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Představitelé města pokřtili nový kalendář pro rok 2021

tradičně sektem. V Městské galerii Otrokovice pokřtili poslední listopadový den zástupci radnice společně s jednatelem Otrokovické BESEDY městský  kalendář na rok 
2021. Bývá zvykem, že se nový kalendář křtí vždy jako součást  Otrokovického výtvarného salonu, který pořádá spolek rozumění a koná se v Otrokovické BESEDě. Ten se ale 
z důvodu přetrvávajících vládních opatření nemohl uskutečnit. Starostka města Hana Večerková jej tak pokřtila alespoň symbolicky, bez přítomnosti veřejnosti.  „Kalendáři 
na rok 2021 přeji, ať se lidem líbí. Je zasvěcen sportu či otrokovickým tradičním sportovním událostem. A to by mohlo být pro obyvatele Otrokovic zajímavé téma,“ uvedla 
starostka. Nástěnný kalendář si lidé mohou koupit od 7. prosince v Turistickém informačním centru za cenu 130 korun.   (šar), foto: Šárka Šarmanová

Městský ples bývá první vý-
znamnou akcí, která se koná 
vždy na začátku nového roku. 
Covidová pandemie však ne-
dovoluje tuto krásnou spole-
čenskou událost uspořádat. 
Alespoň ne v tradičním termí-
nu. 

Letošní rok neblaze poznamenal 
nejenom sportovní, ale především 
kulturní oblast. Kvůli nejrůznějším 
opatřením se neuskutečnila celá 
řada plánovaných koncertů i tra-
dičních a oblíbených akcí. „Věřte, 
že jsem se snažil se svým týmem na 
Otrokovické BESEDĚ organizovat 
různé formy akcí městského vý-

znamu, včetně určitých novinek 
např. v podobě prvního letního 
Otrokovického gastro festivalu či 
letního kina v přístavišti tak, abyste 
byli spokojeni. Kvůli povinnostem 
dodržování veškerých vládních na-
řízení to bylo pro nás velmi složité,“ 
zhodnotil jednatel Otrokovické BE-
SEDY Filip Pastuszek.

A bohužel už teď je jisté, že ani za-
čátek toho příštího roku nebude přát 
hromadným akcím. „Jak jistě větši-
na z vás tuší, v tradičním termínu, 
kterým bývá třetí lednová sobota, 
se v roce 2021 neuskuteční Městský 
ples,“ potvrdil tuto skutečnost Filip 
Pastuszek. „Pokud nám to situace 
dovolí, tak přibližně měsíc dopředu 

zkusíme rozjet prodej lístků na ples 
v jiném termínu,“ naznačil ještě dále 
jednatel Otrokovické BESEDY.

Městský ples by se tak zcela netra-
dičně mohl uskutečnit na přelomu 
března a dubna. Samozřejmě bude 
záležet na aktuální epidemiologické 
situaci. „Pokud nám situace bude 
přát a ples budeme moci uspořádat, 
bude pravděpodobně v komornější 
formě, než na jakou byla veřejnost 
v Otrokovicích zvyklá. Nicméně vě-
řím, že v roce 2022 již v lednu uspořá-
dáme tradiční velký slavnostní ples,“ 
doufá jednatel BESEDY. Otrokovická 
BESEDA pořádá každým rokem pro 
obyvatele města i blízkého okolí 
celou řadu venkovních akcí, jako 

je například Vítání jara nebo Otro-
kovické letní slavnosti, ale i koncertů 
a divadel. V letošním roce se kvůli 
pandemii nemohl uskutečnit na-
příklad koncert Dana Bárty, Lucie 
Bílé nebo divadelní představení 
Deštivé dny. „O tato představení 
lidé nepřijdou, už nyní máme 
předjednané nové termíny a na 
podzim příštího roku plánujeme 
i další novinky,“ nastínil Filip Pastus-
zek a závěrem dodává: „Dovolte po-
přát klidné prožití Vánoc v rodinném 
kruhu a do roku 2021 vám přeji pře-
devším pevné zdraví, optimismus 
a samé pozitivní zprávy. Těším se při 
nějaké akci u nás v BESEDĚ na setkání 
s vámi.“  Šárka Šarmanová

Prosinec 2020     zdarma ~ neprodejné

Městský ples se příští rok uskuteční ve zcela neobvyklém termínu 
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rozsvícení vánočního stromu: letos netradičně on-line i s ohňostrojem
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netradiční zpestření.  Naprosto netradiční formou letos pojalo město rozsvícení vánočního stromu. Tato akce se nemohla kvůli epidemiologické situaci odehrát tak, 
jak byli lidé zvyklí, tedy s kulturním vystoupením a se stánky s občerstvením. A protože město nechtělo obyvatele ochudit ani o tento zážitek, rozhodlo se vše udělat formou 
přímého přenosu na webu i Facebooku města, navíc s překvapením – ohňostrojem, který mohli lidé sledovat z náměstí.  Na dodržení rozestupů dohlížela městská policie.

nový. Desetimetrová jedle kavkazská, která roste vedle Otrokovické BESEDY, se letos stala 
vánočním stromem. Pro tento účel byla na místo zasazena před dvaceti lety, aby za několik 
let dotvářela vánoční atmosféru ve městě. Její rozsvícení následovalo hned po ohňostroji. 

na dálku. Bývá zvykem, že před rozsvícením stromu pronese svůj vánoční projev 
nejenom starostka města Hana Večerková, ale také farář Pavel  Šupol. To však letošní 
pandemická situace nedovolila. Oba proto pozdravili  obyvatele formou on-line přenosu.

Dárek pro všechny.  Vedení města i Otrokovické BESEDY se rozhodlo dát všem obyvatelům takový malý vánoční  dárek v podobě umělého kluziště. To bude lidem  
k dispozici až do 13. ledna. Kluziště je pro všechy zájemce zdarma. Jediné, co lidé potřebují, je pár klasických bruslí. 



Vážení čtenáři, 
loni při rozsvěcování vánočního 
stromu jsem použil příběh o běhu 
mentálně nebo fyzicky postižených 
na olympijském stadionu, kdy jeden 
z nich upadne, ostatních osm se za-
staví a vrátí se k němu. Jedno děvče 
s Downovým syndromem si sedlo 
vedle něho, objalo jej a zeptalo se: 
„Teď už se cítíš lépe?“ A potom šlo 
všech devět, držíce se za ramena, až 
do cíle. Všichni diváci vstali a tleskali. 
A potlesk trval velmi dlouho… 

Nikdo z nás tehdy netušil, že za 
rok se ocitneme, obrazně řečeno, 
v  podobné situaci,  nějak ochromeni, 
zpomaleni, někdo zůstal ležet. Ale 
jsem taky rád, že jsme mohli prožít 
i druhou část příběhu, kdy jsme byli 
svědky obrovské vlny solidarity  
k těm, kdo to zrovna nejvíce po-

třebovali. Šily se roušky, nabízela 
se pomoc starším lidem a všem, 
kdo ji potřeboval. Zvedla se v nás 
vlna vděčnosti ke všem lékařům, 
zdravotníkům, všem zaměstnan-
cům sociálních zařízení. Tleskalo se 
jim, skládaly se písně na poděkování 
a mnohé jiné aktivity. 

Chci nám všem popřát, abychom 
přes všechny těžkosti, které tato 
doba přináší, neustále nacházeli sílu 
k pomoci, kde je to třeba, ale taky  
k vyjádření vděčnosti všem, kdo si ji 
zaslouží. Obdarujme lidi kolem sebe, 
ale zvláště ty nejbližší, svou blízkostí 
a možná právě letos zakusíme něco 
z radosti Betléma před více než 2 000 
lety, kde Bůh projevil svou blízkost 
nám lidem skrze dar svého Syna – 
malého dítěte Ježíše. On nám pak 
ukázal, do jaké krásy může člověk 
dorůst, když nežije jen pro sebe, ale 
žije pro druhé. A tento jeho příběh  
a všech, kdo podobně jednají, 
oslovuje po celá staletí. 

Přeji nám radost ze všech okamži-
ků, kdy jsme tu byli pro druhé, a to 
nejenom o Vánocích.
  Pavel Šupol, 
farář Římskokatolické farnosti Otrokovice

Opravy chodníků a další úpravy 
ve městě pokračují

OtrOkOvické nOviny

Úvodní slovo

Policie varuje: Pozor na falešné příbuzné!

Dvanáct nových podélných par-
kovacích míst ze zatravňova-
cí dlažby a opravený chodník 
mohou nově využívat obyva-
telé v ulici Na Uličce. Stavební 
práce začaly na konci září  
a dokončeny byly tento měsíc.

Otrokovická radnice vyčleni-
la na tuto stavební akci bezmá-
la jeden a půl milionu korun ze 
svého rozpočtu. S rekonstrukcí 
Na Uličce zdaleka není radnice  
u konce. Pokud se městu po-
daří zajistit potřebné finanční 
prostředky, dočkají se místní 

obyvatelé v následujících letech 
dalších osmnácti parkovacích 
míst, úpravy chodníků až ke vstu-
pům do obytných domů a rekon-
strukce přilehlých dětských hřišť. 

„Jakmile bude rekonstrukce této 
ulice kompletně dokončena, dojde 
ke zvýšení bezpečnosti v daném 
území, a to formou stavebně-tech-
nických a dopravních opatření, 
jako jsou například  zavedení zóny 
30, zvýšené křižovatkové prahy, 
lepší organizace dopravy apod.,“ 
vysvětlila Dita Doleželová z odbo-
ru rozvoje města.  (pas)

Část rekonstrukce na Uličce je hotova

„Ahoj babi, tady tvůj vnuk. Pošli 
mi prosím rychle peníze na účet. 
Nemám na zaplacení opravy auta.“ 
Podobnou historku si nedávno 
vyslechly dvě seniorky ze Zlínska, 
kterým volali falešní příbuzní.  
V jednom případě paní naletěla  
a přišla o nemalou částku. 

Letošní Vánoce asi nebudou 
příliš veselé pro pětašedesátiletou 
ženu ze Zlínska. Právě ta naletěla fa-
lešnému příbuznému, který ji žádal 
o finanční pomoc, a žena tak přišla  
o dvanáct tisíc korun, které pod-
vodníkovi poslala na účet.  O tři-

cet tisíc korun málem přišla i se-
dmdesátiletá seniorka. „Naštěstí 
jí hovor přišel podezřelý a ještě 
před zasláním peněz zavolala na 
naši tísňovou linku,“ upřesnila 
dále mluvčí zlínské policie Monika 
Kozumplíková. Kriminalisté proto 
důrazně varují všechny seniory, aby 
si vždy zpětně u konkrétní osoby 
ověřili, zda jim skutečně volal jejich 
příbuzný nebo známý. „Nikdy ne-
posílejte peníze, pokud si nejste 
jistí příjemcem,“ dodala mluvčí.  
V případě podezření by lidé neměli 
váhat volat na linku 158.  (šar)

Staré chodníky či silnice občas 
potřebují obnovit. Nejinak je 
tomu v Otrokovicích. Opravy 
vozovek menšího rozsahu, re-
konstrukce chodníků nebo nové 
oplocení hřbitova stále probí-
hají koronavirové pandemii 
navzdory. 

Za restaurací Habana v ulici Hlož-
kova byla nedávno opravena část 
krajnice vozovky. V listopadu byla 
dokončena rekonstrukce chodníku 
v ulici  Bří Mrštíků v Kvítkovicích 
v hodnotě 240 tisíc korun, před 
několika týdny pak rekonstrukce 
chodníku u mateřské školy v ulici 
Zahradní za 230 tisíc korun.

„U výše jmenovaných chodníků 
šlo o kompletní rekonstrukci za-
hrnující podkladovou vrstvu, zám-
kovou dlažbu a osázení novými 
obrubníky,“ uvedl Vladimír Plšek, 
jednatel Technických služeb Otro-
kovice. Dodal, že v místě vstupů byl 
chodník upraven tak, aby co nejvíc 
umožňoval bezbariérový přístup.

Dokončena byla také část 
chodníku v ulici Svobodova napro-
ti parkovišti u Billy.  „V současné 
době probíhá oprava chodníku  
v ulici Bartošova v Kvítkovicích,“ 
uvedl Erik Štábl z odboru roz-

voje města s tím, že ještě v le-
tošním roce bude dokončena  
I. etapa opravovaného úseku po-
dél hlavní silnice. Nově opravený 
chodník bude přímo navazovat 
na plánovanou rekonstrukci pře-
chodu pro chodce přes ulici Bar-
tošova, která bude realizována  
v první polovině příštího roku.  

Další práce probíhají i na míst-
ním hřbitově. Kvítkovický hřbitov 
má z letošního roku upravenou 
vstupní část. „Dále se uskutečnila 
renovace oplocení v přední části 
a právě probíhá stavba nového 
oplocení směrem ke Kvítkovicím  
v rámci rozšíření hřbitova,“ upřesnil 
Vladimír Plšek a dodal, že úpravy 
stále nejsou u konce. V souvislosti 
s novým oplocením se budou  
v rozšířené části budovat chodníky 
a rovněž je na příští rok plánována 
rekonstrukce a rozšíření parkoviště 
před hřbitovem.

„S opravami chodníků postu-
pujeme systematicky podle zpra-
covaného plánu obnovy maje-
tku a budeme v nich pokračovat  
i v následujícím roce,“ uvedla zá-
věrem starostka města Hana Ve-
čerková.
 romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

nový. Opravený je také  chodník  v ulici Svobodova.  Foto: Š. Šarmanová

Startuje registrace Lednové výzvy Do práce na kole
Předpověď na polovinu ledna je 
mrazivá, ale přesto spolek Do prá-
ce na kole naplánoval další ročník 
Lednové výzvy. Cyklisti, koloběž-
káři, běžci a chodci z celé republiky 
mohou čelit výzvě a vyjít do boje 
se znečištěným vzduchem a vlastní 
pohodlností. Soutěžit se bude od 
18. do 25. ledna 2021. Registrace je 
otevřená od 4. ledna a zcela zdarma.

V rámci celorepublikové akce 
mohou jednotlivci poměřovat své 
síly a cestovat do práce a zpět  na 
kole, koloběžce, pěšky či poklusem.

A co za to? Kromě lajků na soci-
ální síti získáte hlavně dobrý pocit 
z aktivní a ekologické dopravy, 
která navíc v této době představu-

je nejbezpečnější a nejzdravější al-
ternativu. Výherce cen bude hlavní 
organizátor Auto*Mat losovat ze 
všech účastníků s pravidelností nad 
66 %.  Nachystáno je 15 týmových 
startovných do květnové výzvy 
Do práce na kole 2021, dále pro 
tři jednotlivce servis kola zdarma  
a také několik  čepic AutoMat.

Letos v lednu se do výzvy  
v rámci republiky přihlásilo celkem   
2 760 odvážlivců. Na 2. místě skon-
čil cyklista Jirka ze ZLINPROJEKTU 
a. s. Zlín, který najel za týden 571,7 
km, a na 3. místě soutěžící Michal 
ze společnosti Continental Barum 
Otrokovice, který zvládl 547,5 km.  
 (pas)
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krátce z města

Dvanáct nových velkokapacit-
ních kontejnerů na bioodpad 
nakoupí do konce letošního 
roku Technické služby Otro-
kovice. Stát budou sedm set 
tisíc korun a technické služby 
je zaplatí z ušetřených fi nancí 
za loňskou zimu. 

Součástí systému odpadového 
hospodářství města Otrokovice 
je i sběr biologicky rozložitelných 
odpadů ze zahrad občanů. K tomu 
slouží velkokapacitní kontejnery 
umístěné ve sběrných dvorech. Ty 
byly pořízeny v roce 2009 v rámci 

dotační akce „Využití biologicky 
rozložitelného dřevního odpadu 
z komunálního odpadu a zkvalitně-
ní sběru biologicky rozložitelných 
odpadů v regionu Otrokovic“ 
spolufinancované Státním fon-
dem životního prostředí. „Po je-
denácti letech užívání jsou však již 
z důvodu značné koroze na konci 
životnosti a bylo nutné je co nejdří-
ve nahradit kontejnery novými,
s vylepšenou konstrukcí. Kontejne-
ry jsou uzavíratelné plastovými 
víky, která zabrání vtékání dešťové 
vody a eliminují případný zápach 

zahradního odpadu,“ popsal Vla-
dimír Plšek, jednatel Technických 
služeb Otrokovice (TSO).

Náklady na pořízení nových 
kontejnerů jsou hrazeny z roz-
počtu města, zejména z ušetřených 
prostředků na zimní údržbu. „Díky 
mírné zimě se podařily ušetřit 
peníze za údržbu a mohli jsme 
bez velkého zásahu do rozpočtu 
uvažovat o pořízení tohoto nového 
mobiliáře,“ vysvětlil jednatel TSO. 

Zahradní odpady totiž tvoří 
značnou část celkového odpadu.  
Ročně se v Otrokovicích nasbírá 
zhruba 600 tun bioodpadu ze za-
hrad, který díky tomuto systému 
sběru nekončí na skládce, ale je 
zpracován v kompostárně v areálu 
technických služeb. 

 „Chceme touto formou pod-
porovat třídění odpadu. Další 
připravovanou novinkou v ob-
lasti ekologického nakládání 
s odpady je záměr na pořízení 
kompostérů. Pokud uspějeme 
s žádostí o dotaci u Státního 
fondu životního prostředí, bude 
v příštím roce pořízeno 1 000 
kusů kompostérů, které budou 
poskytnuty občanům,“ uzavřel 
Vladimír Plšek. 
 romana Pastuszková,
 tisková mluvčí města

Ve čtvrtek 31. prosince omezí 
všechna pracoviště Městského 
úřadu Otrokovice svůj provoz. 
Své záležitosti si mohou občané 
vyřídit v tomto roce naposled 
ve středu 30. prosince.  „Úřad 
bude uzavřen kvůli plánovaným 
servisním a kontrolním pracím 
na informačních systémech. 
Omlouváme se občanům za 
možné komplikace a děkuje-
me za pochopení,“ uvedla 
tajemnice městského úřadu 
Radana Zenáhlíková. Pracovníci 
všech odborů budou veřejnosti 
opět k dispozici od pondělí 
4. ledna, a to ve stanovených 
úředních časech s ohledem na 
aktuální epidemiologická opat-
ření. Vyřízení úředních záleži-
tostí bude, stejně jako doposud, 
možné po předchozím telefo-
nickém nebo on-line objednání.  
 (vac)

na Silvestra bude 
radnice uzavřena

Po přestávce vynucené epidemií 
COVID-19 se postupně vracejí do 
provozu nejenom všechny spoje 
MHD, ale také školní spoje a ostat-
ní autobusové spoje. Městská do-
pravní společnost Zlín-Otrokovice 
(DSZO) už také zveřejnila rozsah 
provozu MHD v době vánočních 
svátků.

Vzhledem k tomu, že se po 
vládou vyhlášeném uvolnění 
nejpřísnějších protikoronavi-
rových omezení začíná zvyšovat 
také počet cestujících v trolej-
busech a autobusech MHD, vrátil 
se provoz MHD ve Zlíně a Otro-
kovicích ke standardním jízdním 
řádům pro pracovní dny. Zna-
mená to, že všechny spoje již ne-
budou jezdit podle tzv. prázdni-
nového či letního omezení, které 
platilo od 19. října.  

„V předvánočním období bývá 
vždy zvýšený zájem cestujících 
o přepravu v rámci MHD, proto 
chceme zajistit její plnou kapacitu, 
aby měli cestující dostatek místa 
a nikdo nemusel mít obavy z její-
ho používání. Odlehčí se tak i do-
pravní situaci ve Zlíně, která bývá 
v předvánočním období hodně 
komplikovaná,“ vysvětlil zlínský 
radní pro dopravu Michal Čížek. 

Cestující samozřejmě musí i na-
dále používat ochranné roušky. 
„Pokračujeme v každodenní dez-
infekci všech madel a ploch, kte-
rých se dotýkají ruce cestujících, 
a v pravidelné dezinfekci celého 
interiéru vozidel ozonizací. Již od 
28. listopadu byl také  obnoven 
prodej jízdenek u řidičů. Zatím ne-
cháváme v platnosti výjimku pro 
povolení nástupu do trolejbusů 
a autobusů všemi dveřmi na všech 
zastávkách a po celý den,“ upřesnil 
ředitel DSZO Josef Kocháň.

Pracovníci DSZO již mají také 
jasno o provozu MHD v období 
vánočních svátků a začátku nové-
ho roku. 

Od druhého prosincového 
týdne byla také naplno obnove-
na veškerá autobusová doprava 
na území Zlínského kraje, včetně 
školních spojů.  Nadále zůstane 
omezen provoz linek dálkových, 
kdy pojedou pouze vybrané spo-
je, a to až do 31. 12. 2020, a zce-
la zastaven bude stále provoz 
nedělních spojů na bohoslužby 
až do doby plného obnovení bo-
hoslužeb v kostelích.  Podrobné 
informace k dálkovým spojům 
naleznete na www. id-zk.cz.

 (red)

technické služby modernizují sběr biologických odpadů

nové kontejnery. Obyvatelé města jsou k třídění odpadů zodpovědní. Za rok se 
nasbírá bezmála 600 tun bioodpadu.  Foto: tSO

Město Otrokovice pokračuje 
v zavedené tradici a i v roce 2021 
poděkuje držitelům zlaté Janské-
ho plakety, Zlatého kříže a dárcům 
kostní dřeně, kteří mají trvalý po-
byt v Otrokovicích, uhrazením 
roční celosíťové jízdenky na MHD.  
„Upozorňujeme občany města, 
kteří darovali kostní dřeň či jsou 
držiteli zlaté Janského plakety 
za 40 bezpříspěvkových odběrů 
krve či držiteli Zlatého kříže 3. – 
1. třídy, aby se přihlásili osobně 
v termínu od 4. do 31. ledna na 
městský úřad, odbor školství a kul-
tury,“ vyzvala vedoucí školského 
odboru Barbora Šopíková.

Bližší informace poskytne 
Jana Tesařová, tel.: 577 680 460, 
e-mail: tesarova@muotrokovice.
cz. Každý dárce se prokáže ob-
čanským průkazem a nově oceně-
ní dárci potvrzením o udělení 
ocenění. Těšíme se na vás.  (red)

Město i příští rok 
odmění dárce

Prodej a servis

kol A koloběžek

OTROKOVIce, U SOKOLOVNY
www.otrokolo.cz
 tel. 775 938 349

Děkujeme Vám za přízeň v roce
2020 a zveme Vás na punč
na prodejnu  21. - 22.12. 

Spoje se postupně vracejí do plného provozu. k omezení dojde o vánocích
Platnost jízdních řádů MhD 
ve vánočním a novoročním 

období:
• do úterý 22. 12. platí jízdní řády 
pro pracovní dny (1. sloupec za-
stávkových jízdních řádů) 
• ve středu 23. 12. platí jízdní 
řády pro pracovní dny (1. slou-
pec zastávkových jízdních řádů 
bez školních spojů, označených 
písmenem „N“) 
• na Štědrý den ve čtvrtek 24. 12. 
platí jízdní řády pro neděle s ve-
černím omezením
• od 25. do 27. prosince platí 
jízdní řády pro svátky, soboty
 a neděle
• v pracovních dnech od pondělí 
28. do středy 30. 12. platí jízdní 
řády pro zimní provoz (2. slou-
pec zastávkových jízdních řádů 
– „Pracovní dny L a Z“)
• ve čtvrtek 31. 12. platí jízdní 
řády pro neděle s večerním ome-
zením
• od pátku 1. 1. 2021 do neděle 
3. 1. platí jízdní řády pro svátky, 
soboty a neděle
• od pondělí 4. 1. bude obno-
ven provoz podle standardních 
jízdních řádů pro pracovní dny

In
z

e
r

c
e



OtrOkOvické nOviny

Čas Vánoc – čas lásky, naděje, 
štědrosti, setkání s blízkými. 
Většina z nás vnímá Vánoce 
jako svátky, kdy se oprostíme 
od každodenních povinností 
a starostí a všechnu svou ener-
gii věnujeme rodině a blízkým. 
Ovšem jsou mezi námi i ti, kteří 
vánoční svátky se svými blíz-
kými trávit nemohou. A i přes 
dobu koronavirovou připravují 
zaměstnanci SENIORu pro své 
uživatele bohatý program.

Tradiční událostí spojenou 
s počátkem adventního času je 
rozsvícení vánočních stromečků na 
budovách B a C. Letos zaměstnanci 
spolu s uživateli nazdobili vánoční 
jedličky a společně je rozsvítili na 
budově B 2. prosince a den poté 
i  v budově C. Vánoční atmosféru 
dokreslil poslech koled a voňavý 
vánoční punč. Další stromky provoní 
interiéry budov.

Druhý adventní týden jsme za-

počali mikulášskou obchůzkou, kdy 
zaměstnanci SENIORu v převlecích 
mikulášské družiny navštívili klien-
ty na pokojích s drobnou nadílkou 
– perníčky a ovocem. Nedílnou sou-
částí vánočních aktivit (letos maxi-

málně po šesti klientech) je vánoční 
tvoření, pečení cukroví a perníčků, 
muzikoterapie – poslech Rybovy Čes-
ké mše vánoční a vánoční bohosluž-
ba sloužená otrokovickým farářem 
Pavlem Šupolem. Samozřejmostí je 

dodržování všech hygienických opat-
ření proti šíření nemoci COVID-19.

Vyvrcholením vánočních svátků 
bude Štědrý den, kdy si uživatelé po-
chutnají na tradiční sváteční večeři 
– smažená/pečená ryba nebo kuřecí 
řízek s bramborovým salátem, a roz-
balí si také dárkový balíček SENIORu.

Děkujeme všem za podporu 
a spolupráci. Letos nám obyvatelé 
Otrokovic, rodiny našich klientů i další 
podporovatelé výrazně pomohli 
jarním šitím roušek i darováním  
dalších potřebných ochranných po-
můcek. Děkujeme městu, které nám 
poskytuje pomoc tak, abychom se 
mohli věnovat naší hlavní činnosti. 
Děkujeme technickým službám, kte-
ré mají pochopení pro úpravy exte-
riérů budov a okolního prostředí, ve 
kterém žijeme a pracujeme. 

Přejeme vám všem příjemné proži-
tí vánočních svátků.

 Zdeněk Mikel,
 za zaměstnance 
 SENiOru Otrokovice, p. o.

Obyvatelé SEniOru se připravují na Štědrý den, nebude chybět ani ryba a salát

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

Andělská procházka potěšila i rodiče
V Domě dětí a mládeže Sluníčko 
organizujeme distanční formou 
nejen zájmové kroužky, ale také 
akce. Jednou takovou akcí byla 
i Andělská procházka. 

Krásnou podzimní procházku 
plnou her i vědomostních otázek  
jsme připravili ve všech našich 
střediscích od úterý 1. prosince 
do pátku 11. prosince. 

Všichni účastníci měli k dispo-
zici  tři trasy, které vždy začínaly 
u daného střediska (Trávníky, 
Centrum volného času Bahňák 
a středisko Tlumačov).  Na každé 
cestě čekaly pro všechny stejné 
úkoly, které byly zaměřeny hravou 
formou na pohyb a jednoduché 
vědomosti. 

Po vyzvednutí kartičky, která 
byla připravena u hlavního vcho-
du, se děti s rodiči, prarodiči či 
kamarády vydaly na cestu podle 
přiložené mapy. Do kartičky si 
cestou zapisovaly části tajenky 
z jednotlivých stanovišť a kdo 
chtěl, mohl nám vyluštěnou 
tajenku zaslat. Na závěr proběh-
lo losování správných odpovědí, 
jejichž luštitelé obdrželi malou 
odměnu. 

Do Andělské procházky se za-
pojily také některé třídy z otro-
kovických základních škol, díky 

tomu si tak mohly zpestřit výuku. 
Všem děkujeme za zaslané fotky 
a pozitivní ohlasy. 

Jsme rádi, že alespoň takto 
s vámi můžeme být v kontaktu! 
 kolektiv pracovníků 
 DDM Sluníčko

na cestě. Během cesty  plnily děti různé 
úkoly a skládaly tajenku. 
 Foto: DDM Sluníčko

Sváteční. První adventní neděli rozsvítili na SENiOru vánoční stromy. Foto: SEniOr
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Celkem jednatřicet nových ovocných 
stromů zpestřilo zahrady obyvate-
lům obou budov otrokovického SE-
NIORu. Dřeviny tam po dva víkendy 
sadili kvítkovičtí dobrovolní hasiči. 
Kromě sázení pomohli také se zazi-
mováním obou zahrad.

Hrabání starého listí, zazimování 
keřů, stromků i záhonů. Náročná prá-
ce, které se velmi ochotně chopili 
kvítkovičtí dobrovolní hasiči. „Byli 
jsme vedením SENIORu osloveni 
v návaznosti na projekt 72 hodin 
– stromy napříč generacemi, což 
byla akce zaměřená na vykonávání 
dobrovolnické činnosti,  zda bychom 
do zahrad u obou budov nezasadili 
také pár ovocných stromů a zároveň 
pomohli se zazimováním obou za-
hrad. Samozřejmě jsme souhlasili,“ 
sdělila jedna z organizátorek Jindřiš- 
ka Klimková. 

Najít potřebný počet dobrovolní-

ků nebyl žádný problém. Vzhle-
dem k listopadovým opatřením 
ale nemohlo v zahradách pra-
covat v jednu chvíli více než šest 
lidí najednou. A zapojily se i děti 
z kroužku mladých hasičů. „Bylo 
tam skutečně hodně práce, ale 
my se jí nebáli a za dvě soboty 
a dvě odpoledne jsme měli vše ho-
tové,“ pousmála se paní Klimková.

Zahrady SENIORu jsou tak nyní 
díky hasičům zazimované a oboha-
cené o nové ovocné stromy, které 
za pár let obyvatelům poskytnou 
v létě kýžený stín, ale také plody. 
„Jsme rádi, že jsme mohli pomoci 
a zároveň jsme pyšní, že jsme to 
všechno zvládli,“ sdělila závěrem 
Klimková. A obrovský dík hasičům 
vzkázal také ředitel SENIORu Zdeněk 
Mikel. „Moc děkujeme hasičkám 
a hasičům, že pomáhali se zvele-
bováním našich zahrad.“  (šar)

kvítkovičtí hasiči zvelebili v  SEniOru zahrady

Úklid. Kromě sázení stromů bylo potřeba zahradu zazimovat. Foto: SDh kvítkovice
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SPOLEČEnSkÁ krOnikA

Dne 22. října by se dožila 92 let naše maminka, 
paní věra kLEinOvÁ. Dne 28. listopadu by 
oslavil 95. narozeniny náš tatínek, pan vladimír 
kLEin. Vzpomínají dcera Marcela a syn Vladi-
mír s rodinami. 

Dne 12. listopadu jsme si připomněli 8. smutné výročí úmr-
tí paní Marie PrEkOPOvé. S láskou vzpomínají rodiče, 
manžel, syn, dcera s rodinou a sestra Lenka.

Dne 25. listopadu uplynul rok  od úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky Jindřišky kAMEníkOvé. Dne  
29. ledna 2021 by se dožila 87 let. Za tichou vzpomínku 
děkují synové Vladimír a Petr s rodinami.

Dne  6. prosince uplynulo již pět smutných let od úmrtí 
naší milované maminky, paní ireny kUČErOvé. S láskou 
a úctou vzpomínají dcera Lenka a syn Miroslav s rodinou.

Ptáme se zas a znova, když přicházíme k Vašim 
hrobům, proč Vaše srdce musela přestat bít, 
vždyť jste pro nás mohli žít. Dne 6. prosince 
uplynul již desátý rok, kdy nás navždy opustila 
maminka a babička, paní Marie vAnČíkOvÁ.  
V březnu letošního roku by se dožila 85 let.  Dne 21. prosin-
ce vzpomeneme 13. výročí úmrtí jejího bratra, pana Jana 
kOByLíkA. V červnu letošního roku by se dožil 82 let.  Dne 
27. prosince tomu bude 25 let, co navždy odešel tatínek  
a dědeček, pan Jaromír vAnČík, který by se letos v září do-

žil 95 let. S láskou a úctou vzpomínají za rodinu dcera Jana a vnuk Nicolas 
Mário. Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi. Zádušní mše za zemřelé 
se uskuteční v neděli 20. prosince 2020 v 10.30 h v kostele sv. Vojtěcha.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 8. prosince uplynulo 4. vý-
ročí od chvíle, kdy nás opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička, paní Jaroslava MALÁ. 
Za tichou vzpomínku děkují manžel Josef, syn a dcera  
s rodinami.

Kdo v srdcích žije – neumírá. Dne 11. prosince 
uplynul již sedmý smutný rok, co nás opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababič-
ka, paní věra kLiMEŠOvÁ a dne 8. prosince 
uplynulo již 26 let, kdy nás navždy opustil náš 

tatínek a dědeček, pan Josef kLiMEŠ. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dáša a Věrka s rodinami.   

Díky za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, který jsi s námi 
žil. Tvůj odchod stále bolí, na Tebe zapomenout nedovolí. Dne 
16. prosince by se dožil 96 let můj drahý manžel, náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan František vLk. Zároveň dne 
31. prosince vzpomeneme 34. výročí jeho úmrtí. S láskou  

a úctou vzpomínají manželka Anna, dcera Jarmila s manželem Milo-
slavem, vnuci Martin a Petr s rodinami.

Dne 17. prosince to byl rok, co nás navždy opustila paní 
Markéta PArtikOvÁ, manželka, maminka, babička, praba-
bička a známá. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne dál, ve vzpomínkách zůstáváš nám. Dne  
20. prosince uplyne rok, co nás opustila naše manželka, 
maminka, babička, prababička, paní Anička UtinkOvÁ. 
S láskou a úctou vzpomíná manžel Václav a dcera Marie  
s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 23. prosince uplynou dva roky, kdy nás opustil pan Jiří 
kUBíČEk. S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Dne 28. prosince si připomeneme smutné 
výročí 15 let od úmrtí manžela, tatínka a dě-
dečka Františka kUchAřE. A dne 18. ledna 
to bude rovněž 15 let, co nás navždy opustil 
syn, bratr a strýc Pavel kUchAř. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi. Děkuje celá rodina.

Osud Ti nedopřál s námi dál být, ale v našich srdcích budeš 
stále žít. Dne 30. prosince tomu bude 11 let, co nás navždy 
opustil pan Luboslav JEnyŠ. S láskou a úctou stále vzpo-
míná celá rodina.

Dne 30. prosince uplyne 10 let od chvíle, kdy nás opustila 
naše maminka a babička, paní Jaroslava SMětÁkOvÁ. Za 
vzpomínku děkuje syn Petr a dcery Olga a Ivana s rodinami.

Dne 12. ledna  by se dožil 91 let pan Josef hiÁnEk. Kdo 
jste ho znali a měli, rádi vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 12. října s naším tatínkem, 
dědečkem a pradědečkem Zdeňkem MikULkOU na jeho poslední cestě 
a hlavně děkujeme všem pracovníkům Charitního domova v Otrokovicích 
za téměř desetiletou obětavou péči, kterou našemu tatínkovi věnovali. 
Synové s rodinami

BLAhOPřÁní

PODěkOvÁní

V polovině září letošního roku se dožil náš dlouholetý spolupracovník  
a kamarád, pan Jaroslav vALEntA, krásných 90. narozenin. Do dalších 
let mu přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a životního elánu.
Fotbalisté z „Viktorky“

Dne 1. prosince  oslavila krásné životní jubileum 90 let paní Jiřina 
GAZDOvÁ. Do dalších let jí přeje všechno nejlepší a hlavně hodně 
zdraví syn Jiří a dcera Zdeňka s rodinami. Děkujeme za vše. Tvoje srdce 
má „nekonečnou lásku“.

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). 
Podklady a platby přijímá:  TIC: Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103. 
Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat e-mailem na: redakce@otrokovickenoviny.cz
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 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 
výběrové řízení za následujících 
podmínek:
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 
spojené 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. doru-
čovací adresu, telefon, e-mail)
4. vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží origi-
nál potvrzení o bezdlužnosti ve 
vztahu ke správě sociálního zabez-
pečení, fi nančnímu úřadu, zdravot-
ní pojišťovně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu neby-
tových prostor:
Nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši třímě-
síčního nájemného a záloh na 
služby. Tato kauce bude použita 
v případě, že nájemce nebu-
de 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.

Výběrová komise schválená Ra-
dou města Otrokovice (RMO), vý-
sledek výběrového řízení schvaluje 
na neveřejné schůzi RMO.  Pro-
hlídku předmětných prostor je 
nutné předem dohodnout na tel.: 
577 680 175, případně 602 788 
515 (p. Dohnal). Bližší informace 
poskytne Eva Kadlečíková  na tel. 
577 680 176.
nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce 
s označením:
„Výběrové řízení ul. Hlavní 1161“
na adresu: 
Městský úřad Otrokovice 
náměstí 3. května 1340  
765 02  Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo vý-
běrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.
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Montáže, opravy kotlů Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus. Topi-
dla Mora, Karma. Ohřívače vody 
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815

výběrové řízení na pronájem nebytových prostor

technické služby 
Otrokovice s. r. o., 

k. Čapka 1256, Otrokovice
přijmou do pracovního poměru 
pracovníky – nástup dle dohody 
- na pracovní pozice:

• zámečník, instalatér
Požadavkem je vyučení a praxe 
v oboru a řidičský průkaz skupiny „B“.
Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalové na 
tel.: 577 922 329, 603 159 744,  
e-mailem: mzdy@tsotrokovice.cz  
nebo osobně v sídle společnosti 
v době od 6 do 14 hodin. 

Osobní schůzku je nutné 
si vždy předem sjednat 

telefonicky.

inZErcE

Prožíváme dobu plnou různých 
omezení a nejistot. V záplavě 
událostí dnešních dní s nadě-
jí očekáváme aspoň trochu 
dobrých zpráv. Jednu velmi 
dobrou zprávu vám přinášíme 
už teď – tříkrálová koleda zazní! 

Lednové koledování bude ten-
tokrát jiné, než je zvykem. „Jsme si 
velmi dobře vědomi toho, že osobní 
kontakt s koledníky přímo u vás 
doma, jejich hřejivý úsměv i zpěv 
koledy s přáním všeho dobrého jsou 
nenahraditelné. Zdraví vás všech, 
i našich koledníků, je však pro nás na 
prvním místě. Proto jsme se rozhodli 
letošní sbírku pojmout zcela novým 
způsobem,“ vysvětlil za otrokovickou 
Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. 

„Připravili jsme pro vás novinku 
v podobě online koledy. Na strán-

kách www.trikralovasbirka.cz bude 
možno zhlédnout online koledu 
a také přispět do virtuální kasičky.  
Tam bude možné zadat vaše PSČ 
a tím bude váš příspěvek automa-
ticky přesměrován na místní Charitu, 
aby tak vaše pomoc mohla sloužit 
přímo lidem z vašeho okolí. Pro ty, 
pro něž by toto bylo obtížné, budou v 
obcích připraveny tříkrálové kasičky. 
V rozmezí vánočních svátků budou 
lidem do schránek distribuovány 
letáky s aktuálními informacemi, 
přehledem míst i termínem, dokdy 
bude možné přispět,“ dodal Žalčík.

Bližší informace budou postupně 
přibývat v místních médiích, na webu 
otrokovické Charity i na sociálních 
sítích. 

Děkujeme, že pomáháte s námi!
 vladana trvajová,
 fundraiserka

tříkrálová koleda bude on-line

DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
Více na www.darcovskasms.cz

www.trikralovasbirka.cz 2021

Upozornění: 
Na začátku prosince začala platit nová omezení, že v kostele na boho-
službě smí být obsazeno jen 30 % míst k sezení, nikdo nesmí stát. Protože 
jsme nuceni tato nařízení zajistit, na bohoslužby se bude potřeba zapsat. 
Pro aktuální informace sledujte web farnosti www.farnost.otrokovice.cz. 

vánoční program v kostele
sv. vojtěcha a sv. Anny 

hlavní vánoční bohoslužby 24. 12. v 15.30 hod. pro děti
    24. 12. ve 24.00 hod.
    25. 12., 26. 12., 27. 12. 
     v 7.30 a 10.30 hod.

Silvestrovská bohoslužba  31. 12. v 18 hodin 
novoroční bohoslužby    1. 1. v 7.30 a 10.30

                       Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha 

Vánoční program v kostele sv. Vojtěcha

Vánoční program v kapli sv. Anny v Kvítkovicích
hlavní vánoční bohoslužby 24. 12. ve 22 hod. 
    25. 12., 26. 12., 27. 12. v 9 hod.

Silvestrovská bohoslužba  31. 12. v 16 hodin 
novoroční bohoslužby    1. 1. v 9 hodin

na Štědrý den 13–16 hodin
25. 12. – 1. 1. vždy od 14 do 18 hodin

mimo to vždy před bohoslužbami a po nich.

Požadavky
•  občan České republiky 
•  věk nad 18 let
• SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
•  bezúhonnost dle zákona 
  č. 553/1991 Sb.
• spolehlivost dle z. č. 553/1991 Sb.

• zdravotní způsobilost 
• dobrá znalost práce na PC 
•komunikativní předpoklady, zvlá-
dání stresových situací, iniciativní 
a samostatný přístup k práci, vy-
soké pracovní nasazení
• řidičský průkaz sk. B

Městská policie Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník.  
Pracovní poměr: na dobu určitou, nástup 1. 3. 2021 (dohoda o nástupu možná), po zapracování na dobu neurčitou

výběrové řízení obsahuje:
• testy tělesné zdatnosti
• speciální psychologické vyšet-
ření (testy)
• pohovor s výběrovou komisí
Přihlášky k výběrovému řízení 
zasílejte nejpozději do 10.1. 2021 

v obálce označené heslem „VŘ 
strážník MP“ na adresu:

Městská policie Otrokovice
Ing. Tomáš Gromus – velitel MP

nám. 3. května 1341 
765 23 Otrokovice
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Otrokovice, tedy i Zlínský 
kraj,  mají svou zástupkyni 
v letošním finále Miss České 
republiky. Je jí devatenáctiletá 
studentka gymnázia Diana Pa-
ravanová.  I když se jí prakticky 
plní dětský sen, na vavřínech 
neusíná. Mnohem důležitější 
je pro ni dokončit studium. 
„Vzdělání je základem pro moji 
jistou budoucnost,“ říká v roz-
hovoru sympatická finalistka, 
která se ve svém volnu věnuje 
také dobrovolnické činnosti. 
Stala se ambasadorkou ve Zlín-
ském kraji projektu Počítače 
dětem. 

Jaký je to pocit, dostat se mezi 
12 nejkrásnějších dívek České 
republiky?
Jsem šťastná, že se této soutě-
že mohu účastnit. Myslím si, že 
jednoho dne budu ráda vzpomínat 
na radostné chvíle, které mi účast  
v celé soutěži přinesla.

Přichází obligátní otázka. Kdo 
tě do soutěže přihlásil? 

Přihlásila jsem se do soutěže 
sama, a vlastně jsem to plánovala už 
od malička. V dnešním světě jsem 
díky sociálním sítím rychle pochopi-
la, že účast v národní soutěži krásy 
by mi mohla přinést krásné zážitky, 
nové přátele, zkušenosti, kontakty...  
Odvahu přijít na casting mi dodalo 
také oslovení od Sáry Lyčkové, která 
v roce 2019 získala titul II. vicemiss 
České republiky a Miss Sympatie.

Měla jsi tedy sama ambice stát 
se modelkou?
Ano, měla, toto není moje první 
soutěž. Po dokončení základní ško-
ly jsem už soutěžila v regionálních 
soutěžích krásy a byla jsem oslove-
na modelingovou agenturou s na-
bídkou natáčet pro světové značky 
v Asii. Ale dala jsem přednost škole 
a rodině v Otrokovicích.

Co tě baví víc, chodit po molu, 
nebo pózovat fotografům?
Myslím si, že obojí dělám na stejné 
úrovni a dělám to ráda.

Máš už v tuto chvíli nějaké 
nabídky, ať na focení, nebo pře-
hlídky?
Ano, Miss ČR mi přinesla nové 
kontakty a zkušenosti, na které lze 
navazovat. Jak se to bude rozvíjet 
dále, záleží na mých schopnostech 
a cílech.

Miss České republiky je hodně 
zaměřena na  charitativní činnost. 
Byla ti tato oblast odjakživa blíz-
ká? 
Vždy jsem cítila potřebu pomá-
hat slabším a právě Miss ČR mi to 
umožnila poprvé, jelikož je spojena 
s UNICEF. Je to jedna z mnoha pří-

jemných záležitostí, která patří k ná-
rodní soutěži krásy. Zapojila jsem se 
do charitativního projektu Počítače 
dětem a stala se ambasadorkou ve 
svém kraji. Projekt mi v této době 
připadal více než smysluplný, tak-
že jsem se rozhodla působit i jako 
dobrovolnice. Zařídila jsem počí-
tač pro otrokovickou rodinu, která 
na něj neměla a která ho v době 
distanční výuky nutně potřebova-
la. Účastnila jsem se také osobního 
předání, při jehož příležitosti mi ma-
minka z této rodiny vyprávěla, 
jak tři žáci prvního stupně 
základní školy, bez jedi-
ného přístupu k počítači, 
zvládali distanční výuku 
na jaře – musím říct, že 
dětem patří obrovský 
obdiv za to, že to dokázaly. 
Jsem ráda, že jsem jim mohla 
druhou vlnu alespoň nějakým způ-
sobem zpříjemnit. Byl to pro mě 
krásný pocit a chtěla bych touto 
cestou říct, že můžu pomoct i další 
rodině! Nebojte se mě kontaktovat. 

V rozhovoru s tebou jsem četla, 
že pokud bys vyhrála 10 milionů 
korun, pak bys ráda podpořila 
vzdělání v rodinách, které na to 
nemají, včetně tvých příbuzných. 
Jak jsi to myslela?

Jsou místa na světě a rodiny, 
které na dosažení odpovídajícího 
vzdělání nemají. Podpořit takové 
lidi by bylo to, o co bych se snažila, 
kdybych vyhrála tolik peněz. Vzdě-
lání je přece důležité, aby člověk 
potom mohl dělat to, co ho baví  
a dělá šťastným, ovlivňuje to i obraz 
celé společnosti.

Myslíš si, že jde vůbec dohro-
mady krása a dobré srdce? Přece 
jenom, řada lidí vnímá Miss jako 
soutěž krásy, kde jde inteligence 
i ostatní věci stranou.
Ano, určitě lze spojovat krásu  
a dobré srdce. Domnívám se, že 
právě tato soutěž o tom je – najít 
dívku krásnou, ale zároveň s kouz-
lem osobnosti.

Je něco, co ses díky Miss České 
republiky naučila?
Je toho hodně! Potkala jsem spous-

tu zajímavých lidí, jiných pohle-
dů a názorů, obohatilo mě 

to a přineslo do mého 
života nový směr, kte-
rým se hodlám vydat. 
Pochopila jsem důleži-

tost týmové spolupráce 
a vlivu pozitivní energie 

mezi lidmi, kteří proti sobě 
soutěží.  Jsem ráda, že mezi kurzy, 
kterými v rámci Miss ČR projdeme, 
jsou i ty, které nás mají naučit, jak 
být úspěšné v různých oblastech 
života. Samozřejmě hlavní zaměření 
patří světu modelingu a showbyz-
nysu, ve kterém se učím pohybovat. 
Největší oříšek je mluvit na kameru  
a soustředit se na vlastní prezenta-
ci sebe sama. Pro nezkušeného 
člověka je to výzva, ale výzvy mám 
ráda.

Co studuješ a jak se ti daří sklou-
bit tvé povinnosti školní s těmi 
missími?
Jsem studentkou 4. ročníku gym-
názia v Otrokovicích. Snažím se 
rozdělit svůj čas mezi povinnosti, 
které vyžaduje škola, a ty, které jsou 
spojené se soutěží. Jsem ráda, že mi 

vedení školy vyšlo vstříc a umožnilo 
se účastnit soustředění v Praze na 
začátku soutěže. Bohužel, situace 
se změnila a všechny povinnosti 
jsem musela zvládat na dálku. Šlo 
o nacházení nových cest, jak z po-
hledu školy, tak i soutěže, a nebylo 
to jednoduché.

Zvládáš domácí výuku, nebo to 
trochu „flinkáš“?
Situace mi tak trochu k tomu 
„flinkání“ nahrávala a musela jsem 
se často překonávat. Na druhou 
stranu musím říct, že toto období 
mi přineslo i mnoho času na to, 
abych se sama nad sebou zamysle-
la, utřídila si priority ve svém životě 
a dostatečně se namotivovala ke 
zdolávání svých vlastních životních 
cílů.

Jak by ses ohodnotila jako stu-
dentka? (a pozor, budou to číst  
i tví učitelé :))
Moje výsledky ve škole jsou vícemé-
ně průměrné. Známky pro mě nikdy 
nebyly nejdůležitější, ale vždy jsem 
určitý čas škole věnovala. Tajně jsem 
si přála stát se modelkou. Přání zů-
stává i nadále, stejně jako i chápání, 
že vzdělání je základem pro moji 
jistou budoucnost.

Jak se na to tváří tví spolužáci  
a učitelé, že mají mezi  sebou možná 
jednu z nejkrásnějších dívek  
z republiky?
O mém umístění v soutěži se spolu-
žáci i učitelé dozvěděli rychle. Děku-
ji jim za jejich podporu.
Čemu by ses po studiu chtěla vě-
novat?
Po dokončení střední školy bych 
se nějakou dobu chtěla věnovat 
modelingu, ale současně i dalšímu 
studiu, které mi umožní práci buď 
v sociální, nebo zdravotnické sféře. 
Také mě láká poznávání jiných zemí 
světa.

Když bych to shrnula, tak jsi 
zodpovědná, zároveň cílevědomá, 
umíš pomáhat druhým,...  máš vů-
bec nějaké negativní vlastnosti? 
Někdy se rozhoduji příliš emo-
tivně. Chtěla bych se naučit dělat 
rozhodnutí s větším přehledem  
a odstupem času. Emoce jsou často 
momentální a ne vždy vedou ke 
správnému řešení. 
Musím se zeptat i na tu druhou 
stránku věci, a tou je závist a nega-
tivní reakce. Už ses i ty s něčím 
takovým potkala od doby, co jsi 
finalistkou? A jak jsi to ustála a co 
bys takovým „rýpalům“ vzkázala?
Naštěstí, závisti si nevšímám. Dle 
mého názoru je závist pouze urči- 
tou formou uznání, kdy jen dotyčná 
osoba neví, jak má reagovat na 
úspěch toho druhého. Nemusí to 
být ale jenom úspěch. Podle mě si 
lidé závidí třeba i jen spokojenost

Otrokovická studentka bojuje o titul královny krásy Miss České republiky

S korunkou. Zda si Diana nasadí skutečnou korunku královny krásy, bude jasné 
na přelomu roku.  



OtrOkOvické nOviny

či radost toho druhého. Ono totiž, co 
si budeme povídat, být šťastný není 
zas tak jednoduché v životě a dokud 
si člověk na své štěstí sám nepřijde, 
tak může (vnitřně) bojovat se svým 
okolím.
Co tvůj životní styl? Sportuješ  
a žiješ zdravě, nebo si občas dopře-
ješ něco nezdravého?
Ano, sportuji ráda, snažím se jíst 
zdravě, ale určitě si občas dopřávám.

Čemu se ráda věnuješ ve svém 
volnu?
Když mám více volného času, ráda 
ho využiji k cestě za svou chorvat-
skou rodinou. Dále mě baví móda  
a nakupování.

Kde tě mohou lidé v Otrokovicích 
běžně potkat?
To je jednoduché, jsem instruk-
torkou v jednom fitness na  Baťově. 
Vedu lekce active walku třikrát týdně. 

Zajímalo by mě, jestli se kvůli 
soutěži musíš o sebe více starat, 
nebo jsou tvé denní rituály krásy 
stále stejné? Vždycky mi totiž při-
šlo, že obyčejná holka z průměrné 
rodiny, která žije od výplaty k vý-
platě, nemá ani šanci se do takové 
soutěže dostat. Přece jen jsou na 
vás určitě kladeny vysoké nároky, 
a to něco stojí.
O svoji vizáž jsem se vždy ráda stara-
la, dělalo mi to radost. Určité nároky 

jsou na finalistky kladené, ale záleží 
na každé z nás, čeho chce dosáh-
nout. Snažím se v rámci možností 
investovat do svého vzhledu a po-
souvat se dál.

Finálové klání překazila covi-
dová doba. Jak to tedy aktuálně 
vypadá s vyhlášením miss České 
republiky, uvidíme tě v televizi? 

Bohužel celková situace neustále 
měnila plány soutěže, pořada-
telé museli reagovat na vládní 
opatření velice rychle. Bylo těžké 
organizovat setkání všech 12 dí-
vek a nevědělo se, co bude zítra. 
Ale vedení soutěže ukázalo or-
ganizační a komunikační schopnosti  
i v těch nelehkých chvílích. Podaři-

lo se například nafotit kalendář 
pro rok 2021, oficiální fotografie 
v plesových šatech,  nebo nato-
čit medailonek každé finalistky 
do televize. Vše bylo dynamické 
a současně nádherné. Poslední 
vládní opatření úplně zastavila 
tuto výjimečnou snahu organizá-
torů. Dočasně se zastavil dech celé 
společnosti a stejně tak i samotné 
soutěži Miss ČR 2020. My finalistky 
zůstáváme v kontaktu on-line  
a snažíme se podporovat jedna 
druhou. Nevíme ještě přesně, co 
nás čeká. Vyhlášení proběhne na 
přelomu prosince a ledna. Nyní je 
v polovině prosince naplánován 
křest nového kalendáře, který bude  
odvysílán i v televizi, následně se 
od dalších vládních nařízení či 
rozvolňování bude odvíjet i ter-
mín vyhlášení. Ačkoliv to nebude 
velké grandiózní finále ve formě 
galavečera a vše proběhne on-line,  
i tak se těším, že to bude skvělé  
a hodlám si to maximálně užít. Mo-
mentálně probíhá hlasování o titul 
Miss Sympatie ČR 2020. Kdo chce, 
může mě podpořit svým hlasem 
na oficiálních stránkách soutěže 
www.miss-ceske-republiky.cz. Kaž-
dý hlas se počítá a já za něj budu 
moc ráda.
 Šárka Šarmanová

S úsměvem. Diana ráda pomáhá druhým a tuto schopnost  by ráda uplatnila i ve 
svém budoucím povolání.   Snímky: archiv Diany Paravanové

Správně bych teď měla psát  
o tom, jak skvěle se nám vyučuje 
v renovované budově školy, jak ve 
všech místnostech vydávají studen-
ti a učitelé povely blaženě vrnícím 
posledním výdobytkům výpočetní 
techniky, jak nám všem zvýšily pra-
covní pohodu trsy osvětlovacích 
těles nové generace, jak prokouk-
ly dobře vybavené učebny i světlé 
chodby zbavené letitého nánosu 
vestavěných skříní. 

V dobách, jež jsme ještě před 
rokem pokládali za samozřejmé, 
bych vás teď informovala o návra-
tu studentů z exkurze do Francie  
a Španělska, o tom, jak si maturan-
ti užili tradiční pětidenní maraton 
po pražských muzeích a divadlech, 
jak probíhají beánie a stužkovací 
večírky a dny otevřených dveří pro 
otrokovickou veřejnost a co chystají 
Variace…

Kdybyste měli možnost vejít do ot-
rokovického gymnázia teď, určitě by 
se i vám líbila budova: koneckonců  
i na starou baťovskou stavbu působí 
prostorně, je čisťounká, má zbrusu 
nové elektroinstalace, rozvody i nově 
vybavené toalety, nové počítače,  
v přízemí svítí světlá dlažba. Ale po 
každé chodbě jaksi zakřiknutě chodí 
pár studentů, a pokud byste zaslechli 
hlas i z jiné učebny a otevřeli dve-
ře, spatřili byste učitele, jak se před 

kamerou v prázdné místnosti snaží 
vyložit studentům probírané učivo.

Ne, nejsme na tom hůře než jiné 
školy, možná i líp o tu skutečnost, 
že gymnazista je coby budoucí 
vysokoškolák veden k samostatné-
mu myšlení a ke zvládání větších 
úseků učiva a že navíc chce umět  
a rozumět, protože před sebou vidí 
nejen maturitu, ale i selekci přijíma-
cích zkoušek na žádanou fakultu.  
A možná si – všichni učitelé a žáci – 
uvědomíme, že to, co nás spojuje, 
je cennější než drobné rozmíšky  
a domnělé křivdy. Karel Čapek na-
psal následující slova o jiné tmě  
a bezmoci, ale můžeme je vztáh-
nout i na naši situaci: „Ať prší, ať prší; 
ať namoknou oranice a rozblátí se 
cesty; ať zalézá mráz za nehty a še-
divý mráz lehne na trávu: všechno 
je zkouška a příprava. Ať je to cesta 
rokem nebo cesta dějinami: musejí 
se snést i ty horší a temné dny. Prav-
da, že jsme zimomřiví po světle; ale 
ještě nám zbývá lampa domácí;  
i při ní je vidět daleko dopředu. Roz-
sviťme všechny své lampy, aby lidé 
ze tmy našli cestu domů. Dlouhý  
a těžký je rok, ale je moudře stavěn; 
ať se uzavírá nocí a nepohodou – i to 
je k něčemu dobré. Abychom lépe  
a jistotněji objevili svůj vlastní dům.“

 Eva Svobodová,
 Gymnázium Otrokovice

všechno je zkouška a příprava
Matematika je pro velkou část 
žáků neoblíbený a pro některé 
těžko pochopitelný předmět, pro-
to naši pedagogové stále hledají 
nové cesty, jak matematiku přiblí-
žit svým žákům. V listopadu 2018 
se účastnili konference učitelů 
matematiky v Pardubicích, kde se 
poprvé setkali s webovou aplikací 
pro výuku a procvičování učiva 
matematiky Techambition. Tu 
aktivně využili i během distanční 
výuky.  

Techambition je šikovný ná-
stroj pro výuku matematiky na 
2. a 3. stupni vzdělávání. Podle 
aktuálních osnov pokrývá učivo 
od 2. stupně základních škol až 
po maturitu. Pomáhá učitelům 
zařadit do výuky metody, které 
studenty naučí spolupracovat, 
argumentovat a ptát se. Díky 
nim učitelé zlepší vztah studen-
tů k výuce. Ti pak v průměru 
dobrovolně vypočítají dvakrát 
více příkladů. Techambition ověří 
nejen správnost řešení, ale také 
jakéhokoliv kroku ve výpočtu stu-
denta v případě, že se studentovi 
nedaří najít chybu.

„Učitel vidí, zda je třeba vrátit 
se k dané problematice a co je 
nutné dovysvětlit. Pro žáky ma-
turitních ročníků je zde možnost 
opakování různých tematických 

celků,“  říká učitelka matematiky 
Iva Kočtůchová.

Aplikace Techambition využívá 
umělou inteligenci k vyhodno-
cování výsledků práce žáků, vy-
hodnocuje rychlost odpovědí 
i počet pokusů k dosažení správné 
odpovědi. Na základě těchto infor-
mací pomáhá učiteli s plánováním 
dalších hodin, zda je nutné se 
vrátit k učivu a dovysvětlit pro-
bíranou látku nebo pokračovat 
dál.

Učitelé byli nadšeni zpra-
cováním jednotlivých matema-
tických témat pomocí kvalitních 
vizualizací a propracovaností 
příkladových testů, že program 
Techambition začali využívat  
v hodinách matematiky. Na 
Střední průmyslové škole Otro-
kovice využívají Techambition 
ve své výuce 4 učitelé a 150 žáků. 
Jsme jednou z osmi středních škol 
ve Zlínském kraji, které Techambi-
tion využívají ve své výuce. 

„Techambition je velkým pří-
nosem pro žáky při samostudiu  
–donutí je zamyslet se nad problé-
mem, pomůže pochopit učivo 
vlastním tempem. Samozřejmě 
nám TA pomáhá při distanční 
výuce,“ říká učitelka matematiky 
Hana Cibulková. Jana cenková,
 šéfredaktorka portálů Zkola.cz

techambition pomáhá zatraktivnit matematiku
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Listopad již tradičně na ZŠ  
T. G. Masaryka patřil dalšímu 
ročníku projektu Měsíc filmu 
na školách, který je zaměřen 
ke státnímu svátku Den boje 
za svobodu a demokracii – 
–17. listopadu. I přes obtížné 
podmínky a možnost realizace 
pouze distanční formou se do 
této akce zapojil devátý ročník 
úspěšně.

Letos měli žáci možnost podí-
vat se na dokument Pavel Tigrid: 
Evropan. Pavel Tigrid, novinář, spi-
sovatel a jeden z nejvýznamnějších 
českých emigrantů 20. století, po-
slední dny a měsíce života strávil 
mimo jiné rozhovory s filmařkou 
Helenou Třeštíkovou, která o něm 

a jeho životních osudech sestavila 
unikátní dokumentární film. Před-
stavil Pavla Tigrida jako význam-
ného pozorovatele zásadních udá-
lostí, které provázely český národ  
v průběhu 20. století. 

Následně se chlapci a děvčata 
zúčastnili online besedy s novi-
nářem a spisovatelem Ivanem 
Binarem, kterému také mohli 
prostřednictvím chatu pokládat 
své dotazy o emigraci a nezávis-
lých médiích. Děkuji všem za ak-
tivní účast a věřím, že program 
přispěl k zlepšení povědomí mladé 
generace o nedávné době totality 
a nesvobody.
  Pavlína herentinová,
 ZŠ T. G. M.

Měsíc filmu patřil 17. listopadu

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

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

ZUŠka byla vybrána do projektu Piana do škol

Parádní kousek předvedli borci Milan 
Šima a Libor Sviečka z otrokovické-
ho SKÁJ teamu, když si dali za úkol 
výškovými metry zdolat Mt. Blanc. 
A nemuseli přitom ani jezdit nikam 
daleko. Celkem 4 810 m nastoupali 
na trase od areálu kynologů za mo-
ravní lávkou ke žlutavskému hřišti. 

„Kopec za Moravou není největší 
a ani nejprudší. Nápad vyšlapat větší 
metry jsem měl v hlavě už chvíli. Tak 
proč si k tomu nevybrat žlutavský 
kopec? Trasu jsem vybral dlouhou 
800 metrů s převýšením 105 metrů. 
Nahoru a dolů tedy 1,6 km. Nechtěl 
jsem jít sám, a tak jsem oslovil Libora 
Sviečku, parťáka z Beskydské sed-
mičky a 5 beskydských vrcholů.

V sobotu v 6 ráno jsme vyrazi-
li s cílem nastoupat 4 810 met-
rů a tím vyšlápnout na Mont 
Blanc. Znamenalo to podívat se  
46x nahoru při vzdálenosti 72 km,“ 
popsal sportovec Milan Šima. Na 
trase je podporovali rodiny i ko-
legové ze SKÁJ teamu, někteří se 
na část cesty přidali. „Ráno s námi 
vyrazil i Marek Baška s cílem vy-
šlápnout na Sněžku. Vystoupal 
tedy nahoru 16krát a pro velký 
úspěch přidal ještě jeden výstup  
a kolečko na žlutavském hřišti navíc. 
Při posledním sestupu mi Libor 
povídal, abych se mu tak půl roku 
neozýval. Dva týdny to vydržím  
a pak něco zase vymyslím,“ dodal  

s úsměvem Šima. Úspěch kluků již za 
pár dnů následoval další milovník vý-
zev – Michal Kožuch, který tu samou 
trasu zdolal na kole. 

Otrokovice jsou městem sportu 
nejen díky svému sportovnímu zá-
zemí, ale především díky aktivním 
lidem. „Jsem hrdá, že ve městě 
máme sportovce, kteří neustále 
hledají nové výzvy i v této době.  
A co víc, dělají to doma – za humny. 
Klukům patří gratulace za parádní 
výkon, ale i poděkování, že svými 
činy inspirují ostatní,“ uzavřela sta-
rostka Hana Večerková, která spor-
tovce na trase také podpořila.   (vac)

trojice borců pokořila v Otrokovicích Mont Blanc

Zhruba po měsíci a půl se konečně 
otevřely dveře i naší školy. Budova 
se ihned rozezněla tóny vánočních 
koled. 

V druhé polovině prosince jsme 
zazpívali pod okny našim senio-
rům. Další krásnou zprávou byla 
informace, že jsme byli vybráni 
rodinnou nadací do veřejné sbírky 
Piana do škol.   Tato nadace zakou-
pila na začátku září od tradičního 
výrobce pian 11 nástrojů, které si 
nepřevzal a nezaplatil čínský od-
běratel. Nadace vyhlásila výzvu 
„Piana do škol“ pro ZŠ a ZUŠ  
v České republice. Sešlo se na 400 
žádostí a z toho 152 žádostí, které 
splnily kritéria výběru této výzvy. 
Šlo o kvalitu výuky, rozpočet ško-
ly, vybavenost  a velikost školy, ale 
také historii a úspěšnost vzdělávání 
žáků školy. 

Jsme opravdu šťastni, že jsme 
se dostali do užšího výběru 

mezi 45 škol, které na své piano 
ještě čekají. Ve veřejné sbírce  
www.pianadoskol.cz můžete pod-
pořit a pomoci přímo naší škole 
získat nový nástroj pro děti. 

I přes tuto těžkou covidovou 
dobu jsme nepřestali věřit v sílu 
a důležitost vzdělání dětí v umě-
leckých oborech, protože „Přežije-li 
kultura, přežije celý národ“. Všem 
rodičům, dětem i pedagogům 
musíme poděkovat za práci  
a trpělivost po dobu distanční vý-
uky. Těšit se můžete na spoustu 
hudebních, tanečních, výtvarných 
a dalších dárečků, které si spolu po-
stupně rozbalíme.

Na závěr mi dovolte popřát vám 
všem požehnané a klidné vánoční 
svátky v rodinném kruhu, zachovej-
te nám přízeň a věřme, že se již brzy 
spolu potkáme na koncertě či před-
stavení. Jindřiška keferová,
 ředitelka ZUŠ Otrokovice

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Adventní koncerty Ženského 
pěveckého sboru vždy patřily 
k tradicím, na kterou se těšila 
řada našich posluchačů nejenom  
v Otrokovicích. Bohužel, letos tyto  
koncerty neuskutečníme. 

Bylo nám velkou ctí se s vámi 
pravidelně setkávat na našich 
koncertech a kulturních před-
staveních. Současná složitá hygi-
enicko-epidemiologická situace 
nám to však bohužel neumožňuje.

 Přesto všechno zůstáva-
jí všechny naše členky opti-
mistky a již se těšíme na nový 
rok i novou sborovou sezonu. 
Doufáme, že se  současný stav  

v dohledné době zlepší natolik, 
že se již budeme moci v rámci 
pravidelných zkoušek scházet  
v prostorách Městské galerie, 
a vás,  posluchače, potěšit po-
zváním na některý z našich nej-
bližších koncertů. 

Rádi bychom vám popřáli tou-
to cestou krásné prožití svátků 
vánočních, především hodně 
zdraví, radosti a lásky v nadcháze-
jícím roce 2021. A zároveň tímto 
děkujeme za dlouholetou přízeň  
a vedení města Otrokovice  za 
podporu.

 hana Zvoníčková,
 předsedkyně ŽPS Otrokovice

tradiční adventní koncerty letos nebudou

výstup. Kluci museli na kopec vystou-
pat 46krát.  Foto: Michal Petřík 

tel.: 571 118 103
• Předprodej a rezervace vstupenek       

na kulturní akce Otrokovické 
BESEDY i jiných pořadatelů  

• Přístup na internet, skenování
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Vánoční fotbálek se v Otrokovi-
cích pořádá pravidelně již více 
než pětadvacet let na Boží hod. 
Jde především o benefiční zá-
pas, který má finančně pomoci 
malým dětem i organizacím, 
které to opravdu potřebují. 
Nicméně letošní rok je plný 
zvratů a velkých nejistot,  
a to i pro jednoho z hlavních 
organizátorů této akce, fot-
balového obránce FC Slovan 
Liberec,  otrokovického rodáka 
Jakuba Jugase. Takže, Jakube, 
bude letos Vánoční fotbálek?  
V první řadě chceme uvést, že re-
spektujeme veškerá nařízení vlády 
ČR, která nehodláme nijak porušovat,  
a také podporujeme boj proti 
Covid-19. Samozřejmě, pokud nám 
to situace dovolí, akce se uskuteční 
tak, jak je každoročně zvykem, za do-
držení všech přísných hygienických 
opatření. Jsme schopni zajistit i vy-
tvoření určitých sektorů pro rozdělení 
lidí, abychom zabránili shlukování 
velkého počtu diváků. Účelem zápa-
su je v první řadě pomoc, ale nechce-
me nijak dopustit další šíření nemoci  
a zatěžovat zbytečně zdravotnický 
systém. Proto, pokud by byla akce 
povolena, už teď žádáme lidi o strikt-
ní dodržení daných hygienických 
pravidel, která budou uvedena.

Jaké máte připraveny varianty?
Varianta A je odehrání zápasů  
s diváky za dodržení hygienických 
opatření a rozdělení do sektorů, vari-
antou B je odehrání bez diváků – kdy 
by musel být areál uzavřen a lidé by 
mohli zápas maximálně sledovat za 
plotem, což je pro všechny špatná 
varianta. Poslední z variant je přesun 
na letní termín, ale tím bychom přišli 
o tradiční termín na Boží hod. 

Kdy tedy bude znám konečný ter-
mín, zda fotbálek bude, či nebude?
Stanovili jsme si termín 20. prosince, 
kdy zveřejníme, zda se akce koná, či 
nekoná a jaká jsou opatření. Poprosili 
bychom všechny, kteří se chtějí pří-
padné akce zúčastnit, aby sledovali 
naše sociální sítě, kde budou veškeré 
informace průběžně přidávány. 

Bývá zvykem, že návštěvníci 
mohou získat v rámci tomboly  
i atraktivní suvenýry. Přijdou lidé  
také o tuto zajímavost, nebo máte 
„záložní“ plán?
I tady máme připraveny záložní va-
rianty, takže lidé určitě nepřijdou  
o možnost dresy získat ať už formou 
tomboly, či aukce. Vše uvedeme na 
našich sociálních sítích. V letošním 
roce se nám podařilo sehnat mnoho 
zajímavých fotbalových cen. Je to 
například podepsaný dres Tomáše 
Součka z londýnského West Hamu, 
dres Matěje Vydry z anglického 

Burnley – oba výše zmiňovaní pů-
sobí v nejlepší lize na světě Premier 
League. Máme i dres Vladimíra Da-
ridy z bundesligové Herthy Berlín, 
podepsaný dres reprezentace ČR, 
podepsaný dres Michala Sadílka  
z PSV Eindhoven, dres Sparty Praha, 
Slavie Praha, Plzně či polské Wisly 
Krakow a mnoho dalších. K dispozici 
bude možnost i zakoupení speciálně 
vyrobených roušek k příležitosti 
benefičního zápasu.

Termín fotbálku na Boží hod je 
trochu neobvyklý. Chce se vůbec 
hráčům vstát na Boží hod a jít si 
zahrát?
Nejdříve jsem si myslel, že se hráčům 
chtít nebude, ale bylo pro mne veli-
ce příjemné zjištění, že hráči přijdou  
s radostí. Nikdo z posledních ročníků 
neodmítl a pokud ano, tak to bylo 
pouze z rodinných důvodů. Všichni 
jsou rádi, že se vždy po roce potká-
me, pozdravíme, prohodíme pár slov 
a společně si zahrajeme. Nikdo ne-
chce jen tak sedět doma, takže bych 
jim touto formou chtěl poděkovat, 
že obětují svůj volný čas po sezoně 
a přijmou vždy naše pozvání.

Vy sám jste se roky této charita-
tivní akce účastnil jako jeden z hrá-
čů. Co vás přimělo převzít „otěže“  
a vstoupit do spoluorganizace?
Jeden rok akce neproběhla, což 
nám přišlo jako velká škoda. Je to už 
prostě tradice Vánoc, a proto jsme 
s dovolením předchozích organizá-
torů akci převzali a zorganizovali  
v novém pojetí se stejným úmys-
lem. Naší hlavní myšlenkou bylo, 
že pocházíme ze zlínského regionu  
a okolí, ve kterém jsme všichni vyrůs-
tali a přišlo nám správné také něco 
tomu regionu vrátit. Jelikož se nás 
většina pohybuje ve fotbalovém 

prostředí, byla to jasná volba. Akci 
pomáhá spoluorganizovat velké 
množství lidí, kterým moc děkujeme, 
a také velké poděkování patří týmu 
SK Baťov 1930, který nám umožňuje 
využít jeho areál a sehrát s jeho tý-
mem benefiční utkání. Myslím si, že 
se nám to povedlo a chceme v tradici 
pokračovat, dokud nepřijde někdo 
mladší a nepřevezme to za nás, na 
to má ale ještě čas:-D. 

Troufám si říct, že pod vaším ve-
dením se z tohoto původně malého 
fotbálku stala opravdu prestižní zá-
ležitost, na kterou se těší spousta 
lidí. A svědčí o tom i výše vybrané 
částky, která byla loni 195 tisíc ko-
run. Čím si to vysvětlujete?
Děkujeme za pochvalu, tohle je, 
jak jsem již zmínil, zásluha mnoha 
lidí. Při první naší organizaci v roce 
2018 jsme vůbec netušili, do čeho 
jdeme, ale byla to pro nás výzva. Mu-
sím říct, že částka, která se vybrala v 
prvním ročníku, překvapila všechny. 
Měla jste vidět reakci, když jsme vše 
spočítali. Nikdo tomu nevěřil, a poté 
další ročník a opět překonáno. Tak-

že chceme jít dál a zkoušet, kde je 
náš limit. Musím tady vyzdvihnout 
velkou pomoc sponzorů, kteří se 
podílejí na akci a vždy přispívají ne-
malou částkou, patří jim určitě velké 
díky. V neposlední řadě akci samo-
zřejmě vždy dělají lidé, kteří přijdou 
a přispějí, ať už koupí slosovatelné-
ho programu, či jen tak přispějí, je to  
i jejich velká zásluha a věříme, že si na 
benefiční utkání vždy najdou cestu. 
Děkujeme! Za ty dva roky se nám 
povedlo společně vybrat 295 000 
Kč, což je neskutečné číslo a naším 
tajným přáním je tento rok dosáh-
nout magických 500 000 Kč. Uvidíme, 
jestli se nám to společně povede.

Mezi obdarovanými bývá rodina 
s dětmi či dítětem, které potřebují 
pomoc. Podle čeho je vybíráte? 
Chtěli jsme,  aby naše pomoc smě-
řovala zpátky do regionu. Vždy se 
k nám dostane nějakou souhrou 
šťastných náhod, kdo by zrovna  
mohl potřebovat pomoc. Takže jej  
kontaktujeme, zda by měl zájem. 
První rok jsme se dostali díky paní  
Wasserbauerové k malé Valentýnce 
z Otrokovic, která se léčila s leukemií. 
Další ročník jsme dostali kontakt na 
rodinu Hráčkovu z Kunovic, nadaci 
Debra a také jsme podpořili projekt  
v nemocnici Uherské Hradiště. Le-
tos se věnujeme pomoci malé Adél-
ce, které pomáhá spolek Srdce na 
pravém místě, a také podpoříme 
projekt v Naději Otrokovice. 

Loni dostala finanční dar rodina 
Hráčkova s trojčaty. Máte informa-
ce, jak se dětem daří?  
S paní Hráčkovou si pravidelně píše-
me, jak se vede holčičkám, jaký udě-
laly pokrok, co se u nich děje. Víme, že 
za vybrané peníze jely holčičky na re-
habilitační kurz do Piešťan, kde měly 
každodenní speciální péči a bylo o ně 
velmi dobře postaráno.  Takže pokud 
má někdo nějaký tip, komu může 
směřovat pomoc v dalších letech, ať 
nás prosím kontaktuje.
 Šárka Šarmanová
(Pozn.: Tento rozhovor byl napsán  
2. prosince)

Jakub Jugas: vánoční fotbálek bude, máme několik variant

Malé bojovnice. Trojčátka rodiny Hráčkových mohly jet díky finančnímu daru 
na potřebné rehabilitace do Piešťan. 

Hvězdná sestava. V rámci fotbálku se proti sobě staví hráči SK Baťov a Výběr kraje, 
který je seskládán z hráčů zvučných jmen.    Snímky: L. Ovesný
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Bronz z mistrovství České 
republiky, šesté místo na mi-
strovství světa. To je jen stručný 
výčet letošních úspěchů teprve 
jednadvacetileté otrokovické 
rodačky Petry Zvoníčkové, která 
soutěží v Bikini fitness – ženské 
kategorii kulturistiky. 

Petra se soutěži věnuje teprve 
tři roky. Do té doby prý byla spíše 
hudebně založená. „Jako malá jsem 
chodila do otrokovické ZUŠ na hous-
le, ale když jsem dokončila dva cykly, 
přemýšlela jsem, co bych mohla dělat 
dál. A začala jsem chodit na různá 
skupinová cvičení a do fitness cent-
ra v Malenovicích. Tam mi učarovala 
jedna lektorka, která se věnovala kul-
turistice. Její postava i životní styl mě 
uchvátily natolik, že jsem se tomuto 
sportu začala taky věnovat,“ vysvět-
lovala Petra.

Tvrdá dřina a každodenní tré-
ninky již zanedlouho přinesly první 
ovoce. Celkem Petra absolvovala 
devatenáct soutěží, ze kterých při-
vezla  čtrnáct finálových umístění, 

z toho 9 medailových. Obrovského 
úspěchu dosáhla i letos na podzim, 
to vše navzdory pandemii, která jí 
prakticky znemožnila navštěvovat 
posilovnu. Vše tedy probíhalo domá-

cí tréninkovou formou. O to více si 
prý váží dosažených úspěchů. „V září 
se mi podařilo vybojovat bronzovou 
medaili na mistrovství České repub-
liky juniorů. V říjnu pak následovala 
Mezinárodní soutěž Diamond Cup 
Prague, kde jsem skončila na 5. místě 
jako nejmladší závodnice mezi žena-
mi a první prosincový víkend jsem 
získala bronz v ženské i juniorské 
kategorii,“ vyjmenovala studentka 
pedagogiky.

Vrcholem sezony ale bylo ju-
niorské mistrovství světa konané  
v rumunské Kluži. Loni skončila Pet-
ra na sedmém místě a letos toužila 
dostat se ještě výše. „Jenomže do po-
slední chvíle jsme prakticky nevěděli, 
zda budeme moci vycestovat. Nako-
nec se to podařilo a já si splnila sen. 
Podařilo se mi dostat se do top 6 a sta-
la jsem se finalistkou mistrovství svě-
ta,“ pousmála se Petra. Do další sezo-
ny hodlá na sobě ještě více pracovat  
a za pár let by si chtěla splnit jeden  
z největších snů – vyhrát mezinárodní 
soutěž, což by pro ni znamenalo zisk 

profesionální karty. Podle Petry je 
kulturistika krásný, ale velmi náročný 
sport. „Příprava na závody není jen 
o tréninku v posilovně, ale velmi dů-
ležitá je na gram vypočítaná strava, 
jednotlivé potraviny, kardio, regene-
race a správně nastavená psychika,“ 
vyjmenovala reprezentantka, která 
trénuje pod vedením bývalého svě-
tového šampiona v kulturistice Vja-
ceslava Vinogradova, za kterým jezdí 
na konzultace až do Prahy.

A náročná je také porota. „Hodnotí 
se zde přiměřené osvalení závodnice, 
vyrýsovanost, ale také to, jak na pó-
diu působí,“ vysvětlila dále. Veškeré 
tréninky, cesty, startovné i potřebné 
vybavení, to vše si Petra musí platit 
sama. „Náš sport bohužel není nijak 
finančně ohodnocen, proto je pro 
nás závodníky finančně hodně ná-
ročný. Všechno si platím sama, což 
pro mě znamená při studiu ještě 
pracovat, mnohdy i do noci. Jsem 
proto velmi vděčná za jakoukoliv 
podporu,“ uzavřela Petra. 

 Šárka Šarmanová

Otrokovická studentka sklízí úspěchy v ženské kulturistice 

na soutěži. Odborná porota hodnotí 
nejenom osvalení, ale také vyrýsovanost  
i celkové působení na pódiu.  
 Foto: archiv P. Zvoníčkové

Od ledna letošního roku se nejmladší 
závodnice připravovaly na svoji první 
závodní sezonu. Bohužel nouzový 
stav a další přísná epidemiologická 
opatření nám neumožnily v první 
polovině roku závodit. Začátkem říj-
na, ještě než začal v České republice 
opět platit nouzový stav, stihl klub 
Gymnastického aerobiku BK Otro-
kovice (GABK) vyjet na svůj úplně 
první závod do Prahy. 

Narychlo uspořádaného závodu 
Poháru federací se zúčastnilo více 
než 10 klubů z celé republiky.  Náš 
klub GABK Otrokovice reprezen-
tovalo celkem osm závodnic, kte-
ré závodily v kategorii pětic, trojic  
i jednotlivkyň.

 V nejmladší kategorii pětičlenných 
skupin do 8 let si své první zlaté me-
daile vybojoval  tým ve složení Tereza 
Dohoráková, Veronika Klofáčová, 
Tereza Ernestová, Ema Svobodová 
a Sofie Běhávková. Stříbro si z Prahy 
odvezl v kategorii trojic do 8 let tým 
ve složení Veronika Klofáčová, Tereza 
Dohoráková a Tereza Ernestová.  
V kategorii jednotlivkyň do 8 let se  
v  první desítce umístila Tereza Doho-
ráková  –  5. místo, Tereza Ernestová 
– 7. místo a Veronika Klofáčová  
– 9. místo. Zastoupení jsme měli  
i v kategorii do 11 let, kde holky zá-
vodily jako jednotlivkyně. Náš klub 
reprezentovala Aneta Matějíčková, 
Eliška Jánošíková a Anna Tkadlecová.

Velká pochvala patří všem hol-
čičkám, které svůj první závod  
zvládly skvěle. Poděkování také všem 
rodičům, kteří podporují děti i v těch-
to těžkých časech a velké díky patří i 
městu Otrokovice, které nás finančně 
podporuje. Barbora karlíková,
 trenérka

První zlato a stříbro pro Bk Otrokovice

Malé vítězky. Dívky svůj první závod 
zvládly na jedničku.  Foto: GABk

Na sokolovně v Otrokovicích mů-
žete najít různé sportovní aktivity. 
Jednou z velmi oblíbených aktivit 
nejen pro děti je jízda na koloběž-
kách. Pokud to počasí dovolí, vy-
jíždímě pravidelně třikrát týdně, 
podle zájemců. Během jedné jízdy 
urazíme i pětatřicet kilometrů.

Od jara až do podzimu probíhají 
na sokolovně cyklo vyjížďky pro 
dospělé, rodiče s dětmi i seniory. 
Délky tras jsou vždy přizpůsobe-
ny výkonnosti účastníků. Na svých 
vyjížďkách poznáváme okolí Ot-
rokovic. Navštívili jsme Sazovice  
a prohlédli si zdejší nově posta-
vený kostel, jezdíme do Kvasic, Tlu-
mačova, Napajedel, Tečovic apod. 

Na koloběžkách se však vydává-
me i do vzdálenějších míst, jako je 
Kroměříž, Uherské Hradiště nebo 
Vizovice. Na pravidelných vyjížď-
kách ujedeme kolem 15–20 km,  
u delších 30–35 km.

 Vždy jedeme tak, aby každý 
účastník jel na pohodu a měl dob-
rý pocit a radost z jízdy. Samozřej-
mě u začátečníků tolik kilometrů 
nejezdíme, ale začínáme jízdou 
na hřišti a jen malým okruhem 
Otrokovicemi, který se následně 
prodlužuje. 

Se skupinou seniorů jsme 

pravidelně jezdili 1x týdně v do-
poledních hodinách a chtěli jsme 
sezonu prodloužit co nejdéle, ne-
boť nám jízda přinášela radost. Ne-
být koronaviru, tak jezdíme stále, 
neboť pohyb na čerstvém vzduchu 
je nejlepší prevencí zdraví. 

Koloběžka je vhodná pro 
všechny od 3 až do 100 let.  Zjis-
tilo se, že koloběžka má řadu 
nesporných výhod. Ty spočívají 
nejen v daleko komplexnějším 
zapojení svalových partií při po-
hybu, ale také v celkové zdravotní 
prospěšnosti koloběhu. Jízda na 
koloběžce představuje minimální 
zátěž na klouby a páteř, je prevencí 
proti bolesti zad, stabilizuje kyčle 
a trup, formuje partie hýždí a ste-
hen. Koloběžka je ideální pro boj 
s nadváhou. Jízda na koloběžce 
má tak nejen sportovní a zdravot-
ní význam, ale i kamarádský. Mezi 
účastníky dochází k příjemné po-
spolitosti, k novým přátelstvím, ke 
společným zážitkům a k vnímání 
nádherné přírody měnící se v čase 
podle ročních období. 

Na další sezonu se těší spokojení 
senioři, děti, dospěláci i lektorky fit 
koloběhu Alena, Magda, Martina.

 Magda vaclová,
  oddíl ASPV TJ Jiskra Otrokovice

na koloběžkách si užívají nejen děti, ale i senioři


