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Dětský pavilon otrokovické polikliniky prošel rozsáhlou rekonstrukcí

Společně. Nové dětské oddělení otevřeli žáci ze ZUŠ společně s jednatelem polikliniky Pavlem Javorou (vlevo), místostarostou města Ondřejem Wilczynskim (uprostřed)
a starostkou Otrokovic Hanou Večerkovou (vpravo).

Dětský pavilon otrokovické
Městské polikliniky se změnil
k nepoznání. Místo klasické
čekárny tak na malé pacienty čeká doslova pohádková
místnost. Slavnostní otevření
pavilonu se odehrálo 8. listopadu. Na rekonstrukci oddělení, která stála bezmála
tři miliony korun, se podílelo
nejenom město, ale finančně
přispěla také řada regionálních firem.

Inzerce

S nápadem nabídnout malým pacientům i jejich rodičům
prostředí, ve kterém se budou cítit
příjemně a zároveň zde najdou vše
potřebné, přišel jednatel Městské
polikliniky Otrokovice Pavel Javora. „Chtěl jsem udělat rekonstrukci
pořádně a najít pro tento úkol architekta či designéra, který bude

řešit novou, dětem přátelskou
podobu interiérů v moderním
stylu na odpovídající úrovni,“
vysvětlil Pavel Javora. Prostory
dětského pavilonu byly totiž v původním stavu ještě dle projektu
z přelomu 70. a 80. let. „Rekonstrukci si tedy opravdu zasloužily,“
dodal Javora s tím, že dětský pavilon navazuje na již realizovanou
rekonstrukci sociálního zázemí
v hlavní budově polikliniky.
Celou přestavbu dětského oddělení se podařilo realizovat za
necelých pět měsíců. Na pokrytí
nákladů ve výši 2,9 milionu korun se významně podílelo město
Otrokovice. Rekonstrukcí prošla vstupní chodba a schodiště,
společné prostory čekáren dětského pavilonu i sociální zázemí
pro veřejnost i pro lékaře.

Pokračování na str. 3

Nová. Čekárna má na nemocné děti působit uklidňujícím dojmem, aby alespoň na
chvíly zapomněly na to, že jdou k doktorovi. 
Snímky: Šárka Šarmanová

Z města:

Charitativní jarmark
na náměstí
str. 4

Rozhovor:

Se Silvií Valouškovou
o NEO CUPu
str. 5, 6

Snímky: Martina fojtíková, mú otrokovice

Město oslavilo 103 let od vzniku republiky, radnice také udělovala ocenění

Hudební zážitek. Slavnostní večer ke dni vzniku samostatného Československa, při němž byly uděleny dvě
ceny Osobnost města Otrokovice, byl zakončen koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů. Zazněly vybrané
skladby Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Orchestr řídil kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe.

Výtvarník. Titul Osobnost města si odnesl za celoživotní přínos v oblasti výtvarného

zmínky o Otrokovicích vysadila starostka Hana Večerková
společně s místostarosty Petrem Ťopkem a Ondřejem Wilczynskim lípu srdčitou v křížení ulic Hložkova a Boženy Němcové.

Pocta hrdinům. Součástí oslav 103 let od vzniku československého státu bylo
kladení věnců k pomníkům obětí 1. světové války. Jeden z věnců položili zástupci
města v čele se starostkou Hanou Večerkovou v centru Otrokovic na náměstí
3. května. Další věnec ozdobil také pomník v Kvítkovicích, který se nachází před
kaplí sv. Anežky.

Inzerce

umění a vzdělávání mládeže i dospělých ve výtvarných oborech Emil Sláma (uprostřed).
Cenu mu předal místostarosta Ondřej Wilczynski (vpravo). Emil Sláma je zakladatelem Otrokovického výtvarného salonu, spoluzakladatelem, uměleckým vedoucím a místopředsedou výtvarného spolku Rozumění, ale také aktivním vystavovatelem.

Národní strom. K příležitosti 880. výročí první písemné

Herec. Druhé ocenění Osobnost města Otrokovice si odnesl herec Gustav Řezníček za
celoživotní přínos v oblasti divadelního umění
a výchovu mládeže ke kulturním hodnotám.
Herec se nemohl slavnostního večera zúčastnit. Cenu si převzala od místostarosty
Petra Ťopka v zastoupení p. Kubíčková.
Otrokovické noviny

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
ještě na začátku listopadu jsme se
těšili ze slunečných dnů, které nás
vybízely k procházce podzimní
krajinou. Stromy, zahalené do
krásných barev, postupně ztrácí
své listy a zima o sobě dává vědět stále citelněji. S posledním
listopadovým týdnem nastává
doba adventu. Času věnovaného
rodině, našim blízkým, přátelům.
Také na otrokovickém náměstí
jsou připraveny akce, které zvou
k návštěvě širokou veřejnost.
Jednou z nich je veřejná sbírka
Otrokovice pomáhají potřebným.
Pomoci může opravdu každý
zakoupením občerstvení, popř.
hrníčku s potiskem z dílny otrokovické Naděje.
Také letos jsme se rozhodli rozšířit především pro děti možnost,
jak si užít zimní radovánky a na
náměstí umístit kluziště. Věřím,
že si všichni bruslení užijí nejen
v adventním čase.
Ve dnech, kdy píši tyto řádky,
můžu jen doufat, že se vše, co
jsme pro Vás připravili, uskuteční
vzhledem k avizovanému zpřísnění opatření spojených s pandemií. Těším se na setkání u příležitosti některé z akcí a přeji Vám
klidné prožití adventu ve zdraví
a společnosti těch, které máte
rádi.
Petr Ťopek,

místostarosta města

Nový obchvat odvede dopravu z centra Otrokovic

Nový úsek. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili zástupci kraje, města i ŘSD. 

Na tuto chvíli čekalo město
Otrokovice neuvěřitelných
patnáct let. První listopadový
čtvrtek byla kompletně zprovozněna celá jihovýchodní
část obchvatu. Úsek dlouhý
3,1 kilometru tak navázal na
severovýchodní část, která je
v provozu od roku 2006. Nový
obchvat by měl městu přinést
výraznou úlevu nejenom od
tranzitní dopravy.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
otevřelo část jihovýchodního obchvatu již během června, prozatím
ale ve dvou jízdních pruzích. Od
4. listopadu už mohou řidiči obchvat
využívat v plném rozsahu. Slavnostního otevření druhé části obchvatu
se zúčastnili zástupci kraje, města
i Ředitelství silnic a dálnic. „Jsme rádi,
že se nám navzdory nepříznivé epidemiologické situaci podařilo dodržet plánovaný termín zprovoznění
stavby, kterou jsme zahájili v roce
2018. Veškerá tranzitní doprava ve
směru Přerov – Uherské Hradiště

a Zlín – Uherské Hradiště bude
odkloněna po obchvatu a nebude
již více zatěžovat dosud frekventovanou křižovatku v Kvítkovicích,“
uvedl ředitel zlínské Správy ŘSD Karel Chudárek.
Podle starostky města Hany Večerkové bylo již v červnu, kdy se
otevřela část nového obchvatu, výrazně poznat, že se městu dopravně
ulevilo. „Otevřením obchvatu do
plného provozu se tak situace ještě
zlepší. Je ale třeba brát ohled také
na život zdejších obyvatel. Za domy
jim vyrostla rušná stavba, která
potřebuje dobré odhlučnění, aby
netrpěli provozem na komunikaci,“
poznamenala starostka.
Vzhledem k ještě stále probíhající opravě silnice III/49724 v ulici
Dr. Beneše v Napajedlích, kterou
realizuje krajská organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, zatím
ještě nebude možné z nové okružní
křižovatky odbočit do Napajedel.
Silnice v ulici Dr. Beneše bude zprovozněna 10. prosince.
Obchvat Otrokovic je součástí

Foto: Šárka Šarmanová

dálnice D55. Město však získalo od
Ministerstva dopravy ČR výjimku,
že až do konce roku 2022 nemusejí
řidiči jedoucí po severovýchodní
části obchvatu platit dálniční poplatek. Zda bude bez poplatku i jeho
jihovýchodní část, ale není jisté.
Město společně s okolními obcemi
i krajem usiluje, aby byly obě části
obchvatu ponechány bez poplatku,
a to nejenom do konce příštího roku.
„Stavba obchvatu je pro Otrokovice
skutečně klíčová, ovšem smysl dává
za podmínky jeho nezpoplatnění.
V opačném případě je téměř jisté,
že by se z velké části doprava do
centra opět vrátila. Pevně věříme,
že se i tyto následné kroky podaří
realizovat,“ doplnila starostka města.
Již v příštím roce na obchvat
naváže výstavba dálničního mostu
přes řeku Moravu. „A v roce 2023
zahájíme realizaci dálničného úseku
z Napajedel do Babic, kde následně
již výstavba probíhá na dvou úsecích
až po Moravský Písek,“ sdělil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic
Radek Mátl.  Šárka Šarmanová

Dětský pavilon otrokovické polikliniky prošel rozsáhlou rekonstrukcí

BESEDA S OBČANY
Kvítkovice
čtvrtek 9. prosince
Budova hasičské zbrojnice
K debatě s Vámi a k odpovědím na
Vaše dotazy bude připravena starostka Hana Večerková a další představitelé města.

se budou v tomto prostoru cítit příjemně a bude jim dlouho dělat radost,“ uvedla interiérová designérka
Kristýna Jandíková. Vstupní prostory
polikliniky také zdobí výtvarné práce
žáků ZUŠ.
V budově Městské polikliniky však
nejde o zdaleka první a poslední investiční akci. „Zcela zásadní proměnou prošlo sociální zázemí na hlavní
budově, v okolí polikliniky přibyla
parkovací místa. Lidé se zde lépe vyznají díky přehlednému informačnímu systému a vše pohodlně zjistí
i na nových webových stránkách.
V neposlední řadě přibylo vybavení
prostor lékárny Wi-Fi připojením pro

snadnější vyzvedávání e- receptů. Na
polikliniku se podařilo přivést i nové
lékaře, odborníky, kteří pomáhají lidem v oblasti fyzioterapie, ortopedie
a dalších. Kvituji, že Městská poliklinika reaguje na potřeby svých klientů
z řad veřejnosti i lékařů. Podařená
rekonstrukce dětského pavilonu je
toho důkazem,“ pochválil místostarosta města Otrokovice Ondřej Wilczynski, který má v gesci městské
obchodní společnosti.
Další připravovanou akcí bude
rekonstrukce společných prostor
v hlavní budově.

Lenka Vaculová,


tisková mluvčí města

Město Otrokovice a Městská poliklinika Otrokovice děkují společnostem, které se podílely na rekonstrukci pavilonu:

Otrokovické noviny

Inzerce

BESEDA S OBČANY
Trávníky a přednádraží
čtvrtek 25. listopadu
v 17 hod.
Dům s pečovatelskou
službou
v ulici Hlavní

Dokončení ze str. 1
„Myšlenkou bylo vytvořit takové
místo, které bude pro děti příjemné
a uklidňující. Prostor, který nebude
připomínat klasickou čekárnu u doktora a bude tak trošku pohádkový.
Hlavním motivem je tapeta velryby,
která je pomyslným strážcem dětí.
Barevnost je laděna do jemných pudrových tónů růžové, zelené a modré
proložených bronzovými prvky. V návrhu jsou použity odolné materiály
v moderním, ale nadčasovém
designu. Na podlahu jsem navrhla
intuitivní navigační systém, který
pacienty navede k příslušné ordinaci. Věřím, že malí pacienti i doktoři

Tradiční akci Rozsvícení vánočního
stromu
nahradí
letos charitativní jarmark
Logotyp OtrOkOvicE
pomáhají
potřebným 2.

jí potřebným 1.

Oblíbená akce Rozsvícení
vánočního stromu se kvůli
zhoršující se epidemické situaci
ani letos neuskuteční. Lidé však
přesto mohou 26. listopadu přijít na náměstí a zapojit se tak do
akce Otrokovice pomáhají potřebným – charitativní jarmark.

„Je nám to moc líto, že nemůžeme uspořádat avizovanou
tradiční akci, ale musíme respektovat veškerá vládní nařízení. Ta
nám aktuálně neumožňují akci
uspořádat v takovém rozsahu, na
jaký jsou lidé zvyklí, tedy včetně
kulturního programu. Přesto jsme
se rozhodli, že zachováme charitativní prodej občerstvení,“ upřesnil
jednatel Otrokovické BESEDY Filip
Pastuszek. Charitativní jarmark
Otrokovice pomáhají potřebným

odstartuje ve tři hodiny odpoledne
a potrvá zhruba do devatenácti hodin. Stejně jako tomu bylo
v předchozích ročnících, budou si
moci lidé zakoupit hrníčky,
které vyrábějí klienti Naděje. „Chybět nebude
ani svařené víno,
nealko punč pro
děti a novinkou
bude prodej
občerstvení,
a to jak sladkého, tak i slaného, které připraví
Naděje, otrokovická
o. p. s.,“ vyjmenovala Kateřina Martinková z Naděje.
Zrušeny jsou také oblíbené
vánoční dílny, které v prostorách BESEDY pořádá DDM Sluníčko. „Chtěl
bych však upozornit, že situace se

lená
Barevnost
informovat o odstávkách má distributor
MYK: 70, 0,Povinnost
100, 0
B: 117, 173,
64odstávky v dodávkách elek- ce, které město
červená
Časté
obdrží. Může jít
ntone: 361
CMYK: plynu,
0, 85, 72,
0
trické energie vyvolávají diskuze o odstávky elektřiny,
vody,
201, 68,
65
o tom, kdo má vlastně povinnost tepla, dopravnírGB:
omezení,
uzavírky
lá
Pantone:
7625Navíc
informovat dotčené subjekty, pokud a jiné mimořádné
události.
MYK: 0, 0,k0,odstávce
0
má dojít. Podle energe- městský SMS systém rozlišuje odB: 255, 255,
255 zákona jde o povinnost stávky v jednotlivých ulicích, protického
ntone: P1-1
provozovatele distribuční soustavy. to obyvatelé nejsou zatěžováni
V zájmu občanů ale informace po- událostmi, které nemají souvislost
skytuje nad rámec svých povinností i s jejich lokalitou. Registrace i zasíměsto Otrokovice. Informace vkládá lání SMS je zdarma,“ uvedla starostka
na webové stránky i úřední desku, města Hana Večerková.
která je dostupná on-line i fyzicky.
Do městského informačního SMS
Dalším kanálem pro informování systému se lze zaregistrovat:
obyvatel je SMS systém, zde je ovšem • pomocí webového formuláře na
nutná registrace občanů, kteří mají www.infokanal.cz/cweb/reg/OTROo zprávy zájem.
KOVICE
Městský úřad nikdy neoznamoval • odesláním registrační SMS zprávy
vývěskami v bytových domech od- z mobilu, která je zpoplatněna dle tastávky elektrické energie. Toto vždy rifu operátora, na číslo 577 680 111 ve
zajišťoval distributor. Ten si aktuálně tvaru: REGISTRUJmezeraJMENOmesvou povinnost plní tím, že na svých zeraPRIJMENImezeraOTROKOVICEwebových stránkách zveřejňuje od- mezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
stávky na www.egd.cz/odstavky-e- • písemným vyplněním formuláře.
lektrina. Navíc lidé si mohou zvolit,
Kompletní informace o SMS
jakým způsobem chtějí informace InfoKanálu města najdete zde:
obdržet – SMS, e-mail, zpráva do datové schránky nebo pomocí mobilní
aplikace www.egd.cz/bezproudi.
Při registraci u provozovatele
distribuční soustavy budou lidem
chodit zprávy pouze od konkrétního
provozovatele. „Informační systém
města zahrnuje všechny informa-  (red)

neustále mění, proto prosím sledujte facebookové stránky města
i Otrokovické BESEDY, kde najdete všechny aktuální informace.
Nevylučujeme, že budeme muset akci zrušit
úplně. Nejpozději
23. listopadu bude
jasné, zda se
akce uskuteční,“
upozornil dále
jednatel BESEDY.
Otrokovické
náměstí 3. května
v době adventu ale
nezůstane prázdné.
Lidé se mohou těšit nejenom
na prodej vánočních stromků od
místního regionálního pěstitele, ale 3. prosince bude zahájeno
i adventní bruslení na umělé le-

dové ploše. Ta bude letos větší,
o rozměrech 30 x 12 metrů. „Bruslení
bude i letos pro všechny zdarma,
navíc po celou dobu provozu kluziště, které zůstane na náměstí až
do 3. ledna, máme zajištěno kvalitní občerstvení,“ prozradil dále Filip
Pastuszek.
Dát si horký punč, svařené víno
nebo grog budou moci lidé třeba
do nových plecháčků, které nechala
vyrobit Otrokovická BESEDA. Originální design z dílny místní ilustrátorky Jany Svobodové, který Otrokovická BESEDA plánuje pravidelně
obměňovat, jistě ocení i sběratelé.
Tematické plecháčky s místním motivem, které mohou být i dárkem
nebo suvenýrem, jsou v prodeji za
105 Kč v Turistickém informačním
centru a v Městské kavárně.

Šárka Šarmanová

zelená
Tržnice
se mění k nepoznání
CMYK:
70, 0, na
100,Trávníkách
0
rGB:
117, 173,
64 díky rekon- fontána bude obzvláště v horkých
Sídliště
Trávníky
získá
Pantone:
361
strukci
zdejší tržnice
již brzy nový, dnech příjemným zpestřením pro
atraktivní vstup. Ráz tržnice bude za- návštěvníky. Společně s architektem
Bíládostane ale moderní podo- aktuálně dolaďujeme finální podochován,
0, 0, 0, 0 také příjemný bu,“ přiblížila starostka města Hana
bu aCMYK:
nově nabídne
rGB:
255,
255, 255
prostor k odpočinku.
Večerková.
Pantone:
P1-1
V závěru listopadu by měly být
Obnovy se dočká i zeleň. Zídka
dokončeny práce na rekonstrukci, z lícového zdiva bude lemovaná
která umožnila nové prostorové výsadbou středně vysokých keřů
členění plochy. „Centrálním bodem a dvojitou řadou vzrostlých stromů.
je zvýšený záhon se stávající ka- „Tato úprava vytvoří přirozenou
talpou, od které se rozvíjí plocha bariéru od rušné křižovatky, sníží
tržnice a nového odpočívadla. Za- prašnost a vytvoří příjemné mikroklichovali jsme princip opěrné zídky, ma,“ doplnil Erik Štábl.
která ale dostává novou funkci odSoučástí nové tržnice budou
počinkové plochy s lavičkami. Díky i prodejní stoly. Vše potřebné
střídání plných bloků a dílů se za- o dění ve městě se zde dozvědí lidé
budovaným sezením se i tato část z nových informačních tabulí. Stavba
stává odpočinkovou zónou,“ přiblížil bude dokončena letos, ale vzhledem
vedoucí odboru rozvoje města Erik k nemožnosti provozu vodního
prvku v zimním období plánuje
Štábl.
Zatímco většinu prací mohou radnice slavnostní otevření na jaro.
občané sledovat na místě samém, Na rekonstrukci vyčlenilo město ze
dominantní vodní prvek se zatím svého rozpočtu 6 milionů korun.
zpracovává v ateliéru. „Netradiční 
(vac)

Dopravní kvíz

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

Drahomír Plšek, tel.: 777 052 866
Otrokovické noviny

Jako poslední projede křižovatkou:
a) zelené vozidlo
b) červené vozidlo
c) modré vozidlo současně se žlutým (Správnou odpověď najdete na str. 16)

NEO CUP jsou všichni, kdo na akci dorazí, kdo pomůže, kdo se na vás usměje
Když se před sedmi lety narodil Silvii Valouškové syn Matouš, doslova se jí změnil život.
Chlapec přišel na svět o čtvrt
roku dříve a v nemocnici bojoval
o život. Dnes je z něj naprosto
zdravý kluk, který se od ostatních dětí ničím neliší. To se bohužel netýká celé řady dalších
rodičů, které potkal podobný
osud jako Silvii. Ta se na základě
své zkušenosti rozhodla založit
charitativní projekt NEO CUP,
který už šestým rokem pomáhá
malým předčasňátkům.
Sportovní den NEO CUP se měl
uskutečnit v době, kdy vycházejí
tyto noviny. Přesto jste se nakonec rozhodli, že jej neuspořádáte
v plném rozsahu. Jaký je důvod?
Loni se uskutečnit nemohl kvůli
vládním nařízením. Letos pořádání
zakázáno není, nicméně pravidla,
která jsou pro hromadné akce nastavena, jsou pro nás už trochu příliš. A to v tom smyslu, že NEO CUP je
o lidech, silných příbězích, přátelství, emocích… Je to o setkání rodin
s lékařským personálem, někdo se
vidí opravdu po velmi dlouhé době
a dochází na mnohé. Lidé se objímají,
povídají, občas i slza ukápne. Takto
chceme, aby si to každý z nás pamatoval. Nechceme, aby se lidé přes
roušky nepoznávali, aby dodržovali
odstup. Nebo se do haly, kde akce
probíhá, vůbec nedostali… Takto
opravdu ne. Nechceme selektovat
lidi u vstupu, kdo na akci může a kdo
ne, což by se prostě dělo… Nechceme ale také ohrozit malé bojovníky,
hráče turnaje či lékařský personál.
Doba je těžká a je toho za námi už
dost. Myslíme si, že karanténě či
onemocnění teď nepůjde nikdo
naproti. Situace s covidem je u nás
v kraji momentálně na vrcholu
a nechceme jít naproti nějakému
dalšímu rozšiřování. Další důvod
našeho rozhodnutí byl také fakt, že
jsme museli myslet i na rodiny s dětmi, které se k nám každý rok sjíždějí.
Mezi nimi je hodně těch, kteří mají
různé zdravotní problémy. A vzhledem k tomu, že kromě onemocnění
Covid-19 je aktuálně sezona respiračních onemocnění na silném
vrcholu, shodli jsme se na tom, že
pokud chceme uchovat ducha NEO
CUPu jako takového, bude lepší, když
hlavní část programu odložíme. Bylo
to velmi těžké rozhodnutí, navíc po
minulém roce, kdy NEO CUP vůbec
nebyl. Ale všichni věříme, že správné.
Co jste z programu zachovali?
Akce v hale prostě nebude. Nicméně běh na 10 a 5 km a běh pro děti
stoprocentně zůstává. Novinkou je,

S kluky. „Díky nemocnici mám syny dva, ne jednoho,“ říká Silvie Valoušková.
že náš hlavní partner – firma H-TIPOL
Halašta, dá za každého platícího běžce stejnou částku do banku. Bude
také prodej NEO CUP suvenýrů, které
pro nás šije otrokovická firma SubliProfi. Bude prodej ručně šitých či
jinak vyrobených medvídků, které
dělají lidé ze všech koutů republiky.
Medvídky dává dohromady Venďa
Vrzalová ve spolupráci s Mojí Dílnou.
Budeme pořádat i malé dílničky pro
děti, což dostane na starost DDM
Sluníčko. Bude možnost podpořit
akci také zakoupením kávy z otrokovické pražírny Fiery Bean či malého
občerstvení z naší kavárny Deer Coffee. Dorazí za námi náš kamarád –
komentátor Pepíno Svoboda,
a přítomni budou také ti,
kteří se o nedonošeňátka
starají. Věřím, že spousta
z nich poběží, ale budou
tu s námi a budou čekat na
rodiny s dětmi. Byť v takto
omezenějším „režimu“.
Neuvažujete třeba o náhradním
termínu?
Ano, rádi bychom. Již teď probíhají jednání o tom, že bychom chtěli
náhradní termín některou ze sobot
v květnu roku 2022. To, že tu akci
pořádáme v listopadu, má ale svůj
význam, protože 17. listopad je
dnem předčasně narozených dětí.
Proto akci pořádáme vždy v tomto
měsíci. Nicméně je otázkou, zdali
nenechat do budoucna právě květen. I to by mělo jistou symboliku,
protože náš Matouš se narodil právě
v tomto měsíci. A díky němu se to vše
vlastně děje… Takže i tohle může
býti cesta…
Kdy vás vlastně napadlo založit
NEO Cup?
Bylo to před šesti lety, rok po narození našeho syna Matouše, který
přišel na svět o čtvrt roku dříve, než
měl. Člověk se v takové fázi života
dostane psychicky poměrně na
dno. Protože v této situaci člověk
v podstatě mnoho nezmůže. Mít to

nejcennější, co v životě máte, daleko od sebe, v inkubátoru… Nemoct
si ho přitulit, pomazlit, nemít ho
u sebe… Spousta z nás si něco takového nedovede představit až
do chvíle, dokud něco takového
neprožívá. Náš malý si v nemocnici
„poležel“ dva a půl měsíce, byla to
hodně dlouhá cesta a opuštěním
bran zlínské nemocnice to samozřejmě neskončilo… Ale mohu říci,
že mám doma zdravého syna, což
se také každému nepoštěstí. A tehdy
přišel první impuls. V tu chvíli jsem si
řekla, že bych jim jednou částku, která péče o Matouše stála, chtěla vrátit.
Jaká částka to byla?
Asi málokdo si také uvědomuje, jak je péče
o předčasně narozené
děti finančně nákladná.
A myslím si, že pokud
bychom žili někde jinde
než v České republice, tak
by si ji mohl dovolit asi málokdo. Já si to uvědomila až ve chvíli,
kdy jsme tam měli Matouše. Ta částka
byla 750 tisíc korun. Navíc to byl i takový můj dík personálu oddělení,
který byl neskutečný. Kdo nezažil,
tak asi úplně nepochopí, ale ti lidé, co
se o maličké starají, jsou takoví malí
strážní andělé. Lidé s neskutečným
přístupem, péčí a obětavostí. Jsou
to takoví druzí rodiče těchto dětí.
Což byl druhý, neméně podstatný
důvod. A proto dva měsíce před
prvním ročníkem se prásklo do bot,
oběhaly se potřebné papíry, dalo se
světu najevo, že se něco takového
chystá a pak už to bylo na lidech…
Kdo přijde. Kdo pomůže. Kdo se zastaví. Kdo další poděkuje… A že jich
bylo. (úsměv)
Jak reagoval personál nemocnice na to, když jste za nimi přišla
s tímto nápadem?
Lhala bych, kdybych řekla, že si to naprosto přesně pamatuji. To byste se
musela obrátit na ně. Ale vnímali to
velmi pozitivně, protože se do akce

zapojili samotní lékaři, zdravotní sestry i další pracovníci (že, Žanet :) ). Co si
pamatuji naprosto do detailu, byl ten
neuvěřitelný pocit po akci samotné.
Došlo tak strašně moc lidí, tolik rodin odkrylo své příběhy (a mnohdy
je to velmi těžké), tolik rodin přišlo
i se svými dětmi předat dárky do
rukou lékařům, sestrám a ostatním.
Tolik lidí přišlo poděkovat… Naprostá
dokonalost a vnitřní pocit štěstí,
spousta endorfinů, že se to prostě
povedlo na více než výbornou.
Po prvním ročníku NEO CUPu jste
se rozhodla, že v něm budete pokračovat dál.
Akce má dle mého obrovský smysl. Dětí, které se rodí předčasně, je
strašně moc. Dětí, které si nesou
zdravotní handicap vlivem předčasného narození, také. A právě
těmto dětem je směřována naše
podstatná část financí, které se nám
daří díky úžasným lidem získat.
Kolik se vám podařilo v prvním
ročníku vybrat?
Bylo to neuvěřitelných 420 tisíc korun,
což vůbec nikdo nečekal. Čekali jsme
cokoliv, ale takto vysokou částku ne.
A pamatuji si, jako by to bylo včera,
na dvě sms zprávy, co mi v ten den
po akci došly od primáře Jožky Macka
a Honzy Lebedy. V té době jediní dva
lékaři pracující na novorozenecké JIP
a IMP. Když jsme jeli po akci domů,
tekly mi slzy po obličeji a to byla tečka
za tím vším, co se ten den událo.
Kam putují vybrané peníze?
Část financí směřuje a směřovat bude
na novorozeneckou JIP a IMP ve zlínské nemocnici. Ať už na vybudování
pokojíků, kde mohou být předčasně
narozené děti s maminkami, vybavení do inkubátorů, tlumiče hluku
pro děti, transportní pelíšky. V současné době jde ale větší část peněz
přímo do rodin, které mají doma
svého prcka a ten si s sebou nese
bohužel nějaký zdravotní handicap.
Finance směřují na rehabilitační pobyty, speciální sedačky, naslouchátka,
odsávačky, postýlky, vozíky aj. Každá
rodina má svůj příběh, má jiné potřeby. Je toho opravdu spousta. Proto se
každá pomoc počítá a má opravdu
své místo. Takto bychom to už chtěli
udržet a pomáhat přímo konkrétním rodinám. A protože žijeme
v Otrokovicích, každý rok rádi podpoříme přímo i nějakou rodinu právě
z Otrokovic. Úzce spolupracujeme
s lékaři v nemocnici a s neonatologickou ambulancí, kam chodí tyto
děti na pravidelné kontroly do dvou
tří let věku. S nimi se snažíme najít rodiny, které by naši pomoc potřebovaly
a uvítaly. Jsme rádi za to, když se jejich
příběh zveřejní, aby lidé, co peníze
posílají, viděli, komu a jak pomohli.

Pokračování na další straně
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Dokončení ze str. 5
Co všechno obnáší příprava NEO
CUPu?
Samozřejmě je to hodně o komunikaci. Oslovit a zaujmout partnery
a firmy, kteří přinášejí peníze do
projektu. A není to jenom o zápisném na fotbalovém turnaji, které
činí patnáct tisíc korun. Ale také asi
i o osobních zkušenostech. Protože
velká část lidí si prošla podobným
příběhem jako my. Se spoustou lidí
se potkáváme pravidelně. Jsme taková jedna velká rodina, která táhne
za jeden provaz. Vše je také o čase. Je
potřeba pořád něco dělat, vymýšlet,
jezdit. Ale beru to již jako součást
mého života, protože už to ke mně
prostě patří. Už nepřemýšlím nad tím
kdy, přemýšlím nad tím jak.
Kolik lidí se na projektu podílí?
To je dost těžká otázka. Protože
NEO CUP je prostě o lidech a je jich
opravdu spousta. Nejde nikoho vyzdvihnout, protože je to vše jako
stavebnice. Každý má na akci svůj
podíl, každý do toho dává kus sebe
a bez toho daného člověka by to
prostě nebyl NEO CUP. V tom týdnu,
kdy NEO CUP probíhá, je zapojená
celá rodina, včetně našich kamarádů a přátel, personál nemocnice
a spousty dalších.
Když říkáte, že do NEO CUPu zapojujete celou rodinu, tak i syny?

Matoušek . Podnět pro vznik NEO CUPu dal Silvii její předčasně narozený syn.

Snímky: archiv S. Valouškové
Ano a jsem ráda, že každý rok jsou
s námi. Vidí, že ne vždy jde vše
v životě tak, jak by člověk chtěl. A že
nic není samozřejmé. Učí se ochotě pomáhat jiným, pokud to sami
svedou. Oba milují malé děti, dokážou se postarat, protože jsou s nimi
v podstatě pořád. A to i díky NEO
CUPu. Jsou to čerti, jsou to kluci,
ale už teď vidím, že pomáhat jiným
je pro ně vlastní. Není to asi vždy
jednoduché, ale takto mě vychovali
mí rodiče a takto to chci předat i já
vlastním dětem.
Máte spočítáno, kolik se za dobu
existence NEO CUPu podařilo sehnat peněz nebo podpořit rodin?
Každý rok, kromě toho loňského,

kdy se podařilo vybrat asi sto tisíc
korun, to bývá v průměru půl milionu korun. A kolika rodinám?
Na to vám odpovědět nedokážu.
Z počátku jsme totiž kupovali a pořizovali věci výhradně pro nemocnici,
které zpříjemní pobyt předčasně narozeným dětem, jejich maminkám
a ulehčí práci sestřičkám. Takto to
fungovalo asi první dva roky. Od
třetího ročníku se snažíme pomáhat
konkrétním rodinám.
Míváte od nich zpětnou vazbu
nebo jste s nimi v kontaktu?
Jsou rodiny, se kterými jsme se spřátelili. Jsme v kontaktu, a tak i já mohu
vidět, jak se jim daří s odstupem času.
Nicméně s každou rodinou to určitě

není. A řekla bych, že to asi ani není
v tuto chvíli důležité. Našla se cesta,
jak jim pomoci z jejich „trápení“, byť
na malý moment, a za to jsem ráda.
Za těch sedm let jste tedy svůj
„dluh“ už mnohonásobně překročila, přesto nepolevujete a dál se
snažíte pomáhat. Jaké máte další
plány s NEO CUPem?
Je to mé třetí dítě, které mě nabíjí.
Díky lidem z nemocnice mám děti
dvě a ne jedno. Je to prostě moje
srdeční záležitost. Proto bych si moc
přála, aby projekt běžel dál, aby si
to stále uchovalo tu svou atmosféru, kterou to vždy mělo a má. Aby
se všichni na ten den, kdy NEO CUP
bude, těšili. Abychom mohli každý
rok poděkovat těm úžasným lidem, co se o ty malé prcky starají.
Abychom mohli podporovat i nadále
rodiny, které naši pomoc potřebují.
A pokud bude v mých možnostech
a silách zprostředkovat něco, co by
finančně pomohlo jakékoliv rodině,
tak to nevzdám. Ono není to vše jen
o financích, mnohdy stačí čas, vyslechnout si jejich trápení, obejmout
je. Protože ne každý máme možnost
usínat vedle svého zdravého dítka.
Tohle všechno je NEO CUP. A NEO
CUP jsou prostě všichni, kdo na akci
dorazí, kdo pomůže, kdo se na vás
ten den usměje…

Šárka Šarmanová

Inzerce

Město podpoří Dobrovolnické centrum ADRA
entovi. Unie Kompas provozuje na
Trávníkách klub Šlikr. Dobrovolníci tam pomáhají zejména s doučováním dětí nebo při aktivitách,
které se v klubu odehrávají,“ přiblížila vedoucí odboru sociálního
Květoslava Horáková. Dobrovolnictví není přínosem jen pro klienty,
ale také pro dobrovolníky samotné.
Ti získají nové zkušenosti a přátele
a především příjemně a užitečně
stráví svůj volný čas.
„O poskytnutí dotace jsme
rozhodli na základě dobrých zkušeností s činností Dobrovolnického
centra Adra. Jejich služby jsou na
území města poskytovány již řadu
let a pomáhají lidem zvládnout
a zpříjemnit situace vyplývající
z jejich každodenního života,“
uvedla starostka města Otrokovice
Hana Večerková. 
(vac)
Inzerce

Téměř dvacítka dobrovolníků
z ADRY pravidelně pomáhá v Otrokovicích. V letošním roce působili
v otrokovickém SENIORu, Naději
a Unii Kompas. Otrokovičtí radní
rozhodli, že dobrovolnické centrum podpoří částkou 15 tisíc korun,
které pomůžou pokrýt náklady na
fungování.
Náplň dobrovolnické činnosti
je různorodá, záleží na tom, jaké
cílové skupině se dobrovolník
věnuje. „Dobrovolníci pomáhající
seniorům v SENIORu Otrokovice
s nimi tráví volný čas. Povídají si,
hrají hry, zpívají nebo je doprovází
na procházkách. V NADĚJI Otrokovice jde o práci se zdravotně postiženými. Dobrovolník může pomoci například v rámci chráněného
bydlení, při skupinových aktivitách
nebo se věnovat konkrétnímu kli-
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Nový kalendář pro příští rok je oslavou kulturních akcí v Otrokovicích

Co měsíc, to jiná městská akce
a především spousta fotografií.
„Každým rokem se snažíme pomocí

Trojice. Všechny tři varianty nového
kalendáře budou k dostání v Turistickém informačním centru.

Jak na kotlíkové dotace, poradí místní akční skupina
Bezplatnou pomoc otrokovickým
občanům, kteří jsou současně
možnými žadateli o kotlíkové dotace,
nabízí Místní akční skupina Severní
Chřiby a Pomoraví (MAS SCHP).
Už příští rok v září začne platit zákaz
vytápět starými kotly na uhlí nebo
dřevo, které nedosahují alespoň
3. emisní třídy. S ohledem na tuto
skutečnost bude vyhlášena výzva
na podporu výměny kotlů. Oproti
předešlým výzvám bude cílit na
domácnosti s nižšími příjmy a dotace
bude ve výši 95 %. Tyto žádosti budou podávány přes Zlínský kraj. Pro
ostatní domácnosti bude vyhlášena
výzva v rámci Nové zelené úsporám
s podporou 50 %. „S ohledem na cílové skupiny výzvy nabízíme pomoc
při podávání žádostí. Žadatelům můžeme pomoci formou jednorázové
konzultace, ale i s celým procesem
žádosti o dotaci. Pomoc žadatelům
nabízíme také při dokládání podkladů k vyúčtování dotace. To vše bezplatně,“ zdůraznila Jana Dorogy
z Místní akční skupiny Severní Chřiby
a Pomoraví.
V souvislosti se zjišťováním zájmu
o kotlíkové dotace je spuštěn dotazníkový průzkum, který potrvá do 31.
prosince tohoto roku.
S vyplněním předžádosti se můžete obrátit na:
•MAS SCHP: Jana Dorogy, e-mail:
konzultace@masschp.cz, tel.: 603
985 034, nebo
• MÚ Otrokovice: Eva Solařová,
e-mail: solarova@muotrokovice.cz,
tel.: 577 680 294
• vyplnění předžádosti v kanceláři
MAS SCHP v Košíkách (Košíky 172,
687 04) – po předchozí tel. domluvě

• přiložený dotazník, který bude sloužit pro elektronické vyplnění předžádosti na stránkách Zlínského kraje.
S vyplněným dotazníkem budou
dále pracovat zástupci místní akční
skupiny. Vrácení vyplněného dotazníku je možné e-mailem na výše uvedených kontaktech, nebo osobně
na Městském úřadě Otrokovice či
v kanceláři MAS SCHP v Košíkách.
Důležité je uvést telefonický kontakt.
Aby žadatel získal dotaci 95 %,
musí jít o:
• domácnosti s čistým příjmem, který
nepřekročil v roce 2020 limit 170 900
korun (14 242 Kč na osobu a měsíc).
Příjmy ostatních členů domácnosti,
tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok
2020 – zdanitelné příjmy, důchody
a vybrané typy dávek.
• domácnosti, kde žijí jen důchodci
se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na
dotace nárok automaticky.
• u nezletilých dětí a studentů do
26 let žijících ve společné domácnosti
s žadatelem se počítá nulový příjem.
• žadatel musí být vlastníkem nebo
spoluvlastníkem nemovitosti, tedy
rodinného nebo bytového domu,
bytové jednotky nebo trvale
obývaného rekreačního objektu.
Dotaci je možné využít na výměnu
kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní
třídy. Podpora bude poskytována
na instalace realizované od 1. ledna
2021 ve výši 95 % ze způsobilých
výdajů do maximální výše dotace.
Maximální výše dotace se odvíjí od
typu nového zdroje tepla. 
(red)

kalendáře lidem ukázat Otrokovice
z jiného úhlu pohledu. Letošní
rok byl zasvěcen sportu, pro příští
rok jsme se rozhodli zpropagovat
společenský život ve městě,“ přiblížil jednatel Otrokovické BESEDY
Filip Pastuszek.
Lidé se tak mohou těšit na fotografie z tradičních akcí, ke kterým
patří například Vítání jara, Otrokovické letní slavnosti, Michalská
pouť nebo Rozsvícení vánočního
stromu. „Když držím v rukou tento
kalendář, vzpomínám na události,
které se na poli kultury v Otrokovicích odehrály. Některé mě rozesmály, některé mně vehnaly slzy
do očí. I díky nim máme každý
měsíc možnost sejít se s přáteli
a užít si společné chvíle. Všechny
akce jsou připravovány pečlivě,
s cílem zaujmout, vyvolat emoci
a přinést zážitek. Na prezen-

tovaných snímcích si můžete udělat obrázek o atmosféře a průběhu. Doufám, že si snad každý z nás
najde něco, co ho zaujme a přijde
v následujícím roce kulturu v Otrokovicích podpořit svou účastí,“
přeje si starostka Otrokovic Hana
Večerková.
Kalendáře budou k dostání
v Turistickém informačním centru
Otrokovické BESEDY. Za nástěnný
kalendář zaplatí lidé 130 korun,
stolní bude v prodeji za 115 korun.
Kapesní kalendář bude k dostání
zdarma. „Všechny tři varianty mají
jednotný vizuál. V nástěnném
i stolním kalendáři s rozšířeným
kalendáriem o české svátky najdete také vyznačené dny akcí
městského významu pro příští
rok,“ upřesnil dále jednatel Otrokovické BESEDY.
 Šárka Šarmanová

Zemní práce odkryly původní brouzdaliště
Práce na rekonstrukci Městského
koupaliště jsou v plném proudu.
Ihned po ukončení rekreační sezony sem dorazila těžká technika,
která se jako první dala do zemních
prací. Postupně vybourala prostor
za velkým bazénem, poté přišlo na
řadu i samotné brouzdaliště.
Pracovníci, kteří prováděli
bourací práce, narazili při odstraňování brouzdaliště na zbytky
toho původního, které sloužilo
lidem před mnoha lety. Na další
překážky nenarazili, a tak může
stavba pokračovat dál dle harmonogramu.
„V současné době stavební firma prohlubuje šachty pro nové
bazénové technologie, dělají se
výkopové práce pro areálové
rozvody kanalizace, vodovodu
a elektroinstalace,“ přiblížila Dita
Doležalová z odboru rozvoje
města Městského úřadu Otrokovice. Kromě toho už byly vybrány

vodní herní prvky, které je třeba
v dostatečném časovém předstihu
objednat u výrobce. „Mimo jiné
se děti můžou těšit např. na vodní
dělo, kterým bude třeba trefit terč,
nebo prvek delfína s pohonem na
ruční pumpu. Všechny prvky budou samozřejmě v atraktivním barevném provedení,“ popsala dále
Dita Doležalová průběh stavby
a zamýšlené novinky.
Koupaliště v letošním roce zažilo
dobrou sezonu. Přes léto si sem
přišlo užít koupání téměř 24 tisíc
osob. Koupaliště bylo otevřeno
celkem 69 dnů. „Otrokovické koupaliště je oblíbeným letním cílem
nejen zdejších obyvatel, ale i návštěvníků z širokého okolí. Věřím,
že rekonstrukce přinese radost
všem, kdo sem v následujících letech zavítají a všechny nové prvky
si užijí,“ doplnila starostka města
Otrokovice Hana Večerková.

(vac)
Inzerce

Žijeme kulturou. To je název
nového městského kalendáře pro rok 2022. Jeho
obsahem jsou fotografie
z akcí, které během roku
pořádá město společně
s Otrokovickou BESEDOU.
BESEDA, která je vydavatelem kalendáře, navíc přichází ještě se dvěma novinkami – kromě nástěnného
letos nabídne také stolní
kalendář a kapesní variantu.
Slavnostní křest kalendáře
by se měl uskutečnit 29. listopadu v rámci Otrokovického salónu. Tímto dnem bude
také oficiálně zahájen jeho
prodej.

VÁNOČNÍ

STROMKY BAČA

z podhůří Hostýnských vrchů
Najdete nás:

Otrokovice – náměstí 3. května

naproti obchodu Billa

www.vanocnistromkybaca.cz
Otrokovické noviny

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

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

JIŘÍ STRACHOTA / HANA ŽŮRKOVÁ / KONTRASTY

pondělí

Jiří Strachota, jemuž se výtvarná tvorba stala jeho celoživotní vášní, se Městská
věnuje zejména kresbě (mixovaná technika na papíru) a malbě (převážně galerie
olej na plátně). Hana Žůrková zkouší různé techniky, nejčastěji s tempevstup
rovými či akrylovými barvami. Výstava potrvá do 22. 12. 2021.

22. 11.
18 hod.

VERNISÁŽ
pondělí

29. 11.
18 hod.

pátek

3. 12.

9–18 hod.

sobota

4. 12.
6.15 hod.
středa

8. 12.
18 hod.

volný

15. OTROKOVICKÝ SALÓN

foyer
kinosálu
Po roční odmlce vystaví členové spolku Rozumění a jejich hosté v
+ bar
prostorách Otrokovické BESEDY svá nová výtvarná díla a zároveň oslaví I. patro
10. výročí vzniku tohoto uměleckého spolku. Součástí vernisáže bude křest
městského kalendáře na rok 2022 „Žijeme kulturou“, který je věnován
společenskému životu v našem městě. Výstava potrvá do 28. prosince.

adventní bruslení
Zahájení bruslení pro děti a ostatní veřejnost na umělé ledové ploše.
Vstup na kluziště bude umožněn pouze na klasických bruslích, přičemž
každý odpovídá za vlastní bezpečnost (za bezpečnost dětí odpovídají
rodiče). V letošním roce je venku zajištěno také občerstvení, nově jsou
k dispozici originální plechové hrníčky na horké nápoje – k zakoupení
v TIC Otrokovické BESEDY a Městské kavárně. Bruslíme do 3. 1. 2021.

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
Atmosféru Vánoc přiblíží zájezd do rozzářené vánoční Vídně. Cena zahrnuje dopravu busem tam i zpět a služby průvodce. Nástupní místa:
6.15 Otrokovice Společenský dům; 6.20 zastávka MHD u BESEDY.

vstup

volný
náměstí
3. května

vstup

volný
ZÁJEZD

cena

500 Kč

Z NAMIBIE K VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM
Putování s přáteli po Africe až k Viktoriiným vodopádům, cesta v délce
6 000 km po Namibii, Botswaně, Zimbabwe a Zambii... To je přednáška
nabitá informacemi a zajímavostmi z afrického světa, doplněná promítáním unikátních fotografií. Další cestovatelskou středu prožijeme
s Františkem Brachtlem a Filipem Pastuszkem.

Městská
kavárna

cena

90 Kč

Lukáš Vyvlečka uvádí:

středa

15. 12.
19 hod.

úterý

28. 12.
19 hod.

SCREAMERS – NESTŮJ A POJĎ

Po nucené pauze se skupina Screamers opět vrací na jeviště! Tentokráte se zbrusu novou show: Nestůj a pojď! V ní naleznete vše, co máte
rádi. Oblíbené zpěvačky, česko-slovenské i zahraniční hity, převleky,
improvizaci a také několik novinek, které jste u této oblíbené travesti
skupiny ještě nikdy neviděli. To vše má jen jeden jediný cíl – přinést
vám pobavení a dobrou náladu v předvánočním čase. Tak nestůjte
a pojďte se bavit s námi!

STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
– silvestrovské divadlo

Komedie slavného francouzského dramatika Marca Camolettiho plná
směšné žárlivosti, dětinských naschválů a ztřeštěných situací. Advokát
a zubařka – manželé – netrpělivě čekají na ukončení rozvodového řízení,
aby mohli začít každý svůj život konečně bez toho druhého, ale oba
s novými – mladšími – partnery. Bohužel, pořád obývají společný byt.

do 3. 1. Adventní bruslení, 22. 1. – 22. Městský ples, 31. 1. Dva nahatý chlapi – komedie
Otrokovické noviny

kinosál

vstupné

300 Kč
vstupenky
k zakoupení
v TIC

velký sál

vstupné
420 Kč
390 Kč
360 Kč

KINO PROSINEC
KURZ MANŽELSKÉ
2. 12. TOUHY

KINOSÁL

čtvrtek

19.00

pátek

drama, 90 min.
Česko 2021, komedie,

Bio senior:

VOK, ŠAMPÓN,
3. 12. PR
L
TEČKA A KARE
, 115 min.

10.00

Česko 2021, komedie

čtvrtek

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
9. 12.
min.

19.00

130 Kč

109
Česko 2021, komedie,

NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 12 LET

KINOSÁL

60 Kč

NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 12 LET

KINOSÁL

120 Kč
PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

čtvrtek

16. 12.
19.00

neděle

3D ETERNALS

USA 2021, akční, dobrodr
užný,
sci-fi, 168 min., dabing

TAJEMSTV

19. 12. BAMBITKYÍ STARÉ
2
15.00 Česko 2021, pohádka, 100 min.

KINOSÁL

140 Kč

NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 12 LET

KINOSÁL

130 Kč
PŘÍSTUPNÉ
BEZ OMEZENÍ

PŘIPRAVUJEME KIN

O LEDEN
Šťastný nový rok 2: Dob
ro došli | Krotitelé duch
ů: Odkaz
Srdce na dlani | Tři tygř
i: Jackpot | Encanto – anim
ovaný
Večírek – bio senior

UPOZORNĚNÍ! Vážení návštěvníci, sledujte, prosím, aktuální protiepidemická nařízení vlády ČR. Jako hlavní pořadatel a organizátor
kulturních i společenských akcí jsme povinni dodržování těchto nařízení kontrolovat. Děkujeme za pochopení.

Lážo Plážo Fest bude poprvé dvoudenní
Plán akcí na listopad
15.–28. 11. QR kódovačka –
zvyky a pranostiky
Otrokovice
Jak dobře se orientujete ve
svém okolí? Znáte tradice, zvyky
a pranostiky, které souvisejí
s podzimem a Vánocemi? Své
znalosti si můžete ověřit díky
naší QR kódovačce. K účasti je
nutný telefon s aplikací Actionbound a čtečkou QR kódů.
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz
27. 11. Mikulášský kufřík
areál kynologů za řekou Moravou
startovné: 60 Kč/osoba
Start průběžně od 9 do 11 hodin
Zábavný orientační běh či procházka lesem za Mikulášem
s dárečky a čertovskými špekáčky.
Kontakt:
dolezalova@ddmslunicko.cz,
Tel.: 739 075 716
Každé pondělí až čtvrtek
v měsíci: otevřená herna pro
rodiče s dětmi
Centrum volného času Baťov
a středisko Trávníky, 15–18 hod.
vstup: 30 Kč/dítě
Volná hra v herně. K dispozi-

ci spousta hraček, stavebnic
a her. Za děti v herně zodpovídají rodiče. Pozor, herna má
omezenou kapacitu.
Kontakty:
kozeluhova@ddmslunicko.cz
(Baťov)
ticha@ddmslunicko.cz (Trávníky)
Listopad, prosinec: výstava
fotek z akcí Evropského týdne
mobility
MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, dle otevíracích
hodin úřadu
Přijďte zhlédnout a vyzkoušet si
naši interaktivní výstavu fotek
z akcí Evropského týdne mobility.
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz
Listopad: dopravní hřiště pro
veřejnost
Všední dny 15–17 hodin, svátky,
víkendy, prázdniny 10–17 hodin
Bližší informace získáte na webu
www.ddmslunicko.cz
Vstup zdarma
Kontakt:
pavelkova@ddmslunicko.cz
Upozorňujeme, že v rámci protiepidemických opatření může dojít ke změně
programu!

V plném proudu jsou přípravy třetího ročníku otrokovického hudebního festivalu Lážo Plážo Fest. Ten se
v roce 2022 poprvé uskuteční ve
dvou dnech, a to 17. a 18. června
tradičně v Rekreačním areálu Štěrkoviště.
„První dva ročníky měly skvělou
odezvu jak od návštěvníků, tak od
kapel. To nám dodalo chuť k tomu,
abychom už příští rok uspořádali
dvoudenní festival. To znamená dvakrát víc hudby, zážitků a radosti. Chtěl
bych poděkovat městu Otrokovice,
které naši myšlenku podpořilo,
jmenovitě pak paní starostce Haně
Večerkové, která festival dlouhodobě

podporuje,“ říká organizátor festivalu
Jan Svoboda. „Festival jsem osobně
navštívila a moc se mi líbila jeho atmosféra. Těším se na třetí ročník, který má opět hodně nabitý program.
Věřím, že si v něm každý najde své
oblíbené kapely,“ doplňuje starostka
města Otrokovice Hana Večerková.
Hlavní hvězdou pátečního programu bude kapela Rybičky 48, rockery
potěší Harlej nebo Wohnout. V sobotu na Štěrkoviště přijedou také
Mig 21, Pokáč nebo Horkýže Slíže.
Aktuální informace najdete na webu
lazoplazofest.cz, kde jsou již nyní
i vstupenky za nejvýhodnější cenu.
Organizační tým festivalu

Základní umělecká škola získá nové piano
Otrokovická základní umělecká
škola se stará přes 80 let o umělecké vzdělávání dětí z Otrokovic
a blízkého okolí. Mottem školy je
„Udělat svět krásnější“ a pěstovat
v dětech lásku nejen k hudbě, ale ke
všem druhům umění. Otrokovická
zuška je jednou ze škol, které byly
vybrány do projektu Piana do škol.
Díky tomuto projektu se bude do
konce roku 2021 škola radovat
z nového, kvalitního pianina zn. Petrof, které získá jako dar od nadace
manželů Komárkových.
Myšlenka pomoci společnosti
Petrof odkoupit 11 klavírů, které
odmítl čínský klient jako trest za
návštěvu předsedy českého Senátu Miroslava Vystrčila na Taiwanu,
a darovat je školám, rozhodl zakladatel rodinné nadace Karel Komárek a jeho žena Štěpánka Komárková. Nadace se rozhodla podpořit

školy vybrané odbornou komisí
a díky obrovskému zájmu vyhlásila
pokračování veřejné sbírky, do níž
přispívají dárci buď na konkrétní školu, kterou si vyberou, nebo podporují
projekt jako takový. Vybrané peníze
putují přímo na zakoupení nástroje
a veškeré ostatní náklady spojené
s administrativou hradí Karel Komárek Family Foundation.
Ze 152 žádostí bylo vybráno
45 škol, které doporučila odborná komise. Komise rozhodla
ve prospěch naší školy na základě příběhu z roku 1999, kdy škola při ničivých povodních přišla
o 4 pianina, elektrofonické varhany
a spinet zn. Lindholm.
Připravujeme klavírní koncert
žáků a učitelů jako poděkování všem
sponzorům, kteří přispěli na naši školu.
Arnoštka Machurová,


klavírní oddělení ZUŠ Otrokovice
Otrokovické noviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš
chybět do konce života. Dne 3. října uplynulo sedm let od
úmrtí paní Jenovéfy SkopalíkoVÉ. S láskou vzpomíná
syn Alois s rodinou.
Dne 11. října uplynulo 5. výročí, kdy nás nečekaně opustila paní Anna GRUFÍKOVÁ
a 22. srpna uplynulo 8. výročí od úmrtí pana
Františka GRUFÍKA. S láskou vzpomíná dcera
Alena s rodinou.
Dne 15. října uplynul 1. smutný rok, kdy nás navždy opustila
paní Anežka ŠVÉDOVÁ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte se
mnou. Děkuje manžel.

Dne 1. listopadu uplynulo již 35 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Jiří ŠEVČÍK. S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka, dcera a syn s rodinami.
Stále jsi v našich srdcích, i když čas plyne a život běží dál. Dne
7. listopadu uplynul 1. rok od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní Jarmila ZIMÁKOVÁ. S láskou vzpomíná rodina.

Dne 5. listopadu uplynuly 3 roky od chvíle, kdy
nás opustila maminka, babička, paní Anežka
Kopecká. Dne 3. prosince uplyne 11 let od
úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana Stanislava
Kopeckého. S láskou vzpomínají syn Petr
a dcera Jitka s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Dne 8. listopadu uplynul 1. smutný rok, co nás opustila milovaná maminka, paní Dobroslava MüLLEROVÁ.
S láskou vzpomíná dcera Lenka s rodinou.

Dne 8. listopadu uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan
František Ondráš. S láskou vzpomínají manželka Marie
a děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 9. listopadu tomu bylo 5 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Zdeněk ŠTYKAR. S láskou stále vzpomíná manželka Božena, dcera Zdeňka a syn Radomír s rodinami.
Když jsi odešel, tvoje křeslo zůstalo prázdné. Nebyl tam ten,
kdo v něm sedával. Dne 10. listopadu je to deset let, co nás
opustil pan Arnošt SCHMIDT. Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 12. listopadu jsme si připomněli 9. smutné výročí úmrtí paní Marie PREKOPOVÉ. S láskou vzpomínají rodiče,
manžel, syn, dcera s rodinou a sestra Lenka.

Dne 13. listopadu uplynul rok, kdy nás opustil tatínek, dědeček Jiří SLOBODIAN. S láskou vzpomíná manželka, syn
a dcera s rodinami.

Otrokovické noviny

Dne 14. listopadu uplynul smutný rok, co nás náhle
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Ing. Jan
MIKESKA. S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Věra, syn Michal a dcera Lucie s rodinami.
20 let uplynulo, kdy nás 14. listopadu opustil pan Jaroslav
FRYDRYCH a my s láskou vzpomínáme. Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.
Dne 15. listopadu uplynul první smutný rok, kdy nás
navždy opustila moje maminka, babička a prababička, paní
Miroslava VEČEŘOVÁ. S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 15. listopadu jsme vzpomněli 30. výročí
úmrtí pana Josefa SLOPOVSKÉHO a 21. května uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustila
paní Věra SLOPOVSKÁ. S láskou vzpomíná
dcera Věra, synové Josef a Radek s rodinami.
S láskou a tichou pokorou na Tebe vzpomínáme a chybíš
nám. Dne 15. listopadu uplynulo 19 let, kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav POKUSA. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Zdenka a vnoučata.
Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne
16. listopadu tomu bylo již 15 let, co jsme si připomněli
úmrtí našeho syna Jaroslava SKOPALA. S úctou vzpomínají
rodiče a rodina.
Dne 16. listopadu uplynulo 11 let od úmrtí pana Svatopluka
KLHŮFKA. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Žije dál ve vzpomínkách těch, kteří ji milovali. Dne 18. listopadu uplynuly 3 roky, kdy nás opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička, paní Ladislava
Filípková. S láskou a úctou na ni vzpomínají manžel Jan,
dcera a syn s rodinami.
Osud Ti nedopřál déle s námi být, ale v našich srdcích stále
budeš žít. Dne 18. listopadu uplynulo 8 smutných let od
chvíle, co nás navždy opustil pan Karel SUCHOMEL. Kdo
jste ho znali a měli rádi nejen pro jeho laskavý humor,
věnujte mu tichou vzpomínku při zapálené svíčce. Nikdy
na něj nezapomeneme a děkujeme upřímně všem, kteří vzpomínají
s námi. Eva Dalecká a Radka Švendová
Dnes, 19. listopadu, je to 5 let, kdy nás náhle a nečekaně
opustil pan Ing. Petr NĚMEC. S láskou, úctou a vděčností stále vzpomínáme. Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi. Manželka a dcery s rodinami
Dnes, 19. listopadu, je to 7 let, kdy nás navždy opustil manžel
a tatínek, pan Jiří KAŠPÁREK. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti.

Dnes, 19. listopadu, uplynul 3. smutný rok od úmrtí pana
Zdeňka SUCHÁNKA. Stále vzpomínají manželka a synové
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ

Tak jako na podzim příroda se ke spánku ukládá, i Ty jsi usnul
unaven, smrt přemohla Tvé síly. Dne 20. listopadu uplyne
6. smutný rok, 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
prosím tichou vzpomínku. Děkujeme.
Dne 21. listopadu uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustil tatínek, pan Alois BRÁZDIL. Dne
5. prosince by naše maminka, paní Jaroslava
BRÁZDILOVÁ, oslavila 80 let. V březnu tomu
bude již 12 let, co odešla navždy od všech,
které měla ráda. V myslích a srdcích jsou a budou stále s námi. Vzpomínají
a za vzpomínku děkují dcera a syn s rodinami.
Dne 25. listopadu uplynou dva roky od úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní Jindřišky Kameníkové. Za
tichou vzpomínku děkují synové Vladimír a Petr s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří doprovodili na poslední cestě
mou manželku, matku, babičku, prababičku, paní Jiřinu POLÍNKOVOU.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. Děkuje manžel
a syn s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 18. listopadu se dožila 80 let paní Věra Janíková. Nepotřebujeme
slunce, které září, stačí nám úsměv na Tvé tváři. Jsi ta nejlepší maminka,
babička a prababička na celém světě. K Tvému jubileu pevné zdraví
a Boží požehnání Ti ze srdce přejí dcera Věra s rodinou, syn Emil
s rodinou, dcera Danka s rodinou a pravnoučata Maxík, Adámek, Viktorka,
Nelinka, Natálka a Kájíček posílají velkou pusu.

Dne 27. listopadu uplyne 1. rok, kdy nás navždy opustila
maminka, babička a prababička, paní Iva HOLUBOVÁ.
S láskou vzpomínají dcera Iva a syn Milan s rodinami.
Dne 30. listopadu uplyne 1. smutný rok, kdy nás opustila
naše milovaná maminka, paní Emilie LANGEROVÁ. Za
tichou vzpomínku děkuje dcera a syn s rodinami.

Dne 20. listopadu se dožívá krásných 90 let paní Jarmila NEVAŘILOVÁ.
Do dalších let přejí hodně zdraví a pohody vnuci s rodinami a snacha.

Je krásné věřit, že vítr, co cítíš na kůži, je pohlazení od anděla, kterého jsi miloval. Dne 1. prosince uplynou 3 roky, co
nás opustil pan Václav PODEŠVA. S láskou vzpomínají
manželka Blažena, synové Václav, Roman a dcera Monika
s rodinami.

Společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200 (a více, dle
délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Maximální délka textu je 8 řádků.
Podklady a platby přijímá: TIC: Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod.,
tel.: 571 118 103. Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat
e-mailem na: redakce@otrokovickenoviny.cz

Teplárna se snaží snížit náklady na nákup povolenek

INZERECE

Kvůli razantnímu růstu cen za emisní
povolenky, palivo a další vstupy se otrokovická teplárna nevyhne zvýšení
ceny za dodávky tepla. Tento nárůst
ale nebude razantní jako u jiných
dodavatelů energií, a to díky různým
opatřením, které teplárna zavádí.
Povolenky, které musí teplárna kupovat na každou vypuštěnou tunu
emisí, zdražily meziročně o 100 procent. Nyní stojí povolenka na tunu
CO2 okolo 60 eur. „Platba za povolenky je vlastně určitá forma daně,
kterou odevzdáme státu. Nejsou to
peníze, které by zůstávaly v teplárně,“
vysvětluje předseda představenstva
Teplárny Otrokovice Petr Jeník.
Letos zaplatí teplárna za povolenky 220 milionů, příští rok už by to
mělo být 370 milionů. Společnost se
snaží náklady na nákup povolenek
snížit a provedla řadu opatření, aby
jejich spotřebu omezila. Dlouhodobě
investuje do ekologizace zdroje, vloni
dokončila a zprovoznila nový kotel
na zemní plyn, který nahradil jeden
kotel na uhlí. Realizuje také přestavbu
dalšího uhelného kotle, kde se bude
jako palivo využívat hlavně biomasa.
Nejsou to ale jen povolenky, které

ženou ceny nahoru. Ceny zemního plynu vzrostly oproti loňskému
roku na čtyřnásobek, zdražuje uhlí
a elektřina. „Snažíme se ceny tepla
stabilizovat, aby negativní dopady
změn na trhu s energiemi byly pro
naše zákazníky co nejmenší. Hledáme úspory v provozu i v dalších nákladech, ale ceny povolenek, paliva
a dalších vstupů ovlivnit nemůžeme.
Jen povolenka ve výsledné ceně dělá
téměř 200 korun na gigajoule,“ připomíná Petr Jeník.
Ani plánované zvýšení ceny by
nemělo ohrozit rodinný rozpočet.
Od ledna by měla domácnost zaplatit měsíčně za dodávku tepla
včetně DPH asi o 300 korun více
než dosud. Konečnou cenu by ještě
mohlo ovlivnit rozhodnutí vlády
o vrácení části nákladů na povolenky. V posledních letech náklady
na vytápění stále klesaly. Zatímco
v roce 2004 byla průměrná spotřeba
domácnosti v regionu 44 GJ za rok,
loni už to byla jen polovina. Za nižší
spotřebou stojí mírnější zimy, zateplování domů a další úsporná opatření.
Zákazníci tak za teplo a teplou vodu
platí méně. 
(red)

Klece pro chov křepelek. Doprava


PLYNOSERVIS - SRNEC

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

po celé ČR.

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

Tel.: 604 988 815
SEZNÁMENÍ
Zralý, nezadaný a zdravě
sebevědomý, podnikající
a podnikavý muž ze Zlínska
hledá partnerku k založení rodiny, včetně společných dětí.
E-mail: alfa-beta@post.cz
P.S.: Nikdy není pozdě

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

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

přijmou do pracovního
poměru pracovníky –
nástup dle dohody – na následující pracovní pozice:
řidič strojník
Požadavkem je profesní průkaz řidiče motorových vozidel sk. C a průkaz strojníka pro kolové nakladače.
DĚLNÍK Pro údržbu
veřejné zeleně
Podmínkou je řidičské oprávnění
sk. „B“ nebo sk. „T“.
Zájemci o pracovní místo se mohou
hlásit u Ing. Pavelcové telefonicky:
577 922 329, 603 159 744, e-mailem –
mzdy@tsotrokovice.cz nebo osobně
v sídle společnosti v době 6–14 hod.
Osobní schůzku je nutné si vždy předem sjednat telefonicky!
Otrokovické noviny

Otrokovická MarmelLady získala „potravinářského Oscara“

Komu se podaří získat v mezinárodní soutěži Great Taste
v Anglii během pěti let tři ceny,
může používat titul Producent
Great Taste. Otrokovické výrobkyni marmelád Renatě
Zezulkové se to podařilo za
tři roky. K tomuto úspěchu jí
dopomohlo letošní ocenění
pomerančového džemu s rakytníkem a višně s rumem.
Renata Zezulková vyrábí od roku
2019 výběrové džemy, marmelády,
čatní a sirupy převážně ze zdrojů
z vlastní zahrady nebo od ověřených místních dodavatelů. Jejím
heslem je „více ovoce, méně cukru“.
Díky své filozofii a odvaze zkoušet
nové kombinace sbírá jednu cenu
za druhou. Své produkty přihlašuje
do soutěží, aby zjistila, jak obstojí
v mezinárodní konkurenci. Obstály
a slaví úspěchy.
Pochlubit se může cenami

z „citrusové soutěže“ The World´s
Original Marmalade Awards, kde
porotce zaujala a získala zlatou
medaili pomerančová marmeláda
a pomerančová s aperolem. Stříbrnou hvězdu získala MarmelLady
za červený grapefruit s ginem. Nevyhýbá se ani lokálním soutěžím.
Perlu Zlínska získala za meruňkovou marmeládu s karamelem.
Značku Regionální potravina, kterou uděluje Ministerstvo zemědělství ČR, získala za višně s rumem.
Do Great Taste v Anglii přihlašuje
Renata Zezulková svoje výrobky
již tři roky. „Jedná se o soutěž pro
profesionály, a o to více mě úspěch
těší. Jsem hrdá, že moje malá marmeládovna může po třech letech
provozu používat tak významný
titul, jakým je Producent Great
Taste. V roce 2019 jsem získala
jednu hvězdu za meruňkový džem
s angreštem a bílým rumem
a dvě hvězdy za grapefruitový

Mladí hasiči pomohli zvelebit prostor u ZŠ Trávníky

Rozdíl. Práce se mladým hasičům povedla. 

Inzerce

Na ZŠ Trávníky trávíme se svými
tréninky převahu roku ať už na hřišti, nebo v tělocvičně. Vzhledem
k velmi dobrým vztahům naše
pomoc v rámci akce 72 HODIN
směřovala právě sem. Bylo třeba
udělat pořádek mezi atrii budov.
Odstranit plevel, ostříhat zeleň,
zamést a spoustu dalšího. Akce se

Otrokovické noviny

Snímky: SDH Kvítkovice

nám vyvedla a počasí nám přálo.
Zapojily se všechny děti, někteří
rodiče a vedoucí mládeže. Každý
z příchozích pracoval na plné obrátky. Na posilněnou jsme si dali
pizzu a teplý čaj. Všichni dostali
projektová trička a dárky.

Jan Klimek,


vedoucí mladých hasičů

džem s medem. Rok poté jsem
v této soutěži obdržela ceny za
pikantní okurky a malinový džem.
V letošním roce jsem získala ocenění nejvyšší, a to tříhvězdičkové
ohodnocení poroty za pomeranč
s rakytníkem a jednu hvězdu za
višně s rumem,“ vyjmenovává své
úspěchy MarmelLady.
Letos bylo přihlášeno 14 113
různých produktů ze 108 zemí.
Pouze 218 bylo oceněno 3 hvězdičkami Great Taste jako mimořádně chutné jídlo. A jakými slovy
ohodnotila porota Renatin pomerančový džem s rakytníkem? „Na
pohled velmi jasná barva. Zaujalo
nás nahrubo nakrájené ovoce.
Vůně je skrz naskrz pomerančová
a chutná stejně tak dobře, jak voní.
Kůra se rozplývá v ústech. Sladké
a hořké tóny chuti jsou v harmonii.
Opravdu hedvábný džem!“

Lenka Vaculová,


tisková mluvčí města

Odstartovala nominace
na sportovce města
I v příštím roce bude město Otrokovice odměňovat nejlepší
sportovce města za dosažené
sportovní úspěchy. Své návrhy
mohou posílat lidé na Odbor školství a kultury Městského úřadu Otrokovice nejpozději do 4. ledna
2022. Nominační formuláře jsou
k dispozici na webových stránkách města, na podatelně městského úřadu nebo na odboru školství a kultury. Oceňování probíhá
jako každoročně v kategoriích:
nejúspěšnější sportovec města
(kat. dospělý), nejúspěšnější
sportovec dětí a mládeže, nejúspěšnější sportovec veterán,
nejúspěšnější handicapovaný
sportovec, nejúspěšnější sportovní kolektiv, nejúspěšnější
trenér, Cena za celoživotní práci
a dlouholetý přínos pro otrokovický sport.
(red)

Otrokovice mají nejkrásnější dívku v zemi

Finále. Helena Čermáková se stala miss České republiky. 
Otrokovice mají celou řadu
úspěšných sportovců i umělců.
A mimo to se mohou pyšnit i tím,
že mají nejkrásnější dívku z celé
České republiky. Důkazem toho je
jednadvacetiletá rodačka Helena
Čermáková, která byla 6. listopadu
vyhlášena jako miss České republiky pro rok 2021.
O korunku krásy bojovalo
celkem 8 dívek, které se na základě hlasování probojovaly do finále.
A tam se rozhodlo. Porotu nejvíce
zaujala 174 cm vysoká Helena,
a to nejenom svými mírami 80–
–61–90. „Abych pravdu řekla, doteď ještě tomu nemohu uvěřit,“
svěřila se takřka týden po vyhlášení jednadvacetiletá studentka.
Tu nyní čeká celá řada nejenom
„missích“ povinností. „Až do kon-

Foto: Miss ČR

ce tohoto roku mám nasmlouvané různé přehlídky, focení
a další akce, ale především musím
dohnat školu, kterou jsem bohužel
kvůli soutěži nějakou dobu zanedbávala. Takže nyní budu mít co
dělat, abych to všechno zvládla,“
pousmála se nová královna krásy.
Ta se nyní těší, až přijede na víkend
za rodinou domů do Otrokovic, kde
s nimi titul pořádně oslaví.
„Rodiče sice zprvu nebyli moc
nadšení, že jsem se přihlásila, ale
to se postupně změnilo a mamka
mi teď prakticky pořád říká, jak je
na mě pyšná. Jsem ráda, že jsem
to nevzdala, protože někdy to bylo
skutečně hodně náročné. Moje
tvrdohlavost se mi skutečně tentokrát vyplatila,“ zasmála se nová
miss České republiky.(šar)

SENIOR zlepšuje nabídku služeb pro své klienty

Kvalitní péče o klienty je prioritou v otrokovickém SENIORu, který poskytuje sociální
služby osobám se sníženou
soběstačností. Proto neustále obnovuje vybavení a také
zlepšuje nabídku služeb, aby
co nejvíce zpříjemnil lidem
pobyt v tomto zařízení.

Jednou z novinek, kterou SENIOR
pořídil, je bariatrické sprchovací
lůžko. To je navrženo tak, aby naplňovalo specifické potřeby související
s hygienou a při práci s asistovaným
sprchováním pro obézní osoby.
„Bohužel klientů s obezitou přibývá. Často to souvisí s omezením

možností pohybu i s doplňky stravy,
kterou mají v rámci dietního režimu nastavenou. Nové bariatrické
lůžko je vhodné pro mnoho různých účelů kromě sprchování,
například oblékání a ošetřování,
možnosti jsou nekonečné. Výrazně
to usnadní manipulaci s klientem,
ale i celkovou péči o něj,“ vyzdvihl ředitel SENIORu Zdeněk Mikel.
Lůžko bude na budově C, která je
stavebně přizpůsobena pro speciální zařízení. „Má nejen vysokou
nosnost, ale také větší rozměry. Proto může být použito pouze tam, kde
jsou dostatečně široké průchody,“
dodal ředitel. Kromě lůžka přibydou
v SENIORu také dva elektrické více-

místné skútry. Ty seniorům usnadní
přepravu po městě. Využít je může
i personál pro urychlení pochůzek.
Nově si mohou klienti SENIORu
dopřát také bezlepkovou stravu.
Intolerance na lepek se stále
častěji objevuje i u osob, které
s touto složkou stravy dosud neměly
potíže. To může způsobit problémy
v zažívání i další zdravotní komplikace. „V SENIORu připravujeme jídla
v režimu celodenní stravy pro 150
klientů pobytových služeb. Dalších
zpravidla 100 obědů v pracovní
dny vydáme v rámci poskytované
pečovatelské služby a zaměstnancům. Připravovaná jídla vaříme
v závislosti na jednotlivých dietních

Děti už vědí, jak se ukládají broučci k zimnímu spánku
Jak se ukládají broučci na zimu
a co vše musí mít připravené, aby
se jim dobře spinkalo, už vědí děti,
které se 18. října zúčastnily v Otrokovicích akce Uspávání broučků.
Babího léta v parku u přístaviště si
užily téměř dvě stovky dětí.
Slunečné říjnové nedělní odpoledne v Otrokovicích si užily
více než dvě stovky účastníků. Rodiče s dětmi přicházeli k moravní
lávce, kde začínal již desátý ročník

akce „Uspávání Broučků“, kterou si
připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. Do říše broučků
se všichni přenesli skrz kouzelnou
bránu, kde je čekala cesta s úkoly.
Bylo potřeba broučkům pomoct
nachystat zavařeniny na zimu, udělat pořádek v domečku, navařit čaj
a připravit dřevo. Děti také vyráběly dřevěné broučky, které uspaly
v připravené postýlce. Kdo chtěl,
mohl si je odnést domů.

V cíli cesty nechyběla tradiční
„Broučkova polévka“ na zahřátí
a výtvarná dílnička, kde si všechny děti vyrobily broučí tykadla
a udělaly společný táborák.
Velké poděkování patří Skautskému středisku Josefa Šivela v Otrokovicích, kde máme vždy ideální
zázemí pro celou akci, a také všem
pomocníkům, bez kterých bychom
se neobešli.
Eva Doležalová

za DDM Sluníčko

Senioři si mohli vyzkoušet i nové trendy ve cvičení

V pohybu. Novinkou byla hodina cvičení s tyčemi flexi-bar. 
Zasportovat si, vyzkoušet nové
druhy cvičení, ale také se setkat
s přáteli. I o tom byl Sportovní den
pro seniory, který začátkem října
pořádal oddíl Sportu pro všechny
(SPV) TJ Jiskra Otrokovice.
První cvičební hodina s flexi-bary všechny rozehřála a také zvedla
tepovou frekvenci do aerobního
pásma. Takový druh cvičení je pro
seniory důležitý, při aerobním pohybu dochází k obnově spojů mezi
neurony. Flexi-bary jsou vibrační
kmitací tyče, podstatou cvičení je
jejich rozkmitání tak, aby se tělo nevychýlilo ze své stabilní pozice. Proti
kmitání flexi-baru začínají pracovat
hluboké zádové svaly, veškeré břišní
svalstvo, svaly pánevního dna, paží
a trupu.

Foto: SPV

Následovalo seznámení s FitPainFree®. Je to cvičení, při kterém pochopíte, jak skutečně funguje vaše
tělo. Vědomým zapojením svalů lze
rychle ulevit od bolesti a nastavit
správné pohybové návyky. Cviky
jsou velmi jednoduché, pohodlné
a dbá se především na správné
provedení. Náš oddíl má tři proškolené lektorky skupinových lekcí. Tuto
hodinu vedla Magda Vaclová s využitím pomůcek – bloků i pásků – které
jsme si pořídili z dotací sociálního
odboru Zlínského kraje.
Ve třetí hodině jsme použili bosu,
které můžeme využívat díky výše
uvedené dotaci. Zmíněné pomůcky
jsou poměrně finančně náročné
a dotace nám umožňují pořídit dostatečný počet pro všechny příchozí cvi-

čence. Bosu je balanční polokoule,
při cvičení se tělo musí vypořádat
s nestabilní základnou a tím pádem
se výrazně zapojuje hluboký svalový
stabilizační systém. Cvičení na bosu
má původ v rehabilitaci, kde se tato
pomůcka začala užívat poprvé. Cvičení na bosu komplexně posiluje
svaly celého těla, zpevňuje šlachy
a vazy, zajistí lepší koordinaci pohybu, držení těla a jako každá fyzická
aktivita má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a redukci tuku.
Bosu se používá rovnou stranou
dolů i obráceně, cvičí se ve stoji
i v sedu. Náročnější rovnovážné
cviky jsme zatím trénovali ve dvojicích.
Sportovní den pro seniory se opět
vydařil, účastníků bylo ke čtyřicítce. Děkujeme všem, kteří k nám na
sokolovnu chodí cvičit, a hlavně
si vážíme toho, že se nám podařilo zaktivizovat tolik seniorů. Ti si
u nás mohou vybrat ze široké nabídky cvičení – klasická zdravotní
TV, FitPa-inFree®, cvičení na židlích,
čínské zdravotní cvičení, vyjížďky
na koloběžkách, outdoorové cvičení
venku. Bez dotací sociálního odboru
Zlínského kraje bychom neměli tak
pestrou nabídku a nebyli bychom
schopni reagovat na nové trendy
a využívat nové druhy náčiní. Děkujeme.
Zdenka Kymlová,



režimech klientů. V současnosti tak
máme pět různých variant stravy.
Nově zavádíme i bezlepkovou
variantu. Reagujeme tak na stav
a stravovací potřeby našich nových
klientů, i jim chceme nabídnout
nejvyšší možný standard, stravu
dle jejich zdravotního stavu,“
přiblížil dále Zdeněk Mikel. Vyváženost jídel a použití odpovídajících surovin hlídá nutriční terapeutka Jana Kalivodová. „Strava
musí být především vyvážená
a pestrá, ale jinak senioři vyžadují
především stravu, na kterou jsou
v životě zvyklí,“ říká Kalivodová.

Lenka Vaculová,


tisková mluvčí města

Inzerce
SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice

Vyp latí me vám

Odvoz zdarma 1 000–3 000 Kč

tel.: 603 972 558

email: marek.dynka@seznam.cz
Na místě vystavím ihned platný doklad
ekologické likvidace

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku

NA MÍSTĚ

Vyplatíme za váš autovrak

až 3000 Kč

Autovrakoviště Třebětice

Roman Kamenec ODVOZ ZDARMA

Tel:

777 550 621

e-mail: autovrak@centrum.cz

autovrakoviste-trebetice.cz

oddíl SPV
Otrokovické noviny

Digitální kompetence a informatika: rozvoj kreativity bez sezení u počítače

Malí programátoři. Děti například oživují hračky z lega pomocí tabletů.

Foto: ZŠ Mánesova

Od letošního školního roku se
žáci 1., 4. a 6. ročníku naší školy
učí podle inovovaného školního
vzdělávacího programu, který
zahrnuje novinku, výuku digitálních kompetencí a širší výuku
informatiky.
Digitální kompetence je schopnost
orientovat se v digitálním prostře-

dí, zacházet s digitálními technologiemi, orientovat se v digitálním
světě a reagovat na něj. Výuka
informatiky neznamená jen počítače a programování, ale zejména
rozvíjení informatického myšlení.
Tyto dovednosti se u nás prolínají všemi předměty. Vedeme žáky
komplexním přístupem k vyřešení
jedné úlohy – žák potřebuje znát více

Škola hrou s osovkou

Otrokovické noviny

v hodině prohlíželi a diskutovali
o nich. Nabyté zkušenosti z přírody
pak zúročili výrobou dalších osově
souměrných obrázků. Dokreslovali list, zkoušeli pokusy se zrcadlem,
obtiskovali obrázek podle osy souměrnosti a mnoho dalšího. Zkusili si
tak hrou najít pravidla, která budou
potřebovat v dalších hodinách. „V zrcadle se nám obraz ukázal hned, ale
dokreslovat osově souměrný útvar
bylo mnohem těžší. Teď ale aspoň
víme, co to osovka je a jak funguje,“
řekli žáci po sdíleném vyučování.
Následné rýsování bodů, přímek
a složitějších útvarů souměrných
podle osy už pro ně nebude nic obtížného. 
Zuzana Pokorná,


Vzájemně porovnávají postupy, které
použili, a hledají, který postup je ten
nejvýhodnější.
Od 4. ročníku rozvíjíme získané
zkušenosti dále s pomocí dalších
různých robotických hraček. Žáci
1. stupně také staví stroje z lega,
oživují je pomocí tabletů a hýbou s nimi po celé třídě či chodbě. Rozvíjíme v žácích kreativitu
a informatické myšlení bez pouhého
sezení za stolem u stolního počítače.
A úplnou novinkou, na kterou se moc těšíme, je zapojení
žáků 5. ročníku do mezinárodního projektu eTwinning s názvem
Coding is FUN. Seznámíme se
s žáky z Itálie a Turecka, se kterými budeme spolupracovat – vytvářet a vzájemně si vyměňovat
a sdílet programátorské nápady.
Prohloubíme si znalosti nejen
v oblasti informatiky, ale i angličtiny.
A tak to má být – učíme se
v týmu a pro praktický život.

Pavlína Vavrušová,


vyučující AJ a informatiky

Nový školní rok s novými digitálními kompetencemi

Co je souměrné. Díky propojení matematiky s reálným životem žáci lépe pochopili
probírané učivo.
Foto: ZŠ Trávníky
Matematika a geometrie jsou ve
škole někdy opravdu těžký kalibr.
Školáci počítají, vyměřují, rýsují,
a nejde to vždycky snadno. Ale
propojení matematiky s reálným
životem pak bývá pro mnohé
z nich velkým překvapením.
Žáci šestých tříd na ZŠ Trávníky
se začali koncem října učit o osové
souměrnosti. A že se právě osovka
schovává všude kolem nás, zjistili při
vzájemném sdíleném vyučování.
Obě třídy vyrazily do okolí školy
s pomůckou z tvrdého papíru a hledaly osově souměrné útvary a obrazce v přírodě. Všichni si vzájemně
pomáhali, hledali, zjišťovali, ověřovali
a následně fotili útvary v osovce.
Pořízené fotografie si poté

postupů, učí se více dovednostem.
Vedeme je k co největší samostatnosti a spolupráci mezi sebou
s co nejmenším zapojením učitele.
Podporujeme jejich vyšší formy myšlení – analýzu, syntézu a kooperativní
učení – žáci se učí od sebe navzájem.
Mimo jiné se žáci učí pracovat přesně
podle návodu při dodržování instrukcí. Zvykají si, že pro to, aby stroj (počítač) udělal, co po něm žáci chtějí,
musí přesně dodržet instrukce jak
v postupu, tak i při vytváření kódů. Při
těchto činnostech sami hledají chyby
a napravují je.
Výuka informatiky je pestrá, tak
aspoň několik příkladů.
Od 1. ročníku jsme zařadili do výuky robotickou hračku – včelku Beebot. Žáci svého Beebota instruují, co
má dělat a v jakém pořadí, aby se
dosáhlo kýženého výsledku. Jestliže
příkazy nejsou správně formulovány,
pak Beebot dělá chyby a nedojede
do zadaného cíle. Žáci si vzájemně
představují svá řešení, která objevují
při osvojování si určitých algoritmů.

ZŠ Trávníky

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přináší řadu změn. Jednou
z nich je i zavedení digitálních
kompetencí do školního rozvrhu.
A i když je jejich zavedení povinné
až za dva roky, Základní škola T. G.
Masaryka se rozhodla, že dobu trochu přeskočí a tyto předměty zařadí
do svého rozvrhu již v letošním roce.
Co se vlastně žáci díky tomu naučí?
V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem došlo tedy nejen ke
zmíněným úpravám školního vzdělávacího plánu, ale také k zavedení
nového předmětu Informatika, který bude vyučován od 4. do 9. třídy.
V letošním roce se jeho výuka týká
čtvrtých až šestých ročníků.
Předmět se zabývá nejen zá-

POZVÁNKY
Hasiči Kvítkovice
vás zvou na

8. ROČNÍK
ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍ HVĚZDY
4/12/2021 OD 15 HODIN NA NÁVSI
V KVÍTKOVICÍCH
si budete moci vymalovat svoji hvězdičku s přáním, jenž se
vyvěsí přes vánoční čas na velké kometě.

v doprovodném programu
ZUŠ Otrokovice, orientální tance
a možná přijde i Mikuláš

kladním ovládáním počítačů, tabletů a dalších zařízení a základního
software, ale také se zaměřuje na
rozvoj informatického myšlení a na
porozumění základním principům
digitálních technologií. Rozvoj digitálních kompetencí byl nově zařazen
i do dalších vyučovacích předmětů.
Věříme, že díky zavedeným
změnám a propojení digitálních
kompetencí mezioborově napříč předměty se naši žáci naučí
lépe orientovat ve světě digitálních technologií a pohybovat se
v rychle se měnícím kyberprostoru
bezpečně, sebejistě, kriticky, ale i tvořivě. A to jak v rámci vzdělávání, tak
i v rámci volného času, budoucího
zaměstnání a života. Jiří Zakopal,


ZŠ T. G. M.

SK Baťov slaví 10 let své novodobé historie vskutku stylově

Radost. Skvělé výkony podávají i ti nejmladší sportovci. Foto: archiv SK Baťov

Fotbalový klub SK Baťov zažívá výborné časy, což dává na
odiv jak na sportovním, tak
i společenském poli.
Když se nástupce druhdy prvoligového týmu Jiskra Otrokovice před deseti lety rozhodl o rozvázání letitého
vztahu s mateřskou tělovýchovnou
jednotou, netušil nikdo, jakým směrem se nástupnický klub SK Baťov
1930 vlastně bude ubírat. Ten nakonec nabral správný kurz a z I. B třídy
se záhy dostal o dva stupně výš až do
krajského přeboru, kde dnes hraje dů-

stojnou roli. Vždyť už v sezoně 2017/18
skončil za Provodovem na druhém
místě, totéž pořadí pak Baťovu patřilo
i v loňském nedohraném ročníku.
Z tohoto pohledu pak není až tak
překvapivé, že Baťovští horní příčky
tabulky atakují i letos a po podzimní
části jim patří příčka nejvyšší. Všichni
v klubu však vědí, že cesta o další stupínek nahoru je ještě dlouhá a trnitá
a jak vedení klubu, tak i hráči samotní to berou především jako výzvu
a motivaci porvat se na jaře o příčky
nejvyšší.
Ovšem nejen A-týmem živ je SK

Baťov. Naopak mužský tým je jen tou
pomyslnou třešinkou na dortu postaveném převážně na mládežnických
týmech, což byla vždy doména našeho klubu. Členská základna naší
mládeže je navzdory neveselé celospolečenské situaci momentálně na
rekordním čísle, což je známkou toho,
že se u nás klukům líbí a že to snad
děláme dobře. Všechny mládežnické
týmy jsou účastníky nejvyšších krajských soutěží, v nichž se pravidelně
umisťují v horních patrech tabulky.
Navíc dorost díky svému širokému
kádru dokonce formou sdruženého týmu vypomáhá spřátelenému
Tlumačovu, který má v této kategorii hráčů nedostatek. Také v žácích
mají trenéři příjemné starosti s tím,
které hráče postavit do mistrovského utkání, tady jsme to však vyřešili
vytvořením B-týmu žáků, který hraje
okresní soutěž.
Jsme rádi, že krom dorostu a žáků
máme výborně zajeté také týmy
starší i mladší přípravky, včetně těch
nejmenších benjamínků, kteří se
s kouzlem fotbalu opravdu teprve seznamují. Za to vše jsme samozřejmě
nejvíce vděční trenérům, kteří pečlivou přípravou na tréninky vytváří
pro kluky zajímavé prostředí, kam
se mladí fotbalisté rádi vrací. To také

dokládá třeba i plně naplněný příměstský fotbalový kemp, který náš
klub pořádá vždy v červenci.
Za všechny, kteří se mladým hráčům intenzivně věnují, pak jmenujme
opravdové nestory trenérského fochu Honzu Tulacha a Jirku Veselého,
kteří svým přístupem jdou kolegům
a následovníkům příkladem.
Pokud bylo v úvodu zmíněno krom
sportovního i pole společenské, rádi
bychom zde zmínili dvě akce. V první
řadě „Společenský večírek SKB“, který
se letos ponese právě v duchu oslav
10. výročí novodobé historie SKB
a který proběhne na Otrokovické
BESEDĚ v sobotu 18. prosince.
V neposlední řadě pak musím zmínit
tradiční benefiční fotbalové utkání
SKB – Výběr kraje JJ, které tradičně
na Boží hod pořádá náš klub spolu
s naším odchovancem Kubou Jugasem, jenž ve svém týmu pravidelně
prezentuje zajímavé osobnosti fotbalového světa. Nezbývá než doufat
a věřit, že pandemická situace tyto
oblíbené akce nakonec nezhatí a že
se aspoň touto formou budeme moct
našim příznivcům a fanouškům odvděčit za přízeň, kterou nám během
fotbalové sezony věnují.

Ladislav Bršlica,


člen výkonného výboru SK Baťov 1930
Inzerce

Hlavní závod na 10 km vyhráli Šedík a Žaludková

Na trati. Závodníci se museli poprat s převýšením 277 m. Foto: David Zentrich
Poslední říjnový víkend se v Otrokovicích a v přilehlých kopcích běžel již
tradiční krosový závod Otrokovické
svahy, který pořádali otrokovičtí lyžaři
při TJ Jiskra Otrokovice. Závod se běžel pod záštitou starostky Otrokovic
Hany Večerkové a České unie sportu.
Krásné počasí přilákalo více než
dvě stě sportovních nadšenců.
Přestože se jednalo o teprve 5. ročník
tohoto závodu, navazuje na dlouhou
tradici přespolních běhů pořádaných
v minulosti otrokovickými lyžaři.
Velkou radost nám udělala účast
téměř 70 dětí běžících na trati
400 a 1 000 m v závodech, které
předcházely hlavnímu závodu na
5 a 10 kilometrů. Ten odstartoval
v 11 hodin místostarosta města Petr

Ťopek. Na trati nad řekou Moravou
v okolí kopce Tresný s převýšením
277 m změřili síly závodníci domácí
i přespolní. Traťový rekord z roku
2018 sice pokořen nebyl, přesto řada
běžců posunovala své osobní maxima. Gratulaci a ceny z rukou hejtmana kraje převzali za vítězství na trati
10 km Pavel Šedík z AK Kyjov (38:44
min.) a Jana Žaludková (49:15)
a na trati 5 km František Klofáč KESBUK (20:30) a Lenka Hrabovská
AK Drnovice (23:47). Děkujeme
městu Otrokovice a sponzorům za možnost uspořádat tento závod a sportovcům za účast
a těšíme se na účast v příštím roce.

David Zentrich,


organizátor závodů
Otrokovické noviny

Bratři Ležatkovi se chtějí z Otrokovic odrazit do reprezentace

Který je který? I když jsou Martin s Davidem dvojvaječná dvojčata, stále si je
spoluhráči ještě občas pletou. 
Foto: Panthers Otrokovice

V A-týmu Navláčil PANTHERS
OTROKOVICE jsou suverénně
nejmladší, plnoletost oslaví
až v únoru, v superlize kroutí
teprve první sezonu, přesto
se hned zařadili mezi opory Panterů – dvojčata David
a Martin Ležatkovi.
„Jsem rád, že můžeme hrát nejvyšší soutěž a děláme vše pro to,
abychom byli pro tým užiteční.
Aklimatizovali jsme se rychle

a dobře,“ pochvaluje si za oba
David. Na premiérový gól v nejvyšší soutěži nemuseli dlouho čekat.
Oba se trefili hned v úvodním kole
do sítě Chodova, David o sedm
minut dříve než Martin. „Naštěstí
jsme se nevsadili, kdo ho dá dříve,“
pousmál se Martin.
Když jsou spolu na hřišti, vědí
o sobě. Jak přiznává Martin, v jejich
případě platí: Já na bráchu, brácha
na mě. „Hrajeme spolu od našich
florbalových začátků a výhoda je to

M

Y

Jeden bez druhého nedají ránu,
chodí i do stejné třídy gymnázia
v Uherském Brodě. „Vycházíme
spolu bezvadně, naše hádky by se
daly spočítat na jedné ruce,“ svěřuje se Martin.
Do Otrokovic zatím dojíždějí především vlakem, v prosinci si pak
začnou dělat řidičský průkaz. Na
prvním místě je ale florbal.
„Jeden sen se nám už splnil – být
součástí české juniorské reprezentace, se kterou jsme odehráli
Euro Florbal Tour v Plzni. Makat budeme dál a dalším snem je dostat
se jednou i do mužské reprezentace,“ říkají svorně bratři Ležatkovi.
 Navláčil Panthers Otrokovice

PŘIJĎ FANDIT PANTERŮM!
26. 11. 2021 18:00 FbŠ Bohemians
19. 12. 2021 18:00 FbŠ Hummel Hattrick Brno
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9. 1. 2022 18:00 ACEMA Sparta Praha
23. 1. 2022 18:00 Tatran Střešovice
PŘIJĎ SI ZKUSIT FLORBALOVÝ TRÉNINK
A STAŇ SE PANTEREM!
Více na www.panteri.cz/nabory

Otrokovice zažily běžecký svátek

Inzerce
C

pro nás veliká, máme podobné florbalové myšlení,“ ví Martin Ležatka.
„Jsme na sebe zvyklí a s trochou
nadsázky se dá říct, že spolu můžeme hrát i poslepu. Bohužel ne
ve všech zápasech hrajeme spolu
v lajně,“ poznamenal David.
I když jsou dvojvaječná dvojčata,
jsou si hodně podobní a spoluhráči
jejich jména občas zamění. „Jsme
od malička zvyklí, že si nás lidé
pletou, ale v týmu se to pomalu
zlepšuje, rozeznají nás hlavně
podle držení hokejky,“ říká David,
florbalovým povoláním obránce.
„Někteří ale stále trochu tápou
a ze všeho nejvíc trenér,“ doplňuje
s úsměvem bratra útočník Martin.
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7.50–13.15 hod.

13–18 hod.
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V prípade uzavrení škol jsme pro Vás
ve výše uvedených termínech ONLINE
Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARM A!
+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz

www.gyotr.cz

Start. Festival nabídl hned několik tratí. 
Milovníci dlouhých tratí se dočkali. Po roční pauze se v sobotu
6. listopadu odehrál před Městskou
sportovní halou ERSTE Premier běžecký festival Otrokovice 2021. Poměřit své síly přijelo více než 500
běžců ze všech koutů republiky i ze
zahraničí.
Festival organizovaný oddílem
atletiky TJ Jiskra Otrokovice v sobě
zahrnoval Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v ½maratonu, Continental running day – štafetový
½maraton institucí, firem, rodin,

Foto: Šárka Šarmanová
přátel a mládežnických smíšených
štafet, maraton, maraton a půl,
štafetový maraton a půl mix/ženy
a běžecký závod žactva, dorostu
a přípravek. Nejlépe si v maratonu
a půl žen vedla Slovenka Ivana Butoracova, která trať uběhla za 5:08:27,
z mužů zvítězil Daniel Orálek s časem
4:38:51. Maraton nejrychleji zaběhal
Pavel Šedik s časem 2:32:04. Pro
vítězství si v půlmaratonu doběhl
Rus Michail Kulkov s časem 1:06:08,
z žen si nejlépe vedla Barbora Macurová s časem 1:19:01.
(šar)

Správná odpověď ze str. 4: c) modré vozidlo současně se žlutým
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