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Lidé se dočkali: most je opět otevřený

Po více než osmi měsících 
oprav se lidé dočkali. Most  
v ulici Nadjezd je otevřený. Jeho 
rekonstrukce stála více než 137 
milionů korun. Podle odborníků 
byl doslova v havarijním stavu. 
Nyní by měl lidem  sloužit další 
desítky let. 

Rekonstrukce mostu začala 
v polovině února. Jeho moder-
nizace spočívala v odstranění 
mostního vybavení, mostního 
svršku, demolici opěr, přechodo-
vých oblastí a táhel krajních polí. 
Práce původně měly trvat zhruba 
sedm měsíců, ale během nich se 
zjistilo, že most je ve skutečnosti 
na tom hůře, než se předpokláda-
lo.  Stavební práce se navíc ne-
obešly bez výluky na železnici.
„Zaměstnanci zhotovitelské spo-
lečnosti pracovali téměř nepřetr-
žitě bez ohledu na víkendy nebo 
státní svátky,“ podotkla mluvčí 
otrokovické radnice Romana 
Stehlíková. 

Slavnostní přestřižení pásky 
se uskutečnilo 5. listopadu a den 
poté projela po mostu první auta. 

Rekonstrukce mostu stála bez-
mála 137 a půl milionu korun.  
Z rozpočtu města Otrokovice 
bylo na tuto stavbu vyčleněno  
16 a půl milionu korun. Převáž-
nou většinu nákladů ale financo-
val Státní fond dopravní infra-
struktury, a to ve výši téměř 121 
milionů korun. 

„Bez účelové dotace bychom 
nebyli schopni tak rozsáhlou 
akci z rozpočtu města financo-
vat. Za tuto výraznou pomoc 
děkuji Státnímu fondu doprav-
ní infrastruktury. Poděkování 
patří také společnosti Eurovia, 
která stavbu prováděla, a velký 
dík patří všem, kteří jakým-
koliv způsobem přiložili ruku  
k dílu,“ sdělila starostka Otro-
kovic Hana Večerková s tím, 
že velký dík patří také občanům 
města za trpělivost a shovíva-
vost, které museli vynaložit při 
této dlouhodobé uzavírce.

Rekonstrukce se dočkaly i za-
stávky MHD na mostu. Ty jsou 
nyní zcela bezbariérové. Kro-
mě nich byly zbudovány nové 

chodníky, zastávkové zálivy  
a instalován mobiliář včetně za-
stávkového přístřešku. Celková 
cena této investice byla deset  
a půl milionu korun.  Náklady jsou 
částečně hrazeny z prostředků 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Asi polovina   
z částky bude otrokovické rad-
nici proplacena v rámci uznatel-
ných nákladů. Zbylá část financí 
je vyčleněna na tuto investiční 
akci v rozpočtu města.

„Podařilo se nám skloubit dvě 
stavby v jednom čase na jednom 
místě. Na jednom staveništi pro-
bíhaly současně dvě stavby, kte-
ré realizovaly dvě odlišné zhoto-
vitelské společnosti, za což jsme 
rádi, neboť v případě, že by se 
tato dohoda nepodařila, museli 
bychom uzavřít zastávky ihned 
po spuštění provozu na mostu. 
Tím pádem by došlo k dalším 
dopravním komplikacím,“ uve-
dl Erik Štábl z odboru rozvoje 
města.

 Romana STEHLÍKOVÁ,
� tisková�mluvčí�města

Vážení�čtenáři,
byla� jsem� požádána,� � abych�
žákům� sedmých� tříd� řekla�
něco� v� souvislosti� s� 30.� výro-
čím,� které� si� v� těchto� dnech�
připomínáme.� nebyla� jsem�
lídr,� jen� součástí� toho� víru,�� 
v� němž� se� � i� u� nás� ve� městě�
udály� změny.� První� � besedy�
už� proběhly.� V� úvodní� čás-
ti� vedoucí� Městské� knihovny�
poutavě� dětem� přiblížila� histo-
rické� souvislosti� i� obraz� doby,� 
v� níž� jsme� žili.� V� druhé� části�
jsem�jim�pomocí�střípků�ze�své-
ho�života�chtěla�ukázat,�jaké�to�
bylo.�
Disponuji� především� emoč-

ní� pamětí,� což� se� pro� tuto� pří-
ležitost� hodí,� neboť� listopad�
89� byla� pro� mne� jedna� velká�
emoce!� nebyla� jsem� disident-
ka,� patřila� jsem� do� šedé� zóny.�
Byla� jsem� přesvědčená,� že� to,�
v�čem�žiju,� se�do�mé�smrti�ne-
změní.� Pod� dojmem� listopadu�
jsem� si� toho� hodně� přečetla� 
a�dovídala�se�víc�o�naší�historii�
a� nedávné�minulosti.� A�musím�
se� přiznat,� že� jsem� se� hodně�
styděla� za� svou� lhostejnost,� že�
jsem� mlčela� a� nic� nedělala.�
tuto� svou�hloupost� a� � pasivitu�
jsem� nakonec� pokorně� přija-
la� a� smířila� se� s� ní,� holt� je� to�
má� minulost,� ale� budoucnost�
mám� plně� ve� svých� rukou!� 
S�obrovskou�radostí�a�vděčností�
jsem�přijala� a� dosud� přijímám�
fakt,� že� jsem� tu� změnu� mohla�
zažít.� �Právě� toto�prozření:�Už�
vím,�že�si�nenechám�líbit�šikanu�
moci,�to�byla�má�nejsilnější�zku-
šenost�těchto�dní.��
Poprvé�jsem�si�to�asi�uvědo-

mila� na� některé� � demonstraci�
ve� Zlíně,� na� tom� zaplněném�
náměstí.� Vnímala� jsem,� jak�
jednáme� a� reagujeme� stej-

ně…� vím,� že� sociologové� by�
to� uměli� zařadit� do� kategorie�
psychologie� davu,� jenže� ta� at-
mosféra�byla�veskrze�pozitivní!�
Spontánní� vzedmutí� odporu�
také�způsobilo,�že��lidé�na�sebe�
byli� slušní,� ohleduplní,� všude�
dobrá�nálada,�vzájemnost.�Pří-
mo� fyzicky� jsem� cítila,� jak� se�
lidé� kolem� mne� „narovnávají� 
a�pozvedají�hlavy“.�
A� toto� poselství� listopa-

du� jsem� chtěla� předat� dě-
tem� na� besedách� a� teď� 
i�Vám:�Buďme� � sebevědomými�
a� � svobodnými� občany.� neza-
pomínejme� však,� že� k� základ-
ním�právům�a� svobodám�patří�
také� základní� povinnosti,� jako��
ohleduplnost,� vzájemná� úcta�
a� ochota� pomáhat� potřebným.�
nebojme� se� říkat� silná� slova,�
když�si�to�chvíle�a�doba�žádají.�
nestyďme� se� za� lásku� k� vlasti.�
Hledejme� pravdu� každý� den.�
Diskutujme,� diskutujme,� disku-
tujme,� ale� slušně� a� neagresiv-
ně.�Svoboda�a�demokracie�jsou�
úžasné�hodnoty!�Dělejme�všech-
no�pro�to,�abychom�si�to�nemu-
seli�uvědomit�až�s�jejich�ztrátou.�
Václav�Havel�byl�pokračováním�
Masaryka�a�symbolem�humani-
stické� tradice.�Jsem�šťastná,�že�
jsem�mohla�zažít�roky,�kdy�jsem�
byla�hrdá�na�svého�prezidenta.��
Havel� uměl� přesně� a� � kriticky,��
přesto�nekonfrontačně�hodnotit�
naši� současnost,� apeloval� na�
to� lepší� v� nás.� Myslím,� že� ta-
ková�osobnost�nám�dnes�chybí� 
a� jeho� kvality� často�nedoceňu-
jeme.��V�závěru�svého�zamyšle-
ní��jsem�jej�nemohla�pominout,�
neboť�opravdu��věřím,�že�prav-
da�a�láska�musí�zvítězit�nad�lží� 
a�nenávistí.���A�nestydím�se�za�to��
 Radoslava MaTuSzKOVÁ,
� emeritní�starostka

  úVOdnÍ SLOVO

oční
optika Otrokovice   nám. 3. května 35

1490 Kč

Kompletní 
brýle

už je hotovo. Slavnostního�přestřižení�pásky�se�zúčastnili�zástupci�města,�kraje�i�zhotovitelské�
společnosti.�� Foto: Ivo nOVOTnÝ
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Oslavy 17. listopadu: město prozářily lampiony i ohňostroj

DO NOVÝCH VÝROBNÍCH
PROSTOR PŘIJMEME:

Nabízíme:

www.hartpress.cz

Tiskárna 
Otrokovice

 ofsetové tiskaře
 pomocné tiskaře
 manipulační pracovníky
 pracovníky do knihárny

 nadstandardní 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

Jedná se o práci na jedno i vícesměnný provoz.
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Krásná podívaná. � Předvečer� svátku� Dne� boje� za� svobo-
du� a� demokracii� již� tradičně� patřil� Lampionovému� průvodu,� 
k� němuž� neodmyslitelně� patří� i� ohňostroj.� na� nádherné� barevné�
představení�se�přišly�na�náměstí�3.�května�podívat�stovky�lidí.�

Modlitba pro Martu. Ať�mír�dál�zůstává�s�touto�krajinou.�tato�legendární�píseň�Modlitba�pro�
Martu�se�rozezněla�centrem�Otrokovic�v�podání�Magdy�Malaníkové.�

V průvodu. Park�před�Městskou�poliklinikou�zaplnily�v�podvečer�desítky�dětí�s�lampiony.�Celý�
průvod�se�pak�vydal�přes�park�směrem�na�náměstí�před�Otrokovickou�BeSeDU.
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Před Základní školu T. G. Ma-
saryka se po letech vrátila bus-
ta tohoto významného státníka  
a 1. československého preziden-
ta.  Její odhalení se uskutečnilo 
v rámci oslav Dne vzniku samo-
statného československého státu.

Slavnostní akt zahájili žáci  
4. třídy místní školy písní Ach 
synku, synku, kterou miloval 
i sám prezident Masaryk. Ná-

sledně jejich starší spolužáci  
z nejstaršího ročníku přiblížili 
divákům historii sochy v Otroko-
vicích. Ti se tak mohli například 
dozvědět, že původní busta stála 
před Základní školou Komen-
ského. Bývalý režim však sochu 
nechal odstranit. Kde se socha 
nachází a zda vůbec existuje,  
není známo. S největší pravdě-
podobností byla zničena. 

Po desítkách let se město roz-
hodlo, že sochu nechá znovu vy-
robit. U zrodu myšleny byl tehdy 
dnes již bývalý starosta Jaroslav 
Budek, který byl rovněž mezi 
pozvanými hosty. Podnět podle 
něj přišel od obyvatel města, 
kteří vyslovili přání vrátit sochu 
zpět do města. Této myšlenky 
se vedení Otrokovic společně  
s ředitelkou ZŠ T. G. Masaryka 

ujalo a nyní se může město po-
chlubit bronzovou bustou, která 
bude připomínat osobnost  toho-
to významného českého státníka, 
filozofa, sociologa a pedagoga. 
„Je pro nás ctí, že můžeme pra-
covat a učit se ve škole, která 
nese jméno našeho prvního pre-
zidenta. Jeho busta nám bude 
připomínat všechny jeho myš-
lenky, které nás vedou k tomu, 
abychom pilně pracovali a žili 
tak, abychom se za to nemuseli 
stydět,“ poznamenala ředitelka 
školy Marta Zakopalová. 

Bronzová busta přišla otroko-
vickou radnici na bezmála dvě 
stě tisíc korun. Autorkou sochy 
je místní výtvarnice Eva Vav-
rečková. Její tvorbu lze ocenit již  
z dřívější doby, kdy vytvořila 
bustu Věry Kramářové, umístě-
nou před Gymnáziem Otroko-
vice.

 Odhalení sochy nebylo ten 
den jedinou událostí. Vedení 
otrokovické radnice také uctilo 
památku obětí 1. světové války  
u pomníku na nám. 3. května, 
kde položili věnce.
 Romana STEHLÍKOVÁ,
� tisková�mluvčí�města

do města se po desetiletích vrátil T. G. Masaryk
Všech sedm odloučených 
pracovišť Mateřské školy 
Otrokovice i oddělení pro 
děti ve věku od jednoho do 
tří let bude v období Vánoc, 
tedy od 23. prosince 2019 do  
3. ledna 2020, uzavřeno. 

Důvod je zcela prostý. 
Situace v minulých letech  
totiž ukázala, že si rodiče   
v období Vánoc většinou 
berou dovolenou a věnují se 
dětem a tedy i vytíženost ma-
teřské školy je  daleko menší. 

„Provoz všech pracovišť 
zahájíme opět 6. ledna nové-
ho roku. Tímto rozhodnutím 
chceme dát rodičům možnost 
strávit se svými dětmi nejob-
líbenější svátky roku a užít 
si příjemné chvíle v kruhu 
rodinném,“ vysvětlila  ředi-
telka Mateřské školy Otroko-
vice Magda Zycháčková. 

Doplnila ještě, že v době 
zimních prázdnin, které pro-
bíhají na základních školách, 
nemusejí předškolní děti pl-
nit povinné předškolní vzdě-
lávání.  (red)

Školky budou 
14 dnů zavřené

zpátky ve městě. Sochu�odhalila�její�autorka�eva�Vavrečková�(vlevo)�společně�s�ředitelkou�školy�
Martou�Zakopalovou�a�místostarostou�Ondřejem�Wilczynskim�(vpravo).�Foto: Šárka ŠaRManOVÁ

Sto šedesát nových míst nabízí 
nová část kolumbária, kterou 
nechalo postavit město Otro-
kovice. To mimo jiné plánuje 
i další rozšíření místního hřbi-
tova. 

Městský hřbitov, stejně jako 
jiné,  se potýkají s nedostatkem 
místa. Tento problém by mělo 
z části na pár let vyřešit nové 
kolumbárium, které nechalo  
v letošním roce město vybudo-
vat. V porovnání s klasickými 
hrobovými místy nebo urnový-
mi sklípky je to nejefektivnější 
řešení, které je úsporné z hle-
diska záboru místa. 

„O kolumbárium je rovněž 
velký zájem a pronájem míst 
představuje dnes více než po-

lovinu všech nově pronajíma-
ných hrobových míst na hřbi-
tově. Běžný nájem činí osm set 
korun na deset let. Kromě toho  
nájemce zaplatí  dva tisíce ko-
run za krycí desku,“ uvedl jed-
natel Technických služeb Ot-
rokovice Vladimír Plšek, které 
hřbitov spravují.

První etapa výstavby kolum-
bária stála bezmála milion osm 
set tisíc korun. Tím to však 
zdaleka nekončí. Radnice plá-
nuje v nejbližších letech další 
rozšíření hřbitova v Kvítkovi-
cích. Město již pro tento účel 
vykoupilo přilehlé pozemky. 
Pokud vše půjde podle plánu, 
začne se s rozšířením hřbitova 
již v příštím roce.  (šar)

Více než jeden a půl milionu 
korun získala Mateřská škola 
Otrokovice v rámci projektu 
Zvýšení kvality vzdělávání  
v MŠ Otrokovice II. Díky 
těmto penězům mohla ma-
teřská škola dětem zajistit 
chůvy, speciálního pedagoga 
a nyní budou pořizovat deset 
tabletů pro vzdělávání před-
školních dětí v oblasti infor-
mačních a komunikačních 
technologií (ICT).

Od letošního dubna moh-
la ředitelka Mateřské školy 
Otrokovice Magda Zycháč-
ková zajistit péči o děti navíc 
dvěma chůvami a speciálním 
pedagogem. „Ten pracuje ve 
všech sedmi odloučených 
pracovištích s dětmi se speci-
álními vzdělávacími potřeba-
mi, pracuje s asistenty peda-
goga, zajišťuje pomůcky pro 
podpořené děti bez asistenta 
pedagoga,“ vysvětlila ředitel-
ka. V současné době otroko-
vická školka zaměstnává šest 
asistentů pedagoga a jednoho 
speciálního pedagoga. 

V rámci projektu bylo pod-
pořeno i vzdělání dětí. Školka 
pro ně koupila tablety v cel-
kové hodnotě 96 tisíc korun. 
„Předškolní děti s nimi  bu-
dou pracovat jedenkrát týdně 
pomocí vhodných edukačních 
programů. Každý rok bude 
s tablety pracovat jedno od-
loučené pracoviště mateřské 
školy,“  vysvětlila Magda Zy-
cháčková. Závěrem doplnila, 
že část finančních prostřed-
ků je určena na vzdělávání 
pedagogických pracovníků  
v oblasti edukace dětí pomocí 
ICT.  (ste)

Otrokovice mají další stole-
tou obyvatelku. Toto krásné 
životní jubileum oslavila Bo-
žena Šupíková. Popřát jí přišli 
nejenom její příbuzní, ale také 
zástupci otrokovické radnice  
a pracovnice z České správy 
sociálního zabezpečení. 

I přesto, že má paní Šupíko-
vá opravdu vysoký věk, může 
se stále chlubit skvělou pamětí.  
O ní přesvědčila i celou řadu pří-
tomných gratulantů. „Narodila 
jsem se jako poslední ze sedmi 
dětí. Vyrůstala jsem na Rac-
kové. Rodiče nás vychovávali  
k poctivosti a slušnosti tak, 
abychom byli pro republiku 
platní lidé. O maminku jsem 
ale přišla už ve svých patnácti 
letech. V roce 1934, 22. února, 
jsem nastoupila do Baťovy ško-
ly práce ve Zlíně,“ vzpomínala 
oslavenkyně, která již jedenáct 
let bydlí v otrokovickém SENI-
ORU. Za svůj život vystřídala 

několik zaměstnání i bydlišť. 
Ale jak sama tvrdí: „Měla jsem 
krásný život, i když mi osud 
nedopřál děti. Ráda jsem cho-
dila do divadla, do společnosti  
a jezdila jsem do ciziny. Praco-
vala jsem celých osmatřicet let 
tvrdě, ale nelituji toho,“ vypra-
vovala dál paní Šupíková. Dnes 
si ráda občas pustí televizi  
anebo si povídá. 

A pokud čekáte na její recept 
na dlouhověkost, tak za vším 
prý stojí geny. „Můj tatínek se 
dožil 93 let, takže to mám asi 
po něm. Víte, rodiče se o nás 
dobře starali. Nikdy jsme ne-
měli hlad,“ míní jubilantka. 

V Otrokovicích je nejstar-
ší obyvatelkou paní Helena 
Schádková, která letos oslavila 
sto páté narozeniny. V prosinci 
letošního roku se dožije stých 
narozenin další občan Otro-
kovic a v příštím roce další tři 
Otrokovičané.  (šar)

další obyvatelka oslavila stovku

V kolumbáriu přibyla nová místa

Nejenom příležitost k setkání se 
svými blízkými, přáteli a zná-
mými, ale i čas na charitu. To 
vše 29. listopadu nabídne akce  
„Rozsvícení vánočního stro-
mu“. Její součástí bude, stejně 
jako v minulých letech, veřejná 
sbírka „Otrokovice pomáhají 
potřebným“. 

Charitativní akci letos opět 
pořádá město Otrokovice spo-
lečně s otrokovickou Nadějí. 
Sbírka bude probíhat dvěma 
formami. Jednak prodejem ob-
čerstvení při rozsvěcování vá-
nočního stromu a také formou  
shromažďování příspěvků na 
bankovním účtu. „Město Otro-
kovice vloží jako vstupní kapi-
tál na nákup surovin sto třicet 
tisíc korun,“ uvedla starostka 
Hana Večerková. 

Jenom v loňském roce se po-
dařilo vybrat přes 270 tisíc ko-
run, které byly rozděleny mezi 

organizace Naděje, otrokovická 
o. p. s., spolek Naděje, Šance 
Olomouc a nadaci Národ dětem.

Stánky budou letos nabízet 
nejenom svařené víno, čaj či ne-
alkoholický punč, ale také gri-
lované maso, klobásy a voňavé 
perníčky z dílny partnera akce 
Městské policie Otrokovice. 
Kromě toho si  lidé budou moci 
zakoupit za 50 korun hrníčky  
s nápisem „Otrokovice pomá-
hají potřebným“, které vyrobili 
klienti Naděje. „I to bude pří-
spěvek do veřejné sbírky,“ uve-
dl ředitel Naděje Pavel Polák. 

 Prodej občerstvení bude za-
hájen ve chvíli, kdy bude na-
chystána první várka svařeného 
vína a potrvá až do vyčerpání 
zásob. Od 16.30 hodin začne 
kulturní program. 

Chybět nebudou ani vánoční 
dílničky, které připraví DDM 
Sluníčko.  (red)

Otrokovice opět pomohou potřebným

narozeninový. na� ovocném� dortu� si� paní� Šupíková�moc� po-
chutnala.�  Foto: Šárka ŠaRManOVÁ

děti z mateřinky 
dostaly tablety



z jednání zastupitelstva 
města Otrokovice (zMO) 
ze dne 13. 11. 2019:

Zastupitelé projednali 10 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. 

zMO schválilo:
• vydání obecně závazné vy-
hlášky města Otrokovice  
o místních poplatcích  
• vydání obecně závazné vy-
hlášky města Otrokovice, kte-
rou se mění obecně závazná 
vyhláška města Otrokovice  
č. 1/2012, kterou se vydává po-
žární řád města 

• Komunitní plán sociálních 
služeb na Otrokovicku 2020-
2022
• uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy o zajištění služeb 
obecného hospodářského zá-
jmu a o poskytnutí vyrovnáva-
cí platby formou dotace mezi 
městem Otrokovice a společ-
ností Otrokovická BESEDA, 
s. r. o.
• termíny schůzí ZMO v roce 
2020 budou následovně:  
29. ledna, 12. února, 15. dubna, 
17. června, 16. září, 11. listopa-
du, 16. prosince
 Hana VEČERKOVÁ, 
 starostka

OtrOkOvické
nOviny
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Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz 

  MĚSTO OTROKOVICE 
přIjME dO pRaCOVníhO pOMĚRu

pracovníka/pracovnici úklidu 
pro Městský úřad otrokovice

Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách města 
www.otrokovice.cz  v sekci úřední deska-volná pracovní místa

Písemné přihlášky je možné podávat na adresu: Městský úřad Otrokovice, oddělení kanceláře 
tajemníka, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 680 401

Otrokovičtí výtvarníci a je-
jich hosté vystavili svá díla 
v Otrokovické BESEDĚ.  
V pondělí 4. listopadu se usku-
tečnila vernisáž Otrokovic-
kého výtvarného salonu. Bě-
hem ní se tradičně uskutečnil 
křest městského nástěnného 
kalendáře na následující rok  
a tentokrát byla veřejnosti před-
stavena kniha otrokovického 
autora Petra Otépky.

Stejně jako v uplynulých le-
tech se mohli návštěvníci vý-
stavy těšit na široké spektrum 
výtvarných děl za účasti autorů 
samotných. Na výstavě nechy-
bí obrazy, sochy nebo grafiky. 
Výtvarná díla budou vystavena 

v 1. patře kulturního centra až 
do 30. listopadu. Vstupné je pro 
návštěvníky zcela zdarma. Sou-
částí vernisáže byl křest měst-
ského nástěnného kalendáře  
a také  knihy P. O. Zemšťan. 

Nový nástěnný kalendář le-
tos vydalo město Otrokovice  
s názvem „Otrokovicko“. Zpro-
středkovává ukázku okolních 
obcí. Autory kalendáře jsou 
ověřená dvojice fotograf Pavel 
Ligr a grafička Jolana Shejbalo-
vá. Texty doplnil kronikář měs-
ta Petr Klokočka.

 Představení nově vydané 
knihy se zúčastnil i sám její au-
tor Petr Otépka. „Kniha P. O. 
Zemšťan  je básnickou sbírkou, 

která obsahuje příběh jednoho 
života, jaký může potkat koho-
koliv. Ačkoliv první část knihy 
vznikala v dobách totality, sbír-
ka má pořád co sdělit i v dnešní 
době,“ uvádí autor v úvodu své 
knihy.

Kalendář i knihu je možné 
zakoupit v Turistickém infor-
mačním centru Otrokovice  
v přízemí budovy Otrokovické 
BESEDy. 

Recenzi knihy Petra Otépky, 
o kterou se postarala bývalá 
starostka Otrokovic Radoslava 
Matuszková, si můžete přečíst 
na str. 7. 
 Romana STEHLÍKOVÁ, 
 tisková�mluvčí�města

 na 13. salonu byl pokřtěn kalendář i kniha
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Avon centrum 
Otrokovice – Trávníky

ul. Hlavní 1549  
kousek od Papučárny  

Prodej zboží zn. Avon, 
Oriflame, Dedra, Essence, LR, 

Yodeyma... 
Pravidelné slevy, výprodeje
4 500 ks položek skladem.

Zboží, co není skladem, 
na objednání.

Možnost registrace, vzorečky 
k vyzkoušení

Otevřeno Po–Pá 9–17 hodin, 
příp. dle dohody 

i mimo otevírací dobu.
Platba hotově i kartou.

Facebook: Michaela Vajdová
Tel.: 605 375 505 

e-mail: m.vajdova@seznam.cz
e-shop: www.kosmetikadodomu.cz

Zástupci  Rožnova pod Rad-
hoštěm, Otrokovic, Zlína  
a Pardubic vyjeli za odměnu 
začátkem října na několikaden-
ní exkurzi do Dánska. Inspiraci  
v mece udržitelné dopravy čer-
pali díky svému výbornému 
umístění v soutěži o Cykloměsto 
roku 2019, kterou uspořádal spo-
lek AutoMat v rámci květnové 
výzvy Do práce na kole. Město 
Otrokovice zastupovala Renáta 
Krystyníková.

Reprezentanti čtyř českých 
měst se během čtyřdenní exkur-
ze setkali například s Mortenem 
Kabellem, zástupcem slavné 
organizace Copenhagenize, kte-
rá plánuje města s akcentem na 
soulad kvality života a udržitel-
nosti dopravy, nebo Klausem 

Bondamem, ředitelem Cycling 
Embassy of Denmark. Na pro-
gramu byla i návštěva pobočky 
hnutí Cycling Without Age, 
jehož dobrovolníci na speciál-
ních kolech berou na vyjížďky 
seniory, kteří by jinak trávili čas  
v domovech. Těchto dobrovolní-
ků působí 30 000 ve 40 zemích.  

V Otrokovicích se již v roce 
2018 nechali inspirovat Dán-
skem a pro městskou organi-
zaci SENIOR je k dispozici 
jedna rikša na elektropohon, 
na které dobrovolníci a stu-
denti vozí seniory jedenkrát 
až dvakrát týdně po městě. Na 
zakoupení se podílel sociální 
odbor města Otrokovice společ-
ně se SENIOREM a pomohla  
i sbírka.

 Zástupci českých měst si pro-
hlédli ukázky  cykloinfrastruktu-
ry v Aarhusu a Kodani. Získali 
informace mj. o řešení situace 
městského centra, problémů se 
zásobováním, parkováním kol  
i aut,  o politice rozvoje veřej-
ných prostranství (návrat ulice 
lidem - pěším, cyklistům) nebo  
o vyjednávání s developery (udr-
žitelnost, dostupné bydlení, soci-
ální infrastruktura města).

A jak je možné, že právě Ko-
daň, kde na jízdním kole do prá-
ce či do školy dojíždí 41 % oby-
vatel, a také Aarhus už mnoho let  
slouží jako inspirace městům po 
celém světě? Je to jednoduché.  
V Dánsku je  totiž jízda na kole  
základní dovedností asi jako 
chůze a mluvení. Většina dán-

ských dětí, když začnou chodit 
do školy – umí jezdit na kole. 
Školy pak dál posouvají znalost 
dětí v oblasti dopravních pravi-
del a bezpečnosti na silnicích.

Seznam dobrých důvodů pro 
výuku dětí k cyklodopravě je 
dlouhý. Děti, které každoden-
ně jezdí na kole, mají výrazně 
lepší fyzickou zdatnost než jiné 
děti a jsou mnohem méně vy-
staveny riziku vývoje vážných 
onemocnění, jako je cukrovka, 
kardiovaskulární onemocnění  
a obezita. Cyklistika má také po-
zitivní vliv na schopnost učit se, 
na radost ze života a na sociální 
blaho.  Jana VybÍRaLOVÁ, 
koordinátorka� Do� práce� na�

� kole�za�Zlín,�Otrokovice�a�okolí�
� a�iniciativy�CykloZLín

nejlepší Cykloměsta roku 2019, včetně Otrokovic, byla na zkušenou v dánsku 

Křest. nový�kalendář�pro�rok�2020�pokřtili��předseda�výtvarného�spolku�Rozumění�Jiří�Holub�(vlevo)� 
a�kronikář�města�Petr�Klokočka�(vpravo).� �Foto: Šárka ŠaRManOVÁ

Rekonstrukci a moderniza-
ci sportovní haly na Střed-
ní průmyslové škole Otro-
kovice připravuje Zlínský 
kraj, který je zřizovatelem 
školy. Náklady jsou vyčís-
leny na 87 milionů korun. 
„Sportovní hala byla posta-
vena na začátku sedmdesá-
tých let a v současné době 
již vykazuje řadu nedostat-
ků. Stavební práce by měly 
být dokončeny nejpozději 
do konce příštího roku. 
Věřím, že to  uvítají také 

občané Otrokovic, kteří tě-
locvičnu využívají v době 
mimo školní výuku napří-
klad pro volejbal, florbal, 
malou kopanou nebo te-
nis,“ informoval hejtman 
Jiří Čunek. Obnovy se 
mimo jiné dočká střecha 
haly, podlaha, vytápění  
a prosklená stěna. Prove-
dena bude také rekonstruk-
ce vnitřních prostorů haly  
a zázemí, dokončeno za-
teplení objektu a rozšířeno 
stávající parkoviště.  (red)

Vánoční hvězda na pomoc 
onkologicky nemocným dětem

Vrátit dětem zpátky jejich úsměv a radost ze života. To je 
cíl charitativní akce, díky níž mohou lidé v Otrokovicích přispět 
koupí vánoční růže na dětskou onkologii ve Fakultní nemocnici 
v Olomouci.  Výtěžek putuje na rekondiční pobyty nemocných 
dětí,  na sociální pomoc rodinám i vybavení dětské onkologie.

pROdEj Růží 
pRO VEřEjnOST:

1. prosince: kostel sv. Vojtěcha            
 po obou mších

4. prosince: Městská poliklinika                      
Otrokovice od 7 do 10 hodin 

Halu SPŠ čeká rekonstrukce
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Paní Zdenku Wasserbauerovou asi není 
potřeba příliš představovat. Tato milá, 
energická a stále usměvavá dáma s ob-
rovským srdcem, která místo toho, aby si 
užívala zaslouženého důchodového od-
počinku, se prakticky každý den vrhá do 
hledání nových dárců kostní dřeně. Svůj 
volný čas tráví přednáškami ve školách  
a na pracovištích, aby našla nové lidi, 
kteří jsou ochotni pomoci zachránit ži-
vot druhým. I přesto, že se jí do registru 
podařilo dostat více než sedmnáct tisíc 
lidí, není stále spokojená. „Dárců je stále 
málo. Chybí nám jich více než sto tisíc. 
Musím proto oslovovat další a další mla-
dé lidi,“ říká devětasedmdesátiletá 
Zdena Wasserbauerová. 

Více než dvacet let shá-
níte finanční prostředky 
pro nemocniční oddělení  
v Olomouci, kde se léčí 
děti, jež postihla leukémie. 
Kromě toho se také věnuje-
te náboru nových dárců kost-
ní dřeně. Co bylo pro vás impul-
sem věnovat se této činnosti?
V roce 1997 onemocněl můj sedmi-
letý vnuk rakovinou. Léčil se právě  
v Olomouci, kde jsem za ním jezdila.  
A to byla hodně těžká zkušenost. Vel-
mi mě to tam zasáhlo. Vnuk měl ale typ 
nemoci, kdy nepotřeboval kostní dřeň.  
A naštěstí se vyléčil a dnes je z něj zdra-
vý dospělý muž. Bohužel, takové štěstí 
už neměl tehdy dvouapůlletý Honzík, 
který ležel ve vedlejším pokoji. Bylo to 
hrozné sledovat tu bezmoc. Když jsem 
odtud odcházela, vždycky jsem breče-
la. Jednou mi pan profesor Mihal řekl: 
„Brečet nepomůže, dělej pro to něco.“  
A tehdy jsem se rozhodla, že se pokusím 
Honzíkovi sehnat vhodného dárce. Zača-
la jsem dělat nábor na registr dárců kost-
ní dřeně, i když jsem s tím neměla žádné 
zkušenosti. Přišla jsem na pracoviště, 
kde bylo kolem pěti set mužů. Nakonec 
jich do registru vstoupilo asi tři sta. No  
a tím to vlastně celé začalo. 

a našel se nakonec dárce pro toho 
chlapce?
Bohužel ne. Zemřel. Víte, tehdy bylo  
v registru pouhých jedenáct tisíc lidí.  
A najít shodu bývá hodně těžké.  Ta ne-
bývá často ani mezi příbuznými. O to je 
to těžší. Navíc darovat kostní dřeň mohou 
lidé od 18 do 35 let. Právě v tomto věku 
jsou buňky nejvíce schopné se množit  
a regenerovat. 

Kolik lidí ročně u nás potřebuje 
transplantaci kostní dřeně?
Například jenom loni to bylo 192 pacien-
tů. Nakonec se podařilo najít 143 vhod-

ných dárců. Ale jenom 38 z nich bylo  
z České republiky. Zbytek pocházel ze 
zahraničí. A díky tomu se nám podaří 
zachránit osm pacientů z deseti, ale po-
kud bychom neměli zdroje ze zahraničí, 
umře jich sedm z deseti. Náš registr má 
sice v tuto chvíli kolem sto tisíc dárců, 
ale potřebovali bychom minimálně jed-
nou tolik.

Jak je to možné, že u nás je tak málo 
dárců?
Sama nevím. Myslela jsem si, že za 
těch více než dvacet let, co to dělám, 
se to změní, ale bohužel tomu tak není. 
Mladí lidé se o to nezajímají. Pamatuji 

si, že mi jednou jeden mladík řekl, 
že mi dá raději do kasičky pě-

tistovku, než aby dával něco 
ze svého těla. To mě nesku-
tečně zamrzelo. Dost možná  
v tom hraje i strach z odběrů. 
Přitom dnes se to dělá šetrně, 

takže je to podobné jako daro-
vat krev. Například v Německu 

s tím problémy nemají. Jejich dár-
ci pokryjí 90 % jejich nemocných. I pro 
nás by bylo ideální, pokud by byl dárce 
vždy z naší republiky. Ale tomu tak není.  
A víte, co je zvláštní? Že z těch loňských 
38 dárců bylo 11 ze Zlínského kraje.  
Z toho mám opravdu upřímnou radost, 
protože vím, že ta práce má skutečně 
smysl.

za pár dnů, co vyjdou Otrokovic-
ké noviny, budou moci lidé opět ná-
kupem vánočních hvězd přispět na 
dětskou onkologii v Olomouci. Kde 
se vzala vůbec ta myšlenka prodávat 
zrovna tuto květinu?
Ten nápad pochází z Itálie, kde to uvi-
děla jedna maminka a začala oslovovat 
různé lidi, včetně mě. Mně se to tehdy 
hrozně zamlouvalo. V roce 1998 jsme 
začínali v šesti lidech a prodávali vánoč-
ní růže v Olomouci. Postupem času se 
k nám přidávali další a další lidé, takže 
dnes si prakticky po celé střední Moravě 
mohou lidé zakoupit tento symbol Vá-
noc a zároveň pomoci nemocným dětem.  

Jaká částka z toho putuje na děti?
Všichni, co se na této akci podílíme, to 
děláme zcela zdarma. Takže vše, co se 
podaří získat z prodeje růží, jde pouze na 
děti.  Jenom loni se podařilo vybrat přes 
dva miliony korun.

Co z toho lze všechno pořídit?
Snažíme se dětem i maminkám, které 
s nimi tráví celé dny v nemocnici, toto 
prostředí maximálně zpříjemnit a zútul-
nit. Když dnes jdete po nemocničních 
chodbách, jsou barevné, plné obrázků.  
A to samé se snažíme udělat i v pokojích 

a ordinacích lékařů, aby dítě, které tam 
přijde na vyšetření, což nebývá příjemná 
záležitost, bylo co nejméně vystresova-
né. Maminkám se nám podařilo zakou-
pit speciální lůžka, která přes den slouží 
jako pohovka a v noci si ji rozloží na 
lůžko, kde mohou pohodlně spát. Peníze 
jdou také na rekondiční pobyty dětí a část 
také na výzkum rakoviny. No a kromě 
toho se část věnuje také rodinám nemoc-
ných dětí. Vezměte si, že měsíce ležíte  
s nemocným dítětem v nemocnici, necho-
díte do práce, doma máte třeba další dítě,  
o které je potřeba se postarat, hypotéku 
na dům a další splátky. Takže pro tu rodi-
nu je to obrovská zátěž nejenom psychic-
ká, fyzická, ale také finanční. Proto se 
jim snažíme pomoci i tímto způsobem. 

To vše, co jste mi vyjmenovala, 
se hradí právě z prodeje vánočních 
hvězd?
Samozřejmě že velká část z toho prodeje, 
ale také máme několik sponzorů. Napří-
klad jenom tady v Otrokovicích tu máme 
dva, kteří nám přispívají nemalou finanč-
ní částkou. 

Když to tak počítám, tak každý rok 
potřebujete tisíce a tisíce vánočních 
hvězd. Kde je vlastně nakupujete?
Bereme je v Olomouci, kde mají obrov-
ské skleníky. Například já jsem loni při-
vezla více než sedm tisíc květin.

Tak to se vám asi do bytu nevejde. 
Kde je máte uschované?
(smích)�No, to je právě ten problém. Ještě 
donedávna mi stačila sušárna, ale ta už 
je taky malá, takže jsem se letos dohodla  
s paní ředitelkou ZŠ Trávníky, kde mi 
propůjčí pro tyto účely místnost. 

budu teď trochu osobní, ale nedá mi 
to. Jak to děláte, že máte pořád tolik 
energie a hlavně, kdykoliv vás po-
tkám, tak se usmíváte?
(smích) Jen si nemyslete. I já mám svůj 
věk i své bolesti. A občas si musím vzít 
i ten růžový prášek na bolest. Ale to vše 
patří ke stáří. Kdežto ty děti, co tam jsou 
v té nemocnici, ty si takovou nemoc ne-
zaslouží. Proti tomu, co ony prožívají, 

jaké ony mívají bolesti, jakou zažívají 
beznaděj nejenom ony, ale i jejich ro-
diče, jsou ty mé bolístky opravdu ba-
nální. A to je to, co si říkám každý den.  
A když se mi opravdu nikam nechce, 
stačí si vzpomenout na sedmnáctiletého 
Jirku, který zemřel před dvěma lety. Ten 
před svou smrtí říkal svým rodičům: ‚Já 
budu mít za chvíli klid, ale vy to bude-
te mít těžké.“  V tu chvíli si řeknu, třeba 
zrovna dnes najdu někoho, kdo zachrá-
ní lidský život. Vstanu a jdu. Protože 

pořád vidím kolem sebe ty, co se dárce 
nedočkají nebo už je na transplanta-
ci pozdě, protože tělo už není schopno 
dřeň přijmout, jak je vyčerpané. Mohla 
bych vám jich jmenovat hned několik. 
Všechno to byli mladí lidé, děti, matky 
dětí, kteří měli celý život před sebou. 
Přitom stačila maličkost. Ochota lidí jít 
do registru. 

úplně mě mrazí při představě být 
matkou takto nemocného dítěte a ne-
moci mu sama pomoct. Jak to vnímají 
ty děti, svěřily se vám někdy? 
Víte, co mi často děti říkají, co je z celé 
té nemoci a léčby nejhorší? Čekat, jestli 
se pro ně najde vhodný dárce nebo ne. 
Ten pocit beznaděje, jak se jim čas krátí  
a jak to vlastně celé dopadne a jen sledo-
vat ve dne v noci mobil, jestli přijde ta 
dobrá zpráva. Je to nesmírně kruté.

byla nemoc vašeho vnuka jediným 
impulsem, kdy jste se rozhodla pomá-
hat druhým, nebo jste k dobročinnosti 
měla vždy blízko?
Asi to mám v sobě. Jako mladá jsem 
chtěla jít na zdravotní školu, což se mi 
nepodařilo. Skončila jsem na ekonomce 
a věnovala se celý život číslům. A ta mi 
jdou doteď dobře. (smích) Ale během ži-
vota jsem pracovala také v Červeném kří-
ži a pak přišlo tohle. A jsem ráda, protože 
mi to v důchodu skutečně naplnilo život  
a nemám čas myslet na to, co mě dnes 
bolí a podobně. A já to také beru tak, že 
životu mám co vracet. 

Stýkáte se s některými bývalými pa-
cienty?
Ano. A je to radost, když vidíte, jak  
z těch pěti- nebo sedmiletých dětí, které 
byly hubené, bledé, s kruhy pod očima, 
napojené na hadičkách, vyrostli zdraví 
dospělí lidé, to je pro mě malý zázrak. 
Dodnes mně někteří z nich volají nebo se 
potkáváme. Je to hezké a já z nich mám 
také radost.

Vy jste prostě taková jejich babička. 
(smích)
A víte, že mi tam skutečně říkají babi?  
Dokonce i ti starší. (smích)

Je až obdivuhodné, jak neustále my-
slíte na druhé. a vím, že to samé vnímá 
celá řada lidí kolem vás. asi není ta-
jemstvím, že jste za svou úžasnou prá-
ci dostala několik prestižních ocenění,  
a to nejenom zde v Otrokovicích. 
Ano, máte pravdu. Ale víte, co je pro mě 
tou nejhezčí cenou? To jsou všichni ti za-
chránění. Ale to není díky mně, ale díky 
těm lidem, co jsou v registru dárců. Jim 
patří všechna ta poděkování.
 Šárka ŠaRManOVÁ

zdena Wasserbauerová: nejhezčí cena? To jsou všichni ti zachránění

Stále usměvavá. Paní�Wasserbauerová�už�více�než�dvacet�let�shání�aktivně�nové��
dárce�kostní�dřeně.

Když se dělá radost. Peníze�vybrané�z�prodeje�růží�pomáhají�dětem�na�onkolo-
gii�zvládnout�těžký�boj�se�zákeřnou�nemocí.�� Snímky: archiv
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DO 12 LET
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130 Kč
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vstupné

420 Kč 
390 Kč
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vstup
volný

cena

450 Kč

vstupné
30 Kč
děti do

6 let
zdarma

vstupné

300 Kč

vstup

volný

FORTE FOTÓKLUB VÁC

KAREL PLÍHAL – RECITÁL

MILAN SMOLKA – OBRAZY

SVÁROVANKA

VÁNOČNÍ VÍDEŇ

DŽENTLMEN A INDIÁNKA  

HOBBY BURZA 

JAKUB SMOLÍK – VÁNOČNÍ KONcErT

ScrEAMErS – VÁNOČENÍ

ŽPSO – VÁNOČNÍ KONcErT

BOEING BOEING 
ANEB TřI LETUšKy V PAřÍŽI

Autorská výstava členů fotoklubu z partnerské-
ho města Vác.  Výstava potrvá do 15. 12. 2019

Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po koncertní 
pauze, způsobené zdravotními potížemi s rukou, 
vrací na koncertní pódia. Karel Plíhal v jedné chvíli 
dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby 
vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotiv-
ním textem písně. 

Výběr z tvorby zlínského rodáka, muzikanta 
a výtvarníka Milana „Milouška“ Smolky. Jeho 
hlavní inspirace, ženy a muzika, jej provázely 
po celý život. V Otrokovicích vystavuje autor 
poprvé.  Výstava potrvá do 29. 12. 2019

Krojovaná dechová hudba Svárovanka pochází ze 
srdce Moravského Slovácka, Strážnice. Její kořeny 
sahají do roku 1986, kdy z absolventů LŠU vzniká 
mládežnická dechová hudba, později nazvaná dle 
známé vinařské trati Strážnicka „Svárové“. 

Nástupní místa 6.00 Zlín ABS, 6.15 Otrokovi-
ce Společenský dům, 6.20 Otrokovice zastávka 
MHD náměstí (u BESEDY). 

Spolek Rozumění srdečně zve na výstavu s ná-
zvem Džentlmen a Indiánka. Eva Vavrečková 
– sochařské portréty + Libor Stavjaník – černo-
bílé a barevné fotografie. Propojení fotografické  
a sochařské práce dvou spřízněných duší. 
 Výstava potrvá do neděle 26. ledna 2020

Setkání sběratelů všech oborů. Výměna, prodej  
a koupě papírových platidel, poštovních známek, 
pohlednic, mincí, starožitností, hraček, odznaků, 
minerálů, fotografií atd. Abecedně shrnuto – na své 
si přijdou milovníci aforismů i žvýkačkových obalů.

Vánoční koncert Jakuba Smolíka s kapelou je plný 
jeho největších hitů a současně i krásné vánoční 
atmosféry. Jakub je známý jako věčný romantik, 
oblíbený zpěvák a výborný vypravěč. 

Screamers míří opět do Otrokovické BESEDY  
s novou vánočně laděnou show. Nenechte si ujít vy-
stoupení této oblíbené travesti skupiny, parodující  
s humorem sobě vlastním známé zpěvačky i další 
celebrity.

Vánoční koncert s Českou mší vánoční od Jakuba 
Jana Ryby. Účinkují: Ženský pěvecký sbor Otroko-
vice, Mužský pěvecký sbor Hlahol Mysločovice, 
Chrámový sbor Tibi Zlín, Komorní orchestr zlín-
ských učitelů. Sólisté: Marie Fujeríková – soprán, 
Vlasta Skopal-Procházková – alt, Mario Taravella 
– tenor, Michal Mynář – bas. Dirigent: Marek 
Obdržálek.

Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají  
a odlétají... Alexander je úspěšný pařížský architekt, 
kterému monogamie nic neříká. Svůj milostný ži-
vot koordinuje s letovým řádem, který se zdá býti 
dokonalý. Kolotoč bláznivých situací se právě roz-
táčí... Hrají: Miroslav Šimůnek, Vojta Efler, Hana 
Gregorová, Barbora Mottlová, Irena Máchová, Eva 
Dohnalová. Režie: Hana Gregorová

Městská
galerie

velký sál

velký sál

velký sál

foyer
kinosálu

+ bar
I. patro

ZÁJEZD

prostory BESEDY

kinosál

velký sál

velký sál

potrvá 
do

15. 12.

úterý

10. 12.
19 hod.

VERNISÁŽ 

úterý

3. 12.
18 hod.

neděle

15. 12.
14–18 hod.

sobota

7. 12.
6 hod.

VERNISÁŽ 

pondělí

16. 12.
18 hod.

neděle

8. 12.
8–13 hod.

pondělí

16. 12.
19 hod.

pondělí

9. 12.
19 hod.

sobota

21. 12.
17 hod.

neděle

29. 12.
19 hod.

přIpRaVujEME na LEdEn: 12. 1. Vlčnovjanka, 18. 1. Městský ples, 25. 1. Entomologická výstava, 29. 1. Štěpy na cestách – cestovatelská beseda v MGO 

KINO PROSINEC

Bio senior: ROMÁN 

PRO POKROČILÉ
pátek

13. 12.
10.00 Česko 2019, komedie, 142 min.

KINOSÁL 

60 Kč
NEVHODNÉ PRO  

DĚTI DO 12 LET

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
neděle

15. 12.
15.00

USA 2019, animovaný, pohádka, muzikál, fantasy, rodinný, 99 min.

KINOSÁL 
100 Kč

PŘÍSTUPNÉ 
BEZ OMEZENÍ

ŠPINDL 2čtvrtek

12. 12.
19.00 Česko 2019, komedie, 100 min.

KINOSÁL 

130 Kč
NEVHODNÉ PRO  

DĚTI DO 12 LET

Poslední aristokratka – bio seniorStar Wars: Vzestup Skywalkera | Trollové a kouzelný lesPříliš osobní známost | Charlieho andílci

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

Lukáš Vyvlečka uvádí:

Dan Čagánek pořádá:

Libor Houšť uvádí:

vstup

volný

Městská
galerie

Silvestrovské 
divadlo

PROGRAM | prosinec 2019

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



7OtrOkOvické
nOviny

Plán akcí na prosinec 2019

29. 11. Vánoční dílny
Otrokovická BESEDA,
15–19 hodin, jednotlivé vý-
robky za poplatek
V rámci tradiční akce Rozsvě-
cení vánočního stromu, kte-
rou pořádá Otrokovická BE-
SEDA, bude DDM Sluníčko 
organizovat Vánoční dílny. 
Program: výroba vánočních 
dekorací; můžete si vyrobit 
baňku, svítilnu, věneček, per-
níček aj.
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz,

tel.: 739 075 711

7. 12. Mikulášský den ote-
vřených dveří
středisko Tlumačov
od 13.30 hodin, zdarma
Program: prezentace činnosti 
kroužků, tvoření, malování na 
obličej, hry, otevřená čajovna 
a možná přijde i Mikuláš.
Kontakt: 
hlobilova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 075 689

13. 12. Vánoční tvoření
Centrum volného času Baťov, 
15–18 hodin, jednotlivé vý-

robky za poplatek
Program: Přijďte si k nám vy-
robit různé vánoční dekorace 
za drobný poplatek a odpoči-
nout v předvánočním shonu.
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 075 716.

14. 12. Čertovské řádění
Otrokovická BESEDA
16–18 hodin 
vstupné: 60 Kč/osoba
Program: Zveme všechny 
čertíky a čertice na pekelné 
odpoledne plné her a soutě-
ží. Bude se na vás těšit peklo  
i s Luciferem. Nebude chybět 
výtvarná dílna a sladká odmě-

na pro každého. 
Kontakt: 
ticha@ddmslunicko.cz
tel.: 734 235 962.

19. 12. Vánoční anděl
Centrum volného času Baťov, 
od 17 hodin 
Program: Vánoční tvoření pro 
dospělé. Počet míst omezen.
Na akci je nutné se přihlásit: 
dolezalova@ddmslunicko.cz 
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 075 716.

Otevřená herna pro rodiče  
s dětmi
Centrum volného času Baťov

Každé pondělí až čtvrtek  
v měsíci, 15–18 hodin, pro 
veřejnost.
Za děti v herně zodpovídají 
rodiče. Kapacita herny ome-
zena.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.
cz, tel.: 734 235 964

Výstava fotek z akcí Evrop-
ského týdne mobility
prosinec – MěÚ Otrokovice, 
odbor dopravně-správní, dle 
otevíracích hodin úřadu, pro 
veřejnost. 
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 615 256
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Je nedělní říjnové odpoledne, krásné 
slunečné počasí a u skautské klubovny  
v Otrokovicích se něco děje...Uspáváme 
broučky.

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otroko-
vice připravuje vchod do říše broučků, 
stanoviště s úkoly, broučkovu polév-
ku, postýlku na uspání, výtvarnou dílnu  
a dřevo na táborák… Na to letošní, již de-
váté Uspávání broučků přišlo více než 300 
účastníků. Pohodovou akci nejlépe vyjád-
řily úsměvy dětí a spokojenost rodičů, což 
bylo velkou odměnou pro všechny, kteří 
se podíleli na přípravě. Poděkování patří 
nejen všem pomocníkům, ale také Skautu 
Otrokovice – středisku Josefa Šivela, které 
nám pro tuto akci poskytuje zázemí.

A jak jsme ty broučky vlastně uspali? 
Na to by nejlépe odpověděly všechny děti, 
které je tak pečlivě uložily do postýlky …
 Eva dOLEžaLOVÁ,
� DDM�Sluníčko

Ihned po zahájení nového školního roku 
učitelé Základní umělecké školy Otro-
kovice začali žáky připravovat na řadu 
koncertů, vystoupení i výstav.

Na začátku října představili žáci  
v Senioru B Otrokovice své taneční 
představení a výstavu, které nastudovali 
a vytvořili během svého tvůrčího poby-
tu v Chorvatsku.

Velký sál Otrokovické BESEDy 
poskytuje dobré zázemí například 
pro koncerty populárního charakteru.  
V polovině listopadu si tak návštěvní-
ci mohli vychutnat řadu písní skupiny 
ABBA, ale také tandemu Svěrák–Uh-
líř, Pavla Nováka nebo Michala Hrů-
zy, které připravilo pěvecké oddělení 
pod vedením učitelky Jany Lukášové. 
Její party doplnila školní kapela, kte-

rou řídí p. uč. Pavel Jordán. V závě-
ru kalendářního roku se mohou ná-
vštěvníci BESEDy těšit na koledy  
a vánočním písně v rámci koncertu Pu-
tování za Ježíškem, které se uskuteční 
17. prosince. Příběh narození Spasitele 
v podání žáků literárně-dramatického 
oddělení doplní zpěvy tradičních koled 
v doprovodu cimbálových muzik, ale 
i dalších hudebních nástrojů, děťátku za-
tančí taneční oddělení a vše doplní také 
výtvarníci svou výzdobou a výstavou.. 
Dopoledne toto představení zahrajeme 
také otrokovickým školám.

 Vedle těchto větších koncertů lze 
žáky ZUŠ  spatřit a slyšet na řadě kon-
certů pro základní a mateřské školy, při 
rozsvěcování vánočních stromů v Otro-
kovicích, ale i v širokém okolí.  (red)

Otrokovickou bESEdu rozezpívají koledy Jak jsme uspali broučky...

broučci. Každého�broučka�děti�pečlivě�
uložily�k�zimnímu�spánku.

pokračování ze str. 4
V pondělí 4. listopadu jsem na vernisáž  
13. Otrokovického salonu nepřišla. Proto 
jsem si na webech města vyhledala zprávu 
o ní.  Jaké bylo mé překvapení,  že se tam křtil 
nejen městský kalendář, ale také kniha Petra 
Otépky P. O. Zemšťan. Tu knihu dobře znám. 
Byla jsem poctěna, že mi ji daroval autor, 
spolužák ze základky,  a  doufám, že mohu 
říct i přítel.   Zamrzelo mne, že jsem při tomto 
křtu nebyla. Teď už vím, jak k tomu došlo, že 
to vlastně byl poněkud neplánovaný křest,  
ale o to spontánnější. Alespoň teď bych  
o knize chtěla něco říct. 

Už název Pozemšťan,  do něhož je vtipně 
zakomponován autorův monogram, vybí-
zí naši zvědavost. Je to jenom hra písmen, 
jakýsi kalkul na čtenáře nebo výpověď po-
zemského člověka? Čtení jeho veršů mne 
nenechalo na pochybách, že je to člověči-
na se vším všudy. Postupně jsem se do těch 
básní včítávala a vracela se k některým.  
Čím víc jsem to četla, tím víc se mi to líbilo! 
Právě tím opakovaným čtením mi víc a víc 
vystupovala  nosnost té knihy jako originál-
ní výpověď doby, dotýkající se mnohého, co 
sama dobře znám. A procházka hřbitovem 
s vyznáním  lásky svému městu, lidičkám  
a životu v něm – paráda.  

Petr píše o tom, co dobře znám, o situa-
cích, o lidech, o  místech. Celé to zamýšlení, 
hledání ve světě i ve „skladišti“, kocovinky  
i alkoholové posily i všechny obyčejné věci 
života. Rozervanost mládí i zrání. Občas 
mne pohladily metafory a říkala jsem si,  to si 
musím zapamatovat.  Silné a působivé jsou  
i milostné básně. Nádherné jsou i  vzpomín-
ky na ty, co už tu nejsou s postavami Miloš-

ka,  hezouna Milana či Štěpána. Pro nosnost  
a silnou výpověď těch příběhů není důležité,  
zda ty postavy znáte, pokud je ale  poznáte,  
je to o to silnější. 

Moc se mi líbí také autorovy jakoby ostý-
chavé doteky duchovna v reminiscencích  
z dětství, zážitky u tet na prázdninách. Nád-
hera! Prostá láska a rodinná sounáležitost. 
Popis bratrovy svatby je zachycen okem 
dobrého pozorovatele s odrazem na „své“ 
lidi z dětství či mládí. Ta báseň má tak ne-
nápadný název a tak silnou a dojemnou 
pointu. 

A potom velmi všední název Bramborový 
salát mi přinesl něco nevídaného: humor,  
něhu a  krásu okamžiku.  Usmívala jsem 
se při popisu té magické chvíle osamělých 
mužů dvou generací (otec se synem), kteří 
vlastně nejsou osamělí, protože se mají.   
A vzápětí báseň Parafín naprosto přesně vy-
stihne chvíli ztráty tohoto blízkého  člověka.  
Přesné, přesné, přesné! Oči se mi zalily slza-
mi,  když mi to připomnělo smrt mých rodi-
čů a zároveň jsem  pocítila jakousi úlevu, že 
někdo to prožil stejně. 

 A  v tom je právě síla jeho veršů, že mi 
otevírají pohled i do mého života. Je to ge-
nerační výpověď, v níž se nacházím. Opa-
kovaně jsem si při čtení také uvědomila,  jak 
málo se navzájem známe nebo jak si někdy 
děláme falešné – nepřesné představy o sobě 
navzájem. Kniha mi ukázala Petra i jinak, 
než jsem jej znala. V jeho životních vzletech i 
pádech a uvědomila jsem si, jak je to křehký 
a přitom silný člověk. Vlastně jsem poprvé  
v životě četla poezii od autora, kterého 
znám, o to víc to na mne zapůsobilo. Sme-
kám, Petře!  S úctou Radka Matuszková 

Zamyšlení nad knihou p. O. Zemšťan
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

PLynOSERVIS-TOPEnÍ 
zdeněk Srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla Karma, ohřívače 
vody Mora, Ariston, Enbra.  
Tel. 604 988 815.

Dobročinná akce Misijní jar-
mark, která se konala 20. října, 
vynesla 52 600 korun. Výtě-
žek poputuje k lidem, kteří žijí  
v bídě a nemají takové možnos-
ti jako my. Tato akce se u nás 
koná pravidelně a podílí se na 
ní spousta dobrých lidí. Chtěli 
bychom poděkovat všem, kteří 

Misijní jarmark podpořili. Pře-
devším tedy městu Otrokovice, 
které nás finančně podpořilo, 
farnosti Otrokovice, Tech-
nickým službám Otrokovice  
a všem, kteří se zapojili ať už 
tvořením výrobků, jejich koupí, 
či jinak podpořili toto dílo.
 Jana LudVÍKOVÁ

PRŮKazOVÉ 
FOTO 

Otrokovická 
bESEda:  

Po, St 8–11, 13–16, Út, 
Pá 9–11,13–15, 
ČT 9–11 hod.

V úterý 15. října nastal v ot-
rokovické Naději dlouho oče-
kávaný okamžik. Pět  lidí s 
mentálním postižením žijících  
v chráněném bydlení Naděje 
Otrokovice našlo nový životní 
prostor ve zrekonstruovaném 
rodinném domku v centru Ot-
rokovic. Další klient se k nim 
přidá do konce listopadu. 

V novém domku chráně-
ného bydlení budou klienti žít 
ve dvou domácnostech 3+1.  
Každý obyvatel domu bude mít 
vlastní pokoj, který si může za-
řídit podle svého. Pro většinu 
z nich to bude znamenat zcela 
novou zkušenost. 

„Všech pět nových obyvatel 
domku má o svém pokoji svou 
představu. Někdo se těší, že 
bude mít vlastní televizi nebo 
počítač a jedna klientka se na-
příklad těší na to, že si pokoj 
sladí do oblíbené barvy a vy-
zdobí jej fotkami a obrázky,“ 
řekla sociální pracovnice Mar-
kéta Horková. 

Zároveň budou klienti vy-

užívat společné prostory, kde 
se budou setkávat, povídat si, 
hrát společenské hry apod.   
V letních měsících budou moct 
trávit volný čas na zahradě. 
„Naše dlouholeté zkušenosti  
s poskytováním služby chrá-
něného bydlení ukazují, že 
právě potřeba soukromí a zá-
roveň možnost potkávat se  
s ostatními je pro lidi s mentál-
ním postižením velmi důležitá 
pro jejich osobní rozvoj. Tím-
to směrem se už ubíráme dva 
roky, kdy jsme službu chráně-
ného bydlení začali poskytovat 
v prvním rodinném domě,“ 
vysvětlil ředitel otrokovické po-
bočky Naděje Pavel Polák.

Děkujeme všem, kteří se do 
tohoto projektu zapojili, zejmé-
na pracovníkům Naděje, inves-
torovi a všem dárcům. Vážíme 
si vaší práce a podpory. Klien-
tům přejeme, ať se jim v novém 
bydlení dobře daří a těšíme se 
na nové sousedy.

 Kristina daňKOVÁ,
� naděje�Otrokovice

Černé, bílé, hnědé, barevné… 
Značkové i neznačkové, pro 
dámy i pro pány, pro děti i ba-
bičky. Ve čtvrtek 17. října se 
v Otrokovické BESEDĚ konal 
již pátý ročník Kabelkového 
veletrhu pořádaný otrokovic-
kou pobočkou Naděje.

Stejně jako každý rok byl 
výběr opravdu bohatý. Dámy 
si mohly odnést domů kabelku 

za „lidovku“, ale i značkový 
kousek za několik set korun. 
„Kdo přišel, neprohloupil  
a s úsměvem na rtu odcházel  
s krásným nákupem a dobrým 
pocitem, že přispěl na dobrou 
věc,“ pousmála se fundraiser-
ka otrokovické Naděje Kateři-
na Martínková.

A to potvrzovaly svým spo-
kojeným úsměvem i dámy, 

které si domů odnesly nejeden 
nový kousek. „Můj manžel 
sice říká, že bych na ty své 
kabelky potřebovala zvláštní 
místnost, ale nemohla jsem 
odolat. Navíc tím dělám i dob-
rou věc,“ smála se Pavlína Vy-
mětalová.

Ještě větší radost však měli 
samotní organizátoři akce. Le-
tošní výtěžek byl skutečně re-
kordní. Zatímco loni se poda-
řilo vybrat dvacet tisíc korun, 
letos se tato suma přehoupla 
přes 26 tisíc korun. Z této část-
ky bude pořízeno vybavení do 
denního stacionáře NADĚJE 
Otrokovice. 

„Děkujeme všem, kteří nám 
poskytli svůj prostor pro sběr 
kabelek a také všem, kteří zde 
kabelky přišli darovat. Největ-
ší poděkování pak patří všem 
návštěvníkům akce za jejich 
nákup a vytvoření příjemné 
atmosféry na této již tradič-
ní akci, která pomáhá lidem  
s mentálním postižením,“ uve-
dl ředitel otrokovické Naděje 
Pavel Polák.

 Šárka ŠaRManOVÁ

Zajímavou relaxační techniku 
si na vlastní kůži mohli vy-
zkoušet obyvatelé SENIORU 
B. Šlo o celostní muzikotera-
pii. Uživatelé se nejdříve za-
poslouchali do léčivých tónů 
různých hudebních nástrojů 
z přírodních materiálů, jako 
jsou bubny, djembe, perkuse, 
tibetské mísy aj. Následně se 
také do terapie aktivně zapojili 
a nástroje si sami vyzkoušeli 
rozeznít. Jedná se o aktivitu, 
při které hudbu spoluvytvářejí 
všichni zúčastnění a současně 
při ní příjemně relaxují.

„Smyslová aktivizace před-

stavuje další složku komplexní 
péče, kterou v našich domo-
vech dlouhodobě zavádíme 
do všedních dnů života našich 
uživatelů. Tato terapie nabízí 
možnost, jak propojit dva různé 
světy klientů a jejich pečovate-
lek, ale i věnovat se vzpomín-
kám a zpestření volného času. 
Pravidelná smyslová aktiviza-
ce posouvá kvalitu poskyto-
vané péče výše,“ uvedl ředitel 
SENIORU Zdeněk Mikel. 

Součástí procvičování smy-
slů je i fyzická aktivita, která 
je nezbytná k udržení určitého 
stupně soběstačnosti. K dů-

ležitým bodům aktivizační-
ho programu patří také práce  
s kreslicími pomůckami. Uži-
vatelky domova B se věnova-
ly vymalovávání mandal. Jde 
o oblíbenou odpočinkovou  
a uvolňující činnost. Mandala 
znamená kruh a kruhový obra-
zec je sám o sobě, díky uspo-
řádaným prvkům, zklidňující 
předlohou. Kreslení mandaly 
je specifickou výtvarnou tech-
nikou, která příznivě ovlivňuje 
duševní stav a duchovní rozpo-
ložení. Lenka ELIÁŠOVÁ, 
� PR�manažerka�
� SeniOR�Otrokovice

Lidé z naděje našli nový domov

Terapií a relaxací pro kvalitnější život seniorů

Výtěžek kabelkového veletrhu je rekordní

Bylinková mýdla, plátě-
né tašky, dekorace z papíru  
a další výrobky si bude moci 
veřejnost nakoupit ve středu 
4. prosince v přízemí městské-
ho úřadu. Prodej bude zahájen 
v 9 hodin a potrvá zhruba do  
17. hodiny.

Všechny výrobky tvoří uži-
vatelé azylového domu Sama-
ritán. Do dílny dochází ti, kteří 

tímto způsobem aktivně tráví 
svůj volný čas, neboť jejich 
uplatnění na trhu práce je již 
velmi obtížné. „Díky tomu, že 
zakoupíte naše výrobky, pod-
poříte pracovní aktivity lidí 
bez domova. Naším heslem je 
100% mužská práce. Chceme 
tím široké veřejnosti ukázat, 
že i lidé bez domova umí tvo-
řit krásno a uživatelům tak dát 

možnost mít radost z tvorby 
a pocit, že jejich výrobky se 
lidem líbí,“ vysvětlila pracov-
nice Azylového domu Samari-
tán Veronika Netušilová.

Přijďte podpořit svým ná-
kupem uživatele Azylového 
domu Samaritán. Můžete tak 
drobností nebo praktickým 
dárkem udělat radost sobě 
nebo svým blízkým.  (red)

Tak kterou? Vybrat� si� mezi� tolika� kabelkami� nebylo� zrovna�
moc�jednoduché.�� Foto: Šárka ŠaRManOVÁ

na radnici budou k prodeji výrobky klientů Samaritánu 13. Misijní jarmark vynesl 52 tisíc 
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„Čas letí jako bláznivý“.  
Dne 13. listopadu oslavil  
v kruhu svých nejbližších své 
91. narozeniny náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 
Josef Malý. Do dalších let 
pevné zdraví, štěstí, osobní  
a rodinnou pohodu přejí syn 
Svatopluk a dcera Hana s ro-
dinami.

Potkala se dvě srdce zlatá, 
naše máma a náš táta. 50 let 
už spolu plují, zlatou svatbu 
oslavují. Ať ve zdraví a ruku 
v ruce doplují co nejdál, to 
jim přejí z celého srdce dce-
ra Martina a syn Miroslav  
s rodinami. Dne 22. lis-
topadu 1969 si řekli své 
ano Josefa a Miroslav  
liDincOVi. 

V prosinci oslaví manželé 
GlůZOVi zlatou svatbu. 
Přejeme těmito řádky společ-
né kroky do další padesátky. 
Máme Vás moc rádi. Synové 
s rodinami

Dne 5. prosince se dožívá 
pan Josef JUrEČKa nád-
herných 100 let. Vše nejlepší 
přejí ze srdce děti s rodinami 
a manželka.

Osud Ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srd-
cích stále budeš žít. Dne 9. října by se dožil 73 let 
náš milovaný syn, bratr, švagr, strýc, prastrýc, pan 
František VlK. S láskou a úctou vzpomínají ma-
minka Anna a sestra Jarmila s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Připomínáme si 
1. výročí úmrtí paní Evženky MacHÁČKOVé. 
Rodina Hobzova a ostatní příbuzní. Na Dušičky 
byla uložena vedle rodičů a sestry Růženky v Kun-
čicích p. O.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, vzpomínky v srdcích 
žijí dál. Dne 1. listopadu uplynulo 13 let, co nás 
opustil pan František ŠtEFEK. S láskou a úctou 
vzpomíná celá rodina.

Dne 2. listopadu uplynuly již 4 roky od úmrtí mé 
milované maminky, paní irmy ŽůrKOVé. S lás-
kou vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Odešel jsi nám, jak osud si přál, však v našich 
vzpomínkách žiješ dál. Dne 3. listopadu uplynulo  
8 let, co nás navždy opustil můj milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, švagr a strýc, pan Josef talaFa. 
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 5. listopadu uplynulo 7 let od úmrtí pana Jana 
GrÁFa. Stále vzpomínají manželka Františka 
a synové Vlastimil a Pavel s rodinou. Děkujeme za 
tichou vzpomínku.

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 9. listopadu 
uplynul 7. rok od úmrtí naší maminky a babičky, 
paní Zdeny lOrEnZOVé. Stále vzpomínáme. 
Syn, dcera a vnuci s rodinami

Dne 12. listopadu jsme si připomněli 7. smutné 
výročí úmrtí paní Marie PrEKOPOVé. S láskou 
vzpomínají rodiče, manžel, syn, dcera s rodinou  
a sestra Lenka. 

Dne 18. listopadu jsme si připomněli 1. smutné vý-
ročí odchodu naší milované manželky a maminky, 
paní ladislavy FilÍPKOVé. S láskou a úctou 
vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 18. listopadu 
uplynulo 6 smutných let od chvíle, co nás navždy 
opustil pan Karel SUcHOMEl. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Nikdy 
na něj nezapomeneme a děkujeme upřímně všem, 
kteří vzpomínají s námi. Eva Dalecká a Radka 
Švendová

To, že čas rány hojí, je jen zdání, v srdci stále zůstá-
vá bolest a vzpomínání. Dne 19. listopadu uplynul 
1. rok, co nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk SUcHÁnEK.  
S láskou a úctou vzpomíná manželka Zdeňka, sy-
nové Martin a Zdeněk s rodinami. Děkujeme všem, 

kteří jste ho měli rádi a vzpomenete s námi.

Dne 19. listopadu uplynulo 5 let, kdy nás navždy 
opustil manžel a tatínek, pan Jiří KaŠPÁrEK. Za 
tichou vzpomínku děkuje manželka a děti.

Dne 19. listopadu jsme si připomněli 9. výročí úmr-
tí našeho drahého, pana Svatopluka KlHůVKa. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Eva a děti 
s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpo-
mínky v našich srdcích žijí dál. Dne 20. listopadu 
uplynul 4. smutný rok, kdy nás navždy opustil můj 
manžel, pan Jindřich nEVaŘil. S láskou a úctou 
stále vzpomíná manželka Božena a dcery Věra  
a Irena s rodinami. Kdo jste jej znali, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku spolu s námi. Děkujeme.

Dne 20. listopadu uplynulo 7 smutných let od úmrtí 
pana ing. Karla MaŠlÁnĚ. S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 23. listopadu si připomeneme 30 let od úmrtí 
pana Viléma VEČEŘi. Za tichou vzpomínku dě-
kují manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 24. listopadu uplyne 5 let ode dne, kdy nás ve 
věku 58 let opustila naše drahá maminka a babička, 
paní Hana WillErtOVÁ. S láskou stále vzpo-
mínají dcera Ilona a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 28. listopadu uplyne 7 let, co zemřel taťka  
Jaromír lObODÁSS. Čas rychle utíká, bolest 
utichá, přesto mi pořád chybí a chybět bude. Děkuji 
všem za tichou vzpomínku. Dcera Míša

Dne 30. listopadu uplyne 5. smutný rok, co nás 
opustil Pavel SalÁt. S láskou a bolestí v srdci 
vzpomíná maminka, družka Jitka s rodinou, dcera 
Kristýna s rodinou, sestra Jana a Dana s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 8. prosince uplyne 
3. výročí od chvíle, kdy nás opustila naše milova-
ná manželka, maminka, babička a prababička, paní 
Jaroslava MalÁ. Za tichou vzpomínku děkují 
manžel Josef, syn a dcera s rodinami.

9OtrOkOvické
nOviny

Společenská kronika: 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.

SPOLEČEnSKÁ KROnIKa

Hodinový manžel – pro-
vádím drobné údržbářské 
práce všeho druhu pro firmy  
i domácnost. Lokalita: Otroko-
vice a okolí. Tel.: 733 209 024.

InzERCE
Provádíme stavební a zed-
nické práce, omítky, fasády, 
terénní úpravy, bytová jádra, 
dlažby, obklady, čištění fasád  
apod. tel.: 733 327 003.

bLaHOPŘÁnÍ

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat za uskutečnění 
srazu spolužáků po 50 letech 
ze školy. Poděkování patří 
Hance Karáskové, Hance 
Zajitzové, Jarce Vajdáko-
vé a manželům Hotařovým. 
Vřelé díky, bylo to super! 
Za všechny spolužáky Anna 
Žalčíková

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

Ariston, Destila, Viadrus, Karma, 
Thermona, Immergas, Viessmann

Tel. 777 052 866
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Kvasice
Vyplatíme vám

až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Odvoz ZDARMA

Protokol o ekologické 
likvidaci

email: marek.dynka@seznam.cz Tel.: 571 118 103

• Předprodej a rezervace vstu     
   penek na kulturní akce 
   

POdĚKOVÁnÍ
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  
autovrak vyplatíme až 1500 Kč 

Kč 
 

Když se řekne škola, každému  
z nás se vybaví asociace jako učení, 
vzdělávání a známky. Naším přá-
ním na ZŠ T. G. M. však není pou-
ze děti vzdělávat, ale vést je také 
k rozvoji sociálních kompetencí  
a vytváření kvalitních mezilidských 
vztahů. Pro žáky po celý školní rok 
připravujeme různé soutěže, akce  
a programy, které jsou nejen zábav-
né, ale i přínosné.

Ze začátku školního roku se mo-
hou prvňáci a šesťáci těšit na adap-
tační programy. Ty jsou určené pro 
první třídy a „stmelováky“ probí-
hají v šestých ročnících. Vybrané 
aktivity podporují stmelování žáků 

a dobré vztahy ve třídě. Stmelovák 
byl letos ozvláštněn tím, že žáci ve 
škole přespávali. Zažili tak známé 
prostředí úplně jinak. Adapťáky 
zase  zpříjemnila spolupráce se 
žáky ze čtvrtých tříd.

Některé akce si organizují žáci 
zčásti sami skrze Školní parlament, 
v němž jsou žáci od třetích až do 
devátých tříd. Členové parlamentu 
tak získávají důležité zkušenosti  
s řešením problémů, plánováním  
a plněním stanovených cílů. Na 
podzim jsme si díky nim moh-
li společně užít Retro den nebo  
Halloweenskou stezku.

I po skončení vyučování čekají 

na naše žáky kroužky. Naše paní 
vychovatelky vedou sportovní čin-
nosti jako florbal, aerobic, ale i ob-
líbený ajťák či Kreativ, kde se děti 
mohou výtvarně rozvíjet. Mimo to 
paní učitelka Marčíková vede pro 
nejmladší žáky logopedický krou-
žek. Pro starší žáky jsou možnosti 
také široké – od Klubu zábavné lo-
giky a deskových her přes oblíbený 
florbal až po badminton. Kromě 
toho některé děti navštěvují skupin-
ky paní psycholožky. Takovou sku-
pinkou je například Rarášek, který 
je zaměřený na relaxaci a uvolnění 
energie, či Partička, kde žáci hrají 
improvizační hry ze stejnojmenné-
ho televizního pořadu, a učí se tak 
rozvíjet svou sociální zdatnost.

Pro nadšené luštitele a zvída-
vé žáky probíhá celoroční soutěž 
Mozkovna. Každý týden mají děti 
za úkol zodpovědět vědomostní 
otázku, vyluštit rébus nebo hádan-
ku. Aktivní žáci se mohou zúčastnit 
Dětského vědeckého kongresu, kde 
prezentují zajímavé informace tý-
kající se zvoleného tématu. Ti nej-
lepší postoupí do městského kola.

Zmíněné akce jsou pro děti a pra-
covníky školy již nezbytným ožive-
ním celého školního roku. Už teď se 
všichni těšíme na blížící se Vánoční 
bazárek, jehož výtěžek poputuje na 
dobrou věc.  Klára SEIdLOVÁ,
� školní�psycholog�ZŠ�t.�G.�M.

Naše škola měla na červno-
vých GLOBE Games v Kadani 
– největší žákovská badatelská 
konference v ČR – společný 
projekt se základními školami 
v Kunraticích a v Žacléři zamě-
řený na vysychání půdy našich 
školních zahrad. Na základě 
zkušeností z tohoto prvního 
společného badatelského pro-
jektu jsme další naplánovali 
rovnou v Kadani a s jeho rea-
lizací začali hned v září. Jeho 
součástí jsou i tři týmová se-
tkání žáků ze všech tří škol. To 
první se uskutečnilo od 11. do 
13. října v Kunraticích.

V pátek 11. října vyjelo 
sedm žáků – Daniela Jarco-
vjáková, Tomášové Konečný  
a Krejčí, Honza Trňák (všichni 
7. ročník), Jirka Novotný, Ma-
těj Šimon a Robin Dobrovolný 
(8. ročník) pod vedením pana 
učitele Broži do pražských 
Kunratic. 

Přestože jsme dojeli až  
v podvečer, měli jsme bohatý 
program. Mánesáci se sezna-
movali s parťáky z dalších dvou 
minitýmů. Zhlédli jsme pouta-
vou přednášku Jana Spratka 
o projevech gravitace ve ves-
míru v simulátoru gravitace. 
Dozvěděli jsme se o možnosti 
programovat počítač na Mezi-
národní vesmírné stanici a také 
o důvodu zapojení Vzdělávací 
kanceláře Evropské vesmírné 
agentury v ČR do našeho spo-
lečného GLOBE badání.

Druhý den jsme vyrazili do 
Kunratického lesa, kde jsme 
– my učitelé tří škol – dali žá-
kům základní informace k ce-

lému projektu. Další tři hodiny 
jsme strávili v lese, kde nás 
zkušenější žáci ze Žacléře učili 
popsat pixel lesa dle GLOBE 
metodiky k půdnímu pokryvu. 

To spočívá ve vytyčení 
čtverce 30 × 30 m s vyznače-
ním středu, označení všech 
stromů, změření jejich obvodů 
ve výšce 135 cm, určení jejich 
druhů, u dominantních a co-do-
minantních druhů určit jejich 
výšky, korunový zápoj a na 
úhlopříčkách pixelu ještě určit 
porost co každé dva metry. To 
vše rovnou na třech různých 
pixelech. 

Po obědě jsme vyrazili do 
přírodní rezervace Prokopské-
ho údolí i nad něj, odkud jsme 
měli možnost vidět velkou část 
Prahy jako na dlani včetně sou-
toku Vltavy a Berounky. Po 
návratu z výletu, večeři a spor-
tovním vyžití v tělocvičně jsme 
mladé badatele seznámili, jak 
konkrétně je do našeho projek-
tu zapojen vesmír – na naše pi-

xely a širší pohled kolem školy 
o rozloze 5 × 5 km se detailněji 
podíváme pomocí satelitních 
snímků.  

Neděle se nesla v duchu 
návratu do Otrokovic. Dal-
ší setkání jsou plánována na 
Mánesce a v květnu v Krko-
noších, konkrétně v Žacléři, 
kde budeme finišovat hodinou 
prezentace celého projektu pro 
čtyřdenní GLOBE Games 2020 
ve Zbirohu.
 Pavel bROža, 
� Gloubí�mentor�ZŠ�Mánesova

Fotky z prvního týmového  
setkání jsou dostupné zde:

V průběhu loňského školního 
roku byla v ZŠ Trávníky zpro-
vozněna relaxační místnost Sno-
ezelen. 

Snoezelen je vhodný pro děti 
všech věkových skupin, pro děti 
zdravé, ale také s různými typy 
hendikepů. Slouží jako prostře-
dek k načerpání nových sil nebo 
také k dalšímu rozvoji duševních 
i tělesných schopností. Velmi 

vhodný je i pro děti s poruchami 
chování, koncentrací pozornosti 
či v emoční oblasti.

Několik zástupců ze SRPŠ 
projevilo zájem se do této míst-
nosti podívat a vyzkoušet někte-
ré techniky. A protože se v SRPŠ 
snažíme pomoci tam, kde škola 
nemá možnost získat finanční 
prostředky, rozhodli jsme se při-
spět a dovybavit tuto místnost.

Paní Jindřiška Klimková vy-
psala žádost o grant z Nadace 
ČEZ. Náš projekt byl schválen 
a zařazen do aplikace Pomáhej 
pohybem. Do akce se zapojili 
rodiče, učitelé, děti, ale i široká 
veřejnost. Díky tomu jsme v re-
kordním čase dosáhli potřebný 
počet bodů, získali 90 tisíc korun 
a mohli tak vybavit Snoezelen. 
Školní psycholog tak bude moci 
s dětmi provádět muzikoterapii, 
aromaterapii, využívat různé po-
můcky, aby pomohl dětem zvlá-
dat náročné školní prostředí. 

Slavnostní otevření této míst-
nosti proběhne 13. prosince,  
v rámci dne otevřených dveří 
ZŠ Trávníky. Děkujeme  Nadaci 
ČEZ za poskytnuté finance, díky 
patří všem, kteří se na realizaci 
tohoto projektu podíleli, a i těm, 
kteří nás podpořili v jeho usku-
tečnění. 

 Veronika HaLaSOVÁ,
předsedkyně�SRPŠ�ZŠ�trávníky

Máneska i jako moderní Gloubí škola

zÁKLadnÍ InFORMaCE K PROJEKTu 

• je motivován Gloubím tématem roku Pixel vody ve spolupráci 
vzdělávacích organizací TEREZA a ESERO ČR
• žáky ze ZŠ Kunratice vede Jan Mazůrek, žáky ze ZŠ Mánesova 
Pavel Broža a nad žáky ze ZŠ Žacléř badatelsky bdí Radovan 
Vlček
• chceme se podívat na schopnost krajin v okolí našich škol zadr-
žovat vodu a porovnat naše pixely
• zpracujeme čtverec 5 × 5 km a na něm určíme procentuální 
podíl zástavby, lesů, travních a vodních ploch
• na krajinu v okolí škol se podíváme z nadhledu s pomocí sa-
telitních snímků v pravých barvách i v blízkém infračerveném 
spektru, z čehož poznáme míru vody v krajině.
• tým se bude setkávat i virtuálně, abychom vyplnili dlouhý úsek 
do setkání na Mánesce a povykládali si o našich dílčích postu-
pech a úspěších

Snoezelen je nyní ještě rozmanitější

uvnitř. Snoezelen� mimo� jiné�
pomáhá� k� relaxaci� a� dobití�
energie.  Foto: zŠ Trávníky

Škola? Ta není jenom o učení a známkách

Čas na zábavu. žáci�mají�v�rámci�školy�možnost�navštěvovat�celou�
řadu�kroužků.  Foto: zŠ T. G. M.
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Š KOL A    D O P ORU ČE NÁ 
Z A M Ě S T NAVAT E L I 2 0 1 9 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pátek 29. 11. 2019 8:00 - 17:00

OTEVŘENO ROVNĚŽ EXPERIMENTARIUM
Sobota 30. 11. 2019 8:00 - 12:00

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266, OTROKOVICE

tel: 577 925 078, e-mail: skola@spsotrokovice.cz
www. spsotrokovice.cz

ZVEME
ŠIROKOU

VEŘEJNOST

Střední průmyslová škola Otrokovice
tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice

zve širokou veřejnost na

NOC ALCHYMISTŮ

Čtvrtek 12. 12. 2019  16:30 - 19:00 hod.
sledujte na:   www.spsotrokovice.cz

Skvělé výkony, zvučná jména, 
mezinárodní účast. To vše bylo 
k vidění na již XX. ročníku 
Memoriálu MUDr. Josefa Pod-
molíka, který se konal v sobotu  
2. listopadu. Letos za účasti  
650 běžců.

Jako první se na start postavili 
běžci na maraton a půl, a to jak 
jednotlivci, tak i štafety. Na šesti 
kolech mezi Otrokovicemi a Na-
pajedly strávili celé dopoledne,  
a někteří i déle. Všichni účastní-
ci ale závod dokončili, což  bylo 
při silném větru obdivuhodné. 
Vítězi se stali mezi muži Kolařík 
(Slečinky Napajedla – 5:15:50), 
mezi ženami Dunajská (5:43:57),  
v mix štafetě pak manželská dvo-
jice Hrdinová–Hrdina (AK Perná 
– 4:18:19). 

Vítězkami dámské štafety se 
stala Lucie Skřivánková s Ve-
ronikou Lipovskou (Continental 
Barum – VfC SLM – 5:20:21). 
„Trať byla skvělá, jsme moc 
spokojené,“ pochvalovaly si obě 
závodnice v cíli. Jejich výkon 
ale nebyl zdaleka zadarmo. Obě 
pravidelně sportují. Jedna dokon-
ce i se zátěží. „Mám doma malé 
dítě, takže běhám i s kočárem.  
A pak, když ho nemám, tak to jde 

hodně poznat,“ pousmála se jed-
na ze závodnic.  

V průběhu dopoledne se  
v několika kategoriích postavily 
na start mládežnické kategorie, 
kde soutěžilo celkem 125 mla-
dých atletů na tratích od 250 m 
do 2 850 metrů. Mnoho medai-
lových umístění získali běžci do-
mácí TJ Jiskra Otrokovice.

V 10.30 byl odstartován zá-
vod štafet s rekordní účastí 73. 
Vítězem se stala štafeta Retro 
repre, složená z bývalých vy-
nikajících československých 
vytrvalců Atily Baruse, Róberta 
Štefka a Vlastimila Bukovjana, 
v čase 1:18:47, druhá celkově 
a jako první mládežnická pak 
přiběhla štafeta TJ Jiskra Otro-

kovice–oddíl atletiky (Mrlík, Ši-
mek, Kuchmister, Staněk, Burší-
ková, Budík, Holub) s výkonem 
1:22:31.

Hlavní závod, Memoriál 
MUDr. Josefa Podmolíka, byl 
zahájen uctěním jeho památky  
a také předáním kytic jeho 
manželce Elišce Podmolíkové  
a jeho kamarádovi a atletickému 
souputníkovi, legendě otrokovic-
ké atletiky Josefu Bukovjanovi. 

Na start se postavilo 131 běž-
ců. Od začátku se pole na tříki-
lometrovém okruhu na Baťově 
roztáhlo. Tempo diktovali běžci 
z Keni Noliwa a Kiptmu, kterým 
sekundoval obhájce loňského 
vítězství Cherutich z Bahrajnu. 
Ze zbytku pole se brzy oddělil 
nejlepší z českých závodníků 
Kohut, následovaný skupinou, 
ve které se držely dvě repre-
zentantky z Keni Jepchumba  
a Mbatha. Těm pomáhali držet 
tempo Vejmelka s f. Vabrouš-
kem. Ve skupině kolem 15. mís-
ta pak využívala podpory mužů 
nejrychlejší Češka Ďurdiaková.

Silný vítr bohužel ovlivnil cel-
kový výsledek, protože po spo-
lupráci na čele se vydal na pouť 
za traťovým rekordem Sakong 

Noliwa z Benedek teamu, ale  
v cíli mu časem 1:05:19 chybě-
lo 20 vteřin k traťovému rekor-
du. Pouhý 19sekundový odstup 
od českého traťového rekordu 
měl celkově čtvrtý Jan Kohut 
(fENIX SPORT BLANSKO 
– 1:09:01). Ještě o větší smůle 
může mluvit vítězka ženského 
závodu Nelly Jepchumba (Be-
nedek team – 1:13:50), která 
za traťovým maximem zaostala  
jen o 14 sekund, když neu-
držela tempo druhého a tře-
tího Čecha v pořadí Daniela 
Vejmelky a filipa Vabrouška  
z AK Zlín. Kdo se naopak mohl 
radovat z nového traťového re-
kordu, byla Tereza Ďurdiaková 
z Posilovna Průvan/AK Olymp 
Brno, která ustanovila nové čes-
ké maximum na 1:21:01. Obsa-
dila celkové 3. místo a rekord 
posunula o více než dvě a čtvrt 
minuty. Jako další dvě nejlepší 
české závodnice ji doprovodily 
na stupně vítězů Kateřina Hálo-
vá z AK Zlín a Alena Kriklová 
z AK Slovan Moravská Třebová. 

Kompletní výsledky najdete 
na www.pul-maraton.cz
 Michal PETŘÍK,
� tJ�Jiskra�Otrokovice

Jubilejní ročník Memoriálu Josefa Podmolíka přilákal 650 běžců

Pro pravidelné návštěvníky městského 
baťovského sportovního areálu to není 
žádná novinka, že zde stále častěji mů-
žou narazit na zajímavé hosty. Ke svým 
předzápasovým tréninkům či krátkým 
kempům jej totiž využívá řada ligových 
týmů a mládežnických reprezentačních 
výběrů. fotbalisté zlínského fasta-
vu tam trénují prakticky každý týden,  
k vidění zde byli hráči prvoligového 
Liberce. Že má městský areál ve fot-
balovém světě dobrý zvuk, dokládá  
i jedna říjnová návštěva, kdy se u nás 
v rámci kvalifikačního dvojzápasu při-

pravovala naše reprezentace do 21 let. 
Po zápase s Řeckem je totiž čekal zápas  
v Uherském Hradišti, takže naši ju-
nioři využili blízkosti Otrokovic  
a s chutí si u nás zatrénovali. „Využili 
jsme areál k přípravě na kvalifikační 
zápas proti Skotsku. Máme na něj dob-
ré reference, byli jsme se tady nedávno 
podívat.  Kvalita    plochy i  regener-
ce je dost velká, a proto jsme neváhali  
a zvolili jsme otrokovický SAB,“ po-
chvaloval si  technický vedoucí U21 
Michal Černý. Hynek bRŠLICa,
� správce�hřišť�SAB

Sportovní areál baťov láká zajímavé hosty

Mezinárodní účast. na� start� se� postavilo� i� několik� závodníků 
z�jiných�koutů�světa,�například�z�Keni.��Foto: Šárka ŠaRManOVÁ
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Otrokovice, tř. Osvobození 1033
(mezi obchody Lidl a Kaufl and)
Po–Pá: 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel.: 605 000 821

V AKCI DO 20. 12. 2019

zerce Zichacek 84x92 11_2019 3.indd   1 08.11.19   11:24
ýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

 724 11 88 58
náměstí 3. května 35 CAIROO VIP

oční optika

AKCE

1490 Kč

Kompletní 
brýle

14. 22.15. 21.

Využijte adventní
otevírací doby

8:30 - 12:00 hodin

Krásné babí léto, které končilo posled-
ním říjnovým víkendem, bylo zpestřeno 
3. ročníkem krosového závodu „Otroko-
vické svahy“, kterým otrokovický oddíl 
lyžování TJ Jiskra Otrokovice navazuje 
na své předchůdce v organizaci již málem 
zapomenutého závodu v přespolním běhu.

Počasí bylo optimální, ráno mlha, v po-
ledne sluníčko, teplota tak akorát, trať opti-
málně připravena.  To vše přilákalo téměř 
200 závodníků protáhnout tělo a změřit 
síly se svými vrstevníky.  Snahou bylo 
nalákat širokou veřejnost včetně dětí, což 
se podařilo.  Závodů se zúčastnili nejenom 
závodníci ze vzdálenějších měst, ale také 

hodně dětí a mládeže, kteří tak mohli zažít 
atmosféru závodů vedle ostřílených borců.

Trať závodu vedla z otrokovického sta-
dionu, po břehu Moravy na místní kopec 
Tresný, po lesních stezkách.

Na nejkratší trati na 400 m si pro vítěz-
ství ve svých kategoriích doběhli Holková 
Emily (Atletika Slavkov u Brna), Palucho-
vá Alžbeta, Meravý Šimon ve shodném 
čase s Davidem Holubem a dále filip Or-
bes (všichni TJ Jiskra Otrokovice).

Na trati 1000 m si pro vítězství ve svých 
kategoriích doběhli Monika Železníková 
(Biatlon Halenkovice), Anna Hudečko-
vá (TUfO Otrokovice), Markéta Veselá 
(ASPV Napajedla), Jaromír Jiříček (TJ 
Žakovice), Robin Šiberský.

Pro dospělé závodníky byly připraveny 
tratě délky 5 a 10 kilometrů.  V té první  si 
pro vítězství ve svých kategoriích doběhli 
Tereza Musilová (Biatlon Halenkovice), 
Nikola Darebníková (Rohálov bike team), 
Romana Machálková, Václav Škoda (AD 
team), filip Vabroušek (Sykora running). 
Absolutním vítězem se stal Jozef Staník 
(BK Lysá pod Makytou).

Na trati 10 km si pro vítězství ve svých 
kategoriích doběhli Zuzana Sedlářová, 
Věra Vystrčilová (fyziomovement), Mi-
chal Staník (BK Lysá pod Makytou), 
Jakub Janda (Rohálov bike team) jako 
absolutní vítěz na této trati, Honza Kábela 
(SP Malenovice) a Miroslav Švihel (BS 
Slopné).

I přes optimální běžecké podmínky 
traťové rekordy na obou hlavních tratích 
odolaly. Děkujeme touto cestou za podpo-
ru tohoto závodu Zlínskému kraji a městu 
Otrokovice.  david zEnTRICH, 
� lyžaři�Otrokovice

Otrokovické svahy: rekord nepadl

Stovky děvčat poměřily síly v aerobiku

Skvělé výkony a úžasná atmosfé-
ra. To vše nabídla předposlední 
říjnový víkend sportovní hala na 
Štěrkovišti. Právě tam se konaly  
závody aerobiku dětí a mládeže,  
v rámci celorepublikovych soutěží 
Českého svazu aerobiku fISAf.CZ. 
Tentokrát své síly poměřily týmy 
druhé a třetí vykonnostní třídy. Dív-
ky předvedly nádherné sestavy, ale 
nejtěžší to měla porota, která muse-
la zhlédnout a ohodnotit takřka 700 
sestav. Velké úspěchy zaznamenal  
i pořádající klub Aerobic Team Zlín, 
který vybojoval několik medailí. 
„Naše závodnice předvedly svá vy-
stoupení ke spokojenosti trenérek. 
Některé z nich se svým bodovým 
hodnocením, které sesbíraly během 
sezony, dostaly do vyšší výkonnostní 
třídy,“ pochvalovala si organizátorka 
akce Sylva Košacká. (šar)

Ještě pár dnů zbývá do 
uzavření nominace na 
cenu Sportovec roku 
2019. Toto ocenění 
každoročně vyhlašu-
je město Otrokovice. 
Lidé mohou do 2. pro-
since posílat návrhy  
v kategoriích: nejú-
spěšnější sportovec, 
nejúspěšnější sporto-
vec do 18 let, spor-

tovec veterán, handi-
capovaný sportovec, 
sportovní kolektiv, 
trenér. Zvláštním oce-
něním bude také cena 
za celoživotní práci  
a dlouholetý přínos 
pro otrokovický sport. 
Nominační formulá-
ře jsou k dispozici na 
webu: www. otroko-
vice.cz.  (šar)

na výběr.�Dospělí� si�mohli� zvolit,� zda�
poběží�5,�nebo�10�kilometrů.�
 Foto: david zEnTRICH

nadějné. nejlépe�hodnocené�týmy�byly�za�své�výkony�patřičně�odměněny.

S úsměvem. Porota�hodnotí�také�výraz�
dívek.  Snímky: Šárka ŠaRManOVÁ

nominujte sportovce roku
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