavkem je profesní průkaz.
Malíř–natěrač
Požadavkem je vyučení a praxe
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

MenART představil ty nejtalentovanější

Foto: DDM Sluníčko

Foto: ZUŠ Otrokovice

V Základní umělecké škole v Otrokovicích rozvíjíme děti od nejmenších až po středoškoláky. Díky vyhlášenému stipendijnímu
programu Akademie MenART v Praze jsme měli možnost přihlásit
ke konkurzu ty nejtalentovanější.
Akademie je určena pro všechny nadané děti a studenty všech
uměleckých oborů a jejich pedagogům. Po náročném výběru nejtalentovanějších zájemců z celé
České republiky stipendisté po dobu
jednoho školního roku pracují v úzkém kontaktu s mentory.
Z naší ZUŠ byla vybrána čtrnáctiletá Justina Sojáková z pěvecké třídy
paní učitelky Evy Hrisidu. Společně
jezdily do Prahy na setkání s lektorkou Radkou Fišarovou v oboru
muzikálový zpěv. Celkem bylo ve
skupině 9 stipendistů z celé České
republiky a pracovali na písních růz-

Inzerce
SERVIS A MONTÁŽ
PLYNOVÝCH KOTLŮ
Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Beretta, Destila, Immergas, Thermona,
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866

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.: 571 118 103
• Předprodej a rezervace vstupenek na kulturní akce Otrokovické BESEDY i jiných pořadatelů
Otrokovické noviny

Na Akademii DDM Sluníčko zazářily mladé talenty

ných žánrů, přes muzikály po šansony a vyzkoušeli si i vlastní tvorbu.
Po roční práci se 21. května konal
závěrečný koncert v pražském DOXu
v rámci festivalu Americké jaro s příznačným názvem ZUŠ Session, kde
se představili všichni stipendisté.
Justinka zazpívala sólově píseň Voilà – Barbara Pravi a společnou píseň
Modlitba pro budoucnost.
Podle Justinky to pro ni byla velmi
obohacující a podnětná zkušenost,
rovněž jméno naší školy se dostalo
za hranice Zlínského kraje.

Jindřiška Keferová,


Co všechno svedou děti navštěvující kroužky DDM Sluníčko, se
24. května mohli přesvědčit návštěvníci Otrokovické BESEDY, kde
se uskutečnila tradiční Akademie.
Na velké přehlídce vystoupilo
více než 200 dětí z šestnácti zájmových kroužků. Mladé moderátorské duo Šárka Doležalová
a Kateřina Nekorancová, které
před nedávnem samy absolvovaly
řadu kroužků, zvládly svou roli
výborně. Dodaly tak celé Akademii správnou atmosféru. Nadšení
z předvedených výkonů dětí neskrývali rodiče ani představitelé
města. „Poděkování patří všem
pedagogům, kteří často na úkor
vlastního volného času vedou
děti k tvůrčí činnosti, dovednosti
prezentovat se, samostatnosti

a vytrvalosti. Stejně tak patří dík
i rodičům, kteří je v aktivitách
podporují. Činnost Sluníčka je široká a ve městě nezastupitelná.
Připravují řadu akcí pro veřejnost,
preventivní programy pro školku
a školy, víkendovky, příměstské
i pobytové tábory, stezky i soutěže.
V neposlední řadě nabídli pomocnou ruku v otázce ukrajinské
krize, na nezbytně nutnou dobu
uvolnili táborovou základnu
a aktuálně provozují klub pro ukrajinské děti. Jejich činnost je nenahraditelná,“ zdůraznila starostka
města Hana Večerková.
Publikum složené převážně
z rodičů vystupujících nešetřilo
potleskem. Pro děti to byl velký
zážitek, obzvláště pro ty, které vystupovaly úplně poprvé. (vac)

ředitelka ZUŠ

Cyklisťák nebyl jenom o sportování, ale i o vytváření nových přátelství

Sportování, stmelování i odpočinek
od každodenních školních povinností. To vše čekalo na druháky otrokovického gymnázia, kteří vyrazili
na kolech na sportovně-osobnostní
kurz. A jak si tento výlet někteří studenti užili?
Cesta do Luhačovic na kole byla
pro některé namáhavá, sportovci se
nudili, kdežto nesportovci lapali po
dechu. Z repráků v kempu nám hrály
hity a při odpočinku jsme rozvíjeli
taneční kreace, pak jsme stříleli ze
vzduchovky a hráli si na zapamatování textu. Uspořádali jsme karetní
utkání a doufali, že nás učitelé nechají aspoň poslední večer do jedenácti
v cizích chatkách. No…spletli jsme
se, ale to se nedá nic dělat. Cyklisťák

se podle mého moc povedl.
Nejvíc se mi líbilo pádlování na lodičkách. Soutěž, v níž jsme byli rozděleni do dvojic, z nichž jedna měla přepádlovat přehradu v lodičce a druhá
ji objet na kole, jsem si velmi užívala, protože jsem celkem soutěživá.
Takže jsem kluky z naší čtveřice dost
komandovala a zajeli jsme dobře,
i když jsme se neumístili. Ve středu
jsme jeli do Uherského Brodu do
cukrárny a večer opékali špekáčky.
Stříleli jsme ze vzduchovky, vyráběli vzducholoď, která měla uletět
aspoň tři metry a nerozbít vejce,
které nesla. Naše vejce přežilo, nemělo ani prasklinku. Jediné minus
bylo jídlo. Bylo opravdu dobré, ale
bylo ho málo, takže jsme se museli

něčím dojídat, a pak už nebylo čím,
protože jsme dokonce snědli i zásoby z domova. Za celý svůj život jsem
nesnědla tolik rohlíků jako během
tohoto kurzu.
Nejvíce se člověk sblížil s lidmi
ze své chatičky, protože po večerce, když nastalo venku ticho, jsme
hráli karty a povídali si. Výlet nám
taky ukázal, že někteří učitelé jsou
i přes svůj věk schopni podat lepší
sportovní výkon, než je v silách
nás mladých. A až teď, když tak
o tom přemýšlím, mi došlo, že kurz
nás stmelil a z některých učitelů se
v podstatě stali i naši přátelé.
Kateřina Rulfová, Tereza

Škrabalová a Jonáš Vidlař,
 2. A Gymnázia Otrokovice

...Městská knihovna doporučuje
Susan Kay: Fantom

Všichni ten příběh známe: v katakombách pod pařížskou Operou žije Erik, znetvořený génius přezdívaný
Fantom. Z lásky k půvabné Christině rozpoutá dramatický sled událostí, v jejichž závěru sám umírá. Co ale
bylo předtím, než se z Erika stal Fantom? Susan Kay
ve svém románu mistrně navazuje na to, co zůstávalo
pouze naznačeno. Čtenář obeznámený s klasickým
příběhem tak získává nový, odlišný náhled na dnes již
legendární postavu Fantoma Opery.

Štěpán Kopřiva: Rychlopalba, Křížová palba

Co byste dělali, kdyby u vás jednoho večera zazvonila policie a sdělila vám, že už několik let ubližujete
vlastnímu dítěti, a nevíte o tom? Co byste dělali, kdyby vám psychiatři řekli, že trpíte poruchou osobnosti,
a zavřeli vás do blázince? Přesně tohle se totiž stalo Olze
Turnečkové... a přestože se tomu její okolí zprvu vzpíralo
uvěřit, muselo se s tím nakonec smířit. Ano, Olga zřejmě opravdu týrala vlastní dceru. Jenže pak Olžin bratr
objeví stopu, že by všechno mohlo být trochu jinak. ..

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

Osmáci si výlet do Velkých Losin užili

Se školou opět za hranice všedních dnů
Foto: ZŠ T. G. M.

Foto: ZŠ Trávníky

Místo do školy jsme 30. května zamířili k autobusu, který nás Na týden od 11. do 16. května se
V pátek nás čekal hlavní bod
odvážel na vytoužený školní výlet směr Velké Losiny.
již dlouho těšila skupina chlapců programu zájezdu, návštěva
Nejprve nám paní učitelka sdělila
pokyny, jak se máme během výletu
chovat. Po zbytek jízdy jsme svačili, povídali si s kamarády, hráli hry
a samozřejmě koukali z okna.
Do Velkých Losin jsme přijeli po
deváté hodině, kde nás čekala první
návštěva – ruční papírny. Paní průvodkyně nám vyprávěla o prvním
vyrobeném papíru a také z čeho se
dříve papír vyráběl. Na konci jsme
zhlédli zajímavé video. Po prohlídce interiérů jsme zamířili rovnou do
výrobny, kde se tvořil papír. Někteří
spolužáci si chtěli papír také vyrobit, a tak se rozhodli zúčastnit se
workshopu.
Následoval přejezd k dalšímu
bodu naší cesty – Přečerpávací vodní
elektrárně Dlouhé stráně. Pan průvodce nám nejprve vysvětlil, že zde
mají dvě nádrže, ze kterých se napouští voda, a vzniká tak elektřina.
I zde jsme zhlédli dvě krátká videa
ohledně fungování celého systému
elektrárny. Dozvěděli jsme se, že
dolní nádrž má objem 3 400 000 m3

vody a horní 2 580 000 m3. Jedná se
o nejvýkonnější elektrárnu v Česku,
jejíž instalovaný výkon je 650 MW
a kapacita 3,7 GWh (tento parametr
vyjadřuje maximální množství elektrické energie, které lze vyrobit při
jednom přečerpacím cyklu; někdy
bývá také nazýván „energetická
úložná kapacita“).
Poté jsme se vydali k menší dolní
nádrži, kterou jsme si mohli vyfotografovat. Byla obrovská a překrásná.
Následoval přejezd k hořejší nádrži.
Vystoupali jsme po pár schodech
naplněni očekáváním, že uvidíme
plnou nádrž, ale byla prázdná – vypuštěná. Přesto byla úchvatná. Horní
nádrž má hloubku do dvaceti šesti
metrů a obvod asi dva kilometry.
Následovala procházka kolem nádrže. Při procházce jsme obdivovali
výhled na Praděd a chatu Švýcárnu.
Poté nás už čekala cesta zpět do
Otrokovic. Děkujeme všem, kteří
tenhle výlet zorganizovali, byl to
skvělý zážitek.
Žáci třídy 8. A
ZŠ Trávníky

a děvčat osmého a devátého
ročníku ZŠ T. G. Masaryka. Po tříleté vynucené pauze je totiž čekal
jazykově-vzdělávací a historickopoznávací zájezd do Anglie s názvem S Harry Potterem do Bradavic
– s výletem do Hastings.
Po rozloučení s rodiči u školy se
autobus s dětmi vydal přes celé
Česko do Německa a Belgie až do
francouzského přístavu Calais, kde
jsme tunelem projeli pod kanálem
La Manche do Anglie.
První den patřil návštěvě Londýna, který jsme si prohlédli
z ptačí perspektivy obřího vyhlídkového kola London Eye. Pak jsme
se přemístili městskou dopravou
k Buckinghamskému paláci a prohlédli si okolí královského sídla.
Večer již všichni s radostí i mírnými obavami očekávali seznámení
s anglickými rodinami a těšili se
na ubytování a konverzaci v anglickém jazyce. Vše proběhlo hladce a ráno si všichni sdělovali své
dojmy a zážitky.

Návštěvou otrokovického arboreta si žáci obohatili hodinu prvouky
Pestřejší hodinu prvouky měli během dubna a května žáci ZŠ T. G.
Masaryka. Ti navštívili rozkvetlé
arboretum manželů Jalůvkových.
K vidění jsou zde stromy a keře
z celého světa.
Nejstarší strom v arboretu má
50–70 let. Jedná se o tis červený a je
celý jedovatý. Je to druh, který pochází z Evropy a dříve byl běžný ve
volné přírodě. V naší přírodě dnes již
neroste a považuje se za vzácnost.
Najdeme je právě v arboretech
a specializovaných zahradách.
Dozvěděli jsme se, že existují
další druhy stromů – jinany. Nepatří
mezi jehličnaté ani listnaté stromy,
ale vědci se usnesli, že jim vytvoří
vlastní skupinu. Také zde rostou
zástupci stromů, u kterých se stáří

odhaduje pouze podle velikosti,
protože nemají v kmenu letokruhy.
Do této skupiny patří tisovec, jehož
stáří nelze jednoduše určit. Další
zvláštností, která naše děti zaujala,
byl strom, který pochází z Ameriky. Roste v oblasti, kde často řádí
mohutné požáry. Tento sekvojovec
má vlastní protipožární ochranu
v podobě silné kůry, která chrání
vlastní kmen proti ohni. Kůra může
dorůst tloušťky až 1 metru. Zdejší
exemplář je starý pouze 20 let a na
to, než doroste takových rozměrů,
si budeme muset počkat ještě pár
staletí.
Zahradu si také našla spousta živočichů – několik druhů chráněných
žab i jiných obojživelníků, hadů
i vzácných brouků. Například na

dřevité pivoňce asijské posedávají
zlatohlávci, roháči a střevlíci. Také
se zde usadily a zahnízdily sovy.
Loni se jim poprvé podařilo vyvést
mláďata, a to hned čtyři. Největší
poklad si pro nás pan průvodce
nechal až na konec exkurze. Je jím
strom vollémie vznešená, který
byl objeven teprve před necelými
30 lety. Sazenice s certifikátem byla
panu Jalůvkovi zaslána z Londýnské královské zahrady a její cena se
pohybovala kolem 150 tisíc. Tento druh rostl na naší planetě ještě
v pradávných dobách dinosaurů.
Děkujeme manželům Jalůvkovým
za velké obohacení a rozšíření našich znalostí.

Žáci a pedagogové,
 ZŠ T. G. Masaryka

Warner Bros Studia, kde nás ohromily kulisy z natáčení filmů o Harry
Potterovi, ukázky kostýmů, filmové
efekty a mnoho dalšího.
Následující den jsme vyrazili na
celodenní výlet do přímořského
městečka Hastings, kde jsme po
prohlídce jeskyní prožili krásné
slunečné odpoledne na pláži. Poslední den jsme opět věnovali Londýnu. Největší dojem na všechny
udělal hrad Tower of London s korunovačními klenoty a blízký Tower
Bridge. Ve večerních hodinách
jsme se unavení rádi usadili do
autobusu a vydali se na dlouhou
cestu k domovu.
Všem žákům a žákyním bych
chtěla poděkovat za vzorné
chování a dochvilnost během celého zájezdu a poděkování patří
jejich rodičům za to, že svým dětem dopřáli zažít nové zkušenosti
a získat nové poznatky o cizí zemi
a kultuře.

Pavlína Herentinová,


pedagog ZŠ T. G. M.

Inzerce

Hodinový manžel
údržbářské práce všeho
druhu v Otrokovicích
a okolí
Opravy: voda, elektro, malířské, natěračské, zednické, podlahářské práce.
Práce na zahradě atd.

Tel.: 733 209 024
www.hod-manzel.cz
Otrokovické noviny

Inzerce

Otrokovické noviny

Otrokovičtí atleti se představí na Letní olympiádě dětí v Olomouci

Atletům Jiskry se v květnu dařilo. Své zástupce budou mít na Letní
olympiádě dětí, která odstartuje na konci června. Další nemalé
úspěchy slavili mladí atleti také na prestižní soutěži Zlatá tretra.
Starší i mladší žactvo bojovalo
v krajských soutěžích o nominaci
na Letní olympiádu dětí a mládeže
(LODM). Ta se bude konat v Olomouci od 26. do 30. června. V družstvu
Zlínského kraje se představí hned
šestice dívek a hochů. Budeme držet
palce Marku Kunčarovi a Lucii Srnové
v mladším žactvu. Ve starší kategorii
se pak představí Vojta Pražák, Marek
Zimák, Václav Stacke a Adéla Orbesová.
Věříme, že se všem bude dařit
podobně jako v kategorii starších
přípravek Filipu Orbesovi. Filip se
totiž dokázal probojovat sítem kvalifikací až do finále Čokoládové tretry.
V úterý 31. května, před naplněnými tribunami Vítkovického stadionu, v rámci programu prestižní Zlaté
tretry zaběhl Filip Orbes z TJ Jiskra

Otrokovice na 300 m vynikající čas
45,25 sec a v kategorii ročníků 2011
přesvědčivě zvítězil!
Také starší kategorie se mohou
těšit na celé série závodů. Junior
Matěj Eliáš se na trati 800 m představil na Memoriálu Ludvíka Daňka
v Turnově, kde si dokázal vylepšit
osobní rekord již na 1:51,11. Na Zlaté tretře obsadil v národním běhu
druhé místo, tentokrát za 1:51,53.
Limit na mistrovství světa je 1:49,50
a do konce nominačního období
zbývá ještě měsíc a půl. Také další
atleti se činili především v rámci
soutěží družstev, kde dosahovali
výborných výkonů.
Na jejich základě se zcela určitě představí na dalších mítincích
a hlavně na MČR svých kategorií.
Vrcholem červnového programu je

Mladí florbalisté přivezli z pražského turnaje 2 zlata
Panteři v kategorii přípravka a mladší
žáci ovládli o víkendu 6.–8. května
prestižní mezinárodní turnaj Prague
Floorball Cup 2022 a domů přivezli
zlaté medaile.
Výběr přípravky (do 9 let) se vydal do Prahy na první letošní velký
turnaj. Vítězně prošli všemi 7 zápasy a svým protivníkům nastříleli
úctyhodných 65 branek. Jak to
všechno probíhalo?
V základní skupině kluci jasně zvítězili nad pražským týmem Butchis
16:1, ale pak je čekal těžký zápas
s Black Angeles. Po vyrovnaném průběhu se nakonec vítězný gól podařilo vstřelit nám a výhra 6:5 byla naše.
V dalším zápase jsme narazili na
Mladou Boleslav. Bylo to vyrovnané
utkání, kde v prvním poločase padl
jen jeden gól do naší sítě. Naštěstí se
podařilo rychle vyrovnat a soupeře
zlomit. Celkové vítězství 8:2 bylo
zasloužené. Tato výhra znamenala
první místo ve skupině a postup do
finálové skupiny a boj s vítězi ostatních skupin o medaile.
Prvním finálovým soupeřem byl
FBŠ Hattrick Brno. Kluci se nezalekli
a přesvědčivě zvítězili 10:3. V neděli ráno nás čekala ACEMA Sparta
Praha. Těžký a houževnatý soupeř
tlačil a hned dvakrát vedl, ale po váhavém začátku kluci zvýšili rychlost
a soupeře přestříleli 7:2. Další přišel
na řadu pro nás neznámý tým TROOPERS. Opět hodně bojovný začátek
zápasu a dlouhá část bez vstřeleného gólu. Nakonec se kluci nenechali
zlomit a zvítězili 7:1.
Rozhodující bitvu jsme svedli proti
Snipers Třebíč. Asi osud tomu chtěl,

že to byl přímý souboj o prvenství.
Na začátku zápasu byla vidět lehká
nervozita. Míčky lítaly vzduchem,
ale kluci se časem srovnali a vyhráli
11:4. Bez jediné prohry turnaj vyhráli.
Tým mladších žáků, tvořený kluky
starými 10 až 12 let, se poprvé vydal
na velký turnaj do Prahy. V prvním
utkání si kluci poradili se soupeřem
z TJ Znojmo Laufen a vyhráli s přehledem 8:1. Pak nás čekal neznámý
pražský tým Butchis. Kluci ho doslova převálcovali 21:0.
Druhou část základní skupiny
otevřel souboj s pražským rivalem
ACEMA Sparta Praha blue. Byl to
velmi tvrdý zápas se spoustou
osobních soubojů, ale kluci předvedli opět svoji hru a radovali se
z vítězství 8:1.Nejtěžší zápas ve skupině nás čekal až na závěr, kde jsme
narazili na SŠK Očov Hodonín. Ani
zde kluci nezaváhali a po přesvědčivém výkonu v zápase plném
branek brali výhru 9:3.
Po čtyřech výhrách v základní
skupině tým postoupil suverénně
do semifinálových bojů z prvního
místa. Zde jsme narazili na velmi
těžkého soupeře z Black Angels.
Po tuhém boji muselo rozhodnout
až prodloužení. Zde byli o kousek
šťastnější Panteři a mohli se radovat
z vítězství 5:4 a z postupu do finále
proti velkým rivalům z Bivoj Litvínov.
Finále bylo velmi vyrovnané a kluci
půlku zápasu dotahovali brankovou
ztrátu, pak ale zabrali a zápas otočili do vítězného konce a vyhráli 7:4.
S úlevou a radostí zahodili hokejky
a slavili další velké vítězství!
Panthers Otrokovice

Také pořadatelé z oddílu atletiky TJ Jiskra se činili na našem
stadionu. Na opravené dráze
a sektorech uspořádali během května více než desítku závodů. Mezi ty
nejvýznamnější patřilo druhé kolo
2. atletické ligy. Tak významný závod
družstev se v Otrokovicích konal po
šestadvaceti letech. A k vidění bylo
přes 300 startujících a vynikající výkony ozdobené splněným limitem
na Mistrovství Evropy dorostenců ve
skoku o tyči. Ve středu 18. května se
konaly nominační závody staršího
žactva na LODM a i zde jsme měli
možnost vidět mnoho výkonů patřících v rámci celé ČR mezi ty nejlepší.
Čokoládová výhra. Filip Orbes zabě- Stadion by si zcela určitě zasloužil
hl na Zlaté tretře skvělý výkon a zvítězil. i kvalitnější ochozy a okolí, aby se
výborných podmínek dalo ještě více
pak mistrovství ČR, které se bude pořadatelsky využít. Spokojenost
přesně po roce od ničivého torná- účastníků ligových závodů byla tím
da konat v Hodoníně, kde dokázali nejlepším vysvědčením obětavým
zdemolovaný stadion zrekon- pořadatelům atletického oddílu TJ
struovat!
Jiskra. 
Atleti TJ Jiskra

Fotbalisté SK Baťov slaví postup do divizní soutěže
Historického úspěchu dosáhli v této
sezoně fotbalisté SK Baťov 1930.
S naprosto drtivou převahou letos
ovládli krajský přebor a po 44 letech
opět okusí chuť divizní soutěže.
O dominanci hráčů SKB hovoří i to,
že o jejich vítězství bylo jasno už
5 kol před koncem soutěže, kdy
uhráli zlatý bod v Morkovicích, zatímco jejich pronásledovatelé ze Slušovic prohráli doma s Luhačovicemi.
Na úspěchu baťovských fotbalistů je nejcennější fakt, že se trenéru
Petru Zapletalovi podařilo poskládat
tým z většiny místních odchovanců,
z nichž někteří nějaký čas nabírali
zkušenosti a dovednosti v mládežnických týmech regionálních
ligových mužstev, ale postupně se
vrátili na místo svého fotbalového
startu a zúročují vše, co se naučili.
Věřme, že nám divize bude slušet
a že si v této soutěži dokážeme získat
pevné místo.
Vedení klubu si je vědomo, že každá silná generace jednou odroste
a bude potřeba ji nahradit čerstvou
krví. Proto se věnuje spousta energie mladým. Příkladem toho, co se
u nás pro mládež dělá, byl zájezd žákovských mužstev na mezinárodní
fotbalový turnaj v Německu. Turnaj
se uskutečnil první červnový víkend
ve sportovním areálu ASV Dachau,
který leží 20 km od Mnichova. Kluci mohli zhlédnout zázemí Allianz
Arény, kde hraje své zápasy Bayern
Mnichov – např. šatny, tiskové středisko a vyjít tunelem až k hrací ploše
za doprovodu znělky Champions
league. Hlasivkami si vyzkoušeli
úžasnou akustiku v hledišti a od

průvodce se dozvěděli informace
o stadionu a organizaci klubu. Následovala prohlídka síně slávy s trofejemi, fotografiemi slavných hráčů
a videem slavných zápasů.
V sobotu dopoledne proběhl
na stadionu pořádajícího ASV Dachau slavnostní nástup mužstev
z Německa, Holadska, Švýcarska,
Rakouska, Francie a Česka.
Starší žáci v kategorii U 15 obsadili
ve skupině 2. místo, když porazili SV
Blau Gelb Berlin 3:0 ( branky Spurný,
Zpěvák, Pšenčík), TJ Ken Veselí 2:0
(branky Zpěvák, Spurný), 0:1 prohráli s domácím týmem ASV Dachau.
V neděli už se žákům tolik nedařilo,
po prohrách s SpVgg Kaufbeuren
0:3, s FK Neratovice 0:1 gólem v poslední minutě obsadili osmou příčku.
Mladší žáci v kategorii U 13
v prvním utkání remizovali s JSG
Rippberg 0:0, se Sokolem Kolovraty vyhráli 1:0 ( branka Kotík),
SV Gunnding porazili 3:0 (branky
Kotík, Pernička, Pátek ). Druhé místo
ve skupině obsadili smolně jen
o skóre, takže boj o medaile jim unikl
o pověstný vlásek. V neděli ve skupině
o umístění prohráli 0:1 s SV Weiterstadt, s ASKO Oedt 0:2 a získali
stejně jako starší kategorie 8. místo.
V konkurenci 6 zemí a 38 družstev
v obou kategoriích předvedli velmi
dobré výkony a skončili v přední části
všech zúčastněných.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili
o velmi dobrou reprezentaci oddílu
na mezinárodním turnaji a hladký
průběh celého zájezdu.

Ladislav Bršlica,


člen VV SK Baťov 1930
Otrokovické noviny

Nová sezona veslařů TJ Jiskra: cinkla první medailová umístění

Nová sezona začala pro otrokovické veslaře velmi úspěšně. Už při družstev, které se konaly na konci vezli Š. Králík za skif žáků mladších
prvních závodech ukázali, že mají skvělou formu, a tak cinkání dubna v Račicích na dvoukilomet- a J. Navrátil s Š. Fornůskem za dvojrové trati. Oba dva získali konečné skif žáků mladších.
cenných kovů na sebe nenechalo dlouho čekat.

Na začátku dubna se konalo
v Hoříně u Mělníka mistrovství ČR
na dlouhé trati. Nejlépe si na šestikilometrové trati vedl junior Sebastian Poslt, který vybojoval stříbrnou
medaili za 2. místo. Krásné místo
si v početné konkurenci starších

závodnic vybojovala juniorka Kateřina Rulfová, která skončila na
20. místě. V seniorech si vedla
Valentýna Solařová, která si vyjela 9. místo. Ona i Sebastian Poslt
se svými výsledky nominovali na
kontrolní závody reprezentačních

Městská sportovní hala patřila aerobiku

8. místo a zajistili si tak místo
v reprezentačních posádkách.
Sebastian Poslt se s reprezentační
juniorskou osmou zúčastnil Mezinárodní regaty v Mnichově a v polovině května mistrovství Evropy juniorů, které se konalo v italském Varese.
Tam posádka získala 6. místo a předpokládá se další příprava pro účast
na MS juniorů na stejném závodišti.
Valentýna se připravovala ve
čtyřce nepárové žen na Univerziádu, která se měla konat v druhé
polovině června v Číně. Bohužel se
tento závod kvůli epidemiologickým
opatřením odložil.
Také ostatní kategorie mají za
sebou již úspěšné starty. Dubnové
závody v Brně byly zrušeny během
prvních jízd z důvodu nepříznivého počasí. První poměření se tak
uskutečnilo až začátkem května
v Piešťanech. Zlaté medaile si od-

Další víkend následovala mezinárodní regata v Hodoníně, které
se zúčastnily oddíly nejen z Moravy
a Čech, ale i ze Slovenska, Maďarska
a Rakouska. Vítězné jízdy předvedli:
skif junioři – J. Sukup, který ve společenství zvítězil i na osmě juniorů
a mužů, dvojskif žáků mladších –
J. Swiatek a Š. Králík, Š. Fornůsek
a J. Navrátil, skif žáci mladší –
J. Navrátil, dvojskif žáci starší –
V. Hynčica a M. Stoklasa, čtyřka nepárová s kormidelníkem žačky starší –
J. Kuhrová, N. Mádrová, L. Juřenová,
T. Fremlová, korm. A. Posltová.
Veslaři děkují za podporu městu
Otrokovice, Zlínskému kraji i všem
sponzorům, díky kterým lze tento
finančně náročný sport realizovat.
Loděnice je pro zájemce otevřená
každý den od 16 hod.

Zuzana Atarsia,


veslařský oddíl TJ Jiskra

Nejlepší in-linisté ČR poměřili síly v Otrokovicích
 Foto: SSC Otrokovice

Foto: Š.Šarmanová

V pohybu. Dívčí pískot, napjatá atmosféra, líčení, protahování a opakování
sestav na poslední chvíli provázely atmosféru 16. ročníku soutěže O pohár
starosty Tlumačova. Ta se uskutečnila 14. května na půdě Městské sportovní haly Otrokovice. Letos přijelo 450 soutěžících, kteří předvedli celkem
52 soutěžních sestav. Výkony týmů hodnotila odborná porota v čele s dvěma
významnými českými cvičiteli, Hanou Kynychovou a mistrem světa v aerobiku Davidem Holzerem. Cenné medaile si nakonec odnesl také pořádající
DDM Sluníčko, který získal dvakrát druhé místo a jedno prvenství.  (šar)
Správná odpověď testu ze str. 4: b) pouze elektrokoloběžka s maximální rychlostí do 25 km/h...
Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je v rámci provozu na pozemních
komunikacích koloběžka chápána jako jízdní kolo. Kdo jede na koloběžce, je tedy cyklistou
se všemi právy a povinnostmi. Aby do kategorie jízdního kola spadala i elektrokoloběžka,
musí mít maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W
nebo maximálně 1000 W u dodatečně namontovaného motoru. Pokud elektrokoloběžka
nesplňuje tyto parametry, podléhá registraci a je brána jako motocykl. V tom případě musí
mít platnou technickou prohlídku, registrační značku, povinné ručení a její řidič musí mít
odpovídající řidičské oprávnění.
(zdroj: webové stránky PČR)

Po covidové odmlce se opět ve sportovním areálu na sídlišti Trávníky
v sobotu 21. května roztočila kolečka in-line bruslí na in-line dráze.
Místní klub SSC Otrokovice tam ve
spolupráci s klubem In-line Veselí
a Českým svazem kolečkového bruslení pořádal Mistrovství ČR v in-line
rychlobruslení na silničním okruhu.
Akce se zúčastnilo více než 150
závodníků. Otrokovický klub reprezentovalo 5 členů – Linda a Robin
Šilberští, Adéla Orbesová, Marian
Uherka a Jaroslav Černoch.
Závodily všechny věkové kategorie. O tituly se bojovalo jen
v kategoriích od žáků A po seniory. Závody se skládaly ze
sprintu na 80 m, střední tratě
a dlouhého bodovacího závodu.

Vítěze určil nejnižší součet výsledků ze všech tří tratí. Mistrovský
titul si odvezli Kateřina Kainová
(KSBM Praha) a Radek Fajkus (KSB
Benátky nad Jizerou). V juniorech
zvítězili Veronika Říhová (KSBM
Praha) a Jan Hořák (In-line Veselí). V kategorii dorostenců si zlato odvezli Monika Prachárová
a Metoděj Jílek (RTS Praha). Z kadetů
byli nejúspěšnější Veronika Dykastová (KSBM Praha) a Tobiáš Krupka
(In-line Veselí). Nejmladší kategorii
žáků pak ovládli Karolína Tomečková (In-line Veselí) a Filip Jílek (RTS
Praha). Členové SSC Otrokovice na
medailové pozice tentokrát nedosáhli, přesto předvedli pěkné výkony. 
Marcel Nemček,


SSC Otrokovice
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