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Navzdory koronavirové pan-
demii se na otrokovickém ná-
městí 3. května i letos rozsvítí 
vánoční strom. Vedení města 
se společně s Otrokovickou 
BESEDOU shodly na tom, že  
o tuto oblíbenou akci naše 
obyvatele nepřipraví.  Letos ale 
nebude spojena s kulturním 
programem. Pokud to však 
epidemiologická situace dovolí, 
připravuje město společně s BE-
SEDOU pro své obyvatele jedno 
překvapení. A to umělé kluziště.

Krásná předvánoční akce, na kte-
rou se každý rok těší stovky lidí. Se-
jít se na náměstí, dát si punč nebo 
svařené víno a společně pak rozsvítit 
vánoční strom. Letošní rok však vše 
změnil.  „Bohužel současná epide-
miologická situace nám nedovolí se 
opět společně potkat v prostoru ná-
městí a  užít si  začínající adventní čas. 
Nicméně nechceme, aby lidé o tuto 
krásnou chvíli úplně přišli, a tak jsme 
se rozhodli, že rozsvícení vánočního 
stromu bude, ale v jiném duchu, než 
bylo doposud zvykem,“ sdělil Filip 
Pastuszek, jednatel Otrokovické BE-
SEDY,  která tuto akci každoročně 
pořádá. 

V plánu je několik variant, jednou z 
nich je on-line přenos, kdy by lidé tuto 
událost mohli sledovat prostřednic-
tvím internetu ze svého domova. 
„Záleží na tom, zda bude prodlou-
žen nouzový stav a jaká další opat-
ření stanoví vláda. Nejpozději však 
24. listopadu budou na webových 
stránkách města Otrokovice i BESE-
DY zveřejněny podrobné informace 
k celé akci,“ vysvětlil jednatel BESEDY.

Jednou z dalších změn bude také 
umístění vánočního stromu. Ten již 
nebude stát tradičně uprostřed ná-
městí, ale o pár metrů dál, vedle Otro-

kovické 
BESEDY. 
„ T a m 
byla již 
před dva-
ceti lety za-
sazena za tímto 
účelem jedle 
kavkazská. A pro-
tože už vyrostla, bude mít  
i město Otrokovice, stejně jako na-
příklad Zlín, vlastní rostlý vánoční 
strom,“ vysvětlil jednatel Tech-
nických služeb Otrokovice Vladi-
mír Plšek.  Pracovníci  technických 
služeb již před pár týdny kolem 
stromu ořezali keře, osadili plo-
chu trávou a instalovali oplocení.  
„V nejbližších dnech nazdobíme 
jak strom, tak postupně in-
stalujeme také vánoční 
osvětlení ve městě  
a další výzdobu. Ta 
bude prakticky stejná 
jako loni. Novinkou 
letos bude na-
svícení sku-
pinek lis-
tnatých 
stromů, 
které se 
nacházejí přímo před BESEDOU,“ 
doplnil ještě Vladimír Plšek.

Otrokovické náměstí ale nezů-
stane úplně tak prázdné. Od 28. lis-
topadu se na tomto místě obnoví 
prodej vánočních stromků. Ten 
zajistí lokální pěstitel, který bude 
nabízet smrk, borovici či jedli nebo 

chvojí. Prodej stromků potrvá až do  
22. prosince. 

Dalším milým překvapením by 
mělo být adventní bruslení. Přímo 
uprostřed náměstí 3. května firma 
nainstaluje umělé kluziště o rozlo-
ze 10 x 20 metrů, na němž si budou 
moci zdarma zabruslit lidé všech 
věkových kategorií. „Naší snahou 

je prostor před BESEDOU v advent-
ním čase oživit. Bruslením chceme 
udělat radost především dětem. 
Doufám, že koronavirová epidemie 
oslabí a my se budeme moct opět 
vrátit do normálního, běžného života  
a prožít adventní čas a vánoční svátky 
v klidu, pohodě, v kruhu rodinném 
a s přáteli. Pevně věřím, že se nám 
podaří plánované akce uskutečnit  
a tím alespoň trochu obyvatele naše-
ho města potěšit a vrátit nám všem 
optimismus a elán do života,“  sdělila 
starostka města Hana Večerková.

Pokud půjde vše podle plánu, 
bude kluziště otevřeno od 4. prosin-
ce až do 4. ledna. „Nicméně vše se 
bude odvíjet od aktuálních vládních 
nařízení. Je tedy možné, že se termín 
jeho otevření posune. Proto prosím 
sledujte webové stránky města 
i BESEDY, kde pravidelně aktua-
lizujeme všechy informace kolem 
připravovaných akcí,“ doplnil Filip 
Pastuszek. 

Kromě rozsvícení stromu byli ob-
čané zvyklí také na charitativní akci 
Otrokovice pomáhají potřebným. 
Lidé mohli přispět koupí svařeného 
vína či punče na veřejnou sbírku, jejíž 
výtěžek se rozdělil mezi charitativní 
organizace. Jenom loni se  podařilo 
vybrat 371 tisíc korun. „Kvůli aktuální 
situaci nebude možné letos přispívat 
formou stánkového prodeje, nicmé-
ně město má pro tento účel zřízené 
speciální konto, kam mohou své fi-
nanční dary zasílat nejenom sponzo-
ři, ale také samotná veřejnost. Chari-
tativní akce tak bude probíhat i letos, 
ale pouze touto formou,“ vysvětlila 
tajemnice otrokovického městského 
úřadu Radana Zenáhlíková. 

Číslo účtu, kam mohou lidé  
i sponzoři posílat své finanční dary, 
je: 35-122921/0100.

 Šárka Šarmanová

Letos bude poprvé na náměstí živý vánoční strom,
o jeho slavnostní rozsvícení obyvatelé Otrokovic nepřijdou
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OtrOkOvické nOviny

Pietní akt musel být bez veřejnosti

Vážení čtenáři, 
Městský úřad Otrokovice byl  

v letošním ročníku soutěže Přívětivý 
úřad oceněn jako druhý nejpřívětivější  
v kraji. Tuto soutěž v kategorii obcí 
s rozšířenou působností již pátý rok 
vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR.

Přívětivý úřad je soutěží, kterou 
ministerstvo propaguje moderní  
a kvalitní služby městských úřadů. 
Letos se jí účastnilo 142 úřadů obcí 
s rozšířenou působností a městských 
částí Prahy, které vyplnily online do-
tazník.

Soutěž hodnotila několik kategorií 
v přívětivosti městských úřadů. První 
z nich byla přístupnost. Náš úřad je 
otevřen každý den v týdnu, pouze pro 
některé dny je potřeba se objednat. 
Důvodem toho je, aby měl občan 
jistotu, že se mu v jiný než klasický 
úřední den bude mít čas někdo vě-
novat. Na našem úřadě je již několik 
let samozřejmostí, že na agendy, jako 
jsou vyřízení občanského průkazu, 
cestovního pasu nebo řidičského 
průkazu, nabízíme možnost online 
objednání na konkrétní termín, čímž 
zkracujeme dobu vyřízení a odbou-
ráváme čekání. 

Musím podotknout, že i v době 

nouzového stavu jsme se snažili  
a snažíme odbavit všechny ob-
jednané klienty. Samozřejmě za do-
držení všech současných opatření. 
Zároveň je vhodné připomenout, 
že úřad již po několik let pro některé 
agendy provozuje tzv. Pojízdný úřad. 
To znamená, že v některých přípa-
dech nemusí klient na úřad, ale úřad 
přijede za ním. 

Dalším kritériem soutěže byla  ko-
munikace směrem k veřejnosti. Měst-
ský úřad se snaží s klienty a veřejností 
komunikovat všemi dostupnými 
prostředky, tedy prostřednictvím 
webových stránek, Otrokovických 
novin, sociálních sítí, ale také 
např. díky systému informačních  
a krizových SMS. Samozřejmostí jsou 
také nové aplikace, kterými se snaží-
me o další komunikační kanál.

Výše uvedené je možné shrnout 
tak, že město Otrokovice se snaží 
otevřít radnici co nejvíce občanům  
a nabídnout jim nadstandardní služ-
by.  Ocenění je výsledkem vedení města 
a všech zaměstnanců, kteří se podí-
lejí na vytváření moderního úřadu  
a snaží se zlepšovat služby pro obča-
ny.  Radana Zenáhlíková, 

 tajemnice MěÚ  Otrokovice

Úvodní slovo

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Zlín 97.5 FM | R-ZLIN

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz

věnce. Ve středu 28. října to bylo 102 let, kdy došlo k  přelomového  bodu v dějinách 
našeho státu – vzniku Československa. Ten den si v Otrokovicích připomněli zástupci 
vedení města tichou vzpomínkou a položením věnců k pomníku padlých v 1. světové 
válce, a to v centru města i v Kvítkovicích. Z důvodu vládních nařízení se uskutečnila 
pouze tichá vzpomínka. Té se zúčastnila  otrokovická starostka Hana Večerková společně 
s místostarostou Petrem Ťopkem.  red, snímky: Šárka Šarmanová
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nový městský kalendář pro rok 2021 je věnovaný otrokovickému sportu

OtrOkOvické nOviny

na testy na covid-19 mohou lidé i na polikliniku
Od 16. listopadu mohou všichni 
obyvatelé Otrokovic, kteří mají 
vystavenou e-žádanku od svého 
lékaře nebo hygienické stani-
ce, přijít na odběry pro zjištění 
Covid-19 na Městskou polikliniku. 
Tuto možnost vyjednalo vedení 
města se společností Vaše labo-
ratoř. Ta doposud prováděla testy 
jenom pro samoplátce.

 „Uvědomili jsme si, že jsou 
mezi námi i občané, kteří nemají 
koho požádat, aby je do zlínské 
nemocnice na odběry zavezl 
a cestování hromadnou dopravou 
není také v této době žádoucí. Od 
výše uvedeného data mohou ti, 
kteří mají vystavenou e-žádanku 
na testy a kterým jejich věk a stav 
neumožňuje zajet na odběrové 
místo do Zlína, využít službu na 
poliklinice,“ vysvětlil místosta-

rosta  Ondřej Wilczynski, který se 
společností Vaše laboratoře tuto 
možnost vyjednal.

Pro tyto odběry vyčlenila labo-
ratoř dva dny v týdnu, a to úterý  
a středu.   Na odběry je však nutné 
se předem telefonicky objednat,  
a to v pracovní dny od 9 do 11 
hodin na čísle: 739 408 931.  „Žádá-
me objednané klienty na odběry 
covid-19, aby chodili pokud možno 
přesně na stanovený čas. Důvodem 
je, aby se co nejméně potkávali  
s ostatními návštěvníky polikli-
niky,“ podotkl jednatel Městské 
polikliniky Otrokovice Pavel Javo-
ra.

Výsledky testu, který se prová-
dí formou výtěru z nosohltanu, 
klienti obdrží formou SMS zprávy  
a písemně od indikujícího lékaře.
 (pas)

Tradice  pokračuje. Stejně jako 
v předchozích letech před-
staví i letos Otrokovice nový 
kalendář pro rok 2021. Ten 
tentokrát představuje sport  
a sportovní organizace pů-
sobící na území města. Jeho 
slavnostní křest se uskuteční 
30. listopadu.

Nový městský kalendář bude 
opravdu jedinečný. Každý měsíc 
je totiž věnován sportu nebo vý-
znamné sportovní události, která 
se tradičně odehrává na území 
Otrokovic. Lidé v něm naleznou 
například fotografie veslařského 
oddílu, atletického klubu TJ Jis-
kra, florbalistů, ale také snímky  
z tradičních a oblíbených akcí,  
jako je Memoriál MUDr. Podmo-
líka, Tříkrálový běh či Moraviaman 
a další. „Obyvatelé našeho města 
mají ke sportu velice blízko. Věnu-
jí se mu všechny věkové katego-

rie, ať už na profesionální, nebo 
amatérské úrovni. Sport je prostě 
součástí života všech obyvatel na-
šeho města, a  proto jej radnice vý-
znamně podporuje. Nový kalendář 

je tedy o oslavě sportu, pohybu  
a energie. Věřím, že se všem bude 
líbit,“ zhodnotila starostka města 
Hana Večerková.

Bývá zvykem, že křest nového 

městského kalendáře se odehrává 
v rámci zahájení Otrokovického 
výtvarného salonu. Ten letošní, již  
14. ročník, je zatím plánovaný na  
30. listopadu. „Nicméně vše bude 
podmíněno aktuální epidemiolo-
gickou situací a vládními nařízení-
mi. Podrobné informace k vernisáži 
i křtu kalendáře zveřejníme nejpoz-
ději 24. listopadu na webových 
stránkách města i Otrokovické 
BESEDY,“ upřesnil Filip Pastuszek, 
jednatel Otrokovické BESEDY, kte-
rá je letos poprvé vydavatelem 
kalendáře. 

Nový kalendář pro rok 2021 si 
budou moci lidé od prosince za-
koupit v Turistickém a informačním 
centru. „Pokud jej nebude možné  
do té doby otevřít, zřídíme dočasné 
detašované pracoviště v budově 
městského úřadu. Tam bude kalen-
dář k dostání,“  vysvětlil jednatel 
Otrokovické BESEDY.
 Šárka Šarmanová

Stejně jako na jaře mohou se  
i nyní senioři nebo lidé, kteří jsou  
v karanténě, obracet na pracovníky 
sociálního odboru města s žá-
dostí o pomoc s vyzvednutním 
potřebných léků či se zajištěním 
dalších nezbytných úkonů. 

Kromě této pomoci město vy-
jednalo všem otrokovickým senio-
rům i jiným občanům z rizikových 
skupin, kteří při současné epidemi-
ologické situaci mají obavy chodit 
do obchodů,  možnost bezplatně si 
objednat nákup potravin, který jim 
bude rovněž bezplatně dovezen až 
do domu.

Tuto možnost nabízí prodejna 
potravin ENAPO sídlící na Baťově. 

Přímé objednávky je možné učinit 
u vedoucí obchodu paní Zpěvá-
kové, a to prostřednictvím telefo-
nu: 603 562 165.

S dalšími žádostmi o pomoc se 
mohou obyvatelé města obrátit 
přímo na příslušné pracovníky so-
ciálního odboru městského úřadu. 
Kontakty jsou k dispozici na webu 
města Otrokovice nebo v přímém 
odkazu, který naleznete pomocí 
QR kódu  zde:  (pas)

Přibližně sedm měsíců by měla 
trvat výstavba nového skateparku 
na Trávníkách. Nový areál se buduje  
za dětským dopravním hřištěm. 
Skatepark bude sloužit ke sportu  
a relaxaci široké veřejnosti. Stát bude 
přibližně 6,7 milionu korun.

„Jelikož se se stavbou začíná 
na podzim, není jisté, zda klima-
tické podmínky dovolí stavět ne-
přetržitě. Pokud počasí zabrání 
plánovanému harmonogramu 
prací v souladu s technologický-
mi postupy a technickými před-
pisy, budou se muset práce na 
nezbytně nutnou dobu přerušit,  
a tím by se prodloužila sedmiměsíční 
doba výstavby,“ upozornil Erik Štábl 
z odboru rozvoje města.

Celý prostor je nazván Free-time 
zóna Otrokovice-Trávníky. Nyní jde 
o první etapu výstavby skateparku. 
„Ten není určen jen pro jízdu na 
skateboardu, ale i na kole typu bmx  
a koloběžkách,“ upřesnil Erik Štábl. 
V dalších etapách vznikne hřiště pro 
parkour (cvičení těla) a pump-track, 
tj. terénní cyklistická dráha. Celý 
prostor tak bude dotvářet víceúče-
lový sportovní areál. 

„Na základě průzkumu v rám-
ci přípravy plánu rozvoje sportu 
v Otrokovicích jsme zareagova-
li na prosby dětí, mládeže, ale  
i dospělých, kteří by freetimeové 
hřiště uvítali. Myslím, že skatepark  
a další plánované sportoviště 
vhodně doplní nabídku sportovních 
aktivit v našem městě. Věřím, že bu-
dou hojně navštěvovány,“ uvedla 
starostka města Hana Večerková.
 (pas)

Za rok. Měsíc listopad je v kalendáři věnován tradiční akci Memoriál MUDr. Josefa 
Podmolíka.  Foto: archiv Otrokovická BESEDA

na trávníkách začala 
stavba skateparku

Senioři mohou požádat o dovoz nákupu zdarma

Po rezignaci dosavadní členky ot-
rokovického zastupitelstva Evy 
Pšenčíkové (Nový Impuls) složila 
na listopadovém zasedání slib 
Zdeňka Mičutková ze stejné po-
litické strany. Její mandát zastu-
pitelky města Otrokovice vznikl  
6. listopadu a trvat bude do konce 
funkčního období. Otrokovické 
zastupitelstvo má 23 členů.

Podle zákona o volbách do za-
stupitelstev obcí, uprázdní-li se 
mandát v zastupitelstvu obce, 
nastupuje za člena tohoto za-
stupitelstva náhradník z kandi-
dátní listiny téže volební strany 
v pořadí stanoveném dle zákona 
při zjišťování výsledků voleb do 
zastupitelstva obce, a to dnem 
následujícím po dni, kdy došlo  
k zániku mandátu.  (pas)

Zastupitelstvo  
má novou členku

Více než dva miliony korun in-
vestovalo město Otrokovice do 
rekonstrukce centrální části plo-
chy kvítkovického hřbitova, která je 
již hotova. Původní uspořádání se 
středovým travnatým pásem a ve-
řejným osvětlením bylo zachováno 
a zrekonstruováno. Asfaltová plo-
cha byla nahrazena betonovou 
dlažbou, travnatý pás štěrkovým 
trvalkovým záhonem s betonový-
mi segmenty. Na okraji trvalkové-
ho záhonu jsou designové lavičky.   
V plánu je také úprava prostor 
před hřbitovem, kde budou nové 
chodníky, zvětší se počet parkova-
cích míst a upravena bude také za-
stávka MHD. (red)

rekonstrukce vstupní 
části hřbitova je hotova



OtrOkOvické nOviny

Stejně jako v letošním roce, tak  
i v tom příštím ocení město vý-
znamné sportovce, kteří reprezen-
tovali v roce 2020 město Otrokovi-
ce. Do jejich nominace se může 
znovu zapojit také veřejnost. 

Návrhy na ocenění mohou lidé 
opět zasílat Odboru školství a kul-
tury Městského úřadu Otrokovice. 
Nominační formuláře jsou k dispo-
zici na webových stránkách města 
www.otrokovice.cz, odbor škol-
ství a kultury, v sekci formuláře, 
případně na podatelně městské-
ho úřadu nebo na Odboru škol-
ství a kultury Městského úřadu 
Otrokovice. 

Oceňování probíhá jako kaž-
doročně v kategoriích:
• nejúspěšnější sportovec města       
(kategorie dospělých)
• nejúspěšnější sportovec dětí  
a mládeže (sportovci do 18 let 
věku k 31. prosinci daného kalen-
dářního roku)
• nejúspěšnější sportovec veterán 
(ocenění za úspěchy získané ve 
veteránské kategorii)
• nejúspěšnější handicapovaný 

sportovec
• nejúspěšnější sportovní kolektiv
• nejúspěšnější trenér
•cena za celoživotní práci  
a dlouholetý přínos pro otro-
kovický sport.

Do hodnocení jsou zařazeni 
sportovci, kteří jsou členy spor-
tovní organizace (klubu) se síd-
lem v Otrokovicích, dále sportovci  
s trvalým pobytem v Otrokovicích 
a trenéři vykonávající trenérskou 
činnost na území Otrokovic. 

Adresa pro zasílání návrhů: 
Městský úřad Otrokovice
odbor školství a kultury

nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

kontaktní osoba pro případné 
dotazy: 
Mgr. Barbora Šopíková, 
tel. 577 680 103, 
e-mail: sopikova@muotrokovice.
cz
Uzávěrka návrhů je do 6. ledna 
2021, rozhoduje poštovní po-
dání.
 Barbora Šopíková,
 vedoucí odboru školství a kultury

Lidé mohou nominovat nejlepší sportovce města

VÁNOČNÍ
STROMKY BAČA
z podhůří Hostýnských vrchů
Najdete nás:
Otrokovice –   náměstí 3. května 

naproti obchodu Billa 
zahájení termínu prodeje - 28. 11.

www.vanocnistromkybaca.cz

Mateřská škola Otrokovice 
se ocitla v tíživé situaci. Část 
zaměstnanců musela zůstat 
s dětmi doma na ošetřovném, 
další se ocitli v karanténě. 
Aby bylo fungování školky 
zachováno, nabídli svou po-
mocnou ruku nejenom studen-
ti zlínské UTB, ale také pra-
covníci otrokovické radnice. 

Město Otrokovice zřizuje ma-
teřskou školu, která má na území 
města sedm odloučených pra-
covišť. S velkým vypětím se zatím 
daří zajistit provoz předškolních 
zařízení. „Ve školce se mění situa-
ce ze dne na den. Řada pracovnic 
mateřské školy musela po uzavření 
škol zůstat doma s vlastními dět-
mi, k tomu se postupně přidávají 
nařízené karantény,“ vysvětlila ře-
ditelka Mateřské školy Otrokovice 
Magda Zycháčková.

 Se zajištěním provozu nabíd-
li školce svou pomocnou ruku 
nejenom jiní pedagogové, ale také 
celá řada dobrovolníků z řad stu-
dentů i  zaměstnanců zřizovatele. 
„Ti všichni nám pomáhali nejenom 
s úklidovými pracemi, ale i s další-
mi činnostmi, které jsou potřeba 
k zajištění chodu školky.  Za tuto 
pomoc jsme jim  moc vděční  
a touto cestou bych jim také 
ráda poděkovala,“ vzkázala Mag-

da Zycháčková. Přesto i nadále 
prosí, aby zejména  maminky  
a tatínci na rodičovské dovo-
lené a ti, kteří čerpají ošetřovné 
na další děti, i rodiče, kteří 
mají možnost vykonávat práci  
z domu, v současné době děti do 
školek neposílali. 

A k této prosbě se také při-
pojuje  i vedení města jakož-
to zřizovatel mateřské školky. 
„Prioritou je udržet školku  
v provozu pro děti rodičů, kteří do 
práce musejí. Navíc díky tomu  bu-
deme alespoň částečně eliminovat 
i riziko dalších nákaz, dalších naři-
zovaných karantén a s tím souvi-
sející i testování malých dětí, která 
jsou pro ně nepříjemná,“ vysvětlila 
starostka města Otrokovice Hana 
Večerková.

Dětem, které plní povinné 
předškolní vzdělávání a jsou 
doma, školka posílá materiály pro 
distanční výuku tak, aby docházelo 
k plnění povinného předškolního 
vzdělávání. „Děkujeme všem ro-
dičům, kteří nám takto vycházejí 
vstříc. Víme, že celá situace není 
jednoduchá, ale pevně věřím, že se  
obrátí k lepšímu. Již příští měsíc nás 
čekají vánoční prázdniny a po nich, 
doufám,  pojedeme opět naplno,“ 
věří ředitelka školky. 

 Šárka Šarmanová

Práce na stavbě jihovýchodní části 
obchvatu má za sebou další fázi.  
Dělníkům se na konci října podaři-
lo s předstihem dokončit stavbu 
dálničního nadjezdu, kvůli němuž 
byla bezmála pět měsíců uzavře-
na pohořelická křižovatka. Ta je tak 
nyní opět v provozu.  Naopak byla 
natrvalo uzavřena ulice Dr. Beneše 
v Napajedlích. 

Řidiči si konečně mohli oddech-
nout. Od začátku listopadu mohou 
opět využívat pohořelickou kři-
žovatku, díky níž si mohli zkrátit ces-
tu do Napajedel či zpět a vyhnout se 
tak přetížené kvítkovické křižovatce. 
„Důvodem uzavírky pohořelické kři-
žovatky byla výstavba dálničního 
nadjezdu nad budovaným jižním 
obchvatem Otrokovic, který je 
nyní ve fázi dokončovacích prací 
a terénních úprav,“ sdělil zástup-
ce správce stavby ŘSD Zlín Pavel 
Dvořák.

Současná odbočka z ulice Dr. 
Beneše v Napajedlích na silnici 

I/55 zůstane navždy uzavřena. Po 
dokončení stavby JV obchvatu Ot-
rokovic v roce 2021 budou řidiči 
využívat nově zbudovanou rampu 
na dálnici D55 z ulice Dr. Beneše, 
kterou se napojí jak na dálniční ob-
chvat, tak na silnici I/55. Sjezd na 
komunikaci I/55 bude v podobě 
kruhového objezdu vybudován na 
úrovni čerpací stanice OMV. Do té 
doby budou motoristé mířící do 
severní části Napajedel jezdit po 
komunikaci III/4973.  

„Do konce roku budeme ještě  
v rámci stavby JV obchvatu Ot-
rokovic provádět pokládku kon-
strukčních vrstev dálnice, dokončí-
me opěrnou zeď v prostoru styku 
ulice Dr. Beneše a I/55 a budeme 
pokračovat v realizaci výstavby 
dálničních mostů,“ doplnil Dvořák. 
Jihovýchodní obchvat Otrokovic 
bude dlouhý 3,1 kilometru, hotový 
by měl být příští rok. Náklady na 
celou stavbu přesáhnou částku 710 
milionů korun bez DPH.  (šar)

 
PLynOSErviS - SrnEc

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

Tel.: 604 988 815 Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Jihovýchodní obchvat má hotovou další část

Podle plánu. Po nové části obchvatu, která bude dlouhá 3,1 kilometru, se 
budou moci řidiči projet již v příštím roce. Foto: archiv ŘSD

Do mateřské školky vyrazili pomáhat 
také pracovníci radnice
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Marii bylo 19 let  a Josefu 
Kujanovi 22 let, když si spolu 
řekli své „ANO“.  Od té doby 
uplynulo již 75 let. Ano, čtete 
správně. Opravdu tři čtvrtě 
století. Manželé Kujanovi z Ot-
rokovic letos oslavili nebeskou 
nebo také korunovační svat-
bu a stali se tak nejstarším 
manželským párem v České 
republice. A recept na jejich 
společné štěstí? Hlavně tole-
rance a porozumění.

Oba manželé jsou původem  
z jiného koutu republiky. Josef (97) 
se narodil v malé podkrkonošské 
vesničce Bzí, Marie (94) v Kosticích 
nedaleko Lanžhota. Jejich cesty 
spojil Jan A. Baťa. „Když mi bylo 
patnáct let, viděl jsem s kamarády  
Baťu v jednom časopise. Kaž-
dý jsme namalovali jeho portrét  
a poslali mu je s tím, že bychom 
chtěli do jeho školy práce. Odepsal 
nám, že sice moc malovat neumí-
me, ale že můžeme kdykoliv při-
jet a budeme přijati,“ pousmál se 
Josef Kujan. A tak se octil ve Zlíně. 
Jeho snem bylo pracovat v kance-
láři, což se mu splnilo. Postupem 
času se vypracoval až na pozici 
vedoucího  účtárny. Baťovým zá-
vodům, později Svitu, byl věrný 
až do důchodu, dokonce i dlouho  
v něm.  Ještě do svých 80 let vypo-
máhal v koželužnách. 

Marie měla podobný osud. Když 
jí bylo 10 let, její rodina se odstě-
hovala do Otrokovic, protože 

otec získal místo u Baťů. A později  
i ona sama pak v závodech začala 
pracovat. A právě zde se seznámi-
la s Josefem. „Potkávali jsme se  
v jídelně. Z mé strany to byla láska 
na první pohled. Na první rande mě 
ale pozval on. Šli  jsme na procházku 
na kopec Trestný. Tam jsme seděli  
a povídali si,“ vzpomínala paní 
Marie.

Svůj svazek stvrdili až po pěti 
letech. Za rok poté se jim narodil 
syn Josef a za další čtyři roky dcera 
Jitka. „Manžel mi s oběma dětmi 
pomáhal už od jejich narození,“ 
pochvalovala si paní Marie.  Dnes 
mají Josef s Marií čtyři vnuky, osm 
pravnuků a dva prapravnuky, kteří 
je navštěvují. 

Jak se dá vůbec tolik let vydržet  
ve šťastném manželství?  „Není 
to nic těžkého. Samozřejmě že 

jsme se občas pohádali, ale vždy 
jsme to dokázali vyřešit. Důleži-
té totiž je, aby si lidé opravdu 
vzájemně porozuměli a uměli se 
tolerovat,“ podotkla paní Marie. 
„Je otázka, kdo vlastně s kým vy-
držel, jestli ona se mnou, nebo já  
s ní. Ale asi spíš ona se mnou,“ 
zasmál se pan Josef. Ten je i přes 
svůj vysoký věk stále velice aktivní. 
Každé ráno nevynechá svou oblí-
benou ranní rozvičku i procházky 
do přírody, denně si dopřeje i osm 
šálků kávy.

Jeho největším koníčkem jsou 
šachy, které naučil hrát celou svou 
rodinu. „V roce 1943 jsem hrál si-
multánku proti slavnému mistru 
světa Alexandru Aljechinovi,“ 
pochlubil se Josef. Další jeho vášní 
je  fotbal. „Jsem fanda Sparty. Vnuci 
se mnou jezdí i do Prahy na zápa-

sy, naposledy  vloni a mám z toho 
krásnou fotografii s hráči,“ ukazoval 
Josef jeden ze snímků. 

Pan Josef je navíc držitelem 
jednoho rekordu. Ve svých 88 letech 
byl nejstarším řidičem v republice  
a zapsal se tak do České knihy re-
kordů. „Jezdil jsem do svých dvaa-
devadesáti let. Pak mě však zradilo 
auto,“ vysvětlil Josef Kujan.

Kromě svých koníčků se stará 
prakticky o celou domácnost. Sám 
uklízí, obstarává nákupy a pomá-
há své manželce s každodenními 
činnostmi. „Před pár lety mě zradi-
lo zdraví. Jožka o mě pečoval místo 
zdravotní sestry. Díky němu se nyní 
pohybuji s chodítkem, ale bez jeho 
pomoci bych tu nebyla,“ vysvět-
lila paní Marie. Pro Josefa je však 
něco takového naprostou samo-
zřejmostí. Sám prý svou manželku 
ještě motivuje pro další rehabilita-
ci. „Chceme se totiž dožít stovky,“ 
směje se Josef Kujan.

A jak oba hodnotí svůj společný 
život? „Máme krásné manželství  
a pořád si máme co říct. Manžel 
je hrozně hodný a chytrý a moc 
si ho vážím. Je to výjimečný 
člověk. Bez něj bych ani ne-
chtěla žít,“ zadívala se Marie 
láskyplně na Josefa se slzami  
v očích. Dodnes ještě dodržují 
krásný rituál, který by měly prak-
tikovat všechny manželské páry. 
„Pusa na dobrou noc. Já bych bez 
ní neusnula,“ dodala Marie.  

 Šárka Šarmanová

Český rekord: 75 let manželství oslavili manželé kujanovi z Otrokovic

Spolu. Marie a Josef žijí spolu 75 let v krásném a láskyplném vztahu.  
 Foto: Šárka  Šarmanová
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SPOLEČEnSkÁ krOnikA

Dne 13. října uplynul 1. rok, kdy nás navždy opustil můj 
manžel František kUČErA. S láskou v srdci vzpomínají 
manželka Drahomíra s dcerami, vnuky a pravnučkou.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova  
a starosti,zachováme v srdci pocit neskonalé vděčnosti. Co 
vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžeme dát? Hrst krásných 
květů naposled a pak v mysli vzpomínat. Dne 18. října 2020 
navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček, pan Antonín MOrÁvEk ve věku 85 let a už se k nám domů 
nikdy nevrátí. Milovali jsme ho a on miloval nás. Prosíme o zapálení svíčky 
a tichou vzpomínku na dobrého člověka. Vzpomínejte na něj s úctou  
a láskou. Navždy zůstáváš v nás. Manželka Jarmila, syn Pavel, dcera Hana, 
vnoučata a pravnoučátka a široká rodina

V měsíci listopadu by se dožila 95 let naše 
milovaná maminka, paní Františka krČkOvÁ 
a v měsíci prosinci si připomeneme již 9. výročí  
úmrtí našeho drahého tatínka, pana Františka 
krČkA. Za tichou vzpomínku děkují dcery 

Věra a Zdenka s rodinami. 

Dne 5. listopadu jsme vzpomenuli 2. výročí 
úmrtí mé maminky, babičky, paní Anežky 
kOPEcké. Dne 3. prosince si připomeneme 
10. výročí úmrtí mého tatínka a dědečka, pana 
Stanislava kOPEckéhO. S láskou vzpomíná 

syn Petr s rodinou a celá rodina Kopecká. Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku.

Zapalte svíce, kdo jste ho znali, vzpomeňte na krásné chvíle, 
které jsme s ním prožívali. Dne 12. listopadu by se dožil 70 let 
a 2. prosince uplyne dlouhých 5 let, kdy nás navždy opustil 
pan Leopold LÁník. Stále vzpomínají na chvíle s Tebou 
manželka Libuše a synové Martin a Dušan s rodinami. 

Být viděn je touhou duchů a nebýt zapomenut je touhou 
mrtvých. Dne 18. listopadu uplynulo 7 smutných let od 
chvíle, co nás navždy opustil pan kArEL SUchOMEL. Kdo 
jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku při zapálené 
svíčce. Nikdy na něj nezapomeneme a upřímně děkujeme 

všem, kteří vzpomínají s námi. Eva Dalecká a Radka Švendová

Koho máme v srdci, ten v srdci zůstává. Dne 18. listopadu uply-
nuly dva roky, kdy nás opustila paní Ladislava FiLíPkOvÁ. 
S láskou a úctou stále vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 19. listopadu uplynulo 6 let, kdy nás navždy opustil 
manžel a tatínek, pan Jiří kAŠPÁrEk. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka a děti.

Dne 19. listopadu uplynulo  10 let od úmrtí pana Svatopluka 
kLhůFkA. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.  
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 19. listopadu jsme vzpomenuli nedožité 95. narozeniny 
naší maminky, babičky a prababičky, paní věry SOMrOvé. 
Dne 12. srpna uběhly čtyři roky od jejího úmrtí. Nikdy ne-
zapomeneme. Dcery Jitka a Svatava s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo jste ji znali, za tichou vzpomínku.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom 
Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Dnes, 20. listopadu, uplynulo 
už 5 let od doby, kdy nás navždy opustil můj manžel, 
pan Jindřich nEvAŘiL. S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami. Kdo jste jej znali, věnujte mu 

tichou vzpomínku spolu s námi. Děkujeme.

Dne 21. listopadu uplyne 4. rok, co odešel od všech, které 
měl rád, náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Alois 
BrÁZDiL. Vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcera 
a syn s rodinami.

Dne 28. listopadu uplyne 8 let, co navždy odešel náš taťka, 
dědeček, strýc, kamarád Jaromír LOBODÁSS.  Všem, co jste 
taťku znali, děkuji za tichou vzpomínku. Zapálit svíčku může-
te na hřbitově v kolumbáriu Kvítkovice, kde nyní odpočívá.

Kdo v srdcích žije – neumírá. Dne 1. prosince uplynou dva 
smutné roky, co nás opustil pan václav PODEŠvA. S velkou 
láskou a úctou vzpomíná manželka Blažena a synové Václav, 
Roman a dcera Monika s rodinami.

Dne 1. prosince by se dožil 80 let náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan JArOSLAv BiČAn. 14. února 2021 uplyne již 14 
let, kdy  nás navždy opustil. Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Anna, syn Jaroslav  a  dcera Kateřina s rodinami.

Dne 4. prosince uplyne dlouhých 15 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan Ladislav BrŠLicA. 
Stále vzpomínají synové Laďa, Hynek a Pavel s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

 

Dne 11. listopadu oslavila své životní jubileum 80 let paní věra  
JAvOrOvÁ, naše drahá maminka, babička a prababička. Atˇ lásku, zdraví, 
laskavost i moudrost máš a plnými doušky si všeho do dalších let krásně 
užíváš, Ti přejí synové Petr a Martin s rodinami.

Dne 7. listopadu oslavili 50 let společného života manželé Jindřiška  
a Milan OrLichOvi. K jejich zlaté svatbě jim přejí hodně zdraví, štěstí 
a lásky do dalších let dcery Martina a Lenka s rodinami.

BLAhOPŘÁní

UPOZOrnĚní! 
Do doby znovuotevření turistického a informačního centra 
je možné podklady do společenské kroniky zasílat jedině  
e-mailem: redakce@otrokovickenoviny.cz. Platba pouze 
převodem na účet.  
Společenská kronika:  základní cena za zveřejnění je 200  Kč 
vč. DPH/osoba v délce max. 4 řádků (400 Kč do 6 řádků nebo 
dvě jména, 6 a více řádků 600 Kč). 
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Město Otrokovice vyhlašuje výbě-
rové řízení na pronájem prostor 
sloužících k podnikání,  nacháze-
jících se v přízemí a 1. podzemním 
podlaží (suterénu) budovy č. p. 
1342, nám. 3. května, Otrokovice, 
která stojí na pozemku  parc. č. st. 
2554 v k. ú. Otrokovice, o celkové 
výměře 57,3 m2. 

Prostory umístěné v přízemí  
o celkové výměře 44,3 m2, k tomu 
je možno využít prostory umístěné 
v 1. podzemním podlaží o celkové 
výměře 13 m2 vhodné jako sklad (so-
ciální zařízení společné s ostatními 
uživateli  objektu). Prostory naposle-
dy sloužily k účelu nájmu jako realitní 
kancelář. Město Otrokovice vyhlašu-
je výběrové řízení za následujících 
podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od ledna 
2021 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  
a) za prostory umístěné v přízemí 
budovy minimálně 800 Kč/m2/rok 
(bez DPH)
b) za prostory umístěné v 1. 
podzemním podlaží budovy mi-
nimálně 300 Kč/m2/rok (bez DPH)
c) bude hrazeno měsíčně předem
d) nezahrnuje zálohy na služby spo-
jené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve 
své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za 
prostory umístěné v přízemí za m2/
rok a účel nájmu, 
b) navrhovanou výši nájemného za 
prostory umístěné v 1. podzemním 
podlaží za m2/rok a účel nájmu, 

c) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu  
z obchodního rejstříku,
d) doloží čestné prohlášení  
o bezdlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zřízeným 
a založeným organizacím  
a společnostem
e) kontaktní údaje (zejm. doručovací 
adresu, telefon, e-mail)
4. vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní pojiš-
ťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu neby-
tových prostor:
Nájemce před podepsáním ná-
jemní smlouvy uhradí pronají-
mateli kauci ve výši tříměsíčního 
nájemného a záloh na služby. Tato 
kauce bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně ná-
jem a služby s nájmem spojené  
a při ukončení nájemního vztahu, po 
vyrovnání všech závazků, bude tato 

kauce, případně její poměrná část, 
pronajímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení je  
1. 12. 2020 v 10 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje 
výběrová komise schválená Radou 
města Otrokovice (RMO), výsledek 
výběrového řízení schvaluje na 
neveřejné schůzi RMO.  Prohlídku 
předmětných prostor je nutné pře-
dem dohodnout na tel.: 577 680 175, 
případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne Eva Kadle-
číková  na tel. 577 680 176.
nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce  
s označením:
„Výběrové řízení nám. 3. května 
1342“
na adresu: 
Městský úřad Otrokovice 
náměstí 3. května 1340  
765 02  Otrokovice

Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

inZErcEvýběrová řízení na pronájem nebytových prostor

Město Otrokovice vyhlašuje 
výběrové řízení na pronájem 
prostor sloužících k podnikání,  
nacházejících se v přízemí 
domu č. p. 1161, ul. hlavní, 
Otrokovice, který je součás-
tí pozemku  parc. č. st. 472  
v k. ú. kvítkovice u Otrokovic,  
o celkové výměře 63 m2. Prosto-
ry jsou vhodné k užívání jako 
zdravotní ordinace, masáže, 
manikúra, kadeřnictví apod. 
Prostory naposledy sloužily  
k účelu nájmu jako ambulance 
rehabilitačního lékaře. 

Město Otrokovice vyhlašuje vý-
běrové řízení za následujících pod-
mínek:
1. doba nájmu: nejdříve od února 
2021 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  
a) minimálně 300 Kč/m2/rok (bez 
DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spo-
jené s užíváním prostor.

3. Účastník výběrového řízení ve 
své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za 
m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu  
z obchodního rejstříku,
c) doloží čestné prohlášení  
o bezdlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zřízeným  
a založeným organizacím  
a společnostem
d) kontaktní údaje (zejm. doručova-
cí adresu, telefon, e-mail)
4. vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní pojiš-
ťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu neby-
tových prostor:
Nájemce před podepsáním nájemní 
smlouvy uhradí pronajímateli kauci 
ve výši tříměsíčního nájemného a 
záloh na služby. Tato kauce bude 

použita v případě, že nájemce ne-
bude platit řádně nájem a služby  
s nájmem spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání 
všech závazků, bude tato kauce, 
případně její poměrná část, prona-
jímatelem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:   
5. 1. 2021 v 10 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje výbě-
rová komise schválená RMO, výsle-
dek výběrového řízení schvaluje na 
neveřejné schůzi RMO. Prohlídku 
předmětných prostor je nutné pře-
dem dohodnout, viz tel. kontakty 
uvedené výše.  
nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce  
s označením:
„Výběrové řízení ul. Hlavní 1161“
na adresu MÚ Otrokovice, viz před-
chozí inzerce.
Zadavatel si vyhrazuje právo vý-
běrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

Hledám osobního asistenta 
na občasnou víkendovou 
pomoc při ranní i večerní 

hygieně, případně 
i v průběhu dne (oběd, WC)

Jsem zcela nesamostatná, 
potřebuji kompletní pomoc 

při WC (přesuny). Vážím 40 kg, 
proto je k manipulaci nutná

 fyzicky zdatná osoba.

cena dle dohody

Lokalita: Otrokovice (Kvítkovice)

termín nástupu: ihned

E-mail: kristyna.katty@seznam.cz

Mob.: 773 950 606

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

• Až 1 500 Kč za váš autovrak
• Na místě vystavení protokolu 
   o ekologické likvidaci
• Doprava zdarma

Tel.: 608 749 219 
e-mail: mar1tin@centrum.cz
www. vrakoviste-trebetice.cz

ÚDržBÁŘSké PrÁcE vŠEhO 
DrUhU v OtrOkOvicích 

A OkOLí 
Opravy: voda, elektro, malířské, natě-
račské, zednické, podlahářské práce. 

Práce na zahradě atd.

hODinOvý MAnžEL

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

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice Vyplatíme vám
 až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Potvrzení ekologické likvidace
email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

Drahomír Plšek,

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

SErviS A MOntÁž
PLynOvých kOtLů

tel.: 777 052 866



OtrOkOvické nOviny

Když Otrokovické noviny uve-
řejnily pozvánku na 1. října 
na Sportovní den pro seniory,  
s určitými obavami jsme čeka-
li na účastníky. Přece jenom 
epidemiologická situace už 
nebyla příznivá. Naši cvičenci 
a cvičenky ale nezklamali. Při-
šlo jich odhadem více než 40.  

Úvodní hodina byla pro všechny 
společná. Všechny zahřála instruk-
torka ze Zlína Dana Červinková. Při-
pravila si svižné cvičení s vibračními 
kruhy – smovey a se všemi nacvičila 
i choreografii na populární melodii. 

Další lekce probíhaly ve skupi-
nách. První se věnovala instruk-
torka Magda Vaclová se cvičením 
na houpacím prknu – woudie. Toto 
cvičení je mezi seniory velmi oblí-
bené. Je zábavné, a přitom hodně 
zvyšuje kondici, rovnováhu a kon-
centraci. Na prkně se cvičí ve stoji,  
v lehu i v sedu, využívá se jako 
stupínek i výborná pomůcka na 
uvolnění páteře.  Druhá skupina 
se seznamovala s novým cvičením  
u nás na sokolovně – FitPainFree®. 

V oddílu Sportu pro všechny 
při TJ Jiskra Otrokovice se všech-
ny lektorky snaží přicházet stá-
le s novými cvičebními trendy, 
styly i náčiními. Netýká se to 

ovšem nějaké „módnosti“, ale 
vždy novinky vyhodnocujeme  
a čerpáme od odborníků s vě-
domím, abychom našim cvičen-
cům doporučily, jak pomoci od 
problémů s pohybovým apará-
tem. Dlouhá léta spolupracujeme 
s Centrem pohybu v Olomouci. 
A právě tam jsme se seznámily  
s unikátní metodou FitPainFree®  
a hlavně si ji vyzkoušely na vlastní 
pocity. Díky ní zmizely dlouholeté 

problémy i bolesti, uvolnily se klou-
by. Cviky jsou sice pro klienty velmi 
jednoduché, ale je třeba dodržet 
přesné provedení. Odstraní chybné 
pohybové návyky, zlepší pohyb-
livost ramen, páteře, kyčlí i kolen, 
odstraní či zmírní bolesti, díky nim 
začnou svaly pracovat správně. 

A protože nás tato metoda nad-
chla, rozhodly jsme se v ní zdoko-
nalit a absolvovaly školení ve 
větším rozsahu, a jsme tedy nyní 

„lektorky skupinových lekcí meto-
dy FitPainFree“. V novém školním 
roce jsme zařadily do rozvrhu  
3 hodiny, ale bohužel zákaz cvičení 
nám tuto aktivitu přerušil. 

Jsme rády, že jsme metodu před-
stavily alespoň na Sportovním dnu 
pro seniory. Věříme, že jsme všem 
zúčastněným i čtenářům Otro-
kovických novin připravily smyslu-
plnou nabídku cvičení, které uleví 
od bolestí, příp. je úplně odstraní. 

Součástí Sportovního dne pro 
seniory byla i beseda na téma Po-
hyb a artróza. Zdenka Kymlová si 
s účastníky povídala, jak s tímto 
onemocněním „zacházet“, jak ne-
propadat beznaději, jak je vhodný 
pohyb důležitý a jak vlastně všichni 
stárneme a artrotické změny se ne-
vyhýbají nikomu. 

Děkujeme všem zúčastněným za 
přízeň a věříme, že se opět v tělo-
cvičně sejdeme. Těšíme se na vás.
V závěru ještě připojíme podě-
kování sociálnímu odboru Zlín-
ského kraje, který nám poskytl 
finanční podporu pro cvičení se-
niorů. Mohly jsme si takto pořídit 
náčiní, které se při metodě FitPa-
inFree® používá – cvičební bloky  
a pásky.   Zdenka kymlová, 
 instruktorka zdravotní TV a lektorka

na sokolovně představili novinku: FitPainFree cvičení, které zbaví tělo bolesti

Pryč s bolestí. Lektorky na sokolovně přinášejí pravidelně novinky z oblasti 
cvičebních trendů. Jedním z nich je i FitPainFree.  Foto: tJ Sokol Otrokovice

Současná situace nám nedovoluje, 
abychom se společně setkáva-
li, proto jsme zahájili distanční 
výuku. Daří se nám s dětmi i ro-
diči spolupracovat ve většině vý-
tvarných, pohybových, tanečních, 
jazykových a hudebních kroužků. 
Velmi nás těší pozitivní zpětná 
vazba, za kterou děkujeme všem 
dětem i rodičům.

S veřejností komunikujeme 

prostřednictvím sociálních sítí, kde 
pro zpříjemnění těchto dnů chystá-
me drobné aktivity a pozdravy. Na 
městském úřadě v Otrokovicích si 
pak můžete prohlédnout výstavu 
fotek z Evropského týdne mobility. 

Pevně věříme, že se situace 
zlepší a my se zase budeme moct 
brzy sejít u nás, na DDM Sluníčko 
Otrokovice. kolektiv pracovníků 
 DDM Sluníčko

Naděje působí v Otrokovicích již 
šestým rokem. Věnujeme se za-
městnávání lidí s handicapem. Pů-
sobíme také na Uherskohradišťsku  
a ve Vsetíně. V Otrokovicích pracuje 
25 pracovníků, z toho 19 se zdravot-
ním handicapem.  Od začátku fungo-
vání organizace si nebývale vážíme 
podpory města Otrokovice, ať už for-
mou finanční, objednáváním našich 
služeb a také vstřícným jednáním. 

Je mnoho příležitostí, kde se 
můžete v Otrokovicích potkat s pra-
covníky Naděje, otrokovické o. p. s.. 
Zaměstnanci v provozu Úklid Štěr-
koviště se starají o pořádek v okolí 
Štěrkoviště až po ulici Školní. Další 
zaměstnanci mají na starost práce 
na letišti, jako například hrabání listí, 
vytrhávání plevele a další různé se-
zonní práce. Jiní zaměstnanci uklízí  
v NADĚJI, pobočce Otrokovice. 

Své pevné místo má i Epes Rabes, 
která se věnuje cateringu. Objednat 
si můžete z naší nabídky občerstvení 
na rodinnou oslavu i na firemní akci. 
Aktuálně máme v nabídce vánoční 
balíčky, které je možné libovolně 
poskládat podle chuti a darovat je 
svým blízkým, rodině nebo kolegům 
v práci. Kromě toho si také můžete  
u nás koupit například med s ořechy 
nebo zrnkovou kávou, nakládaný 
hermelín nebo vánoční sušenky. 

A co je náš velký bonus? Máme za-
městnance, kteří rádi pracují. A nejen 
to. Jsou pečliví, houževnatí, rádi se 
učí nové věci, seznamují se s novými 
lidmi a o své zážitky z práce se rádi 
podělí. A věřte, že to není všední. 
Naše motto „Kdo chce, hledá způ-
soby“ tak  vystihuje práci nás všech.

 Veškeré další důležité informa-
ce najdete na našem webu www. 
nadeje-otrokovickaops.cz nebo na 
Facebooku.  kateřina Mičáková, 

 administrativní pracovnice

Sluníčko nezahálí, pracuje s dětmi na dálku v naději se připravují na vánoční svátky

Domácí výroba. Děti doma nezahálí. Všechny své oblíbené kroužky absolvují se 
svými lektory na dálku.  Foto: archiv DDM Sluníčko

Dobroty. Pracovníci Naděje se věnují 
také přípravě cateringu.  
 Foto: naděje



OtrOkOvické nOviny

Loňský školní rok byl nečekaně 
jiný. Pro žáky, rodiče i nás učite-
le.  S nadějí a přáním lepších časů 
jsme dětem předali vysvědčení  
a vyhlíželi ten následující. Jak se 
však ukázalo, situace  se příliš ne-
změnila a opět nás ve škole čeka-
la celá řada opatření a bohužel 
nakonec i to, co si nikdo nepřál. 
Uzavření škol. 

Co se nám za ten první měsíc 
školy podařilo? V první řadě jsme 
se  opravdu snažili jet na plné ob-
rátky a snažili se dohnat a doučit 
to, co se v jarních měsících kvůli 
epidemii nepodařilo.

Začali jsme hned z kraje 
školního roku a využívali jsme 
každý den, abychom dětem 
dali co nejvíce. I proto jsme 
omezili oblíbené exkurze či be-

sedy, které byly vždy pro žáky 
příjemným zpestřením výuky,  
a především jsme se snažili učit. 

V naší škole máme plno ši-
kovných dětí, kterým tato ne-
šťastná koronavirová doba dala 
poznat, že ve škole je vlastně fajn 
a je důvod se do ní těšit. Spolu  
s kamarády je prima hloubat 
nad mapou, konverzovat v cizím 
jazyce, dělat chemické poku-
sy či počítat zapeklité příklady  
s pomocí zkušeného učitele. 

Děti měly také možnost 
poznat, že čas strávený s ka-
marády ve družince nena-
hradí žádný online přenos  
z počítače či telefonu.  Věříme  
a těšíme se, že se co nejdříve opět 
všichni potkáme.

  Učitelé ZŠ trávníky

Zahájení nového školního roku je 
letos ve znamení roušek a neustále 
se měnících omezení ve spojení  
s pandemickou situací. I přesto 
jsme si v prvních zářijových dnech 
stihli na ZŠ T. G. Masaryka užít 
adaptační programy pro prvňáč-
ky i šesťáky. 

Cílem adaptačního kurzu pro 
prvňáky je stmelení čerstvě vznik-
lého kolektivu ve zcela novém 
prostředí. Děti se skrze aktivity 
poznávaly a diskutovaly nad tím, 
jak si společné soužití v naší škole 
zpříjemnit a jak by se měly vůči 
sobě chovat, aby všem bylo ve tří-
dě hezky a do školy se těšily. 

Kromě toho si prvňáčci užili  
i sportovní aktivity, které byly 
zaměřené na rozvoj spolupráce. 
Výsledkem společně stráveného 
dopoledne byla nejen příjemná 
únava z pohybových aktivit, ale 
především vytvoření „třídního 
puzzle“. Každý žák si připravil svůj 
vlastní dílek a společnými silami 
pak děti puzzle složily v jedno 
velké dílo. Stejně jako dílek puzzle 
je totiž každý žák jedinečný a má 
ve třídě své nezastupitelné místo.

Ani žáci šestých tříd nebyli 
ochuzeni o stmelovací program. 
Přechod na druhý stupeň zá-
kladní školy je už tak dost ná-
ročný, a to nejen kvůli aktuální 
situaci a nezvykle dlouhé době 
bez pravidelné školní docház-
ky. Žáci měli možnost se díky 
„adapťáku“ ještě více poznat, 
utužit vztahy ve třídě a pro-

hloubit již vzniklá přátelství. Ne-
chyběly ani úvahy nad aktuální 
pandemickou situací a diskuze  
o způsobech zvládání vlastních 
obav a nejistot ve vztahu k bu-
doucnosti. 

Doufáme, že žáci vstoupili 
díky těmto aktivitám do nové-
ho školního roku a připravení na 
novou etapu jejich života. Všem 
přejeme plno skvělých zážitků  
a zkušeností a těšíme se brzy na 
viděnou. klára Seidlová, 
 psycholožka ZŠ T. G. M. Otrokovice

nový školní rok jsme rozjeli na plné obrátky

S kamarády. Družináři připravili pro děti bublinovou show. Foto: ZŠ trávníky

Adaptační programy si prvňáčci i šesťáci užili 

Spolu. Díky adaptačním programům 
se mohou šesťáci ještě více vzájemně 
poznat.  Foto: ZŠ t. G. M.

V oknech školy v ulici Máne-
sova byly spatřeny třídy 
plné radostných, hravých, 
usměvav ých, poskaku-
jících a běhajících žáků,  
a k tomu bez roušek! To vše  
i přes přísná hygienická na-
řízení, která neumožňují pří-
stup žáků do školy, setkání  
a shromažďování. Jak je to 
možné? 

Máneska slaví 
své 85. narozeniny 
velmi netradičním 
způsobem. Pro-
tože se s těmi, kte-
ří jsou škole milí, 
nemůžeme setkat 
ani při původně 
plánovaném diva-
delním představení, 
ani při zahradní slavnosti a bohužel 
ani při Adventu na Mánesce či jiné 
příležitosti, rozhodli jsme se udělat 
zcela mimořádný den otevřených 
dveří.

Školu otevřeme v pátek 20. lis-
topadu, avšak zcela netradičním 
způsobem. Náš den otevřených dve-
ří proběhneimaginárně, virtuálně, 
animovaně. Co vás všechno čeká? 
Přijďte se podívat na dárkové balení 
Mánesky, která je opravdu plná dětí  
a radosti. Všechna okna v dolním 
patře se totiž stanou naší velkou 
výkladní skříní. 

Kolemjdoucí lidé si budou moci 
pročíst zajímavosti  
z historie naší školy, 
prohlédnout foto-
grafie či se třeba 
jen tak pokochat 
pohledem do ško-
ly, ze které vykukují 
šťastné a rozesmáté 
děti. 

A protože 85 
let je krásné vý-

ročí, proto naší Mánesce srdečně 
blahopřejeme k narozeninám  
a přejeme hodně zdraví, pevné zá-
klady (byť na bahnitém podkladu) 
a brzký návrat jejích žáků!

Milí žáci, vážení rodiče, přá-
telé, kamarádi, pokud chcete 
Mánesce také poslat gratulaci, 
můžete využít e-mailovou adre-
su školy, školní Facebook nebo 

své přání, třeba i kreslené, vhodit 
do naší poštovní schránky, kte-
rou máme umístěnou na budově  
z ulice Mánesova. Budeme moc  
a moc rádi.   všichni z Mánesky

SkAnDÁL! Máneska bude plná dětí! 

imaginární školáci. Z oken Mánesky budou na kolemjdoucí lidi vykukovat obličeje 
rozesmátých lidí.  Foto: ZŠ Mánesova
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Sportovní hala Střední průmys-
lové školy Otrokovice prochází 
v letošním roce rozsáhlou re-
konstrukcí a modernizací. Díky 
ní bude možné v hale pořádat 
mnohem více sportovních akcí.

Hala byla postavena na začát-
ku 70. let minulého století a v po-
sledních letech byl její stavebně 
technický stav dožilý, budova  
i vnitřní prostory vykazovaly značné 
opotřebení.

Rekonstrukci realizuje zřizovatel 
školy Zlínský kraj, který na finan-
cování využije dotaci z podprogra-
mu Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR ve výši 31,67 milio-
nu korun. Celková cena akce je 75,8 
milionu korun.

Součástí přestavby je výměna 
střešní krytiny, zateplení celého 
objektu, statické zajištění střechy 
a výměna prosklené stěny haly.  
V interiéru pak probíhá rekonstruk-
ce podhledu s osvětlením, instala-
ce vzduchotechnických rozvodů 
a zařízení, rekonstrukce vytápění, 

modernizace sociálního zázemí 
a šaten objektu. Součástí akce je 
rovněž výměna stávající dřevěné 
sportovní podlahy, která bude nově 
tvořená vlysy z masivního seve-
roamerického javoru na pružném 
roštu. Stávající parkovací plocha ze 
západní strany sportovní haly bude 
rozšířena pro parkování vozidel  
v celkovém počtu 77 míst. 

Sportovní hala je využívána pro 
tělocvik a sportovní aktivity stu-
dentů. Mimo školní výuku využí-
vají halu sportovci různých odvětví  
a pořádají se zde sportovní utkání. 
Rekonstrukcí objektu dojde k vý-
znamnému zkvalitnění prostor haly. 

Po jejím ukončení bude možné 
pořádat více sportovních akcí, 
jejichž výhodou je sousedící uby-
tovací zařízení pro vícedenní turnaje 
a venkovní sportovní hřiště. Využití 
haly je plánováno včetně měsíců 
letních prázdnin. Rekonstrukce haly 
by měla být hotova do konce le-
tošního roku. Jana cenková,
 šéfredaktorka portálů Zkola.cz

rekonstrukce sportovní haly SPŠ Otrokovice by měla být hotova ještě letos

Budoucí podoba. Hala nabídne nové, kvalitní zázemí pro pořádání celé řady 
sportovních událostí.  vizualizce: archiv SPŠ Otrokovice

Slunce se začalo vzdalovat, koruny 
stromů zezlátly a listí se roztančilo po 
chodnících.  První podzimní měsíc 
byl velmi příznivý a i díky krásnému 
počasí se nám vydařil náš meziobo-
rový projekt ZáříŠ v ZuŠ na náměstí  
v Otrokovicích, kde se předvedli žáci 
z hudebního, výtvarného, tanečního 
i literárně-dramatického oboru školy.  

Stihli jsme odehrát koncert pod 
širým nebem klientům SENIORU B 
a v sále školy uskutečnit přínosný 
pěvecký seminář s muzikálovou 
zpěvačkou a herečkou Markétou 
Peškovou. Na něm se žáci dozvěděli 
mnohé o životě muzikálového herce, 
společně si zazpívali a vytvořili na 
předem nazpívanou píseň chore-
ografii. Tak vypadaly naše úvodní 
týdny nového školního roku.

Bohužel však již nedošlo na naše 
naplánované říjnové vystoupení 
v Otrokovické BESEDĚ s názvem 
Komenský – škola hrou, které bylo 
původně zamýšleno jako vystou-

pení pro žáky otrokovických škol  
a koncert pro rodiče.  Opět totiž při-
šlo vládní nařízení, a tak jsme zasedli 
před monitory počítačů a telefonů. 
To, co si nikdo z pedagogů ani dětí 
nepřál, se opět stalo realitou. 

Snažíme se na dálku pokračovat 
ve výuce i na přípravě dalších projek-
tů, například tanečního oboru, kte-
rý se chystá vás vzít do krajiny plné 
hvězd, kde i myšlenka se stává naším 
vnitřním vesmírem. Připravujeme  
vánoční program, který bychom rádi 
předvedli v době adventní již jako 
živé vystoupení. Po znovuotevření 
školy nás čekají dva projekty hu-
debního a výtvarného oboru.

V této pro nás všechny nelehké 
době víme, že umění je to, co nás 
spojuje a dodává sílu. Mějme sílu 
vnímat a dívat se na svět kreativní-
ma očima, kde můžeme hrát, zpívat, 
malovat a tančit! Těšíme se na vás, 
žáky i rodiče, že se opět osobně se-
tkáme!   vaše ZUŠka

72 hodin – stromy napříč generace-
mi. Tak se jmenoval projekt, který 
jsme letos uskutečnili v rámci akce 
72 hodin. Jde o 3 dny dobrovolnické 
práce pod hlavičkou České rady dětí 
a mládeže.

 Náš projekt byl směřován do 
Otrokovic-Kvítkovic, a to konkrétně 
na Padělky, kde je nové hřiště.  
S mladými hasiči jsme zde vysázeli  
11 ovocných stromů, např.  jabloně  
a třešně různých odrůd. Stromy jsme 
získali v rámci akce zdarma. Lokalitu 
jsme vybrali ve spolupráci s městem. 
Přijde nám jako krásné spojení gene-
rací. Na hřiště totiž chodí děti se svý-
mi sourozenci, s rodiči i prarodiči. 
Teď jsou stromy malé, ale až začnou 
plodit, může si zde kdokoli posedět  
a utrhnout si ovoce. 

Stromy jsme měli sázet ve velkém 
počtu přihlášených dobrovolníků  
z řad mladých hasičů i hasičů  
z Kvítkovic a se seniory. Bohužel 
doba covidová nám nedovo-
lila projekt uskutečnit tak, jak 

byl naplánovaný, a protože vy-
hlídky nebyly optimistické, roz-
hodli jsme se stromy vysadit  
v omezeném režimu, a to tak, aby 
to bylo v souladu s bezpečností  
a vládními nařízeními.

Velkými pomocníky nám byli za-
městnanci technických služeb, bez 
nichž by některé věci ani nešlo rea-
lizovat. Obrovskou podporu nám 
dodala Pražírna Otrokovice. Ta nám 
bezpečně a hygienicky poskytla čaj 
pro děti a kávu pro dospělé. A že 
teplé nápoje v sychravém počasí 
přišly vhod, nemusím ani zmiňovat.

Chtěla bych poděkovat všem 
hasičům a dalším lidem, kteří se do 
projektu přihlásili a chtěli pomoci,  
a v neposlední řadě i městu Otro-
kovice, že poskytlo svůj pozemek. 

Vážíme si vás všech, děkujeme  
a sejdeme se pod třešní. 
 Jindřiška klimková,
 garant projektu
 Jan klimek,
 vedoucí mládeže

Jsme v tom s vámi, vaše ZUŠka

Zpěvem i tancem. Náměstí 3. května ožilo krásným vystoupením, které potěšilo 
každého kolemjdoucího.  Foto: ZUŠ Otrokovice

U nového hřiště na Padělkách roste malý ovocný sad

Ještě malé. Za pár let budou stromky rodit jablka i třešně. Foto: SDh kvítkovice



OtrOkOvické nOviny

Sen se stal skutečností. Mladí 
atleti TJ Jiskra Otrokovice si 
přivezli z mistrovství České 
republiky družstev dorosten-
ců vítězný pohár. Jde o his-
torický úspěch tohoto otro-
kovického klubu.

O  víkendu 3.–4. října ukon-
čila republiková mistrovství 
všech mládežnických katego-
rií atletickou sezonu na dráze. 
Nás nejvíce zajímalo to do-
rostenecké, které se konalo  
v Jablonci nad Nisou. Týden před 
ním dokázali dorostenci Jiskry 
zvítězit v Břeclavi na posledním 
kole dorostenecké ligy a získat 
tak titul mistrů Moravy a Slezska 
před Olomoucí a Vítkovicemi. 
Tyto tři týmy postoupily mezi os-
mičku nejlepších dorosteneckých 
družstev v ČR. Z Čech postoupila 
družstva Kladna, Jeseniova Praha, 
Hradec Králové, Kolín a domácí 
Jablonec. 

Většina z nich má status at-
letických středisek či akademií, 
a tak bylo jasné, že naše borce 
nečeká snadná úloha. Náš Zlín-
ský kraj totiž ničím takovým 
nedisponuje. Loňské f inále 
uteklo klukům doslova o vlásek,  
a proto se již na jaře trenérská 
rada kraje rozhodla vybudovat 
silná družstva pod jednotlivý-
mi kluby. Při 26 závodnících  
v týmu to není snadné. Jen šest  
z nich může hostovat z jiného 
oddílu. Na základech z loňska 
tak u nás vznikl tým dorostenců,  
v Uherském Hradišti družstvo do-
rostenek (ročníky 2003 a 2004) po- 
sílené čtyřmi našimi závodnicemi 
a tři junioři (2001–2002) putovali 
posílit zlínský tým. A všechna tato 
družstva postoupila do finále! 

Junioři s Marianem Pražákem  
a Martinem Holubem skončili 
sedmí (po stříbrné medaili na Mo-
ravě). Dorostenky Hradiště vyhrá-
ly Moravské mistrovství a ve finále 
v Jablonci je jediný bod dělil od 
titulu mistryň ČR. Z našich získaly 
druhá místa Victorie Kuchmister 
v trojskoku a Veronika Uhříčková 
na 2 km překážek. Svými body na  
1 500 m a ve štafetě přispěla Barča 
Buršíková. Jen z tribuny sledova-
la souboje se sádrou na noze 
Bára Mitevová, chyběla v dálce  
(571 cm) a trojskoku (11,63 m), což 
zřejmě rozhodlo. 

 Družstvo dorostenců bylo 
zdravotně decimované celou 
sezonu. Opora Michal Bujdák si 
hned v prvním kole zlomil lýt-

kovou kost a po operaci musel 
celou sezonu vynechat. 

Od září začaly úřadovat na-
řízené karantény. Na finále se 
však podařilo trenérům dát do-
hromady to nejlepší. Do sestavy 
jsme na finále zařadili 7 starších 
žáků. A byl to dobrý tah. Sami 
získali 21 bodů, na dalších se po-
díleli ve štafetách a byli platní pro 
celé družstvo. To získalo celkem  
5 individuálních vítězství, 3 druhá  
a 5 třetích míst. Rozhodovaly cel-
kové body. 

Drama vyvrcholilo v závěrečných 
štafetách, do kterých jsme vstu-
povali pouze 1,5 bodu před SK 
Jeseniova Praha, na kterou se 
mohutně dotahovala Olomouc. 
Naše štafety věděly, že nesmí chy-
bovat. A právě klid na předávkách 
pomohl štafetám k umístěním  
v popředí a chybujícím soupeřům 
vzal naději na vítězství. Boduje se 
deset prvních míst v každé z osm-
nácti disciplín. V jedné disciplíně 
lze získat třeba i více než 30 bodů. 
Mezi naše nejsilnější disciplíny 
patřily 800 m ( 25 b.), trojskok 
(23 b.) a chůze na 3000 m (21 b.)  

Jedná se o historicky největší 
úspěch nejen otrokovické, ale  
i celé krajské zlínské atletiky. Ještě 
nikdy nezískali mládežníci z na-
šeho kraje tento prestižní titul. 
Družstvo s věkovým průměrem 
pouhých 15,4 roku startovalo pod 
vedením hlavního trenéra Aleše 
Prudkého a jeho asistentů z kraj-
ského SCM mládeže Dominikou 
Remešovou, Stanislavem La-
cigou, Ivanem Resslerem, Rober-

tem Sklenářem, Jiřím Brázdilem  
a Jakubem Hřibem.  Doma držely 
palce trenérky Martina Slívová, 
Kateřina Foltýnová, Zuzana Ha-
dašová a trenér skoků Jirka Kadla.

Na místě byl ještě připraven 
vícebojař Roman Brandtner a do 
družstva patří necestující marodi 
Michal Bujdák, Petr Bártek, Adam 
Šando a Šimon Prudký. Pouze  
11 borců přestupuje do juniorů. 
Bude zajímavé sledovat, zda se 
podaří i v příštím roce alespoň 
přiblížit letošnímu úspěchu. Pod-
mínkami se již blížíme velkým 
centrům, i když slibovaný atle-
tický tunel u Městské haly běž-
cům chybí. 

A tak si budeme přát, aby  
v současné situaci i nadále trvala 
podpora našeho města, spolu-
pracujících škol a nově zvoleného 
vedení kraje, aby atletika naši mlá-
dež bavila, přispívala k její kondici, 
upevňovala zdraví a přidávali se 
k nám i další. Nebráníme se ani 
zájmu sponzorů a partnerů, kte-
rým máme co nabídnout. 

Příprava vyžaduje velké úsilí  
a stojí nemalé finanční prostředky, 
stejně jako cestování po zá-

vodech. Atletika není laciný sport, 
potřebuje odpovídající zázemí, 
vybavení a techniku a nároky 
neustále rostou. Proto musíme jít  
s dobou a finance pro naši mlá-
dež zajistit. Věříme, že si to odpo-
vědné osoby na všech úrovních 
uvědomují a současnou situaci 
nebudou řešit dalším krácením 
financí do sportu, zejména mlá-
dežnického.

Otrokovická atletika oslaví 
v roce 2021 již 85 let od svého 
založení a letošní výborná se-
zona ukázala, že je potřeba s ní  
v rámci celé ČR počítat nejen jako 
se skvělými pořadateli meziná-
rodních akcí, ale i jako s výborný-
mi závodníky.

Za podporu města, škol, rodičů 
a partnerů oddílu děkují atleti TJ 
Jiskra Otrokovice, z. s.

 Aleš Prudký,
 atletický oddíl TJ Jiskra Otrokovice

titul mistrů České republiky družstev dorostenců pro atlety tJ Jiskra!

Mistři. Píle a pravidelné tréninky se vyplatily. Otrokovičtí atleti se stali mistry.

Medailoví. Družstvo s věkovým průměrem pouhých 15,4 roku startovalo pod 
vedením hlavního trenéra Aleše Prudkého.  Snímky: r. Sychra

Posily zamířily do Uherského 
hradiště a Zlína

Atletika v Otrokovicích 
oslaví 85. výročí

historický úspěch  
i ve Zlínském kraji
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Stejně jako všechny ostat-
ní sporty postihla pandemie  
i fotbalisty, kterým se do konce 
roku přerušil soutěžní ročník. 
Na začátku to ještě vypadalo, že 
se bude moci alespoň trénovat, 
i když v omezeném počtu, ale 
nakonec musíme trénovat in-
dividuálně. Je to škoda, protože 
jsme měli dobře rozjetou sezonu  
a bude složité navázat tam, 

kde jsme skončili. Pro všechny 
je situace stejná, takže bude-
me makat a nějak se s tím po-
pasujeme.

Když to vezmeme od A-týmu, tak 
8. místo po 11 kolech moc lidí ne-
čekalo, ale tým má nového trenéra 
Romana Matějku, který  fotbalem 
opravdu žije a odevzdává tomu 
hodně, což jde vidět i na týmu, kte-
rý dobře doplnil a hlavně posunul 
tréninky na vyšší úroveň. 

Dorostenci se v krajském přeboru 
umístili na 7. místě, což je taky super 
výsledek, protože máme hodně mla-
dých kluků a hlavně jsme dávali tým 
dohromady. Před sezonou jsme jez-
dili na přátelské zápasy v 11 lidech, 
kde jsme si pomáhali žáky. Tým se 
nám ale podařilo dát dohromady  
a nyní máme na soupisce 16 hráčů. 
Kluky musím pochválit za přístup, 
všichni se snaží dělat maximum a je 
vidět, že se fotbalem baví, takže se 
nebojím, že bychom po pauze měli 
mít nějaký problém. 

Starší žáci jsou po 4 zápasech 
na prvním místě, tady jsem hrozně 
rád, že se nám tak daří. Před sezo-
nou nám utekl náš jediný gólman 
do Starého Města, kde to měl logicky 
blíže z Uherského Hradiště. Podařilo 
se nám jej ale nahradit a na skóre 
15:2 je vidět, že velmi dobře. Tady 
jsme řešili taky počty, tohle máme 
ale vymyšlené sdruženým startem 
s Bílovicemi, což nám funguje  dobře.

Mladší žáci jsou naše silná stránka. 
Máme hodně kluků, a aby byli všich-
ni vytížení na maximum, rozhodli 
jsme se přihlásit 2 mužstva, jedno 

se staršími žáky v krajské soutě-
ži a druhé do zlínského okresu.  
V kraji si žáci vedou velmi dobře, 
po 4 zápasech mají 4 výhry a skóre 
43:5. I za okres musím kluky pochvá-
lit, protože často naráží na daleko 
starší kluky.

Týmy přípravek se nám začínají 
dobře plnit a naši pozornost jsme 
začali více směřovat na naše nej-
mladší. Do týmu se nám podařilo 
začlenit bývalé, ale i současné hráče 
Viktorky, kteří doplnili tým trenérů, 
takže nyní máme u každé kategorie 
minimálně 2 trenéry. Musím pochvá-
lit Barboru Poláškovou, která se stará 
o miniškoličku, kde nám rostou další 
naděje pro náš A-tým. V této sezoně 
jsme miniškoličku mohli přihlásit do 
okresu Kroměříž, kde si i ti nejmenší 
můžou zahrát zápas. 

Budeme rádi i za další nové tvá-
ře, které by si chtěly zkusit fotbal 
na Viktorce. Zkusit si to u nás může 
kdokoliv a dá se říci i v jakémkoliv 
věku. Zájemci najdou kontakty na 
www.fcviktoriaotrokovice.cz
 roman Bilavčík,
 sekretář FC Viktoria Otrokovice

Fotbalová viktorka Otrokovice si do přerušení ročníku 2020/2021 vedla dobře

nové naděje. V miniškoličce rostou noví hráči A-týmu.  Foto: Fc viktoria

27. 11.
2020
pátek

9–17 hod.

28. 11.
2020 
sobota

8–12 hod.

7. 1. 
2021 

čtvrtek 

9–17 hod. 

4. 2. 
2021

čtvrtek

9–17 hod.

18. 2. 
2021 

čtvrtek 

9–17 hod.

8. 12.
2020 
úterý 

7.50 – 13.20 hod. 

21. 1. 
2021 

čtvrtek 

7.50 – 13.20 hod.

27. 2.
2021 
sobota 

13–18 hod.

Letošní sezona pro veslaře začala 
o dva měsíce později, než bývá 
zvykem. Na začátku června se 
jako první závody v roce konaly 
na Štěrkovišti Otrokovické sprin-
ty. Zúčastnil se jich rekordní po-
čet posádek. Veslařskému svazu  
a veslařským oddílům se podařilo, 
navzdory situaci, uspořádat téměř 
všechny plánované akce, i když  
v pozdějších termínech.

A tak se ještě začátkem října 
konalo Mistrovství ČR doros-
tu a juniorů v Račicích, které 
navazovalo ani ne týden na před-
chozí mistrovské závody žactva 
a dospělých. Otrokovičtí veslaři 
i odtud přivezli cenná umístění 
včetně zlatých medailí.

Dorostenka Kateřina Rulfová 
získala nejdříve ve společenství 
na osmě zlatou medaili. Posádka 
tak potvrdila svou dominaci, 
když zopakovala výsledek ze 
zářijových Primátorek. V dalším 
startu pak Katka přidala bronz  
z nepárové čtyřky. 

Kategorie dorostenců patří 
mezi nejsilněji obsazené disciplí-
ny. Velkým úspěchem proto byl 

postup naší posádky (Jiří Sukup, 
Sebastian Poslt, Marek Neulinger, 
Ondřej Kuhr, Jiří Smolinka) ve 
společenství na osmě do finále 
A, kde dojeli na šestém místě.  
V párové čtyřce pak při rekordním 
počtu lodí dojeli na vynikajícím 
osmém místě. 

Matyáš Súkup vybojoval v ostře 
sledovaném a velmi těsném zá-
vodě osem juniorů třetí místo  
a přidal do sbírky oddílových me-
dailí bronz.  

Překvapením pak byl závod 
nepárových čtyřek juniorek. Na-
prosto nečekaný průběh mělo 
finále A, kde zlatou medaili po 
bojovném výkonu získaly Kateři-
na Bartůňková a Erika Zavadilová 
ve společenství. 

Veslařský oddíl děkuje za pod-
poru všem sponzorům, díky nimž 
je umožněno vychovávat nejen 
medailisty, ale také pokračovat 
ve veslařské tradici ve městě  
a regionu. Poděkování patří pře-
devším městu Otrokovice a Zlín-
skému kraji. 
 Zuzana Atarsia,
 veslaři Otrokovice

Otrokovickým veslařům se v letošní sezoně dařilo


